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A pénz betegségei.
Irta: Jókai Mór.

Micsoda?
Hát még a pénz is lehet beteg? Az univerzális 

orvosság maga, amitől minden baj, betegség, nyavalya 
meggyógyul, még az is lehet beteg?

Úgy van biz az. Hány gazdag családot láttunk 
már elmúlni, amelyiknek elődei a század elején fényben 
és jólétben úsztak s a század közepén már az utódaik 
a hajdani palotáik ajtajára jártak kopogtatni egy kis 
pártfogásért. Rettenetes dolog pedig az, mikor valaki a 
„Miatyánkból" azt, hogy „add meg nekünk a minden
napi kenyerünket" nem az úr Istenhez, hanem egy 
ember-úrhoz kénytelen elmondani.

Beteg volt az apáik pénze!
Hiszen nem mondom ám én azt, hogy igen sok 

ember ne lenne a világon, aki az egészséges pénzt is 
agyon ne tudja verni. Úgy mondják azt nálunk, hogy 
„kanállal ette a pénzt!" Akkor biz a pénz elfogy, ha 
még olyan egészséges volt is, mint a búzaszem. De 
hány ezer meg ezer család ment tönkre a század elején; 
hány árva maradt mezítláb, akinek a számára a meg
boldogult szülők kincseket raktak félre: azt hitték, 
gazdaságot hagynak rájok. Beteg pénz volt. Azt hitték, 
jó helyen van az, hármas vexirzár alatt áll. Holt pénz 
lett belőle. A vasláda volt a koporsója. Azt hitték, 
nagyon jól biztosítva van a pénzük, ha rengeteg föld
birtokra adták kölcsön, ha betábláztatták uradalmakra, 
palotákra. Beteg pénz volt. Gyógyították. Hanem az 
orvosság drága. Minden patika drága. De legdrágább 
az az orvosság, ami a prókátor kalamárisban van. AAire 
vége lett a pernek, megette a kapitálist a perköltség.

Van egy német példabeszéd, amely azt mondja, 
hogy minden garasban három krajcár van. Az egyik az 
„élés-krajcár", a másik a „szükség-krajcár", a harmadik 
a „becsület-krajcár". De hány ember van, aki azt tudja, 
hogy egy garasban három ilyen krajcárnak kell lenni? 
A pénznek az a betegsége, hogy nem szeret megmele
gedni; ha arany, ha ezüst, elgurul; ha bankó elrepül. 
Csakhogy ez már az emberbe átojtott betegség.

Vannak azután, akikben ez a veszedelmes ragály 
még jobban elfajul, eszüket, szívüket halálra mérgezi; 
akik a sok pénztől, ami a kezükön keresztülmegy, 
olyan hagymázt kapnak, amelyben elfelejtik, hogy az 
nem a sajátjuk, hanem a másé. Ez aztán a rettentő 
nyavaja, a pénz tífusza: amiben nemcsak az ember 
maga hal meg, hanem még a becsület is; még a fiaira 
hagyott név is meghal, a sirhalmok fölé átok nehezedik 
sírkő helyett.

Volt egy nagy magyar város (azt hiszem, hogy 
több is volt), aminek az volt a végzetes sorsa, hogy a 
város pénztára időközönként tönkre jusson.

Utoljára már alig lehetett embert kapni, aki vállal
kozzék arra a veszedelmes hivatalra, hogy a város 
pénztárát kezelje. Inkább egy egész ispitályt őrizni, tele 
patécsos Lázárokkal.

És azután valljuk meg az igazat, hogy azokban a 
régi jó időkben senkit se neveltek pénztárnoknak. Hanem 
mikor pénztárnoki állás megürült a városnál meg a 
vármegyénél, vagy pedig általános restaurációk alkalmá
val, mikor az egész tisztikart újra választották, hát akit 
semmi egyébb hivatalba be nem tudtak szorítani, azon 
rajtamaradt a pénztárnokság. Hogy tud-e hozzá? Erre 
a megválasztott csak azt felelte, amit az oláh a hege
dűre, hogy „talán tudok, de még nem próbáltam". S 
ha aztán elhegedülte a rábízott pénzt: nem ő volt a 
hibás.

Két fiatal ügyvéd került haza éppen Budapestről 
a szülötte városába, ahol a cenzúrát letették: az egyik
nek a neve volt Hantosy Ferenc, a másiké Herkáli 
Tivadar. Régi jó pajtások: még a gimnázium padjain 
is egymás mellett ültek, hol az egyik volt az első, hol 
a másik. Az ügyvédi diplomájukban egyformán praecla- 
rumot hozott haza mind a kettő.

Az ilyen ügyvédi diploma abban az időben olyan 
volt, mint az Aladin lámpája, ki mit kívánt, azt kapta 
meg tőle. Ezzel mehetett az ember föl a szeptemvirségig, 
a perszonálisságig; azután meg maradhatott vele egysze
rű prókátor.
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A két ifjú jóbarátnak a hajlamai mindenben ellen
kezők voltak: amig Hantosy a külső viseletében egyszerű 
volt, társaságban keveset beszélt, félrehúzta magát, addig 
Herkáli a gavallért játszotta: az egész város az ö sár
gagombos kék frakkjáról beszélt; az volt a legújabb 
párizsi divat, s ahol megjelent egy társaságban, szóhoz 
sem hagyott mást jutni; ö tartotta az egész frekvenciát 
beszéddel; pedig hát sok szónak sok az alja. De hát 
jól mulattak rajta; azt mondták, hogy kedves fiú. Meg 
is találta az éppen hozzáillő életpárt, a híres táncos 
Balmányi Melaniet, akinek az apja nyugalmazott tábor
nok volt, az anyja pedig bárónő; ezért a kisasszonyt 
is bárónőnek hívták. A bárókisasszonynak ugyan sem 
apai, sem anyai részről nem volt valami nagy vagyona, 
hanem azért a háztájuk fényt, pompát mutatott, gazdag
ságot híresztelt. Egyben azonban mégis jó szerencse 
volt ez a házassági frigy az ifjú ügyvédre nézve; a 
hajdani generálisnak magas összeköttetései voltak előkelő 
főurakkal, akik nagykiterjedésü birtokaiknak fiskálisává, 
majd jószágigazgatójává nevezték ki az ifjú Herkálit, 
ami azon időkben nagy jövedelemmel járó állás volt. 
Herkáli nem is rejtegette az uraságát, nagyobb szelet 
csapott, mint maguk a principálisai, a külföldön lakó 
grófok. Ez volt az ő ifjú korának az álma: fény, pompa, élet.

A másik kortárs, Hantosy pedig szintén a maga 
hajlandóságát követve, kikereste magának a város leá
nyai közül nem azt, amelyik legszebb, legpuccosabb, 
hanem amelyiknek a jó szivéről, hűsegéről s jó gazd- 
asszonyi tulajdonságairól meggyőződött; egy kisbirtokos
nak a lányát, akinek volt ugyan háza, földje, de régi 
magyar szokás szerint biz’ a lánnyal a szülök semmit 
sem adtak, mikor szárnyra ereszték; kezdje a nélkülö
zésen, ők is úgy kezdték, majd a haláluk után övék 
lesz minden, tisztán, adósság nélkül, addig semmit sem 
kapnak. Úgy, hogy mikor az új házasok az első ebéd
jüket elköltötték, amit az új asszony maga főzött meg 
a konyhán, hát még akkor asztal nem lévén a szobá
jukban, a kihúzó fiókos szekrényre terítettek s a könnyeik 
hullottak az ételük közé, hanem azért mégis boldogok 
voltak.

