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A SZERETET TERHE.
Ford. V. Gy.-né.

A szeretet nem könnyű jószág,
-Mély és-nehéz az üdv, mit ad,

Erő kell hozzá, tűz, bátorság,
S látás, mely tiszta és szabad.

A szeretet nem édes álom,
Éber szívet kíván nagyon,
Bár mennyi szent örömmel járjon,
Van benne égő fájdalom.

Kinek az Úr szívébe adta,
Arra gazdag terhet vetett,
Az élet titkát megragadta,
Ki igazán és mélyen szeret.

S ki szeretetet hord szívébe,
Bármily nehéz is terhe itt,
Nincs kincs, melyért adná cserébe:
A szeretetnek terheit.

Szent Istvánnapi ünnep Sopron-Kőhidán.
A magas kőfal ölelésében pihen a nagy, szürke, 

oromfalán ház. Apró ablakszemei feketén bámulnak ki 
az augusztusi fényzuhatagban ragyogó világra és szürke 
homloka komoran mered a poros országútra, mely mint 
egy lomha, álmos kígyó fekszi meg a szelíd, zöld hal
mokat.

Nagy csend borul a komor házra, melynek ezer
szer megunt szürkeségét csak a kapu fölé tűzött nem
zeti lobogó színe bontja meg, amint a Fertő felől lesu
hanó halk szellő meg-meg lobogtatja. Néha mint egy 
távoli üzenet jön az ünneplő város felől a harangok 
muzsikája.

Ilyen a soproni fegyház képe a kívülről szemlélő 
előtt Szent István napjának délelőttjén. A magas falak

irigyen takarják el az ünneplő világ elől a fegyház bel
ső képét, de egyszerre egy diadalmas ének fakad fel 
a szürke falak közül; hívőn, áliitatosan, daccal, félre
ismerhetetlen bizakodással árad. szét a ragyogó mindem- 
ségben: lesz még feltámadás!

Mintha valamilyen mélységből szakadna fel ez a 
gyönyörű, égig érő melódia. Pedig valóban mélységből 
jön; a legnagyobb és a legtitokzatosabb mélységből: az 
emberszivekböl fakad, onnan torlódik az ajkakra ez a 
lenyűgöző gyönyörű ének, mely megnyitását jelentette a 
Szent Istvánnapi ünnepélynek és amelyet igazi művé
szettel intonált a dologházasok énekkara.

Az intézet keresztfolyosóján zajlott le a szép ün
nepély dr. Udvardy Jenő igazgató úr és a teljes tiszti
kar jelenlétében. Meghívottak nem voltak, miáltal benső
ségesebb, családiasabb lett a szép ünnepély, mint ahogy 
bensőséges ünnepe ez a magyar fajnak és amely egy 
családdá olvasztja a Nemzetet.

A műsor — mert valóban nem nélkülözte a „mű“ 
kritériumát — második száma „Hol vagy István király“ 
című melodráma volt, melyet őt dologházas adott elő 
nagy lendülettel, akik az elszakított területeket és a 
megcsonkított országot személyesítették meg. A magyar 
tempramentummal és szép nyelvezettel megírt melodrá
mát — melyből megrázó erővel áradt elő egy nemzet 
tragédiája felett elzokogott panasz és egy szebb jövő
ben való mérhetetlen bizakodás — egy letartóztatott tár
sunk írta. A gyönyörű költemény hatását nagy mérték
ben növelte a letartóztatottak zenekarának kísérő zenéje, 
melyet egy társunk — aki a katolikusok kántora és a 
zenekarunk karmestere — állított össze részben régi 
kuruc és újabb hazafias dalmotívumokból és a saját 
szerzeményéből, melyek helyenként a klasszikus mérték 
magasságáig lendültek. A melodráma keretén belül egy 
társunk gyönyörű tenorján énekelt „Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország" című betét valóban mély hatást és 
esztétikai gyönyöröket szerzett az ünnepség hallgatóinak.
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Az énekkarnak gyönyörű összhangban és nagy 
lendülettel előadott „Magyar Hiszekegybe után fötisz- 
telendő dr. Gerecs Szaléz tanár mondotta el ünnepi be
szédét. Gyönyörű szónoklatában közel férkőzött az ün
nepség melegében meglágyult szívekhez, a csodálat pie- 
desztáljára emelte első koronás királyunkat, szavain ke
resztül elénk vetitödött a Nemzet ezeréves múltja, mely
nek egysége és jövője felett ott ragyogott a Szent Ki
rály felséges alakja, mint szimbóluma a nemzet erénye
inek és becsületének.

A Himnusz után dr. Udvardy Jenő igazgató űr 
mondott néhány szót és gyönyörű ünnepélyünk sikeré
nek érdemeit arra a fogolytársunkra hárította aki azt meg
szervezte és a kifogástalanul közreműködött zene, illetve 
énekkarunkat betanította és vezette.

Ugyanezen társunk saját szerzeményű „Rajta Ma
gyar" című indulójának tüzes, lelkesítő melódiája mel
lett oszlott fel a szép ünnepség, melynek szépségét az 
is nagyban növelte, hogy olyan szavalat, illetve zene
számok kerültek előadásra, melyek fogolytársaink lelké
ben és szivében születtek meg. Lehetetlen ennél a pont
nál meg nem állni egy pillanatra. Meg kell keresnünk 
azt az okot, mely a rablelkek ilyen művészi megnyilat
kozását kikényszerítette. Az egyik — majdnem rusz
tikus lélek — túllát saját sorsának tragédiáján; ráeszmél 
a milliók: a Nemzet nagy tragédiájára és e döbbenetes rá- 
eszmélésben belekiált a magyar éjszakába: Hol vagy István 
király? Megír, felépít egy gyönyörű költeményt, véres, 
szívet marcangoló színmagyar gondolatokból és szavak
ból; megrázó erővel, daccal, hittel és gyönyörű stílus
sal lendül a befejezésig, ahol revelációként hangzik e l : 
Lesz még feltámadás!

A másik — a muzsikus lélek — felvonaglik saját 
nyomorúságának sarából a melódiák tisztult világába; 
zenévé, gyönyörű muzsikává formálja lelke érzéseit, 
mely belopakodik a kérges szivekbe és a fásult lel
kekben régen elnémult húrokat rezegtet meg.

Melyik az az érzés, amely a lelkek ilyen művészi 
megnyilatkozását provokálja? Az ember magaérzésének 
fokozása e szűk falak közé sűrített életében ? Vagy talán 
becsvágy? Vagy az az öntudatlan öserő mely már év
ezredekkel ezelőtt alkotásra kényszeritette a primitív 
embert? Nem, ez egyik sem lehet, mert ezek együttvéve 
sem képezhetik a valóban szépnek és a művészi meg
nyilatkozásnak bölcsőjét; ezek az érzések talán csak 
növelhetik a művészi potenciát, mint ahogy a templom
ívek alatt búgó orgona növeli az áhítatot.

Ez a művészi megnyilatkozás, ez a szépnek érzé
keltetése csak transcendens érzés lehet és csak abból 
fakadhat. És ha már ezt itt így leszögeztük, miért ne 
látnánk meg az fgy megalkotott és a lelkekből kipattant 
Szép mellett annak elengedhetetlen tartozékát, örök kí
sérőjét: a Jót? Mert hiszen ez a két fogalom annyira 
rokon, hogy egymás nélkül alig tételezhetők fel.

