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Az a baja a mai világnak, hogy 
egészen megváltozott a mentalitása. 
Egészen másokat tart nagyoknak, 
becseseknek, mint a régebbi világ. 
Az értékek felbecsülésében homlok- 
egyenest más szempontok az irány
adók, mint hajdanában.

Pedig ez a hajdanában nem is 
volt olyan régesrégen, csak egy
néhány évtized leforgása választ el 
tőlük. Nem az évszázadok hulla- 
dozó levelei takarták el előlünk a 
múló idő avarában, hanem ujjain- 
kon megszámlálható évek lenge 
lapjai fedig be a múltak emlékét.

De az a múlt mégis olyan nagy 
távolságban látszik tőlünk, mert a 
világtörténelem uj korszaka alakul 
azóta szemeink előtt és súlyosan 
elénk eső, vágódó kölöncök nyom
ják el a folyton halványuló emlé
kek színeit, elmosódó kontúrjait.

Uj világnézetek alakultak azóta 
és élesen szembeforduló szögletek
kel merednek egymásra. Az em
beri szeretet hiányozni kezd az 
egymásra utalt emberi társada
lom osztályaiban és mindinkább 
elválik, széttagozódik az ember vi
lágnézeti általános elvek alapjain.

A spanyol polgárháború valósá
gos próbaköve az uj emberi világ
nézetek kristályosodásának. Ott 
mutatkozik meg szembetűnően, 
hogy mivé lesz a világ a kollek
tivizmus uj alapjain, amikor az 
egyéni nagyság, jóság értéke mind- 
nkább elhalványul a mai emberek 

szemében.
Egész sereg fiatalabb ember tó

dult oda a polgári felfordulás or
szágába és ha megkérdezik tőlük: 
mit akartok ott? mit kerestek ott? 
Azt felelik erre a kérdésre, hogy 
tapasztalni akarták, látni kívánták 
a technikai haladás újabb ténye
zőinek gyakorlati hatását a mai 
háborús világban.

Nem arra gondoltak: hogy az 
ember sorsa miként fordítható 
jobbra. Hogy az ember miként él
het meg könnyebben és jobban 
egymás mellett az uj alakuló kor
szak forgatagai között. Hanem 
csak azt akarták látni, hogy meny
nyit tudnak elpusztítani az uj tech
nikai háborús fölfedezések a régi 
világ életéből. Mennyire tudják az 
embereket rémíteni és mit lehet 
várni a mindig ujuló technikai 
romboló eszközök és szerek hatá
sától.

Egészen elhalványodott az em
beri összetartozás érzete. Egészen 
kihalni látszik az uj világból a hu
manizmus és emberszeretet minden 
legkisebb árnyalata.

Egészen megfeledkeznek mind
arról, ami emberi, ami az embert 
egyénileg, általában egymáshoz 
kapcsolja. A jóság, könyörület, 
szeretet kihalni látszik az uj világ 
alakulása nyomán.

A világnézetek harcbanálló élei 
szabdalják egymást jobbra-balra, 
mindakét oldalon. És az élek, 
szögletek súrlódása között eltűnik 
minden jobb érzés, minden emberi 
megértés, minden szeretet. Eltűnik 
mindaz, ami az embert, mint em
bert egymáshoz kapcsolja.

A világnézetek uralomra juttatása 
látszik most a legfőbb dolognak 
és emellett nem baj, ha az ember 
egész tömegekben, a legnagyobb 
kínok között fölmorzsolódik is.

Ezt az elvet, ezt a lelkiiletet tolta 
előtérbe a világháború szörnyű 
égései után alakulni kezdő uj kor
szak.

A névírás problémája.
Manapság nagyon sok egyszerű régi 

dolog problémává terebélyesedett. így 
állunk a névírással is. Valamikor termé
szetes volt, hogy a Kovács az Kovács, 
a Nemes az Nemes, vagy a Kis az Kis. 
Ma nem úgy van. Kovács Istvánból Ste- 
fan Kováéot, a Nemesből NemeSt, a 
Kisböl KiSt, a Gyürkyből Dürkyt, Nagy
ból Nacfot csinálnak. Bosszankodva ál
lapítjuk meg, hogy nevünket egyes hiva
talokban kiforgatják, meccsenekkel Írják 
le, vagy a keresztnevünket változtatják 
meg.

De vannak egyes emberek is, akik 
egyrészt gerinctelenségből vagy közöm
bösségből, esetleg rosszul értelmezett 
lojalitásból, magyar nevüket önmaguk 
forgatják ki ősi eredetiségéből. — Erre 
a fonák és visszás állapotra felfigyelt a 
cseh intellektuelek lapja: a Píitomnost 
is, a mely a f. hó 6 iki számában „Apró
ságok a nyelvtörvény novellájához" cim 
alatt foglalkozik ezzel a kérdéssel s 
ezeket mondja : „Újsághírek szerint no
vellát készítenek a nyelvtörvényhez és 
itt a döntő tényezőkhöz szerény kéré
sünk volna, aminek eleget tenni nem 
lesz nehéz.

Arról van szó, hogy nálunk az ösz- 
szes hivatal valamint az összes polgár 
előtt világos legyen, hogy a tulajdon
nevek és pedig nemcsak a családnevek, 
hanem a keresztnevek is, nem fordítha
tók le és semmiképen sem változtat
hatók.

Arról van szó, hogy senki ne gon
dolja azt, hogy a keresztnév a nyelvi 
fordítás része és hogy a polgár nevét

A régi eltűnőben: a megértés, 
szeretet, humánus érzés mind el
halványul az emberi szivek és lel
kek mélyén. Technikai számítások 
száraz fonalához hasonlit az em
berre váró jövő élete. Amint har- 
ciasabbá válik az uj eszmék hí
veinek föllépése, úgy kezd éle
sebbre fordulni a védelem is, amely 
nem hagyja a világfentartó régi, 
kipróbált elveket kipusztulni a vi
lágból. A szembeforduló, két rész
re váló emberiség mind nehezeb
ben érti meg egymást.

Az uj világalakulás forgatagai 
között, sajnos, mindinkább vész és 
halaványul az, ami igazi érték volt 
az emberben: az emberi, humánus 
érzés, a szeretet, a jóság, a meg
értés mindinkább távolodik tőlünk 
és az a kérdés mered elénk a 
szembenálló világnézetek harcában: 
mi lesz a világból, mi lesz az em
berből, ha ezek az értékek kipusz
tulnak belőlünk?

Gondoljunk az uj korszak ala
kulásánál ezekre a nagy értékekre 
és ne hagyjuk azokat kiveszni az 
átalakuló világból. Y. Z.

aszerint kell változtatni, hogy csehül, 
szlovákul, németül vagy magyarul beszé
lünk vagy irunk-e róla.

A név funkciója érdekében való, hogy 
az soha ne változzék s ne is forditas- 
sék, mert a fordítással és bárminő vál
toztatással csak zavar keletkezik és ho
mályosság, nem is tekintve azt, hogy 
közülünk mindenkinek nem is közöm
bös, hogy nevünket ki hogyan fordítja 
vagy változtatja. Elvégre a név teljes és 
eredeti szövege a nemzetiséget is jelzi 
s ezért nem csodálható, ha valaki na
gyon erélyesen tiltakozik nevének lefor
dítása ellen.

Ezért szívesen látnánk, ha a készülő 
nyelvnovella világosan megmondaná, 
hogy nemcsak a vezetéknév, hanem a 
keresztnév is lefordíthatatlan és változ
tathatatlan és hogy hivatalos érintke
zésben nagyon kell ügyelni arra, hogy 
a nevet miként tünteti föl az anyaköny
vi kivonat. Ez nemcsak célszerű, hanem 
nagyon igazságos rendelkezés is volna 
s tapintatos minden nemzetiséggel szem
ben. Ez ellen bizonyára senki sem til
takoznék.

Most már csak a törvényes kötelező- 
sége hiányzik mindenkire, hogy azután 
mindenki igy Írja nevét, amit eddig vagy 
tájékozatlanságból, vagy más okokból 
elhanyagolt."

A Pritomnostnak ez a cikke is azt 
bizonyítja, hogy mennyire igazuk volt 
azoknak a magyaroknak, akik tiltakoz
tak nevük kiforgatása ellen s örvendetes, 
hogy akad már olyan cseh lap, amely 
belátja ennek hátrányát és felemeli el
lene szavát. Vájjon meghallgatják-e az 
illetékesek?

