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Enyhül a Magyarország ellen 
irányuló ki sántán"' szerződés

Prága, ftugnsötus 13. A mnrien- 
badi találkozóról a Prager Tagblatt 
ezeket írja: Az általános politikai 
helyzet enyhülése abban ismerhető 
fel, hogy a kisententc uj szerződé
sében a Habsb.nrg-kérdés már nem 
középpontja a tárgyalásoknak s 
igy a főkép Magyarország ellen 
irányult eddigi szerződés határoz- 
inányai > részint megszűnnek, ré
szint enyhülnek. Irányadó cseh és 
jugoszláv politikusok felfogása sze
rint a Habsburg-kérdés az aktív 
politikára most mán elvesztette je
lentőségét.

Az egész ország közvéleménye 
osztatlan érdeklődéssel tekint a 
nemzetgyűlés összeillése felé, mint
hogy az elterjedt hírek szerint gr. 
Bethlen István miniszterelnök az 
első érdemleges tárgyalási napon 
nagyjelentőségű politikai nyilatko- 

I zatot készül tenni a Házban.
TÖbbizben előfordult már, hogy 

a miniszterelnök azt a nézetét, hogy 
múlt politikai gravámeneket félre
téve, az ország összes pártjainak a 
békés megértés utján vállvetett 
munkával kell a konszolidáció, fő
leg a gazdasági konszolidáció utján 
haladniuk és felszólalásaiban ilyen 
irányú felszólitsát is intézett az el
lenzékhez.

Elvben a» ellenzék magáévá 
tette Bethlen István grófnak 

ezt a nézetét.
és hogy ez a közös múnka eddig 
nem következett be, annak oka — 
az ellenzék szerint — az volt ,högy

Bethlen. István gr.áf szavai és 
cselekedetei között mindig meg

lehetős ellentét mutatkozott, 
a miniszterelnök általában óvakö- 
dott a maga részéről pozitív ígé
reteket tenni a felhozott sérelmek 
orvoslását illetően, inkább általá
nosságban mozgott és ami kevés 
pozitívum volt is szavaiban, azt 
lerontották és Üluzórissá tették

Jugoszlávia és 
Csehország konfliktusa
A' Mórning Post belgrádi levele

zője Írja: Jugoszlávia és Csehor
szág kötött komoly összezördülés 
támadt, Azon különböztek össze, 
fiogy ki képvhselje a kisantantot a 
Népszövetség tanácsának küszöbön 
álló ülésén. A megállapodás az volt, 
hogy a kisantant államai közül év
ről évre más állam küld megbízot
tat. Jugoszlávia most azt kívánja, 
hogy először az ő képviselője szere
peljen a tanácsban, mert véleménye 
szerint a napirenden szereplő kér
dések, amennyiben a kisantantot 
érintik, cgytöl-egyig Jugoszláviá
nak kérdései. Ezzel szemben Be^es 
első ízben Csehország megbízottjá
val akarja képviseltetni a kisantan- 
tot, még pedig azon a címen, hogy 
Csehország a kisantant első és leg
erősebb hatalma.

A belgrádi kormány megnehez
telt ezért és úgy a belgrádi, mint 
a zágrábi sajtó pártkülönbsóg nél-’a saját pártjabeli szónokok kijelen- 
kül hevesen támadja Bencat. Me-'fósei és a kormány cselekedetei, 
rész képzelődésnek mondják, hogy \ vagy passzivitása.
Csehország a kisantant. vezetőjének] Ezúttal is attól függ tehát, hogy 
tartja magát. Ideje már véget vet-' tettre válik-e a miniszterelnök szó- 
íri annak, — Írják — hogy Benes a beli akciója, vagy sem, hogy az el- 
rúaga céljai szerint dirigálhassa a lenzék milyen komolynak ítéli a 
jugoszláv hadsereget, amelynek ere- z _« z
jére annyira rá van utalva a belső 
zavarokban meggyöngült Csehor
szág. Az angol lap tudósítója ehhez 
hozzáfűzi, hogy Jugoszlávia nem 
akar szakítani Csehországgal, do 
mindenesetre erős ellenérzéssel nézi 
Csehország szereplését.

: kormány részéről elhangzó igére- 
• tekét, lát-e a nyilatkozatban, vagy 
■ i kap-e garanciát orra nézve, hogy 
s a szabadságjogokra vonatkozó azo- 
l kát a követeléseit, amelyek nélkül 
> tartja megvalósíthatónak, teljesi- 
i tik.

Az bizonyos és ezt a Hétfői 
I Napló munkatársa előtt úgy a libe

rális ellenzéken, mint a szociálde- 
' mokrata pártban teljes határozott- 
I sággal kijelentették, hogy ameny- 

nyiben a miniszterelnök részéről 
. egy közös munkára felszólító nyi- 
- j latkozat elbangzana és ez a nyi- 
, latkozat magába foglalná az előbb 
> i omlitett garanciákat is, amennyi- 

I ben tehát a kormány a maga részé
jről tettekkel adná tanujelét a kő

it operációra való törekvésének:
’ a liberális ellenzék igenis haj- 
' landó kikapcsolni a múlt, sé

relmeit és elvi álláspontjának 
épségben tartásával készséggel 
vesz részt minden olyan munká
ban, amely helyzetünk szanálá

sára vezethet.
, Természetes dolog, hogy ez ma leg- 

olsősorban gazdasági kérdésekre vo
natkozik.

A politikai életben ma a gazda
sági probléma minden egyebet hát-, 
térbe szorít. Belső politikánk e kö-

aíUntracionúlé elnökség- 
neK Wsskozúsai Prásööan 

(Cseh sajtóiroda.) A II. Interna- 
Honálo elnöksége ezidőszerint Prá
gában előtanácskozást folytat az 
nktóborbon Hamburgban tartandó 
kongre -szusról, amelyen a munkás- 
lntcrnacinálo helyreállításáról fog
nak határozni. Tegnap tudomásul 
vették az Internacionále titkárának, 
Rainsay Encdonale-nek lemondását, 
nki egyéb munkával való túlterhe
lése miatt nem vállalhatja tovább 
ezt a tisztséget. A távozó titkárnak 
köszönés t és elismerést szavaztak 
és helyébe az angol Tóm Shaw-t 
választatták meg az Internacionále 
titkárává. A szombaton megkezdett 
tárgyalásokon egyébiránt a máso
dik Internacionále és a bécsi nem- 
letközl munkaközösség újból való 
Bgyesitésépek feltételit beszélik 
Heg.'

„Az 1914-es Magyarország kell, teljes 
Jogi és erkölcsi rendjével"
Rupert Rezső a politikai helyzetről és a kibontakozás útjáról 

„Meg kell állítani az országot a lejtőn**
- A Hétfői Napló tudósítójától. - 

rüj a tengely körül forog és a hely
zetet megítélni csak a gazdasági 
kérdésen keresztül lehet. Az ország 
közvéleményét is ez érdekli ma és 
ezért felkerestük az ellenzék egyik 
vezető politikusát, Rupert Rezsőt, 
hogy mondja el véleményét a hely
zetről és az ellenzék útjáról.

— Mi a véleménye az általános 
politikai helyzetről, kapcsolatban a 
gazdasági állapotokkal; milyennek 
látja a közeljövőt és mi volna véle
ménye szerint a kibontakozás he
lyes útja? — kérdeztük tőle.

— Ami kérdése első részét illeti —• 
felelte Rupert, — az általános poli
tikai és gazdasági helyzetet, tekin
tettek azok egymásra hatásúra is, 
szomorúnak, vigasztalannak, szinte 
Remény telennek tartom; mondhat
nám rövidebben: olyannak látom, 
amilyen már évek óta. Dúl az osz- 
tályuralóm minden kártevése ma is, 
mint évek óta már. Nagy pipáju, 
kevés dohányu' emberek azt hiszik, 
hogy csak az ő receptjük szerint le
het hazát menteni s ha ők a hata
lomról lcszorulnak, akkor vége az 
országnak is. Azért tüskön-bokron 
át, minden eszközzel csak egyre tör
nek, hogy a hatalmat kézben tart
hassák, ők lehessenek a helyzet 
ural, ha ennek ára talán az is, hogy 
súlyos rendbontásokat is elnézze
nek, vagy megbocsássanak, a nép 
igazi akaratának megnyilatkozását 
pedig oktrójjal, hatalmi erővel és 
egyéb visszaélésekkel meggátolják, 
mint legutóbb is történt. Kezdettől 
fogva abszolutizmusféle az, amit a 
mai rend emberei alkotmányos kor
mányzásnak neveznek, mert ugyan 
mi más lehetne a kivételes és nem 
kivételes hatalomnak az a tobzó
dása, mely mindig serény volt reak
ciós intézmények megvalósításában 
és reakciós cselekedetek gyakorlá
sában, mint az internálás, a sajtó
szabadság pártos kezelése, a nume
rus clatísus, a mozi-konfiskálás, a 
különféle monopóliumok ajándéko
zása, egyes kereseti ágak üldözése, 
az italmérési, trafik-jogok kezelése, 
stb.; ellenben nagyon lanyha, , sok
szor bűnösön passzív .volt sok min
den' kártevéssel szemben, mely mind 
a nemzet életgyökereit rágta, hogy 
csak arba Utaljak, hogy a magyar 
társadalom jó része, vagy sok egyes 
nem kedves valakik szinte védtele
nek voltak a felelőtlen elemek ezer
féle támadásával, sőt egyes hatósá
gok túlkapásaival szemben is. Tes
sék igy elképzelni gazdasági rendet, 
társadalmat, országot, államot, a 
melyben: „mert nincs mindenkinek 
biztonsága, tehát senkinek sincs és 
nem lehet.44