Volt már akkor hivatala Hantosynak (mert hiszen 
anélkül nem is házasodott volna), csakhogy a városnál 
az évnegyed végén utólagosan fizetnek s kontóra tisztes
séges ember még csak egy asztalt sem vásárol, mert 
ha vesz, hát olyat vesz, hogy az még az unokák uno
káinál is asztal legyen. A felesége szülőitől elég szép 
kegyelem volt az, hogy a lakóházukat lekötötték bizto
sítékul a vejiikért a városnál. Mivelhogy Hantosynak 
azt a hivatalt sikerült elnyerni, amitől minden más 
ember fázott, a város pénztárának őrzését. Azt mondták 
rá, hogy vas a feje! Legrosszabb fizetés is volt az 
valamennyi városi hivatal között. — De hát csak meg
éltek belőle, jó iskola a szegénység, nagy bölcsességet 
lehet benne tanulni, pedig hát az egész bölcsesség 
ebből a két mondásból áll: „ne végy semmit, ami 
nélkül ellehetsz s ne adj ki többet, mint amennyit 
beveszel".

De mondjunk ki egy igazságot, amivel tartozunk. 
A „takarékossághoz" két ember kell, egy férj meg egy 
feleség. Egymagában nem tud ahhoz a férfi: vagy 
zsugori lesz, vagy pazarló. Csak kelten együtt lehetnek 
takarékosak. Mikor a férj és feleség estenden együtt 
játszanak ostáblát, llát megvan a jó mulatság, s nem 
kerül semmibe. Az az ostábla egy háznál annak szim
bóluma, hogy rendben vau a gazdaság. Az a frigyláda. 
Arra az ostáblára biztosabban adhat kölcsön a taka
rékpénztár, mint egy emeletes házra.

Hát még azután, mikor egy harmadik is megérke
zik a házhoz: egy kis angyalfö, aki megunta a társa
ságot odafenn az égben s idetolakodott erre a világra 
s azt követeli, hogy ötét szeressék, kézen hordják, 
csókolgassák. Bizony meg is teszik. Akkor aztán még 
az ostábla is hosszú időre nyugalmazásba kerül. Jobb 
mulatság a bölcső. Arra a bölcsőre is mernék kölcsönt 
adni, ha takarékpénztár volnék.

Hanem hát a gondos családapa már messze előre 
gondol.

Abban az időben már voltak újságok is a világon; 
nem jártak minden városba, de Pesten lehetett látni a 
kávéházban. Azokból tanulta meg Hantosy, hogy van 
valahol Triesztben egy olyan társaság, melynél az 
embernek a pénze, ha rábízza, hát nem vész el; de 
idöjártával minden bizonnyal megnő és visszakerül; 
nem úgy, mint a lutrinál: ami az apró népnek olyan 
kedvenc pénzelhelyező intézete.

Levelet írt oda egyenesen a kútforráshoz, amiben 
azt kérdezte, hogy mi kellene ahhoz, hogy az ő most 
született leánya a férjhezmenetelkor egy olyan summa 
pénzt kaphatna, amivel egyszerre megalapíthatná a 
háztartást?

A választ levél helyett élőszóval hozták meg neki. 
Pedig akkor Trieszt nem egy békaugrás volt ide. Annak 
a társaságnak egyik biztosa jött le hozzá. Okát is adta, 
hogy miért jött személyesen.

— Uram! ön az első ember Magyarországon, aki 
kérdést intéz hozzánk az iránt, hogy mibe kerül az 
élet- és halálesetre való biztosítás; ön ritka példány: 
ki nem eresztjük a kezünkből. Mert a hangyák, a mé
hek már régen tudják azt, hogy a fiaikról gondoskodniok 
kell jövendő időkre; hanem az embereknek még most 
kell azt megtanítani. Mi önt ebben a városban a társa
ságunk ügynökévé szeretnők kinevezni, ö n  anélkül is 
pénzkezeléssel foglalkozik; tehát ért a számvitelhez s 
a hivatalos teendői mellett ennek könnyen megfelelhet. 
Fizetés kevés jár érte; hanem a kötött ügyletek után 
rendes tantiéme, ami idöjártával felszaporodhatik. A 
rendes fizetése önnek annyit tenne éppen, amennyi az 
évi járulék egy tízezer forintnyi összegért, amit az ön 
kisleánya húszéves korában fog kapni, ha férjhez megy. 
A többi az ön ügyességétől és szorgalmától függ.

— Dejszen uram — mondá Hantosy — a legszebb 
petrezselyem zöldülhet ki az én házam ajtaja előtt azok 
felöl akik én hozzám azzal a szándékkal nyitnak be, 
hogy a pénzüket idehozzák valamit biztosítani.

— Lássuk csak. Vannak sűrű tűzesetek önöknél a 
vidéken?

— Vannak bizony. Kivált azokban a helységekben, 
ahol nemes urak laknak. Ahogy más országban a 
becsületsértésért kardhoz, késhez nyúlnak, erre mifelénk 
éppen úgy nyúlnak a tüzes taplóhoz. Ha a nemes le
gényt megdöngetik, mingyárt felszáll a veres kakas a 
házra. Van iit egy falu, amelyet tíz év alatt háromszor 
porig leégettek.

— Akkor jól van: — én hoztam önnek egy nagy 
táblát, amin Magyarország címere van: azután meg egy 
láda apró táblácskákat hasonló mintára arany betűkkel 
a címer körül á társaság neve: Assicurazioni generáli. 
Minden biztosított házra egy ilyet fognak kiszegezni.

— S azt hiszi az úr, hogy az atyafiak respektálni 
fogják ezeket a kis bádoglemezeket, akik még az úr 
Isten tizparancsolatját sem veszik tekintetbe a két kő
táblára írva?

— Nemcsak hiszem, de tudom. Mikor az a bosz- 
szúálló gyújtogató meglátja az ellensége házán ezt a
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címert, azt mondja rá: „Ejha! Ha én most ezt a nádas 
házat felpörkölöm, annyi pénzt juttatok a gazdája mar
kába, hogy cserepes házat építhet belőle". S felgyujtat- 
lan hagyja.

Hanlosy elvállalta a furcsa megbízást, aminek 
párját soha se látta még senki s eleinte nagyon meg
bámulták a kapuját azért a kifüggesztett címerért, meg 
azért az aranyos köriraíért: amiért aztán ötét magát 
tisztelte meg a város_ népe egy új névvel, ami nem 
volt a predicátumában. Úgy hívták, hogy a „Szekuráncs".

Még a lányát is úgy híttáK az iskolában a gyer
mekek, hogy „Szekuráncs Erzsi".

Hanem a számítás bevált. Azok a kis nemzeti 
címeres ércpajzsocskák csodát müveitek a falvakon. 
Megszűnt a bosszúból való gyújtogatás. Később a 
hajótulajdonosok is bele ízleltek a vízi veszedelem ellen 
való biztosításba. Hantosynak volt már elég dolga. S 
dolgával együtt bizonyosan a jövedelme is szaporodott. 
Csakhogy ö rajta ezt nem lehetett észrevenni. Se a 
belső háztartásában, se a világ előtti megjelenésében; 
ő és a felesége nem mutattak nagyobb módot, mint 
mikor szűk kis fizetéséből kellett kijönniük.

Ezért sokszor meg is szólta őket a baronesz, t. i. 
Herkáliné, aki a férjeik között fenntartott barátságnál 
fogva gyakran ellátogatott Hantosyékhoz, de csak azért, 
hogy az újnál-újabb öltözeteit irigyeltesse a barátnéjá- 
val s aztán eldicsekedett vele. hogy a férje hány száz 
forintos hiutót vett megint a számára, milyen cifra 
filagóriát építtetett a szőlőben, hová fogja öt vinni a 
nyáron fürdőre, meg hogy milyen fényes estély volt 
nála a múlt vasárnap: „miért nem jöttél el, mikor hív
tunk?"

