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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.
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M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFIZETÉS! DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám óra 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433 III-21. szám alatt engedélyezte.

A döntő pillanatokban.*)
Irta: MÁRKUS LÁSZLÓ.

Mikor e sorokat Írjuk, az egész 
világ figyelme a népek sorsát inté
ző államférfiak nagyjelentőségű 
müncheni tárgyalása felé irányul, 
ahol a béke vagy háború kérdésé
ben határoznak akkor, amidőn a 
legvégső és legnagyobb erőfeszí
téssel megkísérlik az állampolitikai 
tárgyalások során felmerült ellen
tétek békés utón történő kiegyen
lítését, az egymást súroló érdes 
felületek simára csiszolását.

A tizenkettedik órában megin
dult, a népek életében a teljes föl
égést, özönvízszerű megsemmisü
lést, vagy a további fejlődést, bol
dogulást, az emberiség életét be
aranyozó, azt áldásosán termé 
kénnyé tevő, mindenki által any- 
nyira óhajtott Béke napjának föl
keltét hozó tárgyalások eme döntő 
pillanataiban úgy érezzük, sőt szen
tül valljuk, hogy a Háború ször
nyét nem bocsátják a világ amúgy 
is agyongyötört népeire s a Béke, 
a mindenkit kielégítő, igazságos 
béke, annyi vajúdás után végre 
mégis csak megszületik.

Nem tudjuk és nem érezzük ma
gunkat jövőbe látóknak s ezen ki
jelentésünk nem is pithiaszerű jós
lás, de az eseményeket nyitott 
szemmel figyelő, minden izgalmon 
felülemelkedő, a helyzetet örök 
optimistasága mellett nyugodt tár
gyilagossággal mérlegelő ember 
leghatározottabban vélt bizonyos
sága, amit — úgy lehet — már 
lapunk megjelenésének idejében 
igazoltnak találunk.

Lehet, hogy akadnak — s talán 
nem is kevesen és főleg a sötét- 
szemüvegü pesszimisták között — 
akik ezen kijelentésünket egysze
rűen bombasztnak minősitik és ve
lünk szemben ellenkező nézetet val
lanak, hitünk és meggyőződésünk 
azonban, hogy ezeknek a vészhir- 
nököknek nem lesz igazuk.

A müncheni, vagy azt rövid időn 
belül esetleg még máshol követő 
tárgyaláson a népek sorsa, élete 
vagy halála, a béke vagy háború 
fölött határozó államférfiak — fe
lelősségük teljes tudatában — azt
*) Főszerkesztőnk által szept. hó 29-én 

este irt és akadályoztatása miatt 
késve jött s múlt számunkból ezért 
kimaradt vezető cikkünket, mely a 
kaotikus politikai helyzetben is tisztán
látásunkat, helyes elgondolásunkat bi
zonyítja, de a kritikus pillanatokban 
bekövetkezett nemzetközi megállapo
dásokkal mindenben igazolt jövőbe
látás jellegével is bir, mindezek tanú
sítványaként ezúttal hozzuk.

a hajszálnyira feszitett húrt nem 
lehet hogy elpattintsák akkor, ami
kor mindannyian jól tudják annak 
szörnyű következményeit s főleg 
és elsősorban azt, hogy a Ma há
borújában nem lenne győztes, vagy 
legyőzött, az a fennálló ellentéte
ket nem oszlatná el, a felmerült 
kérdéseket nem oldaná meg és 
csak pusztulást, szenvedést, újabb 
világégést, az emberi kultúra s 
minden jóság és szépség teljes 
megsemmisülését eredményezné.

Ilyen körülmények között s ilyen 
rémséges eredmény biztos tudatá
ban őrültség lenne az emberiségre 
bocsájtani a Háború mindent el
pusztító, vadmohóságu szörnyét s 
főleg ha hatalmi, nagyétvágyú 
uralmi érdekből történne az. Ez 
utóbbit az adott helyzetben föl 
sem tételezhetjük. A diplomáciai 
diszkussziók tárgyát ismerjük s 
annak békés utón való elintézése, 
a felmerült problémák igazságos 
megoldása kívánatos az összes ér
dekeit felek részéről.

Ez a békés megegyezés be is 
következik s mire a tárgyalások 
óráján a 12-es számra borul a 
két mutató és elhangzik az utolsó 
óraütés: a nagy lelki depresszió 
alól fölszabadulva, örömös nyuga
lom, megpihenést hozó békesség 
száll az emberek leikébe.

Föllélegzés.
Egész Európa, sőt az egész művelt 

világ föllélegzett a múlt héten, amikor 
köztudomásra jutott a békés megegye
zés. Hála a vezető államférfiak okos 
belátásának : még sem kellett a vára
kozó világnak az utolsó órák szoron
gásai után belerohannia kiszámíthatat
lan öldöklésbe és pusztításba, amely 
talán tönkretette volna mindazt, ami 
még a műveltségből és a békés kultú
rából megmaradt.

Azok az államférfiak, akik bölcs mér
séklettel és igazi önfeláldozással hozták 
létre a békés megegyezést: méltók arra, 
hogy neveiket a világtörlénelem lapjain 
lássa az utókor. Nagyot tettek ők, sok
kal nagyobbat, mintha győztes csatákat 
nyertek volna meg. Megmentettek, ki 
tudja, hány millió emberéletet. Meg
mentették a harcosok életét a pusztu
lástól és az elnyomoritó sebesüléstől. 
Megmentettek ezer meg sok százezer 
békés polgárt, nőt, gyermeket a légi tá
madások borzalmaitól. Megmentettek 
városokat, falvakat, gyártelepeket, mű
vészeti emlékeket, a kultúra évszázados 
műveit a lebombázástól.

Fölszámithatatlan kár, nyomorúság, 
vér és köny áradt volna a háború ki
törése nyomán.

I Az emberek imádkoztak, a hivő lel

kek legnagyobb vezére ; a pápa ott re
megett Róma mellett és a saját életét 
kinálgatta cserébe a háború esetleges 
áldozatai helyett, más hívők templomai 
is megteltek könyörgőkkel. Ezer, meg 
millió sz ív  hő imája ostromolta az eget 
segítségért, hogy hárítsa el azt a bor
zasztó csapást, ami az utolsó óráig fe
nyegette Európa népeit.

A rég békében élő skandináv népek 
is fegyverkezni kezdtek a veszedelem 
sejtelmére, a semleges Belgium kétfelé 
is erősítette határait, az évszázadok óta 
békében élő Svájc is fegyverkezett és 
védelemre készült. Mindenki félt valami 
soha nem tapasztalt irtózattól, ami le
csaphat és úgy összegabalyíthatja Euró
pa népeit, hogy ahhoz képest a 20 éve 
múlt világháború minden borzalmával 
együtt gyerekjáték számba mehetett.

Ettől a kiszámíthatatlan szörnyűségtől 
megmentette Európát az a múlt heti 
megegyezés, ami nehány tollvonással 
nehéz tanácskozások után a béke útjára 
állította a végsőkig izgatott világot.

Nemcsak Európa rettegett már, de 
amerikai államokból is jöttek a felhívá
sok, hogy ne rohanjanak bele a pusz
tulásba, hanem állítsák helyre a béke 
egyensúlyát.

Megtörtént a nagycsoda s az államok 
vezetői lemondottak a büszkeségről, 
meggyőzték ösmagukat és evvel a bel
ső öngyőzelemmel megmentették milliók 
életét, városokat és azok békés lakóit a 
kultúra pusztulásától.

Föllélegzett egész Európa és vele 
együtt a müveit világ.

Meg van a béke és reméljük, hogy 
most már olyan irányba indul a fejlő
dés, hogy kiküszöbölnek minden vi
szályra alkaimatadó körülményt a népek 
és országok életéből.

Ha ezt sikerül elérni és jól elren
dezni, akkor a tartós béke áldásos évei 
jöhetnek ismét a sokat szenvedett Eu
rópára, ahol már egymásra fenekedő 
gyűlölet kezdte elválasztani az egymásra 
utalt népeket, akik határaik elzárásával 
szomszéd helyzetben is messzebb vol
tak egymástól, mint ide a földgömb 
túlsó oldalán fekvő Ausztrália.

De a békében megérhetjük majd is
mét, hogy éppen úgy mehetünk a tá
voli Ausztráliába, mint a szomszédba 
és a kultúra segítségével könnyen és 
biztosan beszerezhetünk valamit a föld 
túlsó oldaláról is.

