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TARSADALMI, IRODALMI És MUVESZET1 KÖZLÖNY 

Nem, kártyáznak az urak a. Nemzeti Ka-
szinóban, mert nincs pénzük reá.. Tagdíjat 
se nagyon fizetnek, mintahogy más, kevésbbé 
exkluzív klubokban is baj van a tagdíjfize-
téssel — s a magyar feudalizmus úri felleg-
vára, bocsánat, éppen olyan ''• bajokba került, 
mint a legdemokratikusabb terézvárosi, vagy 
'erzsébetvárosi kaszinó. A Hét új számában 

"á Nemzeti Kaszinó egyik tagjának nyilat-
kozatát találja áz olvasó. Finom és gazdag 
zsidó urak félvételére gondolnak, akikn'ek 
minden pénzt megérne, ha az újabban gyak-
ran feljáró Bethlen tőszomszédságában fo-
gyaszthatnák el a feketéjüket s akik viszont 
a kaszinónak is megériiék azt ~a pénzt, amit 
felvételi díjként fizetnének s azonkívül .(re-
mélhetőleg) kartyárú is elveszítenének. Azt hí-, 
szem az életrevaló ötlettel egy kis baj van. 

. Részint, mert a finom és gazdag zsidóknak, 
ha van is még valami pénzük, annyi már 
semmi esetre sincsen, hogy olyan •• belépti-
díj jat fizessenek a kék- • kaszinónak, ami-
lyenre, a kék kaszinó gondol,-részint -—.ha 
mégis volna, — bizonyára aludnának reá egyet, 
mielőtt.az álmok álmát csengő, illetve zizegő 
valóságra váltanák. A kaszinó sem az ma 
már, tudniillik, ami valaha volt. A régii le-
vendula-paff őmös, állógalléros, kékszemű, 

bszhajú, gazdag s igazán előkelő kört - ma 
már csak néhány finom idősebb úr reprezen-
tálja: Andrássy Gyula, Batthyány Elemér, 
Károlyi László s körülöttük csoportosuló ba-
rátaik ... Akik úgyse nagyon állnának szóba 
velük. A Jiatalabb gárdával pedig, — néhány 
konyákosÁej-ízü váltó-bajnokkal és rumba-
gyakófngkkdl — sokkal olcsóbban találkoz-

hatnak a közeli Admirál-bárban . . . 
* 

Bezárják a Ritzet is, mint „A Hét"-ben 
olvasóm. Sőt á mozikat is.. Hogy á színházak-
kal mi lesz, azt csák a jó Isten tudja. Üzlete-
ket, kávéházakat, vendéglőket: naponta .zár-
nak be. Az autóbusz helyett jön az omnibusz, 
.„áz autótulajdonosok pánikszerűén menekül-
nek autóiktól".. Remélhetőleg jön majd a vil-
lanyvilágítás helyett a petróleumvilagítás is, 
mint ahogy ismerek is valakit, aki a legkomo-
lyabban foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 
leszerelteti a magas áramdíjak miatt a vil-
lanyóráját és petróleummal fog majd világí-
tani. Milyen gyönyörű perspektívái az And-
rássy úton végédesvégig ártatlan falusi 
csönd honol, a lovasok részére fentartótt út-
részen malacok turkálják a homokot, az Ok-
togonon méla nyáj legelészi a térdig érő bur-
jánt s aútódudák helyett a kondás rianó 
'szarvkürtje búg.... -

Egyáltalán: fekete hét volt az elmúlt hét, 
még á vasárnap sem érdemelte, meg á piros 
betűt. (Kezdődött Kohnerékkel.) Katasztrófa1 

hetük volt a szinházakúák, a moziknak, a 
vendéglőknek; nem fogyták az uccánalapok s 
beszéltem egy gesztenyéssel hétfőn este, aki 
kora reggeltől összesen 20 fillért árult, — még 
a villamosok is üresek voltak: mindenki két-
ségbe volt' esve, az' emberek riadtan néztek 
egymásra, dideregtek a belső fázástól. Hopp! 
Hátha az elmúlt héten kulminált, az. á bizo-
nyos sokát emlegetett mélypont! Dé'.jó vólna, 
ha így volna, az ördög akárhová 



A Iontól Királykisasszony 
(Adatok egy régi helységnévtárból: 

Lontó.'Hont megyében, az Ipoly mellett,.. 
Lakosainak száma kilencszáz. Pósta,, táv-
írda helyben. Egyetlen nagy birtoka van: 
ezerháromszáz hold. Tulajdonosa: Beöthy 
László.) 

* 
A lontói királykisasszony Beöthy Baba — 

volt. . 
Hazai képeslapok és külföldi magazinok "il-

lusztrálták a róla szóló meséket. Sokszor láttuk, 
amint éppen a Concours d'Elegance zsűrije elé 
kanyarí t ja az autóját, vagy éppen a francia Ri-
viérán tenniszézik, esetleg malacokat' etet a lon-
tói birtokon, vagy külföldi hírességeket inter-
júvol, .akiknél akkor még sakkal érdekesebb az 
ő személye. A lontói királykisasszonyé . . • 

Á lontói Járálykisasszony pályát változtatott. 
Családfenntartó lett. Gazdasági válság. Detroni-
záció. A. lontói. királykisasszonyról már nem ír-
nak meséket, nem is illusztrálják, az élet na-
gyon elridegedett s a lontói királykisasszony élete 
mégis regény lett egyetlen szó által, amelyet 
szinte áhítatosan mondott ki, amikör szemben 
ültünk-a Logody uccai kis palota finom szatén-
jában : ' • . . • 

— Fix 
* 

A Logody uccai Beőthy-villa kapuját a Ve-
zér öreg inasa nyitja, A földszinti hallból piros 
plüss-szőnyeg' vezet fel az emeleti lakosztályba, 
ahol a iontói oxkirálykisasszony él a mamájával, 
özvegy '.Beöthy Lászlónó őmóltóságával. Karcsú, 
szőke, mosolygós, kékszemű. Energikusan ad ke-
zet. Nem kérdezünk semmit, várjuk, hogy ő be-
széljen. És Beöthy Baba a legújabb fejezetnél 
kezdi: * • 

— Rádió-speaker lettem. Hogy miért? Iste-
nem, iniből éltünk volna?! Az édesanyámnak ki-
lencven pengős nyugdíja van a Magyar és a Ki-
rály Színház nyugdíjintézetétől. Minden elsején 
á legpontosabban meg is kapjuk ezt a pénzt. 
Nyugtát ' kell. aláírni. A nyugtán pecsét van s 
ra j ta ' óz áll: 

Alapította Beöthy László. 
— Az édesapám. 

. * 
Nem könnyes a szeme. 
— Ebből a kilencven pengőből élünk, — foly-

tatja, — igen, és . . . . néhány képből, szőnyegek-
ből. Nem .akartam ós nem tudtam senkitől sém 
kérni.' Tudtam, hogy nem tarthat soká. Elfogy-
nak a képek, a szőnyegek, az ezüst, a porcellán,' a 
kézimunkák.,-Tudtam:, én csak magamra számit-
hatok. Munkát- kerestem ós most végre .találtam 
is. Vizsgát tettem és ez a vizsga nem volt ne-
héz, annyiból állt csupán, hogy német, angol, 
francia/ lapokból ismeretlen szöveget olvastam fel 
egy bizottságnak. Hibátlanul beszélek olaszul is: 
szerződtettek• 'Kezdőfizetéssel. Ez természetes is. 
Nem sok — de: fix . . . 

És amikor azt mondja, hogy fix, gyanúsan 
csillogni kezd a szeme. Lehet, hogy tévedek, de 
én azt hiszem, hogy a lontói királykisasszony 
sírna, ha nem szégyellene. A boldogságtól. 

* 
És most Beöthy Babát, a rádió-speakert, 

Beöthy Babáról, a . Ion tói királykisasszonyról kér-
dezem. Fátyolos .hangon felel: 

— A lontói királykisasszonynak szép élete 
volt. Gimnáziumi érettségit tett, bevezették a tár-
saságba és azt hiszem, szerették is. Sokat uta-
zott, nyelveket tanult, s mintha érezte volna, 
hogy egyszer talán szüksége lesz rá: már akkor 
is dolgozott. Igaz, hogy sportból. De higyje el, 
ez nagyon megkönnyíti most Beöthy Babának, a 
speakernek. a dolgát. A lontói királykisasszony-
nak azelőtt sok barátja volt, sok barátban csaló-
dott, majdnem mindegyikben, de nem is hitt 
bennük.. Beöthy Baba, a speaker örül az új bará-
toknak, akik kenyeret adtak a kezébe. 

Megkérem, hogy a munkájáról beszéljen, 
Kedvesen, viccesen mondja: 

— Halló, halló, itt Rádió Budapest . . . 
— Reggel korán bemegyek a Stúdióba és át-

nézem az anyagot, aztán a mikrofon elé ülök és 
olvasok. Izgalmas és érdelces ez a világ, mulat-
ságos és egyáltalán nem fárasztó. Szeretek' dol-
gozni és örülök, hogy rádióspeaker lettem. Ke-
restem más foglalkozást is, olyat,, amilyent egy 
magamfajta leány vállalhat, akinek semmi ko-
moly képzettsége nincs. Ajánlkoztam néhány 
vállalatnál titkárnőnek, nem lett belőle semmi. 
Most' 

mar —• most már majdnem - minden rend-
ben van . . . " 

Lontó. Béke Háiború . . . 1931! 
Réti Sándor. 
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A KOHNER^ESET 
Az alapítók: Kohner Zsigmond, Ágost hozzá, nem valószínű. Megvan-e a megérzés* 

és Károly. Régi patríciusok, — komoly űz- hozzá, — Berkövicsón és volt társain múlik, 
leti elvek. • . A Kohner-cég likvidálása csak "természetes 

Kohner Jenő —• tökéletes képmása az elő- . következmény akkor, amikor a, hitéiélet ineg-
döknek és már a mai kornak kellemes, ked- szűnt, amikor a vállalkozás megszűnt, amii-
ves, derűs élvezője. Okos, tisztességes, ko- kor a gazdasági életnek sehol ez országban 
moly,1'a régi tradíciókat őrizve is:: haladó. A nincs egyetlen intézője, megértő tényezője. ' 
legértékesebb körnek kedvence: Heltai Jenő, Az összes gyógymódok pillanatnyi inj ék-
Molnár Feren-c, Jacobi Viktor, Miklós An- dókban merülnek ki. Kúrát úgyszóVván sen-
dor, Márton Miska, Beck Marcell, Hegedűs ki sem ismer, senki sem tanácsol. És — injek-
Gyula; Krausz Simon, Bárczy István, CSor- dókból élt a Kohner-cég is. Kúrára még el-
tos Gyula heti összejöveteleinek központja, határozhatta volna magát, ha' nem egy infi-
Kártyázik — mindig az úri határok között, dált területen él. Ma ezen az inficiált .tepüle-
mulat — mindig juttatva mindenkinek. Adós- ten a megoldások: clearing, devizdátutálás, 
ság, gond, barátok előtt való kifogás vagy zárlat, rövidlejáratú hitelek fizetése vagy nem-
egyéb hasonló momentumok- előtte ismereti e- fizetése, védvám és á többi hasonló injekció, 
nek. ' Egyesek, akik még é műveleteknek része-

Azután: Kohner Adolf (aki már néhány sei, lehetnek boldogák és gazdagabbak, mint 
év óta súlyos beteg: derék, jóakaratú ember), valahai De boldogulásuk nein hat ki a nagy 
Kohner Willy (már a legnagyobb arányban tömegekre. . - . . • . 
csak úr, lóverseny és egyéb passziók, de még Az olyan alapvető gondolátok pedig, mint 
mindig Kohner-tradíciók), majd Nenmann a kamatláb általános leszállítása, könnyű hi-
Miksa, aki szegény fiatálon, de a legjobb idő- telek nyújtása, egyetemleges' helytállás a kö-
bén bal meg és Berkovics, aki magaválasz- telezettségekért, melyeknek alkotó erejük vol-
totta kellő időben, 1931 júniusában hagyja el na: tudományos könyvekben tárgyalt témák 
a céget. És végül az áldozat: Kohner István. maradnak. Nem tudjuk,-vajjon Kohnerékre is 

