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Anyák a világbékeért.
Irta:  MÁ R KU S  LÁ SZLÓ .

Erős szó a női szó. Nagy szó 
az asszonyi szó. Szent az anyai 
szó. Mennyi női mozgalom járt 
már sikerrel, hány asszonyi szer
vezet ért el nagy eredményeket 
már e világon. Mintha a nők min
denben szivósabbak, gyengébb vol
tuk ellenére is kitartóbbak, célfelé- 
törőbbek, egyes eszmékért jobban 
lelkesülök, erősebben harcolók len
nének.

A világbéke megteremtése nem 
uj gondolat. Régen vetődött fel az 
és számos nagyember, sok világ
elme csatlakozott ezt a nagy jel
szót viselő zászlója alá annak a 
hatalmas szervezetnek, mely em
beri jóakarattal igyekezett valóvá 
érlelni a szivek melegénél a világ
béke fenséges gondolatát.

Nem ment. Nem sikerült ez, sőt 
mikor annyi nemes munka, oly 
sok tanácskozás ellenére a nagy 
jólétben, szelíd csendben és emberi 
biztonságban éldegélő emberiség
nek nem kis bámulatára egy pus
kagolyó megzavarta a végnélkülien 
zavartalanná vált, mélységes nyu
galmat : világbéke áldása helyett 
világháború átka szakadt a földre.

A pusztító rém jöttén, az ember
vértől dagadó folyókat teremtő, 
irtózatos zivatar ránktörésével a 
világbéke gondolata egyszerre el- 
szunyadt, a békés sziveket a sátán 
romboló indulatokkal, egymástölő, 
minden szépet és jót elpusztító cse
lekvések akarásával, a forgó földet 
tengelyéből kizökkenteni alkalmas, 
s az emberiséget a végveszedelem
be sodró, félelmetesen emésztő 
tűzzel, rettenetes megsemmisítő erő
vel töltötte meg : a világbéke mint
ha egyszersmindenkorra kudarcot 
vallott volna.

Nem ! Óh, nem, mert mikor a 
pusztító vihar végig száguldott a 
világon, midőn a vész haragja el
fáradt s az öldöklés, rombolás 
rettentő réme kidühöngte magát 
és a pusztulás szomorú képét mu
tatta a föld : a nagy lecke és el
szomorító példa láttára újra s még 
hevesebben felujult a vágy, életre- 
kelt az elszunnyadt gondolat. Föl
ébredt a lelkekben a megtizedelt 
emberiség sóhajtásos óhajtása, a 
nagy kisemmizés után hatványo
zott mérvben feltörő vágyakozás a 
nyugalom, a csend, a pihenéses 
fejlődés, a pusztítás helyén az újra
alkotás, haladás és béke után.

És a nők, az asszonyok, az 
anyák, akik a maguk emberi szen

vedése mellett apát, hitvestársat, el
jegyzett mátkát, testvért, szívhez 
nőtt sok-sok szerettet vesztettek a 
vérzivatarban és áldoztak föl a rom
bolás, öldöklés Molochjának, ma
guk is szervezetbe tömörültek, hogy 
véget vessenek a háború réme 
pusztításának és az emberiség uj 
megváltásaként kiharcolják a világ- 
békét.

Az anyák, a világ asszonyai eb
ben az évben Csehszlovákiában, a 
szép és kies Luhacsovice-fürdőn 
tartották meg a múlt hó végén 
kongresszusukat, hogy azon béke
munkájuk szervezetét szélesebb 
körben, rendszeresebben és haté
konyabban megalkotva és tovább 
építve, hallassák szavukat a béke 
mellett.

A napilapok részletesen beszá
moltak már a világkongresszus 
munkájával és nagyjelentőségű ha
tározataival, melyekre a nemzetkö
zi sajtó is ugyancsak felfigyelt.

Ezekből a nemzetközi viszony
latban is nagy visszhangot keltett 
határozatokból is megállapítható, 
hogy a világbéke ma már nem is 
az az utópisztikus gondolat, ami 
régente volt.

A világháborúban elszenvedett 
nyomor és tenger baj, a fejlődésben, 
haladásban visszavetett emberiség 
okulása tette ezt.

Az anyák küzdelme a világbé
keért nem minden reménynélküli 
hát, nem pedig főleg azért, mert a 
luhacsovicei világkongresszuson 
összegyülekezett nők nagyon oko
san és helyesen mutattak rá mind
azokra az okokra, amelyek a min
den hátsógondclat-nélküli, igazi 
béke megteremtését eddig lehetet
lenné tették s amelyeket ha kikü
szöbölnek : mi sem áll útjában az 
emberiség boldogulását hozó béke 
eljövetelének.

A nők, az asszonyok, az anyák 
is mondják és akarják ezt, már
pedig : erős szó a női s z ó ; nagy 
szó az asszonyi szó ; szent szó az 
anyai szó és rendesen mindig cél- 
hozvezető akaratuk, ami hogy 
meglegyen: az egész emberiség hő 
óhajtása.

Hogy azonban ez az óhajtás 
tényleg beteljesüljön, a nagyakarás 
valóban célhoz-vezető legyen, kikeli 
küszöbölni azokat a kilengéseket, 
amik a nemzetközi női liga luha
csovicei világkongresszusán oly 
sajnálatraméltóan nyilatkoztak meg 
azok részéről, akik messzemenő el

fogultságból pártérdekek érvényesí
tésére és olyan helyén nem való 
kijelentések megtételére használták 
fe l a kongresszust, amik csaknem 
nagyobb botránynak lettek okozói. 
Ezeknek az eliévelyedetteknek nem 
lehet helyük a ligában, amelyet 
csak kompromittálnak s a nagy 
munka eredményét pedig kétségessé 
teszik.

Előtérben a kisebbségi 
kérdés.

(§§) Az a tény, hogy a szervezett 
európai kisebbségek ezidei kongresszu
sukat tiem Genfben, vagy Bécsben mint 
eddig, hanem Londonban tartották meg, 
minden hevület nélkül nézve, önmagá
ban már történelmi jelentőségű. Lefo
lyása is megfelelt a hozzá fűzött vára
kozásoknak és fordulatot jelentett a 
kisebbségi jogvédelem kérdésében. — 
Amióta Németország fölállította a diszi- 
milációs elvet, amióta a totalitás eláram- 
lott és egyik-másik utódállam munka- 
védelmi politikájában vészes gyümöl
csöket érlelt, azóta hanyat-homlok zu
hant lefelé a kisebbségi jogeszme a vi
lág meredélyén. Csak újabban állhatott 
meg a lejtőn és kezdett visszafelé ka
paszkodni. Mert hatalmas kéz nyúlt fe
léje, hogy megint a föntérségre emel- 
kedhessék és azóta a becsületes meg
valósulás csúcsát mássza meg. Anglia 
legutóbb vállalta, nyíltan és szilárdan, 
a kisebbségi érdek szolgálatát és meg
kezdte a jogvédelem megvalósításának 
előmunkálatait. És máris látható gya
korlati magatartásának menete és ér
telme.

Amióta kigyult az abesszin annexiós- 
és a spanyol polgárháború, amióta a 
befejezett tények politikája érvényesül, 
amióta fegyverkezési verseny dúl világ
szerte, azóta Európa békéje már csak 
hajszálon függ és megmentése Anglia 
főbenjáró érdeke lett, amig teljesen ki 
nem kovácsolt kardjára üthet és akkor 
egyszerűen ráparancsolhatja mindenkire 
a békét, amelynek egyik föltétele most 
és mindenkor a dunavölgyi rendezés, 
ennek föltétele pedig a kisebbségi kérdés 
megoldása. Ezek a körülmények okoz
ták, hogy Anglia különös szenvedéllyel 
karolja föl a kisebbségi kérdést és a 
dunavölgyi megoldás érdekében máris 
uj politikát sugallt a kisantant államai
nak is.

