51505
,

TáRSADULOM ,

M

A

C

i Y

KÖZGi&ZDftSáG,

^

I

U

;

VA R O S P O H T I KA,

MŰVÉSZETEK

S z e rk e sz ti: LUKáTS ELEMÉR

A TARTALOMBÓL:

Erünk vaíam ii em berek • • •
Városházánk ügyei közül érdekesek:

az a la s ú t-b o trá n y ;
árva Idegenforgalom ;
titkolt elek tro m o s k iállítás;
a Hanglit ism ét m egfellebbezik ;
olcsó-e az anyagbeszerzés? stb.

Víz hiányában bori iszik Leniihegy kétezer takója,
még a gyermekek is Haíosan járnak az iskolába

R iport az ism eretlen bélyegm úzeum ról — ártalm as-e a sósborszeszes csokoládé — M agánvállalkozás akarja bérelni a pósta
pangó csoportos-telefon-akclóját —A dózzanak-e a házfelúgyelók
— Az IBUSZ tevékenysége és hivatása. — Miért m űjég-m onopólium ? — És még szám os k özérdekű cikk és rip o rt.
SZINHáZ - FIIM:
MeghukoU a Metro „7 S2iár**-iiímje
T rig in - é s n a d rá g s z o k a y a - v e s z e d e lm e k — ő s z in te sz ín h á z i s z e m le .

V. kfoiyafn 6. szám,

M egjelenik havonta kétszer
Budapest, 1933. március 18.

á r a 5 0 fillér
itril

%

.f

MAGTt AR K Ö Z É L E T

Meinl-teakeverékei közi
közismertek. MeinU
teakeverékei k
mertek.'^ Mei
verékei kozj
fíeinl-teaki
közisine
teake
mer
ver

Meinl-^

közisJnert^
teakéveréke?
mertek. Meiur
verékei közisme
Meinl-teakeveré
közismertek,
leakeverékei
mertek. Meinl
verékei közism'
Meinl-teakeverékei
közismertek. Meinl-t
tcakeverékei közism
mertek. Meinl-teakevi
verékei közisinertek/i
Meinl-teake verékei
közismertek. Meinl
teakeverékei közisi]
mertek. Meinl-teake

érték.
Meinl-teakeverékei,
te i közismertek. MeinU
lijjl-teakeverékei közis.
érték. Meinl-teakee
közismertek,
ijeakeverékei
Meinl,
ei közis.
inl-teake*
[ismertek,
verékei
einl-

ÖziS'
ake>
értek,
everékei
k. Meinl,
rékei közis*
Meinl-teakeközismertek,
éíni-teakeverékei
zismertek. Meinleakeverékei közisérték. Meinl-teake*
érékéi közismertek.
Meinl-teakeverékei
közismertek. Meinleakeverékei közisrtek. Meinl teake.

Piík R F y M.S ZükPPAN

LIZ FO G K R É M
HYQIENIKUS ÉS KELLEMES IZÜ

Kapható minden jobb üzletben — Gyártja:

,;HAJNAL“ i p a r i R.-T.

B u d a p e s t, IX., G ubacsi u l 3

Telefon ; József 339-35, 340-48

HYPEROL
száivfztabletta
ideális száj és to ro k
fertő tlen ítő

S Í

IG Y U K A S Z É K E SF Ő V Á R O SI
Á SV Á N Y Ü Z EM

D Ő L
G y á r tf a i:

O

ö l x l

L

i p

ö

a Kathreiner Kneipp maláta
kávé. Valódi Franck kávépótlékkal keverve a legideálisabb, amellett a legolcsóbb
reggeli és uzsonna ital.
Egy kísérlet meggyőzi!
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Érünk vatamiÉ emberek,
avagy tényleg feleslegessé váltunk m ár — kérdezzük a ránkzúdított technokrátikus teóriák záporában, amikor azzal fenyegetnek tengerentúlról, hogy ezentúl m ár csak 4
ó rát dolgozhat mindenki naponta. Ha ugyanis tényleg beköszönt az a szellem, amely a
technokrata-elgondolások alapja és amely, míg egyfelől teljesen mechanizálja az embert
is, másfelől boldog kort ígér. Az persze nem csábító, hogy csak 4 órát kelljen m ajd dolgozni, vagy legfeljebb ötöt. Nagyon sokan vannak, akik ennél jóval többet is dolgoznának kenyerük biztosítása ellenében és bár ma nem négy, de egy órát sem töltenek hasznothajtó munkában, mégsem boldogok. A végeredményben a nagy világmegváltások
elméletei hidegen hagynak ma mindenkit. Józan és becsületes szándéknak ma az emberek: dolgozni óhajtanak és megélni szeretnének. Gyermekeket nevelni szépen, békés otthonban pipálni, ezek ma a legközelebbfekvő álmok, semmi több. És mi azt látjuk, hogy
egy kevés egym ásra-találni buzgalommal,“ különösen a mi szép egünk alatt, ez el is
érhető. Ad ez a föld annyit, hogy mindenkinek telik belőle. Tökének, munkásnak egyaránt érdeke, hogy jusson is mindenkinek. A pénz szaporodjék, az ember gyarapodjék
értelemben, javakban: egyetemes érdek ez, érezzük mindannyian.
így is lesz. Szent a hitünk benne. Abban ugyanis, hogy a viharok után a csend
és egym ásrataláltság boldog évei, évtizedei következnek. M iért is ne jönnének? Hiszen
akarjuk, sóvárogjuk őket. Nevetséges állítás, hogy így válság, úgy válság. Egy valami
nincs válságban. Az emberi akarat. Az élni, a jobban, szebben élni akarás töretlenül áll
minden vihar zúgása között. Miután pedig ez egyenlő az igényekkel: lakással, ruhával,
élelemmel, könyvvel etc., etc., nincs okunk félni, hogy a m a talán kétfelé haladó érdekek nem találkoznak.
Jönni fog a munka, a kereset, a gyarapodás, a szellemi, testi fejlődés ideje.
Talán a langyos márciusi szellő is ezt susogja.

Lukáts Elemér,

MAGYAR KÖZÉLET

Városházánk ügyei közül legérdekesebbek
Árva idegenforgalom,
amelyet oly határtalannak látszó akarattal ölelt keblére városunk, miért oly sápadt arcocskád? Mi bánt?
Csak nem a leredukált költségvetésed, amely annyit
sem fedez, amennyibe a plakátok kerülnek. Bizony baj
van e téren és mi meginiondjuk merészen a régi igazat:
hiányzik a hozzáértés. Nem elég ugyanis az ügyosztályi
tiszteletreméltó buzgaloin. Üzlet ez kérem a maga lényegében és üzletet nem lehet bürokráciával csinálni.
Akták, megkötöttségek, de semmi szabadabb mozgás,
az invenció teljes hiánya, mert hát azt csak nem lehet
szándéknak nevezni, hogy a nagy várakozás álláspontjára helyezkedünk és várjuk, hogy a szelek Bécs felől
idefújják az idegenek ezreit. Igen, itt a hibák tömege
történt. E hibáknak csak egyik cseppje Laskai. Ha ezt
a pénzt helyes propagandára fordították volna! Ha a
külfölíli képviseleteket megszervezték, ha ezt, ha azt,
százszor elmondottakat megcsinálták volna, ha hagyták
és hagynák dolgozni niegfeltelő koncepciók alapján az
Idegenforgalmi Hivatalt, amelynek vezetője az egyetlen
szakember a városnál a téma köriil forgolódó emberek
köziött.
Igazán szerencse, hogy a kormányzat nem nézi jó
szemimel az idegenforgalom körüli mit-sem-történést,
hanem úgy tudjuk erős elhatározással készül a dolglok
megjavítására.
Ehhez azonban tárgyi és személyi reformokra van
szükség.
y.

Az Elektromosmüvek kiállítása
minden dicséretet megérdemel. Okos, időszerű, szép,
tanít, oktat. Csak egyetlen jelentős! hibája van ennek a
minden ízében helytálló intézménynek: nincs propagandája, ami van, elenyésző kicsi, nem jut el a széles
rétegekhez, akik szintén villanyfogyasztók és akiknek
megakvirálása talán a legfontosabb lenne. Badarság lenne erre azzal felelni, hogy, hja, ilyesmire nincs pénz.
Viszont akkor mi értelme van a kiállítási ügynek?
Dyesniit titokban nem lehet csinálni.
-t;

4 Hangli-dÖntést megfellebbezte
a kávébrans — dunaparti része. így most talán újra a
közgyűlés elé kerül az ügy, ha a tiszti főügyészi úgy
akarja. Rónai viszont nem sokat látszik törődni a dunaparti konkurrencia zajával. Ő már berendezkedik. A
sok bonyodalmat elkerülendő, nem lett volina jobb a
lebontásnál maradni?
■^

A közmunkákat illetően
tervek garmadája fekszik az illetékesek előtt. Mennyi
munkába kerültek ezek a tervezetek! És mennyi közmunka származhatott volna belőlük. Itt van az Ilovszkyelgondolás — többek között. Bár a Balatonra vonatkozik, mégis érdekli a várost. Ugyanis pesti munkások
kenyerét is jelenti. Támogassa tehát a főváros ezt a
gondolatot is és egyáltalában mindent, ami közmunkalehetőséget ígér.
*

Az anyagbeszerzés olcsóságára,
illetve olésóbbítására a legnagyobb figyelem fordítandó
a városnál. Mint halljuk, újabban az iskolaszerek (kréta, szivacs etc.) árait drágálják azok, akik ezt a kérdést
nem hagyják érdeklőilésük körén kívül. A múlt egypár

keserű példája ugyanis indokolttá teszi a felfokozott
figyelinet. Mindannyian emlékezünk a bélyegző-rendelésre. Ennek nem szabad megismétlődnie.
■>

Autóbusz- és villamosmegállókat a MARI új kórháza elé
A Magánalkahnazottak Biztosító Intézete, — mint
ismenetes, — új kórházat épít. Az építkezés a közeljövőben befejeződik és a 250 személyes kórházat átadják
a rendeltetésének. Ebből az alkalomból kell már most
fölhívnunk a Beszkárt figyelmét arra a sziikségszerűségie, hogy
az újonnan megnyíló kórház elé autóbusz- és
villamosmegállót létesítsen.
Ennek a megállóhelynek a létesítését nem kell talán
bővebben indokolni.
Ugyanakkor itt hívjuk föl az autóbuszt kezelő
Beszkárt figyelmét arra is, hogy a 10-es számú autóbuszt, amely a Szt. Gellert térről közlekedik a Hengermalom uccába,
jó lenne meghosszabbítani a Pálffy térig és a
20-as számú járatot ki kellene helyezni a Fiumei útra, az Országos Társadalombiztosító Intézet elé.
Egyáltalában a Beszkárt jól tenné, ha nagyobb
gondot fordítana a járatokra, nevezetesen arra, hogy
az átszállásokat közvetlen átszállásokkal tenné
lehetővé.
*!(

Az adószámviteli osztályokon nem győzik a munkát,
alkalmazzanak új munkaerőket.
Mint ismeretes, a szellemi szükségmunkaakciót
április 1.5-ig meghosszabbították. Eredetien úgy volt,
hogy az akciót már április 1-én befejezik, mert a fedezet kimerült. A szellemi szükségmunkások között azonban a hír érthető izgalmat okozott és a pártok közbelépésére a főváros tanácsa megtalálta a kellő fedezetet
a további alkalmaztatásra. Két hétig tehát dolgozhatnak
niég a szellemi szükségmunkások. Dolgozhatnának tovább is, különösen az adószámviteli hivatalokba beosztott szellemi szükségmunkások, ahol annyi munka
van, hogy akár egy évig is foglalkoztatást találhatnának.
Errenézve megbízható helyről szerzett információnk szerint a helyzet az, hogy
az adószámviteli osztályokon nemcsak délelőtt,
hanem délután is dolgoznak a rendes tisztviselői Itaron kívül a szellemi szükségmunkások,
de még így is alig győzik a munkát elvégezni.
Az egyre szaporodó munkák elvégzésére most
idegen hivatalokból kölcsönkért tisztviselők
dolgoznak délután — 2 pengő díjazásért, délelőtt pedig ezek a tisztviselők a rendes fizetésérl dolgoznak.
Amikor annyit beszélnek az állásnélküliek munkához juttatásáról, úgy véljük, helyesebb és célravezetőbb
lenne, ha új mmikaerőket állítanának be a munkák elvégzésére, ott pedig,
ahol évekre visszamenő restanciát kell földolgozni, ajánljuk, hogy tartsák vissza a szellemi
szükségmunkásokat.
Az adóhivatalok legfőbb vezetője, Honffy főigazgató úr talán tudja is mindezeket, amiket itt mi szóvár
teszünk, de talán kötve van a keze.
Akkor a polgármester urat kérjük, hogy mielőbb
intézkedjék.