•Kohner István lett volna hivatva beara- illik-e vagy sem, de. nagy vonatkozásokban 
nyozni a régi, kopásnak indult keretekét, bizonnyal helytálló: sem az útolsó időkben, 
Most az arany is lekopik róluk. sem soha máskor nem hallottunk róla, hogy 

" A hitelezők, minden hódolattal a cég valaki azon, vesztette volna el vagyonát vagy 
iránt, kutatják Berkovics és a többi felelős- követeléseit, hogy négy százalékra helyezte ki 
ségét.. Berkovics a legtökéletesebb valőr' volt a pénzét. Ellenben nagyon sok intézetet láb-
as cég újabb történetében. Üzletéket hozott, hí- tunk felfordulni, amelyek nagyon tehetsége-
teleket teremtett és — gazdagodott. sen, még a saját iparjaiknak is, de még "in-

. A törvény megengedi a likvidációt. a hi- kább az idegeneknek' tizennégy vagy tizen-
telezők valószínűen nagy százalékos kielégí- hat százalékért' adtak hiteleket, 
tést fognak kapni. Beszélnek Kohner Adolf Talán még világgazdasági viszonylatban 
képeiről és a cógfőnökök egyéb magángaz- is ki lehetne ezt mutatni. Kamatmentes köl-
dagságáról. Pedig ezeket ők már régen bele- csönöket kérünk, hogy lábraállhasson az adós. 
dobták, mielőtt elszánták magukat az utolsó Kevesebb lesz a papirosbevétel, de ezzel csalt 
lépésre. Még a legdrágábbat, • Kohner* Istvánt áz önámító könyvelések fognak megszűnni ésr 
is bevonták. elvész a 10—12 százalékos kamattöbblét, de — 

Hogy a Berkovics-vagy.on mennyiben, fog megmarad a tőke. 
helytállani, elintézetlen kérdés még. Szűk- Ez az egyetlen igaz tanulság a Kohner-
ség lesz-e reá, nem ismert dolog. Van-e jog félő és egyéb bankbukásokból. . 

AZ ELSŐ 
Olcsó parfamje rámborult. Oly egyszerű. volt, egyszerű, 
míg távol, őszi kertek lelkem niég 'fel se döbbent, 
csúf ködöket leheltek. s a perc már tovaröppent. 

Milyen volt, nem tűdom ma már, 
hajában erdők égtek, 
s szeme tüzében vétkek. 

Égy jött sikátorok során, 
mintha ligetben járna, 
hol minden cédrus, pálma. 

Az első. volt, .ki rámhajolt, 
s ajkam ajkához vette, 
szívem szívéhez tette. 

Olyan volt. mint az Ifjúság: 
azóta eltemettem, 
az arcát elfeledtem. 

Szász Menyhért 



»Ha igy megy • 
(Az Est november 25-i számából.) 

. 19Jl:beii Madame Ritz és Szapáry Pál gróf 
-együtt .sétáltak a Dunapárton. Nézték a parla-
mentet,. á királyi palotát, a Lánchidat és Szapáry 
gróf megszólalt: 

— Látja, asszonyom, itt kellene felépíteni a 
szállodát1. . . . . 

"Madame Ritz. napernyőjével kis vonalat hú-
zo t t a földön: . ' . 

— Itt építjük fel a szállodát . . . 
Ék 1919-ben 'kétmillió korona alaptőkével meg-

kezdték a Ritz-szálló építését. 
A kétmillió aranykorona már az első év-

ben elfogyott, 
de á szálló a magyar pénzárisztokrácia néhány 
tagjának közreműködésével mégis felépül-' Mire 
felépült, négymillió koronába került. 

Az, első es néhány hónapig egyetlen vendég 
Szapáry Pál gróf volt. Azután sem ment túlsá-
gosam jól a legfényesebb magyár szálloda. Fran-
cia vezetőség, francia mintára vezette az üze-
met és ha. hébe-hóba akadt olyan vakmerő, aki 
a vacsoránál nem frakkban jelent még, azt ud-
variasan megkérték, hogy hagyja el az éttermet. 
Nevezetes az az eset, amikor valakinek, aki ebéd-
aki' ebédnél szalvétát dugott a gallérja mellé, a 
maitre.udvariasan azt, mondottá: 

^-Bocsánat, de itt nem lehet borotválkozni... 
Á Pestnek kissé nagyzoló vezetés és a később 

kitört világháború végleg a tönk szélére juttat-
ják a Riizet. Ekkor jött a Hungária részvény-
társaság, amely megvásárolta, a szállodát régi 
tulajdonosától. 

A Ritzet ma. Mdrén'chich Ottó vezérigazgató 
vezeti; • 

Főrészvényes a Moktár. 
A szállóban százhúsz szoba van, mindegyik-

nek előszóbája és fürdőszobája van. Appartc-
ment-okat az első és második emeleten, adnak ki: 
a. legdrágább szoba napi száz pengőbe kerül, 
a legolcsóbb tizenhatba. A konyhában, két fő-
szakács, nyolc szakács és húsz szakácsnő dolgo-
zik, A szállodai személyzet száma nyolcvan.: 
pórtások, szobapincérek, üzletvezetők, száílóböyok, 
liftboyok, kiszolgálók, szobalányok és ruhatáro-
sok. Naponként száz kiló húst, havonként ötszáz 
kilo halat fogyasztanak. A külföldi vendégek fő-
leg amerikaiakból verbuválódnak. A legtöbbét 
az utóbbi időiben a nemrégiben Pesten jár t /ÍÖ-
purtalai maharadzsa költötte: ötszáz pengőt na-
ponta. A mikádó öccse „csak" háromszáz pengőt 
•költőit. 

A .portásnak eddig a legnagyobb borravalót 
egy amerikai, óráügynök adta. Száz dollárt. 

Egy-egy appartement előszobából, két háló-
szobából, szalonból ©3 fürdőszobából áll. Á leg-
drágább á ra napi ötszáz pengő. Az ötórai teák-
nál az ,arab kávét arab, a mokka kávét francia 
főző. főzi-

A legtöbb kísérővel: számszerint tizennégy-
gyei, eddig a kapurtalai maharadzsa érkezett: 
titkárok, inasok, so f f őrök és néhány feleség. A 
szállodának állandó orvosa, szabója, kárpitosa, 
asztalosa, bádogosa és szerelőműhelye van, A Ritz 
könyvtára univerzális és elsőrangú. . 

Ha a szobák hetvenöt százalékát kiadják, ak-
kor fecíezik a költségeket. Ha minden szoba fog-
lalt, a szálló. összjövedelme havi százezer pengő. 
Most a. százhúsz szobából mindössze hatvanban 
van vendég." Most nincs szezon a Ritzben. 

N. K. 

Cilinderes koldus a Ferencvárosiján 
A Ferencvárosnak abban a ré-

szében, amelyik még egy kicsit 
Franzstadt maradt, frenetikus si-
kerrel koldul égy öregember. 
Piszkos, rongyos öregember, ta-
lán valamivel piszkosabb és ron-
gyosabb, mint amilyennek egy 
polgári koldusnak föltétlenül len-
nie Illik; Egyetlen foga olyan 
sárga-, mint-a répa, mocskos,,- fe-
hér szakálla csapzottan omlik 
rejtélyes színű ingére... De van 
az öregnek egy vadonatúj, ele-
gáns, szürke .cilindere. Persze 
nem teszi a fejére, igazán nem 
arra • való. ..Kezétcsőkolóm, segít-
senek szegény, szerencsétlen nyo-
morulton" és remegő kézzel 
nyújtja feléd a karcsú, kecses, 

gigerlis cilindert - . 
Az emberek csodálkoznak, mo-

solyognak, és gyűlik a sok két-
filléres, a tizes, meg a húszas..-. 
Az embereknek tetszik a cilin-
der ; 1 

Érdekes... Honnan szerezte az 
Öreg a cilindert? Talán valami 
lerongyolódott öreg bohém adta 
neki, akinek a jószívén kívül 
nem maradt semmi egyebe,. aki 
kenyeret nem tudott á koldus-
nak adni, hát adott neki egy 
cilindert?... Vagy találta? Vagy 
örökölte? Vagy talán lopta? Vagy 
csak kitűnő reklá.mötlét az egész? 
Rájött, hogy reszkírozni kell a 
boltra, ha az ember azt akarja, 
hogy jól menjen, s vett drága 

pénzen egy szürke cilindert, nem 
baj, ha három számmal kisebb 
•is, az a fontos, hogy elegáns 
legyen!... Remekül • megy, neki. 
Ha tovább is így- megy, két. hét 
múlva szmokingot vesz... 

(mikes) 

teszi az 
emberi! RUHA 

Öltönyt vagy télikabátot P 100-
tól- kiválasztott anyagbői mér-

ték szerint készit 

BRISTOL szabóság 
IV., Régiposta-ütca 15. It .em. 

Külön francia és angol női sza-
bóosztály.Hitelképeseknek ná-
gyon kedvező fizetési feltételek 
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Irta: Egyed Zoltán 
Nagy szentmiklósi Dréhr Imre államtitkárt motívuma a réportereknek, Gaál Gaston nevét 

Emszt Sándor népjóléti miniszter égyrendbeli akkor nyomtatják le először kéthasábos óim-
egyszerű, ötrendbeli súlyos és tízrendbeli legsú- betűkkel a lapok, ott virít az egész híres régi 
lyosabb szolgálati vétség, mulasztás, illetve sza- gárda, Budi, Scitovszky, Valkó és a többiek és 
bálytalanság gyanúja miatt kikérte a mentelmi Vass József lila cingulusát is lobogtatja a bala-
bizottságtól. Ami magyarul annyit jelent, hogy toni szél. Az államtitkár még Petrichevich Hór-
Dréhr Imre államtitkársága ' alatt disznóságok váth Emil, de a balatoni hadihajó krónikásai fel-
történtek a népjóléti minisztériumban, amelyekért jegyzik, hogy Fass József államtitkárával szót 
az új; népjóléti miniszter felelősségre. akarja vo- sem váltott egész idő alatt, ellenben hosszas és 
natni, négyszentmildósi Dréhr — most már csak barátságos beszélgetésbe Dréhr Imrével merült... 
nyugalmazott államtitkárt, — aktív ország- Dréhr Imre az új népjóléti államtitkár — 
gyűlési képviselőt... állapítja meg a szemfüles jólértesültség.. 

Alig: mult el- számottevő idő ama tragikus És Dréhr Imre tényleg államtitkár lesz. Mint 
vasárnap reggel óta, amikor Fass József kalo- egy leopárd, úgy véti rá magát a népjóléti ügyek• 
csai nagyprépostot és népjóléti minsztert halva re, reggel nyolctól este tizenegyig él nem moz-
találták fényezett diófaágyában Ráday úccai la- dul a nép jólétének államtitMri íróasztala meU 
kásán, E sorok írója hivatásából kifolyólag, már lől és feljegyeztetik róla, hogy államtitkárságának 
körán reggel ott állott a tragikus halottáságy négy esztendeje alatt egyetlen percre, egyetlent 
melleit, amelyben a paraszti származás vaskos vasárnapra el nem mozdult a hivatalából; a s za -
egészségéből, a gyümölcsön és sétán abbészerű kar- hódságot hírből sem ismeri s a lámpák, amelyek 
csúság.ba soványodott test örökre elpihent. Aszom- hétköznap, és sátorosünnepen egyaránt késő éj-
széd szobában a hivatalos és baráti gyász kép• szakáig világítanák le á Dunára, — Dréhr Imre 
viselői között három ember szémé volt gyulladt államtitkár szobájában égnek, 
a sírástól: Ripka főpolgármesteré, nagyszent- És nincs olyan politikai fotográfiai amelyről 
miklósi. Dréhr Imre államtitkáré és Hankó Ele• Dréhr Imre profilja hiányozna. A' Szent- István-
mér miniszteri tanácsosé. Dréhr vitte a komman- napi körmenet díszmagyarjában, a parlamenti 
dót., Telefonált,, intézkedett, utasításokat adott, a. megnyitó zsakettjében vagy a Manréza csoport-
hangja tompán kongott, mint a gyászposztóval képének egyszerű zakkójában . . . A folyosón 
bevont dob: Vass József elsősorban az ő halottja harmincan veszik egyszerre körül, kérvényeket 
volt, méltóságát, hatalmát, . nevét, népszerűségét vesz át, szignál,, utasít, ígér, elintéz, ajtaja nyitva 
neki köszönhette . . . mindenki előtt. — csak hölgyéket nem fogad! 

