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A lecke nem volt elég.
(m) A huszonhárom évvel eze

lőtt az emberiségre zúdult, annyi 
véráldozatot kivánó, oly szörnyű
séges pusztítást előidéző, lelki és 
anyagi javak megsemmisülését oko
zó világégésből — ugylátszik — 
nem tanult az emberiség: a lecke 
nem volt elég.

A háború megszűnte óta eltelt 
tizenkilenc esztendő alatt hiába 
volt a világfelfordulás borzalmait, 
a bibliai vizözönhöz hasonló isten-j 
csapás rémségeit az emberiség előtt 
elrettentésül szakadatlanul emle- i 
gető, a visszaemlékezés vásznára 
állandóan fölvetitő pacifisták min
den jóratörekvő munkája, — az 
emberiség nem tanult: a lecke nem 
volt elég.

Ezt igazolja, ezt bizonyítja nem
csak a leszerelés kérdésének sut-! 
badobása, az egész katonai lesze
relés ügyének lomtárba kerülése és 
meghiúsulása még a reménynek is, 
hogy ez a lényegében annyira fon
tos, a népek békéjét elsősorbanI 
biztosítani hivatott kérdés megol
dása belátható időn belül a diplo
maták összejövetelén napirendre ke
rül, de főleg és elsősorban a nagy
lecke kevés voltát igazolja, az újabb 
háborúra való készülődést, minden 
látszólagos békés állapot labilis 
voltát bizonyítja az a hosszú időn 
át állandóan és rendszerint folyó 
katonai felfegyverkezés, amelyet az 
államok folytatnak s amely legutóbb 
az angol parlamentben nyiltan is 
kifejezésre jutott.

Az angol aisóházban folyt fegy
verkezési vitában Baldwin minisz
terelnök kijelentette, hogy:

— Ha ma háború iörne ki Euró
pában, az nem lenne elszigetelt 
háború. Ez a háború ki fog  ter
jedni egész Európára. Ha nagyjá
ból majd egyenlő erők kerülnének 
szembe egymással, akkor megis
métlődik 1914. de még sokkal sú
lyosabb borzalmakkal. Az egyete
mes biztonság eszméjének az volt 
alapgondolata, hogy az egyik ol
dalra olyan túlnyomó többség ke
rüljön, amelyet egyetlen állam sem 
támadhat meg. És valóban igy 
történt volna, ha a népszövetség 
egyetemes volna. Ez azonban nincs 
meg. Szóval: egyetemes bizton
ságról szó sem lehetvén, fegyver
kezni, horribilis módon fegyverkez
ni, minden eshetőségre készen állni 
kell.

Bár az egész világ fegyverkezik, 
Anglia nagymérvű fegyverkezésé
nek bejelentése megdöbbentette a 
világot s nosza, hajrá, a fegyver

kezés mindenütt fokozottabb tem
pót, nagyobb lendületet nyer.

Az a régi latin közmondás, hogy:; 
„ha békét akarsz, készülj a hábo
rúra", ma már egyszerű és közön
séges, még a gyerekeknél sem hi
telre találó dajkamese

Igen! Ma háborúra készülnek, 
mert háborút várnak.

A mai zűrzavaros, békétlen hely-; 
zetben mindenütt a háború kiüté
sének lehetőségére gondolnak, ahe
lyett, hogy a népek között az eset
leges súrlódásokra alkalmat adó 
érde'fe felületeket lesimitanák, a fej
lődési és biztonsági állapotot meg
teremtő, a lelkek kölcsönös meg- 
békülésén és megnyugvásán alapu
ló, minden hátsógondolat nélküli, 
igazi békét egységes jóakarattal 
megvalósítanák.

Borzongva s érthető félelemmel 
gondol mindenki az 1914-1918-at 
az emberiség emlékezetébe örökre 
megrögzitő szörnyű világszeren
csétlenségre és most mégis egy 
újabb háború kitörésének veszedel
métől, annak ránkzudulásától kell 
tartanunk.

Hát nem tanult az emberiség 
még most sem?

A lecke — ugylátszik — nem 
volt elég.

A reálgimnázium magyar
szülői szövetsége

f. hó 21-én, vasárnap délután, a szülők 
nagyobb érdeklődése mellett tartotta 
meg összejövetelét, melyen Holéczy Mik
lós tanár fölötte érdekes előadást tartott 
„A gyermek és felnőtt" címmel. Értékes 
előadásában a két generáció egymás
hoz való viszonyával kapcsolatban rá
mutatott azokra a hibákra, amelyeket a 
felnőtt — legyen az szülője vagy ne
velője a gyermeknek — a fejlődő em
berpalántával szemben elkövet s amely 
hibák sokszor súlyos és a gyermek to
vábbi egész életére kiható következmé
nyekkel járnak. A nagy figyelemmel hall
gatott előadást élénk vita követte.

Faluba János igazgató számolt be az
után a félévi osztályozás eredményéről 
s örömmel állapította meg, hogy az az 
első évnegyedhez viszonyítva nagyon 
kedvező volt, mert mig a bukások szá
ma novemberben 30 százalékot tett ki, 
most ez 16 százalékra apadt, ami arra 
a reményre jogosítja fel a tanári kart, 
hogy az év végén a bukások a normá
lis 6 százalékot nem fogják meghaladni.

Bejelentette továbbá az igazgató, hogy 
a II ik félév kezdetével az iskolaépület 
pótlólag épiíett uj szárnyát átvették az 
építésztől, igy most már minden osztály
nak megvan a saját tanterme, ami elő
segíti a tanulók nyugalmát és kedvezően 
befolyásolja előmenetelüket.

A közművelődési- és iskolai minisz

tériumnak az iskolai rádióelőadások be
vezetésére vonatkozó rendeletét ismer
tető igazgató javaslatára a szülői szö
vetség elhatározta, hogy a megfelelő 
rádiókészüléknek a gimnázium számára 
való beszerzésére az iskolaépület tulaj
donosait, a fenntartó két protestáns egy
házat az erre ezúttal megválasztott és 
kiküldött bizottság utján felkéri.

Faluba János igazgató végül kikérte a 
szülői szövetség véleményét a tanulók 
téli sportolásának lehetővé tétele végett 
egyelőre csak kísérletképpen bevezetett 
8 napos félévi szünetre vonatkozólag. A 
megjelent szülők egyértelműen úgy nyi
latkoztak, hogy a 8 napos szünet az 
idén nagyon jól bevált, mert a tanulók 
a hidegebb időjárás mellett a sportlehe
tőségeket megfelelően kitudták hasz
nálni.

Minthogy azonban vidékünkön a téli 
sportok üzésére alakmas idő február
ban a ritkaságok közé tartozik, ellen
ben junius hónapban a tanulók a zárt 
levegőjű iskolában sokat szenvednek s 
abban az időben a nyári sportok gya
korlásának semmi akadálya nincsen, a 
szülői szövetség hosszabb vita után i 
azon véleményének adott kifejezést, hogy 
célszerűbb lenne, ha a félévi 8 napos 
szünet helyett inkább az iskolai év vé
gét rövidítenék meg pár nappal s erre 
vonatkozó véleményének az illetékes 
helyre való juttatására felkérve az igaz
gatót, ezzel az értekezlet véget is ért.

Indiai levelek.
Kaszt-szellem.

1937. január hó.
Mohamedánok és hinduk, két hatal

mas vallási csoport, kik gyüíölködve él
nek egymás mellett. A napilapok oly
kor véres viszályról adnak hirt, melyet 
a rendőrség és katonaság csak lassan 
tud megfékezni.

A mohamedánok csak egy kasztot 
alkotnak, a hinduk azonban öt fő- és 
ezen belül számtalan alkasztra tago
zódnak.

Uj európai jövevény a kaszt-szellem
mel gyakran összeütközésbe kerül, 
olyasmit kivánva hinduitól, amit a val
lás a legszigorúbban eltilt.

Egy alkalommal háztartásunkban el
fogyott a tojás. A sofőr éppen szabad
ságot kért, hogy a közeli városba be
vásárolni menjen. Akkor hozzon nekünk 
tojást, mondtam neki. Kényelmetlenül 
mozogni kezdett, hümmőgött és végül 
kijelentette, hogy ő tojást nem érint. 
Az nem baj, itt egy kendő, abba a ke
reskedő majd beleteszi, ő csak össze
fogja a négy sarkát és elhozza. De erre 
sem vállalkozott. Aztán meg is magya
rázta, hogyha a papja megtudja, hogy 
tojást érintett, rögtön kiáikozza a kaszt
ból és neki az több száz rúpiájába ke
rül, mig ismét visszaimádkozzák őt a 
kasztba.