MAGYAR KÖZÉLET

í%vs%.Qy miért és trogyan om lottak b e a 'vfzmti'vek alagtltfal ?
Alig csendeeedtek le a DaLegg-féle vízszűrő-ügy
nemzetközi botrányai, máris újabb „viziszenzációk''
tartják izgalomban a főváros közönségét.
Néhány nappal ezelőtt — mint isimerete» — váratlanul abbahagyták a dunai összekötő alagút építését, mely Budapest vízszolgáltatásának további fejlesztését oldotta volna meg. A munkabeszüntetéssel kapcsolatban, híre terjedt annak is, hogy a Vízművek igazgatóságát feloszlatják és Paulovits Viktor vezérigazgató
nyugdíjba megy.
A lapcdc. szűkszavú tudósításából jóformán semmi
eg\úb nem szivárgott ki.
Most azután kiderült, hogy mik előzték meg a dunai alagút-fürás botrányos befejezését és a főváros radikális intézkedéseit, melyeknek következményei, nemcsak a Vízművek belső igazgatására terjednek ki, hanem a fúrási munkát végző vállalat ellen is a perek
légióját fogja megindítani.
!>

Körülbelül másfél évvel ezelőtt versenytárgyalást
hirdetett a Vízművek igazgatósága, olyan két dunai
alagút építésére, melyek a Szentendrei Sziget déli részén lévő kutakat kapcsolták volna össze a főgyűjtő
csatoamával.
A munkára több cég adott be ajánlatot, melyeknek
átlagos értéke 1.800.000 pengő körül mozgott. Jelentkezett azonban a Káldor és Mattyasovszky cég is. Ajáiilatáiban
saját különleges, automatikus fúró apparátusára
hivatkozva, minden ajánlatnál jóval olcsóbban,
1.400.000 pengős költségvetést nyújtott be.
A többi ajánlattevő vállalat csodálkozva vette tudomásul az imreálisan alacsony árakat; kérdést intéztek Káldorékhoz, akik közölték, hogy olyan szabadalom birtokába jutottak, melynek segítségével nem csak
Budapesten, hanem az egész világon a legolcsóbban
vállalhatnak fúrási munkákat.
A szakmabeli cégeket nem elégítette ki Káldorék
felvilágosítása. Utána jártak az említett szabadalomnak és megállapították, hogy több hazai gyár közreműködésével tényleg készült egy automatikus alagútfúrógép. Ezt azonban még komolyabb természetű munkánál nem próbálták ki, így tehát kockázatos eredményekkel járna a Duna alatti fúrásoknál való felhasználása. Ebbéli aggályukat közölték Paulovits Viktorral —
a Vízmüvek vezérigazgatójával is, — aki azonban kijelentette, hogy
Káldorék automatikus fúrógépe kifogástalanul
működik; a cég anyagi bonitása a vállalt munkára megfelelő, tehát, — mint legolcsóbbaknak — kiadta nekik a munkát.
Körülbelül május közepén indultak meg az előkészítő munkák. Előzőleg Káldorék, a bruttó vállalati
összeg megváltoztatása nélkül, az egyes munkarészek
értékeit úgy csoportosították, hogy még a fúrás megkezdése előtt nagyobb összegekhez juthassanak. Elkészítették az alagút betonfalait. Megépítették a fúrásokhoz
szükséges két függőleges aknát
és felvették az elvégzett munka árát 200.000
pengőt és 400.000 pengő előleget
A fúrás megindításához meghívták a fővárosi sajtót és a magyar mérnököket, hogy csodálkozzanak és
tanuljanak.

Egyszerre két alagút fúrása indult meg. Az impozáns látványról akkoriban a napi sajtó egyrésze kolumnás cikkekben számolt be. Mindenki kíváncsian várta
a folytatást. Szakkörökben a diadalmas kezdet után sem
hallgattak el az aggodalmas kritikák, melynek jogossága rövid idő múlva a legszomorúbban igazolódott be.
Körülbelül húsz méteres fúrás után — ugyanis —
beszakadt az alagút. Víz öntötte el a gépeket úgy, hogy
az egész munkát abba kellett hagyni. A csodagépek
tönkrementek,
de odaves'.'.ett a főváros 600.000 pengője is,
mert közben kiderült, hogy Káldorék a nagyértékű munka elvégzésére semmiféle megfogható garanciával nem rendelkeznek.
Egyik előkelő alagútfúrási vállalat főmérnökéhez
fordultunk, hogy felvilágosítást kérjünk a beomlás
technikai okáról. A főmérnök a következőkkel magyarázta meg a bekövetkezett bukást.
— Magyarországon mindössze öt olyan vállalat
van, melyek pneumatikus berendezéssel rendelkeznek.
A vízalatti alagútfúrásnak különleges szabályai varrnak,
melyek betartására a legnagyobb óvatossággal kell
ügyelni. Ezeket a szabályokat rengeteg tapasztalat,
számtalan vízalatti építkezés alapján tanulták meg a
szakemberek. Káldoréknak sohasem, volt pneumatikus
fiíróaparátusuk. Ilyen nagyarányú munkát sohasem végeztek, tehát még a szükséges tapasztalatokkal sem rendelkeztek.
Sajnos, a Vízművek igazgatósága mereven ragaszkodott a versenytárgyalási szabályokhoz és nem a legmegbízhatóbb, hanem a legolcsóbb cégnek adta ki a
nagy felelősséggel járó munkát, mely rendkívüli körültekintést és abszolút szakértelmet követel a vállalkozótól.
Az egész egy rendkívül könnyelmű kísérlet
volt, melyre a főváros snlyos összegeket fog
ráfizetni.
A munkákat azon a helyen — ugyanis — tölrbé
nem lehet folytatni. Káldorék is megpróbálták, régi
nagymültú cégek bekapcsolását és azoknak a szaktudásával akarták rendbehozni a súlyos károkat. A vállalatok azonban nem segítettek, mert egészen élőiről és
most már új tervek szerint, csak az eredeti vonaltól eltérő irányban lehetne megkezdeni újból a munkákat.
Ezt pedig Káldorék kalkulációja alapján teljesen Tehetetlen, mert sem az elkészített betonlapok, sem a megépített aknák non használhatók. Legalább is ebben a
pülanatban az a helyzet, hogy egj’ik akna sem ér semmit.
.Szakértői becslés alapján
körülbelül 800.000 pengőre fog emelkedni az a
kár, mely a fővárost éri ebből az ügyből kifolyólag, mert a kifizetett 600 ezer pengőn kívül a késedelem, kamatveszteség, valamint az
új versenytárgyalás kiírása még körülbelül
kétszázezer pengőt fog felemészteni.
Mulasztás csak a megbízhatóság vizsgálatánál történt, amikor nagymültú cégek ajánlatait dobták féLe
egy kísérlet kedvéért, mely végül is hatalmas összegekkel károsította meg a fővárost.

MAGYAR KOilÉL& t

Ártalmas-e a sósborszeszes
csokoládé ?
A só»borszeszt mindenki ismeri. Legalább annyit
tudunk róla, hogy létezik és ha hinni lehet a hirdetésnek, gyógyszer számba megy. Állítólag mindent gyógyít, a fejfájástól majdnem a rákig.
Leglöbbnyire folyadék alakjában jelentkezik különböző' címek alatt. Diana, Brázay, BoroHn és más
hangzatos neveken.
Újabban azonban egészen különös formákban lépett a t. c. publikum elé.
Cukrokba, csokoládé alakokba töltve.
Megjelent a sósborszesz-csokóládé.
És ekörül támadt a nagy vita.
Ugyanis a sósborszesz csokoládét egyszerre ketten
is felfedezték.
Az egyik úttörő kicsiny cégecske, bizonyos Urbanek a Dohány uccábóL Fehedezte és kihozta a szenvedő emberiség megváltására a fentnevezett csokoládékészítményt.
Ugyanekkor azonban a Diana Rt. is kilépett ugyanezzel a produktummal a piacra. De nemcsak a nagyén
demű közönség elé, hanem a bíróságok elé is odarakta
sósborszeszes csokoládéját súlyos felháborodás kereté^
ben, mondván, hogy ehez joga csak néki adatott, vonják meg a másiktól a lehetőséget a sósborszeszes csokoládék gyártásának, vagy legalábbis a forgalombahozatalának.
A bíróságok bizonyára mindent mérlegeltek és ennek alapján jogosnak is találták a Diana Rt. kívánságait. Javára döntöttek. Dianáék boldogan dörzsölték kezeiket. Sósborszesszel persze.
Azonban újabb viharfelhők látszanak tornyosulni
a jámbor sósborszeszes osokoládécska (egyébként elég
borsos ára van: darabja 4 fillér) egén.
"Hozzáértők szerint ugyanis nem szabadna a csokoládéba sósborszeszt tölteni. Mert a törvény előírja,
hogy sósborszesznek csak az a folyadék nevezhető,
amely legalább .50% arányban alkoholt tartalmaz. Viszont az; ilyen tartalmú folyadék gyermekeknek nagyon egészségtelen, sőt veszélyes. Esetleg élétveszélyes.
Mármost a csokoládét főleg gyermekek szeretik,
veszik és eszik.
Viszont a sósborszeszes csokoládé ilyképen ártalmakat rejteget az apróságok részére magában.
Ha sósborszesz van benne. Aminek legalább 50%
alkoholt kell tartalmaznia. Vagy, ha nem tartalmazna,
nem szabad a sósborszesz nevezetet viselnie.
Fonák egy ügyecske.
Viszont ennek eldöntése már nem a bírósági fórumra tartozik, hanem talán inkább a nagyközönségre.

J e le n té s a z I n g a tla n b a n k -fro n tró l

A Magyar Általános Ingatlanbankot mindig az
élénk tevékenységet folytató intézetek közé számították még a közelmúltban is. (Lásd Albertfalvát.) Egy
idő óta azonban meglepő változás állott be a bank
gestióiban, ha tigyan ilyesmiről egyáltalában beszélni
lehet a Halom £• Co. vállalkozásánál. Elfelejtve tradicionális kötelességeiket és elfelejtve azt, hogy elvégre
valamivel hozzá is illik járulni a pénzpiac mozgásához,
— lévén ez hazafias kötelesség is — mindén nyugiszik
Haloméknál. Ezek után dupla figyelem várja a számadásokat.