Az angol alsóház szinte minden ülé
sén megpengetik a kisebbségi kérdést. 
De különös jelentősége volt annak, hogy 
a múlt évi kisebbségi kongresszus után 
a vezérkart Londonba hívták, ahol je
lentékeny tényezők tárgyaltak vele. A 
csehszlovákiai magyarság kiküldöttje, 
Szüliő Géza sikerrel tette meg indítvá
nyát a népszövetségi ligák pozsonyi 
kongresszusán, hogy a kisebbségi békét
lenséget a béke érdekében a jogvéde
lem megoldásával csillapítsák le. Angol 
biztatásra történt, hogy a kisebbségi 
kongresszus most Londonban gyűlt ösz- 
sze és sikerült oly mértékben hatnia 
Anglia közvéleményére, hogy a Duna- 
völgy és a kisebbségi megoldás hama
rosan és komoly napirendre kerül.

Talán Angliát értette Hodia Milán 
miniszterelnök, mikor egyik legutóbbi 
beszédében egy nagyhatalomra célzott, 
mint amely a dunavölgyi kérdés meg
beszélésére az összes érdekeltek bevo
násával értekezletet tervez.

A londoni kongresszusnak a kisebb
ségi jogvédelem terén elfogadott hatá
rozati javaslatai a népszövetség elé ke
rülnek és ott — amit Anglia állásfog
lalása bizonyít — teljesen meg fogják 
változtatni a holtpontra jutott kisebb
ségi jogvédelem formáját és jelentősé
gét. Ez lesz az első nagyobb lépés a 
kisebbségi kérdésnek a Dunavölgyében 
való megoldás felé.

És idetartozik, ebbe a témakörbe az 
a beismerés is, amelyet Osusk£ cseh
szlovák párisi követ tollából olvasunk 
az egyik folyóiratban. Azt Írja Osusk^:

„A csehszlovákok az emberi lét auto
nómiájának szükségességét hangoztat
ják. Az egyénnek azonban nem lehet 
autonóm élete akkor, ha annak a nép
csoportnak, amelyhez tartozik, nincs 
autonómiája. Épen ezért követeltük an
nak idején nemzeti önállóságunkat. Erős 
az elhatározásunk, hogy mégis fogjuk 
védeni, mert az a hitünk, hogy egyéni 
és nemzeti autonómia nélkül semmiféle 
demokrácia nem létezhet."

Ez a főalapelve azoknak a fejtegeté
seknek, amelyek Osusk£ részéről egy 
amerikai klubban hangzottak el. A köz
társaság e gyakori külügyminiszterje
löltje tehát elösmerte, hogy a kisebbsé
gek nem ok nélkül és jogosan töreked
nek a nemzeti autonómiára, mint a 
szabadságjogok elengedhetetlen alapfel
tételére. Sajnos, ezek a megállapítások 
csak a demokratikus amerikai közvéle
ménynek szólnak, anélkül, hogy itt le
vonnák a konzekvenciát és hallgatná
nak Angliára, amely a kisebbségi poli
tikában szintén a — nemzeti autonómia 
alapján áll. A magyar kisebbség és ős
lakosság ne feledje azonban el Osusk^ 
megállapításait. Nagy beismerését, hogy: 
nemzeti autonómia nélkül nincs demok
rácia ! A demokrácia alapja az, hogy 
minden nemzetiség megkapja fennmara
dása, fejlődése, az állam és a béke ér
dekében a neki járó legszélesebb ön- 
kormányzati jogot. Osusk^ igazolta most, 
hogy a cseh pártok által eddig követett 
kisebbségi politika nem volt demokra
tikus és hogy az igazi demokraták mi 
kisebbségiek vagyunk, akik az egyenlő 
nemzeti és egyéni jogok teljességére 
törekszünk. Az idő elméletben igazolt 
bennünket csehszlovák hivatalos hely
ről, minket, akik az áldemokrácia ellen 
harcolunk.

Reméljük : lesz bennünk annyi ösz- 
szetartás és erő, hogy ennek az igazo
lásnak a gyakorlatban is érvényt sze
rezzünk.

Községi választások.
Az ősszel esedékes községi választá

sok élénken foglalkoztatják a koalíciós 
pártokat, amelyeknek sajtóorgánumai 
annak a gondolatnak a lehetőségét is 
felvetették, hogy a választásokat el fog
ják halasztani. Hogy ez az egyes pártok 
részéről inkább csak afféle jámbor óhaj
tás, abban senki sem kételkedik, mert 
hiszen a törvényben előirt rendelkezése
ket egyetlen egy párt kedvéért sem lehet
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jenek be a községek képviselőtestüle
teibe, mert nagyon fontos az, hogy a 
közigazgatás munkájában kellő súllyal 
vegyenek részt és sorstestvéreik érde
kelt védelmezzék.

Az, hogy az ellenzéknek kedvezőbb 
kilátásai vannak a községi választások
nál, nem lehet ok az elhalasztásra. Nem
csak az erők próbája a választás, hanem 
bizonyság az ugyanazon eszmék törhe
tetlen híveinek összetartozandóságáról is, 
aminek mindenkor megkell nyilatkozni, 
amikor csak arra alkalom kínálkozik. 
Számtalanszor helyteleníttettük a válasz
tási rendszert, amely a tisztán községi 
ügyek intézésébe is politikát visz s a 
választás eshetőségeit politikai pártok 
erőpróbájának teszi ki. De ha már igy 
van, akkor nincsen más hátra, mint po
litikai pártállás szerint venni részt a vá
lasztásokban, tekintet nélkül arra, hogy 
a törvény a községek ügyeinek intézésé
ből kizárja a politikát. A választások 
elhalasztása teljesen indokolatlan, mert 
nagVon is szükség van arra, hogy a kép
viselőtestületekbe új erők kerüljenek be 
s a községek vezetésébe olyan szellemet 
vigyenek be, amelynek munkája az adó
zó polgárok érdekeit szolgálja. Az őszi 
községi választásoktól csak azoknak a 
pártoknak kell tartani, amelyek az au
tonóm testületekben nem a lelkiismeret 
és köteiességtudás útmutatásai szerint 
jártak el, hanem kizárólag pártpolitikai 
szempontok szerint igazodtak, s még a 
községek vezetésében sem tudtak me
nekülni a sovinizmustól vagy az elfo
gultságtól. Az ellenzék felkészülten várja 
a választásokat és azzal a biztos tudat
tal megy a küzdelembe, hogy a nemze
tiségi területeken győzni fog, mert győz
nie kell!

Szülői gondok.
Az iskola gondját és terhét a 

tanárok és tanulók a tanév végén 
elvetették maguktól, az iskolák ki
ürültek, a gyermekzsivajt csend és 
némaság váltotta fel, valósággal 
kihaltak a tudomány csarnokai. 
Akiket közvetlenül érint az iskola, 
a tanító és gyermek, két hónapig 
alig gondol az iskolára, a jól vég
zett munka tudata s a nyugodt

lelkiismeret kellemessé teszi a nyári 
szünetet, mely alatt uj erőt gyűjte
nek az elkövetkező újabb munkára. 
Annál mélyebb gondbarázdák szán
tanak végig a szülők homlokán, 
akiket a pályaválasztás kérdése 
gyötör a tanév végén, mely ugyan 
meghozta a kívánt eredményt, 
azonban a legkevésbé sem oldotta 
meg azt a problémát, amely az 
iskolaévek alatt állandóan foglal
koztatja a szülőket: milyen pályára 
lépjen gyermeke, aki iskolájának 
sikeres elvégzése után elérkezett 
ahhoz a ponthoz, hogy választania 
kell a megélhetést biztositó vala
mely életpálya között? A szülő 
rendszerint nincs megelégedve a 
saját életpályájával, azért van az, 
hogy még a legszegényebb szülő 
is arra törekszik, hogy fiából vagy 
leányából nálánál jobb helyzetben 
élő embert neveljen, illetve nevel
tessen, aki az életben könnyebben 
tud boldogulni és akinek jövője 
éppen tanultságánál fogva jobb és 
megelégedettebb kell, hogy legyen.