A hinduk legfelsőbb kasztja a papi 
kaszt, avagy a bráminok. Fölöttük em
ber fia nem lehet, fölöttük csak Isten 
van. Még a maharadzsák — az uralko
dók — is kötelesek a bráminok előírá
sát betartani. De változnak az idők és 
az egykor hatalmas papok ivadékai ma 
olykor napszámban kénytelenek kenye
rüket megkeresni. De büszke tekinte
tük és kaszt-öntudatuk megmaradt, a 
többi dolgozó kulinál lustábbak, de pa

rancsolni szeretnek. És a kasztöntuda
tos, alacsonyabbrendü kuli hogyan is 
merne egy bráminnak visszaszólni?

Van egy európai iskolázottságu ame
rikai diplomás mérnököm, a második 
kaszt tagja és van egy brámin kulim. 
Kulim reggel csak a másodszori talál
kozáskor köszön, először elvárja talán, 
hogy mint a teremtés koronáját — mint 
legfelsőbb rendű embert — én üdvö
zöljem. Már neve is mutatja, hogy vala
melyik őse az uralkodói udvarban szol
gált : Maharájnak hívják. Németország
ban tanult mérnököm felszabadult a 
kasztszellem nyűgétől és bizony a sült 
és rántott csirkét nagyon szereti, ami 
viszont egy igaz hindu előtt halálos 
vétek.

Történt pedig a múltkoriban, hogy a 
gyár mellett egy mohamedán csirke
árus haladt el (ezeknek nem tilos a 
csirkehús élvezete). Mérnököm magához 
szólította. Az árus vállán átvetett bam- 
buszrudról lelógó, két hatalmas kosár
ból kiszedte a csirkéket, megtapogatta, 
aztán megalkudott vele és hazaküldte 
feleségéhez. És mindezt látta Maharáj. 
Azóta nem köszön mérnökömnek, ha
nem elfordul, ha meglátja.

Hindu nem eszik marhahúst, moha
medánnak tilos a disznóhus. Ez utóbbit 
európai csak konzerv formájában ve
heti. így árulják a virslit is. Szakácsom 
viszont mohamedán, tehát a vallása felfo
gása szerint tisztátalan virsü-konzervet 
csak háromszori alapos kézmosás után 
nyitja ki és tálalja föl. Bár mindent ily 
tisztán kapnánk enni ! Az igaz, hogy 
tálalás után a szakács ismét rohan a 
vízcsaphoz és ismét háromszori szap
panos kéz- és karmosást végez. Ugyan
így tesz, ha sonkával kerül érintkezés
be. Viszont a sonkabőrre undor nélkül 
rálép mezítelen lábával, avagy kirúgja 
a konyhából a kutyának és mégsem 
szalad lábat mosni.

Egy kedves, Indiát járt ismerősöm 
Budapesten úgy világosított fel, hogy 
India egy nagy cirkusz és ne csodál
kozzam ott semmin. Igaza volt.

Gedeon Tihamér.

A budapesti mezőgazdasági kiállítá
son csehszlovákiai gazdák által vá
sárolt tenyészállatok behozatalának 

módozatai.
Csehszlovákiába a tenyészállatok be

hozatalához a kereskedelemügyi minisz
térium behozatali engedélye szükséges, 
s miután ennek megszerzése hosszabb 
időt vesz igénybe, ajánlatos az engedély 
iránti lépéseket minél előbb megtenni. 
Behozatali engedély felmuíatása esetén 
— s amennyiben a csehszlovák-magyar 
állategészségügyi megállapodásban előirt 
feltételek betartattak — a tenyászálla- 
toknak a kijelölt határállomásokon át 
történő behozatala simán eszközölhető.

Csehszlovákiai gazdák és egyesületek 
állatvásárlásaikat a magyar csehszlovák 
árucsereforgalom keretében bonyolítják 
le, amely keretben alkalmazott árfolyam 
a budapesti hivatalos jegyzés (jelenleg 
1T79 pengő 100 cseh koronánkint), a 
melyhez a mindenkori hivatalos felár 
(jelenleg 45°/0) járul. Ez, a magyar rész
ről számításba jövő jutalék figyelembe 
vételével 100 csehkoronánkint 1690 
pengőnek felel meg. A csehszlovák vá-
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sárlók a tervbevett vásárlásnak, illetve 
a megszerzett behozatali engedélynek 
megfelelő csehkorona összeget a beho
zatali engedély felmutatása mellett, az 
alább felsorolt bankok egyikénél fizet
hetik le és a lefizetésről szóló igazolás 
(pénztári elismervény) felmutatása elle
nében az országos mezőgazdasági kiál
lítás területén működő bankkirendelt-i 
ségeknél vásárlás céljaira a lefizetett j 
csehkoronák ellenértéke felett pengőben 
lehet rendelkezni.

A budapesti országos mezőgazdasági 
kiállításra utazó gazdák és vásárlók 
személyi ellátásukra magukkal hozott 
pénznemeket a magyar határközegek 
által útlevelükbe, illetve a közegek által 
adott bárcára jegyeztessék be, hogy igy 
a behozott pénzösszeg külföldi eredete 
igazolható legyen, mert csak igazoltan 
külföldről hozott összegek vihetők ki 
elutazáskor.

Az országos mezőgazdasági kiállítás 
rendezősége külföldi vásárlások előmoz
dítása érdekében azonfelül, hogy a ki
állításon külföldre eladott állatok szál
lítási diját a magyar határig viseli, a 
szállítással és vásárlással kapcsolatos 
költséghozzájárulás címén a vásárolt 
bikák és mének után vételár arányában 
mintegy 150—250 pengő, kanok és ko
sok után mintegy 40 pengő árvisszaíé- 
ritést nyújt a külföldi vásárlónak.

Lefizetés teljesíthető:
Pesti Magyar Kér. Bank javára :
Prága, Bratislava, Kosice, Brlinn.
Anglo Csehoslovakische und Prager 

Kreditbank, Bank dér Csehosiovakischen 
Légionén, Zivnostenska Banka, Böhmi- 
cshe Industr. Bank.

Prága: Bank für Handel und Indust., 
Böhmische Escompte und Kreditanstalt, 
Böhmische Uniobank.

Briinn: Böhmische Uniobank, Máhri- 
cshe Bank, Mahrische Escomptebank.

Bratislava, Kosice, Trnava: Bratisla- 
vaer Alig. Bank, Zivnostenska Banka.

Magy Ált. Hitelbank javára :
Böhmische Escompte und Kreditan- 

stalt Prága és fiókjai.
Böhmische Uniobank Prága és fiókjai.
Anglo Csehslovaki sche und Prager 

Kreditbank Prága és fiókjai.
Zivnostenska Banka Prága és fiókjai.
Bank für Handel und Industr. Prága 

és fiókjai.
Bratislavaer Handels und Kreditbank 

Bratislava és fiókjai.

Slovakische Alig. Kreditbank Bratis-1 
lava és fiókjai.

Donaubank Bratislava és fiókjai.
Magyar Leszámoló és Pénzváltóbank 

javára:
Prága, Briinn: Bank für Handel und; 

Ind., Böhmische Escomptebank.
Bratislava : Escompte und Vclkswirt- 

schaftliche Bank, Tatrabank, Bratislaver 
Handel u. Kreditbank, Zivnostenka Bán 
ka, Slovenska Banka.

Kosice: Escompte und Volkwirtschaft- 
liche Bank,

Rimaszombat, Nitra: Tatrabank.
Nové-Zámky: Barsmegyei Népbank.
Levice: Barsmegyei Népbank.
Komarno: Csehszlovák Légióbank.

A budapesti lentin vásár Misi.
A magyar posta „Nemzetközi Vá

sár"-bélyegsorozata. A budapesti nem- 
zemzetközi vásár évről-évre hatalma
sabb propagandája nagyszerű uj propa
gandaeszközzel gazdagodott. A magyar 
posta „vásárbélyeg-sorozatot" bocsát ki, 
hat különböző értékkel, minden felár 

.nélkül. Említésre méltó, hogy ilyen al
kalmi bélyegsorozat kibocsátása most 
először történik Magyarországon gazda
sági eseménnyel kapcsolatban. A bélye
geket a posta február 22-én hozta for
galomba és a vásár befejezésének nap
jáig, vagyis május 10-ig árusítja. For
galomban a bélyegek május 31-ig ma
radnak.