Kiért, m iért van a B ioszI

Mély tisztelettel veszünk körül minden olyan gazdasági egyesülést, amely az élet összes követelményeivel ökonomikusán számolva jön létre és védi a védendő
érdekeket. Elhivatottságot látunk és tudunk az ilyencélú egyesülésekben, amelyeknek jótékony hatása nemcsak a közvetlenül védett szakmára jelentkezik, de az
égés® gazdasági életben is érezteti azt. Mennyire hibás,
illetve elhibázott azonban az ilyesmi ott, ahol nem ezek
a szempontok az iránytadóak.
Itt van a Biosz esete.
Ezek a jó urak felejtik a múlt összes intő példáit.
Felejtik azt a kétségbeejtő szakadást, amely a biztosítós eszméje és a nagyközönség között a háború és következményei miatt támadt. Nem látják be, hogy a biztosítás magasabbrendű hivatotlsága követelőén írja elő,
hogy a biztosító intézeteknek nem lehet az „üzletet
miniden ái'on“ az egyedüli célja, illetőlegi egyetlen üzletpolitikai mozgató ereje. Talán épen ez adja sokhelyütt (külföldön) neves közgazdászok tollára ismét és
iijólag a biztosítás államosításának épen nem elvetendő
gondolatát. Hogy állunk Magyarországon a biztosítás
eszméjével? Köztudomású, hogy a háború az ezirányban szépen fejlődött mentalitást derékban törte ketté.
A magyar piacon már-már erős poziciókat szerzett biztosítási gondolatnak a valorizálás adta be azután a kulcsot. Utána a sötét semmi következett, amikor úgyszólván mindent újra kellett kezdeni, a primér felvilágosító mtuikánál. És hol vagyunk ma még a biztosító tulajdoniképeni céljánál, a népbiztosítás körvonalaitól?
Igjen messze, aminek nem az az egyedüli oka, hogy
nincs pénz, mert a kellően megalapozott propaganda
ezen már régen túltette volna magát a lehetőségiek
mértékének megfelelően. Óriási hiányosságok vannak
ezen! a téren és ezek a hiányok elsősorban a biztosítómérlegekben jelentkeznek, másodsorban a nem csekély
animozitásban, amely sajnos az eszme ellen is jelentkezik és amit nem. kis mértékben táplál az a tény, hogy
még a legjobban fundálit intézetek is csak nagyon —
gyakran erőszak útján (vége-hosszanincs perek tömegle)
lesznek eleget kötelezettségeiknek. Idetartozik szervesen
persze az is, hogy épen a fentiek miatt rendsaerint
épen ezek az esetek jutnak el a nagy nyilvánosság elé,
míg a szervezett és okos propagandisztikus munka hiánya miatt az ezzel ellenkező bizonyító erejű esetek rejtetten maradnak. És most következik a Biosz dolga.
Miért van a Biosz?
Egyfelől a szakma érdekeinek messzemenő védelmére és ez írásunkban erre a részre, azaz e résznek
részleteire még nincs terünk,
de vajon a csak biztosítókért létesítették-e a
BIOSZT az intézetek?
Meg vagyunk győződve arról, hogy ha ezt például Lúgos
úrtól, vagy Rudas úrtól megkér,deznők, bizonyára erélyes nemmel felelne. Aminek az a logikus következtetése, hogy miért nem tesz épen a biztosítók érdekében a
biztosítottak, vagy ami fontos a biztosítandók (személyek és tárgyak) felé értelmes lépéseket? Mert műkő.
dé^e köréből minden erre valló jel hiányzik. Eamek
pedig léve van. A lé keserű és a biztosítók isszák meg.
Hol van például egységes és egészséges propagatívirányítás a Biosznál, amely pedig ezt a jogot nemcsak
arrogálta, hanem tényleg el is szedte magának. Ne tessék bennünket félreérteni, nem hazabeszéMnk, nem
csak a sajtópropagandáról szólunk most, hiszen azt talán ismeri is a közönség a különböző erélyes kritikák
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révén, — hanem arról a propagáló munkáról, ami talán az akvizitőrképzésnél kezdődik és a magasabbo-endű
rekláinokban fejeződik ki. Tudjuk, hogy ez nehéz kérdés, hiszen ahány intézet, annyi más igény és más követellmény etéren, de egyetlen iniciativát szeretnénk látni a Biosz részéről.
Rossz utakon jár a Biosz.
Viszont ne képzeljék be a Biosznál, hogy ez egyedül az ő dolguk. Tévedés, a biztosítás nem az intézetekért van, még legkevésbé a Bwszért, hanem a nagyközönségé|rt, ez elsősorban a mi ügyünk, szakmán kívülieké, biztosítottaké és biztosítandóké és csak azután

kezdődik a gseft-része az ügynek.
Ennek a gondolatnak szemmeltartásával kell foglalkozni a felügyeleti szervnek a Biosszal, mieliőtt ennek a biztosítás fejéből teli fegyverzettel kiugrott álPallas Athénének további irracionális gesztusai veszélyeztetnék a biztosítás gyönyörű, nemzetgazdaságilag
oly nagyon kívánatos eszméjét.
Mégegyszer:
nem a biztosítókért él és kell, hogy éljen, sőt
fejlődjön és győzzön a biztosítás eszméje, hwnem miattam, miattad és mindannyiunkért.

Bélyeggyűjtők paradicsom a B udapesten,
a m e ly 3 é v ó la lé te z ik , d a s e n k i s e lú d ró la

Valamelyik postahivatal számát kerestem a telefonfcönyvben, amikor merő véletlenül a szemembe öt'
lőtt ez a cím: Magy. Kir. Posta Bélyegmúzeuma. Soha
sem hallottam erről a múzeumról, pedig így csak a ne
véből és a fenntartó szervről ítélve hallatlanul érdekes
nek ígérkezik. De annyira ismeretlen, sőt szinte titok
ban tartott ez az intézmény, hogy legelső kérdésem, mi
kor felhívtam, ez volt:
— Megtekinthető ez a múzeum a nagyközönség
számára is?
— Hogyne kérem, kedden és pénteken 10—1-ig.
Pont kedd volt, tehát gyors elhatározással átutaztam a Krisztina központba. Itt a póstaigazgatóság épületének VIII. emeletén nyert elhelyezést ez a roppantul
érdekes és gazdag gyűjtemény. Öreg póstaaltiszit a portás. Megkérdem, van-e sok látogató?
— Dehogy kérem, nagy ritkán jön csak valaki.
Most sincs senki.
Bejön velem a terembe és felgyújtja a villanyt.
Magam vagyok, és egész idő alatt nem is jön új látogató.
A fal mellett végig szekrények, bennük sűrűn egymás mellett függőlegesen elhelyeziett fiókok, kétoldalt
üveglappal, alatta a papírlapra felragasztott bélyegek,
Poppovits Frigyes Miko konnányfőtanácsos gyűjtőmé
nye vetette meg az alapját a múzeumnak, az ő 1871
tői datálódó koüekciójával kezdődik a magyar sorozat
Pi’óbanyomatok, kőnyomás, réznyomás, bélyeges bori
tékok adják az első fiókok anyagát, de hamiaros.an sor
ra kerülnek a furcsaságok is. Akadnak borítékok átló'
son félbevágott bélyegekkel is, amikor csak a bélyeg
fele értékére volt szükség, de ilyen címlet nem volt
forgalomban. Következnek a nyomási és fogazási különlegességek. Érdekes hibák, rosszul nyomott, duplán nyomott, hibásan perforált bélyegek, azután a
bélyeghamisítványok,
köztük sok, szinte tökéletes falsificatio, élükön a híres
Czigány-féle hamisítványokkal. Dombornyomású bélyegek, hírlap-, távírda-, hajózási, küldöncdíj- és, magánmegrendelésre készült bélyegek egészítik ki az érdekes
sollt. Természetesen mindegyik a bélyeg életének összes
fázisát felöleli: az első lenyomatok, vágott szélű darabok, próbanyomatok, kész sorozatok.
Magyarország után hasonló alapossággal feldolgozva következnek Európa többi államai, Ázsia, Afrika,
Amerika és Ausztrália bélyegsorozatai. Összesen nyolc
hatalmas szekrény van, de ezenkívül még közel száz
fekvői fiók, melyekben az újabb magyar, továbbá a háború és az azt követő esztendők megszállási bélyegei

találliatók. Két sztereoszkopban pedig a magyar bélyegek vízjeleit láthatja a látogató.
Külön érdekes gyűjtemény adódik a levelezőlapokból, i’égi és régibb sorozatokból, hirdetményes levelezőlapokból, melyeknek kevesebb portóköltségük volt,
mert a különbözetet a hirdetési díj fedezte.
Kelet- éö helyi bélyegzők, pecsétnyomók, eredeti
kőátnyomatok, dombornyomáshoz szolgáló, acélvésetű,
galván magasnyomású, magasképű, mólyképű bélyegzők, különféle sokszorosítókövek, mólyképű vörösrézlemezek, eredeti fametszetek, rézmaratások, fára szegezett tömöntvények láthatók az üveglapú szekrényekben.
Azután akadnak érdekes emlékek is, és olyan rekvizítumok, amelyek már nem lehettek emlékké.
Itt vannak IV. Károly és Zita koronázási bélyegeinek a kliséi, továbbá egy nagyon érdekes eredeti átnyomat aluminiumra. Az alumíniumlapon két bélyeg negatív képe látható. A szabályos bélyegnagyság alatt kis,
fehér szelvény van. A felső részen
az egyik bélyegen IV. Károly, a másikon Zita
képe, az alsó kis szelvényen pedig felirat:
„A békekötés emlékére. Három fillér az országos postáskórháznak.
Ezt a bélyeget a posta megtervezte, kibocsátásukra
azonban már nem kerülhetett sor.
Érdekes tanulmányra adnak alkalmat a bélyegtervrajzok sorozatai is. Sok régi ismerős akad közöttük, de
még több az olyan, amely nem került kiadásra. Jótékonysági, hadifogoly segélyző, koronázási, béke, tanácsköztársasági, légipostái, testnevelési sorozatok tervrajzai töltik meg a falat, I., II., III. díjas pályamunkák.
Egy viharos és válságos korszak története — bélyegekben.
1930. április 28-án, tehát közel három esztendeje
nyílt meg ez a múzemn. De a főváros lakosságából
még csak minden ezredik ember sem ismeri, elveszett
ez a kétségtelenül jelentős és gazdag anyaggyűjtemény,
kultúrérték az emberek szeme elől. Pedig nemcsak a
postaszakember és a bélyeggyűjtő tölthet itt tanulságos
órákat. A hideg rézlemezek, színes bélye^k, fekete tustei*vrajzok izgalmasan érdekes történetet mesélnek mindenkinek.
A Magyar Általános Takarékpénztár 1932. évi mérleg?,
614.763.78 P tiszta nyereséget mutat ki. Osztalékul 1 P-t fizet az
intézet, amelynek számadásai a közönség széles rétegeinek növekedő bizalmát tükrözik vissza. Ezt mutatja elsősorban a betétállomány és az ekörül követett üzletpolitika, mely a fejlődésnek ősz,
szes lehetőségeit foglalja magában.
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MOZAIK
A dúsgazdag holdas
( s z í .) Néhány nappal ezelőtt Bukarestben egy szegény, púpos, mindkét lábán amputált nyomorékot állítottak elő engedély nélküli koldulásért a sziguranciára.
Itt azután nagy meglepetéssel állapították meg, hogy a;
szerencsétlen, majdnem magatehetetlen, nyomorult koldus egy dúsgazdag háztulajdonossal azonos, egyébként
kutyabaja sincs, lábát kígyóemberi ügyességgel hátára
kötötte, amivel mindjárt szabályos púpot is növesztett.

Elvégre nem a legelső eset, amikor koldusok horribilis vagyonáról értesülünk. Néhány esztendővel ezelőtt,
amikor épen se kínai— japán háború, se neunkircheni
robbanás, se kanadai földrengés nem volt raktáron, képeslapjaink előszeretettel közöltek hosszú cikkeket
„eredeti fényképfelvételekkeV' a „nappal koldus, éjjel
i}ilágfi“-ról vagy „a csikagói kolduskirály kincsei“-ről.
De ezek a hírek vagy a világ túlsó végéről szóltak, vagy
nélkülöztek a konkrét adatokat, rendszerint azonban a
megbízhatóság mindkét fenti „kellékét“ egyesítették
magukban. De ennyire pontos, megbízható, perrendszerű adatokkal alátámasztott és ennyire tipikus, jellemző esettel még nem akadt dolgom. Végeredményben mi
bírhatta rá a dúsgazdag bukaresti háztulajdonost, hogy
ezen az erősen túlzsúfolt és nem is túlzottan előkelő
társadalmi poziciót biztosító pályán próbálja meg jövedelmeit szaporítani? Talán ideges rohamai voltak, üldözési mániája, és azt hitte, hogy mindenéből kiforgatták? Talán meg akarta ismerni ezt az életet is? Tán
Nagy Péter módjára be akarta bizonyítani magának,
ha nem lenne vagyona, akkor is meg tudná keresni ,,n
kenyerét“? Vagy talán csak határtalan zsugoriság volt
az indítóoka? Vagy — ami a legvalószínűbb — elvesztette józan eszét?
Végül is azonban hiábavaló és felesleges játék lenne itt az okokat találgatni. Különben is a bukaresti dúsgazdag koldus nem egyedülálló és páratlan jelenség. Itt
áll szakasztott hasonló dúsgazdag koldusként a huszadik
századbeli Európa, Amerika és az egész világ. Soha, a
legfantáziadúsabb utópisták álmaiban sem volt olyan
hihetetlenül gazdag az élet, amilyen ma ■— lehetne. Ismerjük a tuberkulózis kórokozóját és gyógymódját, az
átlagos emberi élettartam állandóan növekszik, rádióval és televízióval értesülhetünk arról, hogy mi történik
Fokvárosban, Palme Beacheben és Stockholmban, sínzeppelinen járunk és ismerjük a rádiumot, minden
malthusianizmusra fütyülve elképzelhetetlenül sok a fölös élelmiszer, az amerikai technokraták szerint heti 16
órai munkával hihetetlen jólétet lehetne teremteni —
és 30 millió a világ munkanélkülijeinek a száma, Ame.
rikában naponta 1300 öngyilkosság fordul elő, 380 millió nő nem ment férjhez, 380 millió anya marad meddő,
Angliában a 16 esztendős munkanélküli ifjúmunkások
20%-a ö r e g s é g e miatt vesztette el a munkáját, Brazíliában a kávét a tengerbe öntik, Németországban a
cukrot beszáníják. Egyiptomban a gyapotot elégetik,
Amerikában pedig a búzával vonatot fűtenek.
A világ hihetetlenül gazdag, de gúzsba van kötve,
kígyóemberi ügyességgel sajátmaga kötötte magát gúzsba- Most amputált lábú, púpos koldusként könyörög
alamizsnáért, és nem lesz meglepő, ha végső kétségbeesésében felakasztja magát.