— A helyzet ma sem más. A bajok, 
az elnyomás, az üldözés vígan tob
zódik tovább. Folyik és pedig a 
kormány rossz irányban tanúsított 
engedékenysége, másrészt rossz 
irányban alkalmazott szigorúsága 
jóvoltából a testvérharc, a gyengék 
elnyomása, mely miatt kifelé ellen- , 
Gégéinkkel szemben oly. keservesen i

ŐS teljes joggal panaszkodunk'. Nem 
csuda, hogy panaszainkra gúnyos 
kacaj a Válasz: „Előbb magatok' 

1 hagyjatok abba önmagatok üldözé
sét, lebombázását, internálását és 

, adózó exisztenciáitok, valamint saj- 
tóto.c üldözését, a szabadon szóló be
csületes lapok betiltását, mely egy
úttal sok munkás szájából is kivesai' 
a kenyeret.44 „Előbb — mintha hal
lanám, mondják — szerezzetek éri 

n magatok törvényeinek, 
előbb állítsátok helyre az erkölcsi 
rendet a magatok földjén.44 „Akkoi*  

taJán beszélhetünk külföldi 
kölcsönről is.“ „Szerezzétek meg 
gazdasági életfeltételeitek legfóntos- 
sabbikát: a hitelt, melynek alanja, 
hogy orszá írótokban mindenki bl&< 
tonságban érezhesse magát.44

— Hogy a helyzet most hirtelen 
válságosra fordult, ez egyszerűen 
nem több, minthogy a létező bajokat 

1 most már, miután a fejek falba ve
rődtek, mindenki látja s a sokféle 
okozat jelentkezik. Egyszerűen mogi 
ért a gyümölcs. Ez — szerintem •<’ 
a jövő kópé.

— Ebben adva van az is, hogy 
miképp képzelem el a lejtőn való' 
megállást, a kibontakozást. Meg 
kell szüntetni, de azonnal az okokat. 

‘Vissza kell adni a nemzet és polgá
rainak szabadságát. A szabadságát 
a jóra! Hadd dolgozhasson, vehes-, 
són lélekzetet mindenki szabadon. Ne 
akadályozhassa senki még azt sem, 
hogy kivétel nőikül mindenki tanul-, 
hasson s ezen a réven megszerez
hesse boldogulnának küzdő fegyver 
reit. Csak arra kell vigyázni, hogy 
mennél kevesebb embert kelljen ma
gának az államnak eltartani. Itt 
tessék numerus clausus-meX doL 
gozni. Hanem aztán arra már a hai 
talom minden szuronyának vigyáz
nia kell, hogy többé adózó polgár
nak hajaszálát se görbíthessék meg.

— Vissza ahhoz a jogrendhez, ahol 
még I9l4-ben voltunk. Szabadon, fé
lelem nélkül akarunk járni végre ai 
utcákon, mint akkor.

— Ahhoz, hogy idáig érjünk, 
egészséges közvélemény, az összes
ség boldogságát szolgáló kormány*  
zás kell s nem olyan, melynek fő
gondja, hogy hány szolgabiró kerül*  
jön be a parlamentbe. Ott sem mtj*  
száj Gömbösöknek verekedésre gyür- 
kőzni. Az 191i-es Magyarország kell, 
ha csonkán is egyelőre, de teljes er
kölcsi, jogi rendjével. Akkor talán 
majd jön a gazdasági rend is ős 

el kezdünk lépkedni a régi, nagy 
Magyarország Ígéret földje felé fa
— Akkor majd nem kellenek két

ségbeesett felhívások és egyebek, a 
liberális ellenzék is tudni fogja, 
hogy hol a helye.

— Ugye milyen szánalmas hatal
maskodni 8 aztán ha jön a megpró
báltatások ideje, könyörögni? Ott 
leszünk, miniszterelnök ur! Ha kell 
könnyezve békülilnk meg és borik 
lünk akár, azok keblér.e h, kik eddig
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btfűfc ingták bennünket, mert ide
jében megláttuk a lejtőt s mert 
arról a politikáról időben rosszat 
jósoltunk, mely végre is a legrosz- 
Rzabbhoi vezetett. A haza megmen
tésére mégis szívesen sorakozunk, 
ha ön hív is bennünket

Repüli nzsora-liMtoli
Ismeretes, hogy n kormány a drá

gaság letörésére olyan rendeletét is 
készített, amely az eddig működő 
három uzsornbiróságot kiegészíti 
és hat uzsorabirósági tanács felál
lítását hagyja meg. A legutóbb 
megtartott minisztertanácson részt 
vettek az Ország Ítélőtábláinak el
nökei Is és itt dr. Juhász Andor, a 
budapesti klr. ítélőtábla elnöke 
.vetette fel azt az ideát, hogy az ár
drágítás! bűnporek gyors lebonyo
lítása érdekében állítsanak fel úgy
nevezett repülő Uzsorabirósági ta
nácsokat. Ennek folytán még e hé
ten megkezdi működését a repülő 
uzsorabirósági büntetőtanács, még 
pedig először a központi vásárcsar
nok helyiségében. Akit árdrágítá
son érnek, rögtön az uzsorabiróság 
elé állítják, ahol nyomban Ítélkez
nek is felette.

Dr. Langer Jenő kúriai bíró a 
budapesti 1 
nöke még ezen a héten gondosko
dik, hogy az eddig felállított három 
MzBorabiróságl tanácson kívül 
újabb három uzsorabirósági tanács 
alaktttassék.

A szigorú és radikális rendszer, 
amellyel most kezdték meg az ár
drágító kereskedők kezelését, ke
reskedői és iparoskörökben nagy 
megrökönyödést keltett A kereske
dők annak illusztrálására, hogy 
nem ők az árdrágítók, azt hangoz
tatják, hogy az itthoni mezőgazda
sági termények ára sokkal maga
sabb, mint azé a portékáké, amelyet 
tengeren túlról importálnak Ide. 
A fővárosi kereskedők a legközeleb
bi napokban ankétet tartanak a ma
guk érdekeinek megóvása végett.

, , ,, £0K 65 varmegyék összes közlnvat
buntetotorvenyszek el- j katonai ég rendészeti alakulatok,

Csalás a rokkantak nevében
Még a választások idején a gazdaság

politikai párt szolgálatában állott Szász 
Károly kőmlves, akit azzal bíztak meg, 
hog ya párt jelöltje számára aláíráso
kat gyűjtsön. Emellett azonban a kő- 
mivelegény egy másik gyüjtőivvel te 

hasalt, amelyben a rokkantak számára 
gyűjtött pénzt. Azzal tévesztette meg az 
emborcket. hogy aki általa a rokkantak 
számára klccbb-nngyobb összegeket ad 
annak 6 rokkantigazolványt 6Z6- 
réz, amellyel azután Igen po
tom áron tud az Illető szerezni 
cipőt, ruhát óé egyéb közszükségleti tár
gyat. A pénzeket be is gyűjtötte, a rok
kant igazolványból természetesen nem 
lett sommi, sőt az összegyűlt összeget 
sem szolgáltatta be a rokkantaknak, 47 
följelentés érkezett ellene, B csaló kőmü- 
vcílegénvt tegnap délután fölismerték a 
detektívek, a főkapitányságra állították 
elő, ahol kihallgatása után letartóztatták.