A „távol-Kelel" a budapesti nem
zetközi vásáron. A budapesti nemzet
közi vásárhoz egymásután futnak be a 
közeli és távoli országok hivatalos rész
vételét közlő jelentkezések. A múlt hé
ten Egyiptom jelentette be, hogy nem
zeti stilusu külön pavillonban mutatja 
be legjellegzetesebb agrár- és ipari ter
melésének mintáit, valamint a gyönyörű 
egyiptomi elefántcsont- és gyöngyház- 
berakásos famunkákat, kézzelszövött 
fali szőnyegeket, ötvösmunkákat és 
egyéb műtárgyakat. Most pedig Britt- 
índia kormánya foglal le a budapesti 
nemzetközi vásáron felépítendő hindu 
pagodája számára megfelelő területet. 
Hir szerint kincseket érő selyemszőnye
gek, hímzések, drágakövekkel díszített 
műtárgyak fogják Britt-India export
áruinak bemutatását különösen vonzóvá 
és érdekessé tenni.

Brazilia nagyarányú hivatalos cso
portja a budapesti nemzetközi vásá
ron. A brazil-magyar gazdasági kap
csolatok erőteljes kiépítése érdekében 
a brazil kormány elhatározta, hogy 
nagyarányú hivatalos kiáliitással vesz 
részt az április 30.—május 10. között 
tartandó budapesti nemzetközi vásáron, 
ahová hivatalos küldöttséget is delegál. 
A küldöttség vezetője Dr. Notto Gelser 
őrnagy. Brazilia pavilonjában kávé, 
kakaó, carnauba viasz, fa, fémek, tropi
kus gyümölcskonzervek fognak kiállí
tásra kerülni. Egyidejűleg külön matiné 
keretében Brazilia romantikus szépsé
geit bemutató filmeket fognak brazil 
népzene kíséretében vetíteni.

M árciust köszöntünk.
A naptárak lapjait Márciusra fordítjuk í 

holnap. A tél fehér lepjét foszlányokká 
tépi a langyos márciusi szellő. A szür
kévé mocskolt takaró barna foltoktól tar
kálik.

A szunnyadó életerőt felébreszti a ta
vaszi nap meleg csókja, a csira életre 
mozdul, a gyökér nedve riigyet pattant: 
szaga van a földnek, fakad az élet!

Szirtessé válik a táj képe. A mező zöld 
bársonyán a hóvirág fehérségét lassan- 
lassan az ibolya lilasága váltja majd fel, 
a vakondtúrásoktól foltos réten a pim- 
pó sárgasága rikít.

Madárdal veri fel az erdő-mező csönd 
jét, a verő fény melegében kéjjel fürdik a 
bimbók könnyének tükrében cicomáskodó 
kis dalosok szerelemre gerjedt, vidám se
rege.

A tavasz hangja zendül a berkekben, 
a szétázott, meglépett fészkek újonnan 
vetett puha ágyán szerelmes csókok csi
csergő cuppanása haliszik.

Az Élei bizsergése a Kikelet vágyakat 
gerjesztő, csodás hangulatába sodorja az 
élők egész világát, a vér uj iramra szök
ken, belső láz tüzpirja festi életszinüre az 
arcokat, a szemekben az életkedv fénye 
csillog.

Megnehezült, súlyossá gondosodon éle
tünk terhét s a sok csalódás keserűségét 
kevésbbé érezzük. Megszinesedik a Bá
nat komolysága is és az elkeseredéseket 
a jóbanbizás reménye, a kerékfordulás vi
gasztaló elméletének hite s a csúnyasá
gok rútságát tetszésre unszoló Szépség 
váltja fel.

Ezért is lessük, várjuk epedve a tavasz 
hírnökét, az első hóvirágot s vágyunk az 
ibolyára. Hogy megsimogassuk, hogy 
megcsókolgassuk...

... Az első csokrot belőlük oda künn 
a réten majd ha összeszedjük, gomblyu
kunkba tüzzük... nemi... első áldozásul 
Oltárképünk alá csendben odatesszük...

ó / ( r g u s .
Szokolay Dóra nagysikerű előadá

sa Prágában, Szokolay Dóra, a prágai 
zenekonzervatórium városunkból szár
mazó, nagytehetségü hallgatója, értékes 
előadást tartott folyó hó 18-án Prágá
ban, a magyar akadémikusok körében 
„Bartók Béla és a magyar zene" cím
mel. A szimpatikus előadó ügyes felol
vasásában végigvezette hallgatóit a ma
gyar zene történetén és igen hatásosan 
rajzolta meg azt az utat, melyen a ma
gyar zene — Bartók művészetében — 
visszatért oda, ahonnan gyermekkorá
ban elindult: a néphez. — Szeretnők, ha 
Szokolay Dóra a községi közművelődési 
bizottság vagy a SzMKE előadássoro
zata keretében, szűkebb pátriájában is 

I felolvasná városunk közönségét is bi- 
i zonyára nagyon érdeklő előadását, (drw)

Rendőrségi kinevezés. A belügymi
niszter Bukovsky Jaroslav rendőrfőbiz
tost, a párkányi áliamrendőrségi hivatal 
vezetőjét, aki hasonló minőségben váro
sunkban is hosszabb ideig működött, 
rendőrtanácsossá nevezte ki.

A községi magyar közművelődési 
bizottság nagysikerű előadásciklusának 
nyolcadik előadóestje újból telt házat 
vonzott. A gyermek, a cseléd és a nő 
aktuális problémáival foglalkozó elő
adássorozat szerdai estje a dolgozó-nő 
kérdésének volt szentelve, amiről Dr. 
Kosiner Dezsőné orvosnő olvasott föl. 
A rendkívüli figyelemmel hallgatott fej
tegetések sorát mindenekelőtt az önál
lóságra, kenyérkeresetre és családfenn
tartásra kényszeritetí nőnek a lét küz
dőporondján való jogosult jelentkezésé
nek igazolásával vezette be az előadó, 
majd a speciálisan férfi és női kenyér
kereső pályák közötti differenciálódás 
szükségességére rámutatva, erős szociá
lis meglátással és nagy gyakorlati ér
zékkel csoportosította mindazon női 
munkaerőt igénylő pályákat, ahol a tel
jes érvényesülés lehetőségei várnak a 
modern társadalom dolgozó nőire, nem 
mulasztva el hangoztatni a falu asszo
nyainak gazdasági kiképzés terén ta-

Ki a pletykább?
Általános vélemény, hogy a nő nem 

tud titkot tartani.
Amilyen általános, annyira nem helyt

álló ez a vélemény. A nő igenis tud tit
kot tartani, sőt, sok esetben jobban, mint 
a férfi. És ha a pletyka vádjának min
denképpen el keli hangzani, akkor ez 
egyforma mértékben terjeszthető ki 
mindkét nemre. A különbség mindösz- 
sze az, hogy más titkok jutnak a nőre, 
más titkok a férfire, mindegyik fél más 
titkokat őriz és — fecseg ki.

Lássuk a férfit.
Férfi számára legfontosabb titkok 

megőrzését a hivatása rójja rá.
Minden hivatalnak, minden munka

helynek megvan a titka, még pedig tel
jesen jó értelemben vett titka, nem va
lami suskus, vagy leplezni való. Kezdő
dik a hivatali titok egy egyszerű rövid
áru üzletben is. Minden üzletnek van 
egy titkos neve, ami pontosan tíz betű
ből áll. Például: Fazék Tibor. Minden 
betűnek van egy számjegyértéke. F—0, 
a—1, z—2, é—3, k—4 és igy tovább 
9-ig. Egyszerűen betűvel jelzik az egyes 
áruk árát. Ha például egy nyakkendő 
céduláján ez áll : tf—if, az azt jelenti, 
hogy a nyakkendő 5'60. Ha nagyobb 
árat mondott a vevőnek, alkura beren
dezett üzletben, akkor a tf—if-árig le
het engedni. Ez például üzleti titok, 
amiből senkinek sincs kára s ezt meg
őrizni minden becsületes kereskedőse
géd első és legfőbb kötelessége. Olyan 
segédet, aki egy másik üzletben előbbi 
kereskedő főnökének árjelző mondatát, 
vagy nevét kifecsegi, úgy kidobják, mint 
a pinty, mert a főnök már abban sem 
lehet bizonyos, hogy a fecsegő alkalma
zott nem viszi-e hírét még az ő szol
gálatában is saját üzlete siffréjének. Ezt 
a titkot tehát köteles megtartani az al
kalmazott, ha nő, ha férfi, ebben a ti
toktartásban nincs is különbség.