A béke majd ismét a népek kultúrá
ját és könnyebb megélhetését fogja le
hetővé tenni és fejlődő virágzásba szök
kenteni.

Amit húsz év óta fegyverkezésre köl
tött az emberiség, ami a háborúban 
iszonyú, elképzelhetetlen arányokra nö
vekedett volna: az most legnagyobb
részt fölöslegessé fog válni. Nem lesz 
nek kénytelenek az államok népei fegy
verkezésre és hadi kultúrára költeni 
annak igen nagy részét, amit szorgal
mukkal, munkájukkal produkálnak.

Mindazt most csaknem teljes egészé
ben a békés kultúrára: népnevelésre, 
a gazdasági élet föllenditésére, a ke
reskedelem fölvirágzására, iparra, mű
vészetre, irodalomra lehet áldozni. Az 
életet, a megélhetést olyan biztossá te
hetik, hogy nem lesz többé munkanél
küli, hanem a szegény egyszerű ember 
is könnyen megélhet családjával, ha 
dolgozni akar. Népjóléti intézményekkel 
lehet majd fölsegiteni a nincsteleneket,

hogy azok is kivehessék részüket az 
általános jólétből és fölvirágzásból.

Mindezt lehetővé teszi a tartós béke 
áldott állapota, ha oda végleg bejut
hatunk.

Méltán föllélegzett hát a szorongó vi
lág, ha szörnyű pusztulás helyett remél
heti a békét, minden javával és áldá
sával. Y. Z.

A rimaszombati képviselőtestület a 
müncheni konferencia délutánján tar
totta meg szeptemberi rendes közgyű
lését, dr. Eszenyi Gyula városbiró el
nöklésével és pedig a megyeháza nagy
terme helyett kivételesen a városháza 
egyik emeleti irodahelyiségében, ame
lyet erre a célra az elsötétitési rende
let előírásainak megfelelően alakítottak 
át. A közgyűlés a történelmi pillanatok
hoz ülő komolysággal s a pártérdekek 
teljes kiküszöbölésével foglalkozott a 
harminkilenc pontból álló tárgysorozat
ta! és az ügyeket úgyszólván kivétel 
nélkül egyhangú szavazattal intéztek el.

Az állami körzeti polgári iskola jövő 
évi költségvetésének megszavazásával 
vette kezdetét a közgyűlés, majd áttér
tek a város jövő évi költségvetésének 
tárgyalására s azt a pártok között létre
jött korábbi megegyezésnek megfelelően 
vita nélkül fogadták el, Sichert Károly- 
nak a városi magyar párt nevében tett 
deklarációjával, amelyben a kislakások 
építésére felvett százezer koronás beru
házási tétel keresztülvitelére tett hatá
rozott Ígéretet. A városi magyar párt 
deklarációjához dr. Bartos Gyula is 
csatlakozott a Micsura-párt megbízásá
ból. — A város jövő évi költségvetése 
úgy van összeállítva, hogy a házbéradó 
utáni 170%-os és az egyéb adók utáni 
350%-os eddigi pótadó nem változik 
meg. Névszerinti szavazással egyhangú
lag hozzájárult a közgyűlés a Stefanik- 
utca kiburkolásához, amely összeg felét 
segélyként reméli a város visszakapni 
az országos hivataltól.

Kiss Mária városi irodai segédtiszt, 
Deák János városi kézbesítő és Vályi 
István toronyőr előléptetésének, illetve 
illetmény-rendezésének egyhangú meg
szavazása után döntöttek a Megyeház
utcai vizvezetéképités ügyében kiirt pá
lyázat fölött és a munkálatokat a leg
olcsóbb ajánlatot tett Dubovszky és Já- 
rossy-cégnek adták ki.

Rimatamásfalának a Sereg területének 
Rimaszombathoz való kataszteri hozzá
csatolása érdekében beadott kérvényét 
Valaszkay Rezső indítványára 19 szava
zatta! 9 ellenében levették a napirend
ről, alaposabb előkészítés végett. A 
kommunista-párt ellene volt az indít
ványnak, azonban Valaszkayt a népfront 
főnöke, dr. Bartos is támogatta felszól
alásával s Így a városházi békét hóna
pokon át felborulással fenyegető nép
front-koalíció két szárnya egymással 
szembehelyezkedve vett részt a szava
zásban és pedig ezúttal a kommunista
szárny teljes kudarcával.

Jóváhagyta a közgyűlés a Szijjártó- 
utcai Finkelstein-féle telekre vonatkozó 
adásvételi szerződést, ezenkívül meg
szavazta a pénzügyi-palota Tamásfala- 
utcai járdájának aszfaltozását, a Lusztig- 
féle épület melletti járdatest kockakő 
veinek átvételét és a Stefanik-utcában
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Rimaszombat városbirája a város minden lakosának, de 
különösen minden magyar embernek kötelességévé teszi, hogy 
őrizze meg nyugalmát, tartózkodjék mindennemű tüntetéstől, 
falragaszok, röpiratok terjesztésétől, mert ily természetű bün
tetendő cselekmények miatt nemcsak a legszigorúbb bünteté
seknek teszik ki magukat, de ártatlan polgártársaik letartózta
tásának lehetnek okozóivá. Mindenki polgári kötelességének 
tartsa az ilyen rendzavarókat haladéktalanul feljelenteni.

Rimaszombatban, 1938. október hó 4-én.
H A R S A N Y X  Dr. E S Z E N Y I

v. jegyző, jzői főtitkár. városbiró.

folyó aszfaltozásnak a fiúiskola előtti 
szakaszra való kiterjesztését is.

Mindezen ügyeknek egyhangú meg
szavazása után percek alatt és vita nél
kül szavazták meg ugyancsak egyhan
gúlag a hamu és szemétfuvarozási, a 
kártyajáték, dominó, billiárd és teke
játék, valamint a vízvezetéki hálózat 
igénybevételére vonatkozó városi sza
bályrendeletek érvényének újabb négy 
évre való meghosszabbitását, majd dr. 
Bartos indítványára levették a napi
rendről a tárgysorozat legveszélyesebb 
vitapontját jelentő munkástornaegyleti 
telekügyet, tekintve, hogy az egyesület 
vezetői közül legtöbben katonai szolgá
latra vannak bevonulva s igy a szük
séges tárgyalások az egyesülettel nem 
voltak megtarthatók.

Tudomásul vette a közgyűlés az uj 
kétkerekű motorfecskendő és 300 méter 
uj tömlő beszerzését és hozzájárult a 
pénzügyi bizottság ama javaslatához, 
hogy a Masaryk-repíilőliga részére meg
szavazott 5000 korona szubvencióból 
2000 korona ezévben kerüljön kifize
tésre és a felmaradó 3000 korona pedig 
a jövő évi költségvetésben nyerjen fe
dezetet.

Egész sereg adó, illetőségi és más 
adminisztratív ügy békés letárgyalása 
után tudomásul vették a legutóbbi tiszt
viselői illetményrendezésre vonatkozó 
járási választmányi jóváhagyásokat, majd 
Réti István indítványára felhatalmazták 
a tanácsot, hogy a kivételes állapotok
nak megfelelően gondoskodjon a sze- 
génysorsu lakosság élelmiszerekkel való 
ellátásáról.

A közgyűlés után a városi tanács tar
tott még rövid értekezletet.

Ez történt Somorján. . .
(A Pozsonyban megjelenő Esti Újság f. 

hó 6-án megjelent, törvényszerint cen
zúrázott számából vettük át.)

Somorja. — (Az Esti Újság kiküldött 
munkatársától.) Tegnap mindenütt elter
jedt a hír, hogy Somorján magyar zász
lókat lenget a szél...

Higyjük? Ne higyjük. .?
El kell hinni, hiszen a jelentés arról 

is beszámolt, hogy a somorjai járási hi
vatal tudomásul vette a tényt és azzal a 
feltétellel, hogy sehol a járásban nem 
lesz a legkisebb zavargás sem, enge
délyt adott a zászlók kitűzésére és a 
kokárdák viselésére.

*
Amint Misérdet elhagyja az autónk,

szembe jön velünk két kerékpáros. A 
kabátjuk hajtókáján széles szalag. — 
A szalag színe : piros-fehér- zöld. Azután 
egy kocsit látunk döcögni az utón. Az 
ostortartóban nem ostor van, hanem 
zászlócska. A magyar paraszt, aki a ba
kon ül, széles mosollyal integet és büsz
kén mutat a zászlójára.