Hantosyné megmondta, hogy nem való ö olyan 
fényes társaságba. Nem is tudná visszaadni a meghí
vást, mert az ő háztartása igen szerény. Az ura sem 
találná ott magát, mert kártyázni nem szokott.

— Pedig igen szép jövedelmének kell lenni — 
erösíté a baronesz — az ügynöksége, mondják, hogy 
igen jól megy.

— Én nem tudom. Nem vagyok beleavatva.
— Akkor titokban élire rakja a pénzt, még felveti 

egyszer!
Amíg az előkelő úri dáma barátné az egyszerű 

Hantosy-nét folyvást arra biztatta, hogy ö is feszítsen 
úgy, ahogy mások, hisz van módja benne, a férjének 
roppant nagy a mellékkeresete, addig másfelől gondos
kodott róla a jó sors, hogy legyen olyan jó barátja is, 
aki a mérlegnek az ellenkező serpenyőjét terheli meg. 
Ez volt az ö kedves keresztkomája, Tobakos András 
uram. Hires-nevezetcs ember a városban.

Hogy mi volt Tobakos András uram voltaképpen? 
Azt így egy szóval nem lehet megmondani. Sőt, valljuk 
meg az igazat, még majd a sok szó után is nehéz lesz 
meghatározni hogy mi volt hát? Tapasztalt ember volt 
Sokat nem tanult; iskolákat sem végzett: de sokat lá
tott, halott és kigondolt. A francia háború alatt nagyban 
vállalkozott, nagyokat nyert, nagyokat vesztett, a végén 
kvitt volt. Kitanulta a hferánsok furfangját, a hivatalszobák 
fortélyait s megjövendölte a devalvációt (egy évvei az
után, hogy kiütött). A magasabb arithmetikaban egészen 
otthon volt; csalhatatlan kombinációi voltak, hogyan le
het a kis lutrit szétrobbatani, csinált ternókat, nagyokat 
reszkírozott „extrátóra" — még „ruf“-ra is s azokat meg
nyerte, sőt egyszer, város csodájára, mind az öt száma 
pirossal jött ki a „bécsi“-ben. Roppant összegeket nyert, 
hanem azért sohasem volt húsra való pénze. A mecha
nikában különösen otthon volt, az örök mozdonyt egy

hajszál híján feltalálta s hajót készített, ami magától fog 
úszni víz ellenében, mindenféle kerekeknek, korongoknak 
vizeinek") csebreknek csodálatos üsszmüködése mellett s 
ez a gép mindennap előrehaladt a megindulása stádiu
mához; — hanem azért a zsebórája soha se járt. Több 
százezer font sterlingeket kellett neki kapni neves ango
loktól, akik akkora jutalmakat tűztek ki a „világoskék 
georgina" előállítására; meg a circuli quadratura meg
oldására, amik nála mind a sikerülés utolsó pillanatára 
vártak, amit nemcsak az egész város, hanem ö maga is 
kétségtelennek tartott.

Már most tehát tudjuk, hogy kicsoda Tobakos 
András uram. Hát aki ennyi mindent tudott, értett és 
tapasztalt, annak nem is lehetett másként, mint elvető 
kritikával beszélni az olyas újmódi vállalatokról, mint 
aminőkbe az ö kedves komája vágta a fejszéjét. Assze- 
ktiráció, lutrizás, kártyázás az Úr Istennel! Azt ki lehet 
számítani, biztosan, hogy micsoda számoknak kell ok
vetlenül kijönni a lutrin, állhatatos kitartás mellett; de 
kitudja azt kiszámítani, hogy hol, mikor hány ház ég le? 
leüt az istennyila; a kocsis elalszik a pipával a széna 
között; meg hogy hol van egy töke a Duna fenekén, 
amire a gabonás hajó rámegy s megfeneklik? Az élet- 
biztosítás pedig pláne istenkisértés. Ki akarjuk játszani 
a halált? Hisz ez rosszabb játék a makaónál! „Meglássa 
kedves komám, hogy ennek gyász lesz a vége! Meg
bukik az ilyen társaság s akkor aztán ütheti minden 
ember a pénzének a nyomát bottal. Azok pedig nem 
mennek el Triesztbe, hanem ide jönnek kedves komámat 
ütni a bottal. Nemcsak a pénzét, de még az eszét is el 
fogja veszíteni. Emlékezzék rá, hogy én jövendöltem meg. 
Megjövendöltem én a devalvációt is."

Hantosy az ilyen sötét próféciákra csak annyit szo
kott mondani, hogy „hagyja csak, édes komám: maga 
csak csinálja a perpetuum mobiléját, meg a világoskék 
georgináját; az én dolgomat én értem jobban?" Hanem 
a feleség kedélyében mégis meg lett örökítve az aggo
dalom ezekkel a tudákos szörszálhasogatásokkal a férjé 
vállalata fölött, aminek a romlása mindent elvihet magá
val : vagyont, becsületet — talán még az életet is.

Mint igazi jó hitestárs, sokszor el is mondta a 
férjének, hogy ö milyen nagyon aggódik a jövendő miatt; 
de az mindig megnyugtató, hogy hiszen éppen az ő és 
a leánya jövendőjének biztosításában fárad. Nehéz volt 
azt megérteni.

Egy esztendőben az a rendkívüli időjárás köszön
tött be Magyarországon, hogy a Duna fogta magát, s 
mintha csak ö volna az Élbe, vagy a Volga, már no
vember elején befagyott Titelnél! — Ezt is megjövendöl
te Tobakos koma — utólagosan.

A korai jégzajlásnak azonban az a szomorú követ
kezése lett, hogy több megrakodott gabonás hajó, ter
hével együtt, odaveszett.

Hantosy napról-napra újabb károkról értesítette a 
biztosító társulatot, s leveleiben a száraz adatok mellé 
nem mulasztó el nagy sajnálkozásának is kifejezést ad
ni e szörnyű csapások miatt.

Egyszer aztán azt írták vissza neki, hogy ne fo
gyassza a tintát ezekkel a sajnálkozásokkal; hanem csak 
a tényeket közölje, mennyi a kár? hová kell küldeni a 
pénzt? Az ilyen híres szerencsétlenség csak szerencse 
az egész vállalatra nézve.

Hát az is lett. Mert amint azt látták, hogy az el
süllyedt hajókért milyen pontosan kiadják a kárpótlást, 
már a következő tavaszon valamennyi dunai kereskedő- 
város hajótulajdonosai mind siettek jármüveiket biztosí
tani; nem lehetett volna már a „Szekuráncsnak" a ka-
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pújában petrezselymet termeszteni, annyi ember adta 
egymásnak a kilincset. Volt is dolga Hantosynak, alig 
győzte. „Még belé fog zavarodni, meglássa!" — monda 
Tobakos András koma.

„Mert komplikált dolog ez nagyon! Ez az assze- 
kuráció. Mindent külön tabella szerint kikalkulálni, in- 
ventálni, statisztice informálni, policcokat instruálni, rub- 
rikázni, skontrózni, stornirozni, komputizálni, regisztrál
ni, expediálni, provideálni, redukálni, korrespondálni, 
kombinálni, asszignálni, kvietálni, terminusokraevideálni, 
ágenseket kontrollálni, végül biláncot csinálni, aztán 
kollaudálni. — Bele kell magát az embernek ebbe kon- 
fundálni!"

Szegény Hantosyné se élőnek, se halottnak nem 
érezte magát, mikor ennyiféle veszedelmet elsorolt előtte 
Tobakos koma, amiken az ö férjének mind keresztül kel! 
magát nivellálni. (Csak legalább azt az utolsó szót ér
tette volna, hogy mit tesz?)