D e...
Ha valaki, ezt a jelentőségében majd

nem teljesen alárendelt szócskát hasz
nálja, „de" azt sem sejti, hogy a nyelv
tannak ez a kis mindenese, jelentősé
gében milyen nagyra nő például a po
litikában, ahol mondhatni irányváltoz
tató, sorsdöntő, értékadó valamivé válik, 
valahányszor politikusok használják.

A békét feltétlenül kívánjuk, de fegy
verkezünk, mert meggyőződésünk sze
rint csak állig s még azon felül felfegy
verezett hadsereg tudja nekünk azt biz
tosítani ! Vagy, ahogyan Franco hasz
nálja ezt a szócskát: Az idegen önkén
tesek hazaküldésének nincsen semmi 
akadálya, azok bármikor hazamehetnek, 
de előbb küldjék haza az ellentáborból 
is a francia és orosz önkénteseket.

Ma minden politikus, akinek szava 
számit a világpolitikában, a békét hir
deti, mint a mai társadalmi rend meg
mentésének egyetlen lehetőségét, azon
ban egyik sem felejti el ezen hangza
tos megállapítások után odatenni azt a 
bizonyos fatális szócskát „de". Mond
hatni talán úgy is, hogy e szócska kö
rül forog ma az egész politika. Ezért 
nincs béke és ezért nincs háború, de 
ezért van titkos diplomácia, de ezért 
van nyomor és nélkülözés világszerte.

Az angol premier nemrég Edinburg- 
ban nagy beszédet mondott, melyben 
Chamberlain! bölcsességgel rátért a vi
lágszerte lázas tempóban folyó fegyver
kezésre is. Megállapította, hogy bár 
Anglia erősen fegyverkezik, ezt csak a 
béke érdekében teszi, no és természe
tesen azért, hogy a nagy Albion lakói 
nyugodtan alhassanak, naponta tovább
ra is ihassanak viskit szódával és nyu
godtan pöfékeljenek azután is azokból 
a bizonyos rövidszáru pipákból.

Beszédének első részében azt a nagy
horderejű kérdést teszi fel Chamberlain, 
hogy hát az emberek tulajdonképen a 
békéért és ezzel együtt a megelégedé
sért és az emberiség boldogulásáért 
dolgoznak-e, vagy pedig örökös fegy
verkezési versenyért? Anglia feltétlenül 
és kizárólag a békéért dolgozik, de — 
és itt van ismét az a bizonyos, ez al- 
kalommat edinburgi „de" — Anglia nap- 
ról-napra erősebb lesz, vagy más sza
vakkal: napról-napra erősebb tempóban 
fegyverkezik, mert az a bizonyos La 
Manche csatorna csak Bleirot-nak volt 
probléma, a mai repülőgépeknek már 
az Atlanti Óceán sem az.

Anglia, hangsúlyozza dörgő szavakkal 
a premier, már most is elég erősnek 
érzi magát ahoz, hogy békeakaratát rá
kényszerítse másokra.

Ha valaki tud a sorok között olvasni, 
az megértette, hogy Angliának nem sza
bad gyengülnie, nem szabad abbahagy
nia az ész nélkül való fegyverkezést és 
mindezt miért: a békéért.

Halifax lord Berlinben járt. Az uta
zást meglehetősen rossz kedvvel fogadta 
Frankhon és a többi kapcsolt rész, de 
Londonban mindenesetre úgy látták, 
hogy legfőbb ideje azt a bizonyos gyar
mati kérdést közvetlen közelről letár
gyalni. De ha a Halifax lord utazását 
pusztán csak udvariassági látogatásnak 
veszem is, még sem maradt el, mert

Augusztus hó 7-én Anna-bál az Iparoskörben.
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hiszen nem is maradhatott el, az a bi
zonyos „de“. Hiszen túlságosan szép is 
lett volna Németországnak visszaadni 
azt, ami az övé volt, mondjuk szó nél
kül. Majd csak akad egy ok, hogy abba 
a bizonyos savanyu almába bele ne 
kelljen harapni. Meg azután egyelőre 
Németország olyan zilált anyagi álla
potban van, hogy azt a nagyon követelt 
néhány gyarmatot nem is volna jó most 
éppen visszaadni, most, amikor azokra 
csak ráfizetni lehet. Csak egyedül An
glia van olyan gazdag, hogy ezeket a 
ráfizetéseket fedezni tudja. Érdekes a 
dologban csak az, hogy a németek 
miért nem félnek ettől a rengeteg rá
fizetéstől.

Ha azonban már arról van szó, hogy 
Berlin annyira ragaszkodik azokhoz a 
régi gyarmatokhoz, hát legyen. Legyen 
nekik ismét az, ami az övék is volt, de 
itt van a nagy „de" Anglia nem ad egy 
talpalatnyi földet sem oda senkinek, 
abból ami az övé vagy az övé lett.

Békéért esdünk, de fegyverkezünk. 
Odaadjuk a németeknek a gyarmatokat, 
de csak próbálja akarni.

Minden fegyverkező állam a békét 
akarja. Békét mindenekelőtt. Békét az 
egész világnak, lábhoz tett fegyverekkel, 
orgonaszóval és rózsaszirmokkal, de...

Anonym levelek.
Vannak emberek, akiket boldogsággal 

tölt el, ha másnak kellemetlenséget, 
fájdalmat okozhatnak. Testvért testvér 
ellen, házastársakat egymás ellen uszí
tanak csak azért, hogy bosszújukat, vagy 
irigységüket igy vezessék le.

Nem törődnek a következményekkel, 
sőt örülnek neki, ha családi jeleneteket 
idézhetnek elő a legtöbbször alaptala
nul, mert boldogsággal tölti el gonosz 
lelkűket az a tudat, hogy a másikat 
szenvedni látják.

Mi indítja az anonym-levélirókat arra, 
hogy egyik embert a másikra uszítsa, 
ki tudná megmondani? Bizonyára be
teges szadista-hajlam, de legtöbb eset
ben az irigység.

Okos ember ilyen névtelen leveleket 
minden további nélkül a tűzbe dob s

Mérföldkövek.
Irta: FÁMA.

A különös asszony értelmes arcán 
árnyék suhant át, amint csendesen 
mondta :

— Maga mosolyog kedves barátom, pe 
dig nagyon komoly, amit mondtam és 
meggyőződés nélkül sohasem beszélek, 
ezt jól tudja. Nekem ugyanis az a 
véleményem, hogy a maguk életében 
mi vagyunk a rakéták, tűnő fényük mel
lett meg-megvillan a cél, amely felé 
törnek ; — viszont a mi életünkben ma
guk a mérföldkövek. Hosszabb-rövidebb 
ideig együtt futjuk az élet útját, s min
den férfi egy-egy mérföldkő, jel, mely 
asszonyi pályafutásunk szakaszait jelzi. 
Néha csak elszáguldunk maguk mellett, 
néha súlyos teherrel vállainkon vánszor- 
gunk tovább, de mindig örülünk, ha 
egyen túl vagyunk.

— Amit mond, asszonyom, meglep és 
érdekel ! Kíváncsian hallgatom ; kérem, 
magyarázza meg állítását.

— Csak magunkról tudok beszélni !
— mosolygott az asszony — a férfiélet 
mély rejtelem nekem, örök ismeretlen, 
félek beletekinteni ! — A mi életünk
— s itt felsóhajtott — először öntudat
lan, majd tudatos keresése az élettárs
nak, annak a férfinak, akiért jók, iga
zak akarunk lenni ! Örök-keresés, örök
várakozás : ez az életünk ! s minden uj 
férfi tanulmány nekünk : figyeljük, ele
mezzük s ha egy-két tulajdona rokon
szenves : már takarni igyekszünk hibáit, 
mert hátha ő a várva-várt egyetlen !

így jutunk mindinkább előre ! Egyik 
férfi szereti, ha műveltek vagyunk, jó 
könyveket olvasunk, komoly drámákat 
nézünk végig: s mi tanulunk, könyvtá 
rakat bujunk s végig hallgatjuk a nagy 
klasszikusok színműveit. — A másik 
férfi imádja a zenét vagy a festészetért, 
szobrászatért lelkesül, sőt művelője va
lamelyik művészetnek : s mi zongorán
kat kezdjük kedvencünknek tekinteni 
vagy beiratkozunk a képzőművészeti 
főiskolára,— s aztán jön egy harmadik, 
kinek a sportolónő az ideálja :s mi vesz- 
szük az úszó leckéket, járunk evezni, 
tenniszezni, korcsolyázni, s mire jön a

nem ül föl neki, mert mindaddig nem 
hagyják békén, amig azt látják, hogy 
bosszúságot okoznak levelükkel. Amikor 
pedig azt veszik észre, hogy nem törőd
nek rágalmaikkal, fenyegetéseikkel, ak
kor ők is megunják.

