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H Devlzaközpant megszünteti
ís külkereskedelmet

n íiereskü.iiih nem vásárolhatnak — Egy kereskedőt sem büntettek 
árdrágítás miatt — Megszüntetendő a Oevlzakőzpont

Koronánk KJ őrs leromlása meg- 
eavarta a pénzügyi kormányzat csen
des nyugalmát Belátták, hogy gaz
dasági életünk a tétlenséget ki nem 
bírja, a nagy hitetlenségbe bele
pusztul, hát cselekedtek és a korona 
védelmére felállították a Deviza- 
közpQntot.

Síi is szükségesnek, létfeltételnek 
tartjuk koronánk javulását, do erre 
a Devizaközpont egyáltalán nem al
kalmas. Első pillanatban van 
ugyan valami látszatja, de azután 
innál több baj szülője.

Egéw természetes volna, ha a fel- 
íllltására senki sem gondolt volna, 
mert egyszer már nem vált be ná
lunk, de — úti figura docet •— nem 
védi az osztrák vagy német koronát

Nem a kereskedők zaklatása en
nek az útja, amint azt az Árvizs
gáló Bizottság elképzeli és hirdeti. 
Nem a repülő-bizottságok hozzák a 
javulást, és nem is a kereskedők el
len alaptalanul vezetett gyűlölet
hirdetés. Hisz a most folytatott ár
razziák is a kereskedők mellett szol
gáltat fényes tanúbizonyságot, ami
kor egyetlen kereskedő sem akadt,

an

aki ellen az árdrágító visszaélés 
miatt az eljárást folyamatba tehet
ték volna, de annál több, aki áru
raktárát nem pótolta.

A kormány tehát ne újabb nyűgök 
felállításán gondolkodjék, hanem 
igyekezzék a meglevőket is lerom
bolni. Köztük elsősorban a káros 
Devizaközpontot.

A szociáMemoKratáK felvonulása 
az adójavashtoK ellen

A szociá'demolirata párt szőnoKai — A nu nerus clausus Kár

I

Mm és az bizony siilyed, egyre síi- ‘ dése — Ismét szó van a Friedrich—Wolf— Gömbös egyesülésről 
lyad s ma már az ingovány között j 
öMfi la látszik, csak néha a pocsolya 
loouanása hallatszik. De az még 
I kisebbik baj, hogy csinálnak égj 
intézményt, ami csak zaklatással 
lir, de célhoz nem vezet, a baj ott 
ráz, hogy csak hátránnyal jár és a 
tereskedelem létalapját..44HteíÍá 
^íla a kereskedelem — ezt a napok
ban magáévá tetto még az Árvizs- 
rAló Bizottság is — az utánpótlási 
ír és a haszon megtérítését igényel
heti Árui túlnyomó része külföldi 
ttármazásu. A belföldi áru értéke is 
a SÜrichi valuta jegyzéshez igazodik 
i a Ulpsi vásárban is a korona ár

! A politikai világban határozottan 
a fáradtság és fásultság jelei mu- 

’’ tatkoznak. A képviselők úgy a jobb, 
mint a baloldalon erősen hangoz-

I tátják, hogy ilyen hosszú ideig a 
I nemzetgyűlést szinte képtelenség 
' együtt tartani, a szakadatlan ülése-

tel. A földadó kérdésében a szociál
demokrata párt elvi álláspontja az, 
hogy a hozadéki adó már természe
ténél fogva igazságtalan és helyette 
a földértékadó rendszerét kell beve
zetni. A mostani javaslattal szem
ben azonban követelik a reális, erő

Ízestől igy--
is szabadságot kért és eltávozott a

I fővárosból, a munka tehát, amelyet 
, igy a nemzetgyűlés végez, nem lehet 
! teljes értékű.
! Bethlen István gróf miniszterei-1 
1 nők az általáno*  óhajnak engedve 
' úgy határozott, hogy a nemzetgyű
lés nyári ülésszakát szeptember ele
jén berekeszlik és akkor a Ház hat

pán arra elég, hogy a kereső puszta 
létét fenntartsa. Gondoskodni kell 
természetesen arról is. hogy a pén&- 
minimum is megfelelő módon Túl
érték megváltozása esetén ez a lét- 
tozzék.

Az adó ja vasiatokon kívül a nume
rus clausus kérdése az. amely * 
politikai köröket érdekli. Két map
pa! ezelőtt kirattant az a bír, amely 
szerint Beth’en István gróf minilsz- 
terelnök iniciativájára az Egy iéjgew 
Párt egyik vezető tagja sürgős ja
vaslatot fog a nemzetgyűlés elé ter
jeszteni a numerus clausus mod«oí*i-  
tása tárgyában.

Értesülésünk szerint ez nem fog a 
legközelebbi időben megtörténni, 
bár a terv igen komoly. Mégis a mi
niszterelnök urnák számolnia kell 
azzal az ellentállássál, amelyet, ee a 
terv a pártból ki fog váltani és va
lószínűleg minden befolyását és te
kintélyét latba kell vetnie, hogy ezt 
az ellentállást leszerelje.

A javaslat benyújtására csak ok
tóber végefelé fog sor kerülni, és a 
miniszterelnök természetesen $jzá- 
mit ebben a kérdésben a liberális 
ellenzék és a szociáldemokraták tá
mogatására.

A javaslat legélesebb ellenzői 
Friedrichék lesznek, akiket ebben a 
kérdésben Wolffék teljes erejükből 
támogatnak és akik feflé Gömbösök*  
is orientálódni fognak, úgy hogy 
meglehet, ez a javaslat fogja meg
indítani ' az uj, intrünzigens párt 
alakulási mozgalmát.

Ausztria válsága
Bécs, augusztus 20.

Seipel dr. szövetségi kancellár és 
Segur pénzügyminiszter ma este 
PFí’Zdner dr. követ kisérésében Prá
gába utaztak, ahol hétfőn lesznek a 
megbeszélések. Benes dr. cseh mi
niszterelnök és külügyminiszterreL 
Seipel dr. és Segur Berlinben szei> 
dán találkoznak Wirth dr. birodal
mi kancellárral.

A S'oemfrfr’rrofr-ttí így irt ArSzíriá
ból a hivatalos hírek nyugodt han
gnak, de az egész világnak tudtul 
adják Ausztria teljes nyomorát. Ez 
az állam minden elképzelhetőt meg
tett, hogy eleget . tegyen annak a 
megoldhatatlan feladatnak, hogy 
fenntartsa magát és lakossága ré
szére a legszükségesebbeket meg
szerezze.

A Csr,'z szerint Seipel dr. bizo
nyára teljes megértéssel fog talál
kozni Prágában. A hitelsegély nyúj
tásában a nyugati hatalmaknak és 
szomszéd államoknak szolidárisak
nak kell lenniök Ausztriával szem
ben s a kifizetést n^m szabad halo
gatni. Szem előtt kell tartani, hogy 
Ausztria kimerült és hogy a segít
séget haladéktalanul meg kell kap
nia,

London, augusztus 20.
Az Observer írja: A diplomácia 

részéről tisztára tréfa és felelősség- 
érzefhiány úgy határozni, mint a 
hogy a londoni konferencia tette, 
hogy tudniillik Ausztria helyzetét 
előbb gondosan meg kell vizsgálni, 
mielőtt valamit tenni lehetne. A 
rendkívüli sürgősség esete evidens, 
mert máskülönben Ausztria ügyé
ből súlyos veszedelem bonyolódik 
Európára.

liw 1 jjü*h W(WiitWiwii ú[7oj 1 1 ogniirinlrí x, va
lamint a kisbirlokok adójának lé
nyeges csökkentését.

A kereseti adó vezérszónoka 
Propper Sándor lesz, de természete
sen többen is fel fognak szólalni a 

tagjai közül. A párt szónokai 
•gjás fejteni, hogy a magyar 

adódzsungelben senki sem ismeri ki 
magát, lényegbevágó adóreformra 
van szüle ég, adóreformot azonban 
csak megfelelő pénzügyi programúi 
keretén belül lehet megvalósítani. 
Ilyen pénzügyi programmot a kor
mány nem adott, ami már önmagá
ban véve is elegendő ok a bizalmat
lanságra a kormány gazdasági poli
tikájával szemben.