Beérünk Somorjára.
Most már elhisszük... Amerre a szem 

einéz, mindenütt magyar zászló. A leg
több vadonatúj, de van néhol olyan is, 
amelyen rajta van a magyar korona. Ezt 
bizonyára valahol a padláson rejtegették 
abban a reményben, hogy egyszer még 
szükség lehet rá.

Az uccán mindenütt ünneplőbe öltö
zött emberek. Mindenkinek a kabátján, 
a cserkészgyerekeknek az ingén, ott dísz
ük a magyar kokárda. Különös ezt látni, 
különösen akkor, ha nemcsak a házte
tőkön, templomokon, iskolákon, középü
leteken lengő magyar zászlót nézi az 
ember, hanem azí, hogy az uccákon ott 
sétálnak a csehszlovák katonák is. Ők 
is mosolyognak... Megértik, hogy most 
magyar emberek örülnek annak, hogy — 
magyarok !

Beszélgetünk az emberekkel. Büszkék. 
Büszkék arra, hogy „feszíthetnek" a 
magyar színekkel, de büszkék arra is, 
hogy Somorjáról beszélnek ma az egész 
környéken.

— Valósággal búcsúra járnak ide az 
emberek. Megállnak az autók. Eljönnek 
messziről is, — magyarázza az egyik 
boldog somorjai.

Azután elmegyünk a református pap
iakra. Hallottuk ugyanis, hogy délelőtt 
hálaadó istentiszteletet tartottak a refor
mátus templomban. Otthon találjuk Pa- 
rais Árpád református lelkész urat, akit 
megkérünk, hogy mondja el a somorjai

„csodát". A boldog magyar lelkész igy 
mondja el Somorja történelmi jelentősé
gű 3 napjának történetét:

— Vasárnap délután az ifjúsággal el
határoztuk, hogy tüntető nagygyűlést 
rendezünk a magyar egység mellett. 
Még este érintkezésbe léptünk az Egye
sült Párt vezetőségével a keddre terve
zett nagygyűlés ügyében. A párt veze
tősége óvatosságot ajánlott és azt a 
választ adta nekünk, hogy ebben a te 
kintetben jónak tartja kikérni a pozso
nyi központ véleményét. Erre úgy hatá
roztunk, hogy Fizély Ödön evangélikus 
lelkésztársam és én elmegyünk Pozsony
ba a párt központjához. Közben azonban 
történt valami. A faluban elterjedt a hir 
hogy a csehszlovák és a magyar kor
mány megegyezett és a magyar terüle
teket visszaadják Magyarországnak. Ez 
a hir futótűzként terjedt el az egész fa
luban és amikor hétfőn reggel Somorja 
utcáin meglátták az első magyar ko
kárdát, percek alatt kitűzték a nemzeti 
szinti szalagot a somorjai lányok és 
asszonyok. Ők már napokkal ezelőtt 
elkészítették ezeket és titokban készült 
már mindenütt a magyar zászló is.

— Baráthi Béni asztalosmester kira
katában jelent meg az első magyar sza
lag, az első magyar zászlót pedig Pcló- 
nyi cukrász tűzte ki a házára. Amikor 
a csendőrség és a rendőrség szótlanul 
figyelte a magyar megnyilvánulásnak 
ezt a formáját, a református torony te
tején is megjelent a magyar zászló. Pár 
perc múlva az egész Somorja zászló- 
diszben úszott.

A fiatalság a főtéren gyülekezett, fel
hangzottak a magyar nemzeti énekek. 
A fellelkesült emberek zászlókat kerí
tettek és felvonulást rendeztek a város
ban. A menet a járási hivatal elé ment,

ahol Vörös Vince mérnök beszélt a so- 
morjaiakhoz. Nyugalomra, rendre intette 
őket. Ezután a tömeg a járási főnököt 
kívánta hallani, akit arra kért, hogy ezért 
a spontán ünneplésért, ezért a magyar 
örömért ne essék senkinek sem baja. A 
járási főnök erre Ígéretet tett a nép
nek, de ő is rendre, békére, nyugalomra 
kért mindenkit. Az emberek erre egy
más nyakába borultak. Szem nem ma
radt szárazon... Mindenki a templom 
felé vette az útját. Zsúfolva volt a kaío 
likus templom, amikor dr. Kovács Mi
hály plébános beszédet intézett a so
morjai magyarokhoz. Plébános testvé
rem, akinek mellén széles magyar sza
lag diszlett, szintén csak arra kérte 
népünket, hogy nyugodtságát ne veszilse 
el, hogy a más nemetiségüeket becsülje. 
Azután orgonaszó mellett felhangzott a 
magyar himnusz...

Mindez hétfőn délelőtt és a déli órák
ban történt. Délután már Somorján voit 
az egész járás. Legalább 5000 magyar 
szív ünnepelt önfeledten, boldogan. 
Mindenki ünneplőbe öltözött. A munka 
megállt. Az emberek most csak ün
nepelni akarnak. Ma délelőtt a refor 
mátus templomban jöttünk össze. A val- 
láskülönbség nélküli boldog öröm jel- 
képezésére eljött istentiszteletünkre 
Kovács plébános, katolikus lelkész és 
Lic. Fizély Ödön evangélikus lelkésztár
sam is.

*
— Amit ma Somorjáról tudni kell még 

a világnak, az az, — mondotta végül 
Parais lelkész — egyetlen incidens sem 
történt és nem is fog történni. A kocs
mákat bezárattuk és igy minden magyar 
ember a józan, tiszta, nemes öröm je
gyében ünnepeli magyarságát!

Nyárai Miklós.

Munkában az árdrágítók.
A politika mai zajló eseményei kikezd

ték már a kögazdasági életet is és 
gyorsan jelentkeztek a zavarosban halá
szók és a konjuktúra vámszedői.

Napról napra kapjuk a külömböző 
helyekről eredő panaszokat, az élet 
gyorsütemben történő megdrágulása mi
att. A drágulás legelső sorban is az 
élelmiszerek piacán érezhető, igy legfő
képpen is a kisembereket és a legszegé 
nyebb néposztály tagjait érinti.

A politika eseményeinek különböző 
hírei arra indítottak egyeseket, hogy 
kamráikat megteiitsék, élelmiszerkész
leteket gyűjtsenek, a gyorsabb ütemű 
nagyobb kereset pc-dig magával hozta a

A  tanár úr.
Irta: Hervé Mullot.

Deauville tengerparti sétautjának leg
északibb részén, ahol már csak a ha
lászfalu népeivel találkozik az ember, 
kedvetlenül állt meg Juiiette. Megvárta 
Maurice-t, a férjét, aki a földről furcsa 
formájú parányi kagylót vett föl és gon
dosan tanulmányozta. Annyira elmerült 
a ritka formájú kagyló nézésébe, hogy 
észre sem vette a szép asszony homlo
kán összehuzódó viharfelhőt. Semmit 
sem sejtő jóhiszeműséggel mutatta oda 
a kagylót Juüettenek és igy szólt :

— Nézd, drágám ... ez a kagyló az a 
kagyló, mely az északi partokon a leg
ritkábban fordul elő. Mingyárt megmon
dom neked, hogy...

— Inkább ne mond meg ! — vágott 
közbe türelmetlenül Juiiette — egy perc
re sem tudsz tanári mivoltodból kivet
kőzni I Mindig úgy bánsz velem, mintha 
ott ülnék a katedráddal szemben az 
iskola padjában !

— Nem értlek, Juiiette— felelte Mau- 
rice és mélyen felsóhajtolt — hogy le
het egy művelt nő annyira ellensége a 
tudománynak ?

— De... az Isten áldjon meg. Mau- 
rice...! Nem azért lettem a feleséged, 
hogy ha nehezen megtakarított pénzün
kért végre egy kis lelki kikapcsolódást 
tudnánk magunknak szerezni, iskolai 
feladatakon törjem a fejem. Olyan nagy 
szerű és gyönyörű a naplemente, de tel
jesen elrontottad a hangulatot.

— A naplemente...? — vette át a 
végszót Maurice — milyen csodásán 
szépen Írja le éppen ezt a partvidéket 
Anatole Francé...