Vass Józsefet eltemették. Dréhr Imre utol'- Egyetlen hölgy dicsekedhetik azzal, hogy Dréhr 
jára még megjelent fekete zsakettjében halott Ura Imre hivatali szobájának küszöbét átlépte: Beth-
mellett, aki mellől négy évig tapodtat sem tágí- len Istvánné grófné, Magyarország miniszter-
tott, mégegyszer és idoljára elkísérte Utolsó út- elnölcéiiek felesége. Nincs újságíró, akinek Hérá-
jára miniszterét, akit négy évig• minden áldott sét megtagadná. Dréhr fogalommá válik. Dréhr 
este elkísért gyalog a lánchiduccai minisztérium- nevét megtanulják, Dréhr a nagy barát, az et-
től a Ráday uccáig, mely sétákról is fel vagyon intéző, a befolyásos összeköttetés, — Dréhr az ál-
jegyezve, hogy a miniszter minden- alkalommal lamtitkárok államtitkára! . . . 
hét barackot vásárolt magának útközben vacso- Bethlen,, mikor a folyosón közölték vele, hogy 
rára.. Aztán jött két izgalmas hét, amely, alatt Vass Dréhrt választotta államtitkárának, vállat 
tág tere nőtt a találgatásoknak, liogy Dréhr Imre vont s csak ennyit mondott: 
marad-e vagy sem, mig végre kiderült, liogy — Bánom is én... 
Dréhr Imre nem maradhat. Dréhr Imre lemon- S másodpercekig ennek dacára árról is szó 
dott és visszavonult pasaréti villájába gyászolni volt,, hogy a Itarriérje még itt sem áll meg. Ál-, 
és pihenni. • lamtitkársága utolsó, esztendejének szeptemberé-

Bun József práMikánsától,. a Lloyd Bank igaz- ben néhány napig kereskedelmi: miniszter-jelölt 
gatójáh keresztül Dréhr Imre országgyűlési kép- volt. Búdé, a bolygó miniszteré volt akkor a, ke-
viselőig) majd állawttitkárig hosszú az út s ezt a reskedelmi tárca. El nem felejtem: Karácsonyi 
hosszú utat Magyarországon az' utóbbi időben J'enőéknél, akiknek már akkor Rübin-Metzg.er úr 
senki olyan rövid- idő alatt be nem nyargalta, volt á tótumfaktunvwk, volt egymagy niáltai bál, 
mint-Dréhr Imre, az új politikai sprinten A kon- Bud és Dréhr- a lépcsőházban találkoztak egymás-
jvnktúrámegszűnik; s véle együtt a Lloyd Bánk, fsai;. pontosan Jeritza impozáns dekoltázsának 
Dréhr megválasztat ja magát képviselőnek. Most " árnyékában, — még csak meg sem biccentették 
ugorjunk néhány hónapot: zászlódíszben áll a egymásnak a fejüket. Ekkor folyt éppen a köl-
földvári- kikötőben á balatonfüredi hajó'." zsúfolva' csönös nagy fűrészelés... 
képviselőkkel), politikusokkal, miniszterekkel; Beth- Aztán a* Bud fűrésze élesebbnek bizonyult, 
cn hosszú szipkája és füstölgő cigarettája vezér- Segítettek is neki, hátulról; fogták, a ke zét . s. 
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aztán Dréhrnek is — eljárt a szája-.. Vagyis Dréhr-
röl kiderült, hogy csak Dréhr és — nem Gömbös 
Gyula. És maradt Slamtitkár. (Mert Gömbös ál-
lamtitkárból — miniszter lett...) 

És most — „egy egyszerű, öt súlyos, tíz leg-
súlyosabb..." „Legesleg súlyosabbról" nem tör-
ténik említés, Nyugtákat hamisítottak, átcserél-
tek, kijavítottak, megsemmisítettek. Hankó cse: 
rélte és semmisítette, de Dréhr parancsolta, mond-

ja Ernszt, az everlasting-cipős aszkéta pap, pá* 
pai prélátus és új népjóléti miniszter... Dréhr 
parlamenti bizottságot követel, tiltakozik, mél-
tatlankodik. Mindenkit rendelkezésére kell bocsá-
tani és mindent meg kell csinálni, amit csak 
akar. De gyorsan, haladéktalanul, teketória nél-
kül! Az ország tudni akarja, hogy miért égett 
annyi villany négy évig a lánchíduccai sárga 
épületben! 

MAGDA LESZ A DUCIBÓL, C S Ö B B E N J S L M S ! 
JULISKA A JUCIBÓL r i z é j s z a k a i w f ; . a 

Teleki teri piac kö-
Grassz Anci szerencséje megdobog- hölgy barát ja a szomszéd lokál tán- zepén felállítottak két 

tatta a pesti éjszaka szegény kis cosa. A táncosnak még van palija: A széket, a ^ szabad ég 
nőinek szívét A kis aranyosból, a táncosnőnek már nincs. alatt. Aki borotvál-
hercig Ancíból valódi Majláth gróf- kőzni vagy nyiratkoz-
nő lett. * ni akar, fizet 20, il-

• * Többen polgári pályára mentek. a be 
Grássz Ancin kívül az utóbbi öt év-. Bessie, ákit az éjszakában Tűzoltó * m ? , , 

ben egy nő sem csinált karriert az Bessienek becéztek, pékműhelyt nyi- zsebtük-
éjszakában. Még doktomék se let- J 0 ^ Begge1 ötkor már a friss zsem- t a r t a n a k ' 8 \ v e n d é g 
tek. Még gyógyszerésznők se. Még W* k o i w t t a '11 Klemann Betti divat- • a b b ó l ^ 
rondőrtisztnék se. Még hirlapírónék szalontulajdonosnő lett. A kis Jacque- • « eredményt 
se . (békében ugyanis hírlapírók, a k l ,-matrózszámot hozott", fű- A műhely mellett egy 
gyógyszerészek és rendőrtisztek elő- szerüzletet csinált. A Eévay uccai mu- f ö l d b e g z ú r t b o t o n t á b . 
szeretettel vettek nőül artistanőket). l a t ó feketehajú sztárja utolsó évét f 

tölti lokálban. A nyáron már Rákos- a l 7 íJ t j é s torra-
* szentmihályon lesz baromfitenyésztő ' . T 

Az Artista Egyesület százhúsz farmja. Ugyancsak tyúkfarm-tulajdo- 0 n l n c s -
pengő minimális gázsit köt ki. Ezzel nosok és ugyancsak Rákos-széntimihá-
szeinben a lökálnő negyven pengőért i y o n Yvette és Dany, a. táncospár. Az 
is ..szerződik; (Mit csináljon?) Köteles észveszejtő spanyol tanagótól a tyúk-
nmlatóhelyen étkezni. (Teljes ámn-. f í i r m i g . . ; . A vendéglősök és a 
Egy husetel 4 . - pengő.) Este tíztől * M ^ s o L közt áü a 
reggel; ötig köteles a mulatóhelyen . . . . , .. . • • , harc A vendéalősök-

• tartózkodni, ételt magával hoznia A doktor ur, az ejszakaj elet híres A venaegtosoK 
nem szabad. Hetenként kétszer a tánc- megfigyelője mesélte, hogy valame- nef az , ^9T000 Ke-
mester razziát rendez az öltözőben, U'ik hajnal az egyik lokálban a lá- reimiilc, Hogy a kave-
annak felkutatására, hogy a Tini, « y o k kenyeret kunyeráltak tőle. Hogy 7 ™ ™ . ^ 
Cica,, vagy 'Dusi nem esampészett-e ^ e n kenyeret nekik a doktor úr. 'eM Konynaz p u a -
be magával egy kis szafaládét vagy Nem kaviáros kenyeret. Nem liba- * < J l v b ? n de 
égy ósszéheringet. Isten őrizz, ha igen. maDas kenyeret- Nem nyelves kenye- r J f 

ret. Nem sonkáskenyeret. Sőt vajas- . fenyegeti okét 
* kenyeret sem! Egyszerű kenyeret,szá- egy ... szörnyű akna: 

A palik kihaltak. Az utolsó komoly r a z kenyeret! „Volt egy kenyerem "-felújítják azt az 1860-
társaságpénz — komoly?, maharad- kenyeret. .. ' V. P61 származó rendeler 
zsaian az! — áprilisban csattant el-.. . . / . . . * ' tet, amely előírja. 
Adta: Kornfeld Pál'.báró. Kapta .Bak- . hogy minden Icávé-
lanov Ica. Színhely Párisién Grill, A Tini, a Duci és . a Juci már nem ház két biÜiárdasztalt 
idő- reggel öt! óra, összeg. 1000.— pengő, villáról ábrándozik. Az álom: kétszo- köteles beállítani és 
Azóta, nincs . komoly; társaságpénz. bás lakás, olcsó bérrel és 'elsejénként _ahof nincs' biMárd:- az 
Valaha, húsz .pengő kis társaságpénz- lehetőleg kevés számlával. Képzel e- a Mvéház csak á Jcá-
•nek számított manapság . az ütpengős ;tukbert nem . bermelinbunda jelenik vémérés". elnevezésre 
palit ."cirógatni kell, nehogy -megszök-'.meg, hanem egyszerű .kis ruhácska, tarthat. számotr A 
lék. .... . • • , . lehet bemberg is, fő,̂  hogy. sokáig, le- Newyorknafc'. •sincs.leéi 

. , , . / . . , . Jiéssen hordani. ' ....billíárdja, tehát- ezen-
. " ' * ' ' ; ; A kokainról lemondtak. Jó meleg' t.úl a neve: Kávérné-

Ott tartunk, hogy .a magas, szőke 'lövést sok-sok csipetkével, azt igen . . . r<ss Newyork városa-
hölgyet irigylik pályatáranői, mert "a ; • Kellér Andor hoz. . . ' . -
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ÁmfarSínem szabad beszélni 
A magzatelhajtás ténye és problémája 

az író, az orvos* a bűntetőjogász* a társadalom-
tudós* a rendőr és az anya véleményének tükrében 

7 

Mindenki tud ja , sokan csinálják, de senki sem beszél 
róla: ebben az országban százezrével ölik el a meg nem 
született gyereket. Törvény van ellene (nemcsak nálunk) , és 
nincsen törvény amit olyan sokan és sokszor sértenének meg', 
mint ezt. Ugy érezzük, beszélni kell arról, ami ebben a fak-
tumban megnyilvánul és nem lehet hallgatni altkor, amikor 
az élet törvénye ilyen élesen szembehelyezkedik az irot t tör-
vénnyel. 

Nem gáncsolunk és nem dicsérünk — csak megállapí-
tunk.. Nem hív juk a rendőrt, de nem . 'k ívánunk gyors reví-
ziót sem. Csak egyet akarunk: egy á j korban írni egy régi 
problémáról, amiről beszélni nem szokás, nem illik — és 
amelyről mégis beszélni kell. 

Elsősorban beszélni kell az 
egykéről, erről a régi magyar 
bájról. 

KodoSányi J á n o s iró , 
a következő megrázó sorokat írja 
a- kérdésről: 

— Vanmak az országnak vi-
dékei, ahol valóságos népszokás 
a magzatelhajtás, A drávamenti. 
Ormánságban ma már olyan fa-
luk is vannak, amelyből az ősi 
lakosság szinte teljesen kive-
szett, csak néhány öreg ember 
maradt meg írmagnak. Számtalan 
iskolától megvonták az állami 
segítséget, • mért csak tiz-tizen-
öt gyermek jár. iskolába. Minden 
falunak megvan a maga egy, 
vagy több javasasszonya, lcenö-
asszonya, akik angyalcsinálással 
foglalkoznak. Ahhoz képest, hogy 
milyen primitív eszközökkeldol-. 
áoznált. a terhes asszonyok ha• 
lálozási arányszáma eléggé ala-
csony.^ Ezek a . kenőasszonyok 
nagyanyáiktól " ós dédanyáiktól 
örökölt módszereikkel végzik 
munkájukat, óriási gyakorlattal 
rendelkeznek s vannak asszo-
nyok, akik egy-két évtized folya-
mán tizenötször-húszszór. is át-
esnek ' efféle kínos és kockázatos 
műtéten. Igaz, hogy ez meg is 
látszik rajtuk, mert korán meg-
vénülnek; . tele -; vannak . bajjal, 
panasszal és a lég fantasztiku-
sabb betegségek ellen a legfan-
tasztikusabb orvosságokkal él-
nek, . • • 

Az ormánsági erkölcs nem . 
tűri a több gyermeket, a leg-,; 

nagyobb megvetéssel sújtja 
a többgyermekes asszonyt. 