Legtöbb gondot a középiskolát 
végzett ifjú okozza, akinek kezé
ben van ugyan az általános mű
veltségről tanúskodó bizonyítvány, 
azonban eddigi képzettsége egy
magában kevésre kvalifikálja az 
életben, mert bizonyos szaktanul
mányok vagy egyetemi tanulmá
nyok elvégzése nélkül nem igen 
tud boldogulni és sokszor olyan 
pályán kénytelen megállapodni, a 
melyhez kisebb képzettség, keve
sebb tanulás is elegendő. A leg
több szülő előtt ma is a diplomás 
pálya képezi a gyermeke boldogu
lásának biztos jövőjét. A szülői jó
akaratnak és gondosságnak azon
ban ellentmond az a szomorú va
lóság, mely a nyomorgó diplomá
sokról beszél, s amely figyelmeztet, 
hogy ez a pálya már túlzsúfolt, s 
akik mégis megkisérlik, hogy dip

lomát szerezzenek, azoknak nem
csak a legkiválóbbaknak kell len
niük, hanem az élet mostohaságai 
ellen még anyagi eszközökkel is 
fel kell fegyverkezniük. Mert a 
gyilkos versenyben különben nem 
fogják bírni az iramot.

Sokkal helyesebb, ha a szülő 
gyermeke pályaválasztásánál a reá
lis helyzetre gondol és olyan pá
lyát választ, amelyen könnyebben 
és jobban boldogulhat. Az ipari és 
kereskedelmi pályák nyitva állanak 
előtte, azokon elhelyezkedhetik és 
az életben megállhatja helyét. Az, 
hogy bizonyos műveltséget szerzett 
a középiskolában, csak biztosabbá 
teheti boldogulását, a művelt ipa
rosra és kereskedőre mindig szük
ség volt s a mostani életviszonyok 
között kétszeresen is szükség van. 
Az intelligens iparost és kereske
dőt mindenki megbecsüli, mert azt 
a társadalmi osztályt, amelyhez tar
tozik, csak emeli és tekintélyeseb
bé teszi.

Magyar vonatkozásban még egy 
nagy gond nehezedik a szülőre. 
Bár csak a szivére kellene hallgat
nia a magyar szülőnek, s azonnal 
tudná, hogy gyermekét csak ma
gyar iskolába adhatja, mert nem 
frázis az, hanem mélyértelmü igaz
ság, hogy magyar gyermek ma
gyar iskolába való !

A tanév vége egyben a beírások 
ideje is, akkor kellett afelől határozni, 
hogy a magyar nemzeti kisebbség
hez tartozó szülők gyermekeit mi
lyen iskolába írassák be. A köz
társaság alkotmányalaptörtörvénye 
teljes mértékben biztosítja a ma
gyarok részére a tanszabadságot, 
a törvény mindenkit feljogosít arra, 
hogy gyermekét abban az iskolá
ban nevelheti, amelyben akarja, 
nem lehet tehát kétséges, hogy a 
magyar szülő csak magyar iskolába 
irathatja be gyermekét. A magyar

figyelmen kívül hagyni, különösen akkor 
nem, ha azok a rendelkezések a közsé
gek autonóm jogai felől intézkednek. 
Ezt tudnia kell valamennyi pártnak, még 
ha résztvesz is a hatalomban s ha ek
képpen bizonyos befolyást gyakorol is 
az államkormányzat menetére. Elég fur
csa helyzetben akarják feltüntetni a kor
mányt, ha lehetségesnek tartják, hogy 
ebben a fontos kérdésben pártpolitikai 
okok döntő befolyással lehetnének a ha
lasztásra nézve.

Érdekes, de az elhalasztás gondolata 
állandóan a levegőben van s a sajtó kü
lönböző okok beállításával igyekezik a 
kormányra hatni. Ebben az igyekezeté
ben elfelejti azt, hogy a tárgyilagosan 
szemlélő hamarosan kitalálja az okát is 
annak, amiért a kormánypártok a vá
lasztások elhalasztása mellett vannak. 
Arra, hogy a koalíció esetleg nincsen 
elkészülve az őszi kampányra, aligha 
gondol valaki, hiszen a kormányt támo
gató pártok olyan szervezettséggel ren
delkeznek, hogy a legrövidebb határidőre 
kitűzött választáson is többséget nyer
nek. Erről tehát nem lehet szó. De szó 
van arról, amit egyik-másik párt nyíltan 
is felemlít, hogy a választások elhalasz
tása az ellenzéki pártok miatt volna in
dokolt, s különösen a szudétanémetek 
azok, akiknek választási esélyeik a leg
utóbbi községi választások óta erősen 
megnövekedtek, mivel a párt az időköz
ben lezajlott nemzetgyűlési választáso
kon hatalmas arányban tört előre s az 
„aktivista" német pártokat alaposan le
hengerelte.

Hát bizony erről lehet beszélni, mert 
az ellenzék s különösen a szudétanémet 
párt ezen a választáson hatalmas mére
tekben fogja felülmúlni nemzetiségi vi
dékeken a koalíciós pártokat, amelyek 
el kell, hogy készüljenek a vereségre. 
Hiába itt minden mesterkedés, s a ha
jánál fogva előrántott furfangos érv, a 
történelmi fejlődést megállítani nem le
het, a nemzeti kisebbségi területeken 
nagy eltolódások fognak bekövetkezni 
az ellenzék javára, amelynek a községek 
vezetésében megfelelő képviseletet kell 
biztositani. Ez nemcsak a szudétanéme
tek táborában, hanem a magyar ellenzék 
tömegeiben is kifejezésre fog jutni, akár 
fog az tetszeni a koalíciós pártoknak, 
akár nem. A nemzeti kisebbségek saját 
jól felfogott érdekükben el fognak kö
vetni mindent, hogy az őszi választáso
kon minél impozánsabb számban kerül

Mosoly.
Irta: Lukács József.

Egy éve nem voltam falun, nem érez
tem a föld szagát és a széna illatát. 
Nem láttam a testvéreimet: a fákat, 
madarakat, virágokat, bogarakat s most 
ime, megint itt vagyok. Künn fekszem a 
mezőn, jószagu szénaboglya tövében és 
nevetek a boldogság derűjével, ami úgy 
jött belülről, mint valami meleg, simo
gató hullám. Kívülről, a szememből in
dult el és belülről érkezett. Igen, igy 
volt.

A szemem meglátta a fákat, virágo
kat, a madarakat, a földet, a füvet, a 
bogarakat és a színes meseképet el
küldte agyamnak. Az agyam az érte
lemnek, az értelem érzékeimnek, az 
érzékeim a lelkemnek s egyszer csak 
úgy érzem, mintha lelkemben meleg 
forrás bugyogna föl.

A forrás elindult.
A lágy, simogató hullámok keresztül 

bukdácsoltak a bűnökön, — mint szür
ke, piszkos kavicsokon — elborították 
a tisztátalan érzéseket — mint a duz
zadó patak vize a parton összeboruló 
ágas-bogas bokrokat — a melegség meg- 
fürösztötte a kicsinyes, zúgolódó em
beri gondolatokat, — mint anya a mez
telen kisgyereket — ; a ritmikus csobo
gás megnyugtatta a lázadásokat s igy, 
ilyen szelid puhasággal omlott szét ben
nem a forrás minden cseppje, mig 
lassan-lassan elért az idegeimhez. Azok
ra is ráborult, mint bűvös, mesebeli 
madár s mikor tovament, egyetlen nagy 
mosoly volt mindenem. A szám, a sze
mem, a homlokom, az egész arcom, a 
mellem, a kezem, úgy fürdött ebben a 
simogató, cirógató, puha mosolygásban, 
mint az erdők rejtekén buzogó forrás
ban egy tarkatollu vadmadár.

Külön érzem a számban a mosoly 
izét. Mosolygok, örülök s ahogy körül
nézek, látom mosolyogni a fákat, a vi
rágokat, madarakat, bogarakat, látom

mosolyogni a földet; a földön egy piros 
fejkendős parasztlány kapál : ő is mo
solyog s egyszerre olyan tisztának ér
zem magamat, mint az erdők szüze : a 
kicsi őz.