As IBUSZ tétlen ség ét

álllapították meg nemrégen idegenforgalmi vonatkozásokkal kapcsolatosan. Kimutatták és nagyon érdekes
adatokkal bizonyították, hogy ez a messzemenő államtámogatást élvező intézmény, amely pedig a nevében
is kifejezetten az idegenforgalom címét viseli, mit sem
tesz, lett és előreláthatóan aemimit sem fog tenni az idegenforgalomért. Erre azonban észszerűen következik a
kérdés: mit csinál hát tulajdonképen? Megnyugtatjuk
a jámbor olvasót, dolgozik. Jegyeket ad el egy szűkreszabott helyiségben, gyümölcsöt árul a pályaudvarokon,
különösen sok külföldi kalandorregényt Wallacetől lefelé árusít szerteágazó kioszk-szervezetében (mialatt
ugyanakkor törekvő fiatal jnagyar lapvállalkozások lehetőségeit teszi lehetetlenné) hát nem elég ez. Igen
szépen fizeti különösen a magasabbrangú tisztviselőit
(igazgatóktól felfelé), az istenért, kell ennél több!?
Idegenforgalmi iniciativa, óh, az nem jön Ibusz-herkekből, még a jegyíüzet-tűz is elmaradt már. Persze idegesen őrködik afölött, hogy más viszont bele ne avatltozhassék az idegenforgalom ügyeibe és különösen szakemberek előterjesztései itt erősen párnázott ajtók mögött süllyednek a semmibe. Pedig mennyi mindent lehetne kezdeményezni, csinálni. De ehez lígy véljük csak
egy út vezet: az egész vezérlő garnitúrának a megérdemelt pihenésbe küldése ée olyan emberek odaállítása,
akik nemcsak fizetéseket felvenni, hanem produkáliii is
tudnak.

Elm élkedés a Hazai Bank
m érlege felett

A Hazai Bank 1932. évi mérlege a bankpiacon sem
meglepetést nem keltett, sem csalódást nem okozott.
Mit is várhattak volna attól a passzív magatartástól,
amely ennek az intézetnek az utóbbi években karakterizáló vonásává vált. Ezt egyes békés hajlamúak természetesen óvatosságnak nevezik, de hol van az ilyen
óvatoe,»ág attól az üzletpohtikai szellemtől, amelyet az
olyan intézetekkel szemben, mint például a szóbanforgó,
a pénzpiac előír, elvár és amit a nagyközönsé|g is szeretne látni. Mert elvégre vannak banki kötelezettségek
is, nemcsak jogok — ez ugj^ebár világos. Nos, afelől elmélkedni (vagy afölött álimélkodni) is lehetne, mennyii-e tett eleget e kötelességeknek a Hazai Bank. A mérlegből ilyesmi aligha tűnik ki. Egyébként a mérleggel
kapcsolatosan csak egyetlen momentum volt érdekes:
Szécsi távozása. Helyébe Rapoch Jenő kerül, aki felé
most általános figyelem fordul, mert tőle sokat várnak,
elsősorban bizonyos élénkebb, agilisabb szellemet abban a nagy csendben, amely eddig a Harmincad-uccai
palotában szinte eluralkodó jelleggel tette nyomasztóvá
a hangtilatot. Hogy a tiszta nyereség csökkent, az a
fentiek után egyenesen következik, de hasonló logikus
képet mutatnak a mérlegnek iigyszólván összes tételei

♦ A Magyar Általános Hitelbank publikálta 1932. évi üzleloredménycit. A tavalyi nagyarányú tartalékolás mán most sem
fizet osztalékot az intézet. Tiszta nyereség 4.871Ő246.17 P. A mérleg a betétállomány növekedéséről számol be, ami a bizalom
erősbüdésének fontos jele Hitelezők tétele 95 millió, a tavalyi
96.5 millióv.al szemben. Adósok 144.3 millió P, tavaly (1931.)
139.7 millió P.
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M agánváüaíkozás szeretné m egoldani a posta
pangó csoportos-teíeion akcióját
A gazdasági depresszió súlyát megérzi a posta is,
nemcsak a levél-, csomag- és pénzkiildemények csökkenésén, hanem a lelefonelőfizetők számának ijesztő megcsappanásán is. Ez végeredményben mein is meglepő,
liisz a 120 pengős felszerelési díj, a havi 10 pengős alapdíj, meg a beszélgetések díjai olyan terheket jelentenek, amelyeknek a súlyát kevés szerencsés kivétellel
ma már minden háztartás megérzi. A viszonyok kényszerítő hatása arra vezette a póstaigazgatóságot, hogy
valamikép könnyebbé tegye az előfizetők helyzetét,
bizonyos kedvezményeket nyiijtson nekik, hogy így gátat vessenek az előfizetők további apadásának, sőt
újabb előfizetőket lehessen a pesti telefonhálózatba
bekapcsolni. így született meg a csoportos, illettbe bérház-előfizetések gondolata.
Ez a rendszer abban áll, högy ha ugyanabból vagy
két szomszédos házból 5—10 előfizető jelentkezik ilyen
csoportos vonalra, akkor a posta egy közös vezetéj|ket
szerel fel számukra, amely a ház pincéjéban elhelyezett
alközpontból oszlik szét, és vezet az egyes előfizetők
lakásába. Minden előfizetőnek külön készüléke van,
külön számoló gépe, külön száma, mindegyik bekeriil
a telefonkönyvbe és mindegyik közvetlenül felhívható.
Hátránya a külön telefonnal szemben mindössze annyi,
hogy amikor az előfizető beszél, a többi termé|3zetesen
nem használhatja a vonalat. De — hogy a visszásságokat kiküszöböljék — az alközpont hat perc után automatikusan bont, tehát senki sem élhet vissza a többiek
rovására a helyzettel.
Ezzel szemben a belépési díj személyenkint 60
pengő, havi alapdíj 6 pengő, 30 kötelező beszélgetéssel.
Ez kétségtelenül jelentős kedvezményt jelent a külön vonallal szemben, és amellett a posta is megtalálja
a számításait. Mindennek ellenére azonban ez az előfizetési mód nem nagyon terjedt el, sőt a közönség nagy
része egyáitalán nem is tud róla. Ez vezette dr. Hedvig
Kálmán vállalkozót is, aki háromnegyed esztendővel
ezelőtt kérvényt nyújtott be a postaigazgatósághoz. Beadványában arra hivatkozik, hogy a csoportos előfizetés nem járhat sikerrel, mert a fővárosi ember, még ha
hosszú esztendők óta lakik is ugyanabban a házban^ akkor sem ismeri még közvetlen szomszédjait sem, aira
pedig nem hajlandó, hogy idegen emberek ajtaján kilincseljen, míg öt-tíz partnerre akad. Egy szervre van
tehát szükség, amely összehozza az azonos érdekű enihereket, megszervezi őket. Ennek a szervnek a felállítására kért engedélyt azzal, hogy csaknyugdíjas postásokat alkalmazna, a posta pedig az elért eredmények
arányában jutalékban részesítené az intézményt.
A kérvény — melynek száma 38.908/932. — mint
említettük, háiornnegyed esztendeje fekszik a póstavezérigazgatóságon elintézetlenül. Mikor a vállalkozó a
kérvény sorsa iránt érdeklődött, az osztály akkoiü vezetője, Dimény Mózes azt a választ adta, hogj' „ilyen akviziciós és propagandaszerv ezek mellett a kedvező feltételek mellett olyan ne ry számban hozná az előfizetőket, ami nem kívánatos, mert nem tudnák őket kielégíteni, és csak zavart okolnának. Különben is van a postának propagandairodáje., amely elvégzi ezt a feladatot.'“
Dr. Hedvig ezután, mintegy két hónappal ezelőtt,
felkereste a telefonprop igandairodát, és bejelentette,
hogy felszereltetne csoportos telefont, ha találnak hoz-

zá társakat. Azóta senki sem jelentkezett sem a házban,
sem nála.
A fenti adatok birtokában mi is felkerestük a propagandairodát a Mátria Terézia téri központ második
emeletén. Megtudjuk, hogy az iroda 8—2-ig tart hivatalt, mint bármely közhivatal, ami az egyöntetűség
szempontjából felette szép, de kevésbbé az a propaganda szempontjából, hogy pont akkor van nyitva, amikor
az emberek túlnyomó többségének nincs ideje. A propagandairodába bejutni egyébként nem sokkal egyszerűbb, mint egy elleniséges várba. A léposőházban egy
tisztviselő — miután alaposan kivallatta az embert a
látogatás céljáról, okáról és egj^'éb körülményeiről —
kísérő lapot állít ki, melybe beírják a bemenet idejét,
a lapot a felkeresett osztály egyik tisztviselő.jenek láttamoznia kell és beírnia, hogy mikor hagyta el a látogató az osztályt. Csak így szabadulhat azután a jámbor
érdeklődő az épületből. Ugyanilyen erkölcsi bizonyítványra van szüksége annak is, aki a propagandairodát
akarja felkeresni. Valószínűleg büntetésből, mert esetleg telefont akar magának felszereltetni.
Minderről természetesen az iroda tisztviselője nem
tehet, aminthogy nem tehet arról sem, hogy mindössze
öt bérház-telefonkészülékkel rendelkezik, amelyek jelenleg mind üzemben vannak, tehát további igényeket
egyelőre nem tudnak kielégíteni. Ehelyett inkább a
két-lakásos előfizetést javasolja, amelyet most vettek
tervbe hasonló feltételek mellett, mint az 5—10 tagú
csoportos előfizetéseket, de ajánlatos már előre jelentkezni, mert ebből is csak korlátolt számban állítanak
elő készüléket.
Amint tehát kétséjgtelenül megállapítható, nem történik meg minden intézkedés az előfizetők számának
gyarapítására, nincsen olyan szerv, — most teljesen lényegtelen, hogy a posta házikezclésében, vagy pedig
albérletben — amely eredmémyes propagandát tudna
kifejteni, és nem is lennének meg az előfeltételek kielégítésének. Pedig minden elképzislhető érdek ezt követeli. Követeli a posta érdeke, a propagandaszerv leendő alkalmazottainak, a telefongyáraknak és munkásaiknak, végül pedig a nagyközöniségnek az érdeke,
amely sokkal olcsóbban részesülhetne a telefon előnyeiben. De mindez elpusztul a bürokrácia légmentesen elzárt levegőjében.