A házadó kérdésében Raf-itz Gyula 
fogja kifejteni a párt álláspontját. 
Rá fog mutatni az építkezést hátrál
tató okokra, ki fogja mutatni, hogy 
a törvényjavaslat megnehezíti a 
munkáslakások építését. Adómentes
séget kér az építkezések számára és 
követeli, hogy a nagyobb vállalato
kat kötelezzék munkáslakások épí
tésére, természetesen ezek az építke
zések szintén adómentességet élvez
zenek.

A kereseti adóval szemben a párt
nak az az álláspontja, hogy lehetet
len anakronizmus a jövedelmi adó 
fenntartása, ha a kereseti adóból 
törvény lesz. Mind a kettőt nem le
het az adózókon behajtani. A jöve
delmi adó hatálya alól ki kell venni 

|az ipari munkásságot és az ipari és

folyama szerint változnak az árak. •’en berekeszlik es akkor « Ház hal- 
A kereskedő tehát, ha áruját piacra ^e£ea szabadságra megy, -unnék elő- 
viszi, csak úgy tudja az utánpótlási feltétele természetesen az, hogy az 
irat reálisan számítani, ha nyom- adWayaslatokat addig, tehát kel hét

a táti letárgyalják és ezt a célt szol
gálják a nyolcórás ülések is!

_________________ _______ _ A jelek után Ítélve azonban még 
Bonytalansági coefficienst is felszít- a nyolcórás ülések ellenére sem lesz 
mltani, az árut drágítani s a mellett 
üzletét egy bizonytalan rendelkezés
nek kitenni. Nem tud a kereskedő a 
nemzetközi kereskedelemben üzletet 
kötni, meri; nem tudhatja, hogy a 
valutát engodélyezi-o a Devizaköz- 
pónt, a külföldi kereskedő pedig fel
tételesen — egy hivatal jóváhagyá
sától feltételezetten — nem hajlandó 
üzletet kötni. Tehát a megkötöttség 
követk czménye: áruhiány, ami a 
tél folyamán az egyéb tényezőkön 
kívül külön nagy drágító erő.

Pénzügyi kormányzatunk mintha 
ngy okoskodna. Hegedűs politikája 
{Wbukoft, tehát mindenben az el
lenkezőjét csinálja. Pedig Hegedűs 
Politikájú nem a deviza felszabadí
tásán bukott meg, hisz azután még 
180 ponttal nőtt meg a korona érté
ke. Egész más okok buktatták meg 
hegedűst és egész másutt kell ke- 
fosni gazdasági életünk Szanálását, 
°e Winmieselre sem olyan szabályok 
'^állításában, amely a gazdasági 
etet törvényeivel ellentétben áll és 
^mmleseire sem a kereskedelem 
™eOfojtdsában. sőt ellenkezőleg. 
Gazdasági életünk akkor lép a ja- 

útjára, ha visszatérünk a 
B *̂ 3er^ls politikához, amely 
gjlthen, Malthuaon, Ricerdon és 
JJJOdeneu keresztül elvezettek ben-

XIX század nagy felvi-

ban fedezheti valutaszükségletét. 
Amint azonban a valuta beszerzésé-, 
nek akadálya van, kénytelen egy bi- i 
KOn trl n 1 <1<-■ á n. 1 le Cnlc-ró.

lehetséges a javaslatokkal ilyen 
gyorsan végezni. Magában az egy
séges pártban is erős ellenzéke van 
a javaslatnak, amely ugyan nem 
foglalhat nyiltaji állást a kormány 
ellen, de a vitában élónk részt vesz 
és módosítási javaslatok formájá
ban fog igyekezni álláspontjának 
érvényt szerezni. Különösen Szijj 
Bálint és a mellette állók elégedet
lenkednek, sok kifogásuk van a ja
vaslat ellen, főleg a progresszió hiá
nyát emlegetik, mint a javaslat hi
báját és ennek érdekében mélyre
ható felszólalásokban és igen sok 
módosítási indítványban fogják ösz- 
szefoglalni kifogásaikat. Viszont a 
másik oldalon a nagygazdák van
nak ellene a javaslatnak, akik, ha 
burkolt formában is, az ellenkező 
oldalról fogják tónuidni a javasla- 
tót, úgy, hogy ha annak megszava- ke,.cskedcimi tisztviselőket 
zasa biztosítva van is, a vita koránt
sem lesz olyan sima lefolyású és 
olyan rövid, mint azt kormánypárti 
oldalon gondolják.

Különösen a szocialisták készül
nek erősen az ad ója vasiatok tárgya- 

| lására. A földadójavaslatnak vezér
szónoka a szociáldemokrata párt ré
széről Várnai Dániel lesz, aki nagy 
készültséggel és tárgyilagosan fogja 

| a javaslatot bírálni, kívüle még 
Szabó Tmre, Szeder Ferenc, Vanczák 
János és Farkas István szólalnak

I A mai jövedelmi adótörvéuy alap
ján egy létminimumon alul kereső 
munkásnak hat heti keresetét kellene 
adóba lefizetni a kereseti adón kívül. 
A jövedelmi adónál a létminimumot 
legalább 200.000 koronában kell meg
állapítani, mert a szakszervezeti ta
nács kimutatása szerint egy öttagú 
család létminimuma heti 5000 ko
ronán felül van.

Lehetetlen dolog tehát 10% adót 
kivetni arra a keresetre, amely qsu-
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PESTI SÉTÁK
Az óra

Nehéz időket élünk, olyan neheze- 
\et, mint tálán még sohasem (bár 
izelott is mindég panaszkodtunk) 
ís azért van, hogy ha nem csak 
flni, hanem megélni is akarunk, a 
‘ehdes, szegény, dolga után kenye
ret yereső embernek egy, két vagy 
\setleg több foglalkozást kell vál- 
iplnia. Mindnyájunknak van mel- 
ékfoglalkozása, sokunknak a mel
lékfoglalkozás a főfoglalkozása, 
sem csoda tehát, ha a régente pusz
tán időmérési funkciókat teljesítő 
ierék, becsületes órának is olyan 
iolgokat kell vállalnia, amelyek 
Mm tartoznak eredeti feladatai 
közé.

Emlékezzünk csak vissza, legv/óbb 
k belevonták szegény ártatltn fe
jét a magas politikába. A nemzet
gyűlés 'Utolsó ülésének vége, az omi- 
hómes nyolc óra veszedelmesen kö- 
lelgett, a parlament folyosóján pe- 
áig ihatott szakállas békeangyalok 
'röpködtek pepita kabát-szárnyakkal, 
minthogy a megegyezés a kormány 
te az ellenzék között még nem volt 
meg a választójog kérdésében. Mit 
lehetett tenni, nyolc órakor be kel
letett rekeszteni az ülést, szegény 
órát vonták bele a komplottba és a 
>,qui habét tempus, habét vitám'*  
közmondás alapján egy erélyes moz
dulattal megállították szegényt. Az 
óra, mit tehetett volna, meg is állt, 
áe fájt, fájt neki ez a kényszerű 
állapot,, minthogy természeténél 
fogva igen kötelességtudó lény és 
hosszabbik karját merően /elnyúj
totta az égre, tanuul hiva a magas
ságbélieket, mig rövidebb karjával 
zordonan lemütatott az ülésterembe, 
mintha mondta volna:

— íme ők ésAn, pedig én csak egy 
szerény, egyszerű óra vagyok.

Most már mindegy, az óra nem 
segített (lehet' hó/fy ésüpa dacból 
tette), csak azért koztam fel az ese
tet, hogy rámutassak: mire nem 
használják Kronon derék mérőesz
közét.

És azután itt vannak a villany 
órák. Az áldott, derék, hóban-hévben 
mindég pontosan álló, soha nem 
to, mindég rendületlenül mutató vi
lágítótornyai a pesti embernek, az 
időbeli tájékozatlanság szürke ten
gerén, zálogházba való becsapások 
‘megkőnyitői, hivatali elkésések mii 
nliOr emlefiet^l és mindég disz
kréten csukló kifogásai és rande
vúk, randevúk drága, el nem té
veszthető helyei.

Ez a világ legpraktikusabb intéz
ménye. Mert nemcsak, hogy azt le
het mondani: Négy óra után öt perc
cel legyél (vagy legyen aranyos) az 
Oktogon-téri villanyóránál, de azt 
is lehet mondani: Fél ötkor még 
mindig nem voltál ott, mert nincs 
kifogás, hogy „az órám késik, az 
órám rosszul jár", ez egy fix, egy 
félsöbbrendü óra, amelyhez alkal
mazkodni kell, amelynek döntéséi 
el kell fogadni, amelyre ellentmon
dás nélkül lehet hivatkozni. De még 
valamit lehet. Az óra karcsú, cilin- 
drikus teste praktikus módon piá
kat felragasztásra szolgál. ÉsaDiet- 
richstein festő, tisztító, irtó emberé
nek hasa és két karja között a piá
kat papirosa, ahová is ilyeneket te
het írni:
, fín,ÍB vdrlaml E’men
tem! (Ez az elkeseredett orökhara- 
vos.)