Titok megőrzésére kell vállalkoznia a 
katonának, a legegyszerűbbbnek, a köz
legénynek már akkor, ha őrhelyén áll. 
Az ellenőrző jelszavak megőrzését úgy 
kell vállalnia, hogy saját édesanyjának 
sem mondhatja meg, még akkor sem, 
ha katasztrófát háríthatna el vele. Tit
kot őriz az orvos. Nincs orvos, aki pá
ciensének betegségéről nyilatkozna, még 
akkor sem, ha egyszerű betegségről van 
sző. Ez az úgynevezett orvosi titoktartás, 
amely hihetetlen súllyal nyomja sokszor 
az orvos lelkét, mert sokszor a legag- 
gódőbb családtagoknak sem mondhatja 
meg a betegség nevét és előrehaladott
ságának fokát, mert nagyobb kárt fenne, 
mint amit használna. Ezt különben kár 
is részletezni, mert ezzel mindenki tisz
tában van. Ugyanígy azt is tudja min
den ember, hogy a kereszténység fenn
állása óta nem volt példa arra, hogy 
pap továbbadta volna a rábízott gyónási 
titkot. Nem mondhatja el, ha akár egyes 
embernek, többnek, vagy a saját életébe 
is kerül.

Titkok őrzője a mérnök, aki gyárának 
valamely gyártási titkát tudja, titkok őr
zője, aki a cég üzletvitelének elárulásá
val jogtalan előnyhöz juthatna másutt. 
Nem árulja el abban az esetben sem, 
ha még olyan kis fizetése is van.

Önmagát tenné lehetetlenné például 
az az ügyvéd, aki kliense titkait tovább 
adná. Titkok, titkok, ártalmatlan, de 
szent emberi, vagy a közösség érdeké
ben őrzött titkok, amelyeket vállalni kell.

Szóval a férfiaknak sok titok jut meg
őrzésre.

De ezek a titkok egyformán jutnak 
ki a nők számára is. Amilyen titoktartó 
az orvos, olyan titoktartó az orvosnő, de 
még az ápolónő is. Titoktartó a pap. 
Titoktartó az apáca is, az ügyvédnő, az 
ügyvédi iroda női alkalmazottja, szóval 
titoktartó a nő mindazokon a helyeken, 
ahol a férfiaknak komoly titkot kell tar
tani.

Ha tehát igaz lenne, hogy a nők fe- 
csegőbbek a férfiaknál, nem alkalmaz
hatnák őket, de semmiképpen sem olyan 
nagy számban, mint amilyenben ma szó
hoz jut a dolgozó nő.

Lássuk a férfi titoktartását egyéb téren.
Egyéb téren a hallgatásnak már ked

vezőtlenebb a mérlege. A férfi, aki akár 
jogos, akár jogtalan ambícióból elnyo
mottnak érzi magát, ahogy mondani 
szokták, „nem tesz lakatot a szájára" 
annak a hibáinak felsorolásában, aki őt 
elnyomja, vagy akinek helyére vágyik. 
Ilyenkor történnek azok a bizalmas köz
lések — dehogy pletykák : — „Igazán 
nem azért mondom, de bizony, hogy ha 
Ö nagyobb körültekintéssel végezné a 
munkáját, akkor ezt az ügyet jóval ol
csóbban úszta volna meg. Én tettem is 
előterjesztést ebben az irányban, de hát 
engem nem hallgattak meg. Hogy őt 
miért? Hát kérlek, mert Ő a vezér só 
gora és...

A többi, ami magyarázatképen követ
kezik, egyre színtisztább pletyka.

És pletykál a férfi a politikában.
— Nagyon megbízható forrásból, de 

nagyon kérlek, hogy ne add tovább, hal
lottam...

— Ha becsületszavadra mondod, hogy 
nem adod tovább, akkor neked megsú
gom, hogy...

És mindaz a belpolitikai szörnyszüle
mény, mindaz a külpolitikai rémhír, ami 
időnkint felbukkan, sohasem női ajkak
ról kél szárnyra. Férfiak mondják, ne
vezzük nevén a gyerereket — pletykál
ják egymásnak, fontoskodásból, ijedtség
ből, jóhiszeműen, rosszhiszeműen, érdek
kel, vagy érdektelenül.

A nő ezen a területen teljesen kö
zömbös.

Nézzük a férfi titoktartását szerelmi 
téren.

Egyszerűen nem tud titkot tartani.
Abban a pillanatban, amikor megdob

ban a szíve, boldog titkát megvallja ba

rátjának, inért minden férfinak van egy 
legjobb, egy kebeibarátja, akinek köte
lesség beszámolni éleiének erről a bol
dog percéről. És rábízza a nagy titkot, 
hogy a leány miképpen szorította meg 
a kezét, niik a kilátások, milyen a ieány 
családja. És a barát előtt lassan lassan 
kibontakozik a leány családjának a raj
za, összes küiső és belső vonatkozá
saival.

A barátnak azonban szintén van egy 
kebelbarátja, akinek bár valamivel hal
ványabb vonalakkal, de szintén elég 
pontos képe támad a lányról s igy to
vább. És ahogy nem marad kettőnek 
édes titka a bontakozó szerelem, éppen 
úgy nem marad titok a flört, a kaland, 
minthogy ez nem vág a férfi becsüle
tébe.

Annál kényesebb rá a nő. Lány, még 
a legjobb barátnője előtt is titkolja sze
relmét, amelyről a barátnő harmad és 
negyedkézből szokott tudomást szerezni. 
A nő szemérmesebb. A nők egyáltalában 
titoktartóbbak minden érzelmi vonatko
zásban. Elvált férfi sokkal könnyebben 
adja okát elválásának, mint a nő.

Nem lenne teljes a kép, ha meg nem 
állapiíanók, hogy érzelmi tekintetben a 
két nem két hallgató táborra oszlik ál
talában, de a nők hallgatagabbak s kü
lönösképpen férfi előtt nem adják ki 
egymást.

Mégis, az élet melyik területén és 
mikor fecsegőbbek a nők?

Fecsegők az összes divatkérdésekben, 
a rivalizálásban és szépség terén. Min
dig a másik az, akinek kevésbé jó az 
ízlése, a másik az, aki tékozló, aki túl
ságosan öltözködik, aki rossz háziasz- 
szony, aki gondtalan anya.

De ezeknek a női gyengeségeknek 
pandanját megtaláljuk az erősebb nem
nél is, olyan területeken, amelyeket a 
cikkben nem érintettünk.

Elvégre azért a szegény férfit sem 
szabad egészen „kibeszélni".
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pasztaiható nagyfokú elmaradottságát, 
amire a túlnyomórészt agrárjellegű ma
gyar társadalomnak végre egyszer na
gyobb figyelmet kellene szentelnie. A 
mindvégig gyakorlati szempontokat ér- 
vényesitó, pompás előadást lelkes taps 
sál jutalmazta a termet zsúfolásig meg
töltő közönség s a rendezőbizottság ne
vében Havas Vilmos elnök köszönte 
meg a kittinő előadónak a haszonnal 
értékesíthető fejtegetéseket és útmuta
tásokat. — A közművelődési bizottság 
legközelebbi előadását jövő szerdán este 
8 órakor ugyancsak a városháza eme
leti nagytermében tartja meg, amely 
alkalommal Opmann Ilona, a rimaszom
bati állami magyar reálgimnázium iro
dalomtörténet tanára fog előadni „A női 
probléma Kaffka Margit műveiben" 
címen.

Bőjtesti előadás. Az evang. templom
ban folyó hó 25 én Kovarik Sándor 
szepesolaszi lelkész az ima ereje címen 
tartott előadást. A keresztyén ember 
imaéletének misztikus mélységeire meg
akadó szavakkal mutatott rá. Az ünne

pély keretét közénekek, vegyeskari ének 
„vezet a kereszthez út", melynek szóló
ját Havas Vilmosáé énekelte szárnyaiban 
és Klinczkó Vali szavalata,-— akinek sza
valókészsége szintén bensőséges hatást 
gyakorolt a jelenvoltakra, — adta meg. 
A következő előadást március hó 4-én 
ntű Greguss Gyula kassai evang. lelkész 
fogja tartani az „Istent kereső ember és 
embert kereső Isten" címen.