A groék és a 30 millió

gyümölcsfa megteremtésének nemzetgazdaságilag életbevágóan fontos kérdése foglalkoztatja mostanában
mindazokat, akik — hivatalokban és egyebütt — jól
látják, hogy a gyümölcstermelés racionális fokozása, s
az ezzel kapcsolatos exporttevékenység kiszélesítése
mennyire egyet jelent a magyar gazda életnívójának
standardizálásával. Természetesen a növényvédeleni
óriási szerepet játszik ezen a fronton. Joggal. Elvégre
főfeladat, hogy a gyümölcs exportképes, tehát egészséges legyen. Viszont ennek a sorsdöntő szerepnek előnyeit, összes sánszait meg is játsszák az érdekeltek. A
növényvédő-kartel, amely Agro címmel sózza mérhetetlenül borsos árú készítményeit a gazdaközönség nyakába. Ezen a ponton súlyos és valósággal paradox-
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szerű az ellentét a gazdaérdekek és az általános tervek
között. Ezen csak erélyes intézkedések segíthetnek. Intézkedések, amelyek az Agro mögé felsorakoztatott
nagyrészt idegen tőkék telhetetlenségét aa-ányba hozzák a magyar szempontokkal. Csináljon üzletet a növényvé|dőezergyár, azt senki sem kifogásolja, de ne a
gazda és ne a fejlődés lehetjőségeinek kárára. A magyar gyümölcsfáról elsősorban a magyar gazda arasson
és ne az /. G. Farbenindustrie, alias Agro. Reméljük,
hogy ez a kérdés a közeljövőben az illetékesek téfmáinak legfontosabbikává válik.

A . F l l t e x R t.
épen efeget hallatott magáról fantasztikus perbonyodal
mai miatt. Volt idő, amikor tőlük visszhangzott a bu
dapeeti élet és az emberek figyelme fordult feléjük
Weissbergerék mondtak igazat, vagy Jossuáék állítot
tak valótlanságokat, ez volt a kérdések kérdése és ko
rántsem az, hogy megfelél-e a követelményeknek a
„Sevilla“, avagy kevésbé? Csak nemrégiben zajlott le
a Csimo-féle per, amelynek hullámai még ma is érezhetők Pestszentlőrinczen. A per nyomán azonban joggal vethetik fel a magyar munkáskezek foglalkoztatására joggal vigyázó illetékesek a kérdést; nincs megfelelő számú magyar szakmunkás? Feltétlenül elsőbbség adandó az idegen munkáskéznek? Ez a kérdés nem
kerülhet le a napirendről. Különösen Filtexéket illetően nem, amelyek épen elég szép summákat szedtek ki
a magyar publikum zsebéből ahhoz, hogy ezzel szemben csak magyar szájnak adjanak kenyeret. Ámbár a
Jossua-sizellemtől ilyen etika aligha várható. Ezt a követkiezltetést könnyen levonhatják mindazok, akik nyílt
szemmel figyelték — mint jómagunk — a Filtex perkomplexumok anyagát, fejlődését és indítékait.

N adrágszoknya, trigin és egyéb
veszedelm ek
Jó negyvenes férfiak és legszebb férfikorban lévő hölgyek
emlékeznek csak arra az általános rémületre, amelyet annak
idején a nadrágszoknya hire idézett fel Budapesten és kapcsolt
részein, A fáma mondja, hogy egy hölgyet nadrágjával együtt
végigkergettek az Andrássy úton (3 km.), és állítólag férje
otthon még portalanitotta is önagysága nadrágját. (Jó régi iskolarecept szerint.) Akkor meglepő gy'orsasággal el is tűnt az egész
hóbort, ékes bizonyságául annak, hogy az emberiség akkor józan volt. Most újra rémitgetnek vele. A filmen kissé levitézlett
Marlene egy bolond pillanatában valószínűleg maskarabálba menet magára Rántotta férje (?) nadrágját, és ezzel kidobta a hölgyek érdeklődésének előterébe a nadrágdivatot.
Azóta Fedák Sáritól kezdve Spatzenschwanz Fannykáig a
hölgyek egyetten és kizárólagos gondja, hogy mielőbb nadrágot
húzhassanak.
A férjek — mint a Sex Appeal Rádió jelenti — közös akciót készítenek elő a nadrágfront ellen.
Férfiszabók szoknyadivat-kreációkon törik a fejüket úri
klientúrájuk részére. Az elkeseredés nőttőn-nő. Mi lesz velünk,
mi lesz velünk?! . . .

*
*#

A bigin jött, láttuk és megbukott. De könnyelműség lenne
azt hinni, hogy a tánc-irodalmárok agya pihen. A fenét! Hozták
a trigint. Két férfi egy nővel, vagy két nő egy férfivel, ahogy

tetszik, táncolhatja. Lábon kívül legfeljebb gyomor szükséges
hozzá. Állítólag sok fantázia van benne. Mi is megnéztük. A
táncterem gőzös-füstös levegőjében bódult triók szédelegtek.
Próbáltunk szépségeket, vagy legalább is némi értelmet felfedezni e trikrek ugrándozásaibanj. Legnagyobb erőlködésünkre se
sikerült, minek utána „Mentsétek meg lelkeinket“ kiáltással menekültünk. Odakünn boldogan állapitottuk meg, hogy ép aggyal
értünk szárazra.

h'

Nemcsak az erkölcsvédőrök, hanem még a könnyebb életfelfogásunk is megelégelték már a szépségkírálynői hecceket.
Annyi szerencsétlenség és oly kevés öröm származott ezekből a
kitűnő üzletekből a „királyi“ hölgyek számára, hogy itt is, ott
is tiltakozó szavuk emelkednek ellene. Ennek dadára tovább
folyik a játék. Most a világ legbájosabbja címéért hívják küzdelembe a szépnem képviselőit. Mennyi elkracholt élet származik majd ebből?! Hát sohase lesz vége? Elég volt. Ki a legjobb háziasszony, ki lesz a legjobb anya, ezt lássuk. Ne szaporilsák mesterségesen a vengerka-létszámot.
Waleffe úr pedig nézzen hasznothajtóbb üzlet után. Ügyes
ember, nem féltjük, megél a jég hátán is. Menjen talán műkorcsolya bajnoknak.

A dózzan ak-e a házteiügyelők?

„Adóztassák meg a budapesti bérházfelüg|yelők
jövedelmét is“ — erről írt a „Városfejlesztés“ egyik
legutóbbi száma. A nem éppen min'dennapi kívánságot az alábbi indokolás alapján kívánná végrehajtani. A jövedelemeloszlás és az adófizetés aránytalanságáról sokszor hallunk megalapozott panaszokat.
Ezekhez sorakozik, mégpedig a kirívó példák közé az a
mentesség, ajnelyet a házfölügyelők az adófizetés tekintetében élveznek“.
— Az adóhatóságok, — írja a „Városfejlesztés“,
— úgy látszik, figyelmen kívül hagyják, hogy van még
Budapesten nagy vállalkozási ág: a házfölügyeliőség,
amely eddig megmenekült az adózástól. Egy 'házfelügyelő havi jövedelme 150— 700 pengőig terjed, a legminimálisabb kulcaszámítás szerint. A bérház nagyságától, a lakások számától és a bérektől függ. Van olyan
ház, amelyben a házfölügyelőnek nagyobb a jövedelme,
mint magának a háziúrnak, mert a háziak meg vannak
terhelve és a magas adók és a magas kamatok fölemésztik a jövedelmet. Ha a lakók nem fizetnek, ez is
a háziurat érinti Ibgelsősorban,, míg a házmester ezektől a lakóktól is legtöbbször behajtja a maga járandóságátA „Magyar Közélet“ munkatársa, tekintettel a kérdés nagy jelentőségére, a legilletékesebb helyre fordult
fölVilágoisításért. Tudni akartuk, hogy maguk a házfelügyelők mint vélekednek az ügyről? Errevonatkozóan
Gonda Béla,
törvényhatósági bizottsági tag, a Magyarországi Házfölügyelők Országos Egyesülete ügyésze a következőket
mondotta:
— A gazdasági válság huRámai a házfölügyelőket
is elérte. Kereseti lehetőségük napról-napra rosszabbodik. Megdöbbenéssel értesültek airrók hogy egyes rosszindulatú sajtóorgánumok támadást intéztek a házfölügyelők ellen és a jövedelmükről azt állítják, mint hogy
ha azok „mammutjövedelmek“ volnának és azt követelik, hogy mint kellően meg nem adóztatott jövedelmi
ágat, a házfölügyelőket is adóztassák meg.
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A valóság ezzel szemben az, hogy o h á zfö lü g y e lő k
jö v e d e ln v i 30— 40 szá za lé k k a l m e g c sa p p a n t a z u tó b b i
id ő b e n , e g y r é s z t a h á z b é r e k csö k k e n é se fo ly tá n , m ás
r é s z t re n g e te g , n a g y lakás á ll ü resen . A helyzetüket su

lyoebílotta a háztulajdonosok anyagi helyzetének a rósz
szahbodása is, akik éppen ezen oknál fogva nagy óva
dékokat és lelépési dijakat szednek a házfölügyelőktől
Sokszor fölmondanak a házfölügyelőnek csak azért,
hogy újakat alkalmazhassanak nagy lelépéssek
A lakásrendelet — mint ismeretes — arra kötelezte a főváros törvényhatóságának közgyűlését, hogy a
háztulajdonosok, a házfölügyelők és a segédházfölügyelők közötti jogviszonyt szahályrendelettel rendezze és
nolia a közgyűlés által erre a célra kiküldött adhoe bizottságban elkészült a lakásazabályrendelet tervezete,
a háztulajdonosok szövetségének ellentállása következtében mind a mai napig nem valósulhatott meg, pedig
ez a szabályrendelet lehetetlenné tenné azt a hallatlan
kizsákmányolást ée sok visszaélést, amtelyet a házfölügyelőkkel szemben elkövethetnek. Egyes háztulajdonosok addig alkalmaznak kőműves házfölügyelőket, amíg
azok a házaikat rendbe nem hozták. Ezeket a munkákát kénytelenek a házfölügyelők a rossz gazdasági viszonyok miatt elvégezni, bár tudják jól, hogy ezzel sok
ezer kisiparostól veszik el munkavállalási lehetőséget.
Súlyos teher a házfölügyelőkre az is, hogy a segédházfölügyelők fizetése az ő jövedelmüket terheli, noha
máj a teendője a házfölügyelőnek és más a teendpje a
segédházíölügyelőnek. A segédházfölügyelőt a háztulaj-
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donos ‘'izesse, mivel elsősorban az ő érdekében végzi a
takarítási mtmkákat.
ily körülménvifk között lehetetlen arról beszélni, hogy a házfölügyelőket, mint komoly adóalanyokat, adóztassák meg, amikor már eléggé
meg vannak adóztatva ma is kereseti adóval.
— Mi lesz a házfelügyelők betegségbiztosításával?
— A Vass-féle társadalombiztosítási törvény kimondotta, hogy a házfölügyelők és a segédházfölügyelők kötelező betegség- és baleset biztosítását rendeletileg fogja szabályozni. Azóta több mint öt esztendő telt
el a törvény életbelépése óta, mind a mai napig azonban nem adta ki a kormány az errevonatkozó iiendeleteket és így a házfölügyelők ma sem lehetnek tagjai a
társadalombiztosításnak. Körülbelül 20.000 család ma
betegség esetén ellátatlan és betegségükkel nem csak
önmagukat, hanem gyakran a környezetet is veszélyeztetik, mert nincs pénzük orvosra és gyógyszerre.
A Magyarországi Házfölügyelők Országos Egyesülete több ízben fordult beadvánnyal a polgármesterhez
és a kormányhoz, hogy léptesse életbe a baleset és betegségi biztosítást, de ez a kérdés is szorosan összefügg
a készülő szabályrendelettel, mert ez fogja eldönteni,
hogy kinek az alkahnazottja a házfölügyelő: a háztulajdonosnak vagy pedig a lakónak és, hogy ki fizeti a
betagiségbiztosítási járulék felét: a lakó-e, vagy pedig
a háztulajdonos? Mindenképpen ideje volna mielőbb

megoldani a lakbérszabáJyrendeletet, leginkább talán
— a lakók érdeke miatt is.
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VÍZ l\el3^elt bort Isznok m ég & gyerekeR Is, o k ik sokszor Itolo-'
son k erü ln ek n z Iskolébn
Lassan halad a vonat, egyik kis falusi állomástól a másikig.
Minden bakterháznil megállunk. Az utasok unalmukban hatalmas „talon és durák!‘‘ partiekat bonyolítanak le.
Zalamegyében vagyunk. Alig pár kilométerre a jugoszláv
határtól. A vasúti töltés egyik oldalán hatalmas erdőségek — az
Eszterházy hitbizomány birtokai. Másik oldalon apró kis közsé
gck. Zalalövő, Lenti, Lentibegy, Rédics. Ez utóbbi a végállomás.
Csonka-Magyarország határa.
Csáktornya már nem a miénk . . .
Lentiben megáll a vonat. Sokáig áll. Kiszállok és elindulok
a község felé.
Kis modern állomásépület. Alig néhány évvel ezelőtt épült.
A töltésen túl erdőségek és az Eszterházy-féle famegmunkáló
telep, mely most tétlenül, zajtalan csendben ásít a szörnyű csendességben.
Útközben alig találkozók valakivel. A kocsmák üresek, A
falu, mintha teljesen kihalt volna. Pedig a férfiak odahaza vannak. Egydkük sem dolgozik.
Áll a Gláser-féle Orion Pótkávégyár. Az 5000 holdas hatalmas bérletet most likvidálja az O.H.Ei. — Csak a Lenolaj-gyár
dolgozik — erősen leredukált üzemmel. Az emberek otthon
faragcsálnak vagy tétlenül bámulnak a semmibe.
Szörnyű nyomor pusztítja a lakosságot.
Amíg Gláserék bírták, a fatelep is üzemben volt, sok száz
család dolgozott. A községek fejlődtek; nyugodt, békés volt az
élet.
Gláserék fizetésképtelenek lettek, még 1932-ben. Nem bírták fizetni — a Hhbizománynak — a hatalmas bérleti dijakat.
Eszterházy Tamás grófnak kellett a sok pénz . . . és most
végig a „trianoni-csikon“, pihenhetnek az emberek.
Eiselt Rezső főintéző úr likvidálja a Gláser „birodalmat'.