Vitíné avatni, a Margltsiigeton
A Vitézi Szák augusztus 15-én délelőtt

10 órai kezdettől rendezi a BAO sportte
lepén a vitézek avatási ünnepét. Ez az
avatási ünnepély egyszersmind záróköve 
a v-‘ézi rend második életévének. Az í' v ' ivieveiiCK. AZ 
•’vattai ünnepségen Horthy Miklós kor
mányzó. mint a vitézek első választott 
főkapitánya fogja a vitézi eskü letétel® 
Után vitézzé Ütni ég nvatnl a Vitézi RzA 
részéről javaslatba hozott kiváló hon
fiakat, akik személyi vitézségükkel és 
tántoríthatatlan magyar hazafiságnkkal 
vitézi telek elnyeréséro érdemesekké vál
tak. Az ünnepség országos keretek között 
fog lazaJlani. amelyen úgy a központi 
hatóságok, mint a törvényhatósági váro-

Ma tárgyalja a bíróság Héjjas lakásügyét
Ismeretes az a harc, amely a 

múlt hét végón dr. Eötvös Bálint 
és Héjjas Iván között támadt. Eó'í- 
vös Bálint dr. pert indított Héjjas 
Iván ellen, a köztük fennálló vitás i 
lakásügy bírói eldöntése végett és ; 
ezt megelőzőleg Héjjas Iván ombe- j 
roi ki dobálták az Eötvös-utca 26. I

Szombatra írható fitélet 
a Landan»pbrben

— A Hétfői Napló tudósitójától —

A hetek óta fartő Landau—Dóbé-1 társai felett a 
bűnügy tárgyalásának bizonyítási; 
anyaga befejezés felé közeledik. E' 
héten okvetlenül véget érnek a még 
hátralévő tanúkihallgatások és a”, 
iratok felolvasása, az Írásszakértők 
és orvosszakértők meghallgatása 
után minden valószínűség szerint, 
o. hót végén megtartják a párbeszé
deket is. A bíróság — hogy gyor- 
fia-bb tempóban fejezhesse be az 
ügyet — e héten a keddi ünnepnap 
kivételével, minden nap tart tár
gyalást, úgy hogy

valószínűleg szombaton máé, 
meghozhatja Dóbé Nándor és

í sok és vármegyék összes közhivatalai, a 'molt cikkek árát számítsák aranypari-Iv.<—t X------—11 vala-1 ...... - -----...................
mint a községek is nagyszámú küldött
ségekkel képviseltetik magukat.

> Aranyparitásos munka
bért Követelnek

a KeresztényszocialistáK
A Keresztény Szocialista Szakszerveze

tek vasárnap délelőtt tartották nagygyű
lésüket a régi országházban, amelyet 
Székely János volt államtitkár nyitott 
meg, rámutatva arra, hogy a nyomor és 
az ogyro növekvő drágasággal szemben 
a kormány tehetetlenül áll, mart nem 
mór hozzányúlni a nagybankokhoz, me
lyek a drágaság okozói. Utána Tobler 
János szakszervezti főtitkár beszélt, aki 
beszédében a tűrhetetlen drágaságért és 
koronánk romlásáért a bankokra hárí
totta a felelősséget, Követeli, hogy a kor
mány drákói szigorral kényszerítse a 
bankokat, hogy eredeti hivatásuknak 
megfelelően dolgozzanak. A munkások 
helyzetével foglalkozva oly irányú köve
telést terjesztett elő, hogy a kormány 
gondoskodjék arról, hogy a munkabérek 
a drágaságnak megfelelően flxlroztas- 
sanak, hogy no kelljen a munkásoknnl< 
állandó sztrájkkal kierőszakolniok meg
élhetésüket, ami a termelésnek is kárára 
van. Kocsdn Károly fölszólalápában azt 
követelte, hogy ha a ormány nem képes 
a drágaság problémáját megoldani, tá
vozzék a helyéről s adja át azoknak a he
lyét, akik tudnak és akarnak radi- 
káliisan szembeszállni a spekulációval, 
mely a olgozók millióit a pusztulás ör
vényébe juttatta. Határozati javaslatot 
terjeszt jelé, melybon többok között a 
következőkot mondja:

Követeljük: I. hogy a kormány azon
nal állítsa föl úgy a szellemi, mint az 
ipari- és mezőgazdasági munkások és 
munkaadók részére a paritásos munka
bért megállapító bizottságot, melynek 
föladata a munkabérok arányba hozá
sa a mai drágasággal. II. Követeljük 
a hatósági kedvezménye*  ellátás fönn
tartását és kiterjesztését azokra, akiket 
kihagytak. III. KÖzveteljük a pénzér
ték álandósitását és függct-lenltését a 
hazai én külföldi valutaspokulánsokfól. 
Amennyiben a nagybankok részesei a 
korona romlásának .tiltnssanak ol a 
valuta, élelmiszer, föld, stb. kereskedés
től. IV. KÖzveteljük, hogy a szemérmet
len árdrágítást a kormány drákói sza
bályokkal törje le, hogy V. a tüzelő sze
reket: fát, szenet, valamint a cukrot az 
állam monopóUzálja, hogy VI. a kivi
tel és behozatal haszna az állam részé
re biztosittassék, VII. Hogy a keresz
tény szövetkezeti mozgalom kisipar é*  
korcskedelom a korm ány részéről az 
eddiginél hathatósabb támogatásban ré- 
szesitessek. Vili. Hogy az Állam hagy-1 
ion föl azonnal a hivatalos árdrágítás-1 
•al. Végül követeljük, hogy ne csak a 
busa és m ipari munkások által tor*

KÜLFÖLDI HÍREK

szám alatt lévő lakásból Eötvös 
Bálint dr. bútorait és egyéb ingó
ságait A budapesti központi járás
bíróság dr. Hónap Károly tábla
bíró előtt a maii napra tűzték ki 
az Eötvös—Héjjns-fóle lakásper 
tárgyalását.

'.sorolási ügyben 
as ítéletet is.

IFe effy-kót napon belül a katonai 
hatóságok nem adják meg a föl- 
montést Danszky Mihály főhad
nagyunk a titoktartás kötelezett
sége alól, akkor a bíróság mellőzi 
a tara további kihallgatását, csu
pán arra vonatkozólag dönt, hogy 
a már letett vallomására meges
keti-c, vagy sem.

Itt említjük meg, hogy az ügy 
hatósági funkcionáriusai nap-nap 
után sok névtelen lóvéiét kapnak és 
sok fenyegető levelet kap Rupert 
llezső is.

EIzász-Lotharingic
Az Elzász-Lotharinglából klntn 

ellőtt alkalmatlan németek kiuta,i' 
tását szombaton minden !nrhí„„' 
nélkül hajtották végre.

A német sajtó természetesen nagy 
felháborodással tárgyalja az £| 
zász-Lotharinglából kiutasított né 
metek ügyét és orélycson tlltalank 
a franciák- Intézkedése ellen, anieí 
lyet a civilizáció legelemibb törvé
nyeibe ütközőnek mond. A Vessl. 
sebe Zeitung úgy emlékezik meg a" 
kiutasításról, mint barbár b-ntáll. 
fásról.

Olaszország
a belgrádi kormány a Glornale 
(iltalia jelentése szerint utasította 
római követét, hogy sürgesse meg 
a Santa Margheritúban kötött szer
ződés végrehajtását, azaz Dalmácia 
harmadik zónájának és Susált kiil. 
városnak kiriiitését, továbbá annak 
a vegyes bizottságnak megalakitá. 
sát. amely a zárai szabad zónát és 
a fiumei határt lesz hivatva meg, 
állapítani. Az olasz kormány vona
kodásának esetére a belgrádi kor, 
mány azzal fenj-ogelődzik, hogy a 
népszövetséghez fordul.

Mint a Tribuna jelenti, az olasz
lengyel kereskedelmi szerződést a 
legközelebbi napokban a parlamenti 
elnapolására való tekintettel kirí, 
lyi^dekrétunnnal fogják ratifikálni.

Alagi versenyek
A szombati ós vasárnapi galoppveiw 

nyék nagy kösöuségot vonzottak ki 
a várakozásnak mt>gtelclő'u 

1 bővelkedj

------ . — »•
i'W-h, Ziaraem a munkabéreket is. mert
/.iUü/ijcu a termelő erő, a nemzet maga AteM-rTT!

bo/7 elpusztulni. * V°5la éí, ---------—— -
* ,-n«».wnu. V- t .. .................. kitűnő, népes mezőnyökkel bővelkedő,zati teviKbí8 * 10 * ?0<í3án Karoly határo-, reúclte versenyeket nyújtott a két ver- 

totte.- Wt ^hungulag magáévá i senynap. Szombaton a B uperra-dij voU 
n legfontosabb futára, melyben Ralié*  

‘J ‘ rina II" a Bakonypölöskai ménes kitűnő 
j, „ ' hirü kétévese tette le maidenségét, olij

Írország
Az ir szabadállamban, amely pe-j 

dlg már kivívta függetlenségét és 1 
szabadságát, még mindig nem tud
ják helyreállítani a rendet. Kor- 
luánycsnpatok ós lázadó alakulatok 
bsszaraapásalról röpít szét híreket a 
távíró napról napra ós talán el le
het mondani, hogy nincs óra, mely- 

anfüzn» vér az nj szabadság 
fo djét Grlffith halála valószínűleg 
szln.én hozzájárni a zavarok foko
zásához, a kormány erős tekintélyt 
veszített benne, akinek kidőlése, ha 
közvetve Is, de erősíti az elégedet
lenkedők pozícióját, mert igyekez
nek kihasználni a pillanatnyi za
vart es a kormány helyzetének pll- 
lanatnyi gyengülését.
.„,D? ,hÍTel ”iabh merény
letet kisereitek meg. Rajtaütöttek 
a ioposta. őrségén, majd behatoltak 
az epuletbe és felgyújtották a tor- 
meket. Céljuk csupán esztelen rom
bolás volt es különösen azt a ter
met akarták elpusztítani, ahol a 
távlrógépek allénak, Nagyobb kárt 
nem tudtak tenni, mert a katonaság 
Idejében a helyszínére ért, és ártal- 
inatlanná tette a lázadókat.