Vagy:
' Klári, fél nyolcig vártam ma

gára. beültem a Luki kávéházba. (Ez 
o blazirt.)

Vagy:
— Ödön! Megbeszélt időben itt 

voltam. Klári. (Ezek holnap ki fog
nak- békülni.)

Stb., stb.
Szóval ilyen remek hely volt a 

Villanyóra.
És most a leghíresebb randevú-

Magyar Kupadöntő
FTC-UTE ItO

Lábnélküli csapkodó játék, melyet 
a Pataky, Szabó, Schwarcz és Blum 
helyén tartalékokat szerepeltető 
FTC nyert meg a II. félidő 1. percé
ben Wagner jobbszélső fejesgólja ré

Az MTK nemzetközi 
kerékpárversenye

3X15 kin.-es motorvezotéses verseny:
1. futam: 1 Bállá, 2. Bartos. 2. futam: 

L Bállá, 2. Walthour. S. futam: 1. Walt
hour, 2. Bartos. Végeredmény: L Bállá,
2. Walthour, 8. Bartos.

Párosverseny a Szent Istvdn-dijért:
1. Kokoll—Mazár, 2. Grimm—Schwarz,

3. Velvárt—Dénes-pár. Uhercczky—Burg- 
hardt-pár feladta a versenyt.

Nemzetközi atlétikai 
verseny

Vasárnap délután rendezte a MTK 
nemzetközi atlétikai versenyét a 
FTC Üllői-uti sporttelepén. A kül-' 
földiek közül csak Haselsteiner, 
Pettera és jelenleg a bécsi WAC 
színeiben versenyző Szűcs Gyula je
lentek meg a startnál, kik közül 
csak Haselsteiner szereplése járt si
kerrel, amennyiben nagy meglepe
tésre és tegyük hozzá, nem szeren
csével is, Gáspárt (BBTE) 185 cm-es 
ugrással legyőzte. A verseny részle
tes eredménye a következő:

Rúdugrás: 1. Hadházy (Debreceni 
MOVE) 3.30 in. 2. Brausz. 3. Haselstei
ner.

3000 méteres ötös csapatverseny. 1. 
MTK csapata 29 pont, 2. MTE. 3. FTC.

Egyénileg: 1. Némethy (FTC) 8 p. 59.8 
mp. 2. Grosz. 3. Váradi.

Olimpiai staféta 400X200X2004-800: 1. 
x MTK a) csapata 3 p. 44.6 mp. v2. FTC. 

3. MTK b) csapata.
Pontverseny Budapest székesfőváros 

vándordíjáért: 1. MTK 28 pönt. 2. MAC 
8 pont.

400 méteres síkfutás. 1. Kuranczy 
(MTK) 51.3 mp. 2. Fixl. 3. KainTath.

Gerelyvetés: 1. Dr. Csejthey (BEAC) 
55.80 m. 2. Gyurkó. 3. Marvalits.

800 méteres síkfutás: 1. Fonyá (MTK)
2 p. 0.5 mp. 2. Görög. 3. Stelned.

Távolugrás: 1. Somfay (MAC) 6.50 m. 
2. Kovács. 3. Gárdos.

órát, az Oktogon-térit megszüntette 
a rideg hatóság. Lehet, hogy rosszul 
járt szegény, (ilyen önzetlen szol
gálatokért csak rosszul lehet járni), 
de lehet, hogy más oka volt: az órát 
egyszerűen kiemelték fentröl és el
vitték. Most a két üvegablak oda- 
fönt az első emelet magasságában 
árván és átlátszóan bámul le az 
Andrássy-utra, jóakaratuan és szin
te bocsánatot kérve, hogy ők nem 
tudják az időt mutatni.
. Borzasztó tragédiák születnek a 
óra tövében. A párok nem találnak 
egymásra és mindegyik a másikat 
okolja a késésért. Emberek, akik az
előtt szerették egymást, gyűlölködő 
ellenségekké lesznek, mert mind
egyik azt hiszi a másikról, hogy 

’ ugratni akarta csupán. Romantikus 
kisleányok gyufaoldatot isznak, 
mert eddig hű és pontos udvarló
juk nem jelent meg a találkán, de
rék és szentimentális ifjak, golyót 
készülnek röpíteni agyukba, mert 
hölgyük, mialatt rájuk várt megis
merkedett egy váró fiatalemberrel 
és vele is távozott. Csupa zavar, 
csupa baj borzasztó trxgéoiák, vég
zetes félreértések.

Budapest fiatalsága nevében tisz
telettel kérem mélyen tisztelt illető- 

i kés helyet: helyezzék vissza sürgő
sen az órát.

I És a világ egész fiatalsága nevé
ben a legmélyebb alázattal kérem M. 

| Clemenceaut, Millerand-t. Poinca- 
\rét, Mr. Lloyd George-ot és a töb- 
| bieket mind, akik arra illetékesek: 
[helyezzék vissza sürgősen azt az 
órát, amelyet még 1911-ben elvittek.

vén. A gól után az UTE hatalmas 
tempót diktálva, igyekszik egalizálni 
az eredményt, amit a kapujához sze
gezett s lerolianásokkal kísérletező 
FTC sikeresen elhárít

110 méteres gátfutás: 1. • Stollmár 
(FTC) 16.6 (egyedül fuvtva).

IX.100 méteres staféta: 1. MTK a) csa
pata 45.9 mp. 2. MAC b) csapata.

100 méteres síkfutás: L Kurunczy 
(MTK) 11.8. 2. Juhás.
Magasugrás: 1. Haselsteiner (WAC) 

185 cm. 2. Gáspár. 3. Pettera.
Dlszkoszvetés: 1. Marvalits (TE) 38.87 

cm. 2. Csejthey. 8. Somfay.

Mamlasz nyerte 
a Szt. István-dijat

Mamlasz, a sok csalódást és örömet 
hozott változatos pályafutása Sáskái
mén, ma beváltotta a közönség bizalmát, 
mely a sok kudarc után sem fordult el 
tőle. A ring favoritja Trojaner volt, 
moly azonban ott végzett, ahova esélye 
utalta: a hely ese tlenek között. A publi
kum, jó helyen tapogatózva, Mamlaszt 
tette főkedvencévé s a nagyklasszisu 
telivér óriási flnlsh után fojhosszal meg 
is nyerte a dijat Korom, a Dréher-istáUó 
crackjc ellen, mely az előrefogadási fa
vorit volt. A nagy verseny olyan kere
tek között folyt le, mely semmivel som 
marad cl a régi nagy István-napi pará
dék mögött. Az alagi pályán valóban 
nem volt talpalatnyi hely sem. A mec- 
tingzáró nap egyéb futamaiban is ün
nepi jelleget mutatott; mindenütt nagy 
fieldek futottak és érdekes végküzdel
mek voltak. A részletes eredmény ez:

I. 1. Babérág (2 Szabó Gy.), 2. Edörnér 
(4), 3. Magst. F. m.: Ballerina II. Mons- 
tafa Kornál, Vaskalapos, Fehér holló, 
Lenoro, Pretty Mary, Argos 50:135 50: 
65, 75. 65 II. 1 Bnmbul’i- ' "
Ugardy. F. m: Mac Adam, Lánchid, Fel. 
ség öccse, Bombulua, 4ta
Trol Csokonai. 50:130, 50:75, • III. í. 
Mamlasz, 2. Korom, 3. Belisce. F. m.:Au- 

. xVjaynkám, Pásztorfiu, . Handhabc,
Trojáner. 50:80, 85, 105. IV. 1. Kudlich, 2. 
Djáhid, 3. Akácfa. F. m.: Mátyás király, 
Uránia, Thököly, Athéné, Rózsafa, Ses- 
tilia. Gá bordiák. 50:390. 50:146, 310, 199. 
V. 1. Fonóka, 2. Tingl-Tangl, 3. Gyön- 

i gyi. F. m.: Lorraine, Torán, Mira II.. 
Morgan, Krieau, Tik-Tak, Nagykor, 50:55 

j 50:150,. VI. 1. Oculi II. 2. Nur für Dich,
3. Szelvény. F. m.: Molnár, Visolius, Rá- 

1 ba, Vera II. 50:260, 50:165, 65, 60.

mert azóta nem tudunk többé talál
kozni az Élettel, minden randevún
kat elpasszoljuk és sokan közülünk, 
akiknek az Élettel volt találkozójuk 

' a Halállal találkoztak és azzal tá- 
voztak véglegesen; mi azóta soha 
nem tudjuk, mennyi az óra. mennyi 
mull már és mennyi lesz még.. . mi. 
nem tudunk tervezetet készíteni, mi 
nem tudunk légyottot megbeszélni, 

; mi elkésünk mindenről és minden- 
| Iionnan...