ö vezetett végig az elnémult magyar falvakon, ahol most minden csendes . . . mint a Sipka szorosban, Verescsagin képén.
Kis kétüléses bricska visz bennünket a kanyargós országúton.
Apró kis hidak szelik ketté a Lenti „folyót“, mely ugyan inkább patak, bár vizében van annyi piszok és szemét, mint a
Dunában.
— Elviszem valahová a szerkesztő urat, — mondja rejtélyesen a rendkívül szimpatikus főintéző-kalauzom. — Hadd lásson
olyasmit is, amelyhez hasonlót úgy sem látoU még — ez életben.
Kíváncsian tekintek útitársamra, aki komoly, hatvanas úriember és óriási erőfeszítéseket tesz a helyzet megjavítására.
Ahogy megyünk az országúton, szembejön velünk egy szekér.
SovŰny kis ,.magyarkák“ ügetnek előtte. A kocsin mocskos, ócska fahordó van.
— Bort visz? — kérdem a főintézőt.
— Az ám! — kapja a fejét. A bor itt nem érdtmli meg
a fuvart. Sokkal drágább kincs van benne.
— Vizet visz Lentihegy községnek,
— Vizet? — Hát Lentihegyen nincs víz?
Kísérőm arca elkomorodik. — Éppen oda megyünk; személyesen győződjön meg szerkesztő úr, arról, amit szavakkal úgy
sem lehelne kifejezni.

2000 ember víz nélkül.

A bricska emelkedésnek fut. Két oldalt apró szöllőbirtokok.
Felélünk Lentihegyre — körülbelül 320 méterre a tenger színe
fölé. A község, mindössze egy-két ucca. Középen kis tér. Itt áll
az Állami Elemi Népiskola.
Csinos földszintes ház. Kapuján két szárnyas angyal tartja
a magyar címert.
Lenézünk a völgybe. Alig négy kilométerre Lenti; velünk
szemben Rédics. Oldalt egy mély völgyben Csáktornya . . . Egy
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Í8tálló hátsó fala az országhatár. Azontúl csak útlevéllel lehel —
közlekeclni.
Az iskolában éktelen zaj. Fütyiirészés, ordítozájs . . . tanulnak a gyerekek.
Belépünk. A tanítónő fogad. Negyven év körüli intelligens,
fáradt úriasszony. Száz tanítványa van, akiket két csoportban
tanít, reggeltől-estig. Nem csoda ha fáradt.
Valamit észreveszek.
— Mi van ezekkel a gyerekekkel? Arcuk izzóan piros, vagy
betegesen sápadt . . . és a szemük révetegen szalad végig rajtunk.
— De hiszen ezek részegek! — Megdöbbenve fordulok a
kísérőmhöz.
Eiselt főintézö úr komoran bólint és beszélni kezd.
— Az egész falu viz nélkül áll. Nincs kút. Négy kilométerről hordják a vizet — már akiknek lovuk, kocsijuk van. A víz
itt pénzbe kerül. Pénz meg nincs. Viszont, három év előtti bortermésük sem fogyott még el. Víz helyett tehát bort isznak.
Reggelire a gyerekek bort „kávéznak“. Majd, mikor iskolába mennek, mindegyikük kap egy kulacs bort, hogy
tanulás közben meg ne szomjazzanak.
Ilyentájt már elfogy az ital és egyik mámorosabb, mint a
másik.
— De hiszen ez borzalmas, .át nem próbálták a vármegyét
egy kútépítéshez megnyerni?
— A vármegye is nagyon szegény. Minden évben ígéretet
kapunk, hogy csinálnak valamit. Tavaly már a miniszteniél is
próbálkoztunk, sajnos, siker nélkül.
Bezzeg Lillafüreden nem sajnálták a pénzt. Pedig itt, csak
300 méterig kellene fúnii. Remek, agyagos a talaj. Talán már
feljebb is akadna víz.

*

* tEgyik gyerek rámbámnlt. Szemei a részeg emberek üres
pillantásával meredtek felém. Hirtelen elkurjantotta magát és
tempósan' továbbállt.
Sietve felültem a bricskára. Szónélkül hajtattam ki az állomásra. Egyszer sem tekintettem vissza. De szemeimben, apró kis
emberkék viziós fényképei cikkáztak.
Mikor a vonat beállt, a kalauz elkiáltotta magát.
Lentiközség! . . . tíz perc! — úgy hittem, mintha azt mondta volna . . .
Deliriumfalva! — középkor!

A Gschwindt-féle szesz-, élesztő, likörés rum gyár rt. igazgatósága és felügyelőbizottsága mélységes megrendüléssel jelenti,
hogy a vállalat h. vezérigazgatója és igazgatósági tagja,
R

e i n
S á n d o r n r
k e r e s k e d e lm i ta n d c s o s ,
az O rszágos Szeszérté kesitő rt. igazgatóság! tagja, életének 66. évében elhunyt.
Az elköltözött 50 éven át szentelte nagyvonalú munkás életét a vállalat felvirágoztatásának és azzal teljesen egybeforrva, szive minden
dobbanásával, tündöklő elméjének teremtő erejével, páratlan önzetlenséggel és fáradhatatlan
buzgósággal szolgálta érdekeit. Elhunytéval egy
emberi erényekben és eredményekben gazdag
élet ért véget.
Emlékét soha el nem múló tiszteletteljes
kegyelettel fogjuk megőrizni!

Ne legyen műjég monopólium!
A jég-ügy mindaddig nem izgatta a magyair kőzönséget, amíg ezt a kérdést reá nem erőszakolták.
Addig kutyabaja se‘ volt vele. A jeget elhozták nlagy
darab kocsikban, nagy darab emberek felvitték és a
háziasszony berakta a jégszekrénybe. Soh‘se nézte: természetes, avagy mesterséges jég-e a hosszú té^alapalakú hideg tárgy, hűtött az mindenképen. Ez a paradicsomi állapot évekig tartott, amíg egyszer a jéggyárak előállottak azzal, hogy nem tűrik tovább, hogy
mellettük még valaki, vagy valami próbáljon kenyeret
keresni, vagy adjon a jégből. Hatalmas és szervezett
akciókat kezdettek a mesterséges jég ellen. Céljuk semmi más, mint megszüntetni, lehetetlenné tenni a természetes jég előállítását és természetesen a forgalombabozatalát, .szóval leszorítani a piacról, sőt eltűntetni
a természetes jeget és annak készítőit azt a néibányszáz
embert, akik vele kenyerüket keresték. A legfantasztikusabb eszközökkel vítták ezt a harcot minden téren, Mindenkit és mindent mozgósított a kartel az ügy
érdekében. Vádaskodásoktól, kompromittáló aknamunkától épiígy nem riadtak vissza, mint fenyegetésektől.
Egyik akció a másikat követte államnál és városnál.
Ma ott tarUuik, hogy pénzüknek — szívósságuknak alighanem eretlménye lesz. A kartel állítólag megkapja az egyeduralom jogát. A döntő fontossájgrí akta
ott hever döntés elölt az illetékesek asztalán.
Ámde az ügyet ne lehessen könnyen lezárni. Elvégre sokszáz ember exisztenciájáról is szó van.
Meg azután mégiscsak mégegyszer alapos vizsgálat alá kell venni a természetes jég ellen felhozott vádakat.
Egy bizonyos:
sokkal olcsóbb,
de ez a tény mellette szól. És a többi vádpont? Azokra
n ^ v e nagyon eltérőek a vélemények. Épen azért: jól
fontolják meg!

A fő v áro s nám párto lja
a Labriola oyerm ekelőadásalt

Pesten már jó néhány esztendeje nem jő üzlet a színház (de
mi jó üzlet egyáltalán?), és ezeket a kedvezőtlen viszonyokat
természetesen Labrioláék is súlyosan megérzik. A színház igazgatósága, hogy a jövedelmeket valamikép fokozza, az ehnult esztendő óta hetenkint gyermekelöadásokat rendez. Ezeknek az előadásoknak meglehetősen nagy közönségük volt, aniiheii nem csekély szerep jutott annak a ténynek, hogy a közoktatási ügyosztály engedélye alapján a tanítók az iskolákban kihirdették és
ajánlották a színház gyermekelőadásait. Annál súlyosabban éri
tehát a Labriola-Színházat az a konfliktus, amely közte és az
ügj'oszlály közt kitört, és. amelynek következtében az ügyosztály
eltiltotta az iskolákban a színházi előadások propagálását és
ajánlását. Az ügy előzményei a következők.
Tavaly december 6.-án és 8.-án a „Robinzon“ c. darabját adta
elő a színház, mindkét esetben zsúfolt ház előtt. A nézőtéren
több pedagógus is helyet foglalt, akik kínos meglepetéssel konstatálták, hogy a darabban egy részeges falusi tanító is szerepel a
gyermekközönség nem csekély gaudiumára. A pedagógusok jelentést tettek Szendy Károly tanácsnoknak, aki a napokban rendeletileg közölte az összes fővárosi iskolákkal, hogy a Labriola-Szinház
előadásainak erkölcsi támogatását megvonta. Ez;entúl tehát a főváros iskoláiban nem hirdetik és nem ajánlják a Labriola-Szinház
előadásait.
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Erről az intézkedésről az ügyosztály értesítette a színház
igazgatóságát is. Labrioláéknak állítólag eltökélt szándékuk,
hogy a gyermekelőadásokat ennek ellenére is megtartják. Mindenesetre ajánlatos lenne, hogy a direkció a jövőben nagyobb
gondot fordítson és több pedogógiai érzéket tanúsítson a gyerniekelőadások anyagának inegválogatásáuál.