Szép volt, gyönyörű volt ez a kis ünnep és én 
úgy láttam, hogy mindannyian örültünk. És ez jól is 
volt Így, mert jaj annak, aki már nem tud őrülni.

Dysmas.

A kézmüiparosság megmutatta, hogy az 
államfenntartás ereje él benne.

Több mint ezer iparos, ötvenhárom kézműves
szakma képviselője kiállításra gyűjtötte össze munkáját 
a Városligetben. Ez a gyűjtemény, amely az Iparcsar
nokban, az Országos Iparegyesület negyedik kézműipari

kiállításán pompázik, több mint kiállítás: döntő bizonyí
téka annak, hogy ezer baja, tömérdek panasza ellenére 
a magyar kisiparos élni akar és bámulatos erőfeszítése
ket tud véghezvinni élniakarásának dokumentálására.

Egyéni ízlés jellemzi a magyar ipar minden ágá
nak gazdag és színpompás felvonulását. A bútortól a 
kerámiáig, a cukrászsüteményig minden iparág elhozta 
ide termésének legújabb és legtökéletesebb részét Im
pozáns a kiállítás bútoripari része, ahol hatalmas és 
gyönyörűen berendezett felszerelt szobák fogadják a kö
zönséget. Méltó párja ennek a résznek a keleti és a 
magyar szőnyegek kiállítása, amely mellett a magyar 
kerámia állította ki munkájának legjavát.

Külön meg kell említeni a több száz cipöiparos 
kiállítását. A cipöiparosok olyan cipő kreációkkal vonul
tak fel, amelyeket Párizs, London is megirigyelhetne. 
A férfiszabók kiállításukkal bebizonyították, hogy nem 
kell Londonba járni elegáns ruhákért. Külön-külön meg 
kell dicsérni, a lakatosok, kézimunkások, órások, éksze
részek és a többi kézműiparos szakmák kiállítását is, 
amelyek közül az élelmiszeripar ínyenceknek való kiállí
tása szintén feltűnést keltett.

Külön érdekessége a kiállításnak a képességvizs
gáló laboratórium, ahol bemutatják az ipari pszichotech
nika legmodernebb tehetségvizsgáló gépeit.

Tizenhat város iparossága versenyez a kiállításon 
a vándorkoszorúért, amelyet a debreceni ipartestület véd 
eddig két győzelmével. Az asztalosok 450 szobával pá
lyáznak az egyetlen arany koszorúra, amely az asztalo
soknak fog jutni.

A kézműipari kiállítást notabilitások jelenlétében 
szerdán déletőtt nyitotta meg Kenéz Béla kereskedelmi 
miniszter. A minisztert, aki féltizenegy órakor érkezett 
meg az iparcsarnokba, Tolnay Kornél ny. államtitkár, 
az Országos Iparegyesület elnöke üdvözölte.

— Olyan kiállítás megnyitására gyűltünk össze — 
mondotta megnyitójában a miniszter —, amely a tragi
kus magyarsors idejében is vigaszt nyújt, mert gyönyörű 
bizonyítéka annak, hogy a tervező és alkotó erejéről 
híres magyar ipart a kétszer hétszük esztendő sem tudta 
megakadályozni abban, hogy összehordja termésének 
legjavát. Megmutatja ezzel a kiállítással a kézmüiparos
ság, hogy az államfenntartás ereje él benne. Teljes aka
ratommal azon vagyok, hogy a szívemhez oly közel 
álló iparososztály javát előmozdítsam és a magyar te
hetség megtestesítőjének, az iparososztálynak gondját 
fogom viselni.

A megnyitó beszéd elhangzása után Kenéz Béla 
kereskedelmi miniszter kíséretével másfél órát sétált a 
kiállítás területén és a legnagyobb megelégedését nyil
vánította a látottak felett. A megnyitónak egy kedves 
epizódja is volt, a miniszter az egyik cipőkiállitónál 
meglátta a cipésznél rendelt új cipőjét is.

Most már a nagyközönség előtt is megnyíltak a 
kiállítás kapui s az első nap közönsége a legnagyobb 
érdeklődéssel és tetszéssel szemlélte a negyedik Orszá
gos Kézműiparos kiállítás gazdag s nívós anyagát.

„A budapesti autósok és gyalogjárók egy
aránt fegyelmezetlen ak.“

Néhány nap óta Budapesten tartózkodik Német
ország legkiválóbb jogásza, Walter Kleffel berlini tör
vényszéki bíró. Az ő büntetötanácsa elé kerül évek óta 
a legtöbb nagyobb autóbaleset és gázolási ügy. Ő mond 
ítéletet a gázoló sofőrök és úrvezetők fölött. Egészen
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stílszerű, hogy a német közlekedési bíró autón jött 
Budapestre, Kis sportkocsijával tette meg az utat Ber
lintől ; Budapestig — minden baleset nélkül. Kleffel bíró 
az alábbi nyilatkozatot tette a sajtó előtt:

— „A berlini törvényszéken külön tanácsok vannak, 
amelyek közlekedési ügyekben ítélkeznek és az ügyész
ségen külön ügyészek foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. 
Az idén súlyos tragédia történt néhány közlekedési jo
gásszal. Felborult egy autó, amelyet egy közlekedési 
bíró vezetett és amelyben öten ültek. Hárman meghaltak, 
egy ügyész és két bíró, akik valamennyien a közleke
dési esetekkel foglalkoztak. Az autó vezetőjét felmen
tették azzal az indokolással, hogy nem volt nagy gyakor
lata az autóvezetésben. Az én jogi véleményem szerint 
a gyakorlatlanság sohasem lehet mentőkörülmény. Aki 
nem tud jól autót vezetni, az ne ültessen be más embe
reket a kocsijába."

— „Minden német bíró, aki ilyen ügyekkel foglalko
zik, leteszi a soffőrvizsgát. Ez természetes is. Ezenkívül 
még arra is szükség volna, hogy minden ilyen specia
lista bírónak rendes, komoly autóvezetői gyakorlata is 
legyen, mert csak így tudhat ítéletet mondani a fontos 
közlekedési kérdésekben."

— „Éppen most értesülök, hogy ma délben Buda
pesten halálos autógázolás történt. Nem tudok pontos 
véleményt mondani az ügyről, nem hallgattam ki tanu
kat, nem hallottam pszichológiai szakértőket, rövid hír
lapi jelentésekből értesültem a dologról. Hallom, hogy 
a vezetőnő még nem tette le a soffőrvizsgát. Ez minden
esetre enyhítő körülmény. Meg kell állapítani, hogy ki 
okozta a balesetet, mert előfordulhat, hogy maga a 
szerencsétlen öregember okozta vagy esetleg az az 
utcaseprő, aki hirtelen a kocsi elé lépett és akitől eset
leg a vezető megijedt."

Megkérdeztük a bírótól, hogy mi a véleménye: 
rosszabb vezetők-e a nők, mint a férfiak?

— „Eddigi tapasztalataim alapján megállapíthatom, 
hogy a nők egy cseppet sem rosszabb sofförök, mint a 
férfiak. Úgy találom, hogy lelkiismeretesebben tanulnak, 
mint sok férfi (apropo, nagyon fontos volna, hogy min
denki csak hivatalos soffőriskolákban tanuljon vezetni). 
Azt is megfigyelték, hogy a nők megfigyelőképessége 
frissebb és érzékenyebb, mint a férfiaké. Én általában 
nem tapasztaltam, hogy nők több autóbalesetet okoztak 
volna, mint a férfiak."