Az anonym levélíró mindig „jóakara
tuk Jóakaratulag figyelmeztet, de ugyan
akkor jóakaratulag fenyeget is.

Nem ártana az ilyeneket kinyomozni 
és súlyos büntetéssel terhelni, mert sen
kinek semmi köze és joga a más csa
ládi ügyeibe beavatkozni s ha tényleg 
jóakaratu figyelmeztetés akar lenni ré
széről, mondja meg személyesen, nyíl
tan, őszintén, vagy Írja alá a nevét, de 
ne álnevet, hanem a sajátját, hogy al
kalomadtán igazolni is tudja állítását.

Ez volna az igazi jóakaratu figyel
meztetés, a becsületes egymással érzés.

Különben, aki ilyen családi ügyekbe 
üti az orrát, annak rendszerint magának 
van elég sok takarni valója s igy akar
ja a maga piszkát palástolni.

H Í R E K
M o so ly o g j , k a c a g j , n e v e s s ,

ha bosszankodnod is kellene s ne essél két
ségbe, ha üldöz is a Sors. A Harag lovát ne 
engedd ficánkolni életed legelőjén, fogd rö
vidre kantárszáját s összevont szemöldököd 
ránca simuljon derűre a lecsendesedett, meg
szelídült Harag lefékezésében, m ert: a lelki 
derű a Boldogság egyetlen tallérja, még a 
nagy Schopenhauer szerint is.

Ha gondjaid vannak — s vájjon, kinek 
nincsenek — nem ok még az életuntságos 
elkeseredésre, a bú, bánat és fájdalomba te
metkezés a legnagyobb merénylet mindig az 
Élet ellen, mert minden bú, minden bánat, 
szomorúság és fájdalom csak időleges érzés 
bár, mégis lehervasztja az Élet kertjének 
szépséges virágait.

Ha bölcs vagy: nevess 1 — mondja a köz
mondás s lásd, milyen igaz ez, mert az 
amúgy is rövid életet meghosszabbitja a leg
enyhébb mosoly is, mig a lelki tépelődés, 
bosszúság és harag még rövidebbre kurtítja 
azt. Élni pedig sorsüldözésben, megpróbál
tatások közepette is szebb, mint idő előtt 
kimúlni ebből az amúgy is csak árnyékvi
lágból.

Nem a komolyságodra megy ez a — hidd 
el helyes — életfilozófia, hisz igazán jóízűen 
nevetni csak komoly ember tud s minél ké
pesebb valaki a komoly munkára, annál job
ban tud szívből nevetni.

Szegény vagy? Kedélyeden ne változtasson 
ez mit sem, nem Te vagy a legszegényebb, 
ha kincsed nincsen is, mert akinek pénze 
nincs, az igaz, hogy szegény, de akinek nincs 
esze, az szegényebb s akinek pedig a kedélye 
rossz: az a legszegényebb.

A házba, melyben nevetnek, bejön a sze
rencse s aki nevet, szeget húz ki koporsó
jából. Miért ne igyekeznél hát szerencsés 
lenni és nem jobb-e, ha minél később fek
tetnek koporsóágyadba?

Igaz mind e mondás, fogadd meg hát, em
bertársam és mosolyogj, kacagj, nevess!

s i / ( r g u s .

Dr. Tóth Tihamér püspök váro
sunkban. Alig múlt el néhány hete, 
hogy az egyetemi templom barokkstilü 
szentélyében lélekben együtt ünnepel
tünk az aranyszáju szónokkal, akit Ma
gyarország hercegprímása két másik 
püspök segédletével püspökké szentelt. 
A rádió mellett lélegzetvisszafojtva hall
gattuk a gyönyörű szertartást és a hit
vallástételt, melyet a krisztusi apostol 
oly csengő hangon mondott el. Ünne
peltünk mi is, bár tőle messze voltunk, 
de közel éreztük hozzá magunkat, mert 
az ajkairól elhangzott sok szép szent
beszéd kitárta előttünk lelkét és a rá
dión keresztül közénk varázsolta az 
apostoli szeretet minden átütő erejét. 
Ennek a lekötő szeretetnek a közelsé
gében volt részünk kedden reggel, ami
kor szemíől-szembe kerülhettünk a ne
mes lelkületű szónokkal, a rimaszom
bati r. kát. plébánián, ahol az emeleti 
lakosztályon, szlovenszkói utazásáról 
hazatérőben, hétfőn este megszállt. A 
meghatottságtól alig tudtuk üdvözölni 
a megjelenésében is oly vonzó főpapot. 
Nem volt idegen előttünk, hiszen eléggé 
megismertük az éter hullámain keresz
tül és csakugyan, amint a hangszóró 
mellett olyannyiszor gyönyörködve ékes
szólásában elképzeltük, ugyanúgy lát
tuk magunk előtt. Meleg közvetlenség, 
jóság és szeretet sugárzott megjelené

séből. Szinte villámhirként terjedt el 
városunkban ittléte s bár ismeretlenül 
akart átmenni, de a népszerű és fele
kezeti külömbség nélkül mindenki által 
rajongott világhírű szónokot hamar fel
ismerték és a plébániai templomban el
végzett csendes szentmise után üdvöz
letekkel halmozták el. — Először is az 
Oltáregylet küldöttsége jelent meg előt
te, melynek nevében dr. Zakács István
ná köszöntötte a nagy vendéget, akik
hez egynéhány buzdító szót intézett és 
többek között kiemelte, hogy végtelenül 
örül, ha a rádión oly buzgón hallgatják 
az isteni igéket, de neki nagyobb bol
dogságot szereznek azzal, ha abban 
nemcsak gyönyörködnek, hanem a szent 
tanácsokat meg is tartják és a szeretet 
nagy templomának hű munkásai lesz
nek. Majd a hitközség világi elnökének 
üdvözletét és a kongregáció tisztelgését 
fogadta. Mindenkivel váltott egykét 
nyájas szót és áldásosztás után kísére
tével, köztük dr. Ernszt Sándor pápai 
prelátus, országgyűlési képviselővel, me
leg búcsú után a plébánia előtt sorfalat 
álló hívek között autón elindult a ma
gyar főváros felé.

Kitüntetés. Magyarország kormány
zója Kemény Lajos budapesti ág. hitv. 
evangélikus lelkészt, a kiváló hitszóno
kot kormányfőtanácsossá nevezte ki, A 
kitüntető kinevezésben részesült lelkész 
a megyénkbeli szomszédos Osgyán köz
ség szülötte, akinek magas kitüntetésé
nek hirét a földiek örömmel vettük és 
közöljük.

Az 1938. év újabb centennáris év
forduló. Az 1838. évben, augusztus hó 
24 én halt meg 100 évvel ezelőtt a ma
gyar nyelv és literatura halhatatlanja: 
Kölcsey Ferencz, a nyelvész, iró és 
költő. Az egész magyarság méltóképen 
készül megünnepelni a nagy iró emlé
két s ebből az ünneplésből bizonyára 
részt kér magának a szlovákiai és kár
pátaljai magyarság is. E nevezetes év
fordulóra felhívjuk a magyar kultur- 
egyesületek figyelmét.

Felhívás a szülőkhöz. Felhivatnak 
mindazon szülők, akiknek 1936. évben 
született gyermekük van, hogy ezen 
gyermekekkel folyó évi julius hó 25.

negyedik, aki a táncoló nőnél szebbet 
elképzelni sem tud : már mozdulataink 
harmóniájával, kisportolt testünk rugal
masságával oly hajlékonyán lejtünk vé
gig a báltermeken, hogy az ötödik, aki 
elvből nem táncolt eddig, sóváran néz 
utánunk, s a szünetben karját nyújtva 
megígéri nekünk, hogy a kedvünkért 
tánciskolába iratkozik...

így folyik az örök játék ! A nő-rakéta 
belevillan a férfi életébe és ez a villa
nás tüzet gyújt a férfi szívbe: s jön fe
lénk a perzselő vágy ! és mi estipillan
gók módjára kezdünk elégni...

Nevezzük egyetlennek, az igazinak 
vagy a mi urunknak azt a férfit, ki sze
relmével váltja ki belőlünk életünk cél
ját : az anyaságot, a gyermeket, mindegy ! 
de hogy határköve életünk utjának, az 
bizonyos! A lány asszony lesz, a nő: 
feleség, anya ! Uj utak nyílnak meg 
előttünk : fény, boldogság, szent örö
mök ! Boldog, aki itt megállhat, szeren
csés, akit nem lök át ezen a határon 
is a könyörtelen sors.