M eghukoíí a M etro 7 sztár
filmje
Elöljáróban kijelentjük, hogy amikor a filmet elbíráljuk, korántsem az illusztris írónő művéről beszélünk. A regény és a film, két más világ, a regéiny jó,
a film gyenge kópiája.
,
Ennél a produkciónál ismét bebizonyult régi elvünk: kór a dobot tiílzottan verni olyasmiért, ami ké.'őbb oralettszernen hat. Akkora lármát csaptak ezért a
7 sztár filmért Metróék, amiyn-a felfokozták az érdeklődést, hogy a kényesigényű, jójudiciuinú pesti
publikum, azután nem volt képes arányosságot látni a
lárma és a lényeg között. Ezzel nem akarjuk azt állítani, hogy ezentúl ne csináljanak reklámot a filmeknek, de valami mértéket mégis illik tartani. Még akkor is, ha Garbóról van szó. Az isteni svéd egyetlenlenről, aki azonban ebben a filmben nem nyújtja azt,
amit várnak tőle. De vegyük sóira a dolgokat.
Garbo tűljátsza szerepét. Sok a fölös pátho'sza,
meg több a szemnyújtogatása, O'tt ugrándo'zik, szökell,
ahol nem kéne és ott és annyit iiyögdécsel, aho'l már
elég volt a síró hangulatból. (Ez azonban inkább rendezői hiba.) Partnerei közül a báró, akit a rossz rendezés ide-oda kószáltat egész valószínűllenül (különben is a filmbeállításban, gyenge, de annál hihetetlenebb figura), nem megfelelő alak, arc és játéktudás
erre a nagyon nehéz .szerepre, űri csirkefogó, de olyan
.«szituációkban úr, ahol ezt úgyse hiszi el néki senki és
olyan csibész, tolvaj, amikor egyáltalában nem stilnsos a gangiszterkedése. Az orvos határozatlanul megjátszott alak, sokhelyt szinte egészen értelmetlen és az
ember felkiáltani szeretne; menjen ki a képből! A
textilkönyvelő pózai sem sikerültek, a beállítások, stőt
sokszor a felvételek is gyengék. A vezérigazgató brutális alakja talán a legjobban sikerült, ámbár az volt
az érzésünk, hogy nincs tisztában, a szerepével. (A
rendező se.) Kellemetlenül gyenge Gruzinszkája társalkodónöje. Ellenben kitűnően játszott az állat-szereplő
és itt remekelt az operatőr is. Általában a kép mindtenütt szűknek és szűkösnek látszik, ahol pedig; sokat
akar, ott nagyképíí.
Többet vártunk ettől a filmtől. Mit tudtak volna
csinálni ebből a témából a németek. Nem a Sam GoMwynék kezébe való anyag ez.
Resümé: a 7 sztár fibn gyenge középszerű. Garbo
nem öregbítette dicsőségét vele, a többiek is erősen
várakozásukon és tudásukon alul mozogtak, aimivel
azt is mondjuk, hogy a rendező a hibák tömegét követte el és nem mindig vigyáztak a lencsetechnikára
sem. Még szerencse, hogy német verzióban hozták a
filmet. Yenki nyelven teljesen élvezhetetlen lett volna.
így is csak azok örültek neki, akik a nagy beharangozás bódnlatában önmaguk előtt rejtették el csalódásaikat és bosszankodástikat.

Ő szinte szinházi szem le

^cni^eti Szinltáz.
Rudolf Besier, az Ahol Ulos a szerelem szerzője, az angol
irodalcmtörténet egy darabját dolgozta fel drámává, és mindvégig bíveii be is váltja azt, amire ez a szüzsé kötelez. Tiszta
irodalom és merő művészet ez az ötfelvonásos színjáték, halk, de
kristálytiszta mond.itaival, finomszövésű jeleneteivel. A lánynak,
a körítőnek a harca a szerelemért, a szabadságért, az életért az
apával, aki valamilyen régi lelki defektus következtében kegyet
len, értetlen és önző puritán zsarnokként nehezedik kilenc fel
nőtt gyermekére. Hogy mi volt az öreg Barettnek ez a lelki de
fektusa, annak az ötödik felvoná.djan kellene kiderülnie, de szfiz
százalékig nem derül világ erre a kérdésre. Ez kétségtelenül tő
rése a darabnak, aminthogy a mai néző számára néha kissé idegen, bizonyos problémák túlzottan nagy súlya. De nem szabad
elfelejteni, hogy kilenc évtized választ el a kortól, amelyben játszódik.
A harcban végül is az apa marad alul, és ép így elbukik másik lányával, Henriettával szemben is, akit épen saját merev, kegyetlen és eszelős puritanizmusa kényszerít bele az esküszegésbe,
alakoskodá.sba és csalásba.
Barett Erzsébet, a költő alakításával Bajor Gizi ismét felejthetetlen élményt szerzett a nézőnek. Ódry Árpád az öreg Barett
komor figuráját rajzolja megrázó erővel, a negyedik felvoivás
régi bibliajelenete brilliáns. Petheö Attila elegáns, szimpatikus
Browningja, Rápolti Anna Henriettája maradéktalan elismerést
követelő produktum.
A Magyar Színház
az Oktogon, a II. József-repríz, az Éjféltől hajnalig utiáji valami
köimyebb fajsúlyú nyalánksággal akart kedveskedni közönségének. Hát kedvesnek kedves ez a Rulett, valódi fodorlászlói charme-mal és könnyedséggel csevegnek a szereplők, az ember nem is
veszi észre, hogy telik az idő. A jámbor színházlátogató polgárnak sem fekszi meg a darab gyomrát, agyát vagy szívét, lefekvés
után nem lépelödik problémákon, nyugodtan, mosolyogva tud elaludni, és másnap még elmondja az ismerőseinek, hogy „nahát,
milyen jó bemondásai vann.ak ennek a Törzsnek; szenzációs!"
Mindez kétségtelenül nagyon kedves, s ha még hozzávesszük,
hogy Garn Zoltánnak valóban művészi díszletek tervezésére ad
alkalmat, akkor igazán nem kívánhatunk semmi többet. Törzs
fenő, Sulyok Mária, Ráday Imre, Makay Margit, Gázon Gyula
játsszák a vígjáték főszerepeit.

MIÉRT

t an á c s o s
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osztálysorsjegyet
venni vagy r e n d e l n i ?

M ERT

a sorsjegyeknek egy későbbi osztályhoz való vásárlásáná.
az előbbi, lejátszott osztályok betétjeit is meg kell fizetni
Tehát sokkal célszerűbb a sorsjegyeket mór az első osztály húzása előtt megvenni, hogy a rendkívül kedvező
nyerési esélyeket teljes mértékben kihasználhassa és hogy
ne veszítse el egyetlenegy osztály nyereményeire való
igényét se.
Egész

241

rengő

A sorsjegyek hivatalos ára:
Fél
Negyed
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pengő

e

pengő

AZ össze« löárusltöknekl.

Nyolcad
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pengő
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Bpivárosi Színház.

A színlap vígjátéknak nevezi, de inkább burleszk Vaszary János új darabja, a Házassággal kezdődik. A komikai alapötlet
meglehetősen olcsó, jutányos áron hozzá lehet jutni minden harmadik házassági anekdotában, de végeredményben a taylorizmus
korszakában minden felesleges kézmozdulatot ki kell küszöbölni:
oda nyúl a szerző, ami a legközelebb esik és a legkevesebb fáradtsággal elérhető. Az akaratos, önfejű, zsörtölődő fiatalasszony
még a nászút előtt összevész a férjével, otthagyja, gangsterek rabolják el, de három nap alatt a fejükre nő, úgyhogy már szívesen szabadulnának tőle, végre jön a férj, és helyreáll a béke.
C‘est tout. Nevetni azonban lehet bőségesen, és bizonyos tág liberalizmussal kezelve a kérdést, ez is nevezhető programnak és célkitűzésnek.
Lázár Mária igyekezett minden lehetőséget kiaknázni, viszont
sokkal szívesebben látjuk nekivalóbb szerepekben. Páger Antal
mindinkább legtehetségesebb színészeink közé számítható. Huszár
Pufi sok derűs percet szerzett a közönségnek. Medgyes László
díszletei megérdemelték az őszinte és meleg tapsot.
Kamaraszínház.
Az a meleg szimpátia, amely bennünket célkitűzései és eredményei alapján ehhez a valóban ktiltúrhivatást teljesítő avant
garde-színházhoz fűz, nem ment fel bennünket attól, sőt egyenesen kötelességünkké teszi, hogy megmondjuk: a Bolondórát nem
tartjuk szervesen beilleszthetőnek az eddigi programba. Másrészt
azonban kétségtelenül méltányolnunk kell azokat a szempontokat, melyek ezt a darabválasáást indokolná teszik.
Burleszknek egyébként kétségtelenül elsőrangú a László—
Szenes—Szántó-darab, amelyben a három Latabár, Keéry Panni,
Neményi Lili, Somogyi Nusi gondoskodnak a közönség állandó
derültségéről. Gyarmathy Miklós díszletei kitűnőek.

D r. Némethy Károly tanácsnok
A gazdasági depresszió lelket-testet rontó hangulatában és
kihatásaiban sokszorosan nehéz a helyzete annak az embernek,
akit sorsa és méginkább predesztináltsága arra a posztra állít,
ahol ezekkel az áramlásokkal szemben a művészi törekvések
érdekeit, s még hozzá anyagi érdekeit is kell megvédenie. Hiszen a leépítés mozdonya ma persze és természetszerűleg is^ a
könnyebb pályákat keresi, hogy azokon robogjon keresztül, így
van ez a városnál is, ahol a kék ceruza hóhérhegye először azokat a tételeket kutatja, ahol legkisebb a belső ellenállás. A
művészi erők nem rendelkeznek kellő felkészültséggel az ilyesmivel szemben, ők szelídek, lényegüknél fogva sem ájl közel
hozzájuk az anyagiakért vívott harcnak sem tempója, sem szelleme, mi lenne itt, ha nem a „the right man“ állana őrt ezen
a gránicon.
Dr. Némethy Károly tanácsnok nehéz szerepe elsősorban a
fentiekben nyer kellő, talán csak a jövőben értékelhető kifejezést. A boldogabb jövőben, ahol tisztultabb fejjel látjuk, vagy
látják majd az utámmk következők, micsoda értékei az életnek
a szépség kultuszát egyedül hirdető művészetek és mit jelent
Némethy Károly erőfeszítése, amellyel érdekeiket megvédeni
törekszik. Régi megállapítás, hogy a nemzeti erők legjelentékenyebbjei a művészi energiák és a megújhodásban minő szerepet
játszanak. Sajnos ez a megállapítás legtöbbször puszta szó, esetleg kiáltás marad, ennél tovább alig mennek a honfiak. Micsoda
különbség Némethy Károly, aki felelősségteljes őrhelyén hihetetlen szeretettel, akarással és ambícióval őrzi a főváros kulturális

ügyeit.

Le a kalapot előtte és ha vagyunk néhányan, akik átérezzük

munkája hatványozott fontosságát (1933-at írunk, ne felejtsük!),
támogassuk őt a magunk minden elképzelhető módján. *
Remélhetőleg a köd egyszer eloszlik és a megértés szélesebb
lesz az ilyen problémákkal szemben. Akkor szobrot fog kapni
Némethy tanácsnok.
Erre ő persze azt mondja: kötelességem teljesítettem. Helyes,
azt is. De azon túlmenően ideget, energi)fit adott, á l d o t t azért,
hogy a magyar főváros ebben a sötét éjszakában még mindig
azon a kulturális színvonalon álljon és vezessen, ahová tradiciói
állították.
Ez pedig ennek a szerény, csendles embernek az érdeme.

Tisztelet és hála adassák Némethy tanácsnok személyének és
munkájának.