Az olyan asszonynak, akinek ket-
tőnél több gyermeke van. Icálvá-
riajárás az élete, nem is veszik 
emberszámba. A kihalt házakat 
beszivárgó szorgalmas, többgyer-
mekes svábok vásárolják meg, a 
földeket Lassanként megszerzik 
az őslakosságtól s bár az írmag-
nak megmaradt! ormániságiak 
megvetően „gyüttmenteknek" ne-
vezik őket. a siker mégis az ő 
szívósságukat ós szaporaságukat 
igazoja. Egy ormánsági faluban, 
amely öt uccából áll, alig van 
ma már több ötven-hatvan ős-
lakosnál. a többi mind bevándo-
rolt. A falvak kisbirtokait körül-
vevő nagybirtokokon katolikus 
cselédemberek élnek, ezek szapo-
rák, mert a földet nem kell meg-
osztani ok a gyermekeik között, 
hiszen földjük nincsen- Az ő 
ivadékaik népesítik be az isko-
lákat. De azokban a falvakban, 
amelyek . túlnyomótészben kis-
birtokokból állanak s ahol cse-
lédség nincs, a református tor 
kosság úgy kiveszett, mint egy-
egy polinéziai sziget benszülött 
lakossága,. . , • 

Maholnap külön kímélcti te-
. rületet kell majd , kijelölni. 

számukra, mint az. indiánok-
-nak, liogy. teljesén ki ne vesz- . 

..-,. -szenek.- . .,, .',, 

A titkos magzatelhajtás és a 
gyermek elleni védekezés férané-
szetosen ú legvisszásabb életfor-

mákra kényszeríti a lakosságot. 
Vannak házastársak, akik 

az egyetlen gyermek meg-
születése után többé nem 

érintkeznek egymással. 

Vannak házastársak, akik- a vé-
dekezésnek legegészségtelenebb 
módjait alkalmazzák.. A nők bi-
zonyos koron túl férfiasak, a 
férfiak — homoszexuálisak. Be-
szédmódjuk is ennek a lelki . be-
állítottságnak felel meg. Az or-
szág ritka vidélcén hallottam 
még oly durva, indidatokkal teli 
kifejezéseket, mint az Ormánság-
ban. 

Kivesző, öngyilkos nép. Kár 
érte. 

Szép faj, . magas, erős és értel-
mes- Viselete csodálatosan, tiszta 
és szép. Hogy ez lett a sorsa, 
ar'ró.l nem - téliét. Puszta védeke-
zésből: megöli önmagát: 

H a t o a n y JLiií b á r ó n ő 
a következőket .mondottá: 

— Nekem 'az a véleményem, 
hogy ez mindenkinek á legszen-
tebb .magánügyé, amelyhez nem-
hogy nem. szabad, de nem is it-

• lik hozzányúlni. Nagy - probléma 
ez, jogászok és orvosok vitatkoz-
nak raj ta a. középkórtól egészen 

-napjainkig, sajnos, .ezt a problé-
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mát eddig még senki sem tudta asszonyok végzik a súlyos mű- nem a kapitalizmus Is olcsó 
megoldani. Ez talán jól is van téteket! >: munkaerőhöz akar jutni? . . . 
igy, mert ez az a probléma, ame- Amíg az állam a munkaibéreket 
hygt mindenki magában old meg,, j|f_ Yáimljéiry Ruszfem n e m h o ^ a összhangba a munká-
lelkiismevete szerint. Lengyel- • - Sok gyermekeinek a számával, 
országban a súlyos - büntető pa- így nyilatkozik: Régen, mikor-a addig az egész törvény minden 
ragrafust most törölték el s Né.- primitív törzsek örök háborúja- szankciójával együtt csak hiú 
metországban most tanácskoznak ban, folyton ú j és ú j harcosok- ábránd marad. Ha pedig már 
az eltörléséről.. Nálunk úgy lá- ra volt .szükség: a nép szapora- mindenáron a népszaporodási 
tam nem aktuális a - dolog. Én sága volt az állam boldogulásé- statisztikát kívánják megvédeni, 
nem alcarom. a szociális nézetek nak egyetlen biztosítéka. Azóta akkor ezen az alapon — kénysze-
és vélemények lobogóját lobog- a militarista rövidlátás nem vet- rítő logikával — meg kellene bün-
tqtni,,. de a mai nyomorúságos te és nem veszi még mindig ész- tetni mindenkit, aki a férfi és nő 
viszonyok között nagyon szigo-vo, hogy nem a tömegek döntik egyesülését alcár-rg-ilyen formában 
tiúnak s talán kissé, embertelen- el a háború sorsát, hanem a teeh- és módon megakadályozza. Tér-
nek is. tartom ezt a törvényt, nika és, gazdasági felkészültség, jünk talán vissza a tizennyolca-
lrónő vagyok és- hallottam és Miért ragaszkodnak az „örök er- dik század törvényéhez: akkor 
láttam sok olyan borzasztó dol- köles" nevében még mindig ah- köteles volt mindenki a. 'foganta-
pof, amiről beszélni sem szabad, hoz a babonálhoz, hogy a népes- tás iránti „előkészületeket" a bí-
Véleményem szerint á szigorú ség számától függ az állam- bol- róságnáj. három hónap, alatt iga-
törvény sokkal több. könnyet és dogsága: a meddő Franciaor- zolni . . . Sokkal hélyesebb lenne, 
vért ontott már, mintsem hogy szág,: az alacsony születési arány- hogyha inkább azoknak a meg-
könnyedén el lehetné siklani fe- számai bíró Dánia, Norvégia és élhetéséről gondoskodnánk, akik 
lette és nem tudom használt-e. Svájc élénk bizonyítéka az ellen- már megszülettek- és, nem pedig 
Most titokban csinálják száz- kezőnek. Vagy nemcsak a mily-, olyanokat kényszerítenének erre, 
szánira naponta. Még jó lenne, tarizmus látszólagos érdeke, hogy akik — ha tudnák, mire — talán 
ha orvosok, de sajnos, vajákos olcsó- ágyútölteléket kapjon, ha- m eg sem akarnának születni . . . 

Hinich Károly 
egyetemi tanár, törvényszéki orvosszakórtő, aki 
négy és izgalmas tárgyalásokon sokszor tartott 
az ügyésznél is élesebb és keményebb vádbeszé-
det az abortőrök ellen, a következőket mondta: 

— Szerintem a magzatelhajtás, a szeren-
csétlenül végzett küret, amely halált okoz, 
kimeríti az emberölés kritériumát, mert egé-
szen mindegy az, hogy hány éves az ember, 
amikor megölik. A két emberi sej t egyesülé-
sének pi l lanatában már egy ú j élővel, egy ú j 
emberrel: kell számolnunk. A törvény ti l t ja, • 
tehát az orvosi etikába ütközik s ameddig a 
törvény t i l t ja , addig kár is ezen vitatkozni,. 
A vitatkozás különben már a középkorban 
kezdődött. Akkor azon tanakodtak az. embe-
rek, hogy a magzatelhaj tás mikor számít ém-
berölésnek. Az a feltevés alakult ki, hogy a 
magzat öt-hathónapos korbán ébred öntudat-
ra,. Szóval öt-hat hónap u tán már emberölés-
nek számít a magzatelhajtás. Ma el kell is-
merni, hogy- a törvény bizonyos mértékben áz 
állam önzését takar ja . Mert például', Ha valaki -
megcsonkítja magát,: de-ezzel nem követ el 
biztosítási csalást, vagy nem ilyen módon 
akar a kátonakötelezettség alól kibújni , nem 
büntethető. Például nem büntethető, "az sem, 
ha valaki e ladja a heréit niegfiata.litási ope-
ráció céljairá; Nem büntethető áz a nő sem, : 

aki felkeresi az orvosát " és kiöpérál ta t já a 
méhét, vagy a petefészkét A z orvosszövet-' ' 
ségben1 én több ízben is fölszólaltam ebben a 
kérdésben és kifej te t tem azt, hogy igén is 
a -praeevenció is ~ büntetendő< cselekmény, mer t 
liiszen számtalan esetben megtörténik, hogy á 

jómódú hölgy félkeresi a háziorvosát minden 
hónapban egyszer s injekciót kér, hogy meg-
előzze, illetve elhárítsa a küret veszedelmét. 
Az orvosszövetség az én indí tványomat a 
magáévá tette és megállapította azt, hogy. est-
is az orvosi etikába ütközik. 

Megkérdeztük Mindch professzort, hogy 

minden esetben orvosi etikával és tör-
vénnyel összeütközőnek tartja-e a mag-

zatelhajtást? 

•— A kérdésben már benne is van. a fele-
let. A törvény határozottan előírja, hogy mi-
kor szabad a műtétet végrehaj tani . H a meg; 
változik a törvény, megváltozik- az orvosi 
etika is. Bá r — fo ly ta t j a tovább — az esetek 
törvényes lefolytatásának sok akadálya van. 
Szerintem például olyan tanács, amelyben 

. nőtlen, bírák foglalnak helyet, magzatélháj-
tasi bűnügyet, nem, tárgyalhatna. "Mégpedig 
azért, mert ..... V 

egy- nőtlen embernek egészen más- fel-
fogása van a magzatelhajtásról, mint 

például egy kétgyermekes családapának. ; 

v Szociológiai szempontból nézve á dolgot: ott 
van példáúl a milliomos lipótvárosi, 'hölgy, 
akinél szarvatóúumbayi, nagy assziszteiiciávgl 

'végzik el a műtétét, s- ott;-van -a .szegényese? 
lédleány, aki a vajákos asszonyt keresi "fel 
és- • akiinek a testében lúdtollal' és ItajUIvel 

• vájkálnak. Az bizonyos, hogy ha eltörölnék 
a büntető pa ragra fus t , kevesebb lenne a ha-
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láttak-végződő abortusok száma s a kórházak-
nak ez új és hatalmas jövedelmeket biztosí-
tana-,-viszont kétségbeejtené az. abortőröket. 
Áz államnak azonban szüksége van a tör-
vényre, védi magát, mert. adófizetőket akár... 

— Az orvosnak mindenesetre meg kell 
tagadnia a magzatelhajtást műtét el-

végzését? 

— kérdezzük Minich professzort. 
— Igen, meg kell tagadnia, — kapjuk a 

választ, — mert a törvény világosan kimond-
ja azt, hogy a terhességet csak akkor szabad 

megszakítania áz orvosnak, ha a gyermek ki-
hordás az anya életét veszélyeztetné. így-pél-
dául, ha, tüdőtuberkulózisa van, vagy más sú-
lyos betegsége. Be akkor is. csak orvosi: kon-
zílium döntése álapján. 

Utolsó kérdésünket tesszük fel Minich pro-
fesszorhoz: 

Méltóságodhoz fordultak már hasonló 
kérelemmel? 

' Minich professzor elgondolkozik 
idő múlva mondja: 

—• Lehet. Nem emlékszem rá. 

és kis 

A rendőr 
A rendőrségnek nem szabad, 

beszélni. A dunaparti homályos, 
kétszázéves épületben .nemcsak, 
a gyilkosokat, tolvajokat ós rab-
lókat nyomozzák és tartják nyil-
ván,- hanem .a szerencsétleneket 
is. Egy egész osztály foglalkozik 
ugyan, a magzatelhajtás esetei-
vel, dc nem a. referens, hanem a 
rendőrség egyik magas funkcio-
náriusa, aki névtelen akar ma:-
r.adni, adott felvilágosítást az 
eléje terjesztett kérdésre:-. 

— Mennyi magzatot hajtottak, 
eí az utolsó évben? 