Halálozások. Náray Géza, nyug. va
súti tisztviselő, f. hó 20 án hosszas szen
vedés után 71 éves korában Dobsinán 
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe.

Kenyeres János, volt joisvai tekintélyes 
iparosember, Dobsinán f. hó 20 án, 81 
éves korában meghalt.

Szőke Antal volt kertész, munkás élé
nek 80 ik évében f. hó 22-én elhalálo
zott, mély gyászba borítván özvegyét, 
gyermekeit: Szőke Sándort, Józsefet, Er
zsébetet, unokáit és rokonságát. Őszinte 
részvét mellett f. hó 24-én temették.

Évi közgyűlés. A helybeli járási ifju- 
sággondozó egyesület folyó év március 
hó 4 én, délután 5 órai kezdettel tarja 
meg évi rendes közgyűlését a kerületi 
bíróság kistermében (I. ern 23. ajtó), 
melyre ez utón Is tisztelettel hívja meg 
K tagjait s az egyesület muakássága 
iránt érdeklődőket. Elnökség.

A Rimaszombati SzMKE-fiók márc. 
2 án (kedden) este 8 órakor tartja ezévi I 
harmadik előadóestjét, amikor Makovits j 
Jenő festőművész fog aktuális művészeti j 
kérdésekről felolvasni. — Az előadás a j 
rimaszombati városháza emeleti nagy- | 
termében lesz. — Belépődíj nincs.

Városi közgyűlés. Csütörtökön, febr. 
25-én délután 4 órai kezdettel városunk 
képviselőtestülete közgyűlést tartott, a 
tagok élénk érdeklődése mellett. A lap
zárta után tartott, főieg illetőségi, segé
lyezési, javadalmazási és adminisztrációs 
ügjeket intéző közgyűlés szokatlanul 
sima lefolyású volt.

Rimaszombat város tanácsa és tiszt
viselői kara hálás köszönetét nyilvánít 
ja mindazoknak, akik a megrendezett 
jótékonycéiu bál erkölcsi és anyagi si
kerének előmozdításához hozzájárultak, 
s igy lehetővé tették azt, hogy a segé
lyezési akció tisztajövedeimeként 8260 
koronát lehetett az éhezők és nyomor
gók felsegélyezésére fordítani.

Uj postai dijak. Fölhívjuk a b. kö
zönség figyelmét az uj postai illetékek
re, amelyek 1937. március 1-vel lépnek 
érvénybe. Az uj illetékek többnyire az 
előbbiekhez viszonyítva dijleszállitást je
lentenek, amely leginkább a csomagszál- 
litásná! mutatkozik. — A levél díjnál a 
sulyutáni illetékek ujjonnan vannak fo
kozva (például a helybeli levélszállitási 
dija 20 g ig 60 fillér és 20 g—100 g-ig 
csak 110 Ke; a további levelek szállítási 
dija 20 g-ig 1'— Ke, 20 g—100 g-ig 
csak 1 '60 K5). — Közelebbi felvilágosí
tást készséggel nyújt minden postatiszt
viselő a postahivatal minden osztályánál.

Meghalt az autóban kórházbaszál- 
litás közben. Sulek Márton, 65 éves 
osgyáni lakos folyó hó 22-én feleségé
nek rosszullétről panaszkodott s miután 
állapota nem javult, felesége még aznap 
autón a helybeli kórházba akarta be 
száilitani. A szerencsétlen idős ember 
útközben az autóban kiszenvedett. — 
Dr. Sztanik helybeli megyei főorvos a 
halál okául szivgyengeséget állapított meg.

Műkedvelői szinielőadás. A Rima- 
szombati Polgárikör neves műkedvelő 
gárdája, a járási magyar közművelődési 
testület védnöksége alatt folyó évi már
cius 6 án és 7-én este 8 órai kezdettel, 
a Polgárikör nagyszerűen felszerelt szín
padán, Makovits Jenő rendezésében szín
re hozza Indig Ottó „Ember a hid alatt" 
cimü 3 felvonásos (6 képben), kitűnő 
vígjátékét, a következő szereposztással:
Dr. Soltész ...........Marosi Mihály
Dr. Soltészné.......... Remenyik Dezsőné
Ágnes, a leányuk ... Szabó Nyunci
András
Marienne..........
Csavargó...........
Mandel ..........
Tamás ..........
Erzsi ..........
Thál báró 
Thál báróné ... 
Dr. Hollander...
Dr. Irsay..........
Baby ..........
Béluska ..........
Házmesterné ... 
Munkás ..........

Remenyik Dezső 
Sövényházy Margit 
Derekas József 
Szabó István 
Tóth Vilmos 
Paál Muci 
Koszka Lajos 
Kovács Ica 
Remenyik Kálmán 
Szabó Károly 
Szkaiiczky Éva 
Hizsnyan Géza

Helyárak : 1—5 sor 15, 6—12 sor 10, 
13—17. sor 6, állóhely 3 Ke. — Előadás 
alatt az ajtók zárva lesznek s igy a kö
zönség saját érdekében kell hogy pon
tosan megjelenjen.—Jegyelővétel Reme
nyik Kálmán órás és ékszerész üzletében 
Masaryk-tér 2. sz. — Az előadás iránt 
város vidékszerte óriási az érdeklődés.

Részvétköszönet.
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk 

hálás köszönetét mindazoknak, kik hű
séges férjem és drága jó édes apánk 
elhalálozása alkalmából részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek és 
a végtisztességen megjelentek.

Rimaszombat, 1937. II. 26.
özv. Szőke Antalné 

és gyermekei.

Karpathenverein-gyülés Dobsinán.
Február hó 20-án délután volt a Kar- 
pathenverein dobsinai osztályának évi 
rendes közgyűlése. Kevesen jelentek 
meg, de akik ott voltak, őszinte érdek
lődéssel, a turisztika, idegenforgalom és 
természetkedvelés idealizmusától áthat
va Hallgatták végig a minden tekintet
ben jelentőségteljes és figyelemreméllú 
egyesület évi beszámolóját.

A rimaszombati cigányzenész ifjú
ság hagyományos „cigánybálja" szom
baton este ment végbe a Tátra szálló 
emeleti nagytermében, a rimaszombati 
magyar társadalom megértő támogatása 
mellett. A tradícióknak megfelelően haj
nalig tartó mulatságot hangverseny ve
zette be, amelyet a zeneiskolát végzett 
Szikora Pista és zenekara adott. Nyitá
nyul a „Paraszt és költő" c. operából 
játszott a zenekar, hatalmas tapsot arat
va, majd Szikora Pista és Szikora Ká
roly Ferencz játszották el kettesben Ber
lioz-hegedű koncertjét, dicséretreméltó 
igyekezettel, azután Rácz Gyula (Mak
kos), a cimbalom nagymestere követke
zett soron xylophon-polkával és egy 
szonátával, amivel természetesen zúgó 
tapsokra tette érdemessé magát, de mek
kora lett volna sikere, ha nem vidéki 
cigány kezébe való klasszikus muzsika 
helyett, cimbalomra teremtett izes ma
gyar nótákat vett volna föl műsorába. 
Nagy hatást ért el a teljes zenekar Liszt
II. rapszódiájának ügyes előadásával, és 
a korral haladás illusztrálásaképpen el
játszott jazz-számokkal is, a legnagyobb 
sikere azonban mégis vak-Feri kontrás 
ötéves cigányprímás fiának, Hangonyi 
Ferinek volt, aki az egész társaságot le
főzve, kívülről belülről magyar cigány
ként mutatkozott be : lobogó fehér ga
tyában, borjuszájas ingben és vitéz kö 
téses piros csikós mellényben állt ki bát
ran a nagyérdemű közönség elé és be
csülettel lejátszott a zenekar élén egy 
jórégi magyar hallgatót és egy még ré
gibb magyar csárdást, megmutatva ez
zel, hogy mi kell a cigánynak s mi kel! 
a közönségnek. A koncert szereplői so
rában meg kell még említenünk Szikora 
Margitot, a nagy-kiterjedésű Szikora- 
dinaszíia énekesnő tagját is, aki zene
kari kísérettel magyar nótákat énekelt 
és Pekut, Szikoráék János névre hallga
tó, közismert másik énekesét, aki min
den sikert felülmúlva szerepelt a „Tilt
sa meg..." cimü hangulatos tangóval, 
úgy hogy percekig tartó dörgő taps után 
meg is kellett produkcióját ismételnie. A 
hangverseny befejeztével a rendezők bál
teremmé alakították át a Tátra-szálló

mindenhez alkalmazkodó nagytermét s 
a szépszámú hallgatóság báli közönség
gé avanzsálva tett eleget a „cigánybál" 
tradícióinak. Pontos információk szerint 
a hajnali órákig.