ZTdí nem lehet azt az órát vissza
tenni?

Bálint Imre

& Szent JotMSrmanei
Vasárnap, Szent István napján a 

Szent Jobbot fényes ünnepség mel
lett körülbordozták a Várban. Az 
ünnepségen a magyar közélet és az 
arisztokrácia, szine-java megjelent 
Magyar ruhába öltözött leánykák 
csoportja helyezkedett el a Szent 
Gyorgy-téren. Különböző testületek 
és iskolák a Máriás zászlók alatt 
gyülekeztek. Nyolc óra előtt pár 
percei a kir. vártemplomban meg
jelent Horthy Miklós kormányzó. Á 
meorjent előkelőségek a templom aj
tajában üdvözölték a kormányzót.

.a kormányzó érkezése után dr. 
Csernoch. János hercegprimás-bibo- 

I ros fényes papi segédlettel a misét 
cj^brálta. A megjelentek között ott 
láttuk József főherceget, gróf Ap- 
ponyi Albertét, Schioppa Lőrinc pá- 

ipai nunci.uat. A kormány részéről 

megjelent Daruváry igaraágügymi. 
niszter, Klébelsberg Kunó kultusz
miniszter, Vast József népjóléti mi
niszter, Scitovszky Béla, a Ház el- 
nöke és még számos nemzetgyűlési 
képviselő.

A főváros részéről Sipőcz Jenő 
polgármester vezetésével a főváros 
egész tanácsnoki kara megjelent, 
A szentmise után a Szt. Jobbot a 
Szent György-téren a palotasoron, 
Dísztéren és a Tárnok-utcán át a 
koronázási templomba vitték. Szt 
István Jobbját nyolc! napon keresz
tül a Vártemplomban közszemlére 
teszik ki.

HÍREK
A Kormányzó 

az uy hadnagyodhoz
A kormányzó a Ludovika Akadé

mia Szent István-napi tisztavató 
ünnepségén a következő beszédet in
tézte az újonnan kinevezett hadna
gyokhoz:

— Esküt tettetek ma és fogadal
mat, hogy a magyar hazának, a mi 
édes hazánknak hii fiai, katonái lesz
tek. Esküt tettetek, hogy Magyaror
szágot minden veszélyben megvédi- 
tek, érte nemcsak élni, de ha kell, 
meghalni is tudtok. Ezzel a szent 
esküvel léptek ma az iskola küszö
béről az élet porondjára.

■— Büszkén, szép reményekkel el
telve indultok neki az életnek és 
elvárom, hogy akkor cse csüggedje
tek, ha akadályok gördülnek útjai
tokba és kiizdonetek kell a cél eléré
sére. És ne csüggesszen benneteket 
a magatok és családotok jövője 
miatt aggodalom sem, mert, különös 
gondom lesz rá, hogy miként a vi
lágháború vitézei, úgy ti is Elnyer
jétek a magyar haza biztos jövőt 

- nyújtó jutalmát, ha. az ország újra
építésénél tevékeny részt-rőtetek és 
ba érette áldozatot hoztok.

— Magyarországnak és a marok-- 
nyi honvédségnek olyan fiókra van 
szüksége, akik a megpróbáltatás 
nehéz napjaiban sem csüggednek, 
akik nemcsak esküdül, de az esküt 
megtartani is tudják. A Magyarok 
Istene úgy segéljen benneteket, 
ahogy megtartjátok a szent esküt, 
a fogadalmat, amit most tettetek.

— A repülő uzsorabirósági tanács 
megalakulása. A büntetőtörvényszé- 

| ken még a mai napon kijelölik a 
repülő uzsornbirósági tanácsnak el
nökét az itélőbiró tagjait és az mail 

' holnap meg is kezdi működését, A 
repülő tanács mellett a közvádat dí. 
Kotsis Miklós kir. ügyész képviseli. 
A tanács székhelye minden valószí
nűség szerint vagy a Vámház épüle
tében, vagy pedig a Központi vásári
csarnokkal szemben levő Nádor
szálló épületében lesz.

— A Landau— Dóbé-biinpör. A 
mai tárgyaláson utolsó faunként dr. 
Schmitz Rezső cscndőrezrodos ügyészi 
távirati utón idézték meg Hévízről, hol 
nyári szabadságát tölti. Ha bármi ok
ból nem tudna megjelenni, akkor befe
jezik a bizonyítási oljárást kihallgatása 
nflkül is és még ma délelőtt megtartja 
vádbeszédét Morócza Dános dr. királyi 
ügyész.

— A Duna-strandfürdő áldozata. 
Tölgyesi Árpád, 23 éves kereskedő
segéd a mdgyeri strandnál fürdés 
közben a Dunába fuladt. Holttestét 
nem fogták ki.

• Mary Osborno és Éva May. E két. » 
művészi világban előnyösen ismert név 
találkozik a Kertmozi legújabb műsorán 
két gyönyörű film keretében. A kis h&- 
R7.nnta.ln.ri a címe az egyik slágernek. _ • 
másiké Az amazon. Lenyűgöző, báj0* 
miivéízi’fg szenzációs mind a két ni®, 
melyek mindegyike bármelyik téli sz>n*  
ház műsorával vetekedik. így érthető te
hát a nagy érdeklődés, mely a niüsor 
iránt már most ni'itatkcdik. Előalteo*  
H8 és JÍ10 órakor. Talafoa 1WZ-
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— Berlinben száguld az élet. Az 

utcákon embertömegek nyüzsögnek. 
Autók, kocsik, autóbuszok és villa
mosok szédítő forgalmat bonyolíta
nak le A szállodák zsúfolásig telve 
idegenekkel, akik számára naponta 
\ijabb és újabb mulatóhelyek nyíl
lak, amelyek legbuzgóbb látogatói 
t szmockingos japánok. . . Kápráz
tató kirakatok, naponta növekvő 
Irak és egyre dráguló élet. ., ez a 
mai Berlin. „Holt szezon**  van most 
Berlinben, de a Rundfahrtok — pé
kig ezzel most négy-öt társaság is 
foglalkozik — nem győzik kielégí
teni az igényeket és autóik állandó 
\strom alatt állnak. Szinte hihetetlen 
tülekedés folyik a kulturnemzetek 
Idesereglett fiai között egy-egy he
lyért és bizony itt még az eddig 
semleges országok fiai is harcba 
keverednek . . . Itten csak a nagy 
drágaság mutatja, hogy még nincs 
,béke**.  Mert minden más békebeli. 
Az utcák ragyogóan tiszták, a helyi 
közlekedés elsőrangú, nyüzsgő, nagy
világi az élet. Feltűnő sok építkezés 
folyik. Különösen a bankok, bizto
sító és hajózási társaságok építenek, 
ráépítenek, renoválnak. A magán-1 
paloták egész sora épül most át 
bankpalotába. A Deutsche Bank — 
amely jelenleg is vagy 7 óriási egy
más melletti épületben helyezkedik 
el — két emelet ráépítéssel igyekszik 
helyiségeit növekvő forgalmához 
arányitanl. Bár ezt két emele rá
építéssel nem érheti el, mert az 1921. 
évi szenzációs 2125 milliárd márkás, 
azaz 85 milliárd aranymárkás for
galmat az 1922. első félévi forgalma 
már túlhaladta. A dollárnak 900-ra 
való felszökése nem váltott ki külö
nösebb izgalmat. Egyáltalában itt 
nem beszélnek a devizakérdésről 
annyit, mint Pesten, a kávéházban, 
vendéglőkben, mulatókban, borbé
lyoknál stb. nem hallani folyton 
zürichi kurzusról, a színházakban 
nem az arany paritásról, hanem mű
vészeti kérdésekről vitatkoznak. . * 
Az egyik nagybankban, mikor a zü
richi jegyzés felöl érdeklődtem, a 
devizaosztályhoz utasítottak,. mert a j 
itáuztdrteremben nem tudta senki. 
A magyar, koronáról nagyon jó vé
leménnyel vannak. Érthetetlennek 
találják, hogy a magyar, koronát a 
márka rántotta volna le. Szerintük 
® magyarok — félvén a márka pél
dájától — maguk dobálták el a ko
ronát, Az újabb devizarendelet — 
ebben a formában — nem helyeslik, 
mert ezzel a m: yarok ismét kizár
ják magukat a Nemzetközi viszony
latból. Itt nem spekulálnak — itt 
dolgoznak. Fantasztikus nagy len- 
Mletet vett: ipar, kereskedelem, „mllrnv)e mernm, egnBK Tarl Ka.