Annyi bizonyos, hogy ehhez képest a városi pénz
tár kezelése egészen sima munka volt, oda nem kellett 
egyéb, mint tiszta kezelés és lelkiismeretes pontosság. 
Az év utolsó havában az egész számadás elkészítése 
csupa játék volt Hantosyra nézve. AAikor jött a kassza- 
vizitáció, az utolsó félkrajcárig rendben találtak ott 
mindent.

És egyszer csak úgy történt, ahogy Tabakos András 
komám uram megjövendölte.

Az a sokféle számadás még a legokosabb embernek 
is megzavarja a fejét. Mikor Hantosy az év vége előtt le
zárta a számadásait, elkészité a mérleget, hát a bonyo- 
lódottabb ügy, a biztosítási szakma egészen rendben 
volt, hanem a sokkal egyszerűbb, a városi pénztár, ab
ban volt nagy hiba. A „vagyon" és „tartozás" között 
nem kevesebb, mint háromezer forint volt a különbség. 
Hová tévedhetett el a háromezer forint? Talán tévedés
ből ezres bankjegyeket adott ki százasok helyett? Ez 
nem lehet, mert akkor is a három százassal kevesebb 
lenne a hiány. Vagy tatán elfelejtett valami kifizetett 
összeget a főkönyvbe beírni? Vagy kétszer iktatott be 
egy fizetést?

Sorra vette az egyes tételeket. Mindegyiknek rend
ben volt beiktatva az igazoló okirata. Tételröl-tételre 
helyes volt minden bejegyzés. És mégis háromezer fo
rint a hiány.

összetévesztette volna talán a két pénztárt, amit 
kezelt? Az egyiknek a kiadását vagy bevételéta másik
nak a számlájára rovatolta volna be? Egybevetett min
dent; a hiba sehonnan sem derült ki. Újra meg újra 
végigküzdötte magát ez egész halmazán a számoknak, 
semmi elhibázott tételre nem bukkant. — És azért mégis 
háromezer forint volt a bevétel és a kiadás közötti 
különbség.

Meglopták volna tán a pénztárt, ahogy már több
ször megtörtént az elődei alatt? Ez is lehetetlen. És 
mégis úgy van. Háromezer forint a különbözet.

Nagy összeg szegény embernek! Kivált kis város
ban, ahol nincsenek heverő tőkék, hogy a megszorult 
ember végső kétségbeesésében, ha nagy uzsorára is, föl- 
vehetné valakitől kölcsön, hogy becsülete bukását — 
nem megmentse, de csak ideig-óráig elpalástolgassa.

Neki pedig magának félretett pénze nincsen. Amit 
az ügynöki fáradságával keresett, azt mind az életbiz
tosítási policeokba helyezte el. A családja jövőjét akarta 
biztosítani vele. Hogyha ö meghal, a családja számára 
az a jövedelem fennmaradjon, amit ö élve tudott nekik

nyújtani. Ez a pénz olyan, mint a földbe vetett búza; 
aratáskor majd dúsan jutalmaz, de addig nem lehet a 
földtől visszakérni.

Kihez forduljon segítségért? Jó barát nincsen annak, 
akit szerencsétlenség ér. És az ilyen baleset egyértelmű 
a becstelenséggel. Ki akarna rokona, barátja lenni egy 
becsület vesztettnek? Azon még szánakozni sem szokás.

Mi marad hátra más egy becsületvesztett emberre 
nézve, mint meghalni?

Napokon át tartott ez a lelki haláltusakodás. Oda
haza senkinek sem szólt semmit; de a nő szemei az 
arcvonásokból olvasnak: a feleség kitalálta, hogy férjé
nek valami nagy búja van. Nem ízlik neki sem étel, 
sem ital; amint a kanalát letette, szalad vissza a hiva
talszobájába. Nem felel a kérdésekre; nem hallgat sem
mire: még a kis leányának a csevegése sem bírja mo
solyra. Erzsiké már iskolába jár, számolni is tanul. Oda 
viszi az apjának a palatábláját és mutatja, milyen jól 
meg tudja oldani a rektor úrtól feladott összeadást, ki
vonást, sokszorozást és elosztást. És Hantosy magában 
átkozza még azt is, aki a számokat feltalálta.

És a végzetes újesztendö napja közeledik, mikor 
a számadásokat a tanács elé kell terjeszteni. Mi fog tör
ténni akkor? Mi lesz belőle? Hogyan éli ezt túl? Csa
ládja földönfutó lesz: még az apai házat is elveszik 
tőle, ami biztosítékul van lekötve! Rettentő gondolat! 
Nem bírja elviselni. Alattomban kilopja szobájából a 
pisztolyát és a hivatalszobába viszi. De a neje észre
veszi, hogy a pisztoly hiányzik az ágya fölül s kér
dést tesz miatta. Annak azt feleli, hogy késő este járva 
haza a hivatalból, személyes biztonság végett hordja 
azt magával.

Pedig veszedelmes szándékai vannak vele. Ügy 
elnézegeti annak a fegyver csövének a száját. De sokan 
fizettek már ezzel, akik a számadásaikat nem tudták 
mással egyensúlyba hozni, mint négy lat ólommal!

Hanem egy dolog mindig kivette kezéből a vesze
delmes másvilágkulcsát. Az az életbiztosítási kötvény, 
amiben a kis leányának egykori kelengyéje fekszik, meg 
a másik, mely nejének nyugodalmas öregséget ígér. 
Ezeket nem lehet, nem szabad egy pisztolylövéssel sem
mivé tenni! Nem! Annak, aki a szeretteire gondol, nem 
szabad magát megölni; ha elvesztett egyéletet, újra kell 
kezdeni egy másikat: élni még nyomorban is, még meg
alázóban is, mert az öngyilkosnak még a biztosítótár
saság is a temető árkán kívül ásat gödröt: az nem ma
gát öli meg egyedül, hanem az övéit is.

Hinni kell valami csodában! Hiszen nyugodt a 
lelke a felöl, hogy tiszta kézzel bánt a rábízott közva
gyonnal. Valami nagy, megfoghatatlan rejtélynek kell itt 
lenni, mely még kiderül: tán az utolsó órában?

Az utolsó óra pedig már nagyon közel volt.
December 3 1-én zord hófúvatos este volt. Hantosy- 

éknál a rokonok, ismerősök gyűltek össze Szilveszter
estélyét együtt elmulatni. Az asszony sütött-főzött, férjé
nek a kedvenc ételeit készítette el; készen volt már min
den, csak ö nem jött még meg. Folyvást ott ül a város
házánál a hivatalszobában. Pedig már nagy szükség 
volna rá idehaza. Az apósa meg Tabakos koma prefe- 
ráncozni szeretnének (szokták azt: krajcárba), de ő kelle
ne hozzá harmadiknak.

Mikor már a nyolc órát is elharangozták, Tabakos 
András uram maga vállalkozott rá, hogy felmegy Han- 
tosyhoz a hivatalszobába és haza idézi. De annak be 
volt zárva az ajtaja. Kopogtatott rajta.

—Segitsek-e számadást csinálni? — kérdezte tré
fásan az ajtón keresztül.
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— Köszönöm, mingyárt készen leszek. Csak mulas
sanak addig! — hangzóit onnan belülről.

Tabakos uram visszament nagy morogva s odaér
ve Hantosyékhoz, azt mondá: „Nem szeretem ezt a dol
got, sehogy sem szeretem ezt a dolgot."

A kis Erzsiké szemfüles leány volt. Látta minden 
arcon azt a homályos aggodalmat, miből semmit sem 
értett; de annál jobban megrémült miatta.