— Maurice ... megölsz az idézeteid
del ! — fakadt ki újra a fiatal, szép

asszony. Az ura sértődötten hallgatott. 
Némán tértek vissza a szállodába. Ju- 
liette keserűen töprengett azon, hogy 
elsietett elhatározás volt ez a házasság. 
Azt remélte, hogy ebből a különben 
nagyon értékes és rokonszenves ember
ből ki tudja nevelni az örökös tanárko
dást. De, sajnos, ebben csalódott.

Amikor a szobájukba értek, Maurice 
igy szólt:

— Azt reméltem, hogy a tengeri le
vegő jó hatással lesz idegeidre, de saj
nos, türelmetlenebb vagy, mint valaha'.

— Nem akarod megérteni — fakadt 
ki Juiiette, — hogy az örökös katedra
nyelvet nem tudom elviselni? Mindig 
úgy beszélsz, mintha az iskolában a 
táblánál állnál és a krétával valami 
feladatot Írnál fel a táblára. Maurice, 
megőrülök ... nem tudok veled élni ! 
Nem vagyok a tanítványod, hanem a 
feleséged ! Ezt értsd meg ! Most pedig 
hagyj egy órára magamra, hogy az ide
geim megnyugodhassanak.

Maurice szomorúan bólintott és ki
ment a tengerpartra.

Juiiette az erkélyre lépett ki és fáradt 
tekintetét végigjáratta a végtelen távla 
tón. Kénytelen volt önmagának beval
lani, hogy türelmetlenségének oka tu
lajdonképen az, hogy féltékeny Maurice 
első feleségére. A szegény Suzy autó
baleset áldozata lett és Juiiette azt hal
lotta közös barátaiktól, hogy Maurice 
nagyon szerette. Amikor azután egy al
kalommal Juiiette azt a kérdést vetette 
fel, hogy Suzyt is mindig a tanári ka
tedra poros világából ráragadt modorral 
szórakoztatta-e, Maurice könnyelműen 
azt felelte, hogy Suzy sohasem kifogá
solta a beszédmódját, sőt nagyon érdek
lődött a tanítványai előmenetele iránt.

— Suzy nagyon művelt nő volt, —

tette hozzá Maurice. — Juiiette pedig 
ettől a perctől kezdve még elviselhetet
lenebbnek érezte az ura örökös oktató 
beszédmodorát.

Különben, ha az idegei megnyugod
tak, ő maga is érezte, hogy igazságta
lan Mauriceval szemben. Tudia, hogy a 
tanítványai imádják, a tanártársai igen 
nagyrabecsülik és komoly tudós hírében 
áll. De ez a megértés csak a legköze
lebbi klasszikus idézetig tartott.

Amikor Párisba visszatértek, Juiiette 
az unokatestvére házánál egy Jacot nevű 
mérnökkel ismerkedett meg. A vidám, 
könnyiivérü fiatalember azonnal elkez
dett neki életre-halálra udvarolni. Ju- 
lielte szívesen elsétálgatott Jacottai, 
keserűségében szívesen hallgatta sze
relmi vallomásait, sőt amikor több heti 
nagy barátság után Jacot arra akarta 
rábeszélni, hogy elváljék az urától és 
legyen az ő felesége, két heti gondol
kodási időt kért. Érezte, hogy nem he
lyesen cselekszik, de Maurice éppen 
akkor kivételesen iskoláztató hangulat
ban volt és ezzel Juliettet még a ren
desnél is jobban elvadította.

Ugyanaznap, amikor Jacottól két heti 
gondolkozási időt kért, az urának ünne
pélyesen kijelentette :

— Maurice, még két hétig vagyok 
hajlandó várni, hogy képes vagy-e abba
hagyni az örökös iskoláztatást és képes 
vagy-e velem úgy beszélni, ahogy férj 
beszél a feleségével. Ha a két hét alatt 
sem javul a helyzet, elválok tőidd.

Maurice imádta az asszonyt. Hibásnak 
érezte magát és noha a kijelentése sér
tette az önérzetét, elfogadta a két heti 
fegyverszünetet. A két hét alatt pedig 
kínosan vigyázott arra, hogy ne untassa 
Juliettet „felnőttek oktatásával", idézetek
kel, bölcs kijelentésekkel. Juiiette meg-

hatottan figyelte a férje vasakarattal 
folytatott lelki küzdelmét és egyre ke
vésbé érdekelték Jacot kedveskedései.

A két hét utolsó napján történt, hogy 
Juiiette hazajőve, Mauricet az Íróasztala 
melletti pamlagon szundikálva találta. 
A félévi bizonyítványokat irta éppen és 
az unalmas munkába belefáradva elaludt. 
Juiiette az asztalon saját nevét pillan
totta meg egy bizonyitványirásra szol
gáló nyomtatott űrlapon. Odalépett és 
olvasni kezdte. Maurice, valószínűleg 
unalmában, a félig elrontott lapon Juliet
tet kezdte osztályozni. A tanuló nevé
nek a helyére Juiiette nevét irta, az 
egyes tárgyakat pedig áthúzta és a kö
vetkezőket irta a helyükre :

Háztartás : elégséges.
Főzés : alig elégséges.
Kedélyesség: jeles(ha ideges,elégtelen)
Hűség: jeles (remélhetőleg).
Műveltség: jó (de másnak a művelt

ségét unja).
Társalgás: jeles (ha moziról, tennisz- 

ről van szó).
Juiiette sértődötten lökte vissza az 

asztalra a papírlapot. Ekkor észrevette, 
hogy a férje felébredt és mosolyogva 
nézi őt, majd felül és a bizonyítványt 
megfordítva, odanyujtja Juüettenek. Az 
asszony a bizonyítvány hátlapjára iroít 
következő folytatólagos „osztályozást" 
pillantotta meg:

„Mindezek ellenére azóta tudom, hogy 
mi a boldogság, amióta Juiiette a fele
ségem. Talán a következő iskolai évben 
tiszta jeles lesz."

Juiiette nevetve borult Maurice nya
kába. Jacot pedig még aznap megkapta 
a végleges lemondó levelet.
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magasabb árakat is. Hatósági intézke
déseket kérünk arra, hogy milyen nagy
ságú család mennyi élelmiszert ! almoz
hat fel, mert a túlzások miatt szenved 
azután a legszegényebb néposztály, 
amely pénzhiánya miatt nem tartalékol
hat a kamrában és azután túlzottan 
kénytelen fizetni napi vásárlásait.

Felhívjuk a hatóság figyelmét ezekre 
a jelenségekre és kérjük, hogy lépjen 
még kellő időben közbe az indokolat
lannak látszó árdrágítás letörésére.

panaszt hallottunk olyan cselekedet
ről is, hogy olcsóbb növényi zsírt hoz
nak forgalomba, ami már kimeriti a 
csalás kritériumát és igy hatóságilag 
üldözendő. Az élelmiszerekkel történő 
ilyen üzérkedéseknek és csalásoknak 
véget kell vetni és a halóságnak már 
csirájában kell elfojtani az amúgy is 
nehéz életű szegény emberek bőrére, 
vagy helyesebben mondva: gyomrára 
menő spekulációt. A legszegényebb nép
osztály a legnagyobb idegességgel s 
aggodalommal szemléli ezeket a jelen
ségeket az úgyis súlyosabb ellátási gon
dokat jelentő ősz küszöbén és a szegény
ség számára mindig csak nyomort és 
szenvedést jelentő tél előtt.

Sajnos, hogy a zsirellátás terén már 
országos panaszok hangzanak el. Ugyan
is a Národni Politika azt Írja, hogy az 
elmúlt hét során lehullott a fátyol a 
iermelési és elosztási politika hiányairól, 
különösen ami az állattenyésztést illeti. 
Ez vonatkozik elsősorban a belföldi zsi
radékkal való ellátásra.

A fapiacon is megdöbbentő árakat 
kérnek a vidéki faárusok, igy a fapiac 
megfelelő hatósági ellenőrzése is szük
ségessé válik. Meg kell vizsgálni a ha
tóságoknak azt, hogy ki a tulajdonké
nem drágitó. Hová lett a cukor és miért 
70 korona ma az az áru, ami régebbi 
beszerzésű és ára addig 40 Ke volt?

A vértanúk sírjára
az emlékezés soha etnemhervadó koszorú
ját rakja le a Kegyelet, a dérkönnyes októ
beri napon mártírok sírjához zarándokol a
magyar.

A zsarnokság letördelhette a Szabadság 
Iájának rügyeit, puskacső elé, bitófa alá ál
líthatta a hősöket: a beforradt rügy-sebek
ből életerős gally sarjadt, a kiömlött már- 
tlrvérböl ujélet piroslott.