A bűnök: nincsenek. A tisztátalan 
érzés : szent, tiszta komoly nevetés. A 
kicsinyes, zúgolódó, emberi gondolatok : 
fenségesek, titoktói terhesek, mint egy 
koldusbarát glóriás homloka ; a lázadás: 
alázatos engedelmesség s én valami 
nagy, gyermekes meghatottsággal nézek 
a mezőre.

így nézhettem régen az édesanyámra, 
mikor a hosszú téli estéken az ágyam 
fölé hajolt és álombaringató meséket 
mondott. Ilyen tisztán, ilyen hálás bol
dogsággal. Tudom, ha most valaki a 
szemembe nézne, olyan tisztának s olyan 
végtelenül szelid-kéknek látná, mint én 
a fölém boruló eget.

Mosolygok s ez a mosoly olyan sze
lid és olyan békés, mint a falu fölé 
hajló karcsú, fehér templomtorony.

Egy öreg paraszt ballag az utón. 
Felém jön. Itt kell neki elmennie mel
lettem. Nézem őt és elgondolom ma
gamban: Ő is igy mosolyog, igy örül? 
Ilyen csöndes, boldog és békés, mint én?

Már egészen közei ért. Nyakában ta
risznya, vállán kasza. Látszik, munkából 
jön. Úgy jön a keskeny, fehér gyalog- 
uton, mint egy öreg, fáradt vándor. 
Ideér mellém s én tisztán látom az 
arcát. Örülök, mert lám, ő is mosolyog. 
A szemében a mi egünk tisztasága és 
derűje csillog, a homlokán az erdők 
méltósága van, a szája szögletében — 
ott van a reves pipaszopka mellé bújva
— a nagy szénaillatu mezők békéje s 
az öreg mosolyog. Úgy mosolyog mint 
én, mint a fák, a virágok és a madarak 
s én tiszta, édes testvéremnek érzem. 
Köszönök is neki:

— Adjisten jónapot, bácsi!
— Adjékisten, — köszönt az öreg is.

— Nincs-e meleg kérőm ezön a tűző 
napon ?

— Én nagyon szeretem a nap mele
gét, bácsi. — Mondom neki.

— Hát biz nagyon jó is az. Az em
ber úgy érzi, mintha mindig az Isten 
simogatná!

Meghökkenek. Hogyan ? Mintha min
dig az Isten simogatná? — No, gondo
lom — s valami nagy, testvéri szeretettel 
nézek az öregre — ezt nagyon szépen 
mondta. Zavarba jöttem. Hirtelen nem 
is tudom mit mondjak neki, aki igy egy 
odavetett mondatban a lelkét mutatta 
nekem. Aztán ránézek a kaszára s meg
kérdem :

— Hány éves bátyám, hogy még 
most is kasza van a vállán?

Úgy hatvanasnak nézem.
— Én biz’a, most a tavaszon fordul

tam bé a hetvenharmadik esztendőmbe, 
de hála légyön az Úristennek, ölég jó 
bírom magam.

És ezt is úgy mondta az öreg, azzal 
a nyugalmas derűvel és békés tiszta
sággal, mint az előbb azt a szép ha
sonlatot.

— Ez bizony szép idő, — vallottam 
meg őszintén.

— Hát szép, szép, — bólogat az öreg 
— de emmá csak ajándék, én aszondom 
a fiatalúrnak. Néha mán érzöm, hogy 
rajtam a sor, néköm is el kék mönni, 
dehát hí a munka. Gyerök nincs, mer 
elvitte a háború, cseléd nincs, merhogy 
kicsi a kenyér, mög osztán magam is 
elvégzem ezt a dógot, igy osztán lám- 
csak kaszágatok, kapágatok, csöndesen 
éldögélök, mig eccő csak elmönök, oszt 
akkó mán én is csak mindig pihenők. 
Hej bizony, fiatalúr, hetvenharmadik 
esztendő.

Nézem az öreget és hallgatom. De 
egy pillanatra úgy érzem, mintha hirte
len beborulna az ég. A madarak nem 
csattognak körülöttem, a föld, a mező, 
a virágok, a fák nem mosolygnak, 
mintha én se mosolyognék... és az öreg 
még mindig mosolyog, mint aki valami 
nagy titkot tud. Valami kusza érzés

borzongatott végig, mintha egy hűvös 
szél csapott volna meg. De az öreg 
csak mosolyog. Mosolyog és lassan az 
egész ember egy nagy mosolygás lesz. 
Eltűnik, elfoszlik, beleolvad a fűbe, a 
fába, a mezőbe, az égbe...

Igen, most már az égből mosolyog 
felém... Integet is az öreg s mintha 
mondaná:

— Most mán pihenők, fiatalúr...
Aztán befordul az egyik nyitott felhő

kapun s én látom, hogy a kaszafenőkő 
szarú-tartója meglibben a csípőjén a 
kilógó rövid kék ing alatt.

Hirtelen fölriadok. Különös csönd van 
körülöttem. Az öreg elment. Vagy itt se 
volt? A madarak úgy néznek rám, 
mintha csodálkoznának. Furcsa, egyik 
sem dalol. Mozdulatlanul fekszem a 
jószagu szénában. Csak a szemem van 
nyitva s az egész testemben valami 
édes zsibongást érzek. Valami olyat, 
mintha édes álomból riadtam volna fel. 
Lassan körülnézem magamat, de ez a 
mozdulatom olyan távolinak tűnik fel 
előttem, mint a falu túlsó szélén lebegő 
fehér felhő suhanása. A kezemet is 
mozdítom s érzem, hogy a kezemfején 
valami nedvesség van. Jobban megné
zem s lám tele van a számból kicsurgó 
édes nyállal. Uramisten, hát én alud
tam 1 — mondom magamban. — Most 
már bátran megmozdulok, hirtelen fel
ülök s ahogy jóízűen kinyújtóztatom 
zsibbadt karomat, két gerle száll el fö
löttem s az egyik, mintha azt mondta 
volna a másiknak :

— Ni, fölébredt! — Azzal csöndes 
lebbenéssel elhúznak a fejem fölött.

Ahogy utánuk néztem, éreztem, hogy 
megint jön a szelid, békés mosoly, me
gint megfürdeti a lelkemet s ahogy 
hazafelé ballagok a bólogató akácok 
között, arra gondolok, hogy: Istenem, 
milyen jó megint itthon lenni.
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iskolába, ahol saját anyanyelvén 
sajátítja el az ismereteket, ahol ma
g y a r  tanitó vagy magyar tanár ok
tatja s ahol éppen ezért könnyeb
ben é s  jobban szívhatja leikébe a 
tudományokat. A magasabb tudo
m á n y o s  ismereteket, sőt államnyel
vet is  sikeresebben tanulhatja meg, 
ha anyanyelvén sajátította el mind
azt, amire a műveltség vagy életpá
lyája szempontjából szüksége van.

A tanév végén felmerülő újabb 
g o n d o k  közül ezt a gondot hama
rosan  elintézheti a magyar szülő, 
mert csak tudnia kell, hogy gyer
m ek ét  olyan iskolába kell adnia, 
ahol édesanyja nyelvén tanulhat, s 
ah ol olyan szellemben nyer okta
tást,  a m e ly  szívben és lélekben to
v á b b r a  is megtartja fajának, hogy 
tántoríthatatlan fia maradjon nem
z e t é n e k ,  melynek szüksége van reá. 
N e  f e le d jü k  el tehát, hogy magyar 
g y e r m e k  magyar iskolába való !

H ÍR E K
Ének a n őtlen ség i adóról.