— Erre a kérdésre nem lehet 
számszerű, határozott választ ad-
ni. A rendőrség csak a feljelen-
tések nyomán szerez tudómást 

ezekről az esetekről, már pedig 
az ilyen irányú bűncselekmé-

ny oknek csak nagyon kis . száza-
léka jut feljelentés folytán a 
rendőrség tudomására A mag-, 
zatelhajtás minden- embernek a 
legtikkoltabb' ügye és nagyon 
ritka az az eset, hogy kívülálló 
személy is tudomást szerezzen, a 
dologról. Ha. ez mégis megtörté-' 
nik, akkor sem biztos, hogy az il-
lető jelenti ezt - a rendőrségnek. 
A rossz gazdasági viszonyok 
folytán az utóbbi.. időben min-
den embernek "sok á.z ellensége. 
Az emberek idegesek, mérgesek, 
haragasznak egymásra, ennek 
tulajdoníthatom, hogy. az. utóbbi 
időben több feljelentés érkezett, 
mint azelőtt. .Közrejátszik: ter-
mészetesen az - is,' hogy a nagy 
szegénységiben sokkal többen 
aháríták- szabadulni a , gazdasági 
térhet'r jelentő, gyeíméktői;" m'irit. 
azelőtt." ügyanesáik .az általános 
elszegényedésnek - tiilajdOnitom, 
hogy a tudomásunkra- jutó esetek-

legtöbbjében az anya megtudj 
mert pénztelenségéhen hozzá nem 
értő kezek .segítségéhez fordult. 
A dolog természetéből folyik, 
hogy a kiderült magzatelhajtá-
sok körülményeinek kinyomozá-
sa nagyon egyszerű, mert hi-
szen a legegyszerűbb orvosi 
vizsgálat is pontosan meg tud-
ja állapítani laz elvetélés mód-
ját és idejét. Mi, mint minden 
más bűnesetben, 'a bűncselek-
ményben részesek személyének 
és a bűncselekmény súlyosságá-
nak megvizsgálása után határo-
zunk az őrizetbevétel kérdésé-
ben, míg a nyomozati iratokat a 
bűnvádi perrendtartásnak meg-
felelően, az ügyészséghez küld-
jük. át. . , 

Kiér Zoltón 
nőgyógyászorvos a specialista 
szempontjából világítja még a 
köret problémáját: 

—' A fennálló törvények értei-
méhen művi beavatkozás csak 
klinikai indikáció alapján tör-
ténhet. Ez az elmélet. Á gyakor-
lat azonban azt mutatja, hogy 

majdnenn minden terhes nő 
szabadulni igyekszik magza-

tától. 

Egy rendőrségi .statisztikai- ki-
mutatás szerint az abortusok 
száina egy. év alatt , tíz. százalék 
emelkedési mutat, a valóságban 
azonban ez a szánj jóval - na-
gyobb, hiszein a rendőrség a ba-
lul végződő' abortusokriák is csak 
egy kis hányadáról szerez tudó• 
mást. '.- _í"*' 

főbb okozója a műtét tiltott 
volta és a hozzánemértés. 

A terhes nő nem mer orvoshoz 
menni, felkeres egy bábát ós 
kész a baj.. De orvosoknál is 
gyakran, történik művi hiba, 
Egyrészt azért, mert az orvos-
nyomor következtében, fiatal, ta-
pasztalatlan orvosok is vállal-
koznak műtétre, . másrészt pedig, 
hogy tanujuk ne legyen, egyedü-I 
haj t ják végre az operációt s 0 
legkisebb komplikáció esetén 
kapkodni kezdenek, ami könnyen 
végzetessé válhat. Hibás a pá-
ciens is, aki szolidáris az . or-
vossal, titkolja baját s csak ak-
kor fedi fel, mikor már menthe-
tetlen-

Nincs operáció, amelyhez a 
szaktudáson felül annyi ösz-
tönösség és a figyelem olyan 
feszültsége! szükséges, mint 
amilyet az abortns megkí-

ván. 

Az orvos operáció közben nem 
lát, nem hall, csak tapint. Régi 
nőgyógyászati könyvek a mutató-. 
ujj körmére rajzolt szemmel áb-
rázolják a nőorvost. A nőorvos 
szemé valóban a mutatóujj, 
amelynek' a küretkanál egyik 
végén- a legapróbb rezzenésekre 
éberen tudnia , keli, mi- történik a 
kanál', másik' végén. A legkisebb: 
figyelmetlenség, vagy, egy mil-
liméternyi tévedés és. a kanál áj-
fúrja a méh falut, Akkor. a. pá-
ciensnek .vége.' , -. - '. ;.. 

A gyakorlott és szakértő ör-
vös öt perc alatt elvégzi az 

operációt. s 

" l A m m k , h o g y r e n g e t eg abor-\, Első ..perc az orvos bemosak-
ítus halállal végzőjük, leg- szik. Sterilizál. Majd altftt, 
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vagy helyileg érzéstelenít. Má-
sodik perc: a méhszáj tágítása 
milliméterenként vastagodó 
műszerekkel, az ú. n. Hegár-
tágítókkal. További két perc: 
a tulajdonképpeni műtét. A 
küretkanalat bevezeti a méh-
be. Ez a kanál negyven centi-
méter hosszú műszer, vége ka-
nálszerűén görbül s egyik szé-

le beretvaélesre .van fenve. A 
kanál keresi. meg és kaparja 
le a móhfalról a magzatot. Az 
aktust befejezi a tamporiozás 
a vérzés ellen. Ütána a fiatal 
terhes nő saját lábán is eltá-
vozhat. 

A kontárnál ez a művelet más-
fél óráig is eltarthat. Előfordul 
a kontárnál, hogy ikikiiretezi a 

nőt és nem veszi észre, hogy a 
magzat méhen kívül van. Két 
hét múlva azután jönnek a leg-
súlyosabb bajok. Másik gyakori 
eset, amikor a kaparás után is 
tovább fenmarad a terhesség. Ez 
az az eset. amelyről azt mondja 
az orvoshumor, hogy a magzat 
ott gubbaszt egy sarokban és 
nevet. Nevet a kézen, amely 
elkerülte, de utána felvette a — 
honoráriumot. 

Elég volt a Ferenci K á r o l y - f é l e 
Városi SszinJ&ászból! 

H 

0 UIDÓÜTÓJXTÓI . 

Nem múlik él olyan nap, hogy a 
lapok meg ne emlékeznének a Vá-
rosi Színház valamilyen legújabb 
vágy legeslegújabb bajáról, hogy 
ne regisztrálnák, hogy ma ez vagy 
az á küldöttség járt ennél vagy .an-

yái á tanácsnoknál, egyszóval nem múlik el 
ólyaii nap, ' hogy reggelire, villásreggelire, 
ebédre, uzsonnára vagy vacsorára 

ne traktálnák a publikumot a szeren-
csétlen sorsú Tisza Kálmán téri Amfi-
teátrum influenzájával, vakbélgyulla-
dásával, vagy ép aznapi közlekedési 

balesetével! 
Az egész város mosolygott volna, ha volna 
ebben a városban még valakinek kedve moso-
lyogni, azon, amikor szezón kezdetén kide-
rült, hogy a Városi- Szinliáz azért nem - tud 
megnyitni, mert' 

Ferenczi Károly nem tudja a város által 
kikötött 15-000 pengő készpénz biztosi-

„ tékot letétbehelyezni! 
Valóban, micsoda operett! Egy többezer sze-
mélyes befogadóképességű színház, amelynek 
opera- és operettszemélyzete, zenekara, ren-
dezői és karmesteri, színészi és - műszaki sze-
mélyzete van, amelynek tehát komoly esetben 

százezres tőkék felett kellene rendel-
keznie, 

ha égy komoly vállalkozásnak illúzió jóit akar-
ná kelteni . — tizenötezer• pengőn megakad, 
felbukik és féltérdré esik, mielőtt még egyet-
len lépést megtehetett volna. 

A tizenötezer pengő dolga - aztán nagy-
nehezen rendeződött valahogy; De alig né-, 
hány nappál a ' nyitás után á tengerikígyó á 
lapokban új ra megjelent: egy legújabb .kül-
döttség a, városházán, mert > a személyzetnek 
ea vagy az a része, nem tudja a . pénzét meg-.' 
kápni' Féréncj-i$l.. JSL' válasz:' hogy 

„Ferenczi a kauciójából hatezer pengőt 
.visszavont!" ' .-•••ó: ;••-••• 

Mi ez? Beteszi a ' ká/iiciót, visszaveszi, be-

teszi, kiveszi, elmegy, kiteszi, beveszi, nem-
megy elf Ki érti eztf 

Szerettünk volna tisztán látni ezekben a 
kérdésekben, éppen ezért felkerestük Fe-
renczi Károlyt, hogy módot és alkalmat 
nyújtsunk neki arra, hogy végre, valahol, vi-
lágosan és tisztán elmondhassa töviről he-
gyire, hogy miről van hát szó a Városi Szín-
ház körül?. Ferenczi Károlyt azonban, saj-
nos, nem találtuk olyan idegállapotban, amely 
alkalmas lett volna arra, hogy nyugodt és 
nyilt kérdésekre, nyugodtan és nyíltan vála-
szoljon. A Városi Színház nyilván jobb -sors-
ra érdemes igazgatója csupán annak kijelen-
tésére szorítkozott, hogy ő senkinek semmiről 
nem nyilatkozik és mindenkit bíróság elé ál-
lít, aki. még csak a nevét is ieírja: 

. — Nem nyilatkozom sem múltról, sem 
jelenről, sem jövőről, sem gazdasági vi-
szonyokról, sem művészeti dolgokról! 
Az Estet bíróság elé állítom, az urak is 
írhatnak rólam, amit akarnak, minden-

: kit bíróság elé állítok, aki velem fog-
lalkozni mer . . . 

Fájdalom, ez nem egészen eddig van. Az 
ezernyi bajoktól meggyötört, ágyonstrapáit 
publikumot vég nélkül iritálják és bosszant-
ják a Városi Színház örökös problémái, gyű-
lései, herce-hurcái s bizonyára igen közel já-
runk- az igazsághoz, ha ama véleményünknek 
adunk kifejezést, hogy 

a Városi Színház tengeri kígyójának 
egyszer és mindenkorra el kell tűnnie a 

lapok hasábjairól. 
sajnos, még Ferenczi Károly árán is... Amúgy 
sem tudjuk, hogy milyen rejtélyes össizeköt-
. tetések révén sikerült eddig' is újabb és újabb 
kámforinjekciókkal meghosszabbítania szín-
házigazgatói életét,. . . 

. Tessék a Városi Színháznál haladéktalg,-
nul végleges rendet csinálni, kiadni valaki-
nek, akinek van pénze rá, vagy becsukni s 
más célokra felhasználni, de ez, az örökös szá-
jaskodás, ostoba és hiábavaló . nyavalygás 
igazán nem mehet már tovább! 
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PESTI TÖRTÉNETEK 
I. A BANKÁR ÉS A KÖLTŐ 

Ketten szerették az asszonyt, aki szerény 
volt, karcsú volt és akinek ébenfekete volt a 
haja. Ketten szerették: a bankár és a költő• A 
bankár ismert pesti bankár volt, nagy kártya-
csatákkal, inflációs üzletek és szerelmek foltjai-, 
val a múltjában, A költő ismert pesti költő volt, 
szabályos írói múlttal. Csak a nőt nem ismerté 
senM, aki vidékről jött s akinek olyan szemei vol-
tak, mint az őzikéknek és mellesleg olyan sudár 
volt, mint a fiatal jegenyék. 

Oh! a bankár, aki már ötvenéves volt, tudta, 
hogy semmi a pénz és semmi á női test, ami. több-
nyire elérhető pénzzel, — de minden a lélek. Oh! 
ő tudta, hogy minden a lélek és a lelket kereste, 
szemben Anatole France-al, a,ki azt mondotta, 
hogy nincs lélek, csak olyan asszonyi testek van-
nak, amelyeknek lelkük van. S minthogy az asz-
szony lírai kedélyű volt,. mondhatnám, lírai lé-
lek, ezt a Jcöltői lelket akarta megfogni a ban-
kár és úgy érezte, hogy erre legalkalmasabb esz-
köz a vers. S minthogy okos ember, volt, aki tud-
ta, hogy a vershez nem elég az ihlet, amivel le-
het alaptökéket emelni, skripseket vágni, tizen-
egyet ütni a bakkon; s más szép dolgokat lehet 
művelni, de egyedül ihlettel verset írni még nem 
lehet, — elhatározta, hogy a verset készen fogja 
venni, mint egy képet, egy részvénytársasági ke-
retet, autót, vagy bármit. Elindult tehát egy 
költőt keresni. 