*«. Pesti négy- 
: eves lány. Eloszor senki nem figyel
■ rá, később azonban, mikor a bébit 
| a rémület mindjobban a mély viz 
i felé sodorja, egy jóindulatúnak
■ látszó kövér ember mégis hozzásiet 
és kiemeli a habokból. A gyerek 
erre még vadabb sírásba fog és re
kedt torokkal kiabálja:

— Anyu, anyu! Hol vagy anyu? 
Anyu nem jelentkezett. Ki tudja, 

hol van anyu? Apu semníiesetro 
sem tudja. Anyu hűtlen lett intim 
családi ensemblejéhez, anyai és hit
vesi kötelezettségeit valahol a strand 
másik pólusán hanyagolja el. A 
mondatnék és demimondainek fel 

' háborodva, körülse^eglik a 
kis rikácsolót, reklamálják anyut, 
tiltakoznak, vádat emelnek, idegen 
hölgyeket, akik odasietnek a lár
mára, agresszíven meggyanúsítanak 
azzal, hogy azonosak a szóbanforgó 
anyuval. Anyu azonban még mindig 
nincs meg.

— Hogy hívnak? — kérdezi egy 
idősebb démm a síró gyermeket.

— Majsai Micike Delibdb-utca 
hétszáz — szepegi a gyerek és anyu 
még mindig nincs meg. Végre egy 
dijbirkozónak jó ötlete támad, iz
mos vállaira emeli a kislányt és

Pesti anya
Ez vasárnap körülbelül félhét táj

ban történt, a staandfürdöben, a 
Margitszigeten. A nap olyan pocsé
koló bőkezűséggel melegítette át a 
homokot, hogy boszorkányokat le
hetett volna vallatni a pláge-on. A 
viz hőmérséklete az emberi testek
től oly magasra hágott, hogy a mar
gitszigeti gyógyforrás még egyszer 
olyan világhírű lenne, ha ezt a hő
fokot tüntetnék fel a prospektusok
ban. A bazén belső sarkában álló 
driád fáradt álkapcsai közül köteles 
buzgalommal köpte a vizet a für- 
dőzők szemébe, a mondatnék és de
mimondainek tisztességes és félhi
vatalos viszonyai zavartalanul fet- 
rengtek és vonaglottak a lehanyatló ! 
nap búcsúzó, tehát legszenvedélye
sebb sugárkévéjében. Impozáns és, hogy egy-egy pillanatra felpislant 
brutálisan naturalisztikus volt a " .....................
kép, Böcklin mitológiája semmi. 
osetre sem juthatott eszébe az em- ! 
bőrnek, inkább talán egy mészár
szék, ahol nyers húsok zsúfolódnak 
egymásra és átható párázatok teszik 
súlyossá a levegőt.

önagysága már elfáradt az aszó
leckében, melynek legváltozatosabb 
módszereit legalább négy-öt amatőr 
úszómester próbálta ki rajta, a tán
cosnő már kibontotta szőke haját, 
mely úgy csillogott a messzeségben, 
mint az országút pora, mikor a 
csordát hazafelé hajtják. Tőzsér ur 
lebonyolította azt a nyolc-tiz uj is-1 
rneretséget, mely jövő hetének es
téit meg fogja édesíteni, Poentör ur 
csüggedt fejjel haladt a kabin felé, 
mert túlságosan nagy sikere volt a 
szerelemben. Az egész képen elural
kodik a jóleső kielégültség bágyadt- 
sága, benn a vízben csupán azok a 
hölgyek sivalkodnak és mozgolód
nak, akiknek ez a délután nem lmzta 
meg a kívánt eredményeket és akik 
a finishben még egyszer kúiöújj’uc- , 
esett kísérleteket tesznek. Ez a sí- 8_z,em.e.’ “nltha Sjors^ocsu-
valkodás éppen, mert nem termé- ' “
szeles, mondhatnék üzletiesen meg
fontolt^ sokkal hangosabb, mint azok 
a kis önkénytelen sikolyok és csik- 
liihdós''kacajok, melyeknek inég a 
naptól keményre edzett bőr elleuálló 
képessége mellett is megvan a ma
guk természetes oka. Most megszó
lal a zárórát jelző harang, mire a 
női ordítás eléri a tetőfokot. Ha az 
ember nem tudná, hogy miről van 
szó, azt hinné, hogy égő moziból 
akarnak menekülni mellükre szőri- 
tott gyermekeikkel.

A sivalkodásbán élesen és idegen- 
szerüen belehasit egy rémült, pa
naszkodó gyerekhang: Nyakig a 
vízben, kicsi szőke haját a mocskos 

1 ásványvízbe merítve, égnek tárt ka-

körülhordja a homokparton, mint 
egy talált tárgyat, mint egy zseb
órát, amit valaki vétkezés közben 
kiejtett a mellényzsebéből, mint egy 
hajesattot, amit anyu véletlenül ki
ejtett frissen festett hajából. A 
fürdő másik sarkában, közel Ó- 
budához, végre sikerült megtalálni 
anyut. A kislány boldogan tárta ki 
kicsiny, kövér karját a hűtlenségben

I .talált anyu felé éa megismerte Ödön 
bácsit, aki sóskiflii szokott neki 
venni a büffében. A közönség felhá
borodása hamarosan lelohadt. Ez 
egy egészen rendes pesti fürdői ügy 
volt és ez az anya egy olyan egészen 
rendes pesti anya volt, akiről tanul
ságos cikket lehetne Írni minden 
pesti olvasókönyvbe.

Zsolt Béla.

.Akarat 607
Ujságpapirdarabokat' szedett elő ». 

zsebéből. A sárga, gyűrött lapokat 
kibontogatta, de nem fontoskodva, 
csak beteges szórakozottságból. És 
beszélt:

— Nem sikerült semmi. Eskü
szöm, nem sikerült. Én pedig élni 
akarok, én becsületesen dolgozni 
akarok, enni akarok, nőket akarok, 
mindazt akarom, amit az állat nem 
akar, mert az állatnak .akarni se kell, 
az állat úgyis él. Az .állat boldog. 
Én akarok, mert nekem csökönyösen 
akarnom kell, mert az akarat tartja 
bennem az életet.

Kezembe nyomott egy újságpapír 
darabot.

— Legutolsó próbálkozásom. Há
rom napos. Csak egyszer jelent meg 

. ., ... ... , ...... az újságban. Akarat 607. Jelige. Min-
bán. a qozankodas látszata nélkül; dcn munl;át váUalok. Már nem is 
vergődtek át, csúszva, gurulva, hem- tudom, micsoda munkát akarok, 
peregve. — Szép ez a vasárnap — ( Nekem mindegy. Akarat 607. Látja, 
mondta. — Szép a nyár, komolyan!^/’ utolsó pénzemet odaadtam aj 
..... . . ., , ... Akarat 607-art. És senki nem felelállítom, szép a nyár, mikor elmúlik? Senkinck sem liell aJ ÓD 607-e3 szá. 
ügy érzem, hogy elibénk szalad az I mu akaratom. Pedig dolgoznék be- 
ősz. és itt minden elpusztul, nem- csülettel. Akármit. Akarok dolgozni*  
csak én.

| Szóról-szóra igy mondta. Mohón 
■i ea uKiK kapott a cigaretta után és mikor a i 
kétségbe- ^st hekalandozta a tüdejét, megreb-