— önnek még nem volt autóbalesete, bíró úr?
— „Tizenöt éve vezetek autót. A háború alatt tank- 

osztagban szolgáltam, akkor tankokat vezettem. Voltak 
apróbb, jelentéktelenebb baleseteim az autómmal, az 
ilyesmi elkerülhetetlen."

— „Budapestet jól ismerem, többször tanulmányoz
tam itt a közlekedési viszonyokat. Rendkívül meg va
gyok elégedve a budapesti közlekedési rendőrséggel, 
amely igen lelkiismeretes s amellett udvarias és tapin
tatos. Ezzel szemben meg kell állapítanom, hogy a 
budapesti autósok és gyalogjárók egyaránt fegyelmezet
lenek. Nagy hiba Budapesten, hogy még nem vezették 
be a nemzetközi autójelzéseket és hogy a sínek az úttest 
két szélén vannak, nem pedig a középen."

A beszélgetésnek ez a része már az utcán folyt 
le, a bíró autójában.

— „Látja, kérem, — mondta egyszerre csak Kleffel 
bíró — itt van mingyárt két példa."

Az egyik utcasarkon vágtatva kanyarodott be egy 
autó s az emberek össze-vissza ugráltak előtte.

— „Berlinben az autósok és a gyalogjárók már sokkal 
fegyelmezettebbek," — hozta meg ítéletét a bíró a volán 
mellett.

ÚGY ESTÉNKÉNT...

Úgy esténként, mikor elmerengve nézek 
Cellámnak ablakán a csillagok felé; 
Megsímogat a múlt, a szép boldog képek 
És az esti szender visz az elmúlás elé.
...S ma estére, ha egyedül leszel, 
Összetett kézzel, csendben lefekszel; 
Küldjél egy fohászt e zord cellába 
Jussak eszedbe: a kín harcába!

Engedd, hogy sírjak, bús könnyezéssel 
És szóljon hozzád bilincs csörgéssel 
Lelkem zenéje: szivedre hasson,
Hogy közös imánk csendben altasson.

V. /.

2 *
Világ folyása.

A független k isgazdapárt kész a hatalom  á t
vételére — program jának  teljes épségben tartásával.
Szept. 8-án egész nap tartott a független kisgazdapárt 
választmányi értekezlete, amelyen igen sokan vettek részt. 
A gyűlés kiemelkedő pontja Gaal Gaston beszéde volt. 
Rámutatott arra, hogy a mai parlamenti helyzet remény
telen, majdnem kétségbeejtő. Ettől a parlamenttől ki
bontakozást várni nem lehet. Mi ne törődjünk vele, hogy 
mit mondanak rólunk — mondotta Gaal Gaston —, 
becsületes, józan, mérsékelt párt maradunk, amely a 
magyar nép politikai és gazdasági jogait akarja kihar
colni, amelyre osztály- és felekezeti különbség nélkül 
megnyugvással nézhetnek a dolgozó milliók és amelyre 
az államfő is nyugodtan rábízhatja az ország ügyeinek 
vitelét.

A gazdasági kérdéseket ismertette ezután Gaal 
Gaston, majd rátért a földbirtokpolitikára.

— A mai idők szinte kínálkoznak arra — mon
dotta —, hogyha másképpen nem lehet, kötvényekkel 
vásárolják meg az eladó nagybirtokokat és juttassák a 
nincstelen falusi tömegek kezébe.

— Mindazokhoz, hogy a párt programpontjait meg
valósíthassa, a hatalom átvételére van szükség. Ez a 
párt átveszi a hatalmat, ha erre megbízást kap, de a 
kormányzásra csakis a párt programjának teljes épség
bentartásával vállalkozik.

Óriási tapssal és éljenzéssel fogadta a választmány 
Gaal Gaston beszédét. Utána Hegymegi Kiss Pál, Eckhardt 
Tibor, Ulain Ferenc és gróf Hunyady Ferenc szólalt fel. 
Számos határozati javaslatot hozott a választmány. Az 
egyik javaslat követeli a kormánytól, hogy a legutóbbi 
választásból vonja le a politikai konzekvenciákat, sür
gősen alkossa meg a választójogi törvényt és tartsa meg 
az új választásokat. Egy másik határozati javaslat arra 
kéri a párt parlamenti csoportját, hogy kérje a kormány
zótól, hogy tegyen elhatározó lépéseket a válságból való 
kibontakozás előkészítésére.

Németország nem vesz részt a leszerelési kon
ferencián, míg nem ismerik el katonai egyenjogúságát. 
A birodalmi kormány nyilvánosságra hozta a franciák
nak átadott emlékiratot. A birodalmi külügyminiszter
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kedden fogadta az egyik hírszolgálati iroda képviselőjét, 
hogy a következőkben közölt okiratot, amelyet mint a 
német leszerelési álláspont szóbeli kifejtésének írásba- 
foglalását a francia követnek átadott, közlés végett át
nyújtsa neki. Ebből az alkalomból Neurath külügymi
niszter a kérdésről a többi között a következőket jelen
tette ki:

— Amióta a francia sajtó az első jelentést közöl
te Francois-Poncet francia követ úrral való bizalmas 
beszélgetésemről, a birodalmi kormánynak a leszerelési 
kérdésben elfoglalt álláspontját állandóan kombinációk 
és szemrehányások középpontjába állította, amelyek abban 
a megállapításban csúcsosodnak, hogy Németország tulaj
donképpen saját fölfegyverkezését és régi katonai hatal
mának visszaállítását kívánja. Nincs egyszerűbb mód 
arra, hogy ezeket a meghamisításokat megcáfoljam, mint 
ha közzéteszem írásomat.

Lépésem egyáltalán nem volt rendkívüli, vagy 
szokatlan. Nem kell véka alá rejtenem, hogy még ma
gában Genfben elhatározták Németország és Francia- 
ország képviselői: a közeli jövőben tanácskozni kezde
nek az egyenjogúság kérdéséről. Hogy Németország ezzel 
a témával elsősorban a francia kormányhoz fordult, egy
szerű magyarázatát abban a tényben találja, hogy Fran
ciaország a genfi tárgyalásokon aránylag a legkevésbé 
közeledett a német állásponthoz. A német kormány ter
mészetesen nem gondolt arra, hogy titkon tartsa más 
kormányok előtt azt a szándékát, hogy tanácskozzon a 
francia kormánnyal a kérdésről.

— Németország számára nincs mód a leszerelési 
konferencia további tanácskozásain való részvételre addig, 
amíg a német egyenjogúság kérdése nem talált elvi tisz
tázásra. Egyenjogúságunk — nem fegyverkezésünk — 
az a pont, amit a vita középpontjába állítottunk. Ha az 
állig felfegyverzett államok nem tudják rászánni magu
kat a gyökeres leszerelésre, tehát egyenjogúságunk csu
pán jelenlegi fegyverkezési módunk reformjával érhető 
el, úgy a valóság kézzelfogható kicsavarása német fel
fegyverzési tendenciákról és hatalomvágyról beszélni. 
Téves arról beszélni, hogy indítványaink ellentétben álla
nak a londoni flottaegyezménnyel. Amit az egyenjogúság 
elve alapján követelünk, nem több, mint jelenlegi fegy
verkezési rezsimünk bizonyos modifikációja. Túlságosan 
kényelmesen metódus nekünk türelmet ajánlani és azzal 
vigasztalni, hogy a többi országok lefegyverzése és ezzel 
egyenjogúságunk majd csak megvalósul. Több mint tíz 
év óta várunk. A döntésnek meg kell történnie. Semmi
féle konferencia nem vonhatja már ki magát ez elől. 
Senki sem kívánhatja Németországtól, hogy továbbra is 
megbékéljen olyan diszkriminációval, amely összeegyez
tethetetlen a német nép méltóságával és biztonságával.