De vannak, akik kicsinyeik mellől 
újra menni kényszerülnek: pedig gyer
mekeik miatt már csak nehezen jutnak 
előre, egyedül ! Sötét rémek : a bizony
talanság, gonoszság, kisértés, reményte
lenség, megpróbáltatások szegődnek mel
léjük ; majd nehány jóbarát, segitő-társ, 
ki megfogja kezüket és ellátja jótanács- 
csal őket! s igy haladnak megrokkanva 
is mindig előre! és ezek az asszony
testvéreink megtanulnak küzdeni, hitet 
merítenek a biztató szavakból, s lassan 
átlépkednek azon a hídon, mely álmaik
ból átvezet uj, magányos életükbe. Küz
dés, csalódás, elhagyatottság kisért fel 
lépéseik nyomán, megalkuvás, lemon
dás, szürkeség sir fel a göröngyös utón 
s eltompulnak, kijózanodnak, sőt hitet
lenkednek és elszintelenednek !

így rohan tovább az idő. Nagy utat 
teszünk meg ! s az egyik mérföldkőnél 
('kitudja hányadik jóbarát, hódoló?) 
visszafordulunk 1 és szembejön egy férfi, 
óh milyen ismerős : „Fiam" — kiáltunk 
fel ...

... mert jött velünk a gyermek, ifjúvá 
izmosult, s most mint férfi áll meg 
előttünk; s ha szerencsések vagyunk,

vállára veszi életünk terhét s mellette 
mehetünk a célig...

... mert látja, drága barátom, mi, ha 
őszhaju matrónák vagyunk és néhány 
diplomát szereztünk is, csak nők mara
dunk, gyenge nők, kiknek életében 
mérföldkő a férfi és mi mellette hala
dunk, miatta járjuk az élet útját, s csak 
vele érezzük, hogy vagyunk ! — fejezte 
be könnyes szemmel a bánatos arcú 
asszony.

— Igaza van asszonyom!— mondta 
elgondolkozva a férfi, — s mig csodá

lattal nézte a komoly, szép vonásokat 
a beszédes arcon, csendesen hozzátette 
— de az ilyen asszonyok mint maga, 
nem rakéták az életünkben, de fény, 
szeretet és világosság, mely nélkül 
nincs álma, törekvése, célja a mi hányt- 
vetett életünknek és az ilyen nők lábai 
elé csak hódolattal tudunk leborulni.

... s mig a férfi szavai tüzes szikra
ként pattogtak szét a levegőben, a két 
egymásra talált ember nagy, belső öröm
mel hallgatott....

Bársony István emlékezete.
Irta: Plentzner Frigyes.

„Erdő, mező", ahol Te annyit jártál „A láp világa" s a gyergyói bérc, 
Imbolygó, rezgő délibáb a rónán s erdők szivében a sok kis üdére,
A futó mesgye s annak száz virága, a kalászttermő bús, fekete föld,
Az elsurranó éjszakai árnyak, melyekkel lelked oly sokszor pörölt,
Simon Györgye, a Krasznaparti molnár, „Páter Bellegi", mind Téged sirat, 
Ahogy lejártad életednek útját s győzött feletted a szent akarat.
„A kis Ínségesek" fázón szomorúak, nem ösmerjiik „A róna titkai“-1,
„Erdők basái" halkan, csendben lépnek, hogy ne zavarják örök álmaid.
„A vizifiu" nem tanul beszélni, Téged keres a zsombikok között,
Zizegő náddal átszőtt kunyhójából „A vad ember" is messze költözött.
Ott valahol, ahol megüdvözültél, huhog-e még a jó öreg „Pupák?" 
„Tógyerka" szavára ott is jönnek a csikasz horpaszu, vad haramiák?
A kis őzike ugy-e ott is félti, remegő testtel piciny életét,
Hallgatja-e „Onucz", a hegyi pásztor, a zúgó vihar végítéletét ?
Eltört gerinccel támolyogva ment el s igy mellé adtad a „Margyul" kutyát, 
Vártak-e Rád ott a nagy fényességben és kisérnek-e hegyen-völgyön át? 
Ok boldogok, Veled lehetnek ott is és hallgathatják szép meséidet, 
Nekünk a végzet sötét gyászt hagyott, mikor elvitte nemes lelkedet.
Nem nyüzsög úgy a tarka-barka gárda, melynek világa „Arasznyi világ" 
„Lármás vizek“-ből nem száll fel a kócsag a verőfénybe, a kék égen át. 
Szorgos kis hangyák messze elkerülik a szomorún tévelygő nünükét 
S nem csapja meg „A szárnyas donjuánok" dübörgőhangja a vadász fülét. 
Találkoztál „Az öreg cimborák“-kal, mint idelent egy csendes őszön, 
Pipaszó mellett, most együtt bolyongtok, az örökzöld, bús vadászmezőkön ? 
„A hegy betege" odalent a rónán, még most is várja, hogy Te visszatérj 
S mint azelőtt, a fergeteges éjről, zúgó erdőkről meséket beszélj.
Öreg ember már „Az uj erdészsegéd", lába sem birja úgy, mint egykoron. 
S bizony alig, hogy néha-néha látja, a felhőjárta szirtes hegyorom.
„Az én világom" nem a Te világod ! Vad felhők úsznak most a föld felett. 
Rajongó lelked minden kérdésére, durva kacagás most a felelet.
Fúriák járják a mezőt, az erdőt, a nemes puska durva kézben van 
S hol szellők szárnyán kis lidércek szálltak, ott sötét lelkek, árnyéka suhan. 
Csak egy maradt e földön miközöttünk, a Te nagy lelked édes mesterünk, 
A zúgó orkán mindent elsodort bár, de ezt az egyet itt hagyta nekünk !
Ez mindenünk e tévelygő homályban, ehhez a gonosz utat nem talál,
Ahogy megírtad, ennél visszatorpan és „Haldoklik" a rettentő „Halál" 1
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;6. és  27-én, délelőtt 8-tól—10 óráig, a 
áros i  tiszti orvos rendelőjében (Rima- 
zombat, Szijjártó-u. 42. sz.) torokgyík 
dif íer i t i s)  elleni védőoltás végett jelen
ének meg. — Az oltás díjmentes.

Halálozás. Keka Erzsébet, 19 éves 
laiadon folyó hó 16-án városunkban rö- 
,id szenvedés után a helybeli áll. kór
é b a n  elhalálozott. A fiatal leány álli- 
ólag zöld gyümölcsöt s utána fagylal- 
ot evett és az ennek következtében 
eliépett heveny bélhurut oltotta ki éle- 
ét. Holttestét nagy részvét mellett va- 
iárnap délután adták át az anyaföldnek. 
Halálát édes anyja s nevelőszülei gyá- 
izolják.

Koszorumegváltás. Schwarz Lajos 
rsaládja, Miskolc, az elesett Salzer test
vérek koszorújának megváltása cimén 
?0 koronát adományozott szerkesztősé
g ink  utján a rimaszombati hősök em- 
é k m ű v e  javára.

Aratóünnepély Feleden. A feledi ref. 
egyház,  élén Káposztás Lászlóval, az 
egyház agilis uj lelkészével, minden izé
ben sikerült, fölötte szép arató ünne
pélyt rendezett a múlt vasárnap délután. 
■U ünnepélyt a d. u. 2 órakor kezdő
jött felvonulás vezette be, amelynek élén 
aratószerszámokkal, kaszával, gereblyé
zel ellátott magyarruhás párok haladtak 
eigányzeneszó mellett. A résztvevők ha
talmas serege a lelkésszel, a presbité
r i ummal  a községen át, az ahoz közel
fekvő, rengő kalászos buzaföldhöz vo
nult s itt Káposztás László lelkész gon
d o l a t o k b a n  gazdag, lelkes, szép beszé
dében  a hagyományos magyar ünnep
sége t  m é l t a t v a ,  megáldotta a termést. 
Nemzetiruhás magyar lányok aranykalá
szoka t  árusítottak jótékony célra, majd 
t á n c m u l a t s á g g a l  fejeződött be a gyö
nyörű  aratóünnepély.