Azt beszélik hetek óta
— másról alig esik szó — 
hogy újévre életbelép
a nőtlenségi adó.
Adót fizet az ifjuúr, 
kinek nincsen párja; 
hej, ezt az uj adónemet, 
de sok kislány várja!
Sokat vár az uj adótól 
a pártáshad szörnyen, 
s reményüket nem is adják 
fel ám ők egykönnyen.
Szentül hiszik, az uj adó 
üdvös lesz majd rájuk, 
koros nőknek és fruskáknak 
gyorsan akad párjuk.
Ám azonban, mit tesz Isten,
— mily rémséges eset — 
a legénynép nagy hirtelen 
számításnak esett.
Osztnak, szorznak, összeadnak 
s a számadás vége: 
fizetik az uj adót, de 
még sem mennek jég re!
Ha az olcsósági hullám 
errefelé csapkod, 
egy-két kislány vőlegényt majd 
mégis talán csak fog.
Most azonban a legénynép 
irtózatos drága, 
az ármegállapitók sem 
tudják, mi az ára.
(Igaz, hogy más portékának 
sem tudják az árát 
s összetévesztik a zabbal 
a tengerikását.
A szalámit a kolbásszal, 
tejfellel az irót 
és mégis megbüntetik a 
szegény árdrágítót)
Ily szomorúan állván a 
gyöngédebb nem ügye; 
lefagyóban reménységük 
fájának zöld rügye; 
szertefoszlik legszebb álmuk, 
szerte, mint ködpára, 
összeomlik vágyaiknak 
csillogó légvára...
. . .  Sóhajok közt valamennyi 
a szebb időt várja 
s lemondólag halkan mindnek 
ezt suttogja szája:
„A nő magában zéró, 
a férfi mindig egy, 
a nő csak akkor számit, 
hogyha férjhez megy..."

v j ^ r g u s .
Házasság. Ing. Taub Jolly (Csaca) és 

Dr. Haas István (Rimaszombat) folyó évi 
augusztus 8-án, vasárnap d. u. 2 órakor 
Szliácson házasságot kötnek. (M.k.é. h.)

Házasság. Róih Edit (Rimaszombat) 
és Steiner Endre (Budapest) 1937. au
gusztus hó 8-án Budapesten házasságot 
kötnek. (M. k. é. h.)

A rozsnyói püspök Amerikába uta
zik. Bubnics Mihály rozsnyói püspök 
karlsbadi üdüléséből történt visszatérése 
után a jövő hónap elején az északame
rikai Egyesült Államokba indul hosz- 
szabb tengerentúli útra.

Adakozzunk a hősök em lék
m űve javára.

A rimaszombati hősök emlékművének az 
eredeti terv s illetve elfogadott módosított 
pályamunka szerinti kiviteléhez még szük
séges összeg előteremtése, mielőbbi össze
hozása legyen mindnyájunknak igazi szív
ügye. Minden módot és alkalmat (gyászese
tek alkalmával megnyilvánuló kegyeleti cse
lekmények, fogadási vagy vitás összegek, 
mindenféle rendezési bevételek stb) használ
junk fel ennek az összegnek gyors előte
remtésére, a teljes szobor mielőbbi felállí
tására. Bármilyen csekély önkéntes adomány 
az e célra nyitott folyószámlára a Rima- 
szombati Bankhoz küldendő, ott fizetendő 
be. Hadd hirdesse az emlékmű mielőbb fiaink 
hősiességét, s a kegyeletes adakozók áldo
zatkészségét, nemesszivüségét!

Határozza el minden egyesület, hogy még 
augusztusban valamit rendez a hősök szobra 
javára!

A rozsnyói egyházmegye hírei. A
római pápa Beliczky János dr. püspöki 
helynököt pápai protonotáriussá, Wahl- 
ner Béla dr. székesegyházi kanonokot 
pedig pápai prelátussá nevezte ki. — 
Diczky Pál jolsvai adminisztrátort ha
sonló megbízatással Rappra helyezték.

Uj bírósági tanácselnökök. A mi
nisztertanács Dr. Bartos Gyula és Dr. 
Kathona János bírósági tanácsosokat a 
rimaszombati kerületi bíróság tanács
elnökéivé nevezte ki.

Katonai kinevezések. Fetka József 
vezérkari alezredes, a helybeli határ
zászlóalj parancsnoka ezredessé, Zvolá- 
nek Rudolf gyalogsági törzskapitány őr
naggyá, Dr. Dolnickyj Ilarion egészség
ügy törzskapitány őrnaggyá neveztet
tek ki.

Rendőrségi kinevezés. Peroutka Ja- 
roslavot, a rendőrségi járás helybeli pa
rancsnokát, rendőrfelügyelőt, ki Rima
szombatban tartózkodása alatt nehéz 
tisztét közmegelégedésre teljesiti és 
tölti be s a társadalmi életben is köz- 
becsülésben áll, rendőrfelügyelővé ne
vezték ki.

Kinevezés a földmérői hivatalnál.
Ing. Lupac Emil itteni földmérő biztos, 
a helybeli földmérő hivatal főnöke föld
mérői tanácsossá neveztetett ki.

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete folyó hó 11-én 
délután 5 órai kezdettel közgyűlést tart. 
A közgyűlés tárgysorozata 17 pontból 
áll, amelyek között szerepel a város 
1937. évi költségvetése jóváhagyásának 
bejelentése is, nemkülönben jelentés az 
áll. polgári iskola épületében vízvezeték 
és csatorna létesítésére vonatkozó kép
viselőtestületi határozatnak a járási vá
lasztmány által történt jóváhagyásáról is.

Halálozások. Mihályfalvi Dr. Forgon 
Lajos magyar kir. nyug. postaigazgató, 
a régi Gömörvármegye szülötte s gim
náziumunk egykori jeles növendéke, kit 
rokoni kötelékek fűztek városunkhoz, 
julius 25-én Budapesten, 72 éves korá
ban elhalálozott. — Halálát özvegye és 
egyetlen leánya s kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Kristofcsdlc János címzetes kanonok, 
nagyszuhai plébános életének 74-ik évé
ben Budapesten, hol súlyos bajára 
gyógyirt keresett, de már nem lelhetett, 
folyó hó 1-én hosszas szenvedés után 
elhunyt. A lelkipásztorkodásának félszá
zados jubileumát csak nemrég ünnepelt, 
köztiszteletben és szeretetben állott 
plébános temetése Budapesten folyó hó 
4-én ment végbe s azon a szomorú 
gyászesetet külön jelentésben tudató 
kishonti decanátust Pitko József helybeli 
lelkész képviselte.

Özv. Adorján Lőrinczné sz. Friáeczky 
Mathilde életének 76 ik évében folyó hó 
4-én városunkban hosszas betegeskedés 
után meghalt. Az elköltözött úrasszony 
a nagyműveltségü, finomlelkü, női eré
nyekben gazdag régi igazi magyar nagy
asszonyok példaképe volt, akinek elmú
lásáról mindenki őszinte részvéttel érte
sült. Halálát gyermekei: Adorján Margit 
özv. Szeleczky Árpádné, Adorján Emília 
özv. Zólyomi Lajosné, unokái, nővérei s 
előkelő rokonsága gyászolják. Holttestét 
f. hó 6 án nagy részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra.

Súlyos gyász, nagy veszteség érte 
Braun Sándor helybeli ecetgyárost, bor- 
nagykereskedőt és családját, neje szül. 
Miiller Gizella Budapesten, hol hosszabb 
ideig állott gyógyíthatatlan bajára kezelés 
alatt, f. hó 5-én 49 éves korában elköltö
zött az élők világából. A társadalmi éle
tünkben élénk szerepet vitt, kedves és

műveltlelkü, közbecsülésben állott meg
boldogult halála városszerte bensőségtel- 
jes részvétet váltott ki s ez a részvét mél
tóképen nyert kifejezést folyó hó 6-án 
történt temetésén, mikor a koporsó fö
lött Singer Rezső itteni főrabbi megható 
gyászbeszédben ismertette a síriágyra 
pihenni tért kedves asszony női erényeit 
s búcsúztatta őt mélységes gyászba 
borult szeretteitől, férjétől, gyermekeitől: 
Braun Kató férj. Ing. Dr. Szalvendy Pál- 
nétól, Braun Lillylől és itthagyott övéitől.