Kiment az anyjához a konyhába s addig könyör- 
gött a nyakán, míg az megengedte neki, hogy menjen 
e! P. mpSa az apá* hazahívni a hivatalból, a szolgáló 
kísérje lámpással. Az asszony maga is nagyon nyugha
tatlan volt már e szokatlan kimaradáson.

Erzsiké hát elment a városházára a lámpásos szol
gálóval. Nagyon sötét volt. Lámpás az utcán nem égett 
több, mint a városháza sarkán, a szél szembefújta a 
havat. Annál jobban szaladt a két leány. Persze, féltük
ben futottak olyan nagyon.

A városháza kapujában a szolgáló künn maradt, 
Erzsiké pedig felszaladt az ismert lépcsőkön az apja 
hivatalszobájaig s elkezdett az ajtón dörömbölni.

— No, ki az már megint? — hangzott onnan 
belülről egy haragos szó.

— Én vagyok, apácskám, eresszen be, kérem szépen.
Az ajtót kinyitották.
— Hogyan jössz te most ide ? — kérdé az apa, 

s valami oly elrémitő volt a tekintetében, hogy a kis 
leány csaknem sírva fakadt tőle.

— Minek zavartok most? Tudjátok, hogy nagy 
munkában vagyok, ma el kell végeznem Aztán éppen 
téged eresztenek ki ilyenkor az utcára, ebben a zegernye 
időben ? Micsoda gondolat e z ! . . .  No már most maradj 
itt. Majd együtt megyünk haza! Mineyárt elvégzem.

Azzal visszaült a nagy kiterjesztett könyvhöz, ami
ben hosszú sorban voltak oszloppá felrakva a számok. 
Ez ám a szép lecke. Ezt még talán maga a rektor úr 
sem tudná összeadni!

A kis Erzsiké oda támaszkodott az apja térdére s 
úgy bámulta, hogyan szedi rendbe ezt a rengeteg sok 
számot.

Éppen a végén járt. Talán tizedszer vizsgálta már 
keresztül az egész adathalmazt, mindent apróra megbí
rálva ; most már csak a főösszegeket adja össze. A kis 
leány kerekre nyílt szemmel bámulta, milyen sebesen 
megy ez a nehéz munka.

Egy helyen az ezres számok között két „3“-as volt 
egymás fölött: Hantosy fennhangon számolt, mikor eh
hez a két számhoz ért, azt mondá: háromszor három 
kilenc, s valóban az is volt a főösszegbe beírva. A kis 
Erzsiké összecsapta erre a tenyereit, s elkezdett han
gosan kacagni.

— Nem jól van az, papa; hisz ez nem sokszorozás, 
hanem összeadás. Három „meg" három csak hat!

Hantosy csak elámult, elmeredt, mint aki egy ret
tenetes álomból ébredt fe l! Azután pedig egyszerre föl
kapta az ölébe a kis leányt, összecsókolta, agyon meg 
agyon ölelte; s úgy kacagott hozzá, hogy aki nem látta, 
csak hallotta, azt hihette volna, hogy zokogva sir.

„Három meg három nem kilenc, hanem hat!“
Hogy azt egy iskolás kis leánytól kell megtanulnia 

annak a nagy, okos embernek, aki a számok tömkelegé
ben olyan jártas, mint a hajós a tengeren.

Itt van a hiányzó háromezer forint!
És ő tízszer keresztül ment ezen a két számon és 

tízszer elhibázta, sokszorozva a kettőt egymással.
Ha ez valóban feljegyzésre méltó megtörtént dolog 

nem volna, a iegbolondabb képtelenségnek lehetne nevezni.

És a kis leány úgy nevetett hozzá! Azt hitte, hogy 
ez csak egy kis tréfa volt! De milyen rettenetes tréfa. 
Majd az apjának az életébe került.

Hantosy, amint letörölte a könnyeit, bezárta a vas
ládákat, becsapta a könyvet; mintha a pokol kapuját 
csapta volna be azzal együtt. Valamennyi agyarkodó 
ördögnek a farkát, valamennyi kísértetnek a lepedőjét 
odacsapta vele együtt, akik annyit rémitették, puszta te
metőkön, csontházakon keresztül kergették, temető ár
kában sírját megvetették. Egy gyermeknek, egy angyal
nak a szavára eltűntek.

Haliaha! hahaha! Hát te már tudod azt, hogy 
mennyi három meg három? Én csak ma tanultam meg!

Azzal az ölébe vette a kis leányt, betakargatta a 
köpönyege gallérjába, úgy vitte hazáig; folyvást kérdez
gette tőle, hogy mit tud még abból a nagy tudományból, 
amire az apját megtanította ma ?

És aztán útközben feldörömbözte a görög boltost, 
aki már bezárta a boltját; össze-vissza vásárolt nála 
tokaji bort, piskótát, evibakot; egész füzér fügét, narancsot, 
cukros mandulát, ami csak kapható volt. A mai Szil
veszter-estét vígan kell megülni! A szolgálónak dolog 
volt azt mind haza cipelni! De ami a sok édesség közt 
a legédesebb, az apának a széles jó kedve volt. Olyan 
nagy beszéddel jött végig a folyosón, mintha valami 
ütközetet nyert volna meg s annak a hirével jönne. 
Felesége, vendégei mind kiszaladtak eléje; ő pedig min
denkit sorba csókolt s bocsánatot kért mindenkitől, még 
a keze után ugráló kutyától is az elmaradásért: „Sze
gény Bodri, te is megkoplaltál!“

— Tedd le már azt a gyermeket az öledből — 
mondá neki a felesége, mikor a szobában voltak s kö
pönyegét téli sipkáját leszedték róla.

Dehogy tette le, még jobban két karjára vette.
— Tudjátok azt, hogy ez a gyermek mit csinált ma? 

Az apja életét mentette meg. A számadásaimban három
ezer forint hiányzat volt. Két hete már hogy vesződöm 
vele; nem akadtam a hibára. Láthattátok az arcomon, 
hogy mi járt velem. S ez a gyermek odajön s az első 
pillanatra megtalálja a nagy hibát, amit az én nagy 
bölcs eszem elkövetett, hogy 3 meg 3 nem 9, hanem 
csak hat. Még most is az örülés környékez, ha vissza
gondolok rá.

És aztán elbeszélte az egész történetet a rokoni 
körnek. Rémséges tréfa volt az. A hallgatóknak a hátán 
futott végig a borsódzás. A kis lány bámulva hallgatott 
s utoljára elaludt az apja ölében, a kezébe adott piskó
tával, azt is elfeledte megenni. Vacsora sem kellett már neki.

A feleségének aztán mindent meggyónt Hantosy, 
még azt a pisztolycsővel való kacérkodást is és azt, 
hogy mi volt az, ami a kezét visszarántotta.

Érdekes történet...
Egy angol hölgy, bocsánat elfelejtettem a nevét, 

Rómában jártában gyönyörű karkötő órát vett egy kis 
ékszerboltban. Boldogan utazott vissza hazájába, a sma
ragdzöld szigetre, még a vonaton is folyton az óráját 
nézte, annyira tetszett neki. Képes volt kinyitni, azután 
újra lehúzni az ablakot, csakhogy e mozdulatok közben 
is önkénytelenül láthassa jobb csuklóján az órát.

Na jól van. Megérkezett Londonba és benézett az 
egyik ékszerész ismerőséhez az Old Bond Streeten.

— Nézze milyen szép órát vettem magamnak Ró
m ában... — tört ki belőle a dicsekvés.
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Az öreg ékszerész bal szemébe illesztette a nagyí
tót és vizsgálni kezdte az órát.