Hivatalos jelentés szerint a kör- 
mányosapatok Cork városának el
foglalásakor 50 foglyot ejtettek. A 
katonák közül heten estek el és 
J?bebn megsebesültek. A vidéken 
többféle önkéntes csapatok alakul
tak, amelyek a nemzeti hadsereggel 
karöltve iparkodnak az ország bé
kéjét és belső rendjét helyreállítani.

Az ir lázadók megrongálták az ir 
partokon azokat a kábelvonalakat, 
amelyek az Egyesült-Államokat kö
tik össze Angliával. A vonalakat 
eddig még nem sikerűit kijavítani 
és különösen a pénzügyi világ szen
ved omiatt, mert az üzletemberek 
csak késedelemmel tudnak egymás
sal érintkezni.

Nellaón vezérőrnagy ellen Asli- 
burton közelében, Ugyanazon nap, 
amikor Wiltön tábornok gyilkosait 
kivégezték, merényletet követtek el. 
Nelleont puskalövés étté. Állapota 
Igen kgmgly.

-----— > U HU íuniuvunvgvi,
hatalmas ellenfelet kényszoritte az eh 
sö díj holtversenyéé megosztására/ 
mint Ébredj magyar. Vasárnap az Er. 
zsébctfalvai-dij vonzott néhány klasszis 
kétévset a starthoz, melyet Vica bizto
san nyert meg a íulnagyrn tartott 
s.ze barna ollón, míg a jókópes^'irü El 

I »?e felejts csak harmadik tudott lenni, 
i A kétévesek handiajéban imponáló ti- 
j zenhatos mezőny*  indult, amely fölött 
Lorranie aratott könnyű győzelmet top 
formájának megfelelően. A Háromévet 
sek nyári nagy handicapjét Hámot 
nyerte a tavasz óta nem látott erősen 
favorizált Kudlich ellen. A két naq 
részletes eredménye ezek:

Szombat. I. 1. Királyhágó (V\ reá) 
(Pretzner). 2. Szanaszét (5). 8. Elsőm 
(10). II. 1. Melódia (4) (Schejbal). 2. 8es- 
tllia (6). 3. Mátyás király (4). III. 1. 
Ballerina II. (1%) (Nagy G.) és Ébredj 
magyar (p) (Pretzner). 3. Mikoló (6). 
IV. 1. Nur für Dich (1) (Pintéu). 2. VI- 
pldia (4). 3. Brigitta (8). V. 1. Chip (2) 
(Esch Győző). 2. Frauenlob (3). 3. Amok 
(5). VT. 1. Gém ah! (4) (Hauser). 2. Másll 
(4). 8. Ugardy (4). — Vasárnap. I. L 

Lóra II. (2) (Esch Győző) éd Államtitkát 
(8) (Pretzner). 8. Donna Magda (4). TL 
1. Lorraine (10) (Sajdik). 2. Integritás 
(8). 3. Tériké (6). Hl. 1. Bánion (3). X 
Kudlich (p). 8. Dellcat (3). IV. 1. Vica 
(4) (Bioisto). 2. Persze barna (2). 3. El 

ne felejts (3). V. 1. Szemfüles (p) (El
etető). 3. Pannikám (8). 8. Setesuta (4), 
VI. ]. Felség öccse (8) (Takács). 2. Ma*  
ruja (6). 3. Bombulus (2 Jó).
*******RgMlüs^MWWIW^

A Vígszínház első heti műsora a múlt 
szezón legkedveltebb színdarabjait öleli 
fel. A kék frakk, Diákélet, Tolvaj és 
Mértföldkövck változnak a műsoron. AS 
előadások nyolc órakor kezdődnek.

A szesz uj alapára. Az Országos 
Szoszéríékesltő Rt. közli, hogy a t^csz 
alapárai további intézkedésig liekto- 
literenkint a következők: Általános dena
turáló szerrel való denaturAlite céljára 
szolgáló adómentes szeszre*  110, ecet-gyár*  
táshos szükséges adómentes szeszro 135, 
különleges denaturáló szerrel való dena
turáld*  céljára szükséges adómentes 
szeszre 145, különféle összetett éterek 
gyártásához szükséges adóköteles’ szeszre 
200, emberi fogyasztás céljára szolgáló 
adóköteles szeszre 240 korona.
*te*w*a*̂*evw***^w*w*w*Mfs>u ,*M* r*s

Pávát*  Naponta fél 8 órakor és
csütörtök és «zotnN*ite.u.  

H J Ek K W 4 órakor lllvnrb ai.at-
W , Meliditö. P»a»vn?«*lw VSraaHt*'  é» Zita lsen, » Opera

—- tasiai, mint vendnek.
TeMsanám; 55-B valamint a nagy műsor
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Kog^izn lehet a bajon segíteni?
Innak. A rendelkezésre álló javifó- 
Rzefszámok, kellékek sem elsőrangú 
minőségűek, kevés van belőlük. A 
szerelők is kevesen vannak, nem 
győzik a munkát. Szemrehányást 
kapnak, hogy miért jönnek a beje
lentés után olyan későn, pedig egész 
munkaidejükben egyebet som tesz
nek, mint hogy egyik készüléktől a 
másikhoz loholnak. Arról persze 
már beszélni is unalmas, hogy nem ! * 
tudnak megélni, kevés a fizetésük, 
stb. stb.

Pedig talán volna az egész ügy- , 
nek egy eléggé szimpla megoldású: ■ 

Engedjék meg a szerelőknek, hogy 
magánelö fizetőseket fogadjanak el a 
telefon jőkarbaniariúsára szolgálati 
idejükön kívül. Ezzel a megoldással 
mindenki jól járna. Jól járna első
sorban az előfizető, mert ha a jókar
bantartás emeli is a telefonköltsé
geket, mindenki tisztában van azzal, 
hogy csak a rossz telefon drága, a jó 
telefon, ha több pénzbe kerül is, 
mindég aránytalanul olcsóbb.

Jól jár természetesen a í 
mert csinos 
szolgálati idején kívül.

Jól jár az a tele főnél ő fizető, aki 
nem veszi a szerelőt ilyenmódon 
igénybe, mert a szerelők elvégezvén 
a .javítási munkák jó részét nem
hivatalos idő alatt, kevesebb munka 
marad a hivatalos időre és igy a 
közönséges előfizető rossz telefonja 
hamarább kerül ropnratura alá.

Jól jár az állam, mert hiszen 
gondtól szabadul meg, mikor, módot 
ad alkalmazottainak arra, hogy pri
vát-munkával rendes keresethez 
jussanak.

És végül jól járnak a központos 
kisasszonyok és az egész telefonos 
emberiség, mert a telefonok jók lesz- 

; nők, a központban pedig sommi sem 
i okoz annyi bosszúságot és idöveszte- 
i séget, mint r rossz telofon. Időtaka- 
| vitás: gyorsabb kapcsolás, kövesebb 
i tévedés, idegek megóvása mind kö- 
! vetkezmónye lenne ennek a megol- 
| dúsnak.

A Tekintetes Igazgatóság szives 
figyelmébe!

Szanatórium
Sem tudom mindenki úgy van-e vele, 

'de az én számomra kórház és szana
tórium mindég borzadályt keltő szavak 
voltak. Gondolom, régi cselédmótáktól 
volt ez. Kis, kócos mindenes dalolta va
sárnap délután odakint a konyhán 
mosogatás közben:

■fiolái madár szállt a Rókus falára, 
Meghal köztünk valaki nemsokára, 
Én halok meg mert megöl a szerelem, 
A kórházban doktor Fischert szeretem
Évnyire emlékszem a htsszu-hosszu 

(iáiból, amelynek szerelmi romantikáját 
hat éves kis agyam még nem értette 
meg, de amelynek nyomán a Rókus és 
más kórházak képe úgy maradt meg 
emlékezetemben mint fojtogató, borzab 
más épületé, amelynek kőfalán szünet
lenül ott ül a szörnyű halálmadár, nagy 
fekete szárnyait csak néha rebbentve 
meg lomhán, hogy egy kicsit felemel
kedve szemlét tartson a halálraítéltek 
felett, azután ugyanolyan lomha rebe 
kenéssel visszahuppanjon a rideg kő
falra, mint Poe át kos hollója.