Rozsnyó államrendörséget kap. 
Rozsnyón, mint ismeretes, az államfor
dulat után hosszabb ideig államrendőr
ség működött, később azonban a városi 
rendőrséggel a csendőrség látta el a 
közbiztonsági szolgálatot. Most a felsőbb 
hatóságok rendelkezésére az államrend
őrséget visszaállítják.

Az útépítés javában folyik városunk 
főterén, honnét a közlekedést a Gömöri- 
utca helyett a közeli mellékutcákba irá
nyították. Ezekben az eddig csendesebb, 
kisebb mellékutcákban most ugyancsak 
élénk a forgalom s az idegen gépkocsi- 
vezetők kórusban káromkodnak ezen 
utcák botrányos kövezése miatt, ami — 
nem valami nagy dicséretére városunk
nak — messzeföldön ritkítja párját.

A cserkészek világtáborozása ez 
évben a hollandiai Bloemendaal-Voge- 
lenzangban folyó hó 3 án vette kezde
tét. A világjamboreet Vilma holland ki
rálynő nyitotta meg s arra a világ min
den részéből 28000 cserkész sereglett 
össze. Csehszlovákiából is nagyobb 
cserkészcsapat vesz részt, Magyarország 
ötödfélszáz árvalányhajas kalapu cser
késszel van képviselve. — A magyar- 
országi cserkészcsapat egyik alakulatá
nak parancsnokaként vesz részt a hol
landiai világjamboreen Tóth Sándor, ri
maszombati származású pécsi gimná
ziumi tanár is, aki diákkorában váro
sunk cserkészéletében élénk tevékeny
séget fejtett ki. A magyar cserkészcsa
pat táborozásából folyó hó 4-én a ma
gyar rádió által közvetített helyszíni le
adás egyik beszélője Tóth Sanyi volt, 
akinek vérbeli lelkes cserkészsége, cser
készi tudása és magatartása máris ki
tüntető figyelmet keltett a világjambo
reen.

ffis l  1000 Ke jutalom.
|  4 ^" z £ 9  Szeplőket, miteszereket, pat- 
( -  \  jp jg j  tanásokat, vörösorrt, barna fol- 

tokát, nagy pórusokat, és az arc- 
- bőrt rútitó egyéb szépséghibákat

r  \  egyetlen éjszakán eltünteti „SIL-
\  FID" a világhírű szépségszer./ B v  |  SILFID arcát és kezeit selymes-

/  Bk :ééL *  sé, liliomfehérré és fiatalosan 
frissé konzerválja. Dr. T.-né Zsizskovról irja 
„dacára 49 évemnek csinos, rózsás, leányos a 
külsőm és ifjú hódolóim nem is sejtik, hogy 
nagymama vagyok. Szépségemet az Önök SIL- 
FID-krémének köszönhetem." A Silfidet orvosok 
ajánlják és számtalan kiállításon aranyérmet 
nyert. Ára 1 tégely Ke T —, dupla csomagolás 
Ke 11-—. Eredménytelenség esetén visszatérítjük 
a pénzt. Három napon belüli megrendelésnél in
gyen csatolunk 1 üvegcse francia Origan-parfö- 
möt, dupla csomaghoz 1 doboz francia arepu- 
dert. Adja fel rendelését még ma. Dr. Mir. Ke
mény, chem. laboratórium Kosice, postafiók 
B. 1 0 . ________________

♦Kellemes, szolid családi szórako
zóhely. A lelki felfrissülést, testi pihe
nést, az élet bajait feledtető, kellemes 
szórakozást nyújtó zenés kávéházat lá
togató közönség régi óhajának s a mai 
kor kívánalmainak megfelelően Kosiner 
Imre tulajdonos semmi áldozatot nem 
kiméivé, a haladás szellemében teljesen 
modernné varázsolta a régi és mindig 
nagy látogatottságnak örvendett, kedvelt 
Sport kávéházat. Az elismerten kitűnő 
magyarkonyhájáról messze-vidéken hires, 
finom italairól és szolid árairól valamint 
figyelmes kiszolgálásáról ismeretes Ko- 
siner-étterem és kávéház a tulajdonos 
ezen nagy áldozatot jelentő invesztálá- 
sával még inkább rászolgált a közönség 
megérdemelt, fokozott támogatására.

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

Kinő APOLLO mozgtf
Az „Iparoskör" Kiss József estje. A

rimaszombati Iparoskör folyó hó 28-án, 
szombaton este fél 9 órai kezdettel az 
ipartársulati székház nagytermében kul- 
turestét rendez Kiss József emlékére. Az 
est tiszta jövedelmét a rendező iparos
köri kulturbizottság a költő anyjának 
sirja felé állítandó emlékmű céljaira ado
mányozza. A kulturest műsorát Bodon 
Aladár református segédlelkész, az ipa
roskor kulturbizottságának elnöke vezeti 
be, az est gerincét pedig Singer S. Leó 
rabbinak, a helybeli izr. hitközség se
gédlelkészének „Kiss József — az iró 
és költő" cimü előadása képezi, amely
nek során Feldmann Éva, Glaser Vali 
és Marosi Mihály Kiss Józsefnek leg
szebb verseiből szavalnak, Smál Baba 
pedig zongoraszámmal szerepel. Az ér
tékes kulturest iránt már most nagy ér
deklődés nyilvánul meg s annak részle
tes műsorát idejében ismertetnie fogjuk 
még.

KÖLCSÖNKŐNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Országos vásár Rimaszécsen. A ri-
maszécsi országos vásár 1937. augusz
tus hó 9-én lesz megtartva, melyre min
denféle hasznos állat felhajtható.

Hónaposvásár. Rimaszombat városá
ban szerdán augusztus 11-én hónapos 
vásár lesz, amelyre mindenféle hasznos 
állat eladás céljából felhajtható.

Jelentkezések a magyarnyelvű pat
kolókovács tanfolyamra. Szeptember 
21-én nyolchetes magyarnyelvű patkoló
kovács tanfolyam nyílik meg Turóc- 
szentmártonban. Jelentkezni az Állami 
Iparfejlesztő Intézetnél, Túré. Sv. Martin 
kell, mely közli a részletes feltételeket 
és a jelentkezőket a tanfolyam megkez
dése előtt meghívja. — Értesülésünk 
szerint az állami iparfejlesztő intézet ol
csó elszállásolásról, élelmezésről gondos
kodik és a résztvevők vasúti kedvez
ményben is részesülnek. Minden kovács 
iparos tehát erejét megfeszítve is vegyen 
részt ezen a tanfolyamon, nehogy egy 
napon olyan helyzet előtt álljunk, hogy 
nem lesz magyar kovács, akinek önál
lósításra joga volna, vagy pedig hogy je
lentkezők hiányában, a tanfolyam ne le
gyen megtartható.

Szombaton és vasárnap, augusztus 7-8-án 
hatalmas időszerű dráma a nagy szere

lemről és barátságról. Francia film :
T ü zelést beszüntetni

Harry Baur, Iván Mozsuchin, M. Chantal.

Szerdán, augusztus 11-én elragadtató né
metül beszélő film :

A csábitó
Gusztáv Frőhlich, Lida Baarová, Th. Loos.

Csütörtökön, augusztus 12-én kitűnő ame
rikai társadalmi film :
F élték en ység

tjean  Harlov, Clark Gabié, Myrna Loy.

Eltűnt gombaszedés közben. Bet- 
lérben a múlt hó végén özv. Krilec Pé- 
terné, idős ottani asszony gombasze
désre indult a közeli erdőbe, honnét 
azonban több nap múlva sem térvén 
vissza, a csendőrség nyomozókutyával 
keresésére indult, de megtalálni nem 
sikerült, igy a rejtélyes eltűnést akként 
magyarázzák, hogy az idős öreg asszony 
gombaszedés közben rosszul lett s va
lamely erdei szakadékba zuhant.