C É G V Á L T O Z Á S .  Jeszenszky
Soma rimaszombati szíjgyártó- és
bőröndös cég társulás folytán nevét
„JESZENSZKY SOMA és FIÁ“ - r a
változtatta.
Tábori beszámoló. A rimaszombati 

G i m n á z i u m i  Cserkészcsapat idei nyári 
n a g y t á b o r á t  Benyus mellett tartotta meg 
22 r é s z t v e v ő v e l ,  Cservenka Márton pa
r a n c s n o k  vezetésével. A tábor 3 hétig, 
jun i u s  24 töl—julius 15 éig tartott. A 
szép és kedvező fekvésű Garamparti 
rét  k i t ű n ő  táborhelynek bizonyult és a 
r i m a s z o m b a t i  magyar cserkészeknek ez 
a t á b o r a  minden eddigi táborozását fe
l ü lmúl t a .  A szórakozások és kirándulá
sok mellett a táborban folytak a vizs
g á z á s o k  is. 10-én letették a :  „három 
s a s t o l l "  nehéz különpróbát, egyéb kü- 
l ö n p r ó b á b ó l  vizsgáztak hatan; a III. o. 
p r ó b á t  i e t e t t e  egy; a II. oszt. próbát be
fejezte 8, azonkivül vizsgáztak az elsö- 
osz t á lyu  próbából is. A csapat egy na
p os  kirándulást rendezett a Fabová 
H o l a - r a  és egy másfélnapos kirándulást 
a G y ö m b é r r e .  — A julius 5-én éjjel 
m e g r e n d e z e t t  próbariadó, mely alaposan 
m e g i j e s z t e t t e  a fiukat, kitünően sikerült.

A t á b o r t  ünnep- és vasárnapokon 
m e g l á t o g a t t á k  a szülők, az esti tábor
tüz e k h e z  p e d i g  a falubeliek látogattak 
el. — Az idő mindvégig kedvező volt, 
c sa k  a táborozás utolsó napjaiban vált 
e s őssé .  — Táborbontás után fájós szív
vel ve t t  búcsút a benyusi fenyves szép 
tá já tó l  a t á b o r o z ó  csapat. — A barnára 
éget t  cserkészek ezúton is hálás szere
tet tel  köszönik a helybeli egyesületek
nek  és mindazoknak a nagylelkűségét, 
ak ik  adományaikkal elősegítették a ma
g y a r  cserkészcsapat sikeres táborozását.

Kirándulás a Dunajechez. A helybeli 
Kárpátegyesület julius 31-én, esetleg a 
kirándulni szándékozóknak alkalmasabb 
időpontban autókirándulást rendez a Du 
na j e c h e z .  Közelebbi felvilágosítások Ker
esik László pénztárosnál (Rimaszombat, 
Masaryk-tér) nyerhetők.

Kisorsolnak egy gyógyfürdőt. A
M. U. tudósitója Feledről jelenti: Nem 
mindennapi érdekességei esemény közép
pontjába kerül rövidesen a várgedei 
gyógyfürdő, amelyről országszerte be
szélni fognak. A fürdő ugyanis, amely 
ma sok más egyéb szlovenszkói köz
hasznú intézmény sorsára jutva a mos
toha gazdasági viszonyok következtében, 
anyagi nehézségekkel küzd, jelenlegi ál
lapotában úgyszólván csak vegetál. A 
jelenlegi tulajdonosok, a még ma is 
milliós értéket képviselő szénsavas 
gyógyfürdőt komplett és modern felsze
relésével egyetemben már féláron is 
eladták volna, de nem akadt vevőjük.

Mentsük, ami menthető — jelszóval te
hát arra a szokatlan elhatározásra ju
tottak, hogy a fürdőtelepet a gyógyfor
rásokkal és minden rajta levő épületek
kel és berendezéssel együtt ki fogják 
sorsolni. A különös sorsjáték közelebbi 
részletei még eddig nem kerültek nyil
vánosságra, de ennek a tranzakciónak 
országos méretekben való lefolytatása 
most már csak azon múlik, hogy sike
rül-e a tulajdonosoknak az illetékes ha
tóságok hozzájárulását megszerezni.

Hogy töltik be az állásokat a mun- 
kásbiztositónál. A szociáldemokraták a 
megüresedett munkahelyek igazságos be
töltése érdekében évekkel ezelőtt kihar
colták a hatósági munkaközvetítő hiva
talok felállítását s ilyen intézmény járási 
munkaközvetítő iroda cim alatt váro
sunkban is működik és pedig a volt 
agyagipari épületben (Kispást-tér). Az 
ember azt hinné, hogy a szoc. demek 
támogatják a legjobban saját intézmé
nyüket, ezzel szemben a tény az, hogy 
bár a rimaszombati járási munkaközve
títő irodánál százakra menő munkanél
küli van hónapok óta nyilvántartva ke- 
nyérhezjuttatás céljából, éppen a szoc. 
demek főfészkében, a rimaszombati mun- 
kásbiztositópénztárnál most töltöttek be 
egy állást a munkaközvetítő iroda kike
rülésével. Hogy a botrány még nagyobb 
legyen, az újonnan felvett alkalmazott a 
helybeli állami adóhivatal egyik jólfize
tett tisztviselőjének felesége, akinek a 
mai nagy munkanélküliség és nyomor 
idejében nem lett volna szabad ezt a 
munkahelyet elfoglalnia. Reméljük, hogy 
ha már a járási munkaközvetítő iroda 
nem tud érvényt szerezni a törvénynek, 
a járási hivatalban meg lesz a kellő 
erély a munkásbiztositó megrendszabá- 
lyozására.

A kéménysöprésről. Városunkban 
sok a panasz a kéménysöprés dijainak 
bizonytalan voltáról. A kéményseprés 
privilégiumos dolog, amely szép jövedel
met biztosit annak, aki megkapja a füst
faragás munkáját. Az még nem volna 
baj, hogy szép jövedelme van : megér
demli az, aki megdolgozik érte. — Nem 
is a jövedelem a panasz tárgya, hanem 
az, hogy sokszor nem tudja a közönség, 
hogy mennyit és miért vetnek ki reája? 
Csak behajtják számlákkal, jegyzékekkel. 
Ha pedig panaszkodik valaki, akkor a 
gazda, a privilégium tulajdonos büszkén 
elutasitja és nem ad felvilágosítást. — 
Hát kérem, Szerkesztő Úr, aki ebben a 
városban lakik, mégis megérdemel any- 
nyit, hogy tudhassa: mennyit és miért 
kell fizetnie? — Nem vagyunk tájékoz
va a kéményseprési dijak nagyságáról 
és főleg azt kellene tudni, hogy miért 
jár a di j : kémények után-e vagy a vég
zett munka után? Mert az nem igazság, 
hogy akkor is fizessen valaki, ha nem 
tüzel és tisztán marad a kéménye. Mert 
akkor igazán nincs mit söpörni a tiszta 
kéményben ! Szeretnénk egy kis rendet 
és igaz eljárást látni ebben a dologban, 
hogy meg lehessünk elégedve a rima- 
szombati füstfaragással. Több panaszos.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét 1. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
Így ötven rimaszombati cégnél készpénzáron 
vásárolhat, de csak egy helyen, intézetünk
nél törleszt kényelmes havi részletekben. — 
Az I. K. S. jegyeket beszerezheti az Iparosok 
és Kereskedők Hitelintézeténél Rimaszombat, 
Masaryk-tér 20. ahol készséggel adnak bő
vebb felvilágositást.

Mikor lesz csendrendelet nálunk?
A nagyvárosokban, ahol a forgalom 
aránylag sokkal nagyobb, mint a vidéki 
városokban, minden tekintetben igye
keznek a nehéz problémát megoldani, 
hogy miképen lehetne a nagy és sűrű 
forgalom megzavarása nélkül az utcai 
csendet viszonylagosan megóvni. Szigorú 
rendeletek látnak egymás után napvilá
got s a tapasztalat mutatja, hogy nem
csak Írásban, de a gyakorlatban is mu
tatkozik a csendrendelet előnyös és jó
tékony hatása. Nálunk az autó és egyéb, 
a közlekedéssel és forgalommal járó 
lárma bizony vidékiesen hat. A kocsi 
vezetők abban merítik ki minden pasz- 
sziójukat, hogy a város belterületén a 
legmagasabb fortisszimóra hangolják a 
zajt, berregtetik, pattogtatják, robbant
ják a kocsit, mintha egyedül lennének 
a világon. De legbosszantóbb és legfel- 
háboritóbb, hogy éjszaka idején is ezt 
teszik s abszolúte nem törődnek azzal, 
hogy az embereket feleslegesen felza
varják legédesebb álmukból. Újabb idő
ben a kocsivezetők a főtéren hosszan
tartó kalapálási tanfolyamot nyitottak 
meg, erős merényletet intézve a külön

ben is leromlott idegek ellen. Úgy vél
jük, hogy kisebb forgalmú helyeken 
könnyebb gondoskodni a csendrendelet 
érvényesitéséről.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen- 
gös regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városában a legközelebbi 
hónapos vásár szerdán, julius 27-én lesz 
megtartva, amelyre — sertéseken kivül 
— mindenféle hasznos állat felhajtható.