A magyar él, a tirannusz hatalmát, a bécsi 
kamarilla rossz szellemeinek befolyását sem
mivé sorvasztotta az Idő. A magyar mezőn 
szaporább lett a munka, zengöbb a dal, a 
hívők szivében erősebb a h it; áldás fakadt 
a próféták szájából, a gyász sirámát öröm
ének váltotta fel s a magyar rónán arany- 
lóbb lett az árva magyar kalász, a bércek 
oldalán büszkébb a magas magyar fenyő.

A nyolcvankilenc esztendő előtti sötét ok
tóberi napok gyásza a soha nem felejtő lel
kek emlékezésévé szelídült s az évforduló 
fekete napján nem sírásra, de emlékezésre 
s sz életgondok elviseléséhez, a jobb jövö 
harcához erőtmeritésre zarándokol vértanúi
nak sirjához a magyar.

Etuka néni,
kezét csókolom, hiába kerestem déltájban 
aminap a szomszédos két kis uccát ösz- 
szekölő sikátorban, amelyen vagy a Vá- 
lyi udvaron át öreges, lassú tipegéssel, 
séiabol segítséggel haladt át vérségi gon
dos-szeretettel körülvevő kedveseihez na
ponként; nem láttam, nem találtam s ér
deklődő szómra nagyon szomorú választ 
kaptam. Hogy meghalt volna. Hogy gyön
ge szive nem bírta már az életerő adást 
és elment pihenni az öröknyugvás csen
des síri ágyára. Nem látom hát többé tisz
tes mairónai alakját, jóságos tekintetét, 
de tűt sugárzó mosolyát, nem hallom halk 
szavát, mindig szives érdeklődését, újsá
got tudakozó, megszokott kérdéseit. Nem. 
Etuka néni itt hagyott bennünket, de azért, 
kezét csókolom, mi nagy szeretettel gon
dolunk mindig Eluka nénire s kedves em
lékéi nem iszapolja be a Feledés folyója 
soha. Utolsó földi utján nem kisérhettem 
el. Nem rajtam múlott. De azért azon a 
szomorú csütörtök délután, sirhoz menése 
közben utmenti komor és rideg ideiglenes 
lakásomból könnyező szemmel bucsuimád- 
ságot suttogtam el lelkiüdveért, — bár 
csak sejtettem, hogy magát temetik, — 
kedves, jó Etuka néni. ^
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Dáliák,
szinpompás vrrágcsodák, az Ősz palet
tájának festék-remekei csokorba kötve 
az örömöt, a megvigasztalni igyekvő 
kedves figyelmet, a nehéz napok elvise
lésére türelmet, erőt varázsló jóságot, 
oda gondolást, magát az életet szimboli
zálták és jelentették a kicsi szoba lakói
nak, akik mélységes hálával emlékeznek 
a dáliák jószivü, kedves kertészeire s 
magukra a gyönyörűséges dáliacsodákra.

A köztársasági elnök lemon
dott. Beneá Eduárd dr. a cseh
szlovák köztársaság elnöke f. hó 
5-én, szerdán lemondott s lemon
dását ugyanaznap este rádión tu
datta a köztársaság népével. Az 
államfő leköszönése szenzáció ere
jével hatott. Az elnökválasztás a 
parlament által az erre megszabott 
törvényes határidő alatt megtörté
nik. A kormányban is nagyobb 
változások történtek.

Az országos elnök szózata. Szlová
kia országos elnöke a csehszlovák saj
tóiroda és falragaszok utján hívta fel az 
ország lakosságát arra, hogy őrizze meg 
a rendet és a nyugalmat. A falragaszok 
három nyelven jelentek meg. Az orszá
gos elnök kiáltványában köszönetét 
mond a lakosságnak, hogy eddig példá
san viselkedett s azt a reményét fejezi 
ki, hogy ezekben a sorsdöntő történel
mi napokban is megőrzi nyugalmát és 
a fegyelmet.

A közrend és nyugalom megőrzése
érdekében városbiránk folyó hó 4-én 
falragaszt bocsájtott ki, amelyben nyu 
galomra, a közrend megóvására és min
den meggondolatlan cselekedettől való 
tartózkodásra, a rémhírek terjesztésének 
elkerülésére, a fölösleges izgalmaktól 
való óvakodásra s a mindezzel járó ve
szélyre és büntetésre hívta föl a város 
közönségének figyelmét. Részünkről is 
hivatásunkból folyó kötelességünk ez
úton is figyelmeztetni a közönséget, 
mert sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy 
az izgalmak hatása alatt teljesen alap
talan hírek kelnek naponként szárnyra, 
amelyeknek nemcsakhogy gazdájuk nem 
akad, de annyira valótlanok, hogy az 
ember első pillanatra megállapíthatja 
azok valótlanságát. Uralkodjunk idegein
ken, a közrendet és nyugalmat őrizzük 
meg és nyugodtan várjuk és szemlél
jük az eseményeket, melyek most gyor
sabb tempóban jelentkeznek napi éle
tünk ben.

Jótékonycélu adomány. H. B. jóté
kony s illetve kulturális célra egyszáz 
koronát adományozott. — A nemes tett 
önmagát dicséri.

Gyászeset. Lapzárta után vesszük a 
szomorú hirt, hogy Katona János itteni 
kerületi bírósági tanácsos 54 éves ko
rában pénteken reggel meghalt. Halála 
őszinte részvétet keltett gyászbaborult 
özvegye és gyermekei iránt.

Elment egy asszony, egy életvidám, 
kedves asszony az Életből finom, csen
des léptekkel eltávozott: Gláser Hugóné 
szül. Reinitz Margit 40 éves korában 
folyó hó 6 án időelőtt az enyészet kar
jaiba dőlt. Elmúlása a megdöbbenés 
erejével hatott és városszerte őszinte 
részvétet váltott ki a gyászbaborulfak 
iránt. A megboldogultban Gláser Hugó 
helybeli tekintélyes illatszerkereskedő 
szeretett hitvesét, egyetlen gyermeke, 
Gláser Vali pedig forrón szeretett édes 
anyját vesztette el. Rajtuk kivíil szülei, 
testvérei és rokonai gyászolják a köz
szeretetben állott, kedves, fiatal asszony 
elhunytét. Temetése impozáns részvét 
mellett pénteken ment végbe.

Halálozások. Tarcala András bártfai 
születésű 33 éves csendőr szept. 26-án 
Rimatamásfalván önkezével véget vetett 
életének.

Bucsko János 41 éves rendőr törzs- 
őrmester, aki tavaly öngyilkossági kí
sérletet követett el, folyó hó 2-án agy 
hártyagyuladás következtében meghalt. 
Temetése folyó hó 4 én ment végbe s 
azon résztvettek volt hivatali felebbva- 
Iói, kartársai és a csendőrség köréből is 
többen.

Annyi politikus, jós még sohasem 
járt ezen a sáros földtekén, mint nap
jainkban. Mindenki tud valami fontosat, 
valami újat, valami világrengetőt. Úgy

látszik, minden embernek külön rádió
leadóállomása van, mely csak neki szál
lítja a legfontosabb poliíikai híreket. 
Ezek a titokzatos arcú emberek meg
érdemelnék, ha az elcsavart, a valóság
nak meg nem felelő hir leadása után 
kiadós nyaklevest akasztanának le ne 
kik. Ezek azok, akik az idegzetileg amúgy 
is megviselt emberek izgalmát szinte az 
őrületig fokozzák.

A gimnáziumban a tanitás meg
kezdődött. A rimaszombati áll. magyar 
reálgimnáziumban a szept. 24-én félbe
szakadt tanitás f. hó 3 ával s illetve a 
szlovák tagozaton f. hó 4-én újból meg
kezdődött.

A rádiókészülékek mielőbbi vissza
adása érdekében közbenjárt városunk 
polgármestere, kérte azt a járásfőnöknél 
járt küldöttség és sok aláírással ellátott 
beadvánnyal fordultak ily irányban úgy 
a magyar, mint szlovák rádiótulajdono
sok is az itteni államrendőrség vezető
jéhez és igy remélhető, hogy pár nap 
alatt sértetlenül visszakapjuk a féltve 
várt készülékeket, melyek beszolgálta
tása csak az izgalmat növelte. A kör
nyékbeli rádiók már hazakerültek s 
azóta ott lecsillapodott az izgalom.