Előbb az ismert körúti kávéházat kereste fel, 
ahol egyszer Bródy Sándort mutatták meg neki 
messziről. Itt nagy hajlongással fogadták az is-
mert bankárt, de amikor egy költőt, rendelt, száj-
tátva bámultak rá. Költői nem volt a kávéházban, 
csak egy öreg pincér . emlékezett, hogy volt itt 
valaha egy Reisz nevű főpincér, aki többezer ká-
vét hitelezett ki költőknek, akik akkoriban csa-
patostól járta a kávéházba. De hála Istennek 
azok az idők már elmúltak. 

A brnikár azonban nem nyugodott és elment 
az írók klubjába is, ahol több költő volt, de rész-
ben lapszerkesztők, részben nyugalmazott minisz-
teri tanácsosok, részben kormányfőtanácsosok, 
akiknek méltóságát ilyen kéréssel zavarni nem 
lehetett. Volt ott még egy cím- és rangélküli 
költő, áz igaziakból, akinek azonban éppen volt 
öt pengője és így természetesen nem volt abban a 
kellemetlen helyzetben, hogy bármilyen bankár-
ral tárgyalni legyen kénytelen- Igy kereste Pes-
ten a bankár a költőt. 

De beszéljünk arról a Költőről is, aki .szin-
tén szerette az asszonyt és nagy szomjúsággal 
kívánta. Ez a Költő már sok asszonyt szeretett 
és sok asszonyhoz írt verséket és tudta, hogy az 
ilyen versekkel el lehet érni a nő lelkét, de a tes-
tét soha, mert ehhez selymek, ékszerek és más 
földi javak szükségesek: Idősebb költők oldat-

ták őt erre, akik még Vajda Jánossal fogtak ke-
• zet. De ő maga is tudta, hogy a nők szívesen .vet-
ték verseit, de mindig más, rendszerint gazdag 
urakat szerették, 8 neki legfeljebb a bánat ma-
radt. No még verseinek az a különös íze és jel-
lege, . mely egyébként költészetének sajátja volt, 
Most tehát elhatározta, hogy pénzt fog szerezné] 
üzleteket fog kötni, csalni és rabolni fog, de meg-
szerzi magának azt az asszonyt, akiről úgy érezte, 
hogy minden csak érte van és mindent, egész éle* 
tét csak erre a szerelemre tartogatta. És csodád 
latosképpen a költő gyarapodott, üzleteket kötött; 
nagy leleményességgel gyűjtötte a pénzt, vásá-
rolt. ékszereket, selymeket és mint mondani szok-
ták, mindezt szerelmesének lábai elé rakta ugyan-
akkor, amikor a' bankár verseket olvasott, nemes-
veretű, igazi verseket annak az asszonynak, akit 
ketten imádtak: a költő és a bankár. 

. És a nő mindkettőnek külön-külön ugyanazt 
mondotta: 

.—' Én tudom, hogy. senki engem így nem fóg 
soha szeretni, mint maga és boldogtalan vagyok, 
hogy ezt viszonozni nem tudom. 

Eközben a . bankár ellmnyagólta üzleteit, 
Baudlairet, Farkas Imrét, Verlainet, Paul Valé-
ryt, Szép Ernőt és Kassák Lajost olvasta, s két-
ségbeesésében már megpróbálkozott azzal is, hogu 
verset írjon. Soványodott és átszellemült, kezdte 
észrevenni a hold rejtélyes változatait, s különös 
éjszakákon a házak furcsa, szilüetjeit figyelte, 
Kereste a költőt, akit végre megtalált. 

A költő akkor már a „Hakni! asztaltársaság 
tagja volt, s komoly összegért a legforróbb lírai 
verseket szállította a bankárnak: Gyorsan meg-
állapodtak. Ezek voltak akkor a kontinens leg-
jobban fizetett lírai versei és ezek voltak azok a 
versek, amelyeket a bankár esténként felolvasott 
annak az asszonynak, akit mint tudjuk, ketten, 
szerettek, a költő, és a bankár. 

És miközben a bankár tönkrement és a költő 
gyarapodott, az asszony már szeretett valakit, 
égy harmadikat, mint ahogy áz a pesti meséltbőí 
ismeretes- A harmadik a Tanganyika-bár karcsú 
parkettáncosa volt, könnyed és vidám fickó, aki-
ben volt valami a sofőrből, volt valami a Jcatorm-
tisztből, mindig könnyed volt és mindig tudta « 
legújabb vicceltet, nem volt. pénze, nem írt ver-, 
s eltet, dé táncolni tudott és megette az asszony 
szerény vacsoráit, elvette ékszereit és a verseket 
összetépte. . • 

M O U L I N E O U G E 
• NAGY 
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— M o z g a l o m a h a l d o k l ó k a s z i n ó t a l p r a á U U á s á é r l — 
Az öreg, korhadtfalú Nemzeti szűnt a póker is. A . póker tradí- meri kérvényezni felvételét, mert 

Kaszinóban u j szelek fújdogál- dó volt a kaszinóban, igazi tudja, hogy föltétlenül visszauta-
sak. A kaszinó válságos... óráit arisztokrata játék, ezen a játé- sítanák. 
éh. . , „, „ kon is súlyos százezresek cserél- _ a *tnoknt kell hőnifeni — 

- A tönk szélén állunk - mon- tek gazdát Rol vannak azok az haneoztat iáka úi 
dotta a minap egy mágnás - és idők. mikor a bécsi jockeyclub leve 
f t s S l \ e ^ ' f j f s a t ^ SfSar£fdUltak ^ ^bocsXTa' d l t f f a l A 
í o ^ T Í é & t ' a m Z r T ^ l harminc- és ötven- ^ C ^ Z h Z y 
nok itt jártak Budapesten. filléres bridgeparjiek is voltak, 

A Nemzeti Kaszinó valóban ezzel szemben maegyféle kártya- Ztárt ne lehdne f^nn^Nen-
yálságos óráit éli és a késő dél- játék megy: a kétfilléres bridge. fetfK7s^.óhat Fddte ha velük 
utáni órákat kivéve, csaknem, tel- Néhány hét óta ú j játékosok jár- ' . h / ' Í ^ T , 
jesen néptelen. A. tagdíjat, amely nak föl- a kaszinóba: a volt kor- ^ Z ^nJ^ fáZZk a 
évi 250 pengő, januárban kell fi- mány tagjai. Nagyon gyakran ^ d S J ^ H ^ ^ í J j ^ S k 
zetmV Most novemberben, még megjelenik gróf Bethlen István £ kasdnóba?TevmLzetS L a 
mindig harminc kaszinátag.neve és gróf Klebelsberg Knno. Ök is " á w f ^ 
van kifüggesztve a hirdetményen, tagjai a .kétfilléres bridgepartie- azokat. akiket reive-
ŰIc még nem fizettek tagdijat, nak. Eljár Károlyi Gyula gróf samiK. -. . , 
Régebben ez lehetetlenség lett is, aki uzsonnára megiszik négy A mozgalom, egyre eroaebb es 
volna. . . Oh borzalom, sőt oh korsó sört. azok, akik a Nemzeti Kaszinó 
bochzalom... Nincs (ínég másfél A Nemzeti Kaszinó . fiatalabb ügyeit ismerik, biztosra veszik, 
éve, hogy az esti chemineknél a tagjai között most mozgalom in- hogy néhány hónapon belül a 
minimális differencia 15—20000 dúlt meg abban az irányban, kaszinó kinyílik olyan urak előtt, 
pengő volt De nyertek és vesz• hogy a tagfelvételek merevségén akik néhány évet adnaruüp, fe-
lettek nagyobb összegeket is az enyhítsenek. Még a mai súlyos tűkből ezért a megtiszteltetésért, 
firak, Volt úgy, hogy három, világban is akad néhány elő- Hát néhány évet nemi kell majd 
négy asztalnál chemineztek. Kö- kelő úr (nem mágnás!), aki bol- áldozniok, de á fölveteli díj ko-
réi másfél éve nem terítettek dog lenne, ha tagja lehetne -a'rül föltétlenül szorgoskodniok íl-
cheminehez a kaszinóban. Meg-Nemzeti Kaszinónak, de nem is lik majd-

Barcelona, Páris, Moszkva és ha£ amerikai hír 
; BARCELONA, ahol jelenleg nyatlik, a férfilakosság 34%-a tus megújításával. Az utolsó idő-
tombol a terror,, e pillanatban nőtléa, 100 nőre 102 és fél férfi közi választáson „bejött" Mr. 
Európa legveszedelmesebb váró- jut. Az európai statisztikához Hart demokrata, aki sztárrá 
j»a. A terrort arrafelé „pisztöle- mérve, nálunk egy-két nővel több nőtte ki magát, mert a demokra-
tizmusának nevezik.-A pisztöle- jut 100 férfira: a fogyókúra ko- ta párt, őáltala jutott egy szava-
jósták safőrsapkát viselnek. „ i-ában ez alig tesz ki néhány ki- zattal többségbe a képviselőház-

* lét. de ez. a pár kiló nődifferen- ban a köztársasági párttal szem-
KINA TÍZÉVES TERVET cia is elég ahhoz, hogy az arne- ben. A köztársasági párt tudva-

KÉSZIT A kínaiak nem harv- rikai nőknek azokat az előnyöket levőleg Hoover partja es az el-
&kíepk>álni m a g u k a t 1 A smv- biztosítsa, amelyeket élveznek: nök helyzete ennek következte-
let piatiletka sikerének láttára jelenleg több, mint. ötezer férf i ben annyira megrngotHhogy. po-
most rádupláznák az oroszokra ül börtönben felesége hamis e.s- liükajat a legsúlyosabb valsag 
a kínaiak s egy tízéves gazda- kiije következtében. fenyegeti, 
•jsági tervet- akarnak kieszelni,, 2. 5; 
amcl-ynek „ horribilis hatása és . m ^ ű i e t é s olv óriási törne- Nálunk csaknem ismeretlen név kovetkezmenye lehet az egesz vi- -f megeine ics oiy oiiasi xome VoLstead-é. Amerikában nincs, 
lég gazdasági berendezésére. A g j g ^ B k j f a ^ á r o ^ k b a aki ezt a nevet ite S e r ^ A 
i f S é l C A i z X m p i S e ' ó s ^ a L ^ S t o v á b b r S i k r ö k elnevezett törvény állandó «8> kedelyes rizsdompiugre. _ v á r o s b ó l . a másikba, és e z t a forrongásban: tar t ja az amerikai 

T>JTti7un-AV „ „ •helyváltoztatást az autó fejlődé- l e l e m é n y t . . A. Voistead-tqr.-, 
PÁRIZSBAN egy gegeorvos annvira ,megk«nnvíti hnav a t. i. azonos a ezesztilalmi-

W ü l é k e t talált fel amelynek ^ ffirffirite^la- törvénnyel,; A törvény 18-ik sza-
•segitsegevel a hangot látni le- nössfígát hizvóst nmnárl nénnek kasza meg a szénsavas i ta -
het. ,„Betegek és: énekesek kezeié;. K ^ L - ^ f nomád nepnek l o f c a t i g s z i g ( y r ú a n . ttltja. A fcg. 
>§ére kiválóan alklamas. mnet Tekinteni. ,föisóbb törvényszék legutóbbi 

* ' 3 • döntése véglegesítette ezt azano-
• ' máliát, ami jógi félremagyará-

A „BEZBOZSNIK" (Atheista) Az emberek mindenhol egyfor- zásból eredt. Jelenleg kongresz-
című szovjetlap felhívja a ható- mák... A rettenetes- tőzsde- és szus, ül össze Amerikában,, amely 
éágok figyelmét a rendházaikból, bankkrach .után" most...Ameriká; a. törvénytelennek tar tot t törvény 
kikergetett , szerzetesekre, akik,- bán is-. föllépett az öngyilkossá- visszavonását tűzte napirendjére, 
-nomád életet élnek, , erdőkben gi járvány. 
rejtőzködnek s faluról-fálura jár- ! 6; 
t a ^ A ^ i á n t i b ö i s e v i s t a . p r ó p a g á n - j I T ' - v ; 4 . - ^ : >;. , " - f c r & ->.im<iwv«i • TTÚíp^WAC, 
^át/fejtenék ̂ kí a fö ld - tópeköz t . Rendes körülmények / közt az S f e 

• '-- - •• - • amerikai - képviselőválasztások- hez. Most: beadta ellene a váló-
"AMERIKÁBAN- most tették nak -nincs - különösebb fontossá- pört. Keresetében 200.000 dollárt 

közzé a legutóbbi népszámlálási guk. hacsak nem esnek egybe az követel vissza férjétől. Gsodála-
adatokat, A születések száma ha- elnökválasztással vagy a jszená- to3 naivság. 
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Sietnem kellett. Óbudán jártam. 
De olyan ósdi uccába kerültem/ahol 
csak az egyik oldalon fut egy kes-
keny járdaszegély: ezekről az uccák-

vnSsűó&ÓL ról mondják — elől megy a sváb, 
utána a felesége. Ketten együtt nem 

férnek .el. Azonkívül pocsék egy sár volt. S a lá-
bamon véletlenül ú j cipő. 