IRODALOM. John Gunther „Európa 
igaz képe“ második kötet. Kiadta Eugen 
Prager könyvkiadóvállalata Pozsony. 
Európa politikai Baedeckere, jellemzi a 
londoni Times Gunther könyvét. Való
ban nehezen lehetne jobb, pontosabb, 
tájékozottabb útikalauzt még csak el
képzelni is, mint ezt a könyvet, mely 
azonnal óriási feltűnést keltett Óceánon 
innen és Óceánon túl. Gunther, aki 11 
éven át volt az egyik legnagyobb ame
rikai lap európai levelezője, néhány 
könnyed vonással olyan portrékat tud 
rajzolni, ami nemcsak politikai éleslá
tásra, hanem pszichológiai tudásra is 
vall. Az abesszin háború és a Simpson- 
ügy, Dollfuss halála és a spanyol pol
gárháború, a francia népfront és Kemál 
reformja, a Lupescu-ügy, Sándor-király 
meggyilkolása, a moszkvai pörök, a kis- 
antant-koncepció, nincs oly fontos ese
ménye az utóbbi esztendőknek, nincs 
oly fontos politikai alakulat, nincs oly 
jelentős politikai személyiség, amiről és 
akiről Gunther könyvéből ne tudnánk 
meg uj és érdekes adatokat, melyek 
egész uj megvilágításban mutatnak be 
embereket és eseményeket.

Lton Feuchiwanger „Vallomás Moszk
váról“. Kiadta Eugen Prager könyv
kiadó vállalata, Pozsony. — Moszkva, 
ez a folyton változó, fejlődő világváros 
évről-évre, hónapról-hónapra uj meg
lepetésekkel ejti zavarba a világot s 
ezért, úgy látszik még sokáig az egye
temes érdeklődés legfőbb tárgya, szen- 
zációsabbnál szenzációsabb útleírások 
mindig friss, izgató témája marad. Lion 
Feuchtwanger a szovjetélet egyik leg
izgalmasabb periódusában, a nagy troc- 
kista pörök idejében látogatta meg 
Moszkvát és beszámolója, tanúvallomása 
erről a rejtélyes perről a könyv legdrá
maibb, legérdekesebb oldalai közé tar
tozik.

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

A pozsonyi YMCA középiskolai in- 
ternátusába naponként lehet jelentkez
ni. Az egész ellátás kitűnő pedagógiai 
ellenőrzéssel már 290 koronáért havon
ta. — Prospektust díjmentesen küld az 
YMCA, Bratislava-Pozsony, Sánc-ut.

Az állami rendőrség uj rangjelzé
sei. Julius 1-től az állami rendőrségen 
is bevezették a katonai rangjelzési fo
kozatokat, melyek szerint: próbarendőr
nek a sapkán és galléron 1 ezüst csil
lag, rendőrnek 2, illetve 3 ezüstcsillag, 
rendőrőrmesternek 1 csillag ezüst gallér
szegélyben, törzsőrmesternek 2 csillag 
ezüst gallérkeretben, rendőrzászlósnak 
3 csillag ugyanolyan szegélyezéssel, al
hadnagynak 1 csillag szegéllyel, had
nagynak 2, főhadnagynak 3, kapitány
nak 4 csillag, törzskapitánynak 1 csil
lag aranyszegéllyel, őrnagynak 2, alez
redesnek 3, ezredesnek 4 csillag arany
szegéllyel. Ugyanilyen rangjelzések lesz
nek a sapkán is. Az egész karhatalmi 
állomány felett egy vezérfelügyelő pa
rancsnokol. Tábornoki rang a rendőr
ségnél nincsen,

Kézrekerült tolvajok. Haluska János 
cakói gazdától, mint annak idején kö
zöltük, junius 7-én egy 1200 korona 
értékű láncos aranyórát és 1200 korona 
készpénzt ismeretlen tettesek elloptak. 
A csendőrségi nyomozás során folyó évi 
julius 9 én az ellopott órát Brandorfer 
Oszkár zólyomi órásnál, akinek azt Sár
közi Mária (Zsófi), Sárközi Mária (bodó) 
és Ráfael Karolina oláheigányasszonyok 
290 koronáért eladták, a nyomozó osztály 
közegei megtalálták. Az óraláncot, melyet 
Ráfael Karolina egyideig karperecként 
viselt, majd Gáspár Józsefnek adott át, 
nem sikerűit megtalálni, bár a csend
őrség úgy Ráfael Karolinát, mint Gás
pár Józsefet Körmöcbányán letartóztatta 
s a rimaszombati ügyészség fogházába 
szállította. A másik két cigányasszony
nak eddig nyoma veszett.

Négy évre Ítélték Bozsek Jánost.
Múlt év júliusában Illaváról megszökött 
Bozsek János osztrovacsicei (Brünn 
mellett) illetőségű 34 éves hivatásos 
betörő, aki tizedik büntetését töltötte a 
fegyintézetben. — A kereket oldott go
nosztevő mindenekelőtt Laki Imre ke- 
lemba pusztai gazdaságába tett látoga
tást és onnan civilruhát és személy
azonossági igazolványokat lopva, közép 
és dél Szlovákia községeibe tette át 
működésének színhelyét és Bakti, Kövi, 
Szkáros, Kisveszverés, Szalócz, Ploszkó 
községekben kisebb-nagyobb betörése
ket követett el részint falbontás, részint 
ajtófurás segítségével. A lopott holmi
kon potom pénzért túladott. A rima
szombat! kerületi bíróság mostanában 
vonta felelősségre Bozseket és összbün- 
tetésül négy évi fegyházra, orgazdáit: 
Szamko István, Szamko Anna ésjuditot 
pedig 8—8 napi fogházra és 100—100 
korona pénzbüntetésre Ítélte. — Bozsek 
felebbezett az Ítélet ellen, a kassai fel
sőbíróság azonban az elsőfokú Ítéletet 
most teljes egészében jóváhagyta, illet
ve megerősítette.

Nyomában vannak a tiszolci név
telen levélírónak. A tiszolci csendőr
ség több mint félesztendeje nyomoz 
egy ismeretlen levélíró után, aki félel
metes „Rabló" aláírással több tiszolci 
egyénnek leveleket küldözgetett, ame
lyekben kisebb-nagyobb pénzösszegek
nek bizonyos helyen való letétbe helye
zését követelte és retorzióképpen fel- 
robbantástól agyonlövésig a fenyegeté
sek minden elképzelhető variációját ki
látásba helyezte a címzetteknek. — Az 
első névtelen levelet Czaban Pál kapta 
még január folyamán s ebben még 
5000 koronáról álmodozott a névtelen
ség homályában meghúzódó „rabló", 
miután azonban az üzlet sehogyan sem 
akart megindulni, júniusban már csak 
300 koronát kért kiszemelt áldozatától. 
A ceruzával irt és a tiszolci postán 
föladott levelek alapján a csendőrség
nek végül is sikerült nyomra találni s 
a napokban már minden bizonnyal sor 
kerül a tettes letartóztatására.

Uj vizumdijszabás a magyar-cseh
szlovák viszonylatban. A magyar-cseh
szlovák viszonylatban a vizumdijak ju
lius 1-től megváltoztak s jelenleg a kö
vetkező vizumdijak vannak érvényben 
Csehszlovákiából Magyarországra való 
egyszeri beutazásra szóló vizűm dija 
77 korona, egyszeri átutazásnál 21 ko
rona, kétszeri átutazásnál 42 korona, 
többszöri beutazásnái (6 hónapi érvény
nyel) 143 korona. — Szegénységi bizo
nyítvány alapján az egyszeri beutazásra 
szóló vizűm dija 20 korona, egyszeri 
átutazásnál 10 korona, kétszeri átuta
zásnál 20 korona, többszöri beutazásnál 
29 korona.

Régi és a mai nők.
Sokszor hallunk dicshimnuszokat 

zengeni a régi nagyasszonyokról, 
a régi lányokról, akik háztartásban 
nevelkedtek, megtanultak tőzni, fon
ni, szőni stb. s a legtöbb férfinak 
ma is minden álma egy ilyen fele
ség. Azért van aztán, hogy a kon
zervatív gondolkodású férfiak vagy 
nem mernek megnősülni, vagy há
zasságukban óriási csalódás éri 
őket, mert másnak képzelték el a 
nőideált, mint amilyen az a való
ságban.