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

A bevonultak családtagjai hadise- 
gély-kifizetésének egyszerűsítése. A
kormány rendeleti úton fogja szabályozni 
a bevonult tartalékosok családtagjai ha
disegély - kiutalásának módozatait, mert 
az eddigi eljárás nagyon hosszadalmasnak 
bizonyult. A jövőben az illetékes katonai 
parancsnokság közvetlenül értesíti a pol
gári közigazgatási hivatalt a bevonulás
ról, illetve arról, hogy a tartalékos be
vonult s ennek alapján a közigazgatási 
hivatal nyomban utalványozza a segélyt.

Magyar asszonyok, magyar lányok, 
titeket is hiv a SzMKE. Ne zárkózzatok 
el, mert a kulturegyesület a tiétek is, 
nemcsak a férfiaké. Frangepán Katalin, 
Zrínyi Ilona és a többi nagy magyar 
asszonyok példája vonzon. Tirátok is 
szükség van a szebb jövő előkészítésé
nek munkájában, mert rajtatok múlik, 
hogy a jövő nemzedék a miénk marad-e. 
Ehhez tudásra, műveltségiek gyarapítá
sára van szükség. A SzMKE megmu
tatja az utat, amelyen haladnotok kell. 
Iratkozzatok be a helyi csoport női 
szakosztályába, vagy ahol még nincs 
női szakosztály, ott szorgalmazzátok, 
hogy megalakuljon. Ezer és ezer lehe
tősége van annak, hogy a nők is ered
ményes munkát végezhessenek. Ki kel! 
egészíteniük a férfiak munkáját, mint a 
hogy a családban is a nő kiegészíti a 
férfit megértő szeretettel. A SzMKE is 
egy nagy család, amelyben együvé tar
tozik mindenki. Csak összetartás és 
egységes szellem tudja kiépíteni boldo
gabb jövőnk fundamentumát. Ezen dol
gozik a SzMKE, magyar Nők, nektek 
is benne van a helyetek !

Magyar szülők tömörüljetek 
a szülői társulatokban í
Az újoncok bevonulásának elhalasz

tása. A cseszlovák rádió figyelmezteti 
az újoncokat, akiknek az idén kell be
vonultok és azokat is, akik már kézhez 
kapták behívóikat, hogy a mozgósítási 
hirdetmény értelmében az aktiv katonai 
szolgálatra csak külön parancsra tartoz
nak bevonulni. Pontos hatáidőt még nem 
tűztek ki, erre külön intézkedés történik. 
Valamennyi községi elöljárót, csendőr- 
állomást és hivatalt, továbbá magán- 
személyeket is felkérik, hogy az újonco
kat figyelmeztessék erre a hirdetményre.

Elmentek a fecskék. Második hazá
jukba szálltak, valahová Afrikába, hogy 
majd ismét visszatérjenek hozzánk, ha 
újra itt a kikelet. Szomorúan gondolunk 
arra, hogy milyen messze van még az 
uj tavasz. Egy hosszú, nehéz és talán 
szenvedéssel teli tél áll előttünk. Mégis 
él a remény szivünkben, hogy az Isten 
megsegít és megéljük az uj, szép tavaszt 
is, amikor drága, csicsergő kis fecskéin
ket örvendezve köszönhetjük.

I Kinő APOLLO mozgó
§| Szombaton és vasárnap, október 8-9-én a 
1  japán-kinai háború poklának modern film- 

éposza. Tábornokok, ügynökök, kémek :
Sárga ördög

Kedden, október 11-én szenzációs érdek- 
feszitő cirkuszi film :

Manézs

Szerdán, október 12-én a híres nagysikerű 
fi'm reprize :

Tarzan és pajtása

Csütörtökön, október 13-án Burian legsi
kerültebb hazai vígjáték :

Három tojás pohárban
Vlasta Burian, H. Busóvá, Theodor Pistek.

Gázolással végződött próbaautózás.
Takács József klenóci malomtulajdonos 
ulasitást adott Dobrik József nevű se
gédjének, hogy autóját indulásra készítse 
elő. A segéd nemcsak örömmel teljesí
tette gazdája parancsát, hanem Takács 
tudta nélkül előbb az udvaron, majd az 
országúton próbautat is tett a kocsival, 
holott egyáltalában nem értett a gép 
kezeléséhez s igy történt, hogy fordulás
közben elütötte az utón haladó Lászka 
Máriát, aki a karambol következtében 
súlyos testi sérüléseket szenvedett. A 
molnársegéd ellen megindult az eljárás.

Községi elöljárók csetepatéja. Ma- 
tús János, Sramko György és Csernok 
András derencsényi elöljárók a falusi 
korcsmában a képviselőtestület ügyei
nek megbeszélése közben alaposan ösz- 
szevesztek s a feldühödött társaság egy
másnak esett. A verekedés közben Ma- 
tús és Sramko fúzióra léptek és egye
sült erővei ragadták meg Csernokot, 
kihajították a korcsmából, majd hajánál 
fogva ráncigatták le a korcsmából ve
zető lépcsőkön, nem mulasztván el köz
ben megfelelő ütlegekkel is ellátni. Az 
elöljáró társai által súlyosan bántalma
zott Csernokot a kórházba szállították. 
Matús és Sramko ellen pedig az ügyész
ség eljárást indított.

Vénasszonyok nyara a maga kedve
ző, kellemes időjárásával beköszöntött. 
Derült az ég, tűz a nap s az őszi ve
rőfényben fői-föl melegszik az izgalmas 
napokat élő ember. A kukoricafosztás 
idénye megkezdődött s lassan-lassan 
már szüretre készülnek a szőlőbirto
kosok. Csütörtökön csapadékosra for
dult az idő.

Kihasználták a mozgósítást. Konjár 
András forgácsfalai (dolinái) kereskedő 
szeptenber 25-én a mozgósítási parancs
nak eiegettéve bevonult katonai szol
gálatra és üzletét feleségére hagyta, aki 
a munkát cselédje segítségévei végezte. 
Másnap reggel üzletnyitáskor meglepe
téssel konstatálta Konjárné, hogy üzle
tét ismeretlen tettesek a szó szoros 
értelmében kifosztották és a polcokon 
alig hagytak pár koronányi árut. — A 
csendőrök megállapították, hogy a tet
tesek álkulcssal hatoltak be a lakó
szobától távolabb eső üzletheiységbe 
és az áru elszállítása után ugyancsak 
álkurccsal zárták be az üzlet ajtaját. A 
gyanú a mozgósítás estéjén az üzletben 
mulatozó három drábszkói legényre 
hárult, akiknél a lopott holmik egyré- 
szét, szalmazalba, krumpliverembe és 
padláson elrejtve meg is találták. A 
mozgósítást kihasználó betörőket Ste- 
fancsik János és Morong Márton dráb
szkói lakosok, valamint egy kiskorú 
társuk személyében már át is adták az 
ügyészségnek.

Elfogták a rimaszombati kazaltűz
okozóját. Novek István sziklai napszá
mos Rimaszombatból hazafelé menet a 
cserencsényi utón levő Boker-pusztáná! 
kukoricát lopott és azt az egyik szalma- 
kazal közelében igyekezett megsütni. A 
kukoricasüíést oly ügyetlenül végezte, 
hogy a tűz belekapott Zsipi János szal
makazlába és azt, valamint a mellette 
lévő Biahota József tulajdonát képező 
szénakazlát is elhamvasztotta. A mezőn 
dolgozók észrevették a tüzet és a kaz
laknál ácsorgó Novekot a szolgálatot 
teljesítő mezőőrrel lefogatták. Bár a 
szemtanuk állítása szerint kétségtelenül 
Novek okozta a tüzet, a hurokra került 
kukoricasütő kereken tagadja a tűzvész- 
okozás elkövetését. Megindították ellene 
az eljárást.
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Egyenlőség.
Sokat emlegetik napjainkban az 

egyenlőséget. Az ember, mint Isten 
legfőbb teremtménye, kell hogy 
egyenlő elbirálás alá essék, de le
het-e egyenlőség valaha a földön?

Még az állatok is különbséget 
tesznek egymásközt, amikor az erő
sebb a gyengébbet megfélemliti, 
eltiporja s a gyengébb ösztönsze- 
rüleg menekül az erősebb elől.

A tudás hatalom, amely egyik 
embert a másik fölé emeli. Nem 
lehet tehát egy mértékkel mérni 
egy a műveltség legmagasabb fo
kán álló embert az analfabétával. 
S e kettő között még sok lépcső 
van, mely az egyes társadalmi osz
tályokba sorozza.