No, gondoltam, mikor megláttam egy vén-
asszonyt magam előtt ballagni, most aztán ki-
tartás, kitartás. Talán voltam egy harminc mé-
terre tőle, de máris kivettem: a lehető legvéneb-
bek közül való, kétrét hajolt, bot az egyik kezé-
ben, a másikban pedig puha fekete szatyor. Is-
merem az ilyen véneket Sápadtak, fogatlanok, 
erőtlenek s picire szűküjt, félénk szemecskéik 
vannak/ Sóhajtva kelnek-járnak; az ember ki-
forgatná nékik az utolsó fillért is a zsebéből. Ha 
például ennek szorosan a sárkába fogok lép-
delni, szinte űzöm, anélkül, hogy szólnék hozzá: 
megretten majd és képes ijedtében ő lelépni a 
sárba. S az ilyen vénasszonyok cipője: elől egy 
kis talpaeska, középen valami ötrétes papírbetét, 
aztán úgy, a sarka felé szétáll a kettős talp és a 
Várok teljesen elkopva. Oldalt pedig a, sok tű-
zéstől már nem fog a bőr: s a susztercérna mel-
lett lefolyik a víz. 

Közeledtem. De most az anyó megállt és 
-valamit művelt A szatyort letette a földre, a 
fogóján keresztüldugta a horgos botját, .aztán 
•így megakasztva a terhét ú j ra nekiindult. Az 
anyón viseltes, szürke-, férfikabát volt. S a sze-
meim megvillanták. A szívem is megdobbant 
Mi az, mi az ördögöt visz ez az anyó — mert. 
amint ment, mendegélt, egyszerre a háta véres 
kozdett lenni, s . amint óvatosan közeledtem 
hozzá: láttam, hogy terjed mint tinta az itatóson 
az anyó kabátján a vérfolt. Már a szoknyájára 
kezdett lefolyni, sőt nagy vérnyomokat hagyott 

. maga után. . . . . 
Az ember, há vért lát, mindig elborzad, 

rögtön detektív lesz, kíváncsi, mifcle vér ezj 
honnan jön. Milyen más- szavak juthatnának az 
eszébe minthogy: gyilkosság, vagy ő maga vér-
zik . . . .. 

— Néni! — kiáltottam rekedten. 
• •• Nagyon összerezzent, egész, vénségév.el. együtt 
megijedt az anyó. S az , arca: sárgás,. hegyes 
xllú, .fogatlanságtól. besüppedt ajkú, ráncoktól 
hálózott sezmű; mindez ellenszenvessé tette előt-
tem. .... . . . . 

— Mitől véres a háta? — mondtam híeki fél-" 
oldalt nézve rá. 
• - Pityeregni, kezdett, majd (ez egészen fur-
csán- hatott rám) leguggolt a maga óvatos moz-
dulataival, leengedte a szatyort a hátáról, aztán 
az egyik kezével a hátához nyúlt és ijedtén ta-

pogatta végig. S megnézte előttem az.uj jai t . Vé-
resek voltak. . . 

No, gondoltam, elfogtam valami gyilkost. 
Ej, éppen nekem kellett ilyesmire rájönnöm. 
Legszívesebben elfutnék, idehívnék valami rend-
őrt, intézze az el. 

— Hát, mondom, mit visz abban a szatyor-
ban? 

• Pislog ;s nagyokat sóhajt. -
— No mondja már. 
— Hát vért viszek, nagyságos úr. 
— Oszt milyen vért? 
— A vágóhídról. 
.Egyszerre másfelé fordult az érdeklődésein. 

Tehát nem gyilkosság, a szatyortan niiics elvá-
gott nyakú férfi, vagy nőfej . . . hanem vér m-
vágóhídról. 

— És minek viszi? 
Nem erre felelt: — Nemcsak en hozöm,. há 

tetszik itt járni, jönnek in'ajd többen is ilyent 
vénasszonyok meg kisgyerekiek. 

Már élénkebb lett, beszédesebb, látta, kogy 
panaszkodhat nekem. Én meg szinté kisürgettem 
belőle a panaszt. . 

— Ne haragudjon nénike, de mutassa meg 
nékem azt a vért. 

Valahogy ezt nem. akarta. Aztán mégis le-
húzta azt a fekete rongyot, amivel le volt ta-
karva egy lábas. Kék, pattogott zománcú lábas 
volt. S most, hogy leemelte. a . fedőjét: szinté 
színig volt töltve félig alvadt vérrel. Piros, már 
kissé sötétszínű vérrel. 

Szerettem volna, ha gyorsan letakarja, de 
nem: úgy tartotta el azt a födőt, mint a bűvész, 
aki titokról veszi ló a fátyolt:. . , 

—; Tetszik látni, öt liter. Nincs nagyobb 
lábasunk. Pedig ha 'megsütjük, alig marad a-
negyede. 

— Hát sütni viszi, kalács .lesz . belőle? . 
— Kalács, kalács — bólogatja —, csak egy 

kicsit sós kalács. Tetszik tudni, már hajnal ket-
tőkör indultam érte. így jutottam ki ö t re 'a köz-
vágóhídra. Hogy ott mennyire bőgnek, rínak 
azok az állatok — megborzad —, az ember oda-
adja a lábasát és jól telemerik. Egészén meleg 
lesz tőle a lábas. Aztán jövögélek vele haza és 
délre megsütjük. Semmibe se kerül, csak hat 
órái gyalogúiba és megebédelünk belőle öten.-

— Ha itt maradna a nagyságos úr, össze-
találkozna a vén Tamásinéval. Az még nagyobb 
lábassal hoz, pedig csak egyedül él.' Hanem; olyan 
apró pogácsákra szaggatja,, ha- kisütötte és. két 
fillérjével árul ja őket. Vagy ha ideje 'engedné 
és eljönne egyszer a téglagyár elé" hajnalban, 
láthatná, mennyien indulunk: .* i egyik a másik 
után. : ' ' . . . •• 

Megyék mögötte, s csak hallgatom, .hogyan 
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kelepeli el élete sorát, azt, hogy nem keres vagy 
kétszáz ember semmit, mert a gyár már leállt. De 
a súlyos szavak közben is vígabban megy az 
anyó, mert már én fogom kezemben a szatyrát-
Ugy szabadkozott, nem akarta engedni, féltette 
a ruhámat — de nekem meg jólesett vinnem az 
anyó véres szatyrát, 

S mikor az uccavégen elváltunk: egy pilla-
natig megkísértett, hogy nekidűlök a saroknak 
és bevárom a karaván tagjait. Megpihentetem 
őket magamnál egy percre, megvárom azt a vén 
Tamásinét, aki már boltot is nyitott. az ötliteres 
fazekára föl. Meg én, a mezítlábas kisfiúkat eb-
ben a sáros novemberben s megkérdezem tőlük: 
Mi lesz belőled fiam? 

Uri kisfiúkat hallottam már felelni erre: 

miniszter, orvos, pilóta, katona. . . 
Hanem te csöpp, te sápadt mit mondasz, 

apró fazekadat cipelve? ' - .: 
. De sietnem kellett.' Pénzről volt szó és időre 

ott kellett lennem. így aztán ezt a vágyamat, 
hogy részt vegyek a szegények sivár lakomáján 
s megkóstoljam eledelüket, lássam, mint szedi a 
vén Tamásiné a két filléreket a kis fekete pogá-
csákért — elcsendesítettem. 

De az egyjáratú uccákat i,s elkerültem, mert 
ha itt vérvivő öreganyóval volt találkozásom, 
amott az a zilált ember ki tudja mit cipel. Lég-
jobb sietni és senkire nem nézni, mert az uecák 
olyan csodálatosak és. fájdalmasak s úgy fel-
tart ják az ember szívét és szánalmát. 

ö 
Ha mindent bezárnak, miért 

ne zárják be a mozikat is ? 
Budapesten nyolcvannégy működő mozi 

• a n és ebben á nyolcvannégy moziban ezer-
nél több alkalmazott. A mozikkal együtt élő 
szakmák — kölcsönzők, laboratóriumok, kép-
viseletek, szállítóvállalatok — alkalmazottai-
nak száma további ezret tesz ki. 
i • 

Ez a kétezer ember és Budapest száz-
ezer főnyi mozipublikuma három hét 
múlva zárva fogja . találni a mozgó-

színházak nagyrészének kapuit: 

.a legtöbb mozi ugyanis be. fog zárni a film-
hiány miatt. . . , 

Miért? 

A filmeket valutával kell fizetni és a ma-
gyar filmkereskedők a devizakorlátozások 
mia t t valutához jutni nem tudnak. Akadtak 
egyesek ugyan, akiknek volt pénzük és mer-

szük a zugforgalomban venni valutát és bril-
liánst — a nagy többség azonban képtéten ki-
váltani a vámon fekvő filmtekercséket, ame-
lyekért dollárt vagy márkát kellene fizetniök. 
A Nemzeti Bank filmbehozatalra nem ad ki 
valutát , a kereskedelmi minisztérium sem haj-
landó segíteni a filmesek baján, sőt akadt 
olyan kozfunkcionárus is, aki a kérésre kér-
déssel válaszolt: 

— Ha mindent bezárnak, miért ne'zárják 
be a mozikat is?. . . . 

A valutár is nehézségek, csak az önálló 
magyar filmkereskedőket sú j t j ák , míg a nagy 
külföldi cégek magyarországi fióktelepei vál-
tozatlanul megkapják Amerikából és Berlin-
ből f i lmjeiket— hitélbe. E z a f i lmmennyiség 
azonban csak á r r a elegendő, hogy a külföldi 
érdekeltségekkel összeköttetésben álló nagy 
mozikat, az Ufá t , a Rádiust , az Urán iá t táp-
lálja, . míg azoknak a moziknak, amelyek ön-
állóan vagy a hazai, filmkereskedőktől szerez-
ték be f i lmjeiket : már karácsonyra nem lesz 
filmjük! 

. Persze a Budapesten letelepült külföldi 
f i lmgyárak f iókja inak is megvan a maguk 
gond ja : nem küldhetnek pénzt az anyaválla-
latoknak. ' i ,:T"j ;i 

Három nagy fióknak, a Paramount-
nak, a Metrónak és az Ufának egyen-
ként több mint félmilliója hever gyii-

mölcsözetlenül Pesten 

és hetek óta, tanácskoznak azon, hogy mibe 
'„fektessék a körforgásából kirekesztett pénzt. 
Házvételre és f i lmgyár tás ra gondolnak . . . 

Hyppolit, a lakú! 
{Magyar hangosfilm a Forumban 

és Radiusban) 
Az elsÖ magyar Hangosfilm, a 

Kék Bálvány balsikere után á 
„pesti" egy kézlegyintéssel in-

tézte el a magyar hángosfilm-
gyúrtást. Kicsit restelte, kicsit 
unta és megállapította; hogy 
Pesten nem tudnak hangosfilmet 
csinálni. Ez a • megállapítása 
azonban' csak péntekig volt ér-
vényben, mert ezen a napon be-

mutatták az első igazi, az első 
talentumos magyar hangosfil-
met. 