Ismerősöm, a harmincéves állás
nélküli meglátogatott vasárnap dél- 

i ben. Titkon talán remélt valamit 
ettől a látogatástól, ügy láttam,

szemében a bizakodás álmos lángja. 
Ismerősöm, a harmincéves állásnél
küli nem panaszkodott tegnap, szí
nes vasárnapi délben. Nagyon szá
razán és közönyösen ült a széken és 
furcsa, nagy józansággal teregette 
ki magát előttem. Más ember szájá
ból siránkozó óbégatás kuszáltságá- 
ban Ömlőitek volna ki azok a szavak, 
amelyek ismerősöm összeszoritott 
fogai között megfagyott darabok-

értse meg, hogy akarok. Három

csak 1924-re vállalnak rendelést. A 
gyengébb márkájú automobilgyá
rak hirdetik, hogy még egyelőre vál
lalunk 1923-ra rendelést. Németor
szág dolgozik... s a márka egyre zu
han. Ideges feszültséggel lesik a 
londoni tárgyalásokat. Élet-halál 
harcot vívnak a moratóriumért, 
közben azonban a Technische Hoch- 
schule befogadóképességét 4000-ről 
6000-re emelik, a Nationál Galerié
hez uj szárny épületet építenek az 
újabb szerzemények elhelyezésére, 
újabb és újabb repülőgépjáratokat 
létesítenek. Nehéz éveket él át a köz
köztársaság... Itt semmi sem jelzi az 
állam formaváltozását. A birodalmi 
elnök Wilhelmstrassei, szerényen 
meghúzódó palotáját egyetlen posz
tóié katona őrzi s a Brandenburger- 
Tor középső átjáróján, hol egykor 
csak a császár kocsija ment át, ma 
sem szalad senkinek keresztül haj
tania.

• A Vígszínház jövő heti műsorában a 
játókrend legkedveltebb darabjai válta
koznak s színre kerül a Kék frakk, Diák
élet. Tolvaj. Szombaton az Ördög, Mól-. 
nár Ferenc diadalmas vigjátéka szerepel | 
a műsoron. Az előadások nyolc órakor 
kezdődnek. 

dússal olszégyelte volna magát, 
amiért nem közönséges szóyalpz idő 
kereteit feszegeti. '

— Szép íróasztala van — beszélt 
tővább éé sorra 'tapogatott minden 
tárgyat az Íróasztalon. — Hánya
dika is van ma? — kérdezte hirtelen.

Feleltem és alig hallgatott rám. 
Néztem az arcát. Azt hiszem, csak 
azért kérdezte, hogy hányadika van, 
mert a hallgatás kinos volt neki és 
nagy erőlködéssel úgy próbált visel
kedni, ahogy a józan, hétköznapi 
emberek szoktak, akik most, mun
kás hét után, díszes, örömös vasár
napon szétszélednek az utcákon a 
pihenés ceremóniájával.

Néztem az arcát.
Szemébe lódult a haja, sárga hom

lokán hirtelen megnyúltak a ráncok, 
téglaszínű szája idegesen reszketett 

1 és nagy, fekete szemeivel bambán 
i meredt rám ez az ember, aki két hó
nap óta lótott-futott, kilincselt, elő
szobákból kitámolygott, éhesen fe
küdt ágyba és kiszikkadt remény
nyel ébredt reggel. És semmi sem 
használt. Hiába volt minden eről
ködése, izzadó töprengése, lázas terv
faragása, ijedt megtorpanása, re
ménykedő cllágyulása: minden fel
borult körülötte és sivár tarlóvá 
pusztult benne a tervek színes ceru
zával gondosan megrajzolt térképe.

Ott ült, szemben velem és már 
nem mondott se szép szavakat, se 
közönséges kérdéseket. Kilendült be
lőle a tartózkodás. Csüggedten him
bálta fejét, mert már az ötletek csi
rája kiszáradt agyából, csak ilyes
mit dünnyögött:

— Prédikálnak, prédikálnak nyo
morakcióról, fajvédelemről, munka
megindításról, keresztényi szeretet- 
ről és engem megesz a fene.

Csontos ökle összeszorult Láttam: 
még nem szállt homlokára a nagy 
belenyugvás. A vad akarat lobogott 
benne:

Akarat 607.

bán. Ez a 607. Mikor már-már elal
szom, arra rettenek fel, hogy egy 
óriási nagy száj, amit nem látok, 
de magam mellett érzek a sötétben, 
azt bőgi: Akarat 607. Bömböli, 
uráhf, néni fiazuefok. valaki bömböli 
n fülembe fenyegetően, aztán gú
nyosan., Akarat 60Z^ Akarat 607. Az 
ördög vigye el.

Félénken nyúltam a zsebembe és 
felajánlottam neki kétszáz korona 
kölcsönt, hogy mégegyszer próbál*  
kozzék az Akarat 607-tel.

Ismerősöm, a harmincéves állás*  
nélküli megborzongató alázattal kö- 
szönte meg a pénzt.

Szaladt az újságkiadóba. Mind & 
ketten elfelejtettük, hogy díszes, 
munkaszünetes vasárnap vám

Nem tudom, megszállta-e a kísér
tés és megebédelt-e a kétszáz kord*  
nából valami kifőzőben. Vagy talán 
éhezett ezen a pihenő vasárnapon is. 
Vacsora idején lefeküdt ágyába és 
fejében megkezdték a csatát a 
607-es számok?

Akarat 607!
De kár, hogy ez a jelige, ez a kis 

szó és ez a kis szám csak az elha
gyatottak, az éhezők, a nyomorul
tak agyában nő igazán óriásivá. Fé
lelmesen óriásivá. De kár, hogy 
csak az éhezéstől megrongyolt ide
gek rezgik és továbbítják, mint zi
zegő sürgöny drótok: Akarat 607.

Akarat 607: Nem a tŐzsdések nye
részkedése, nem az erősek o.- torcsa
pása, nem a felelőtlenek gimmi*  
botja,' nem a mámorkeresők Itala, 
nem az arany guruló muzsikája.

Akarat 607: Az éhezők könyörte
len, dacos, igaz, nagy, nagy élet
akarása.

Rab Gusztáv.

• A Parkmozi a Kertmozi legutóbbi 
műsorát mutatja be. Kimondhatatlan 
olőnyére szolgál a mozinak, hogy ax 
igazgatóságnak sikerült nagy anyagi ál
dozatok révén a közvetlen villamos ára
mot bevezettetnie és igy a közönség aa 
előadásokat a Kertmozi nívóján teljesen 
zavartalanul élvezheti. Jegyelővételek a 
Kertmozi telefonján is 11—47.
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•Ai: karajt és itták hozzá 
rle alattomos Csabagyön- 
ún.• pedig úgy nekikcsc- 
H<(,nak, hogy azért 
í1 V. í sz azonnal kiutalt 
ny havi fogházat súlyos 

<•'.11'ü. A cigányok sze
le hiva- 

• annál 
n be- 
.erthe- 

■js éiielc- 
íaiili;-ú-

Rendőri k’r közelről
.Vobáruap este történt Budán.
A vendéglőnek elkeresztelt kis

korosul a úgynevezett kerthelyisógé- 
bea békés budai polgárok fogyasz
tották u se ’ 
uz édeskés, d 
gyét, a i;;;. 
redtett a rí 
bármelyül 
volna nóhúi 
testi serié:; 
rencséjéro t 
talos köz- nem volt jeh .’ 
iükább jelen volt így n. 
szeszeit I :imdy .
lyiscg pg. 'J. . ; n '.ion.;
lessel és kurjoiigiilússr] tét 
got egészséges tüdejéről.

A sertéskaraj és a Csabagyöngye 
Impozáns méríj’.Jien fogyott, a ci
gány (Ii llőn;?,ölt a húrokon minden
féle bősz sliymmiket, a sarokban 
illő jár,--;. ..ív pedig o.f'Üva fújta 

. . < ós az. a h: í^ctéri
helyzet ?i u v. hozott körülbelül tíz 
óráig. Tíz órakor uzonbím megje
lent u k.T'.iielyis-.'g- bejáratában egy 
fiatal pór, cs-ymésba karolva és asz
talt keresve. Találtak is egyet közel 
a cigányhoz, leültek es néhány perc 
Juulv", már nekik m hozta a p’neér 
az illetékes sertéskarajokat és a 
meggypiroB Csabagyöngyéi. Csak
hamar í.zonban megelégelték ezt a 
polgári színezetű mulatságot és át
tértek a pezsgőre, amely dolog vész
terhes következmények szülőanyja 
lett

Az történt ugyanis, hogy o. szom
szédos duhaj túr.,;:.-ágnak nem tet
szett a ». z<tűkben pezsgőző párocs
ka. A társaság egyik tagja, aki idő
közben már széken állva dirigálta a 
prímást, felemelte a poharát és han
gosan, célzatosan odakiáltotta az 
egyikjrrra rohanó pincérnek:

— Kérek én is cukros szódavizet!
A fiatalember, aki a nővel ült, 

nyelt egyet, de nem szólt semmit. A 
széken dirigál ) vérszemet Kapott 
ettől a hallgatástól és most már 
arról kezdett érdeklődni, hogy pezs
gőt vájjon az is ihatik-e, aki nem 
slbolással és mindenféle gyanús 
börzei manőverekkel szerzi meg a 
íniudennapi ken/erkéjét. Nyilván
való volt, hogy bele akar kötni a 
szerényen, do felháborodottan hall
gató párba. A no észrevette ezt a 
célzatot és intőit a fiatalembernek, 
hogy menjenek. De ebben felülkere
kedett valami dacos makacsság és 
csak a fejével intett, hogy nem, sőt 
most mér ő is kissé emelt hangon 
odaszólitotta a pincért és még egy 
üveg pezsgőt rendelt.