— Mit fizetett érte?
— Harmincöt fontot.
— Egy fontot ér.
A hölgy, már amennyire angol hidegvére engedte, 

szörnyű haragra lobbant. Hazarohant és mérgében irt 
egy paprikáshangú levelet Mussolininek, a mindenható 
olasz miniszterelnöknek, melyben azt írja, hogy ö sem 
megy többet Olaszországira.

Egy héten belül megjött a válasza Mussolininek- 
Bocsánatot kért az esetért s kérte az angol hölgyet, hogy 
ne ítéljen meg minden olaszt egy svihák után és mel
lékelt egy 34 fontról szóló csekket a saját pénztárából.

Pár nap múlva még egy levél jött Olaszország
ból. De ezt már nem Mussolini, hanem az ékszerész 
irta. Sírva panaszkodott, hogy az üzletét becsukták, 
ellene pedig eljárást indítottak. Könyörgött a hölgynek, 
hogy járjon közbe Mussolininél az érdekében...

E RAB FÖLD, MIND AZ ÉN HAZÁM...
Irta: Sajó Sándor.

Északon, erdős, kies völgyben,
Olt, ott van az én szülőföldem,
Jaj, azt a földet nem adom!

Délen, kalászos rónaságon,
Ott, ott születtem, oda vágyom,
Nem — azt a rónát, nem adom!
Keleten ős föld kínja jajgat,
Erdély szült engem bús magyarnak, 
Ó, Erdélyt soha senkinek!
Északra, délre, napkeletre,
Nézek búsuhan keseredve:
E rab föld, mind az én hazám!

Születtem síkon, völgyben, halmon, 
Egy kis rögért, ha meg kell halnom, 
Hát meghalok — de nem adom!

4 * ^
Világ folyása. ”5 ? ^ ’

B orzalm as erejű  gázro b b an ás N eunkirchen- 
ben. A Saarvidék kereskedelmi gócpontjában, Neun- 
kirchcn városában borzalmas katasztrófa történt. A vá
rosi gázmüvek legnagyobb tartálya, amelynek befogadó- 
képessége százezer köbméter, eddig még ismeretlen 
okból a levegőbe repült. Az óriási robbanás olyan nagy 
légnyomással járt, hogy a városban minden ablaküveg 
betörött. A telefon- és táviróösszeköttetés teljesen meg
szakadt Neunkirchcnnel. A gázrobbanás az utóbbi év
tizedek egyik legborzalmasabb katasztrófája volt. Egyelőre 
száznál is több halottról és ezrekre menő sebesültekről 
beszélnek s bár a táviró- és telefonösszeköttetés szüne
telése folytán megbízható hírek még mindig nincsenek, 
annyi már kétségtelen, hogy igen sok halottal és sebe
sülttel kell számolni.

A robbanás valóságos földrengést okozott a kör
nyéken s a légnyomás ereje oly nagy volt, hogy még 
Mannheim környékén is érezték. A szerterepülő vasda
rabokat öt hat kilométer távolságra dobta a robbanás 
ereje. Az ablaküvegek még tíz kilométer távolságban 
fekvő falvakban is betörtek.

A felrobbant gáztartáiy, amely nyolcvanhat méter 
magas volt, a 45.000 lakosú város közepén állott, ahová 
a gázt a neunkircheni bánya- és kohómüvek kokszége- 
tőjéből vezették. A tulajdonképpeni robbanás bekövet
kezése előtt kisebb detonációt lehetett hallani, közvetlenül 
utána pedig óriási láng tört ki a gáztartályból s a követ
kező pillanatban az óriási vastartály a levegőbe repült. 
Mázsa súlyú vaslemezek repültek szét minden irányban. 
A robbanás iránya a legtöbb vastörmeléket a mintegy 
hat kilométerre fekvő kohlenwaldi munkástelep felé hají
totta.

Ncunkirchen városában leírhatatlan a pánik, annál 
is inkább, minthogy az emberek attól tartanak, hogy 
újabb robbanások következnek. Hogy milyen óriási ereje 
volt a légnyomásnak, a legjobban talán az mutatja, hogy 
egy villamoskocsiról a légnyomás a szó szoros értelmé
ben lemetszette az egész faépítményt a tetővel együtt, 
úgyhogy a síneken csak a villamoskocsi puszta alváza 
maradt. A kocsi felső vázának alkatrészeiből semmi sem 
maradt, mert a légnyomás valósággal szétporlasztolta az 
egészet. A saarbrücken—neunkircheni vasútvonalat is 
teljesen tönkretette a katasztrófa. A vasúti sínek alól 
a légnyomás többhelyütt kiszakította a földet, másutt 
viszont vastörmelékek és kődarabok tömege zárta el a 
pályát. A vasúti forgalmat be kellett szüntetni, noha ez 
a vonal a pári/s—mainzi nemzetközi vasútvonal egyik 
szakasza. A robbanás a neunkircheni villamostelepet is 
elpusztította, úgyhogy a város villanyáram nélkül maradt. 
Az alkonyat beálltával egyiptomi sötétség borult az ut
cákra s a félelemtől remegő lakosság fáklyák kísérteties 
fényénél gyülekezik a tereken. A Saarvidék egész tűzol
tóságát Neunkirchenbe vezényelték s a francia technikai 
csapatok is teljes felszereléssel elindultak a szörnyű 
katasztrófa színhelye felé.

Kiürítik a várost.
Az eddig elterjedt hírek szerint több mint száz 

halottja és sebesültje van a két robbanásnak. Egyelőre 
még a rendőrhatóság sem nyert tiszta képet. A várost 
tervszerűen kiürítették és még a hírlapírókat sem enge
dik be. A menekülők körében teljes tájékozatlanság ural
kodik. A vasútállomás a felrobbant gáztartály közelében 
fekszik és ígv a robbanás következtében teljesen meg
bénult a vasúti forgalom.

Újabb jelentések arról számolnak be, hogy az első, 
nagyobbik robbanást Kölnben (légvonalban 280 kilomé
ter), más irányban pedig Bázelben (körülbelül 200 kilo
méter légvonalban) hallották. Bázelben először az volt 
az általános benyomás, hogy a közvetlen környéken 
súlyos földrengés zajlott le.

P ierre  Cot, francia légügyi m iniszter meglepő
javaslattal állott elő a leszerelesi tanácskozáson Genfben. 
A leszerelési értekezlet főbizottsága ma folytatta a tanács
kozást arról a kérdésről, hogy egységesítsék-e az euró
pai szárazföldi hadseregrendszert. Cot francia léghajó
zási miniszter ismertette a francia álláspontot. Fejtegeté
seinek lényege egy határozati javaslatra összpontosult, 
amely felszólítja a főbizottságot a következők megálla
pítására: 1. hogy a biztossággal csupán és kizárólag vé
delmi jellegű katonai szabályzat egyeztethető össze és 
2. hogy az európai szárazföldön a rövid szolgálati idő 
és csekély tényleges létszámon alapuló hadsereg az 
egyetlen alakja a védelmi jellegű és lassan mozgósít
ható katonaságnak és hogy e hadseregfajta általános 
életbeléptetése a tényleges létszám általános leszállítását 
hozza magával.
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A francia képviselő fejtegetései révén arra az eset
re, ha elvben elfogadják a hadsereg-fajták egységesíté
sét, a következő három javaslatot tette: 1. A szolgálati 
idő leszállítása 8 - 9  hónapra, beleértve a tartalékos szol
gálati időt. 2. A kiképzésre kerülők számának százaléko
san arányos megállapítása valamennyi nagy államnál. 
3. A hadseregfajták átalakításának megvalósítása két 
3—4 éves szakaszban.