A német leszerelési emlékirat főbb pontjai.
Az az okmány, amelyet a német külügyminiszter 

augusztus 29-én átadott a berlini francia követnek s 
amelynek szövegét ma a külügyminiszter közzétette, a 
következő megállapodásokban foglalja össze Németor
szág álláspontját a leszerelési kérdésben:

1. A német kormánynak az a véleménye, hogy a 
német és a francia kormány közötti bizalmas eszmecsere 
a legjobb mód a megegyezés létrehozására. Ha a francia 
kormány ilyen bizalmas megbeszélésre hajlandó, ezzel 
természetesen még nem vész el annak lehetősége, hogy 
a két kormány megfelelő módon informálja és adott 
időben bevonja a tárgyalásokba a többi főérdekelt kor
mányt, így különösen az angol, az olasz és az ameri
kai kormányt.

2. A német delegációnak a főbizottság július 29-iki 
határozatával szemben elfoglalt magatartását kizárólag 
tárgyi okok határozták meg és ez a magatartás elkerül
hetetlen volt. A határozat a végleges leszerelési egyez
mény lényeges pontjait leszögezte, mégpedig olyan módon, 
amiből már látható volt, hogy az egyezmény értelmében 
a fegyverkezés csökkentése rendkívül erősen el fog maradni 
a versaillesi szerződésben foglaltakkal szemben. A hatá
rozatban teljesen eldöntetlen maradt a kérdés, vájjon a 
hozott határozatokat Németországra is alkalmazzák-e. 
Amíg pedig ez a kérdés nincsen tisztázva, addig a né
met delegáció számára a közreműködés nem lehetséges.

3. Ilyen körülmények között a július 23-iki hatá
rozat közvetlenül felvetette azt az elvi kérdést, amelyet 
az eddigi vita során a német egyenjogúság kérdésének 
neveztek. Németország egyenjogúsági igényét a leszere
lési konferencia kezdete óta hangoztatta.

K aszala Károly a v ilágháború  legvitézebb m a
gyar p iló tá ja  repülőgépével lezuhant és szörnyet
halt. Vitéz Kaszala Károly a legügyesebb magyar pilóták 
egyike, vasárnap délelőtt Kélútközpusztán lezuhant repülő
gépével és kísérőjével, Urbaschek János szerelővel együtt 
szörnyethalt. A szerencsétlenség híre mély megdöbbenést 
keltett. Kaszalát mindenki ismerte, jellegzetes alakja volt 
Budapestnek. A háború alatt mint pilóta, kilenc légi
csatában győzedelmeskedett. A háború óta tevékeny részt 
vett a magyar repülősportban: a Műegyetemi Sportre
pülő Egyesület 18 lóerős kis gépén rekordidő alatt repült 
Mátyásföldről Rómába. Mostanság egy Brandenburg- 
típusú kis repülőgéppel, amely sajátja volt, reklámrepü
léseket végzett. Tulajdonképpen ez a vállalkozása jelen
tették neki egyedüli keresetét. Többfélét megpróbált már, 
így legutóbb Nagytétényben volt barom fitenyészete.

Tétényben az Óhegyen lakott egy villaszerű kis 
családi házban, amelyet rajta kívül Babotay Mária bérelt. 
Egy ezredes építtette a házat, hogy nyugalombavonulása 
után ott éljen családjával. Mire a ház elkészült, az ezre
des felesége meghalt, meghaltak a gyermekek is és a 
magára maradt katonatiszt bérbeadta a házat. Egy ker
tész került az óhegyi házba, de egy esztendő múlva tönk
rement és megmérgezte magát. Azután Budaházy Miklós 
költözött a villába. A sors különös véletlene, hogy éppen 
két esztendeje: Budaházyt szörnyű szerencsétlenség érte, 
Nagykanizsánál éjszaka a robogó vonat elkapta autóját 
és Dánér Bélával együtt szörnyethalt.

Pénteken látták utoljára Kaszalát az óhegyi villá
ból. Kaszala kis repelögépen elröpült fölötte, egész ala
csonyra leereszkedett a ház fölé és integetett. A házbe
liek észrevették, hogy ledob valamit a repülőgépből. Két 
nyúlat dobott le és hallatszott, amint lekiabál a magasból:

— Vadászaton lőttem. Jó étvágyat a nyúlpörkölthöz.
Utolsó útjára vasárnap délelőtt kilenc óra után indult 

el a mátyásföldi repülőtérről. Graeffl Andor földbirtokos 
már régebben meghívta magához a tiszafüredi járásban, 
Poroszló község határában, Kétútközpusztán levő kasté
lyába. Erre az útra Urbaschek János montör kísérte el.

Útközben Kaszala egy műtrágyagyár megbízásából 
reklámcédulákat szórt le és délelőtt háromnegyedtizen
egy előtt néhány perccel érkezett a kétútközpusztai kas
tély fölé. A földbirtokos meghallotta a gép berregését s 
kiszaladt a kastély elé. Graeffl látta, amint a gép egy 
kört ír le a kastély fölött s aztán leszállni készül. Ekkor 
körülbelül 150 méter magasságban lehetett a gép, amely 
most hirtelen féloldalt fordult és zuhanni kezdett. Graeffl 
határozottan látta, hogy Kaszala felugrott a pilótaülésröl 
és felállt a merevítő drótok közé. Úgylátszik a pilóta 
felfogta súlyos helyzetét és le akart ugrani. A gép azon-
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bán szinte pillanatok alatt lezuhant a földre és össze
tört. Mikor a házbeliek a lezuhant gép roncsaihoz sza
ladtak, Kaszalát és Urbascheket már holtan találták. Kaszala 
koponya-, nyakcsigolya-, kar- és Iábtörést szenvedett, 
Urbascheknek összeroncsolődott az agyveleje, összetört 
keze és Iába. A két összeroncsolt holttestet Graefflék 
házi kápolnájábá vitték és az oltárral szemben virágok 
között felravatalozták.

A szerencsétlenségről lovasküldönc útján értesítet
ték a tiszafüredi járás főszolgabiráját s az ő intézkedé
sére az illetékes hatóságok bevonásával bizottság ment 
ki a helyszínére, hogy a katasztrófa okát lehetőség sze
rint megállapítsa.

Ez a bizottság intézkedik Kaszala lezuhant sport
repülőgépének a sorsáról is. A Bradenburg-típusú, egy
fedelű kis sportgép motorját a magyar állam ajándékozta 
Kaszalának, aki többszörösen kitüntette magát a hábo
rúban és az .utánakövetkező években. A gép jelzése: 
NAFG—H 05. Oldalán a tulajdonos neve volt olvasható: 
Vitéz Kaszala Károly. Ez a gép egyébként egy neveze
tes úton is volt, amelyről csak most értesült a nyilvá
nosság. 1928-ban, amikor még Károly román király 
Párizsban élt száműzetésben, Kaszala Károly elrepült 
Románia felett és röpcédulákat szórt le a nép közé.

Hétfőn délben a két szerencsétlenüljárt ember holt
testét átszállították Poroszlóra és az ottani temető halot
tasházában helyezték el.