Az országos hivatal 1962/4-37 szá
mú rendeletével elrendelte a közkórhá
zaknak, hogy a munkanélküliek és csa
ládtagjaik ambuláns (bejáró), díjtalan 
gyógykezelését (beleszámítva a röntgen 
kezelést, laboratóriumi vizsgálatokat, fi
zikális és vizgyógykezelést) eszközöljék. 
— A helybeli Országos Közkórház ezen 
díjtalan orvosi tanácsadást és gyógy
kezelést naponta délelőtt 8 — 10 óráig 
eszközli, kivéve a vasár- és ünnepna
pokat.

Lehet a vonatban is valutakiviteli 
nyilatkozat kapni. Junius 15-töl kezdve 
kötelesek a külföldre utazók rendesen 
kitöltött valutakiviteli nyilatkozatot vinni 
magukkal és azt a határon át kel! adni 
a vámközegeknek. A vasutügyi minisz
térium sajtóosztályának jelentése szerint, 
annak elkerülése céljából, hogy a valu
takiviteli nyilatkozatok utólagos kitöltése 
miatt a nemzetközi vonatok a határállo
másokon feleslegesen ne időzzenek, azok 
az utasok, akiknek nincsen valutakivi
teli nyilatkozatuk, nyomtatványt ingyen 
kaphatnak a kalauzoknál.
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Filmszínház. Folyó hó 7. és 8-án a 
„Tüzet szüntess" cimü film kerül be
mutatásra. Hervé kapitány megmenti 
Teréz énekesnőt a gyilkos körmei kö
zül. Szép együttlétük nem tart soká, 
mert Indokinába helyezték. Véletlenül 
Cartier hajóján találkozik Terézzel, kit 
Cartier mint feleségét mutatott be neki, 
de Cartier nem tud a régi viszonyukról. 
Sarak zsarolási kísérletei hiábavalók 
voltak és ezért elárulta az egészet Car- 
tiernek. Ezek után izgalmakkal teli har
cok folytak különböző fázisokban, me
lyek során Cartier meggyőződött az 
igazi valóságról. Főszereplő a híres 
Harry Baur és Iván Mozsuchin.

Folyó hó 11-én színre kerül „A csá
bitó" cimü német nyelvű film Gusztáv 
Fröhlich, Lida Baarova és Theodor Loos 
főszereplőkkel. Mig a férj az operában 
tartózkodik, addig feleségét ostromolja 
a csábitó, kinek az asszony majdnem 
áldozatává válik, amikor drámai fordu
latot vesznek az események, melyek 
végig megfeszítik az idegeket.

Folyó hó 12-én „Féltékenység" cimü 
amerikai film kerül sorra, amelyben 
Clark Gabién és Myrna Loyon kívül a 
nemrég tragikusan elhunyt Jean Harlov 
is szerepel. Ezen film a ma életének 
minden árnyalatát tárja elénk teljes va
lóságában lenyűgöző jelenetekben, me
lyek mindegyike élményt jelent a maga 
nemében és felejthetetlenekké teszi a 
látottakat.

Katonáknak nem kell kopaszra nyi- 
ratkozni. A nemzetvédelmi miniszter 
rendeletet adott ki, mely szerint a ka
tonasághoz bevonult újoncok haját a 
jövőben nem kell kopaszra nyírni. A 
rendelet szerint a legénységi állományú 
katonai személyek a választéknál három 
centiméter hosszúságú hajat viselhet
nek, mig a halántéknál és a tarkón a 
haj hosszúsága egy centiméter lehet. 
Továbbszolgáló altisztek, aszpiránsok 
és a fegyvergyakorlatra bevonuló tarta
lékos katonák még hosszabb hajat vi
selhetnek, de feltűnő hosszúnak még 
sem szabad lennie. Arról is intézkedik 
a nemzetvédelmi miniszter rendelete, 
hogy katonai személyek szakállt visel
hetnek ugyan, de szakálluknak nem 
szabad elfedni a parolit. Higiénikus 
okokból a katonai parancsnokságok el
rendelhetik a katonák hajának három 
milliméterre való levágását. Háború ese
tén a parancsnokságok elrendelhetik, 
hogy az összes katonai személyeknek 
kopaszra kell lenyirniok a haját, sőt 
elrendelhetik azt is, hogy a katonáknak 
minél gyakrabban kell borotválkozniok. 
Ez a rendelkezés szintén egészségügyi 
okokkal áll összefüggésben. Két hónap
pal az aktív katonai szolgálatból való 
elbocsátás előtt katonáknak megenged
hetik három centiméternél hosszabb haj 
viselését.

A mamák és a lányok.
Minden anyának az a vágya, hogy a 

leánya fejét főkötő alá hozza. Elvárja, 
hogy a leányai akarjanak is férjhez 
menni, a házasságuk sikerüljön és hogy 
boldog, kényelmes otthonra tegyenek 
szert. Azonban igen kevés anya veszi 
magának azt a fáradságot, hogy leányát 
előkészítse élethivatására.

Ez annál furcsább, ha — mondjuk, — 
egy asszonynak olyan lánya van, aki 
tanulni akar, énekesnő akarna lenni, az 
anya eget-földet megmozgat, hogy gyer
meke életpályáját előkészítse, biztosítsa. 
Senki sem hiszi azt, hogy leánya szí
nésznő vagy világhírű táncosnő lesz, 
zeneoktatás tánctanulás nélkül. Egyetlen 
mama sem álmodozik arról, hogy gyer
meke az üzleti életben boldogul, ha 
nem ért a gépíráshoz, könyveléshez, 
eladáshoz.

A jó mamák bizonyára azt gondolják, 
hogy a menyasszony valami csodálatos 
természetfeletti adomány folytán nyeri 
annak ismeretét, mikép lehet derék fe
leség és háziasszony, hogy ez a tudás 
együtt jár a jegygyűrűvel és hogy a 
legnehezebb, legsokoldalúbb élethivatás
hoz nem kell semmiféle előkészület.

Nagyon téves utón vannak azok a 
mamák is, akik szinte dicsekszenek az
zal, hogy lányaikat semmi olyasmire 
nem tanították, amire pedig nagy szük
ségük lesz, ha férjhez mennek. Majd

megtanulják, hogy kell bánni férjükkel, 
hogyan főzzenek és hogyan osszák be 
a pénzt, ha eljön az ideje. így okos
kodnak sokszor a mamák, igy nyugtat
ják meg lelkiismeretüket, igy térnek ki 
a nehézségek elől.

Ez épp olyan bölcs eljárás, mintha a 
fiatal leányt, aki sohasem ült még autó
ban, beleültetnek egy huszlóerős kocsi
ba s azt mondanák neki: — Ha majd 
kétszer-háromszor összeütközöl és fel
fordulsz, majd megtudod, hogyan kell 
autót vezetni, a kormánykereket kezelni. 
— Egy ugyan igaz, de csak feltétele
sen, ha az életét ott nem hagyja, ha ép 
bőrrel kerül ki a karambolból.

Ilyenféleképen sajátíthatja el a lány 
is azt, hogy hogyan lehet jó feleség, 
háziasszony, ha el tudja kerülni családi 
boldogsága megsemmisülését és ha köz
ben megtanulta mindazt az ügyességet, 
amire az anyjának kellett volna meg
tanítania.

Minden asszony száz és száz módját 
leste el annak, hogyan kell az urával 
bánni. Miért nem közölhetné ezt a fel
becsülhetetlen titkot leányával, hogy 
megmentse a szegény, kapkodó me
nyecskét olyan hibáktól, amelyek oly 
gyakran a váláshoz vezetnek. Miért nem 
taníthatná meg a mama leányát arra a 
finom művészetre, hogyan jöhet ki a 
férjével súrlódások nélkül.

Miért ne magyarázhatná meg az édes
anya gyermekének, hogy a férjhezme- 
netellel élete komoly fordulópontjához 
érkezett és ha azt akarja, hogy sikere 
legyen, esze és szive egyaránt mindig 
a helyén legyen. Ha ura vonzalmát 
biztosítani akarja magának, ugyanazokra 
a szabályokra kell ügyelnie, mint ami
kor jó állásban szeretne megmaradni. 
Ha azt kívánja, hogy az ura egyék a 
kenyeréből, cukor legyen abban, ne 
ecet. Amig az asszony érezteti férjével, 
hogy a ház urának tekinti, tehet azt, 
amit akar.