Col fejtegetéseit a kiküldöttek nagy része tetszés
sel fogadta. Több delegátus, közöttük Olaszország kép
viselője, szerencsét kívánt a francia kiküldöttnek fejte
getéseihez.

A magyar kiküldött elfogadta a javaslatot.
Tánczos Gábor tábornok ma délután felszólalt a 

leszerelési értekezlet politikai bizottságában:
— A magyar delegáció elfogadja — mondotta

— az európai szárazföldi hadseregeknek rövid szolgá
lati idő és korlátolt tényleges létszám alapján történő 
átalakítását. Ennek az átalakításnak számolnia kell min
den egyes ország egyéni jellegével, amely nemzeti éle
tének minden területén meg nyilvánul, ígv különösképpen 
számításba kell vennie földrajzi helyzetét és nemzeti 
biztonságának feltételeit.

— Alkalmas időpontban részletes javaslatokat fo
gok előterjeszteni, amelyek az imént tett elvi nyilatkoza
tom körében mozognak. Tekintettel arra, hogy ezeknek 
a kérdéseknek nagy jelentőséget tulajdonítanak, nagyon 
hálás volnék, ha szívesek volnának Magyarország küldött
ségét meghívni, hogy a tényleges létszámmal foglalkozó 
bizottságban foglaljon helyet. Azon a nézeten vagyok 
ugyanis — éppen úgy, mint a német küldöttség —, 
hogy ezeket a kérdéseket ebben a bizottságban kell 
tárgyalni.

Hitler a német parasztra, kézimunkásra és 
szellemi munkásra támaszkodik. Hitler Adolf biro
dalmi kancellár a hatalmas Westfaler. csarnokban beszé
det mondott, amelyet hangszórókkal a város négy terén 
is közvetítettek. Hitler január 30-át történelmi fordulat 
kezdetének mondotta. Amikor e napokban — mondotta
— négyévi nyugalmat kértem munkámra, akkor előáll
tak ellenfeleim és az követelték, hogy sokkal hamarabb 
tegyem jóvá mindazt, amit ők tizennégy esztendő alatt 
bűnös módon elrontottak. Ellenfeleink munkatervet köve
telnek tőlünk.

Milliókra menő adópénzeket fordítottak pártcélokra 
és az utóbbi években hétszázezer márkát tesz ki az az 
összeg, amelynek kifizetéséről semmiféle írás nincs. 
Ezekre a romlott közállapotokra teljes fényt fogunk de
ríteni. Ki akarjuk emelni a német népet e hanyatlásból, 
s ezt a munkát ugyanazzal az ádáz eréllyel fogom vé
gezni, amellyel tizennégy év alatt mozgalmunkat felépí
tettem. Az új Németország nem lehet ismét osztályok és 
foglalkozási ágak egyoldalú uralma, hanem társadalmi 
osztályok, foglalkozások felett az egész német népet kell 
egyesítenie. Ennek az új Németországnak arra a három 
nagy erőforrásra hell támaszkodnia, amely megmaradt 
számunkra: a német parasztra, a német kézimunkásra és 
a német szellemi munkásra. Akaratom rendíthetetlen és 
szívósságomat semmi sem fogja legyőzni. Az egész né
met nép végre megtalálta az önmagához vezető utat és 
romlásunkból feltámad majd a nagyság, az erő, s gyer
mekeink számára a boldog új Németország is. 
Eltanácsolják a német egyetemekről a gyenge tanulókat.

A középiskolák és velük rokon tanintézetek húsvét kö
rül előreláthatólag több mint negyvenezer diákot bocsá
tanak el, akik tapasztalás szerint a főiskolákra töreksze

nek. Az illetékes minisztériumok már most felhívják a 
figyelmet arra, hogy az egyetemi hallgatók és főiskolai 
végzettséget kívánó pályákra törekvők száma már most 
sem áll arányban azokkal a lehetőségekkel, amelyek a 
főiskolák elvégzése után az ifjúság számára nyílnak.

Ennélfogva a magasabbfokú iskolák vizsgálóbizott
ságai utasítást kaptak, hogy az érettségi bizonyítvány ki
adásánál minden egyes végzett tanulónál állapítsák meg, 
vájjon egyéni tulajdonságainál, szellemi képességeinél, 
hajlamainál és tanulmányai előmenetelénél fogva nem 
volna-e célszerű figyelmeztetni őket arra, hogy főiskolai ta
nulmányokra nem alkalmasak.

Az iskolák az érettségiző tanulók neveléséről gon
doskodó személyekkel közölni fogják az iskolának eset
leges ilyértelmü véleményét. A főiskolákat azonban nem 
zárják el előlük, de tanulmányi kedvezményeket nem kap
nak és főiskolai tanulmányokra alkalmas voltukat az 
első félévben megvizsgálják.

A leszerelőkonferencia nem akar dönteni a 
légi fegyverkezés kérdésében. A leszere.ési értekez
let főbizottsága által életrehívott léghajózási bizottság 
ma délelőtt ülést tartott. A német küldöttség különösen 
a katonai léghajózás és a iégi bombázás általános tilal
máról kívánt haladéktalan és világos döntést Brandenburg 
német kiküldött ebben a tárgyban ma határozottan körül
írt indítványokat terjesztett elő.

Brandenburg beszéde végén hozzájárult Pierre 
Cotnak ahhoz a javaslatához, hogy a léghajózasi bizott
ság, mint szerkesztőbizottság, világosan írja körül ezeket 
a kérdéseket, amelyekre a főbizottságnak politjjrai vá
laszt kell adnia. Ezután a következőket indítványozta; 
A főbizottságnak haladéktalanul elvi döntést kell hoznia, 
hogy

1. végrehajtsák-e a katonai repülés teljes törlését, 
a bombavetés korlátozatlan tilalmával és a polgári repü
lés szabályozásával, vagy

2. a katonai repülés teljes törlését a bombavetés 
korlátozatlan tilalmával és szabályozásával, valamint a 
polgári repülés ellenőrzésével, vagy

3. a bombavetés korlátozatlan általános tilalmát.
A vita lefolyása azt mutatta, hogy a többség ki

akar térni a haladéktalan döntés elöl. A német képviselő 
mégsem tágított, hanem szavazást kért. A bizottság a 
német képviselő indítványát leszavazta.

A japán  offenziva minden percben megkez
dődhetik. Japán kilép a Népszövetségből, ha a közgyűlés 
is Kína melléit foglal állást. Tokióban olyan hírek terjed
tek el, hogy a jeholi hadműveletek megkezdése piára, 
de legkésőbb holnapra várható.

A hétfői nap elmúlott anélkül, hogy a mandzsuria— 
jeholi határon megkezdődött volna a nagy japán offen
ziva. A jeholi kínai katonai parancsr.oksag jelentése 
szerint az esti órákig nem indult meg a beígért japán 
támadás. Egyelőre csak előőrsi csaiározások voltak, 
komolyabb összecsapásra azonban nem került sor. Még 
a japán tüzérség sem lépett akcióba. A kínai katonai 
parancsnokság közlése szerint mindamellett különböző 
jelek arra mutatnak, hogy a japán offenziva közvetlenül 
küszöbűn áll és hogy a j  ipán tüzérség előkészítő akciója 
még a keddre virradó éjszaka megkezdődik.

