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TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI és KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

Megdrágult a pénz.
Nemcsak a közgazdasági kö

röknek, hanem az egész közélet
nek figyelmét lefoglalta a maga ré
szére a múlt hétnek az a nagy esemé
nye, hogy az Osztrák-Magyar bank 
ismét felemelte a kamatlábat, még 
pedig ezúttal egy egész százalékkal 
úgy, hogy a hivatalos bankkamat
láb ezúttal ö százalék.

Epén egy negyedszázad óta is
meretlen a hatszázalékos kamatláb 
Magyarország közgazdasági életé
ben. A hetvenes évek első részében, 
amikor Európaszerte pénzügyi vál
ság dúlt, akkor volt érvényben időn
ként a hatszázalékos tétel. Azóta 
azonban tetemesen leszállt a kama
tozás nívója mindenütt, s már-már 
kezdtük állandónak tekinteni a 4 
százalékos kamatozást, sőt épen azon 
a fokon állottunk, hogy állampapír
jaink Típusát Ü 1-* százalékosra vál
toztassuk. Hirtelen pedig, miután 
már tavaly beköszöntött a drága 
kamatláb ideje, mert olyan viszo

nyok alakultak, hogy a hatszázalé
kos ráta lett érvényessé nemcsak 

I nálunk, hanem Németországban is.
Nyilvánvalóan rendkívüli viszo

nyoknak kellett beköszönteniök, 
hogy előtérbe vonulhasson a hat- 
százalékos _ kamatláb. Es tényleg 

; rendkívüli viszonyok között va
gyunk, de nemcsak a közgazdasági 
téren, hanem még inkább a politi
kában. Hogy épen Anglia és Transzá
val kerülnek viszályba ez kétszere
sen súlyosbítja az állapotot.

E u r ó p a arany szükségletét 
ugyanis évek óta légióként Transz- 

| vál látja el, ahonnan évmkint Ö50 
] 4tX> millió forintnyi uj arany nyal 

táplálkozhatott a folyton igen éhes 
európai pénzsziikségb't. Hogy hábo
rú tört ki, akkor ezen arany szállít
mányok természetesen szünetelni 
fognak, s az európai pénzpiacok 
hirtelen lenakadnak, mert nincs mi
vel pótolniuk a Kelet-Ázsiába kiszál
lított sok aranyat annál is kevésbbé, 
mert az Angol Hűnk, melynek óri
ási aranykészletéből mindig ki le

hetett vonni nehány tucat milliót, 
ez arany kiáramlás ellenében felál
lította az r>" „ kamatláb gátját, me
lyet, ha kell felemel akár 8—10 
százalékkal is.

Ekként tehát a transzváli arany
áram elmaradása már egymagába 
is bizonyos zavart indézne elő az 
európai péncpiacokon, de ezenfelül 
még számolni kell azon körülmény
nyel is hogy Anglia a háború költ
ségeire sok száz millió értékű ara
nyat fog kivinni Dél-Afrikába s ez
zel az amúgy is kevés aranyat az 
ó-világban még csökkenteni fogja. 
Olyan a helyzet, mint mikor egy 
vérszegény embernek nem adnak 
táplálékot, sőt eret vágnak rajta.

Ily körülmények között az 
európai pénzpiacok méltán tartanak 
az crőtlenedéstől és arany kiáram
lás ellenében jogosan védekeznek a 
kamatláb felemelésével. Ez a jogos 
önvédelem hozta létre nálunk a Ö 
százalékos kamatláb állapotát, mely 
mindazonáltal kínos és kelemetlen.

Minden pénzügyi vállalkozás-

T  Á R C  Z  A.

Pusztulás vagy halál minden létnek vége! 
Egynek fendll, másnak eltűnik emléke . . .
S hogy élt, küzdött, vérzett, szeretett... szenvedett... 
Kém jelzi más — csak a fejfa árja felett!

Bennem is, a már tett útra visszanézve 
Felidézödik az elmúlt idők vésze! . . .
Az elmaradt hahér . . .  a szeszélyes végzet . . . 
A küzdés . . .  a harc . . .  a szenvedés . . .  enyészet! . . .  
S ilyenkor két kezem homlokomra nyomva 
Oda gondolok egy épülő sirdomhra,
Két szerény kis szóra fenn a sirdomh felett:
.. Küzdött — kiszenvedett!