És ez a gyerekkori képzel olyan erős 
és eltörölhcietlen volt, hogy később 
megnőve sem tudtam elűzni, megváltoz
tatni. Baráti kötelesség: kénytelen vol
tam egyszer-kétszer látogatást tenni 
kórházi betcgá'z.ynál és úgy mentem vét 
fíig a kőkockás folyosón, hogy szemeim 
iizünctleniil a halál madúrt keresték és 

‘az ágy melletti széken ülve ideges nyug
talanság bizsergett a lábamban; csak el. 
ki, minél előbb.

A szanatórium pedig nem volt egyébb, 
mint a kórház finomabb, bizalmat ger
jeszteni akaró neve, ugyanazzal a hat 
lálmadárral, ugyanazzal az életről le
mondó, szivctfacsaró, tehetetlen szomo
rúsággal, borús, sötét, ijesztő biztny- 
talansággal. Hiába olvastam derűs fe
hérségről, kedves és finom ápolónőkről, 
szellös szabikról, napsugárról regények
ben, cikkekben, prospektusokban, rú 
portokban, a borzalmas nóta erősebb 
volt:

Halálmadár szállt a Rókus falára. . .
Míg végül is— hiába, öregszik az em

ber — magam is odakerültem. Megesett 
rajtam a szégyen: betegség birkózott le 
az ágyba és akárhogy is próbáltam sem
mibe venni, ott tartott makacsul, külön
böző apróbb katasztrófákkal fényét 
getve, azután mikor ellenállásomat a 
láz végképpen megtörte, g.ondos roko
nok kivittek a János szanatóriumba, a 
Városmajorba, amelynek fájdalmas 
clkulturálódásáról éppen ebben a szét 
rény rovatban irtani két héttel ezelőtt 
néhány kétségbeejtő szót.

És most derült ki, hogy a fiatalkori 
illúziókért, mégha csúnyák is, minden
képpen kár. A János szanatórium (nem csit, hogy belet érjünk nagy-nagy szelíd 
tudta pedig mit cselekszik) a mélabús, ------- ’------
szivetremegtető dalocskának számomra ' 
elvette a himporát. Lekaparta róla a 
gyógyíthaiatlan melankóliát és megnui- i 
tatta ulatta a szentimentális szerelmet.

Mert halál madárnak tényleg nyoma | 
sem volt. De volt helyette aranyos ba> . 
rátom, az igazgató: Miska, aki kupica- ] 
val töltögette minden betegbe a lelket 
és volt tréfásan, kedvesen flegmatikus 
orvos: doktor Fodor, aki előadást tar
tott nekem az újságírás és nikotinéivá 
zct szoros kapcsolatáról az ókortól 
kezdve napjainkig és volt csinos mo
solygó, pisze orrú, pergö-beszédü ápo» 
tűnő kisleány:' Magda. Ezek voltak 
halálmadár helyett.

É\s volt még egy furcsa dolog. A be
tegek közül sokan nem ágyban feküdtek 
nappal, hanem kint a kertben, kényel
mes székekben. És napközben újságot 
olvastak. Az egyik úgynevezett uszító 
kurzus-lapot, a másik úgynevezett lá
zitó liberális-lapot. Azután, kik! olvas
ván a maga újságját, cserélik. És most 
a kurzus-ember olvasta a lázitó lapot 
is, a liberális ember az uszitó-lapot. 
Azután féhelcszik az újságokat és be
szélgetni kezdtek egymással. Nem ám 
bikacsckkel, vagy ököllel, hanem szép,

Ezer bajunk, idegtépő bosszúsé-1 
Kunk, életünket megkeserítő kelte- 1 

' illetlenségünk között nőm utolsó he- I 
lyen áll a telofon, sőt mondhatni a , 

j sor élén büszkélkedik, mindjárt a j 
rangsor elején. Csele meg kell hall- ! 
gatni egy teloi'onelőfizctö panaszait, 
vagy talán meg sem kell hallgatni,! 
mert úgyis klvülrő tudja őket min-1 
denki:

— Nem lehet már elviselni, az em- 
; l-er idegei rongyokra Ezokednak. 
! Drága, méregdrúga és rossz. A köz- 
1 pont nem jelentkezik, de ehhez hozzá, 
vagyunk szokva, ezt csak eltűrné 

j valahogy az ember. Az aktuális haj 
1 űz, hogy a telefon rossz. Mindég 
rossz. Hol nem lehet érteni, amit ne
kem mondanak, mert a készülék 
zug, zörög, fütyül, sivit, vagy bor- i 

, reg-, hol azt nem hallják, amit én 1 
i mondok bele a kagylóba. Piros lesz 
n képem a dühtől és erőlködéstől, 
úgy bömbölök és a másik végéről a 

! drótnak először naivan, ártatlanul, 
i majd mindig idegesebben és türel- 
' metlcnebbül folyvást csak azt hal

lom:. „Halló? Halló! Halló!!" Fontos 
j beszédem volna X doktorral, de X 
doktor nem hallja, amit mondok és 

' öt kérdő, vagy, bosszankodó „Halló" 
' után leteszi a kagylót, azt gondolva, 
i hogy valaki feltréfálta, vagy hogy 
a központ tévedésből csengetett

■ —- íls akkor kérni kell a hiba-be
jelentőt. É3 a hiba-bcjeienlö tudo
másul veszi panaszomat, hogy a tc-

■ lcfonom szüntelenül búg, vagy hogy 
• nem lehet hallani, amit belebeszé- 
. lek, vagy én nem tudok mást hívni,
mert a lámpáeskám nőm gyullad ki 
a központban, vagy, hogy engem 
nem lehet hívni és akkor a hiba- 

i bejelentő megígéri, hogy kiküldi a 
i műszerészt. És sok-sok idő múlva a 
' műszerész meg is jön és mogrepa- 
I tálja (optimista vagyok) a telefonö- 
' mát. És a telefon sokkal röidebb idő 
' alatt, mint megreparáltúk, újra cl- 
I romlik.
( A szerelő is panaszkodik és min- 
' den malicia nélkül hozzá lehet 
| tenni, teljes joggal. A telefonkészü
lékek ócskák, kopottak, hamar rom-

I
i

i

I
1 jómodoru szavakkal. Végül az egyik fel ! sód". Orvosi vizsga, összekötetés, rokon-
1 akart kelni, de nehezen ment még a do- J ság, zsebben levő pénz, képesítés, 

lóg (beteg volt szegény) a másik meg- |kaalkalom stb.! 
fogta tehát a hóna alatt és felsegítette.

Tudom, tudom miiyen elcsépelt téma j rekro nincs sziikségo az Egyestilt-Alla- 
cr, És mégis megkérdezem: drága j 
.1/íska, kedves Fodor doktor és aranyos , 
Magdus: nem lehetne annak a János 
szanatóriumnak a falait eltolni cg.y ki-

I
I

nyugalomra és barátságra mind akik 
ebben az országban lakunk?

Dehogy lehet, dehogy lehet. Hiszen . - , (Ai- , "> ■ 1’ „ .u ' Itt nem dobálóznak a papirpénzzol,én. aKi Keretezem, mti.or s.aoaa volt 1, *,  —_ x , „ ± 1 * t ± a. ... , . Ikét ruz centet űzetek az újságomért. Aktjonom ebbe a veszekedő varosba, én napi koMtom futja dolWrh61 ó,
magam is úgy elszaladtam, hogy még n szobám heti bére hideg, meleg vízzel 

j búcsúzni is elfelejtettem és ezuton kül- ; G dollár. A West 143-ik utcán. Ez alatt 
I dóm, pótlólag szives üdvözletemet. 1 - -

I

I

cákat Enst ós Wost jelzővel látták ol és 
Bzámoztúk. Minden utca szóni egy

„bloek**  és 20 block egy mértföld (l-< 
km.) A legmagasabb utca szám messze 
200-on fölül van. A Cityben, amelyet 

Sűrűn jönnek már külföldre szaladt; itt „D.r.rn-TownM-nak neveznek, a» ut- 
magyaroktól levők*.  Írások, Hogcn le-’ o.'.kn.-.k rend™ novlik van aatar nólkfll. 

ivegövel idegen országból. Un kis ím-> A hiroB nagy „r>ir.h'‘-t. nem tnpnv.ta- 
pressziók íb néha az elsők, do mindig , lom, do a folytonosan mozgásban levő, 
érdekesek, hiazon a mi magyar szemünk tempóban lüktető élet azonnal szembeöt- 
látja ilyennek vagy olyannak a dolgo- j lík. A „Subway'*  a föld alatt, a Street 

' kát. Ezen a héten Newyorkból hoztunk Cár (vilianyós) és autóbusz a föld szinén 
1 levelet lapnnk egy olvasójától, amelyc- és az „elevated" a föld fölött nakadat- 
kot, a személyi részletek kihagyáflával lanul közlekednek express- és halyivona- 
1 tt adunk: fokkal. A telefon elsőrangú.