De hatalom a tőke is, amely füg
getlenné teszi az embert s a pénz
nek olyan varázsereje van, ami 
előtt mindenki meghajol.

Ha emberileg mérlegeljük a dől 
gokat, mindnyájan Isten teremtmé
nyei vagyunk, tehát mindnyájunk
nak egyenlő elbánásban kellene 
részesülnünk s nem mig az egyik 
habzsolja az élet örömeit, addig a 
másik állati sorban küzd a létért 
és sokszor még betevő falatra sem 
telik neki.

Mindez nem igazságos dolog, de 
vájjon igazságos-e az, hogy mig a 
rossz sokszor büntetlenül s gond
talanul éli világát, addig a becsü
letes embert ezerféle csapás éri.

Az Isten utjai kifürkészhetetlenek, 
nem tudjuk miért kell szenvednie 
olyanoknak, akik jobb sorsot ér
demeltek volna s miért nem kap
ják meg jutalmukat jóságukért már 
itt a földön ?

Egyenlők nem lehetnek az em
berek soha, mint ahogy nem egy
formák még az édes testvérek sem, 
pedig egy anya szülte őket. Az 
egyik lehet szép, a másik csúnya, 
az egyik szelid, a másik szilaj ter
mészetű. Sőt a természet is kü
lönbséget tesz ember és ember kö
zött, amikor a legeszményibb és a 
legrutabb embertípust állítja sze
münk elé.

Amily nagy különbség van kül
sőleg az emberekben, olyan nagy 
sőt még nagyobb az ellentét a lel
kiéletükben, gondolkodásukban, tu
dás és tehetség tekintetében.

S ami a vagyont illeti, ott sem 
lehetne soha egyenlőség. Ha az 
egész világ vagyonát egyenlő arány
ban szétosztanák, már egy hónap 
múlva jelentkezne a differencia. Az 
iszákos ember pénzét a korcsmába 
vinné, a torkos a cukrászdába, a 
divathölgy a ruha és divatáruke
reskedésekbe. Nem beszélve a kár
tyás emberekről, akik máról hol
napra vagyonokat veszítenek.

Egyforma-e a levegő mindenütt? 
Ugye még az sem egyforma. Egy
forma e a növény, a házak a ru
házkodás, az emberek nyelve, szo
kása? Minden változó, hogyan le
hetne tehát egyenlőség, amikor még 
a temetőbe is az egyik sirját fake
reszt, a másikét mauzóleum jelzi?

Még a halálban sincs egyenlő
ség, mert a vagyonos osztály to
vább toldozhatja az életét, mint a 
szegényember, akinek nemhogy or
vosra, de még betevő falatra sem 
igen telik.

Csak a föld alatt, egyenlő az 
ember, mert egyformán üti rá a 
halál szegényre, gazdagra az enyé
szet bélyegét.

Honnét ered 
a „hírlapi kacsa44.
Nagyon gyakran halljuk azt a meg

jegyzést egy-egy különös, rendkívüli hir- 
re, hogy „ez csak olyan hírlapi kacsa." 
Különösen most nagyon gyakori ez a 
megjegyzés, mikor egyes olcsó, szabad
szellemű lapok egyenesen arra töreksze
nek, hogy olvasóikat a leglehetetlenebb 
hírekkel és kombinációkkal traktálják, 
azaz, „hírlapi kacsákkal" tömjék. El
mondjuk ennek a hírlapi kacsának hite
les eredetét és történetét.

Több mint száz évvel ezelőtt egy 
brüsszeli (Belgium) újságíró, névszerint 
Egide Norbert Cornelissen, nagy izzad- 
ságcseppek között ült szerény hetilapjá
nak szerkesztőségi asztalánál.Julius volt 
és nagy kánikulai meleg s neki ebben 
a nagy melegben egy 40—50 soros kis 
történetet, érdekességet kellett még 
kiizzadnia. Közvetlenül a hírek rovata 
előtt szokott mindig megjelenni ez a kis 
és érdekes történetecske s az olvasói 
nagyon szerették ezt olvasni. Sokáig 
gondolkodott, de azon a napon valahogy 
semmi sem akart az eszébe jutni. Végül, 
mikor a nyomdából már nagyon sürget
ték, kigondolta a következő hirtelen 
történetet:

Egy belga parasztember, — hangzott 
ez a szó szoros értelmében kiverejtéke
zett irásmű, — akinek húsz kacsája volt, 
elhatározta, hogy próbára teszi kacsái
nak a mohóságát. Levágta az egyiket a 
húsz közül, apró darabkákra vágta s 
odadobta a többi elé. A kacsák néhány 
másodperc alatt megették társukat. A 
kiváncsi gazda mindjárt leölt egy másik 
kacsát, feldarabolta és azt is odaadta a 
kacsáknak. A kacsák ezt a társukat is 
szinte pillanatok alatt megették. így tett 
aztán egészen addig, mig a huszadik ka
csa felfalta a tizenkilencediket. Elmond
hatjuk tehát, — fejezte be cikkét a bel
ga újságíró, — hogy ez az egyetlen ka
csa, a huszadik, rövid néhány óra alatt 
tizenkilenc kacsát evett meg...

Tehát innét ered a „hírlap kacsa."

A házak beszélgetnek.
Sötét felhők borítják az eget. A házak 

szomorúan merednek az ég felé. A sok 
szép épület között szerényen húzódik 
meg egy kicsi régi, düledező házikó.

Óh, jaj nekem, már megint vihart ka
punk — szólott a ház s aggodalmasan 
tekintett föl a fekete felhős ég felé. — 
Ilyenkor mindig rettegés fog el, féltem 
beteges mórtestemet az idő viszontagsá 
gaitól. Közel száz évet éltem s ugyancsak 
megviselt az élet. Testem össze vissza 
van verve, a tetőn becsurog az eső s 
itt-ott egy-egy golyóütötte seb is van 
rajtam. Nem csoda, hisz nagy időket él
tem át. A negyvennyolcas szabadságharc 
alatt de sok katonának adtam menhelyet. 
Hej, az én gazdám de derék ember volt. 
Egy napon aztán elhurcolták, börtönbe 
vetették. Idegen emberek foglalták el 
helyét, kiknek beszédjüket nem értettem. 
Később megtudtam, hogy egy börtönben 
meghalt az én jó gazdám. Azóta senki 
sem törődik velem, lemállik rólam a va
kolat s egyszercsak végkimerütésben 
összeroskadok.

A többi házak némán hallgatták a 
beteg kis ház panaszait, csak a mellette 
levő gyönyörű modern épület nézte le 
nagy gőgösen s hencegve mesélte:

„Az én gazdám hatalmas űr, nagy va
gyona van s kalapot emel neki minden
ki. A szobákban elegáns bútorok van
nak s drága szőnyegek fedik a padlót. 
Csak a te szomszédságodat szégyelem. 
Hogyan is tűrhet meg az elöljáróság a 
községben egy ilyen rozoga patkányfész
ket. Már rég le kellett volna rombolni — 
szinte félek a közellétedtől, egy szép 
napon összedönt a szél s bennem is 
kárt teszel."

Az öreg ház fájó szívvel meredt maga 
elé. Bezzeg valamikor de megbecsülték ! 
Nem szólt semmit a hivalkodó beszédre, 
csak csendesen magábamélyedí.

Közben nagy cseppekben megeredt az 
eső, majd rázúdult a szél s végig szágul
dott az uccákon, elsöpörve mindent, 
ami útjába akadt.

A kis házikó szerényen meghúzódott 
a magas épületek mellett. A szél tom
bolva száguldott tova s a szép nagy

ház tetejéről lekapott egy cserepet, majd 
egy másikat, harmadikat, végül egész 
lyukak tátongtak a háztetőn. Egy cserép
darab oly erővel repült az egyik szom
szédos ablaknak, hogy az csörömpölve 
hűlt a kövezetre.

Az igy megrongált nagy épület nagyon 
elszégyelte magát, de aztán, hogy neki 
legyen igaza, ismét belerúgott a kis 
öreg házba: „Te sártestű viskó, ugye jó 
az én szomszédságomban meghúzódnod, 
hol oltalmat lelsz általam a vihar elől. 
Ha én nem volnék, kitudja hova hordta 
volna el ócska sártestedet a szél de én 
felfogom előled a vihart s mig téged 
védelek, rajtam üt sebet. Ezt a mai se
besülésemet is neked köszönhetem."