Ez a film: Hyppolit, a lakáj. 
írták Zágon István és Nóti Ká-
roly. Pesti emberek pesti törté-
nete, ötletes, kedves, mulatságos 
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— néhol egyenesen zseniális. A mek francia fiú, Miitón Georges nos gazdasági depresszió Áme-
-zene Eisemanné, - jó, de kicsit játssza a Dénes Oszkár-szerű sze- • rákéban is bekövetkezett, a War-
sziirke. A főszereplőik közül ma- repet, kitörő temperamentum- ner le akarta az igazgató fizetié-
gasan kiemelkedik Kabos Gyula, mai, fegyelmezett ökonómiával sét szállítni. Engel a redukciót 
aki kedvesebb és tehetségesebb, és gall Ízléssel A többi — szá- nem fogadta el és felvévén n,i-
mint égy tucat német filmkómi- nmnkra névtelen — szereplő is gyon jelentős végkielégítését — 
kus együttvéve^ Gózon s z i n t é n . elsőrangú. saját filmkölcsönzőt alapított és 
kitűnő, kár, hogy nem nagyobb ELSZABADULT AFRIKA...már vásárolt is öt nagy hangos-
a szerepe. Jávor, Góth korrektek, (Warner—First-film.) Ebben a- filmet Németországban. 
Szenes mulatságos. A kisebb sze- szezonban az úgynevezett expe- • 
replők, Gárdonyi, Bársony, Sá- díciós filmeknek volt a legna- . 
rossy (rénxek figura!), Herczegh, gyobb sikerük. A sort az ember- (*) CAIN. Két francia utazó 
Makláry, Pázmán tökéletesek. A evők filmje 'kezdette meg. folyta- két esztendeig élt a polynéziai 
férfifőszereplő Csortos Gyula, tódott a Rangon keresztül a. szigettenger egyik legjelentékte-
ákinek.az alakjára ez a szerep csúcspontig, a Trader Horn-ig. lenébb pontján a benszülöttok 
nem százszázalékosan illik. A nők Ezek a filmek nem tisztán föld- között és erről a két. évről „film-
közül Erdélyi Mici nagy megle- rajzi, természetrajzi és folklo- naplÖ"-t készítettek. írott napló 
petés: valódi hangosfilm-prima- risztikai érdekességeket mutattak helyett hangosfilm-napló — tel-
donna. (Néhol rosszul van vilá- meg a közönségnek, hanem úgy- jesea beillik ebbe. a korba.. A 
gítva.) Fenyvessy Éva helyen- nevezett „cselekménnyel" is élén- filonnapló címe:. Cain ég. a kid-
ként unalmas. Haraszti Mici "és .kitették a képet. A legújabb ex- földi ángy. városokban már be-
Simon Marcsa kedves és jó .szí- pedíeiós filmnek, az Elszabadult mutatásra is került, nagy 'síi-
nek. a filmben. ' Afriká-nák nincs szüksége • ilyen kerrel. 

A rendező szintén magyar fiú: élénkítésre, mert maga az ügy, ,(«) URSULA PAROTT ham 
Székely István. Kitűnően érti amelyről szól, érdekesebb .és iz- gosfilmet ie írt „Exfeleség" cí-
mesterségét, főerélye a sehol- sem S'.almasabb minden regénynél. Fő- m ü regényéből.-A film; ez év 
szűnő, friss tempó, a vígjáték- leg Afrika vad négereinek életé- szeptemberében készült él, Ame-
stílus fő-kelléke. Sehol sem baná- ről, minden napjáról, annak min- rikában már be is mutatták. Bi-
lis, utálja a. sablont és tele van den eseményéről és eseményte- s§- európai premierje valószínű-
ú j filmötletekkel. (Jó- volna vég- fenségéről szól ez a film. olyan e g Budapesten lesz. 
legesen hazahozatni.) Angyal megkapó^ élethűséggel, amire csak (*) FEJŐS PÁL PARISBAN 
László, a zenei rendező precíz és .a felvevőgép lencséje és a mikro- .rendez, ahol első filmjét a Braun-
izléses. Az operatőr, Élben jon membránja képes. Meglopjaa berger—Richebe konceAi számá,-
István nagy tehetség, munkája technika" a négerek pillanatnyi ra készítette. A film.címe: L'ár-
tiszta és kitűnően népszerű. . szerelmi hevülését -és a kis fe-' riviste, főszerepét a híres Spi-

Egyszóval — nagy, nagy siker, kete gyerek Önfeledt kacagását, nelly játssza. 
w nincs már távolság és nincs már (*) AZ „ELSZABADULT AF-

... . . < ; fantasztikum, mert minden rej- RIKA" és „HYPPOLIT" fihn-
Meg két ilyén film, ©s a ina- telmével és szörnyű ősiségével kópiáit és filmlaboratórium! 

gyar hangosfilmgyártás véglege- előttünk áll a .legsötétebb világ- munkáit Kovács és Falúdi' film-
sen „befutott". Akkor aztán jö- rész: Afrikg. Ebben a filmben gyár (Zugló, Gyarmat ucoa) ké-
het bármi, bármilyen nagy kül- n i n e s e g y szemernyi hazugság és szítette. 
földi film — a magyar közönség e g y méternyi trükk: igazi, igazi 
csak magyar filmre lesz kíván-. fűin. A néző ott él Afrikában, 
0S1, állatesodák és emberállatok kö-

Igy is volna természetes. zött. velük szívja a néhol bal-
zsamos, néhol dögleletes levegőt. 

BABUL, A NŐK BARÁTJA. A z Elszabadult Afrikáiíoz Fo-
. (Antal-film, a Royal Apollóban.) dor Sándor okos é s Ízléses ma-
Francia munka, tehát: ú j szel- g y a r kísérő szöveget írt, melyet 
lem, friss ötlet és pezsgő vidám- egy budapesti filmlaboratórium 
ság ez a film. Érdekes, hogy a (Kovács és Faludi) meglepő tö-

.hangosfilm megszokott sablónjait kéletességgel vett fel, úgy hogy 
a francia producerek kezdik el a film végig magyarul beszél, 
döngetni és émelygős szirup he- A Kamara fiimszinház csütörtö-
lyett üde forrásvizet. esetleg ki premierjén az Elszabadult Af-
étvágycsináló aperitif-et nyüjta- frika. régen«' és kivételesen ta-
nak. Bábul, a nők barátja vi- pasztáit intenzív sikert aratott, 
dám. élelmes, sodródó párisi fia- A WARNER—FIRST magyar 
talemlbér, aki remekül boxol, el- igazgatójának,. Engel. Fülöpnek 
sőrángúan futballozik, semmit volt " a legnagyobb fizetése az 
sem csinál alapjábanvéve, dé összes pesti f ilimvállalati igazgta-' 
mégis nagyszerűen él. Egy re-, tök között. Most, -hogy: az általá-

PAPAGÁJ 
szenzációs novemberi műsora 

,Régí pesti éjszakák" 
nagy revü két részben.. 

Újszerű kacagtató színjá-
ték, Főszereplők: Sándor 
Stefi, Viola Giza, Sziklay 
József, Szentiványi, Kom-
lós, Horti, Érczkövi, Fodor, 
Solymossy stb és 15 artista 

Kezdete fél 12 órakor. 
Belépődíj nincs. 
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J E F I M S O S U L J A : 

10. A rendes 
kerékvágásban 

Kinyíltak a kapuk 
ós. az ablakok. Emberi 
bangók ballátszották. Ne-
vetés, ének, zene. Kövér 
-noz v jfOÁuozsscSii 
gorát. Reggeltőb éjfélig 
grainofónok recsegték. 
Hegedűk és klarinétok 
Ujjongtak. Este' a férfiak 
'ingujjban kiültek a bal-
konokra, keresztberakták a lábaikat és arcukról 
sugárzott a boldogság. A város forgalma hatal-
masan fellendült. Fiatalemberek robogtak motor-
kerékpárjuk kosarábám menyasszonyaikkal. Az 
"aiitószárénák szünet nélkül sivították. Senki se 
félt többé az uccán járkálni. A cukrászdák zsú-
folásig töinve voltak. A rövidáruüzletek óriási 
•mennyiségű tükröt adtak' el. Az ' emberek nem 
győztek elég tükröt vásárolni, hogy folyton ma-
gukat nézegessek benne. A pórtréfestőket ós fo-
tográfusokat túhalmozták megrendelésekkel. . 

Az önbizalom és önszeretet érzése elhatalma-
sodott az embereken. Egymás között állandóan 
veszekedtek, vitatkoztak és . élcelődtek. Lépten-
nyomon hallani lehetett. effaj ta beszélgetéseket: 

— No barátom, magát is csak véletlenül 
bagyták életben. Látszik, hogy a Végső Eltökélt-
ség Kollégiuma nagyon felületesen dolgozott. 

— A lehető legfelületesebben,' ha ilyen ala-
kik, mint kegyed, még élnek. 

Ezek a csipkelődések azonban hamar meg-
szülitek. Az emberek inkább a gyomrukra fektet-
ték a fősúlyt. Jókat ettek és ittak s időnként 
nagy lakomákat csaptak. Télen meleg flanel alsó-
ruhát viseltek s általában gondosan vigyáztak 
az egészségükre. 

rA Legnagyobb Gyöngédség Kollégiumának 
tagjai lelkiismeretesen látogatták a lakosokat, 
akik bőbeszédűen számoltak be hogy létük felől. 

— Látják, uraim — mondották elégedetten 
; dörzsölve kezeiket —, tegnap megmérettem maga-
mat s hálistennek új ra híztam négy kilót. 

Mások súlyos panasszal fordultak a bizott-
sági tagokhoz: 

• r - Tegnap sietős dolgom, volt valahol, villa-
mosra szálltam s képzeljék, minden ülőhely el 
•volt foglalva.' Feleségemmel- együtt kénytelen 
.voltam az egész utat végigállm.. Szép kis gazdál-
kodás! Sajnos, a múlt r ^ S m nagyon Sok fölös-
leges embert.hagyótt " 

Még -egy panasz: 

Vér Andor fordítása az eredeti oroszból 
Az előző részek tartálma: A Végső El-
tökéltség Kollégiuma plakátokon közhírré 
teszi, hogy minden embert megvizsgálnak 
és a feleslegesnek tálált polgárok kötele-
sek 24 órán belül áz életből önként távóz-
ni. A feleslegesekről jegyzőkönyveket vesz-
nek fel.- A kollégium elnöícét, Akot kétsé-
gek gyötrik, hogy igazságos-e a feleslege-
seket kiirtani. Egy napon Ak eltűnik, mire 
a kollégiumban megáll a munka. Pánik 
tör ki, melynek hatása alatt a kollégium 
plakátokon kihirdeti, hogy a Legnagyobb 

Gyengédség Kollégiumává alakul át. 

— Tessék feljegyezni,, 
hogy séin á 'múlt szer-
dán, sém csütörtökön nem 
grtaulált nekem senki 
ahhoz á tényhez, hogy 
élek. Enyhén szólva, ez 
szemtelenség. 

11. Befejezés 

Az irodában épp olyaii 
tempóban folyt a mun-
ka, mint azelőtt. Á 
hivatalnokok reggeltől 

késő estig görnyedtek az íróasztalok fölött A 
rózsaszínű szekrény megtelt az öröm jegyző; 
könyveivel, melyek pontosan és gondosan örökí-
tették meg a születésnapokat, esküvőket, keresz-
telőket, banketteket, szerelmi történeteket és ka-
landokat Sok jegyzőkönyv ólyáh bő lére volt 
eresztve, hogy novellának, sőt regénynek is be-
illett volna. Ezeket a jegyzőkönyveket könyvalak-

-ban is kiadta a Legnagyobb . Gyöngédség Kollé-
giuma és e könyvek óriási példányszámban kel-
tek el-

Ak hallgatott. 
Néha bebújt a rózsaszínű szekrénybe és épp 

olyan elgondolkozva iilt, benne, mint régebben a 
szürke szekrényben. 

Egyszer kiugrott a rózsaszínű szekrényből és 
üvölteni kezdett: 

— Ölni kell! ölni! ölni! ölni! 
De mikor meglátta hivatalnokai ujjait , ame-

lyek fürgén szántottak a papír felett ,s ugyan-
olyan buzgón írták meg' az élő emberek sorsat, 
mint azelőtt a holtakét, — lemondóan 'legyintett 
a kezével, kiszaladt az irodából és eltűnt. 

Örökre eltűnt. 
Legendák keltek szárnyra eltűnéséről, sok 

mindent összebeszéltek az emlberek, de Akot so-
hase találták meg. 

Az emberek pedig, akiket Ak először meg 
akart öletni, de később megkegyelmezett nékik, 
az 'emberek, akik között sok derék és jó lélek 
akad, de sok hitvány is, ináig is úgy élnek a vá-
rosban, mintha Ak sohse létezett volna és sohse 
vetette volna fel a nagy kérdést: az élethez való 
jogukról. 

Vége 
wmmmm——• ' 
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