Newyork! A hajón eltöltött utolsó Ennyit egyelőre. Bár még csak néhány 
■napról csak annyit jegyezhetek meg,. narOs amerikai vagyok, a legfontosabb 
Ihogy a kikötéstől 4 óra hosszat tettek' közmondást: „Tlmo is money maris’* 
próbára és vizsgára a „bevándorlási hl- megtanultam, 
vatalnokok”, anrlg kimondották „pás- 1____________

POLOSKÁIT WMATTEINE?:»í*i».»

A földbenyoiuott 
ott is etilét férfl- 

körtilnéznck,I

I

műn-
Beteg, tehetetlen, tá- 

j masznélktili, koldus, elégedetlen omhe- 
: luttiu lunus az r,gyesuii-.*Miu-
I moknak. Newyork!
í Káprázatos álomvlldg! A magam 
hangjától megijedtem, amikor a lif
tesnek (itt „elevatox^-aek hívják) be- 
monotr.ru, hogy „fourleen", értvén 
alatta a 14-ik cmelotet. Egg nag:j ház
ban van „cxpres8‘‘ lift és „lacal" lift. Az

1 express a 10. emeleten alul meg sem áll.

. ............................... . .........  . ....... .
ártsd, hogy a város egy fő artériája: a

| Tiftt A vénáétól jobbra és balra eső ut-1

Cigányok utcája
Este félnyolc tájban megeleveaedik a 

kihalt Madách-utca. 
házak kapuin Itt is, 
alakok bújnak ölő, körülnéznek, vár
nak. Csaknem mindegyik hogedtit, vajry 
más zeneezerszámot szorongat a hóna 
alatt Egy perc alatt megtelik velük a 
kis utoácaka..

Álicnk a kapuk előtt és várnak. Van. 
amelyik unja az á!ldo?41ást, ',:sehkerdőt 
vesz elő, ktcritl n földre, ráül 
kuporodva, mint a törökök. De a log- 
többjo nem ilyen íhiyás, egyszerűen a 
kövezetre telepszik és nőni törődik vele, 
hogy roros lesz a frissen kefélt frakk- 
nadráy. Mert a Madách-utca lakóinál 
kötelező viselet a frakk, rang a szmo
king. Ez a frakk ugyan csak nevében 
rokon az előkelő angol klubok mepsxo- 

, költ evening dress-óvel, de mégis estélyi 
I fltözet <’s mint ilyen bizonyos méltóság

teljes és komoly külsővel ruházza fél 
a szegény külvárosi cigányzenészeket, 
akik itt várakoznak egymásra, ho.gy 
együtt menjenek be a városba muzsi
kálni.

Pontban fólnyolckor mindenki a he
lyén áll, helyesebben üldögél a kapuja 
előtt. A bandavezetők Körbejárnak, vi- 
zitúlják az embereiket, aztán ösazevo- 
rődnok a megszokott csoportok és cgy- 

u. ■ mósután indulnak el ki a Kálvária-tér,
. ____ szerelő; !d a Mátyás-tér irányában, fts ek-

mellókkereBcthez jut IíOr egyszerre benépesül az utca. Mint- 
I ha a földből bújtak volna elé, apró kis 

purdék nyüzsögnek mindenfolé. Nem a 
I játékos, boldog, vidám gyormekserog 
I ez, komoly a nézésük, mintha már to- 
: kintélyos életkor tapasztalat és esn- 
! lódottság volna n hátunk mögött. Vaj- 
I jón k! tan ltja mog a kis cigánygyere- 
' keket ilyen fájdalmas komolysággal 
: nézni! . . .

Az ő kis barna kezük is a hegedű 
| nyakát szorongatja, akárcsak az apjuké. 
I ?£onnok szótlanul az utca közepén, kö- 
i vetik a városba vonuló zenészcsoporto- 
; kát, aztán egymásután rákezdik a nye- 
' korgő húrokon: 
i „Legszebb tdno a shjjmnii . . .“ 
' Az apák megelógedoíton hallgatják t
i legifjabb nemzedék zenei prod'ikoló-
, ját. A menet megy szótlanul tovább, a 
■ gyerekek játsszák fáradhatatlanul a di

vatos r.ótát, aztán áttérnek a Rezgő 
nyárfa levőiére és már az utca vége 
felé járnak, amikor a közismert Balomé
ra rázendilenek. Egy öreg cigány agy 
hallgatja, mintha hájjal konogatnék.

Már csak néhány ház a Mátyás-térig. 
De most mind elhallgat, a Balomé kel
lős közepén, mintha elvágták volna 4 
húrokat. A nagyok Is, meg a purdék is 
lúbujjhegyon tipegnek el eg.v földszintes 
kis viskó előtt. A nyomorult kis házikó 
egyik ablakában gyászkeretes pappen- 
dokli-tábla fityeg egy zíinegro erősítve. 
A táblán mindössze ez a felírás:

„Kolompár Mihály, élt 42 évet, kls- 
bögös.11

Ettől csend esőd tok el. A halál, ennek 
a primitív külvárosi gyászjelentésnek 
az alakjában rátette az ujját a vonókra 
és ácsit parancsolt És a nagyok, a ki
ábrándult öregek, meg az apró, szo- 
moruszemü rajkók egy gyáezinenet 
hallgatag pompájával vonulnak cl az 
alatt az ablak alatt, amely mögött „Ko
lompár Mihály, élt 42 évet kisbőgős" 
álmodik a végtelen csönd ölében . . .

Do az élet liiv és a menet megy to
vább. Végre elérkeznek a Madách-utca 
végére. A rajkók leeresztik a vonóL 
megfordulnak és indul kiki hazafelé. 
Vége a zenés kíséretnek. Az apákat el
nyelte a város.

És ahogy mennok vissza a komoly 
kis apróságok az elárvult utca során, 
az egyik észrevétlenül elmarad a o«fr- 
pattól. Nagy ravaszul úgy tesz, mintha 
a hegedűje húrján igazgatna valamit 
Közben óvatosan pislog, elmentek-e már 
a többiek. Aztán amikor látja, hogy 
biztonságban van, senki som figyeli, 
gyorsan besurran Kolompár Mihály 
klrbőtjős elcconderült kapualján. Az ud
varon megáll, nyakába Illeszti a hege
dűjét {•« lassan, simogatva ráoroszti a 
vonót Az ócska négy húr csikorogva 
siratja Rácson kapu, rácsos ablakot 
Eeketekcndős, kisírt szemű aenzony 
dugja ki az egyik ajtón, nézi a gyere
ket nem tud szólni, csak hallgatja feJ- 
fclcsukló sÍrással a Kolompár Mihály 
klabőgős kedves nótáját ...

A gyerek befejezi, egyszerűen, cifrifc 
zás nélkül. A feketekendős, kisírt szemű 
asszony odaint neki, hogy jöjjön bé, 
kap egy kis kenyeret, de a gyerek esen- 
desen. komolyan megrázza a fejét, hón*  
alá csapja a hegedűt ós ahogy jött, 
halkan kisurran a kapun.ff. Ödön.

monotr.ru
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Jean Christophe Budapesten
Hétfői Napló tudósítójától.)

A német embert egy Berlinben élő 
festő-barátom utasította hozzám, 
do csak akkor jelentkezett, mikor 

uhuszonnégyórás kódorgás után még 
mindig néni tudta, hogy hol fogja 
álomra hajtani a fejét. Panaszos 
hangon adta elő, hogy a pesti hotel
portás német utasnak még a márka 
fénykorában sem szívesen adott 
szobát, mert tudta, hogy nőm haj
landó a baikánian abnormis borra
való-igényeket kielégíteni. Miután 
ódon, de elpusztíthatatlan bőrönd
jét biztonságba helyezte a szobám 
sarkában, megmosakodott, aztán 
felk-’ ' _ _
estét • vezessem be azokba a spe
ciális gyönyörökbe, melyekről Bu
dapest még ma is változatlanul hí
res Középeurópában. Nem mond
hatom, hogy a kérésnek nagy lel
kesedéssel tettem eleget, főként 
azért nem, mert bizonyosra vettem, 
hogy a derék germán felfokozott 
várakozásaival szemben csak bi
zonytalan értékű örömöket tudok 
pyfijtani.