A mai nő nem igazodhatik a ré
gi nagyasszonyokhoz, akarva nem 
akarva bele kell illeszkednie a mai 
helyzetbe s habár igaz, hogy nagy 
előny az, ha a nő házias és nem
csak a sportnak él, az is igaz, hogy 
a modern nőnevelésnek nagy ki
lengései vannak és nem a gyen
gébb nemhez illő sportokat űznek, 
azonban ez megbocsátható, mert 
haladni akarnak a korral, amely 
nagy súlyt fektet a testnevelésre, 
ami a mai dolgozó nőnek — per
sze nem túlzottan — nagyon fontos 
egészségi szempontból is.

A nők helyzete az emberi társa
dalomban úgyszólván minden nép
nél és minden korban különbözött 
a férfiak társadalmi helyzetétől,
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azért másféle nevelésben is része
sültek. A nevelésnek ez a nemek 
szerinti differenciálódása mindig a 
nők hátrányára történt, mert abból 
a felfogásból indultak ki, hogy a 
nő alsóbbrendű lény s ezért neve
lésük mindig szükebb körű volt, 
mint amiben a férfiakat részesítet
ték. Régente magasabb szellemű 
műveltséget nem kívántak tőlük, 
elégnek tartották, ha a háziasszo
nyi teendőket elvégezték.

Életük is sokkal gondtalanabb 
volt, mint a mai nőnek, ők nem 
tudták mi az anyagi gond, mert ha 
8 leány volt a családban, az apa 
mind a nyolcat el tudta tartani és 
tisztességesen fölnevelni.

A társadalmi viszonyok megvál
tozásával a nők nem tudtak elhe
lyezkedni a családi körben, kény
telenek voltak kenyérkereső pályára 
lépni. Gondoskodtak megfelelő szel
lemi kiképzésükről, hogy az élet
ben is megtudják állni a helyüket.

A mai nőt a háború szülte. A 
világháború s az azt követő való
ságos viszonyok a társadalomnak 
nem egy számottevő nőtagját kény- 
szeritették arra, hogy szükségletei
ről egyedül gondoskodjon, hogy a 
mindennapi kenyér megszerzéséért 
rálépjen arra az útra, amely szúró 
tövisekkel van kirakva.

Amikor az épkézláb embereknek 
a haza oltárán kellett áldozniok, a 
nőket a családi tűzhely mellől el- 
szólitották az anyagi gondok s ne
kik kellett a férfiak helyett helyt 
állniok. Üzemekben, ahol azelőtt 
el sem tudtak képzelni nőt, hivata
lokban, mindenütt megállták a he
lyüket.

A régi nők otthon sütöttek, főz
tek, ha sokan voltak, úgyszólván 
nem is volt mit dolgozniok, mert 
megosztódott a munka a családban. 
Eljártak bálokba, 20 éves korukba 
férjhezmentek s éltek tovább gond 
nélkül, elintézték kis háztartásukat, 
gyermekeket neveltek s ezzel ele
get tettek kötelességüknek.

A mai nő nem ülhet az apja 
nyakán, először azért, mert nincs 
miből őt eltartani, másodszor mert 
nem várhatja ölberakott kezekkel a 
vőlegényt s harmadszor mert nincs 
olyan világ, hogy otthon ülhessen 
három-négy, esetleg több leány is 
süssön-főzzön, háziasnak lássék, 
hisz ma már nem is lehet olyan 
háztartást vezetni, mint régen. Meg 
aztán minek szőjjenek, fonjanak a 
mai nők, amikor azt olcsóbban — 
s ha talán nem is olyan tartós, — 
de finomabb kivitelben előtudják 
állítani a gyárak. A háziszőttes ma 
már nemcsak hogy nem divat, de 
nem is gazdaságos, mert a mai 
dolgozó asszonynak az ideje pénzt 
jelent s az éppen olyan volna, 
mintha a gazda vetőgép helyeit 
kézzel vetné el gabonáját a földbe.

Bizony urak, nem kell lekicsi
nyelni a mai nőt, mert az meg bir 
állani a saját lábán s nem kell tá
maszték neki. Hány helyen a férj 
kicsöppen az állásból s az asszony 
tartja el a családot.

Igaz ugyan, hogy a mai nők tár
sadalmi életében nagy kilengések 
vannak, férfias viselkedést sajátíta
nak el, de ez is annak az eredmé
nye, hogy a mai dolgozó nő min
denben iparkodik férfi kollegájához 
alkalmazkodni, annak szokásait el
sajátítani és valljuk be, hogy egy 
kis elégtételt is akarnak szerezni 
az élettől, amiért nem oly rózsás,

nem oly gondtalan a megélhetésük, 
mint a régi lányoknak.

Kérdem, mennyivel volt jobb a 
régi nagyasszony, mint a mai asz- 
szony? Az elmúlt időkre az ember 
mindig jólesőbb érzéssel gondol s 
nem látja oly sötétnek, oly tragi
kusnak a múlt idők erkölcseit, a 
régiek társas és családi életét. A 
régi nagyasszonyok elköltötték, amit 
a férjek kerestek, nagy háztartást 
vittek, de a mai asszonynak nem 
igen van mit elkölteni. Mert ha 
akármilyen takarékos volt is eset
leg a régi asszony, mégis csak az 
ura jövedelméből ment ki a ház
tartásra szükséges összeg. A mai 
nők zöme szintén keres s ha bár
milyen költekező volna is, a saját 
személyére szükséges pénzt a leg
többje maga keresi meg.

Erkölcsi tekintetben sem rosz- 
szabbak ma sem a nők, mint ré
gen, csak nyíltabbak s nem áll- 
szemérmeskedők.

Nézzük csak a XIV. és XV. La
jos korabeli nőket, milyen botrá
nyos életet éltek, hogy még a 
történelem is sok esetet fölemlít 
róluk. Sokan a mai divat dekoltá
zsát túl erkölcstelennek tartják, hát 
ennek én sem vagyok barátja, mert 
ez kihivásszámba megy de a régi 
nagyasszonyok arcképei nem olyan, 
vagy még több meztelenséget mu
tatnak?

A régi nőnek nem is volt meg
adva a kereseti lehetőség, mert ma 
sok olyan iparág van, amelyet ak
kor még nem is ismertek vagy 
férfiak űzték. Műveltségük, ismere
teik nagyon fogyatékosak voltak, 
már az is elég nagy intelligenciá
val birt, — aki le tudta Írni a ne
vét. Hogyanis végezhettek volna 
akkor hivatalos munkákat ?

Igaz az is, hogy a mai nő ki
szorítja a férfiakat az állásokból, 
mert olcsóbb és sok esetben meg
bízhatóbb munkaerő, de ma már 
az állami hivatalokból lassan ki
kopnak, magán cégnél pedig egy 
férfinak úgysincs jövője, az csak 
ideiglenes szükségjövedelem, mert 
nem fizetnek úgy, hogy abból csa
ládot lehessen eltartani.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé
nek XXL sz. hivatalos közleményei.

A Direktórium f. év julius hó 18 án 
megtartott ülésén a következő határoza
tokat hozta:

A folyó év julius hó 5-én Tamásfal
ván lejátszott Füleki TC—Tamásfalvai 
MSC Magyar Kupa országos elődöntő 
mérkőzésen történt incidensből kifolyó
lag a Direktórium kötelezi a TMSC-t, 
hogy minden mérkőzésére az illetékes 
hatóságtól két karhatalmi kiküldöttet 
kérjen, azonkívül köteles a TMSC húsz 
felnőtt karszalagos rendezőt mérkőzésein 
megjelentetni, a Direktórium pedig min
den mérkőzésre egy kerületi ellenőrt 
fog kiküldeni.

Ugyanebből a mérkőzésből kifolyólag 
a Direktórium Csutor Ede urat, a TMSC 
intézőjét, a mérkőzés alatt és utána ta
núsított sportszerűtlen magaviseleté miatt 
az egyesületben viselt mindennemű tiszt
ségétől kettő hónapra felfüggesztette. 
Felfüggesztése tart : 1938. julius hó 18- 
tól, 1938. szeptember hó 18-ig.

A folyó év julius hó 6-án, Losoncon 
lejátszott Losonci AFC—RSK Utekács 
mérkőzéséből kifolyólag a Direktórium 
Hoffmann Zoltán urat, aki fenti mérkő
zésen mint karszalagos rendező műkö
dött, súlyos birósértésért a Középkerü
let összes pályáiról hat hónapra kitil
totta. A kitiltás tart: 1938. julius hó 
18-tól, 1939. január hó 18-ig.