A prágai mintavásárra szóló s 33%- 
os vasúti és egyéb kedvezményekre jo
gosító igazolványok már kaphatók a 
városháza 8. számú szobájában. — A 
prágai mintavásár tart március 7—-14-ig.

MEGÉRKEZTEK a tavaszi divatlapok a Li- 
teratura könyv- és papirkereskedésben Já
nosi ucca.

Halálos szerencsétlenség a homok
bányában. Folyó hó 22-én délben ha
lálos szerencsétlenség történt a Serke 
község mellett levő homokbányában. — 
Hrivnyák János 57 éves földműves a 
füleki zománcgyárnak a község halárá
ban levő bányájában homokot ásott és 
nem vette észre, hogy az esőzések a 
magas homokpartokat alámosták. — A 
hatalmas homoktömeg lezuhant és maga 
alá temette Hrivnyák Jánost, aki a rá
zuhanó homok súlya alatt megfulladt. 
A csendőrség megindította a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogy a szeren
csétlenségért kit terhel a felelősség.

„Foto film-optika" szakvásár. Az 
idei Prágai tavaszi vásár keretén belül 
is megtartják az 1936 tavaszán először 
megrendezett „Foto-film optika" szakvá
sárt, melyet az elmúlt ősszel különös 
tekintettel a téli fényképezésre megis
mételtek. A legközelebbi szakvásárt is
mét a csehszlovákiai fotokereskedők 
szövetségének protektorátusa alatt ren
dezik meg, s az — tekintettel az idén 
piacra kerülő újdonságokra — jelentő
sen felülmúlja az eddigi kiállításokat. A 
szakvásárt március 5 tői 14-ig tartják 
meg a Vásárpalotában.

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

Szerencsés kimenetelű autókaram
bol. Kardos Róbert, losonci 25 ik gya
logezredbeli katona, Horkán volt látoga
tóban, Kardos Frigyes ottani papírgyári 
igazgató rokonánál. Szabadsága letelté
vel a gyárigazgató autóján, — melyet 
Pásztor Lajos vezetett — indult el állo
máshelye felé. Alig hagyták el Csoltó 
községet, amikor egy autót akartak mel
lőzni, azonban a sáros utón az autó 
megcsúszott és teljes erővei nekiment a 
22 számú utszéli kilométerkőnek. Az au- 
ló összetört s a bennülők közül csak 
Kardos Róbert sérült meg homlokán 
könnyebben. Pásztor Lajos sebesülés 
nélkül úszta meg a karambolt. Kardost 
Pelsőcön részesítették eiső orvosi se
gélyben, majd vonaton folytatta útját to
vább Losonc felé.

Délafrika is részt vesz a prágai 
tavaszi vásáron. A Délafrikai Unió ró
mai követsége közölte a prágai vásár 
vezetőségével, hogy a Délafrikai Unió 
saját kiállítással vesz részt az idei prá
gai tavaszi vásáron (március 7 tői 14-ig). 
Délafrika már a tavalyi prágai tavaszi 
vásáron is részt vett, az idei kiállításnak 
azonban már nem lesz csupán propa- 
gativ jellege, hanem üzleti célokat is 
*og szolgálni, s ezért annak keretében 
délafrikai cikkek gazdag kollekcióját 
mutatják be.

Tenyészbikavásárok, a zólyomi Gaz
dasági és Erdészeti Egyesület karöltve 
a szlovenszkói Földtnives Tanáccsal te
nyészbikavásárt rendeznek siementháli 
fajtákra. A vásárok a következő sor
rendben tartatnak meg: március 1-én 
Feleden, 10-én Losoncon, 12-én Zólyom
ban, 17-én Ipolyságon, 18-án Tornaiján, 
31-én Rimaszombatban és ápr. hó 1-én 
Léván, mindenkor reggel 8 órai kezdet
tel. Közelebbi felvilágosítást ad a Zólyo
mi Gazdasági és Erdészeti Egyesület.

Fejszével támadt a mezőőrökre: 7 
havi börtönre Ítélték. Tomi Vilmos 
kuntapolcai cigányt a mezőőrök múlt év 
augusztusában kukuricalopáson érték s 
e végből házkutatást tartottak lakásán. 
A cigány fejszével támadt a házkutatást 
végző hatósági közegekre, de lefegyve
rezték, mielőtt még valakiben kárt te
hetett volna. A helybeli kerületi bíróság 
Dr. Vágássy-íanácsa most hétfőn tár
gyalta a renitens cigány ügyét, akit 7 
havi feltétlen börtönre, 3 évi hivatal- 
vesztésre s ugyancsak politikai jogainak 
felfüggesztésére Ítélt el a bíróság. Vád
lott az Ítélet súlyos volta miatt felebbc- 
zett, államügyész az Ítéletben megnyu 
godva, indítványozta a vádlott azonnali 
letartóztatását, amennyiben szökéstől le-

Kinő &P0LL0 mozgó
Szombaton és vasárnap, február 27-28-án
Tolsztoj géniuszának világhírű halhatatlan 

alkotása. Milliós kiállítás :

Karenina Anna
Greta Garbó, F.March, Freddie Bartolomev.

Kedden, március 2-án kitűnő csehül be
szélő nagyfilm :

Jana
Helena Busch, Zdenek Stepánek, Bohács.

Szerdán, március 3-án nagykiállitásu ame
rikai alkotás :
Csodabár

Al. Jolson, Dolores dél Rio, Kay Francis, 
Ricardo Cortez.

Csütörtökön, március 4-én amerikai szen
zációs érdekfeszitö film :

Amiről az egész város beszél
E. G. Robinson, Jean Arthur. Csak vas- 

idegzetüeknek!

hét tartani. A biróság helyt adott az 
ügyész indítványának és Tomi Vilmos 
cigányt a tárgyalóteremben letartóztatta, 
akit azonnal átkisértek a helybeli kerü
leti biróság fogházába.

Aki a munkaadójának a bőrét 
dobra akarta húzatni. Farkas Antal 
felsőpokorágyi cigánymunkás előre ki
alkudott munkabérért munkát vállalt 
Czaban János felsőpokorágyi gazdálko
dónál. Később a cigány újabb követe
lésekkel állt elő, amelyet a munkaadó 
természetesen nem akart akceptálni. E 
miatt Farkas Antal életveszélyes fenye
getésekkel illette a gazdát s többek kö
zött kijelentette, hogy ha a gazda nem 
teljesiti követelését, úgy „a bőrét dobra 
fogja húzatni 1“ Az elmúlt hét szerdáján 
mondtak Ítéletet ebben az ügyben a 
helybeli kerületi bíróságon, ameiy Far
kas Antalt 6 havi börtönbüntetésre 
Ítélte el, de a büntetés végrehajtását a 
biróság három évi próbaidőre felfüggesz
tette. — Az államügyész az Ítélet felfüg
gesztése miatt felebbezést jelentett be.

Mellbeszúrta az őt csendre intő 
falubelijét. Turony Pál részeg állapot
ban Forgácsfalván beállított az ottani 
korcsmároshoz és italt kért. A korcs- 
máros nem akarta kiszolgálni a részeg 
embert, mire az követelődzni kezdett. 
— A korcsmáros végre is kituszkolta 
korcsmájából a részeg embert, mire 
Turony bosszúból neki esett a korcs
máros kerítésének s annak egy részét 
lebontotta. A korcsmáros ezután Rakita 
Dezső falubeli lakossal a rabbiátus 
ember megfékezésére indult, aki erre 
kést rántott s a közelében tartózkodó 
Rakita Dezsőt mellbeszúrta és halánté
kán is megsebesitette. — Turony Pál 
felett folyó febr. hó 18-án Ítélkezett a 
helybeli kerületi biróság Dr. Vágássy- 
tanácsa, amely 7 havi börtönre Ítélte el.