A b o rá rak  m inim álása. A magyar kis- és közép
gazda közönség elszegényedésének egyik oka a borárak 
nagy esése. A szőlő művelése sok pénzbe és munkába 
kerül s a potom borárakkal ezt nem lehet győzni.

Ezért a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
rendelet kiadását sürgette, amely lehetetlenné teszi a bor
uzsorát és minimális bor- és mustárat állapit meg.

Boruzsora alatt valószínűleg azt érti az egyesület, 
hogy a termelő kényszerhelyzetben van, azért kénytelen 
borát a gyenge kereslet mellett a napi árnál olcsób
ban eladni.

Ennél célravezetőbb volna azonban az, hogy a kormány 
a bor-és mustárakat minimálja. Lehetetlen állapot az, hogy 
a termelő boráért legtöbbször még a termelési költségeit 
sem kapja vissza. Teljesen elhibázott volt a bortermelők 
egyik részének az a feltevése, hogy a bortermelők üdve 
a mindenáron való „belső fogyasztás fokozásában" érhető 
el. A kijárt bortermelői kimérések engedélyezésével, a 
borbatyuzás, borcsempészés és borszekerezés tűrésével 
a mindenkor jó adóalanynak számító vendéglős- és kocs- 
márosipar ma már a tönk szélére jutott, de a belső 
fogyasztás emelkedése a bortermelők helyzetének javu
lását mégsem hozta meg, — ellenkezőleg: a borárak 
még jobban leromlottak. A bornak a termelői kiméré
sekben való olcsó árusításával a bortermelők és a kö
zéjük furakodott áltermelők maguk rontották le a bor 
árát és ezen nem segített a kormánynak borpárlati cél
jára való intervenciós vásárlása sem.

A kimérőipar helyesli a Magyar Szőlősgazdák Or
szágos Egyesületének kívánságát és ezen az alapon vár
ható a borárak helyes kialakulása. Szükséges, hogy a 
bor és a must minimális ára úgy állapíttassák meg, hogy 
a termelő termelési költségeit, munkájának diját, befek
tetésének kamatait megtalálja, de emellett feltétlenül szük
séges az is, hogy a fentebb már említett termelői kimé
rések, borcsempészés, borszekerezés hatóságilag meg
szüntessenek, miután a tapasztalat megmutatta, hogy ez 
okozta a bor elértéktelenítését, illetve a bor árának le
süllyedését.

Kávéból gázt term elnek. Az egész világot át
ható gazdasági válság egyik megdöbbentő jelensége, 
hogy Braziléban a kávét elégetik. Az óriási, eladhatatlan 
kávékészletből a brazíliai Nictheroy város megkezdte a 
gáztermelést. A gázművek retortáiba szén helyett kávé
bab kerül. Ennek a számukra szörnyű ténynek magya
rázatára szolgál, hogy Brazília szénben nagyon szegény 
és hogy csupán a legsilányabb kávéfajtákak gázosítják.

K onkrét javasla tok  az iparosság  és kereske
delem  m egsegítésére. A győri kereskedők és iparosok 
most terjesztették fel a kereskedelmi miniszternek nagy
gyűlésük határozatát. Ez a memorandum mindenekelőtt 
az adóreformok kérdésével foglalkozik. A győri iparosok 
és kereskedők kérik a közterhek igazságosabb és arányos 
felosztását, a forgalmiadóváltságok fokozatos csökkenését. 
Rámutat a memorandum arra, hogy a kereskedő- és 
iparososztály egyáltalán nem részesül az adómentes lét
minimum kedvezményében, ezen az egyenlő elbírálás 
szempontjából változtatni kell.

Az adóvégrehajtások és árverések körül szükség 
van a legnagyobb kímélet érvényesítésére, mert hiszen 
kétségtelen, hogy a késedelmes adófizetés oka legtöbb 
esetben nem a nemakarás, hanem a nemtudás. Az adós 
vagyonának potom áron való elkótyavetyélése pedig vég
eredményében az államkincstárnak több kárt okoz, mint 
hasznot. A memorandum keserű szavakkal emlékezik 
meg az OTl-ról és kéri, hogy az öregségi és rokkant
sági ágazat díjbefizetéseit azonnal függesszék fel. Hiszen 
lehetetlen, hogy ugyanakkor, amikor tőkeszegénység, tőke
hiány miatt egész sora megy tönkre az iparosoknak és 
kereskedőknek, amikor a tönkrement vállalatok sereges
tül bocsátják el alkalmazottaikat, ugyanakkor az OTI, a 
MAB1 nagy tőkéket gyűjt és azoknak az alkalmazottak
nak, akik most részben az OTI és a MABI-köfelezettség 
miatt állás nélkül maradnak, késő jövőben bekövetkező 
rokkantság esetén nyugdijat biztosit.

Meg kell reformálni az OTI-t, de revízió alá kell 
venni a túlmagas vasúti és postai díjakat is. A memo
randum azzal végződik, hogy a kereskedők és iparosok 
létérdeke fűződik a karteltörvény szigorú végrehajtásához. 
A memorandumot Morvay István kamarai elnök és dr. 
Meixner Ernő főtitkár most nyújtották át a minisztérium
ban, ahol megígérték a memorandum gondos áttanul
mányozását.

Gazdasági szövetségbe tömörülnek a magyar 
feltalálók A magyar feltalálók a legnagyobb nehézségek
kel küzdenek. Hiába dolgoznak, kísérleteznek állandóan, 
hiába vannak eredeti és életrevaló ötleteik, de amikor 
találmányaikat gyakorlatilag akarják megvalósítani, meg
akadnak. Addig, amíg iparunk volt, könnyebb volt a 
helyzetük. Ma azonban a súlyos gazdasági viszonyok 
mellett igen kevés gyár vagy tőkés kockáztat azért, hogy 
egy feltaláló tovább kísérletezhessen. A magyar feltalálók 
egy csoportja most azzal a tervvel foglalkozik, hogy a 
magyar feltalálókat felsőbb ellenőrzés mellett gazdasági 
szövetségbe tömörítik. Remélik, hogy nemcsak a feltalá
lók, hanem az ipar és a kereskedelem, de maga az ál
lam is támogatni fog egy szakszerű és tiszta vezetés 
mellett működő szervezetet. A magyar feltalálók lelemé
nyessége közismert és még ma is jönnek megkeresések 
a tengerentúli államokból is, keresnek egyes magyar ta
lálmányokat.

A megkeresésnek azonban nem lehet eleget tenni, 
mert egy nemrég kiadott rendelet kimondja, hogy aki 
értékesítéssel foglalkozik, az nem foglalkozhat szabadal
mak kidolgozásával. Tekintve, hogy az értékesítés nagy 
áldozatot kíván és kis eséllyel jár, természetes, hogy a
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feltalálók hátrányára történik. A Szabadalmi Közlönyből 
megállapítható, hogy a bejelentések legnagyobbrésze kül
földi s viszont a magyar találmányok között túlteng a 
szegényjogú bejelentés. Lnnék oka részben a gazdasági 
viszonyokban rejlik, nagyrészt azonban az a baj, hogy 
a feltaláló nem lát módot az értékesítésre és így a sza
badalmi bejelentés költségeit nem meri kockáztatni. Ezen 
a helyzeten kíván változtatni a közeljövőben megalakuló 
Magyar Feltalálók Gazdasági Szövetsége.