A széken álló fiatalember erre ki
húzta magát, megigazította a nyak
kendője kíbi 'dotí csokrát és fenye
getően n a pár felé. Drámai fe
szültségű pillanat volt, amely 
főni kirobli ' ’ "
gúny, heg.* 1 
harcnak, r, 
csárdásra, nr-i 
Vigyorgással 1< 
egyenesen a pezs*  
tartott. Az 
nyíre megái 
[mogbajtotta ni

— Doktor Sí 
had kéri 
forduló-

A !;■ h

... Jog
ar áss <1 fenyegetett. A ci- 

elejé*  vegye a készülő 
.-.dőlt egy víg ropogós 

a fiatalember széles 
izúllott a székről és 

:ők asztala felé 
asztaltól néhány lépés- 

llott, kissé bizonytalanul 
agát és igy szólt:

L. vagyok... .Sző
ném kedves kisasszony egy

kisasszony annyira meg 
'•tv önkéntelenül 
•kői és egy lépést 
ember felé. Ebben

— mondta fenye-

fél 8 órakor Ó3 
>batd. u. 
b Alim- 
•nsirXJ 
z Opera

na«y müsir

Brlillőas^at,
ke-tsUdókné! ma-'as.. 'bárban brvAlt KHvpontl 
•MMorbüD,,:: j. i't'i’.uneBt, JÓ7sef-K0rut 17? szám

K; •JSÁGÜZEM“ könyvkiadó és nyomda r.-t, körfnrgógópein, Rgkk Szilárd-utó*  t,
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'Á TJovélbélyeggyiijtŐik Első Hazai 
Egyesülete tavalyi bélyegbét eredményen 
felbuzdulva, Magyarország és a külföld 
számáru újabb hélycglietet rendez. Ez 
az újabb bélyeghét szeptember 24—30 
között fog lezajlani a Nemzeti Szalon 
összes helyiségeiben. Ennek a bélyeghét
nek az. lesz. a főcöcménye, hogy megemlé
keznek a legnagyobb magyar filntelistá- 
ról, gróf Dessewffy Miklósról, aki lege- 
első Ízben űzte a bólyeggyüjtést tudoiná- 
■’.yo a'.ipon. A bélyeghét keretén holül 

j tartanak több bél?ogaukciót is. aanelyék- 
: nek a külföldön is igen nagy sikerük 
'olt . ; a hazai bélyeggyűjtők remélik, 
hogy ex. az. aukció is kedvezően fog zá
ri, n’. A agy eseménye lesz a bélyeghét
nek a „Szépségbélyegkiállitás", amely
ben be fonják mutatni kezdő és közepes 

éí , 'i:,it' \ számára azt. hegy hogyan
kell bélyegeket gjüjteni, mi annak a 
technikája stíb. Oktató, nevelő jelentősé
gű lesz ennek a kiállítóénak, amelynek 

I . igen nagy lesz a közönsége.
A t—abi hétnek mintegy 14.000 láto- 

| ;atója volt, do filatelistáink remélik, 
I hogy ezidén ennél is sokkal nagyobb 
; . záinban fognak megjelenni az érdeklő- 
l <lők. A kiállításon bemutatják a buda

pesti gyűjtők lognagyobb és legértéke- 
: ;ebb gyűjteményeit, amelyek valószinü- 
1 lég több millió értéket fognak képvisel

ni. Ez minden bizonnyal nagy nívót ad

gelü hangsúlyozással. — Kikérem ben a rend két őre lépett közbe, hl- 
magamnak, hogy a társaságomban; vatalos tekintélye egész súlyával 
levő hölgyet inzultálja! | Felírták dr. Sz. L. urat, felírták

Erre a kijelentésre a sarokban; M. G. urat, sőt felírták * hölgyet 1*  
ülő társaság átalakult fiók-parla- ' 
mentté.

— Tánerakérés nem iuzultálás! — 
harsogták kórusban.

A magát M. G.-nek nevező fiatal
ember elszántan nézett farkasszemet 
az ordítozó csoporttal. A részeg dok
tor azonban újra meghajtotta ma
gát és még bájosabb mosollyal in
vitálta táncra a hölgyet.

— Nem! — mondta erre rövldenj 
M. G. és letilt. Önagysága követte 
példáját.

—- Muszáj, táncolni! — zúgolódott 
hangosan a fiókparlament a sarok
ban. Ekkor valamelyiknek az a sze
rencsétlen ideája támadt, hogy fel
kapott az asztalról egy szál piros 
szekfiit és széles Ívben áthajttotta a 
másik asztalhoz, pontosan a szekfü- 
nél is pirosabb nő elé.

M. Cí. felugrott.
— Ki volt az a csirkefogó! — ki- 

álltott olyan drámai hangon, hogy 
a cigány is megijedt és abbanliagyta 
a csárdást. Nagy csend lett, senki 
sem felelt. A részeg doktor, e’ kor 
röhögve megszólalt;

— Én!
M. G. erre felkapta az előtte álló 

pezsgőspoharat és teljes erővel 
In.zzóvrvtu dr. Sz. L.-hcz. A nő fel- 
sikolíott, a sarokban ülők felugrál- 
i;;k, dr. Sz. arcán néhány csepp vér 
és nagyon sok csepp pezsgő csör
gedezett lefelé, a pincérek összesza
ladtak, a cigány tust húzott, a tu
lajdonos kétségbeesve tördelte ke
zeit és mindenkinek külön elmond
ta, hogy ő nem tehet semmiről, szó
val u zavar teljes volt Közben bo
tok emelkedtek a levegőbe, poharak 
röpködtek, mint játszi fecskék szép 
tavasszal és tömör káromkodások 
kísérték az egész kavarodást, amely
ből csak a nagybőgős sivitó hangja 
zokogott éles falsettóval:

— Jaj jaj juj, összetörték a bő
gőt!... Juj a bőgő!... A bőgő!..,

Budán ug.v látszik közönyösek az 
emberok a tiszta művészet iránt, 
mert senki sem törődött a nagybő
gős sirámaival. Ellenben gyors se
gélyben részesítették dr. Sz. L. urat, 
akinek arcún időközben túlsúlyba 
’.crülíek a vércseppek a pezsgő fö
lött. Nem lehet tagadni, M. G. is 
vérzett és n kíséretében levő hölgy i 
fejdisze is inkább hasonlított akár
mihez, mint kalaphoz. Hiába, már1 
a nők sem olyan sérthetetlenek, 
mint a provencei troubadourok lo
vaglás századában!