Az Abbazia-kávóház előtti sar
kon beültünk egy konflisba és vág
tatva eliramodtunk a város felé. 
Mikor az egyik legismertebb mula
tóhely kapuja előtt megállapodtunk, 
a német természetesen azonnal elő
húzta u tárcáját, azzal a szándék
kal, hogy a kocsi diját ő fizeti. A 
konflis taxamétero egy korona ki
lencven fillért mutatott és a német 
megkérdezte tőlem, hogy az óra
lapon feltüntetett összeg hányszo
rosát kell fizetni. Mikor megmond
tam; hogy a taxát nemrégiben emel
ték fel hatvanszorosra, kivett a zse
béből 120 koronát és biztos mozdxt- 
lattal átadta a kocsisnak. A kocsis 
a következő pillanatban fölemelke
dett a bakról és a közismert pesti 
fiakkeres-frazeologia legpregnán
sabb kifejezéseivel hozta nyilvános
ságra azokat az érzéseket, melyeket 
a némettel szemben táplál. Hogy a 
tfivábbl botránynak elejét vegyem, 
suttyomban egy százkoronást nyom
tam a kocsis markába, mire gorom
báskodása néhány oktúwal alább 
szállott. Ez azonban már nem akadá
lyozhatta meg, hogy a kapuban 
álló mulatóportás tudomást ne sze
rezzen az incidensről és törvényszo- 
fiücn tudomására ne juttassa a 
smucig vendégek érkezését mind
azoknak a közegeknek, akikkel mai 
élvezeteink során olkcrülhetetlenül 
Szükségessé válik az érintkezés. A 
portástól megtudta a jegyszedő és 
természetesen olyan asztalhoz he
lyezett el bennünket, ahonnan csak 
u mennyezetre festett rosszul öltö
zött nimfákra nyílik a szabad kilá
tás. A jegyszedő , elmondta a kapu
ból! jelenetet a főurnak és a főur, 
aki a páholyok parancsnoki hidján 
Úgy sétált, mint egy Cunard-hajó 
kapitánya, kiadta a rendeletet, 
högy a német cinber.t 6b társát az 
őket megillető módon kell kezelni.

Pontosan a tizoiiharniadik saám 
nál, melyet az isteni hastáncosnő 
feledhetetlen produkciója töltött ki, 
végre megjelentek a pincér lebegő 
tenyerén azok a kaszinó-tojások, 
melyeket a nyitánynál rendeltünk 
meg. A kaszinó-tojás és a ramstek 
között körülbelül annyi idő telt el, 
hogy a sok filozófiával megáldott 
német rendszeresen megtehette mind
azokat a megjegyzéseket, melyeket 
jóvoltomból és közreműködésemmel 
■rövid két és fél óra alatt a buda
pesti gyönyörökre vonatkozóan le
szűrt.

— Kezdjük a kocsinál, — mondta 
n német kissé professzora*  komoly
sággal és rendsrerességgel. — önök
nél most emelték fel a konflis árát 
az alaptaksa hatvanszorosiira. A 
hatóság megtette a magáét a ko
csissal szemben és az utassal szem
lén is és ha a kocsis a kötelező ren
deletét nem tartja be, aunak nem a 
hatóság, sőt még csak nem is a ko- 
rait*  m oka. önöknek aa a legna-

■ , hogy csináljak neki egy jó | regesen, nanern mindenért, amu i inszemben fejtegette egyedül clfo- 
t megvesz, amit szórakozik, amit cl-. gadhato álláspontját, hogy én va- 

- i. m-*-..  -ii /-K gyök az az apostol, aki az ő igéinek 
zektát szervezek Budapesten.

HTcmrtott m ^MAQOZIM" MravktaM fe nrMM r.< kMorrictoln. R«kk Siiltrtutn a

gyobb hibájuk, hogy minden 
egyébre szervezkednek, csak éppen ______ __________ ____
a legközvetlenebb érdekeik vedel- ] hogy kiváltsa kalapjainkat és ku
niéra nem. Ha Budapesten nem vol-1 báljainkat. — Én lelkesedéssel hal
nának olyan parvenük, akiknek ' lagtam utána és már majdnem az 
minden pillanatban szükségük van 1 ajtóhoz értem, amikor Bzembetalál- 
arra, hogy saját maguk előtt is; tani magamat a föpincér megvető, 
igazolják .úri mivoltukat, akkor ] vesémet átjáró pillantásával, nip- 
egész bizonyosan meg tudnák ala-' nozitáltan a tárcámhoz kaptam és 
kitárni a kocsisok, pincérek és bor- szinte' rémülten kirántottam belőle 
bélyok terrorja ellen védekező pol- százötven koronái.
górok egyesületét. Nálunk, Német-1 
országban, aenki sem azzal méri és i 
igazolja a tekintélyét és az urisá- i 
gát, hogy mennyi pénzt r.(’ ’ * ’ 
szontalanul, mennyi pénzt ad ki fö- •..... .... ........... ......... ...... ...
löslegescn, hanem mindenért, amit j hiszemben fejtegette egyedül elfő

—- Itt van leérem és adja*  ötvenet- 
ötvenet a többieknek is!

Ezt az incidenst azonban mélyen 
,d ki ha- i olhalgattam a német előtt, aki haza- 

-- f<>-• felé menet még mind’? abban a

Törvényszék
§ Kinél találtak a szerelmi párok mo*

vez, megfizeti a becsületes ellenérté-: 
kot. Egy pesti élőt tönkremegy az: 
adminisztrációs költségeken ancl-' 
kül, hogy ebből egyéb haszna lenne, 
minthogy a pincér neki köszön leg
hangosabban a kávéházban, vagy 
ha nagyon meg akarja tisztelni, ak
kor n nevét is beleszövi a köszö
nésbe. Olvastam valamilyen könyv- < „ ___ _ ___
ben, hogy önöknél még ma is szó-' r.-dókét t Néhány héttel czoWít^főkapi- 
kásban van, hogy a pavns_‘.. . __
iszik a kulacsból, vagy a pohárból,; nym feljelentőében arról értesült, hőgy n 
italáldozatként kllöttyent belőle a Podinankzky-utca 47. szám alatt, lakó 
földre. UKy látszik, hogy a kultúr- , ,,ck MnxvkereskodőseirM 11-
magyar ezt az italáldozatot pénzzel |
váltja meg. Mi már kinőttünk ezek
ből a háború előtti babonákból és 
nálunk nem is borravalókból, hanem 
a munkájukból élnek meg a kocsi
sok, pincérek és borbélyok.

Német barátom körülnézett a te
remben és alaposan szemügyro 
vette a pesti duhajokat, akik magu
kat ugratva, makacsul jókedvet mí
melve, lepték el hölgyeikkel a ter
met

— Az én impresszióm — mondta 
a német — az, hogy itt ' tulajdon
képpen egy nagy hazugság folyik 
mámor és szerelem és mondainség 
elmén. Az imánt megfigyeltem né
hány Sirat és konstatáltam, hogy 
a koccintáshoz még csak van ked
vük, do minél inkább közeledik a 
pohár, a szájukhoz, annál Inkább 
elfanyarodik az arcuk. Azt hiszem, 
hogy ezeknek az Uraknak a nyolc
van százaléka nem szereti a szeszes 
italokat, de mert a nagyvilági éj
szakai életnek megvannak a maga 
ceremóniái és a maga kegyszerei, 
ezek az Jurák kényszeredetten bár v*ivix  u.*.  viuvoic*  u pnnabíuii u puaiaigazgfi-
és önmagukat tragikomikusán fel-’ ósághoz, hogy az amerikai levelekből 
tüntetve, isszák az ínyük számára 
szinte elviselhetetlen bort és pálin
kát és imádják ezeket a nőket, akik
hez semmi közük, akik még az Íz
lésüknek sem felelnek meg, akiket ........ „„„„ ........ . WO1 v
a főpincér szuggerált be nekik, élve-I szerény fizetése volt, mégis nagylábon 
zik, mert Pesten ez noblesso obligc, I élt. Bevitték a rendőrségre, ahol rögtön 
ezeket a vilúgosszőke hajakat, pesti i bevallotta bűnét, amelyet különben is 
yougc-val kicserzett a jakbőröket, I r‘l lch®tcB bizonyítani, mórt megmoto-
roaaz parfttmükot, elfuserált ,toilet.|“

az Amerikából érkező leveleket ügyesen 
felbontotta és a mellékelt dollárokat ki- 
Nzodegctte. A kár julius 12-éir 200.000 
korona volt. Vagy harminc esetet is
mert he. A törvényszék hivatali sik
kasztás miatt olltéltc két és félévi fogy- 
házra. A tábla helybenhagyta az Ítéle
tet, a Kúria pedig múlt héten elutasí
totta a semmiség! panaszokat.