Filmszínház. Folyó hó 27. és 28 án 
bemutatásra kerül a „Karenina Anna" 
cimü nagy filmdráma, melyben az isteni 
Greta Garbó egyik legszebb szerepét 
alakítja. Partnere Frederic March. Ob- 
lonszky magához hívja testvérét Annát, 
hogy házaséletében teremtsen rendet. A 
vasúti állomáson Oblonszky barátja 
Vronsky fogadja s mindketten egymásba 
szerelmesekké lesznek. Karenina Anna 
mindent feláldoz szerelméért s tudja, 
hogy kis fiát se látja többé. Vronskij 
kezd azonban kiábrándulni s menet
zászlóaljba kéri fölvételét, mi kirobbantja 
a végső tragikumot.

Márcis 2-án „Jana" cimü csehül be
szélő nagy film kerül előadásra. —Jana 
elvesztette otthonát s munkát megy ke
resni. Az uradalmi gazdaságban egy 
ideig dolgozik, de a tiszttartó bosszúból 
kiadja útját. Jana a szenvedések egész 
kálváriáját kénytelen átélni, amíg újból 
felragyog részére a reménység csillaga. 
A hazai filmmüvészgárda legjobbjai ját
szanak e hatásos filmben.

Március 3 án a „Csodabár" c. pazar 
kiállítású film kerül a vászonra, mely
ben a rég nem látott Al Jolsonon kívül 
Dolores dél Kis Kay francia és Ricardo 
Cortez játszák a főszerepeket. E film 
valóban csodás, mert a legfényesebb 
kiállításban kerül elénk s az egymás
után lepergő események a legfrappán
sabb hatást keltik, amihez a finom ze
neszámok is hozzájárulnak.

Március 4 én „Amiről az egész város 
beszél" cimü amerikai film fejezi be a
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nívós heti műsort. Mannion, a veszé
lyes gonosztevő megszökik börtönéből 
s helyette hasonmását, Jonest fogják el. 
Borzadalmak egész sora után ugyan Jo- 
nesnak sikerül személyazonosságát iga
zolni, de tovább folytatja Mannion sze
repét, hogy a rendőrség segítségére le
hessen az izgalmas hajszában.

Emberi sors.
Mivé fejlődik a jövőben az em

beri kultúra? Milyen irányt vesz a 
távolabbi jövőben ? Nem évezred
ről, vagy évszázaadokról van itt 
most szó, mert olyan messze nem 
lát be még a fantázia sem a köd
fátyolos időkbe, hanem száz évről, 
a legközelebbi száz évről lehet szó: 
a most folyó századról, a huszadik 
századról.

Ebbe már beláthatunk és a mai 
életviszonyok változatait szemlélve 
s a találmányokat latolgatva, von
hatunk már némi következtetést a 
jövőre. — Mi vár ott reánk, gyer
mekeinkre és unokáinkra két-három 
emberöltő után?

Szeretnők azt hinni és szivünket, 
lelkünket avval vigasztalni, hogy 
az emberiség megundorodva végre 
a háborúk öldöklő pusztításaitól a 
békesség felé hajlítja a haladás 
szekerének rudját és lassan beáll 
majd az az áldott korszak, amit az 
örök békéről neveznek.

Szeretnénk azt hinni, de sajnos, 
nem tudunk benne hinni. Mert 
igen sok jel arra mutat, hogy az 
emberi fejlődés iránya az ellenkező 
végletbe indulhat és ott hosszabb 
ideig próbálkozhatik.

Ha megvizsgáljuk a technika ta
lálmányait, az uj felfedezéseket: 
azoknak túlnyomó része nem a 
békés fejlődés szolgálatában áll, 
hanem a háborút segíti elő: a 
pusztulás és kiirtás művét tökéle
tesíti ; legföljebb azt teszi meg, 
hogy a támadó és védő készülé
kekkel tökéletesebbé tehesse a jövő 
háborúját. — A népek sem szerel
nek le: nemzetek, országok inkább 
még tökéletesebben fegyverkeznek.

Sőt a vámhatárokat sem szün- 
teíetik meg, a gazdasági harc is 
tart tovább. Legföljebb uj szövet
kezések kereteibe illesztik be a 
termelést s mindenki igyekszik a 
saját termeléséből megélni. A világ
polgári megértés is háttérbe szorul.

Ha ezeket látjuk, az a gondolat 
ötlik szemlélődésünk előterébe, hogy 
örök béke helyett lehetséges a mű
velt emberiségnek örökös harci ál
lapotra fejlődése is. Amit költői el
mék távolbalátó fantáziája többször 
elbeszélt Jókaitól Babits Mihályig.

Az örök harc, vagyis a véget 
nem érő és ki nem várható hábo
rúk korszaka beállhat a most folyó 
század alatt, mert ennek a fejlő
désnek igen sok feltétele meg van, 
a bölcsészeti igazoló alapot pedig 
nem nehéz megépíteni hozzá. Azt 
mondani, hogy az emberi nem tu
lajdonképen a ragadozó állatfajjal 
rokon, amely a saját fajtáját sem 
sajnálja elpusztítani, hogy neki 
jobb dolga legyen. Aztán igy be 
lehet rendezni a világot a háborús 
pszichológia szempontjából. Láttuk, 
hogy a világháború alatt az állam 
mindent elnyelt és nem lehetett 
moccanni, mig jóformán gondol
kozni sem az állami érdek ellen. 
Ezt ismét behozhatják az első há
borúban, amely általános lesz és 
húzhatják tetszés szerinti ideig, 
hosszú évtizedeken és emberöltő
kön keresztül. Persze ma már nem 
a születés adja a hatalmat, hanem

a kollektív társadalmi élet erőiből 
alakulhat az. A vagyon, a tudás, 
a nagyob szónoki képesség, dema
gógia és szervező erő mind érvé
nyesülhet az örök harc állapotá
nak fentartására. Lesznek majd ott 
is felsőbbek, akik kormányoznak 
és a népek milliói, akik évtizede
ken át árkokban, barlangokban 
harcolnak majd. Előbb csak a fér
fiak, utóbb a nők is.

Ez a lelketlen, rideg, mindenről 
lemondó élet várhat az emberi
ségre az örök támadó és védő 
harcok hosszú évtizedei alatt, ami
kor megszűnik minden egyéni, 
minden szellemi irányú emelkedett 
szempont. Élni fog az ember és 
milliárdja befogva a kolletivizmus 
jármaiba, ahol végre megszűnik a 
családi élet is, minden az állam 
kezébe kerül. Gondoskodnak arról 
is, hogy az emberek mintegy ön- 
maguktól szánják rá magukat a 
háborús pusztulásra, ahonnan úgy
sem látnak kivezető utat.

Ilyen sivár materiális berende
zése is lehet az embernek a jövő 
életben, ha bekövetkeznék az örök 
harc korszaka és abban a kollek
tív alakulás teljes fejlődése.

Muzsikáld magyar nép.
Liszt Ferenc, a cigányokról irt híres 

müvében, hetvenegynehány esztendővel 
ezelőtt még azt fejtegette, hogy magyar 
zene valójában nincs, mert a magyar 
zene nem a magyarok zenéje, hanem a 
cigányoké.

Azóta az alaposabb kutató és tudo
mányos munka már rácáfolt Liszt Fe
rencnek erre a jóhiszemű, de merőben 
téves állítására. Lelkes tudósok és mu
zsikusok járták be, régen, az ország 
egész területét, elkerültek a legeldugot
tabb falvakba is és mindenütt a leg
öregebb emberek és asszonyok ajkáról 
lesték el a legrégebbnek tartott, hagyo
mányosan fennmaradt dalokat. A nagy
szabású gyűjtőmunka meglepő ered
ménnyel járt. Egyre-másra kerültek elő 
olyan régi melódiák, amelyek aktusuk
ban és sajátosságaikban kétségtelenül 
elárulják, hogy abból az időből szár
maznak, amikor a magyar még Ázsiá
ban élt együtt a rokon népekkel.

A magyar népdalkincsnek ez a leg
ősibb rétege merőben különbözik attól 
az újabb keletű és főleg városokban 
divó, cigányok révén terjedő népies 
magyar műzenétől, amelyet Liszt Fe
renc ismert és amelyről könyvét irta. 
S bár a kétféle magyar muzsika nem 
kerülhette el a kö'csönhatásokat, — a 
falu eltanulta a népszínművek révén 
terjedő városi melódiákat, a városi 
nótaszerzők ihlete pedig egyre gyak
rabban kereste a tősgyökeresebb ma
gyarságot, — a magyar népdalnak ket
tős jellege még ma is felismerhető. A 
zenei közönség legszélesebb rétege még 
ma is csak azt a városi népies műze
nét tartja igazán magyarnak, amelynek 
a cigányok a legkiválóbb előadói.