A szépen kezdődő viszály — saj
nos — gyászos véget ért, amennyi-

majd a kiállitiLmalr, amelynek élén.____ ________________ „__  ___ ___  a 
hazai filutelia legkiválóbb emberei fog
lalnak helyet; Sobmidt József, az Első 
Hazai elnöke. Sterk Izidor műépítész, 
Szécsi Axthur szerkesztő, Luib István 
mérnök, egyesületi titkár. Keit Elemér 
bankigazgató es Winter Lajos bankfÓ- 
tisztviselő. A kereskedelmi kormány a 
legnagyobb jóindulattal fogadta az idei 
bélj’eghét ideáját és a maga részéről a 
legnegyobb előzékenységgel támogatja az 
eszmét. A minisztérium intézkedésére a 
Nemzeti Szalonban erre az időre külön 
postahivatalt állítanak, föl. A kiállítás 
omlékéro külön emlékbélyegeket hoznak 
forgalomba, amelyek később igen becses 
filatéliai értékek lesznek. A kiállítás 
védnöke egyébként gróf Maylááh. Géza, 
aki ma Magyarország legnagyobb bélyeg
gyűjtője. A kiállítók száma előrelátható
lag 40—50 lesz. A délelőtti órákban ha
talmas bélyegböite lesz a Nemzeti Sza
lon termeiben, míg délután előadásokat 
fognak tartani a bélyeggyűjtő*  egyez 
problémáiról. Különösen nagy romeny- 
nyel tekintenek — mint már fönt emlí
tettük -------- a bélyegaokciók été, ame
lyektől a gyűjtők sokat várnak. Ez a 
bizalom annál is inkább indokolt, mi
után ez időszer int a bólyegpiaoon abszo
lút osond van, az oladáai kedv teljesen 
megszűnt.

akiTől ez alkalommal kiderült, hogy 
a költői Cecília névre hallgat. Vé
gül az egész társaságot előállították 
a kerületi kapitányságra, ahonnan 
igazolás után elbocsátották Őket.

Még csak annyit akarok hozzá
fűzni, hogy ezentúl nem olvasom 
el az újságban a rendőri híreket, 
hanem elmegyek Budára vacso
rázni.

God! Xndor.

' - ■ .1 U !

Törvényszék

I

§ Úri nők ha Hszevetznsk. Hasonló 
psri, melyben hi2tulajdona*  é*  toló ál
lottak cgvmá«sal siembm tárgyalt most a
Járásbíróság. Bálint Gáspár siAmtanácaos 
'illájában bérelt nvárilaljást Fodor Ernő 
tórsdobizománvo*.  A férjek tennéasetesen 
egész napon át nem voltak ottiios ós igy 
az asszouvok mázukra maradva tenfiésje- 
töeén csakhamar öaazeveaztffk. Egyik Dven 
alkalommal Bálint né nem a leganehb iel- 
zókkel látta el Fódornét. Amikor férje ha
zajött sírva panaszolta el neki a rajta 
esett injuriát, mire Fodor a kertben tar- 
focik odó Bálmtnénkk a következőket kiál
totta oda:

..Maga közönséges mooőnd, ha nőm 
fogja abbahagyni aértegetótatt fel fogom 
pofozni 1“

Bár ezzel már efctfiétctt {c vett magának 
Fodor, de ezt nem talált*  elégne*,  hanem 
ezen felül még becsületsértésért beperelte 
Bálinhiét. A tárgyalá*  során Bálintné vi
szonyúdat emelt Fodor el'en. A bíróság 
Bálintné 3400, Fodort pedig 1600 korona 
pénzbírságra Ítélte et

Ml a hatóság előtti rágaln;Md,| Jnájdlg 
ügyvédi eljárást indított dr. Baracz Antal 
Károly egyik kliensének ellenfelével szem, 
ben. Néhány aser koronával tartozott 
Bánz!au égése vagyonára. Bunzlau erre 
irásbnn kérdést intézett az Ügyvédi kMna- 
rához. hogy lielyes-e a*  ügyvéd eljárása. 
A kamara egyik fegyelmi ülétón megy im
itálta az ügyel és ygy lalálbi, ho«Y Dr. 
Bárány, nem köveiéit el inkorrektséget. Az 
ügr^d erre hatóság elöld rágalmazás 
miatt beperelte Bunzlaut A ttutVálA*  sorún 
ez azzal védekezett, hogy Ő neki ez g ki- 
méletlen eljárása az ügynek súlyoz erköl
csi kárt csinált, mert a közönség nem 
tudta megérteni, bogy fl eOen hegvan vw- 
zelhetnek ilyen sulyo*  foglalást, áld nem 
kevesebb mint kilenc millió korona hadi
nyereségadóval lett megterhelve. Különben 
hajlandónak nyilatkozott az Ügyet békés 
utón elintézni. Az Ügyvéd erre kijelentette, 
hogy bocsánat kéréssel megelégszik és ha 
még azonfelül Bunzlau 100.000 koronát 
jótékonvcélra adományoz. A bocsánat, 
kérésbe még belement BunrlM, ót ■ 
100.000 koronát mégte sokait*  ó*  haj
landónak mutatkozott 5000 koronát adó. 
mányetni. Est az 6tiz«gri vtetoM Dt. 
Berecz kevesett.e mert megtépázott becsű-

n’rlcor Is sokat
' csalás utján 

idő, amikor 
ez alatt az idő

W többre beosülste. A bíró békéltetési 
kiséflete gjeddő maradván, ítéletet kellett 
halnia. A birá felmentette Bunzlaut, azzal 
az indokolással, hogy Bunzlau a kamará
nál való érdeklődése nem vont maga után 
fegyelmi eljárást, miért is nem követhetett 
cl hatóság előtti rágalmazást. A felmentő 
ítélet ellen nemcsak a panaszos, hanem az 
ügvészmegbizott is fellebbezett.

§ Közva&zályos munkakerülés miatt 
Kcmit a büntető járásbíróság elé Hauer 
Ricliardné, egy fiatal, alig 26 éves csi
nos asszony. Még nőm is olyan régen 
szorgalmas és becsületes elárusitónő volt 
éveken keresztül egy belvárosi boltban. 
Feleségül vette egy hivatalnok, aki azok
ban nemsokára kénytelen volt útját ki
adni. Azóta fokról-fokra sülyedt. Csak 
nemrég Ítélték el csalás miatt nyolc hó
napra. A börtönből kijövet nem volt 
sem ellátása, sem hajléka. Alkalmi 
légyottokra vetemedett és ha ez a vállal
kozása sokat jövedelmezett többet köl
tött, ha keveset keresett 
költött és a hiányzó f 
szerezte meg. Volt c 
semmit 6em keresőit «s 
alatt özvegy Murányi Gyuláné Teleki
téri bnffatjébsn étkezett. De itt 6em fize
tett és rendszerint úgy tűnt el foltünő- 
ség nélkül. Miután foglalkozása nem 
volt és csalás miatt többen feljelentet
ték, a rendőrség letartóztatta. A tárgya 
iá*  során sírva panaszolta el szerencsét
len voltát, hagy nincsen senkije, aki 
megvédepé. A bíró munkakerülés miatt 
három heti fogházra Ítélte.

$ Vezérőrnagy és háztulajdonos-ügy. 
véd, Kreybig Rudolf vezérőrnagy, jelen
leg igazgatója egy biztosító intézetnek, 
a Naphegy-utca 21. szám alatti házban, 
mely dr. Németh Benő ügyvéd tulaj
dona, lakást kapott rekvirálús utján. Az 
ilyen rekvlrált lakástulajdonosokat rend
szerint nőm szívesen látják a háztulaj
donosok és ha csak egy mód is van, 
azou varrnak, hogy a lakót, melyben egy 
betolakodót látnak, rövid utón kiteszik. 
Ebben az esetben azonban u háztulajdo
nos óhajtása csaknem leKiizdhstctlen 
nehézségekbe ütközött, meyt egy vezér
őrnaggyal még som lehet ngy elbánni, 
mint egy más halandóval. Kreyblg a la
kás javítását kérte először udvarias le
vélben, azután erélyesebb bangón, de a 
levelek válasz nélkül maradtak. Végül 
Kjreyblg egy olyan hangú levelet 
Nómcthnak, melyben úri modort köve
telt és még néhány olyan megjegyzést 
tett, melyeket dr. Németh magára sér
tőnek talált. Becsületsértés miatt bef»- 
n gazolta a vezérőrnagyot Dr. Sohem- 
hardt táblablró múlt héten tárgyalta ezt 
a*  ügyet, mely azzal fejeződött be, hogy 
Kyeybig vezérőrnagyot 1000 korona pénz
bírságra Ítélte ek A tárgyaláa befejező- 
so után a bíró ama kérdésére, hogy tu
domásul veszi-o az ítéletet, vagy meg- 
fojepbezi-e, a következőket mondotta:

— Csak most jut eszembe, hogy ez a*  
ügy tulajdonképpen a katonai bíróság
hoz tartozott volna, mórt a vétség elkö
vetése alkalmával én aktív katona vol
tam.

B szavak után elhagyta a tárgyal óter
met, bizonytalanságban hagyva a bírót, 
hogy az Ítélet megsemmisítését fogja-o 
szorgalmasai vagy sem. A bíró mlnden- 
oeetro felteyjeazti az aktákat a törvény, 
székhez.
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