9 A hitvcsgyUkoa jogszigorló. Móg 
élénk emlékezetben van nz n családi 
dráma, mely múlt év junius 8-én leját
szódott a Nap-utcában. Juhász János 
jogszigorló a külünváltan élő feleségét 
két rcvolverlövéssel megölte. Juhász 
megrokkanva jött haza a háborúból és 
irnokl állást vállalt a Hadi gondozó Hi
vatalban. J.tt megismerkedett Krausz ■ 
Katalin hivatalnoknővel, kinek kezét 
megkérte. A leány katholikng valinsnnak 
mondotta magát, mert attól turtott, 
hogyha bevallja nsidó voltát, nem fog
ják alkalmazni. így most már kénysze
rűségből Juhásznak is kathollkusnak 
mondotta magát. Juhász különbon 
őszinte vallomást, tett neki. t. !., hogyha 
zsidó volna, a világ minden kincséért 
sem venné felcsógül. Mikor azonban a 
leány iratait átadta Juhásznak, legna
gyobb meglepetésére látta, hogy 
menyasszonya rendezetlen vállára. A 
leány már nftól félt, hogy Juhásztól 
vissza fogja kapni a jegygyűrűt. Azon
ban nem igy volt Juhász mórt már ki
jelentette, hogy ő annyira szoroti, hogy 
eltekint ettől a kis hibától*  Egyben

teket, a kis cselédet, aki Úgy kezdte 
meg karrierjét, hogy a kartonruha 
melle egyszer egy pár szép cipőt 
vett és azontúl nem hagyta békében 
az ambíciója, hogy szép ruhát ia 
szerezzen hozzá. Ezek az emberek 
nyertek százezer koronát a tőzsdén 
és most feltétlenül titl akadnak adni 
rajta, mert számukra csak azért 
érdemes százozer koronát nyerni, 
hogy a pesti mondainség exkluzív
nak látszó bűvkörén rést törhesse
nek .vele.

Őszintén megvallom, a legmélyebb 
csodálkozással s elismeréssel hall
gattam végig a német ólcslátó elő
adását, mely a legalaposabban ta
lálta fején azt a szöget, mely még 
a pesti selyem- és pónzeszsákból is 
kibúvik. Hallatlanul igaza van 
ennek a németnél:, itt minden ma
gántisztviselő annyi pénzt költ rep
rezentációs költségekre, mint más 
országban egy miniszter. Elhatároz
tam, hogy mozgalmat indítok a ko
csis és pineórtorror ellen védekező 
polgárok egy esti létének megalakítá
sa érdekében. Minthogy a németnek 
elég volt a pesti gyönyörökből, hív
tam a fisét őt és kifizettük három
ezer koronás számlánkat A német 
öt koronát adott a főpincérnek, ötöt

sz ételhordónak és hármai a» Ka-1 azonban megígérte azt is> hogy mint 
losjjak. : f6rí’ Moríru*ma8fln fog tanulni, hogy

— T.őtja, iay kell velük elbánni — i »«»lni4nyalf befejezze. A Mzas»úg nwu
i, , i it fn,yA I 'élt boldog, sót Juhiisz már n inézpc.mondta - é» a ruhatár fele eieiett, I hotekbun WiU,kcnrtcdott feieséíérB. 1
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iszt, mielőtt i túnj'ság erkölcsrendészeti osztálya ano- j tót akar neki Gzorezni, mórt igy, ahogy
1 ' ’ ” 1 —**-»• -------- -» *-* —«’* ’-j-------most van öltözve, nem mehet végig vele

az utcán.
— Most azonnal akarom! — kiáltotta 

újólag Juhász. E szavaknál előrántott 
egy revolvert éa kétszer elsütötte. Aa 
egyik golyó az asszony fejébe fúródott, 
a másik a hátába. Mindkettő halálos 
sobot ütött. A szerencsétlen fiatalasszony 
ott a helyszínen halt meg. Juhász szökni 
akart, do az utca népe elfogta és át
adta egy rendőrnek. A törvényszék hit- 
\ cegyilkosHúg miatt nyolcévi fegyházra 
Ítélte el. A tábla helybenhagyta az íté
letet. A Kúria múlt héten tárgyalta aa 
ügyet, és elutasította a sommiségi pa
naszokat.

§ A mi házmesteretek'. Kínos incidense 
volt dr. Szellő Lajos konzuli attachénak' 
a házmesterével, Kis Gáborral. Mikor éj
jel hazatért a lakására, piely az Anlioh- 
utca 5. szám alatt van, Kiss a következő 
szavakkal fogadta: Szemtelen, maga úri
ember? Fel fogom pofozni! A házmester 
azért fogadta ilyen módon, mert előző 

i nap, mikor az attaché ugyancsak éjnek 
' idején hazatért, a feleségével szemben ál- 
! Utólag no mvolt udvarias. Dr. Szellő pa- 
nászúra Kisst most 500 korona pénzbír
ságra ítélte a btintetőjúrásbirórág.

§ A parasztbál fináléja. Törökszent*  
miklós parasztifjusága múlt óv október 
16-án bált rendezett, mely az elmaradha
tatlan cmberhalállal fejeződött be. Tekse 
Sándor, egy alig 20 éves legény, belekö
tött Sütő József kortáredba, mórt ez né
hány lányt tűnő közben elvett tőle. A rö
vid szóváltásnak az volt a vége, hogy 
Tekso zsebkését megforgatta Sütő mellé
ben. A szolnoki törvényszék száudéko.1 
emberölésért ötévi fegyházra ítélte cl. A 
budapesti tábla leszállította büntetését 
négy évre. Védője sommisógl panaszait 
múlt héten a Kúria elutasította. _

Szomaházy István távollétiben 
a szerkesztésért felel:

Dr. ELEK HUGÓ 
Táraszerkeaztök:

Dr. ELEK HUGÓ 6a PAJOR MÁTYÁS

j lotvo ennek felesége, titkos találkahelyet • 
túrt fenn. A rendőri nyomozás a házas- í 
párt tcljoson rehabilitálta. Ezek után j 
most már Glück belefogott a nyomozásba, •. 
hogy kikutassa, ki volt a rágalmazó, i 
Nem kellett soká nyomozni, mert csak
hamar megvolt az anonym feljelentő. Ex 
a házban lakó Kondor Zoltán tanár volt 
Fel is jelentette úgy a saját, valamint a 
felesógo nevében is rágalmazás, lllolvo 
bccBülctsórtée miatt Most volt a tárgya
lás dr. Schernhardt tábla niró előtt. Kon
dor nem Is tagadta, hogy ő irta a szóban- 
forgó levelet. Az a körülmény késztette 
arra, hogy a szerelmi párok rendszerint 
az ö lakóijába állítottak be és igy a fele
sége, aki cgóez napon át otthon tartózko
dott, kellemetlen helyzetbe került ö azért 
gyanakodott Glückre, mert ennek cbc- 
Iédjo elmondta a feleségének, hogy 
Glückné napközben indokolatlanul küldi 
cl otthonról és ez még a cselédnek is gya- • 
nus volt A bíró a vádlott eló tartotta j 
a rendőrsóar nyomozati iratait, melyek | 
szerint Glückók ártatlansága a napnál fó- I 
nyerőbben derült ki. Miután Kondor nem 
vállalkozott állításait bizonyítani, a bíró 
Kondort kétrendbeli becsületsértés miatt 
2000 korona pénzbírságra itőlto cl. Az Íté
let jogerős. *

§ A dollárbarát postatiszt. Tömege
sen érkeztek a panaszok a posfalgazga- 
‘z-____ ;;__; ;___Í^LJl
valaki kilopkodja a mcllékolt dolláro
kat. A rendőrség megfigyelte a Keleti 
pályaudvaron szolgálatot teljesítő flszt- 
visolőkct és altiszteket. A nyomozás 
egy-két nap alatt meglepő eredmónnvcl 
járt. Megyés Mihály altiszt, bár csak

I hoves jelenetek napirenden voltak a 
házastársak között és a végo az volt 
hogy az asszony kiadta férjének az ut^ 
jót Juhász most már teljesen az elzül- 
léa útjára lépett és időközönkint pénzért 
zsarolta az asszonyt. Csak azért, hogy 
nyugta legyen tőle, adott neki néhány 
koronát. Jiinirs 8-án este a Spolárite- 
kávéhúz előtt ment el. Meglepetése,zo- 
riien ott látta feloségét ogy hölgy és egy 
fiatalember társaságában. Intett az asz- 
szonyr.ak. hogy jöjjön ki és miután nem 
jött rögtön, egy kis*  cédulát küldött be 
hozzá a kővetkező tartalommal: Míg te 
mulatsz, addig én az éhségtől felfordu
lok. Te nem bánod, ha engem megára a 
kosz. Te csak mulass! Erre a nein egé
szen bar*.t.:.>os  levélre oz asszony ki
ment. hozná. Juhász kérlelte, hogy tér
jen hozzá vissza, inlro az asszonyt azt 
válaszolta, hogy ma nem, do holnap 
hajlandó erre.

— Nem most, azonnal akarom! — 
mondotta vérben forgó szemekkel Ja- 
húsz.

Az asszony próbálta kérlelni férjét, 
hogy álljon cl attól, hogy most azonnal 
térjen hozzá vissza. Ez már azért som 
lehetséges, mert először rendes ruházn-
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