A posta „filléres" csom agjai. Országszerte meg
indult az olcsó csomagok szállítása. A magyar sajtó már 
több ízben méltatta a magyar postának azt a kezdemé
nyezését, hogy a gyümölcsszállitást olcsóbbá igyekszik 
tenni, s ezért feleleveníti a békében és az azóta eltelt 
idő alatt már több ízben bevált olcsó csomagszállitás 
rendszerét. A magyar gyümölcstermelő egyre inkább a bel
földi piacra van utalva, itt kell tehát fokozni a fogyasz
tást, s ezt a célt szolgálja a „filléres" csomag, amelyet 
szeptember elseje óta rendszeresített a posta az országban.

Illetékes helyen e reform kilátásairól a kővetkező 
felvilágosítást kaptuk:

— Egyelőre két hónapra, kísérlet gyanánt léptet
tük életbe ezt a reformot, s az eredménynek megfelelően 
határozunk a filléres csomagrendszer továbbfejlesztése 
ügyében. Azt máris meg lehet állapítani, hogy a posta 
újítása országszerte nagy érdeklődést keltett. Mindenfelé 
megindultak a gyümölcs olcsó szállításának próbakísér
letei, elsősorban Gyöngyösről, Kecskemétről, Halasról 
érkeztek be küldemények, de remélni lehet, hogy minden 
fontos gyümölcskörzetből ki fogják próbálni ennek az új 
akciónak piacteremtő és a fogyasztást élénkítő hatását. 
Most a vidéki kereskedelem ügyességén, szervezőképes
ségén, szolidságán, talpraesett találékonyságán múlik, 
hogy ezt az új értékesítési módot kihasználja, s ezzel 
pénzhez juttassa a gyümölcsvidékek termelőit.

A vidéki kereskedelem szervezötehelségére vár te
hát most, hogy megtalálja a fővárosi és más vidéki fo
gyasztóval azt a megfele ő formát, amely felkelti, ébren- 
tartja és gyakorlati módon lebonyolítja a filléres csomagok 
árucseréjét. Erre legalkalmasabbnak látszik az olcsó hir
detés. A filléres forgalomhoz a filléres hirdetés illik leg
jobban, mert arra kell törekedni, hogy ezt a forgalmat, 
amely nagy költséget nem bír meg, minél kevesebb ki
adás terhelje.

Másik megjegyzésünk az volna, hogy ezt az akciót 
ki kellene terjeszteni — úgy, mint a múltba — más élel
miszerekre is. Elsősorban az aszaltgyümölcsre, aszalt
szilvára gondolunk, továbbá a különböző lekvárokra. Sőt 
túl kellene menni a gyümölcs által megszabott körön és 
bevenni ebbe a szállítási rendszerbe a tojást, a vajat, 
tejtermékeket, a vidéki hentesárut, a zsírt, csemegesza
lonnát, sonkát, füstölthúst, baromfit, vadat, szárított tésztát 
s tb . . .  Ennek a tervnek az életbeléptetése a „Bizalom" 
olvasóit küzelről is fogja érdekelni...

A k isvárosok közül is az ipari jellegűek nö
vekszenek jo b b an . A népszámlálás eddigi eredményei 
világosan mutatják, hogy az ország iparosodása az eltelt 
tiz év alatt is nagy mértékben haladt. Világos jele ennek 
az, hogy az ipari jellegű nagyobb városok hatalmas nép
tömegeket szívtak fel és láttak el az őstermelő vidéki 
nép fölöslegeiből. Most, hogy a népszámlálás anyagának 
feldolgozása mind jobban előrehalad, kitűnik, hogy nem
csak a falvakkal szemben hat az ipari városoknak ez a 
felszívóereje, hanem még ugyanolyan nagyságú városok 
közül is az veszít népességet, amelynek jellege az ős
termelés és az nyer, amely pedig elsősorban ipari, vagy 
kevert foglalkozású. Dr. Thirring Lajos kimutatja, hogy

Magyarországnak 161 olyan helysége közül, amelyeknek 
lakossága 1930-ban 5000 és 10.000 lélek között volt, tíz 
ipari jellegű város saját természetes szaporodásán felül 
még 6670 főnyi népességet szívott fel, ami egész lakos
ságának 9 '3% -a volt, 38 kevert jellegű városnak ez a 
néptöbblete 21.917 lelket, 9 '80/o-ot tett, ellenben a 111 
östermelési jellegű város nem tudta megtartani saját ter
mészetes szaporodását és abból elvesztett 29.493 főt, 
vagyis egész lakosságának 4'5% -át

T öbbszázezer pengő értékű b ú to rt árverez
nek el hetenként országunkban. Hetenként százezer 
és százezer pengő értékű bútort árvereznek el — pana
szolják az asztalosiparosok — és emellett a nagyarányú 
bútorárverés mellett úgyszólván alig van szükség a bú
toripar tevékenységére. A hatósági, házi üzemek a jogo
sulatlan iparfizők nehezítik még meg az asztalosok 
megélhetését, úgyhogy az összes iparágak között az 
asztalosok vannak a legrosszabb helyzetben.

Az asztalosiparosok többízben tettek javaslatokat a 
magyar bútorexport megerősítésére, mert csak a külföl
dön jó hírre szert tett magyar bútor exportja menthetné 
meg az asztalosipart. A javaslatok nem jutottak el a 
megvalósításig s most az asztalosipar ismételten kéri, 
hogy az export előmozdításával segítsenek az asztalosok 
helyzetén addig, amíg nem késő.

Elkészült az új m eteorológiai (idő járás m eg
figyelő) állom ás M agyarország legm agasabb  hegy
csúcsán. Hazánk legmagasabb pontján, a Kékesen (a 
Máira hegységben) levő Vass József kilátótorony tetején 
a Meteorológiai Intézet időjárás-megfigyelő állomást lé
tesített. A műszerek 1035 méter magasságban nyertek 
elhelyezést, mégpedig egy üveggolyós napfénytartam- 
niérö, egy szélirány és erőmutató, valamint egy magairó 
szélsebességmérő, amely ipegadja a szélsebesség óraát
lagait métermásodpercekben kifejezve. A torony felsőré
szét a műszerek zavartalan működése érdekébeif a Mátra 
Egylet lezáratta és ezentúl csak az észlelő és kutatók 
mehetnek oda fel, amiből azonban a turistákra semmi
féle hátrány nem származik.

Lord R otherm ere nyilatkozik a  m agyar tró n ra  
jelö ltetésének fe la ján lásáró l. Rothermere lord a kö
vetkező táviratot küldte a Magyar Távirati Irodának a 
magyar sajtó részére:

— Nem régiben cikkem jelent meg, amelyben a 
monarchista eszmének általános újjáéledéséről számoltam 
be Európában. Ez alkalommal visszatértem azokra az 
ajánlatokra, amelyeket négy évvel ezelőtt tettek nekem, 
hogy egyezzem bele abba, hogy engem a magyar trónra 
jelöljenek. Értesülésem szerint ez eseményekre való 
visszaemlékezésem nagy érdeklődést váltott ki Magyar- 
országon, ahol szavaim értelmezésénél nagyon túloztak. 
Cikkemben sem nem mondottam, sem pedig nem állí
tottam azt, hogy nekem bárki is a magyar koronát fel
ajánlotta volna.