A kis idővert ház magábaroskadt. 
Érezte, hogy ereje gyengül s csak a 
nagyok, az erősek oltalma alatt tudja 
tengetni már tovább az életét. Nem 
szólt tehát a durva támadásra, mit is 
mondhatott volna? Le kellett nyelnie a 
keserű pirulát, a megaláztatást, ha élni 
akart.

Ezalatt a vihar elült s ismét felragyo
gott a nap s délután derűs napsütés
ben az utca másik oldalán két másik 
ház beszélgetett.

— Nemsokára előléptetnek az eme
letes házak közé — mondja az egyik — 
a gazdám örökölt s most emeletet épit 
fölém.

A másik ház irigykedve nézte. Ő is 
emeletről álmodott, de az ő gazdája 
nem sokat törődött vele. A vakolat le- 
mállott róla, egykor fehérre meszelt fala 
most sáros, piszkos és régi rongyos 
hirdetések lógnak le oldalairól.

Sok gyűlöletet érzett a másik takaros 
ház iránt. Szerette volna megalázni, 
bemocskolni, hogy hasonló legyen hoz
zá, de a másik ház nem törődött irigy
ségével, mosolyogva fordult el tőle s 
azon gondolkodott, hogyha majd föléptil 
az emelet s beköltözik a tulajdonos 
családjával, velük együtt beköltözik a 
béke, szeretet és egyetértés.

Az emelet lassan fölépült s aki csak 
ránézett, mindenki azt mondta, jaj de 
gyönyörű, épület ez.

A mellette levő házat is bevakolták, 
letépték a viharvert öreg plakátokat s 
amikor meghallotta, hogy az emeletes 
házat dicsérik, őt pedig észre sem ve
szik, az irigységtől rövid pár óra alatt 
megsárgult.

— Akárcsak az emberek. —

Pasziánsz.
Titkos lelki közösséget érzek azokkal, 

akik pasziánszot szoktak rakni.
A pasziánszhoz magány kell s az em

ber akkor a legemberibb, mikor egyedül 
van. Az egyedül való emberhez pedig 
vonzódunk, mert saját magunk magá
nyát látjuk benne.

Valami halvány ize a bűnnek is meg 
található a pasziánszban. Teljesen med
dő dolog, az ember valahogyan restel
kedik, hogy ilyesmivel tölti az idejét, mi 
kor annyi minden egyebet csinálhatna.

Ha pedig elkezdte rakni, nincs meg
állás. A pasziansos ember olyan, mint 
a gyermek.

Van olyanfajta paszianszos, aki gon
dol valamit, mielőtt nekiül kirakni. Ha 
kijön a pasziánsz, akkor ez az ég intése, 
hogy be fog teljesedni, amit gondol. Ha 
nem jött ki a pasziánsz, akkor nem fog 
beteljesedni. Ő tehát rendkívül figyelem
mel és izgalommal nézegeti és illesztgeti 
egymásra a lapokat. Sorsjegyének kihú
zása attól függ, hogy a treff királyt fel 
tudja-e szabadítani, mert még két lap 
fekszik rajta s azokat a játékszabályok 
szerint mozdítani nem lehet. A treff ki
rály nem szabadul fel. Mit gondol ilyen
kor a paszianszos? Belenyugszik? Szó 
sincs róla.

Először is eszébe jut, hogy mikor 
megkeverte a kártyát, nem balkézzel 
emelt. Ország-világ beláthatja, hogy ez 
nem volt érvényes. Ez eddig semmis 
volt. Most kezdődik az igazi.

Kever, emel balkézzel. Rakja. Most 
meg a kör nyolcas okoskodik. Minden
áron szükség volna rá, mert tiz másik- 
lap sorsa függ tőle, de a kör nyolcas 
elbújt valahová és sehogyan sem akar 
előkerülni. A paszians megint nem jött 
ki. Azt hiszitek, hogy a kártyarakó most 
már megadja magát? Dehogy is adja. 
Egyszerűen elhatározza, hogy annak a 
pasziansnak, amelyet rak, tulszigoruak a

szabályai, ki parancsolja meg és milyen 
Írott törvényben foglaltatik az, hogy a 
talonba tizenhárom lapot kell tenni? 
Ezennel határozatilag kimondatik, hogy a 
talcn ezentúl tizenkét lapból fog állani. 
A kör nyolcas máris előkerült. A pa
sziánsz csodálatos módon mégsem jön 
ki.

Szóval csakugyan nem fogják kihúzni 
a sorsjegyet? De igenis kihúzzák. Ha 
három pasziánsz közül egy kijön, akkor 
kihúzzák. Ez tudniillik nagyon nehéz 
fajta pasziánsz, ritkán jön ki, méltányta
lan dolog volna egyetlen játszmához köt
ni fontos dolgok beteljesedését. Kétszer 
nem jött ki, majd most kijön harmad
szor, és akkor gilt.

Nem jött harmadszor sem. A magá
nyos játékos bosszankodva összesepri a 
lapokat és zsarnoki módon kijelenti 
magának, hogy mindmostanig az egész 
csak afféle előjáték volt, főpróba, beve
zetés. Az igazi, a döntő kivetés csak most 
következik. Lelke megkönnyebbül, kever, 
emel, kezdi megint rakni.

Végül mégis csak kijön a pasziánsz. 
És a magányos rakó diadalmasan álla
pítja meg:

— Tudtam én, hogy azt a sorsjegyet 
mégis csak ki fogják huzni. Az első há
rom játékban biztosan valami hibát csi
náltam...

Az én családomban gyermekkorom 
óta mindig volt pasziánsz. Emlékszem 
kisfiukoromra, mikor téli estéken együtt 
ültünk a családi lámpa alatt valameny- 
nyien. Ki kézimunkázott, ki olvasott, ki 
a dolgozatot csinálta másnapra. Nagy- 
anyó külön kis asztalnál ült oldalt és 
kártyát rakott magának. A mély csend
ben egyszer csak megszólalt:

— Nem is tudtam, hogy Hajdú Sán
dor meghalt.

Felrezzentünk valamennyien, de aztán 
kiki megint foglalkozásához fordult. Haj
dú Sándor a nagyanyó gavallérja volt 
negyvennyolcban. Rég nem hallott hirt 
róla, kivetette kártyán, hogy vájjon él-e 
még. A pasziánsz nem jött ki. Kétség 
télén volt ennélfogva, hogy Hajdú Sán
dor meghalt. Ez nem is látszott valószí
nűtlennek, tekintve, hogy Hajdú Sándor 
túl volt a nyolcvanon. S mikor négy év 
múlva csakugyan meghalt, nagyanyó böl
csen legyintett:

— Rég megmondta már ezt nekem a 
kártya.

Hallottam egy vidéki úrról, aki ma
gányosan élő, idős földbirtokos, hogy 
annál nincs szenvedélyesebb pasziansz- 
rakó az egész országban. Ha például 
Pestre utazik, már kint várja a kocsi a 
kastély előtt, már a kabát is rajta van, 
de ő gyorsan még kirak egy pasziánszot, 
hogy vájjon elkésik-e a vonatról, vagy 
sem. A negyedik pasziánsz végre kijön: 
igen, lekésik. És csodák csodája, csak
ugyan lekésik. így megmond mindent a 
kártya.

Én azonban úgy tartom, hogy az az 
igazi paszianszos, aki nem gondol sem
mit, mikor kirakja. Csak rakja az esé
lyek tarkasága és változatossága felett 
való gyönyörűségében. Jómagam ehhez 
a fajtához tartozom. Ha nagyon fáradt 
vagyok, leteszem a tollat és nyúlok a 
kártya után. Megígérem magamnak, hogy 
hármat kirakok, nem többet. Persze 
másfél óra lesz belőle.

Házam népe lábujjhegyen járkál az 
ajtó előtt. Azt hiszik, hogy írok. Még 
sajnálnak is, hogy milyen rettenetes so
kat dolgozom. Pedig ördögöt dolgozom: 
lopva, orvul rakom a pasziánszot. A ti
zenhetediket és még egyszer sem jött ki. 
Hát nem méreg?

Harsányt Zsolt.

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

E la d ó
egy jókarban levő

p ia n ín ó .
Cim t megtudható a kiadóban.
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emeletes sarok-bérház
eladó. — Bővebbet: Fényes Sándor 
nyug. vezérigazgatónál Forgách-utca 23. 
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