£erö.

T örténet n szép m amáról.
Délután két jókedvű, fiatal bácsi jött a 

mamához és Mimi besirta magát a gyerek
szobából a szalónba.

A szép mama, a kövérkés szőke asz- 
szony az ölébe vette Mimit és büszkélkedett 
vele. Mimi, aki eleinte fürkészve és gyanú

kodva nezte a két bácsit, csakhamar nyájas 
lett és leereszkedő. A kicsi kezével beleku 
paszkodott az egyik bácsinak a fekete sza- 
kálába és jóízűen ráncigálta. A mama rászólt 
Mimire, de Mimi az elkényezteti gyermekek 
makacsságával ragaszkodott a bácsi szaká
idhoz, a bácsi pedig, aki igen furcsa ember 
volt, kacagva tűrte a eibálást. (J és Mimi 
nagyon jól mulattak együtt és csakhamar 
mit sem törődtek a szép mamával és a 
másik bácsival.

Annál többet törődtek egymással ezek 
kettőn. A másik bácsinak nem volt szakála, 
sőt bajusza sem, azért meri ez a bácsi színész 
volt, úgynevezett bonvivant. A színpadon 
szeretetreméltó és fürge szerepeket játszott 
és a legelmésebb dolgokat mindig ő mondta. 
A magánéletben nem volt ilyen elmés, azon 
bán a nők imádták, mert mindig frissen 
vasalt nadrágokat hordott, bájosan tudott 
mosolyogni és álmatag tekintetet lövellt szerte
szét. Ha egy nőre nézett, a szemefehérét 
némi célzattal fölfelé fordította és ez a leg
több nőt meghatotta. Ilyen módon roppant 
nagy sikerei voltak és ha valaki ezekről a 
sikerekről beszélt, a bonvivant arcán bizo
nyos fényesség ömlött el, amelyben a jóleső

büszkeség a szende, alig tiltakozó visszauta 
sitássaI vegyült.

A szép mama egy városi hivatalnok 
felesége volt. A városi hivatalnok mindig a 
városnál tartózkodott, vagy a kávéházban 
üdült, azonkívül kopasz is volt és a nadrágja 
mindig túlságosan rövid. A szép mama, aki 
szerette a finom dolgokat és az előkelő em
bereket, délutánonként szívesen csevegett jól 
öltözött idegen urakkal, mert ő elvégre fiatal 
volt és józan észszel senki sem kívánhatta 
tőle, hogy elpusztuljon az unalomban. Külö
nösen a színházért rajongott és az újságíró
kért, de mégis inkább a színészekért, akik 
tompán tudnak suttogni és kecsesen letérdelni. 
Megismerkedett a hírneves bonvivanttal és 
noha szédült attól a gondolattól, hogy ez a 
jeles nöesábitó őt. a becsületes ki  ̂ mamát is 
eltalálja csábítani, mégis a veszedelem édes 
volt neki.

Most ott ültek egymás mellett, egészen 
kozol, a |iamlagon, mig Mimi most már a 
fekete szakálas bácsinak a térdén himbáló
zott. A fekete bácsi újságíró \o|t és nagyon 
utálta az egész dolgot, mert eleinte azt hitte, 
hogy a szép mamát ö fogja meghódítani. 
Látván azonban, hogy ezek mily hévvel szó
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Dunán berendezett könyvnyomdámban minden e szakba vágó m unkák elkészíttetnek u. m.
Egyleti és pénzintézeti nyom

tatványok, folyóiratok, müvek, üzlet- 
megnyitási jelentések, eljegyzési és

esketési jelentések, mulatsági meg
hívók, Tánczrendek, Költségvetések. 
Számlák. Levélpapírok, Borítékok,

Czimkártyák, Névjegyek stb. nyom 
tatványok a legizíésesebb kivitelben 
és a legolcsóbb árak mellett.

Dús választékú raktárt tartok papír, író- és rajzszerek ből, üzleti- és em lékkönyvek , fénykép album ok
és im akönyVekből.

Könyvkötészeti munkák Ízléses kivitele. Magyar kölcsönkönvvtáralegmodernebb íróktól.

Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignacz könyvnyomdájában, Léván