Minden alapot nélkülöz tehát a magyar sajtó bi
zonyos részében felmerült az a kombináció, hogy engem 
akár egyike vagy másika azoknak az előkelő állású magya
roknak, akikkel személyes vonatkozásba kerültem, akár 
pedig a jelen vagy a volt magyar kormány tagjai közül 
is bárki ennek a célnak igyekezett volna megnyerni. 
Rákosi Jenő volt az egyetlen férfiú, aki a témát a ve
lem való személyes érintkezés kapcsán felvetette. De 
tény, hogy az akkortájt Magyarországból tömegesen 
hozzám érkező levelek közül igen sokan felvetették az 
eszmét, hogy jelöltessem magamat a magyar trónra. E 
manifesztációkban azonban én csupán a magyar jellem 
meleg rokonszenvének és lelkesedésének megnyilvánu
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lását láttam, de egyben világosan láttam, hogy ez lehe
tetlen és az adott helyzettel nem számoló dolog.

— Az az érzésem — és ennek már gyakran ad
tam kifejezést —, hogy a magyar nép nagylelkűségében, 
amely egyike legcsodálatraméltóbb tulajdonságainak, erő
sen túlozta azoknak a szolgálatoknak a jelentőségét, 
amelyeket Magyarország igazságainak érdekében teljesí
teni próbáltam. Rotliermcre.

Szeptem ber 4-én megnyílt a keleteurópai g azd a
sági konferencia, amelynek eredm ényétől függ a 

v ilággazdaság i értekezlet sikere vagy kudarca.
Jelszó: „Félre a politikával, jöjjön a gazdasági együtt

működés!“
Az egész világ figyelme egy festői fekvésű olasz 

fürdőhely felé fordul. Stresában szeptember 4-én meg
kezdődött a gazdasági konferencia, amelytől most sokan 
azt remélik, hogy meg fogja gyógyítani Európát. Tizenöt 
delegáció vesz részt az értekezleten, amelynek az a fel
adata, hogy a lausannei konferencia megbízásából jejen- 
tést dolgozzon ki a Népszövetség Európa-bizottsága 
számára Közép- és Kelet-Európa gazdasági és pénzügyi 
talpraállításának problémájáról. Végső célja az, hogy 
előkészítse a közeljövőben összeülő gazdasági világérte
kezlet sikerét. Közép- és Kelet-Európa agrárállamai 
Varsóban nemrégiben agrárblokkot létesítettek és elha
tározták, hogy a stresai konferencián egységesen lépnek 
fel. Az értekezlet elnöke George Bonnet, aki egyben a 
francia delegáció vezetője is. Rengeteget fáradozott, hogy 
biztosítsa a konferencia sikerét. Előzőleg Londonban, 
Párizsban és Genfben beható tárgyalásokat folytatott.

A stresai konferencia első teljes nyilvános ülése 
délután félnégy órakor kezdődött. Georges Bonnet elnök 
a nemzetközi kereskedelmi kamara üdvözlő táviratának 
felolvasásával nyitotta meg az ülést, majd beterjesztette 
a lett kormány jegyzékét, amelyben arra kéri a konfe
renciát, engedjék meg, hogy Lettország is megfigyelőt 
küldhessen ki, amelynek során Posse német delegátus 
rámutatott arra, hogy Lettország kizárólag mint megfi
gyelő vehet részt a konferencián, mert különben — ha 
később a tárgyalásokba is bevonnák — könnyen elő
állhat az a helyzet, hogy más államok, mint például 
Szovjetoroszország, a lett precedensre való hivatkozással, 
hasonló kéréssel állanának elő. A konferencia végül a 
német álláspontot fogadta el és hozzájárult ahhoz, hogy 
Lettország megfigyelőket küldjön ki.

Bonnet elnök ezután megtartotta ünnepi megnyitó- 
beszédét. Hosszasan ismertette a konferencia összeülé- 
sének történetét,, majd felhívta a delegátusok figyelmét 
arra, hogy komoly munkát csak akkor tudnak végezni 
Stresában, ha félretesznek minden politikát. A válság 
megszüntetésére hosszú időre szóló rendszabályokhoz 
kell nyúlni a lausannei határozatok szellemében. A 
délkeleteurópai országokat nem szabad egyes elemeknek 
tekinteni, hanem gazdasági egységnek. Hatásos segítsé
get csupán valamennyi édekelt tárgyilagos együttműkö
désével lehet nyújtani. Bonnet azzal fejezte be beszédét, 
hogy a stresai konferenciának feltétlenül eredménnyel 
kell végződnie, ha csodákat mingyárt nem is lehet várni. 
A világgazdasági konferencia sikere vagy kudarca forog 
kockán. Ha a stresai tárgyalások eredménytelenül végződ
nek, akkor a világgazdasági konferencia sorsa is meg 
van pecsételve.

Bonnet beszéde után De Michelis, az olasz dele
gációvezetője szólalt fel s Mussolini nevében Olaszország 
üdvözletét tolmácsolta. Az első ülés ezzel véget is ért.

Szeptember 8-án és 9-én azután megindult a 
stresai konferencia igazi nagy munkája, amelynek ered
ményét izgatottan figyeli egész Kelet- és Közép-Európa. 
Kialakultak végre a frontok a különböző álláspontok 
körül. A konferencia két albizottsága már csütörtökön 
megkezdte tanácskozását. A pénzügyi albizottság az 
adatok gyűjtéséhez fogott hozzá, a gazdasági albizott
ságban pedig két fontos tervet terjesztettek elő.

A francia delegáció tervezetéi Coulondre delegátus 
dolgozta ki. Lényege a következő: Franciaország köte
lezi magát, hogy megvásárolja a közép- és keleteurópai 
agrárállamok gabonafeleslegének 25 százalékát azzal a 
feltétellel, hogy Belgium, Olaszország, Svájc, Csehszlo
vákia és Németország szintén meghatározott gabona- 
mennyiségek vásárlására kötelezi magát. Az árat a vásárló 
és eladó államok képviselőiből alakítandó bizottság álla
pítaná meg évröl-évre, mégpedig olyanmódon, hogy 
mindenesetre magasabb legyen a világpiaci árnál és 
megfelelő hasznot biztosítson a gabonatermelőknek.

Az olasz javaslat, amelyet De Michelis terjesztett 
elő, a következőket tartalmazza:

Meg kell könnyíteni az exporlfeleslegként rendel
kezésre álló gabonanemüeknek az európai piacokon 
való elhelyezését, az export- és importállamok között 
létesítendő közvetlen megegyezés útján. Ideiglenes jelleg
gel világkereskedelmi alapon minden európai államra 
hozzájárulási kötelezettséget kell megállapítani. A hozzá
járulás kiszámítási alapja a legutóbbi három esztendő 
gabonabehozatali átlaga volna. Az importállamok meg
felelő méltányos vámcsökkentéssel tegyék lehetővé az 
exportállamok gabonájának forgalombajutását.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
— Megcsókolhatod.
Azonban négyszemközt nem beszélhettem Emőké

vel. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Dsidsia, 
vagy más nőcseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. 
Meg kellett elégednem azzal, hogy láthatom és hallha
tom a szava zenéjét.

Elmenetelemkor többnyire Dsidsia kísért le a mécs
esei a lépcsőn és ő zárta be az ajtót.

Egyszer aztán megszólított:
— Zéta te mindenkivel kezet szorítasz mikor el

mégy, csak nekem fordítasz hátat.
És ezt oly búsan mondta, hogy elmosolyodtam.
Nemsokára rá kiváltották a milánói asszonyt. Az 

ura maga jött el érte. Megkeresett engem az iróházban 
és megkérdezte, hogy mekkora volna a váltságom?