A tudákosok és a zenei smokkok pe
dig kézlegyintéssel intézik el ezt a fajta 
magyar zenét és csak a faluhelyről 
összegyűjtött ősi dallamokat fogadják 
el hitelesen magyarnak. Az igazság va
lahol a középuton jár.

A magyar népdalkincs mindkét rétege 
a mi gazdagságunk, a mi büszkesé 
günk, kulturális jelentősége egyformán 
nagy mindkettőnek. A „nagy" zeneér
tőknek époly kevéssé szabad lenézniök 
a cigányokat és a nótafák hajtásait, 
mint ahogy a clgányos mulatságok hi 
veinek sem szabad mereven elzárkózniok 
a falusi népi dallamok megértése elől, 
még akkor sem, ha ezeket a paraszti 
dallamokat Bartók vagy Kodály önti 
művészi formába.

A magyarnak azonban nemcsak nép
dalkincse, hanem sajátos és jellemző 
és hangszeres népi muzsikája is van. 
A falusi magyar nép ősidők óta készít 
magának hangszereket, melyeknek kü
lönböző típusai országszerte elterjedtek. 
És ezek a hangszerek nemcsak azt a 
célt szolgálják, hogy legyen mivel ki

sérni az éneket. Ez a hangszeres mu
zsika teljesen önálló, hogy a legkivá
lóbb néprajzi tudósunk, Hermann Ottó 
szavait idézzük : „a hangszeren gyako
rolt zene a magyar pásztorembernél so
hasem kísérője a dalnak, az teljesen 
különáll, hatás tekintetében csak önma
gára támaszkodik..."

Vessünk egy futó pillantást a falu
helyen még ma is fellelhető népi ma
gyar hangszerekre.

Itt van mindjárt a furulya meg a ti- 
linkó. A furulyázó pásztorember régi 
ismerős kép, temérdek népdal megéne
kelte már. Mialatt a nyáj naphosszat 
békéseii legel, a pásztorember művész
kedéssel tölti az idejét. Vagy valami 
használati tárgyat fabrikál magának, 
szép mintákat faricskálva ki rajta, vagy 
pedig előveszi a furulyát és abba fúj 
vagy abba „dünnyög" bele valamilyen 
bús nótát.

A magyar pásztor kétféle furulyát is 
ismer. A rövidebb fajtának hat nyílása 
van, a hosszabbnak, az úgynevezett 
„hosszifurulyá“-nak pedig öt (a jobb 
kéz gyűrűs ujja már nem éri el a 
hangszer testét). Persze mindkét hang
szernek lényegesen több hangja van, 
mint hangnyilása. Erősebb befuvásra 
magasabb hangok szólalnak meg (fel
hangok) s átmenő hangok keletkeznek, 
ha az ujj csak félig fedi be a hang- 
nyilást.

Nemcsak nálunk, az egész világon 
elterjedt népi hangszer a duda. Mig 
furulyával csak önmagát, vagy legfel
jebb a párját szórakoztatja a falusi, 
dudálni csak társaságban igazi élvezet. 
A dudaszó vidám hangja mellett per
dülnek táncra a falusi lányok és legé
nyek. Népszerű ember faluhelyen a 
dudás, megéri a fáradtságot a hangszer 
megtanulása. Pedig jó „szusz" kell 
hozzá és nem éppen könnyű a hang
szert tartani sem, különösen, ha az em
ber oldalán még egy tarisznya, egy 
ivó-pohár, egy karikás-ostor, egy ju
hászkampó és egy kanásztülök lóg.

Ha már itt tartunk, szóljunk egy pár 
szót a kanász-tülökről is, mert ez is 
csak hangszer, ha értelmes nóta elő 
adására nem is való. Azért vannak va
lóságos „tülköiő" művészek is, akik a 
tülök három-négy hangját úgy ki tudják 
cifrázni, hogy no. Még a pofazacskóju
kat sen fújják fe! és a szemüket sem 
düllesztik ki, pedig enélkül aligha le
het tülkölni.

Utoljára hagytuk, mert bizony a való 
éleiben is nagyon háttérbe szorult már 
a nyenyere. Régebben nagyon kedvelt 
volt ez a furcsa nyekergő hangú hang
szer, de ma már legfeljebb csak egy
két nagyalföldi tanyán lelhetünk nyo
mára. Rangilag is nagyon „lecsúszott" a 
nyenyere, — koldushangszer iett belőle. 
Házról-házra jár vele a nyenyeréző ma
gyar, hogy összekeresse muzsikájával a 
mindennapi megélhetéshez szükséges 
pár fillért.

S P O R T .
A Törekvés élénken készül a moz

galmasnak ígérkező tavaszi idényre. A 
csapat szervezése folyamatban van s 
remélhetőleg kiegyensúlyozott együttes
sel fogja megkezdeni mérkőzéseit. Már 
pályaedzést is tartottak, azonban a rossz 
állapotban levő pálya miatt csak igen 
mérsékelt lehetőséggel.

Vasárnap a Törekvés már*edzőmér- 
kőzést is tart az Apátfalai SC csapata 
ellen, melyen szóhoz jutnak mindazon 
játékosai, akik az elkövetkezendő mér
kőzéseken figyelembe jönnek. A mér
kőzés délután fél 3-kor kezdődik.

A szerkesztő  üzenetei.
K. B A kérdéses közlemény úgyszól

ván az összes lapban megjelent. Ha az 
illető hivatal nem ismeri el, úgy tessék 
megkísérelni a jogorvoslatot.

drw. Köszönjük ránkgondolásodat. 
Melegen üdvözlünk.

Villám. Nagy dolog ám az, ha valaki 
nagykorúvá, önjoguvá, szabad emberré 
válik. Szeretettel köszöntve kívánunk 
minden emberi jóságot, szépséget Neked.

rl. Nem feledkeztem meg s az igazol
ványt nemsokára küldöm. Mindnyája
toknak szeretetteljes üdvözlet.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Építkezési
tervezetek és költségvetések elkészí
tését elsőrendűen és olcsón vállalja

Janousek  József
építési vállalkozó.

Rím. Sobota. Vasat mellett. 
T e le fon : 63.

Építési telkek eladók.
A Malom-utcában építési 
telkek te tszés  szerinti 
m éretben k a p h a t ó k .

Érdeklődni lehet Kosko Lajos 
mészáros és hentes üzletében.

N e o d e n d r in
és

o j té v ia s z k
legolcsóbban beszerezhető a

_BOKDRilroBériában._

Pályázati hirdetmény.
A Feledi Járási í p a r t á r s u l a t n á l

megüresedett
t i tk á r i  á llá sr a

ezennel pályázatot hirdetek.
Pályázati feltételek:

Az állást elnyerni óhajtónak : nagy
korúnak, csehszlovák állampolgárnak, 
fedhetlen előéletűnek kell lennie és 
bírnia kell az államnyelvet.

Fizetése : havi 900 korona.
A további feltételek a hivatalos órák 

alatt a társulat helyiségében megtud
hatók.

A pályázati kérvények folyó március 
hó 14-éig adandók be a Járási Ipar- 
társulatnál.

A pályázók közül a választmány sza
badon választhat.

Feled, 1937. évi február hó 24
Seidner Bertalan s. k.

elnök.

Elegáns és Ízléses kosztümöket 
és kabátokat készít

Z IO N  M. női szabó
Rimaszombat, Szijjártó-u. 48. szám.

Ahol csak női dolgok készülnek.
Bármilyen komplikált szabás is legyen.

Pályázati hirdetmény.
A harm ad ref. egyház pályáza
tot hirdet kulim ház építésére.

A pályázó köteles fulyó év már
cius 18-án az építés helyszínén, a 
szükséges terepszemle felvételére 
megjelenni.

A pályázó köteles a terepszemle 
és kívánalmak alapján részletes 
költségvetéseit és tervrajzait fenti 
egyház lelkészi hivatalában f. év 
m árcius 29. délután 3 óráig be
nyújtani.

A munkálatok, valamint a pá
lyázók feletti választás jogát az 
egyházközség fenntartja magának.

Egyházközség a pályázónak úti
költségeit nem fed&zi, költségveté
seit és tervrajzait nem díjazza.

PMT* Eladó.
eg y  vadonat új fél hálószoba- 
bútor, m ely áll 1 szekrény, 1 ágy  
3 m adraccal é s  sodronnyal, í 
éjjeli szekrény, 2 szék , 1 asztal 

és  1 sezlón .
Érdeklődni lehet a kiadóban.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