Tokiói jelentések szerint a japán offenziva azért 
késik, mert a külügyminisztérium meg mindig bízik ab
ban, hogy a kínai kormány az utolsó pillanatban meg
gondolja magat és elrendeli a jeholi tartományban ösz- 
szevont kínai csapatok visszaszállítását.
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Japán kilép a Népszövetségből.
Tokióból jelentik, hogy a minisztertanács állást 

foglalt a Népszövetség javaslataival szemben. A minisz
terelnök kijelentette, bogy álláspontját, amely egyezik 
Saionje herceg álláspontjával, a miniszterek magukévá 
tették. Ha a Népszövetség közgyűlése elfogadja a tizen- 
kilences bizottság javaslatait, Japán erélyes jegyzékkel 
válaszol majd és végrehajtja a Népszövetségből való 
kilépéshez szükséges alakiságokat. A kilépés időpont
járól és módozatairól azonban csak a titkos tanács meg
kérdezése után döntenek.

A genfi japán kiküldöttek megkapták a japán 
kormány legújabb utasításait, amelyek úgy szólnak, hogy 
tegyék meg az előkészületeket Genf elhagyására arra az 
előrelátható esetre, ha a Népszövetség közgyűlése jóvá- 
hagyja a tizenkilenccs bizottság jelentését és megerősíti 
az abban foglalt ajánlásokat. A japán küldöttség nyom
ban a szavazás után bejelenti Japán kilépését a Nép
szövetségből. Macouka, a küldöttség vezetője, a beje
lentés megtörténte után azonnal hazautazik Japánba.

A Népszövetség közgyűlése pénteken kezdi meg 
a tizcnkilcnces bizottság jelentésének és ajánlásainak 
megvitatását. Szavazásra szombaton, avagy hétfőn kerül 
sor.

Japán kiválása a népszövetségi alapokmány ren
delkezéseinek értelmében a bejelentéstől számított két 
év leteltével válik hatályossá.

Amerikai jelentés szerint a*demokratapárt vezérei 
Anglia és Amerika között szoros együttműködést óhaj
tanak a két állam kínai érdekeinek megvédelinezésére. 
Amerikában nyugtalansággal tekintenek a Japán és a 
Népszövetség közötti esetleges szakítás elé. Úgy vélik, 
hogy Kina és Japán között a háború elkerülhetetlen. A 
háború első következménye a Hongkongtól északra fekvő 
partok ostromzára volna.

H árom ezer lakásfelm ondási per. A februári bér
negyedben olyan tömeges felmondás történt, hogy eddig 
már 3000 lakásfelmondási pert osztottak szét a központi 
járásbíróság bírái között. A perek 90 százaléka bérnem
fizetés miatt indult. A pereket az ügyek sürgőssége miatt 
kéthetes terminusokkal intézik el.

M esterségesen  táp lá lják  az álla tkert éhség
sztrá jko ló  óriásk ígyó ját. Körülbelül egy évvel ezelőtt 
az Állatkert igazgatósága brazíliai boaóriáskigyót vásá
rolt. A kíg yó azóta semmi élelmet nem vett magához. 
Most végű' elhatározták, hogy mesterségesen juttatják 
táplálékhoz. Pénteken este három ápoló megfogta, egy 
negyedik botokkal széjjelfeszitette szájat és gumicsövön 
három* tojássárgáját öntöttek a kígyóba. Amennyiben a 
kígyó önszántából tovább sem hajlandó táplálkozni, ezen
túl hetenként fogják mesterségesen táplálni. Szakértők 
szerint nem ritkaság, hogy a fogságba jutott óriáskígyó 
eleinte „éhségsztrájkot" tart.

A kedvesség  d iad a la . Döcög a villamos a Nagy
körúton. Olyan ritkán jár, hogy természetesen zsúfolva 
van és a perrőn lépcsőjéről fürtökben lógnak a fizető 
és a potya utasok. Á fogó egy csücskében 10—12 éves 
cigányleány kapaszkodik Jobbkezével kapaszkodik, bal
kezében hegedűt és vonót szorongat. Lábujja mindig 
beljebb csúszik a lépcsőn és a perrón szorongatott népe 
egyszerre csak azon veszi magát észre, hogy a kis ci
gányleány fenn áll, de nemcsak, hogy fenn áll, hanem 
már benn is van a kocsiban. Szeme pajkosan villog, 
piros, szépmetszésű ajka körül huncut mosoly, az egész 
kedves arcon megejtő báj ömlik el. A kalauz valahol 
messze elöl jár, az alkalmat felhasználja a kis cigány-

Nyomatott a váci kir. őrs

leány, hóna alá szorítja a hegedűt, már felemeli a vonót, 
de mielőtt játszani kezdene, hangosan előre kiáltja:

— Kalauz úr, egy nótát:
A kalauz szigorú arcot vág, az igazgatóságra, a 

rendre és fegyelemre gondol és komoran mondja:
— Nem szabad!
— Csak egy nótát kalauz úr! — és bele kezd egy 

mozislágerbe, de az első taktus után abbahagyja, mert 
közeledik a kalauz. Félénk nevetéssel, mintha bujocskát 
játszana, húzódik kifelé és kérlelve ismétli:

— Kalauz úr, egy kis nótát! Még maga is tán-' 
col na rá.

A kocsi nevet, a kalauz hivatalos arca mosolyba 
húzódik, egy utas a zsebébe nyúl, néhány fillért ad a ' 
cigányleánykának, példáját követik többen és mire a vil
lamos megállóhelyhez ér, a ragyogó szemű gyermek tele 
van pénzzel.

— Köszönöm kalauz bácsi, — kiabál vissza vidá
man és hegedűjét nyakon fogva leszáll a villamosról 
vidámságot és jókedvet hagyva maga után.

F ranciao rszág  adjon gyarm ato t O laszország
nak. A Sunday Refenee sürgeti Franciaországot, hogy 
adjon módot Olaszországnak tagadhatatlan sürgős szük
ségletei kielégítéséhez. A gazdag Franciaország óriási 
Európán-kívüli területek fölött uralkodik, amelyek be
népesítéséhez nincs is elegendő népessége. Ez Olasz
ország égető problémája, mert az olasz népnek hatal
mas és rendkívül értékes telepes lakossága elhelyezésé
ről kell gondoskodnia. A megegyezés most Franciaor
szágtól függ.

E lindult a „Gerle" a  Földközi ten g er körülre- 
pülésére. Vasárnap délelőtt a mátyásföldi repülőtérről 
elindult a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület „Gerle 13“ 
sportgépe Földközi tenger körüli útjara. A Műegyetem 
műhelyében készült gépet, annak szerkesztője, Bánhidy 
Antal és Bisits Tibor, a magyar pilótagárda legkiválóbb- 
jai vezetik. Bánhidy és Bisits a 110 lóerős kis sport
géppel 12.000 kilométeres utat tesznek meg. Bánhidy 
és Bisits, bár vasárnap reggel nem kaptak túlságosan 
kedvező meteorológiai jelentést útvonaluk első szakaszá
ról, indulásukat nem halasztották el. A gépet az út első 
szakaszán Bisits Tibor vezette, később azonban a gép 
vezetését felváltva végzik.

A gép négy órai repülés után, fél 3 órakor Kla
genfurtban leszállt, mert a meteorológiai jelentések sze
rint az Alpok felett hóvihar dühöngött. Bisits és Bánhidy 
még ma Milánón át Cannesbe repülnek.

M egszűnt az influenza járvány. Másfél hónap
pal ezelőtt lépett fel nagyobb méretekben a fővárosban 
az influenzás megbetegedések sorozata és a tiszti, főor
vosi hivatal kimutatásai pontosan visszatükrözték a 
betegség terjedését. Csordás Elemér dr tiszti főorvos ma 
közölte, hogy a járvány Budapesten teljesen megszűnt
nek tekinthető, aminek kétségtelen jele az is, hogy az elmúlt 
héten egyetlenegy szövődményes megbetegedést sem je
lentettek. Az influenzás frontról ilyenformán a székesfő
város tiszti főorvosi hivatala további jelentéseket nem 
fog kiadni.
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