— Nem tudom uram — vonogattam a vállainat —, 
nem kérdeztem.

— Hát — azt mondja —, ha nem nagy, kiváltalak. 
Magam mellé veszlek, nemességet szerzek neked. A leve
leidet írástudók is megcsodálták. Olyan megható képet 
festettél a feleségemről, hogy még idegenek is könnyez
tek rajta. Kiváltalak.

— Köszönöm — feleltem kevély alázatossággal —, 
inkább vagyok itt rab, hogysem nálatok uram, főnemes.

Megütközve nézett rám. Még tán ma is csóválja 
a fejét, ha eszébe jutok.

Az utolsó ünnep . . .
A tavasz abban az évben korán érkezett.
Már február végén kéklett a hun leányok hajában 

az ibolya és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól
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napról-napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy 
az Alduna mellett várják Atillát.

Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, 
mint a nyugati hadjáratra. Atilla csillaga a magasán 
ragyogott. A katalaunumi csata után senkisem kételke
dett többé, hogy az övé a világ egészen.

Hallottuk, hogy Marciánusz császár is szűkök Ha 
odaérünk, térden hozza Atilla elé a koronáját. Mit is 
tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az 
aki uralkodhatik.

Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a tava
szi ünnep.

Hát egy szép napon az is megtörtént.
Mikor előhomályozott az est, a fáklyák százezre 

gyulladt ki a földön. A nép odagyült Atilla palotája elé 
s látni kívánta a királyt.

A király meg is jelent a palota erkélyén. A nép 
egetrengetö örömkiáltással fogadta. A férfiak a süvegüket 
rázták, a nők a kendőjüket lebegtették. A boldogság 
mámora piroslott minden arcon.

Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgal
mat, azon az estén nem bírtam föléje emelkedni a soka
ság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurokfáklyát 
és üvöltöttem a hunokkal:

— Éljen Atilla! Áldás!
Már nem a barbár vezér 5 az én szememnek, ha

nem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom!
A nép aztán, hogy Atilla visszavonult, csoportokra • 

oszladozva vigadott tovább. Én Csáthék elé mentem, 
ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a 
tányérdobot.

Amint ott állok, megpillantom a csoportban Csáthék 
cselédségét, s köztük Dsidsiát. A leány az első sorban 
állt Gyöngyi mellett és a fáklyák fénye megvilágította.

Meglepett annak a leánynak a szépsége:
Mi volt ő, mikor először láttam: füstös, éretlen 

gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete 
két szeme, mint két feke'e pillangó. A haja dús. Keze, 
lába formás. Csak beleütődött a szemem és elámult rajta.

Uzura megpillant. Int, hogy csatlakozzam hozzájuk. 
Szívesen.

A kvád táncos akkor kezdte a fáklyatáncot. Fiatal 
ember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony 
derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fáklyákat szüntelen 
ktgyóztatta a teste körül. De tán az ünnep örömére 
több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott 
a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége 
szakadt.

— Gyerünk másfelé! — kiáltotta Uzura.
S karonkapta Rába asszonyt. Ragadta magával.
— Gyerünk!
Ladó is karonfogta Gyöngyit.

Nekem Dsidsia maradt. Beleöltekezett a karomba 
és kószáltunk a zajgó városban.

Ők szegények ritkán szabadulhattak hazulról. Akkor, 
hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien oU- 
hagyták.

Atilla hadba készül a görögök ellen.
Sokan utaztak el a főurakból. Csáth, Dorog és 

Orgovány is köztük. Senki se tudta, hogy hova.
Én nem sokat gondoltam velők: leveleket kellett 

írnom a sváb, kvád, rúg, scir, turciling, herul és más 
fejedelmeknek, akik az Adria partján teleltek a népükkel, 
hogy mihelyt enged a tél keménysége, azonnal indul
janak az Alsó-Dunára és várják meg Atillát: a tavaszon 
Görögországba Konstantinápolynak indulunk._________

Az új görög császár ugyanis, Marciánusz, — egy 
keménynyakú vén katona —, még a katalaunumi had
járat előtt megtagadta az adót. Azt izente Atillának:

— Aranyat csak a bárátaimnak adok. Más csak 
vasat várhat tőlem.

Amire Atilla mégrövidebben válaszolt:
— Vasra én acéllal felelek.
Azonban akkor már nyugatnak állott a rudunk. 

Marciánusz várhatott. Az idő csak most érkezett reá.
— Mához egy évre — mondotta Atilla egy este 

— ott ebédelünk Marciánusznak a palotájában, s vele 
hordatom magam elé a tálakat.

Hát mondom, azon a napon is sokat dolgoztam.
Este ismét a milánói asszony izent át és én fárad

tan is szívesen siettem hozzájuk.
Csáth csakugyan elutazott. Emőke bágyadt volt, 

azonban velünk maradt.
A leveleket lassan és sokáig írtam, hogy idő sza

kadjon, amikor Emőkével beszélhetek.
Dicsekedni óhajtottam, hogy nincs olyan nap, ame

lyen egy-két aranyat ne keresnék, s hogy a társaim nagy
szép minden jóval biztatnak. Konstantinápolyba pláne 
én leszek a vezető. Atilla mellett harcolok. Ezt a mon
dást: Atilla mellett harcolok, különösképpen elkészítet
tem előre, hogyan ejtem ki. Emőke tudja, mit hordoz 
ez a mondás. A jövő gyönyörű képét: gazdagságot, mél
tóságot, mennyországot!

jókedvem volt. Tréfáltam, hogy Emőkét földerítsem. 
A halványságát arra tudtam, hogy nem aludt eleget. 
Dicsértem a táncát, a ruháját s közben megírtam a levelet 
is a milánói asszony férjének.

No, mulatságos levél volt. Le kellett festenem, hogy 
mennyit szenved és hogyha a váltságdíjat hamar meg 
nem küldik, elsorvad a sanyarúságban.

. (Folyt köv.)

Szerkesztői üzenetek.*
Felhívjuk új olvasóink figyelmét „Láthatatlan Ember” 

című gyönyörű szép s igen híres folytasásos regényünkre, 
melyet szivességből bocsátottak a Bizalom rendelkezésére.

Aki az előző folytatásokat nem olvasta, elkérheti 
azokat az intézet könyvtárából, hol a Bizalom számai 
megvannak.

A „Láthatatlan Ember” Atilla hun fejedelem ide
jében játszik. A hun testvérnemzet volt a magyarral s 
néhány száz évvel a magyarok előtt jött ki Ázsiából s 
a mai Magyarország területén birodalmat alapított. Atilla, 
ki — a monda szerint — Istentől csodálatos módon 
kapott legyőzhetetlen kardot, állott a hun birodalom 
élére s mint csodálatos emberfeletti hadvezér és fejede
lem legyőzte úgyszólván az egész akkori világot. A népek 
„Isten ostorának” nevezték őt, rettegtek tőle és csodálták ...

A „Láthatatlan Ember” egy görög emberről, Zétáról 
szól, ki Görögországból Atillához kerül s a hun nép 
életében, csatáiban résztvesz és a legnagyobb megpró
báltatásokon, legcsodálatosabb élményeken megy keresztül.

űysmas-nak. Nem kaphatnánk meg a Szent István 
napján előadott fogoly művek kéziratát? Úgy az iro
dalmi, mint a zenei rész érdekelne bennünket.
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