Az átlagos nőnek vagy huszonöt esz
tendőre van szüksége, hogy férje olda
lán szert tegyen ezekre az ismeretekre 
és megtanulja, hogyan kell hitvestársá
val bánni. Gyakran azonban felfedezé
sének semmi hasznát sem veszi. Édes
anyja ellenben mindazt elmondhatta 
volna neki és igy igen sok viszályko
dástól, kiábrándulástól, csalódástól men
tette volna meg.

Igen veszedelmes szirt a tűzhely, 
amely miatt igen sok házas bárka kap 
léket. Nem titok, hogy a férfiakat leg
inkább az otthon utáni vágy viszi a 
házasságba. Az agglegény beleun a ma
gányosságba, a hónapos szobába, a 
vendéglői kosztba. Mindig arról álmo
dozik, hogy ha este fáradtan hazajön a 
munkából, otthon vidám, derűs lakás, 
az ajtóban pedig szeretett hitvese és 
gyermekei édesanyja várja, aki édes 
szavaival és még édesebb csókkal, az 
asztalon gőzölgő Ízletes vacsorával várja.

Azonban minden álma szétoszlik, ha 
a menyecske olyan ételt tesz elébe, 
amelyet képtelen lenyelni s még azon 
siránkozik, hogy férjének nem tetszik a 
főztje, lekritizálja s ezzel őt, a háziasz- 
szonyt vérig sérti.

Sok fiatal férjnek akkor kezdődik az 
első csalódása, amikor ráeszmél arra, 
hogy az asszony nem viseli a terhek, 
kötelességek „felét" (feleség). Az első 
összeveszésnek a legtöbbször az az oka, 
hogy őnagysága nem tud takarékos
kodni a konyhán, hanem könnyelműen 
pazarol és a ruházkodásra, a toalettjére 
is sokat költ. Több férj fordult el már 
feleségétől e miatt, mint idegen nők 
csábítása folytán.

A mamák rendesen úgy vélik, hogy 
kímélik a lányukat, ha nem fogják házi 
munkára. Pedig nagyon tévednek, mert 
semmi sem könnyebbíti meg jobban a 
munkát, mintha tudjuk, hogyan kell azt 
végezni. A gyakorlott mesterember a 
fele munkával végzi a kontárét. Az az 
asszony, aki nem tud sütni, főzni, varrni, 
mosni, valósággal rabja annak a mun
kának, amelyet az ügyes és varráshoz 
értő jó gazdasszony félkézzel végez el.

A leánynak az Istentől rendelt hiva
tása, hogy férjhez menjen és édesanyá
vá legyen. Vágyik is minden leány a 
házasélet boldogsága után. Ennek azon
ban nem a legfőbb föltétele a gazdag
ság és a határtalan kölcsönös szerelem. 
Már igen sok úgynevezett szerelmi há
zasság lett a boldogság sírásója. A ren
dezett anyagi viszonyokon, a becsületes

szereteten kivül az sem elég, hogy 
mindketten teljesen egészségesek és 
lelki tulajdonságaik harmonikusan egé
szítik ki egymást. Talán a legfontosabb 
feltétel, hogy a menyecske takarékos, 
gondos háziasszony legyen. Erre a mű 
vészeire tanítsák meg a mamák első
sorban leányaikat.

A becsület értéke.
ügy látjuk, hogy a becsület értéke 

úgy önmagunkkal, mint embertársaink
kal szemben nagyon esett. Olyan prob
lémája lett ez a mai emberiség szomorú 
korszakának, amelyről érdemes elmél
kedni.

A lélek és a becsület szeretete, cse
lekedeteink következményeinek lelkiis
meretes mérlegelése azok a zsinórmér
tékek,’ amelyek követése esetén nem 
tántorodhatunk el az igazi élettől és 
nem térhetünk le a tisztesség, a becsü
let útjáról. Manapság, a megbomlott 
világrendben az egyén is felrúgta azo
kat az erkölcsi törvényeket, amelyeket 
évszázadokon keresztül kötelezőknek 
tartott magára nézve. A világháborút 
követő évek úgy találták az emberisé
get, mint annak idején az utolsó Cézá
rok Rómáját, ahol ismeretlen volt az 
erkölcs, a kötelesség fogalma, ahol csak 
az élvezeteknek, a ma múló gyönyö
reinek éltek. Meglazult a becsület fo
galma.

Most már, amikor az emberek újra 
eszmélnek és megdöbbenve tárgyalják 
a becsület elveivel ellenkező cseleke
deteket, fel kell venni a küzdelmet a 
becsület tisztaságáért, hogy visszatér
hessünk arra a lelki magaslatra, ame
lyen megláthatjuk a kicsinyes földi örö
möknek értéktelenségét, hiábavalóságát. 
Ne arra gondolunk, hogy mondjunk le 
minden örömről, élvezetről, hanem arra, 
hogy szerezzük vissza az örömnek, a 
gyönyörnek régi, egészséges értékét.

Ha ki akarunk lábalni abból az er
kölcsi fertőből, melynek árnyai itt ki
sértenek közöttünk, azt az utat kell 
követnünk, amelyet erkölcsi érzékünk 
követel. Ha megszabadulunk attól az 
utóbbi időben meggyökeresedni kezdő 
tévhittől, hogy a mai viszonyok között 
minden érthető és megbocsátható, ak
kor az egészséges érzékek diadalmas 
mámorával kezdhetjük meg az alkotás 
igazi munkáját a köz- és magánéletben 
egyaránt. A bűnre csábitó könnyelmű
ségnek kell megszűnnie. Erélyesen kell 
küzdeni az ellen a laza erkölcsi felfo
gás ellen, amely megmételyezi a lelke
ket, amely családok romlását okozza és 
a becstelenség piszkos fertőjébe taszít 
olyan embereket is, akiknek egyébként 
meg van a mindennapi élethez szüksé
ges keresete és jövedelme.

Ebből a harcból, ebből a küzdelem
ből mindenkinek, aki még a becsületre 
ad valamit és aki nem akarja azt, hogy 
késői unokái valamikor úgy emékezze- 
nek meg erről a korról, mint amely 
csak rombolni tudott a gazdasági és 
erkölcsi életben egyaránt, de építeni, 
megtartani, fejleszteni a meglévő jót, 
újat teremteni nem.

Becsületesen kell harcolni a becsület 
értékének helyreállításáért és ba szívvel, 
ésszel, lélekkel tesszük ezt, egész bizto
san kevesebb lesz a bűnöző, a polgári 
becsület útjáról a bűn lejtőjére csúszott 
ember.

S P O R T .
F O O T B  A L L .

A Törekvés vasárnap Tapolcsányba 
utazik, hogy lejátsza utolsó diviziós se
lejtező mérkőzését az ottani SK ellen. 
Nehéz helyzete van a Törekvésnek, mi
vel a diviziós várományos Tapolcsányi 
SK ellen saját otthonában teljes csapa
tával sem tud kiállni s Simon és a le
tiltott Éliás helyett tartalékokat lesz 
kénytelen szerepeltetni. A Tapolcsányi 
csapatnak mindkét pont megszerzése 
feltétlenül szükséges, mert ezen pontok 
jelentik számára a divízióba jutást 
s bizonyára teljes erőbedobással fog 
küzdeni. A Törekvésnek teljes igyeke
zetével arra kell törekednie, hogy a sú
lyosabb vereség kialakulását elhárítsa s 
tisztességes eredménnyel térjen haza.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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étéit a legolcsóbb napi konkurrens 
rért szerezheti be. — Javítási mun- 
álatokat a legolcsóbban készítek, 
jyőződjék meg szolid áraimról, 
ogy bent az udvarban is lehet jót 
s olcsót kapni.— Ugyanitt faeszíer- 
ályos munka mérték szerint kapható.
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