Kovács Imre III: Losonci AFC játékost

a folyó év julius hó 6-án Losoncon le
játszott LAFC—RSK Utekács mérkőzé
sen elkövetett fegyelmi vétségért a Di
rektórium a CSAF fegyelmi szabályzatá
nak D. 19. §. 2. és 12. pontja értelmé
ben játékjogától négy hónapra felfüg
gesztette. Miután nevezett játékosnak je
lenleg is van egy feltételes büntetése 
(4 hét, 1937. IX. 13 tói 1937. X. 13-ig), 
felfüggesztéséhez a feltételes büntetés is 
hozzászámitódik. így tehát a felfüggesz
tés tart: 1938. julius hó 18 tói, 1938. 
december hó 16-ig.

Miután a folyó év VII. 17-re Rima
szombatba kisorsolt Losonci AFC Ib— 
R. Törekvés SE 11 II. oszt. bajnoki mér
kőzést a RTSE a LAFC javára lemon
dotta, a Direktórium a mérkőzést két 
pont és 3:0 gólaránnyal a LAFC Ib ja
vára igazolta.

A CSAF—MLSz Közép - kerületének 
1937/38. évi II. oszt. bajnokságát a Di
rektórium lezárta s a tabellát a követ
kezőképpen állította össze :

1. Losonci AFC Ib 11 22:12
2. R. Törekvés SE XI. 11 20:11
3. Osgyáni SE 10 21:16
4. Panyidaróci ITE 6 16:23
5. Hajnácskai FC 2 12:29
Rimaszombat, 1938. julius hó 19. 

Bokor Dezső s. k. Brtínner Sándor s. k.
társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
Spárta Vágbeszterce—Törekvés 3:0 

(1:0). — Biró: Schneider.
Spárta: Gogol — Samek, Rezác — 

Sicho, Mocsáry, Sitkey — Navrátil, Ve
se!^, Ferényi, Orth, Michlovsky.

Törekvés : Áron — Gyürék, Kocsis — 
Móré, Szabó, Ríz — Árvay, Horatius, 
Pohocky, Paskulják, Tromka.

Ezen diviziós selejtező mérkőzésen a 
vendégcsapat megérdemelt győzelmet 
aratott, amely még jóval nagyobb ará
nyú is lehetett volna, ha történetesen 
nincs oly jó napja Áron kapusnak. A 
Spárta minden részében jobb volt mint 
a Törekvés. Labdakezelés, gólkészség és 
kondíció tekintetéken jóval felette állott 
a Törekvésnek.

A Törekvés már a startnál elvesztette 
a mérkőzést, mert hiszen hiányzott vé
delmének legmegbízhatóbb oszlopa: Lő- 
kös, továbbá a betegsége miatt aka
dályozott Szlovencsák. Ríz a megelőző 
napon tért vissza katonai fegyvergya
korlatáról s igy nem tudta igazi képes
ségeit előtárni. Pohocky régebben szer
zett sérüléséből még nem épült fel tel
jesen, mig a szintén sérült Paskulják 
csak statisztált. Ennyi előnyt nem ad
hatott a Törekvés az értékes képessé
gekkel rendelkező Spártának s igy ve
resége már nyilvánvaló volt.

A mérkőzés első félórája nyílt játékot 
hozott. A Spárta többet támadott, de a 
Törekvésnek is sok gólszerzési lehető
sége volt, amelyeket azonban a gólkép
telen csatárok sorra kihagytak. Ezután 
mindjobban felülkerekedett a Spárta 
technikai és kondicióbeli fölénye, pon
tos adogatásukkal felőrölték a Törekvés 
erejét és ellenállóképességét, s a játék 
kimenetelét teljesen a kezükbe kerítették.

A Spártának elsőrangú a közvetlen 
védelme, főleg hátvédpárja, továbbá a 
csatársora is feladata magaslatán áll, 
ebből is a válogatott Órth tűnt ki, aki 
mindhárom gólt is szerezte.

A Törekvésből egyedül Áron kapust 
lehet kiemelni, aki ugyan ludas az első 
gólban,— melyet kiejtett kezei közül — 
ezzel szemben igen sok biztos góltól 
mentette meg csapatát. A fiatal Móré 
igen jól kezdett, azonban még nem telt 
erejéből a nagyiramu mérkőzés egész 
folyamára. A csatársorból csak Árvayt 
lehet kiemelni.

A játékvezető egy két kisebb hibától 
eltekintve jól vezette a mérkőzést.

Városi Művek Pozsony—Törekvés.
Vasárnap a pozsonyi Városi Művek 

csapata látogat el városunkba. Remélni 
lehet, hogy erre a diviziós selejtező mér
kőzésre mindazok a gátló körülmények 
megszűnnek, melyek egyes játékosokat 
megakadályoztak teljes képességük ki
fejtésében s lehetővé válik Lőkös rész
vétele is. Ebben az esetben a Törekvés
nek lehetősége nyílik arra, hogy a Po
zsonyban elszenvedett vereségért revan- 
sot szerezzen s hogy újból helyreállítsa 
a csapattal szemben előlegezett bizalmat. 
Szivvel-lélekkel kell a csapatnak játsza

ni s igy meghálálni a közönség támo
gatását. A mérkőzés délután 5 órakor 
kezdődik.

Előtte délután fél 4 órakor Tornaijai 
SC—Törekvés ifj. bajnoki mérkőzés.

Törekvés-TMSC ifj. 4 : 1 . -  Ifj. baj
noki — Bíró : Neumann.

A  s z e r k e s z t ő  ü z e n e te i.
Bonya. Köszönet szívességedért. Vi

szontlátásra a szabadságon.
Sportbarát. Nézetét osztjuk. Valamit 

tenni kell, mert különben bajok lesznek.
Többeknek. Kérdezett szignó alatt — 

mely különben a morz M betűnek felel 
meg — főszerkesztőnk ir. Lapunk kül
földi viszonylatban járatható és előfizet
hető. Címváltozásnál kiadóhivatal kere
sendő meg.

A hivatalokat és hatóságokat kérjük. 
hogy a lapunkban általuk magyar nyel
ven díjmentesen közzétenni kivánt köz
leményeket magyar nyelvű kéziratban 
szíveskedjenek beküldeni hozzánk, mert 
csak az esetben tudunk erre vonatkozó 
megkeresésüknek eleget tenni.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly ,

Eladó ház.
Rimaszombatban a Szijjártó-utcza 
76. b) c) házszám alatti lakóház elő
nyös feltételek mellett azonnal eladó. 

Érdeklődni lehet:
Dr. Löcherer Géza ügyvédi irodájában 

Masaryk-tér 6. szám alatt.

5 szabás komfortos, adómentes
családi lakóház

* * r  szabad kézből eladd.
Cint: a kiadóban, (ügynökökkizárva.)

Egyszoba-konyhás lakás
a z o n n a l K IA D Ó .

Értekezhetni : Rimaszombat, Pokorágyí 
u. 33/a ház, 619. összeirási sz 

— b— i MS E T m i w m n

Pályázati hirdetmény.
A RIMASZOMBATI IPAROSKÖR a 
vendéglői iparjogának gyakorlásához

vezető-kimérői
állásra pályázatot hirdet. — A pá
lyázati kérvényeket folyó julius hó 26 i.s 
lehet beadni az Iparoskör elnökénél 
vagy főtitkáránál.

Az állást augusztus hó 1-én el keli 
foglalni.

Kaució 3000 korona. Próbaidő 90 nap 
Csak helybeli nős, gyermektelen, 4C 

évnél nem idősebb, kifogástalan elő
életű egyének pályázhatnak.

A feltételek az egyesület főtitkáránál 
megtekinthetők.

Rimaszombat, 1938. julius 14. 
Szőllősy István. Králik János,

főtitkár. elnök.

Eladd építési telek.
Rimaszombatban Liget-utca 6. szám 
alatti 236 □ -ö iny i telek szabad
kézből eladó. — Ugyancsak eladó 
egy teljesen jó elsőrendű cimbalom.
Érdeklődők jelentkezzenek :

Vasut-ucca 17. szám alatt.

Árverés.
A rimaszombati izr. hitközség 
f. hó 27-én d. u. 6 órakor

n y i l v á n o s  á rverés en
eladja a Losonci uccában le
bontásra kerülő két régi lakó
házat, illetve az azokból kike
rülő anyagokat.Bővebb felvilá

gosítással Klein Mór fakereskedő szolgát

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b ély  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