A k ö ltő és a so rsh arag

— niint azt m ár mindenki tudja, — ©gy anyaméhben
születtek. Várnai Zseninél is, akit nem kell az olvasóknak közelebbről bemutatni. Úgyszintén, Halmi Bódogot
sem, az irodalomszerető jeles bírót, akit harmincötéves
író- és könyvimádata érdemesít a föntebbi jelzőre. Halmi Bódog, a bíró igazságotkereső szemével ©s embertszerető lelkének minden hevével tartja a barátságlot az
irodalom és a költészet nlapszámosaivaL Szándékosan
írtuk, hogy az irodalom és a költészet napszámosaival
tartja fönn az érintkezést, mert másképpen ©1 sem lehetne képzelni a megbecsülésnek, d© még inkább a
segíteni akarásnak azt a tiszteletreméltó formáját, ahogyan Halmi Bódog becsüli meg és akar segíteni az irodalom és a költészet napszámosain.
Minden bizonnyal ez a tiszteletreméltó és nemes
szándék vezette a közelmúltban is, amikor Várnai Zseniért — a költőnő tudta nélkül — exponálta a személyét. Ki másnál exponálhatott volna Halmi Bódog elgondolása szerint a Ifegeredményesebben, mint a Baumgarten-alapítványnál, helyesebben annak egyik kurátoránál, dr. Basch Lórántnál, akiről tudta, hogy befolyásos ember és döntő szava van az alapítványi segélyek
kiosztásánál.
Halmi Bódog tehát annak rendje és mójda szerint
cselekedett is.
Levelet irt dr. Basch Lórántnak, amelyben
őszintén föltárta, hogy Várnai Zseni anyagi
gondokkal küzd, alig tudja megkeresni a máról-holnapra való betevő falatot.
Aminek az a közvetlen oka, hogy „az egész könyvtárra
tehető ihletés extázisbán fogamzott regény és novella
termelés hever nagytehetségű és nagymtdtú, de az önadminisztrálás művészetével nem rendelkező alkotó tehetségek fűtetlen albérleti szobájának rozzant polcain,
amelyekben a kor muzsikáját visezhangozó lyrának és
epikának megalkuvástalan bátor hangjai zendűlnek
meg a kiadói üzleti séma béklyóitól meg nem kötötten
a megjelenés reménye nélkül és alkotóik a legszűkítettebb megélhetés filléreivel sem rendelkeznek.“
Halmi Bódog, tehát, levelét megírta és mint aki
dölgát legjobban végezte, várt. Várta, hogy Basch Lóránt, levelének elolvasása után' rendelkezésre fog állni
a költőnőnek.
Azonban nem így történt.
Basch Lóránt levelet írt Halmi Bódognak, amelyben a legnagyobb csodálkozásának adott kifejezést,
amiért a bíró exponálta magát Várnai Zseni anyagi segélyezésének ügyében, mert ő (már mint Basch Lóránt)
úgy tudja, hogy Várnai Zsenit a Szociáldemokrata
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Párt^tartja el, otínan kap fizetést, tehát nem látja semmi szükségét a költőnő segélyeziésének.
Amikor ez tudomására jutott a költőnőnek, elhiszszük, hogj' sírvafakadt.
Mert ugyebár Basch Lórántnak éppen úgy, mint
bárki másnak, jogában áll azt föltételezni, hogy Várnai
2 ^ n it a Szociáldemokrata Párt tartja el, az a párt,
amelyről mindenki tudja, hogy a nincstelenek pártja
és bárhogyan is szeretné, de nem áll módjáhan a költőnőnek olyan fizetést (szóval nem segélyt!) adni, mint
amilyent a költők megérderaiclnének.
Jdalmi Bódog hiába írta meg a levelet, lelve a legeniberihb jószándékokkal. Hiába állapította meg, hogy
Várnai Zseni „A szegény asszony szenvedéseinek, a vérző anyaszívnek megragadó erejű lantosa, akit didergő
munkások ezrei (e sorok írója hozzáteheti — tíz-, meg
százezrei) kísérnek áhítatos bámulattal nehézé göröngj’ös óletiítjain.“
De erról már igazán nem tehet, hogy a Baumgartner-alapítvány kurátora azt hiszi, hogy Várnai Zsenit
a Szociáldemokrata Párt tartja el: jól, „fényesen‘‘, kielé.gítően, mert hát akit mint költőt „didergő munkások ezrei kísérnek áhítatos bámulattal“, azok annyi
pártadót fizetnek, hogy a párt eltarthatja a költőit is.
A pártnak fizetett fillérekből talán, úgy gomdollták
taJlán?
Mert hogy Várnai Zseni mit gondolt, azt nem nehéz kitalálni.
Azt, hogy a költő és a sorsharag egy anyaméhben
születtek.
György Miklós.

A sö rö sö k központia,

ha még nem tudná a serivó magyar nemzet, a Deák Ferenc u. 10. sz. a. létezik. Az ember sötét és kétes tisztaságú folyosókon botorkál keresztül, amíg megtalálja. A
csengietésre erősen ételszagú előszobába eresztik az embert, kiderül, hogy félig magánlakás, félig iroda az a
helyiség, ahonnan a sör árát diktálják a szomjas emberiség hazai részének. Az iroda rendszerint üres, elhagyatott, olyan csatatérhez hasonlít, amelyet pánikszerűen és undorral hagy ott mimd a két fél, ez esetben a
sö'rös-érdekeltek és a sörivók.
Ennek a csendnek, ennek a tengés-lengésnek állítólag az az oka, hogy a sörgyárak rájöittek arra, hogy
hiába fizetik a megléhetősen stdyos obulusokat e központ részére. Felmerült az a jogosnak látszó aggály,
hogy nem-e inkább hátráltatja a sör-érdekeket ez az
(iroda, mintsem előbbre vinné. Ha a sörstatiaztikákat
böngésszük, nagyon úgy néz ki, mintha igazuk lenne.
A sörivás kontingense igen-igen leszállott, ami azonban
nein írható egyes-egyedül a sörivók pénztárcabeli apadására. Mert vannak a sör körül más, olyan kérdések
(export etc.) is, amelyeket portálhatott volna ez a központ. Miért nem tette?
Bizonyára épen ez az indokolás vezteti most a szakma azon egyeseit, akik a söriroda megszüntetése mellett
akarnak agitálni. A szinekura-itlők lejártak, elmúltak;
badarság lenne ilyen okokból a központot fenntartani,
amikor nem képes az érdekeltek ügyét egy lépéssel sem
elősrelendíteni.
Ha a sörközpontra fordított tetemes summáknak
csak egyrészét is ökonomikus propaganda-munkára
használnák fel az egyes vállalatok, az eredmény hamar
mutatkoznék. Persze nem llehet sörbe dugott fejjel vitatkozni az ilyen kérdésekről, azaz a „non putarem“
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kényelmes, de annál veszedelmesebb álláspontjára helyezkedni. Ki a fejet a sörből és cselekedni — de persze nem a sörirodai elgondolások alapján.

Knapp úr közgazdasági tevékenysége

nem ismeretlen a Magyar Közéht olvasói előtt. Több ízben
rámutattunk már azokra a bokros érdemekre, amelyeket exportunk fejlesztése (visszafejlesztése) körül szerzett, s melynek következményeit nyögi termelő és exportőr egyaránt. Legutóbb a
magexportot sikerült monopolizálnia és legelső ténykedése az
volt, hogy az addig 8%-os prémiumot (amellyel 1 millió pengős kivitel nyert lebonyolítást) a felére csökkentette. Számításaiban azonban csalódott, mert az exportőrök nem óhajtottak a
Mr. Knapp nyújtotta lehetőségekkel élni. Most az I. G. Farbenindustrie, amelyhez a kompenzációs megállapodás fűzi a magexportot, megváltoztatta a Knapp-rendszert és 8%-os prémiumot
fizet. így már több millió pengős kötés is létesült, valószín
azonban, hogy a megváltozott németországi viszonyok következtében csak mintegy 4—500.000 pengős magüzlet kerülhet lebonyolításra. A különbözet Knapp úr tevékenységének eredménye.
A Standard Villamossági Rt.
állítólag újabb niunkáselbocsájtások előtt áll, ámbár a vállalat
múident megtesz a folytonosság megmentésére, illetőleg biztosítására. Ezt igazolja az Ericcson-nal létesíteni óhajtott üzemközösség is. Lehet, hogy ez a tranzakció egyik újabb állomása lesz
a már korábban megindult racionalizálási folyamatnak. Az bizonyos, hogy mnnkáselbocsájtással legfeljebb némi költségcsökkenés érhető el, de megrendelést gyűjteni ily révben? Mi azt
hisszük, inkább a vezetőség megrendelések szerzésére képtelen
tagjai körül kéne szétnézni az elbocsájtásokat ületöen.
CSERKUTI ENGEL MIKSA, az Európai Arit- és Poggyászbiztosító vezérigazgatója, Rómában halálos baleset áldozata lett. Nevéhez fűződik a vasúti biztosítás egész Emrópára kiterjedő szervezetének a kiépítése. Halála nemcsak a biztosítási szakmának,
hanem egész közgazdasági életünknek súlyos vesztesége.
* A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára Rt. 1932. évi mérlegének legfontosabb adatai: tiszta nyereség 50.369 P, betétek
2,612.230 P, kamatnyereség 505.286 P. Mobilitás több, mint
100%-os.
* A Magyar-Olasz Bank anno 1932: tiszta nyereség 1.452.237
P, betétek 34,512.009 P, hitelezők 13.268.626 P, osztalék 5%-os
2.50 P. (1931-ben 3 P.)
* Az Angol-Magyar Bank Rt. is közzétette 1932. évi mérlegét.
A bank 1.525.017 P tiszta nyereséget mutat ki. Átvitel a folyó üzletévre 225.017.09 P. Betétállomány 63.1 millió P, hitelezők 33.5
millió P. (némi emelkedés 1931.-el szemben).
* A Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár rt. 1932.
évi mérlege e nagyvonalúan vezetett vállalkozás stabilitását és
fejlődésképességét igazolja. Osztalék 6.50 P.
Az emberiség általában arra törekszik, hogy a hangulatot, a
kedvet, a reménységet fokozza. Ez leginkább elérhető a m, kir.
osztálysorsjáték által, mert akinek sorsjegye van, alapos a kilátása, hogy egy kis befektetés árán nagy vagyonra tehet szert. Hol
nyerhet ma, 30, 40. 50, 100, 200, vagy 300 EZER PENGŐT? A m.
kir. osztálysorsjáték módot, alkalmat ad, hogy kiteebb-nagyobb
nyereményben részesüljön bárki, mert mindenkinek és az összes
sorsjegyeknek egyforma a nyerési esélye. Az új sorsjáték húzása
április 7-én kezdődik, tehát próba — szerencse! Az első osztályú
sorsjegyek hivatalos ára: 1/1 = 24, 1/2 = 12, 1/4 = 6, 1/8 = 3
pengő az összes budapesti és vidéki főárusítóknál.
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KÓSA LAJOS: JAJ AZ ERŐSNEK.
Kása Im j o s hosszú hallgatás után léi)«tt ismét a nyilvánosság elé verses könyvével. A nagyon tehetséges költőnek ez az
új niuinkája, amelybe közel hét év szellemi termését gyűjti egybe, újabb fejlődéséről tesz tanúságot. Bár a v'ersek magukon
viseLk az általános levertség hangulatát, a keserű színeken áttör a költő bizalma. Kosa Lajosnak ez a megnyilatkozása íréi
rályájának jelentős mérföldköve, és meg vagyunk győződve arról,
hogy még a mai nagy közönyben is felfigyelnek hangjára, amivel azt is mondottuk, hogy nemcsak beLő céljait érte el könyvével, hímem kultúrhivatásának is eleget lett vele.
SZÁNTÓ LAJOS; DÖNGETIK A KAPUT. — Vannak könyvek, amelyeket együltő helyében kell az embernek elolvasnia.
Mint ezt is. Ugyanakkor fölvetődik a kérdés, hogy ki ez a
Szántó Lajos? Ki ez az iró, aki evvel a regényével fölfigyelésre
kell hogy késztesse az olvasót. Irt ez már valahol? Jelent meg
már máskor is írása? Úgy véljük, ez aligha lehel fontos. Csak
éppen eszünkbe jut ennek a könyvnek az elolvasása után a főváros és az ország egyik legnagyobb kiadóvállalatának, az Atheneaumnak a regéiiypályázata, amelyre 250 regénnyel pályáztak
az írók és az Atheneaum szerint a pályázat — meddő maradt,
mert a bírálóbizottság egyetlen egy regényt sem talált alkalmasnak a pályadíjra. Nos, Szántó Lajos regénye fényes bizonyítéka
annak, hogy az Atheneaum éppen úgy, mint a többi kiadóvállalatok, nem a helyes úton járnak, amikor meddőnek nyilvánítják
a regénypályázatokat. Ezt el kellett niondanmik a — kiadóvállalatok okulására.
Szántó Lajos regénye döbbenetes éleslátással rajzolja meg az
elkövetkezendő tragikus eseményeket. Vannak oldalai a regénynek, amelyeket különlenyomaton kellene terjeszteni. Minden
sorából a békéért aggódó, pacifista ember remegése szól. Ha a
regény fölépítése, szerkezete nem is kerek egész, az elgondolása,
szándéka többel érdemel, mint megbecsülést. Föl kell rá figyelni
és cl kell olvasni. íróját meleg kézszorítással köszöntjük. Sikere
pedig akkor lesz a legnagyobb, ha mindazok a jóslások, amelyekről irt, nem fognak bekövetke/jii. De, félő, hogy úgy lesz,
ahogy a regényében megírta.
DR. ZENTAY DEZSŐ: BESZÉLŐ SZAMOK. Dr. Zentay
Dezső, a kitűnő tollú újságíró és a még kitűnőbb statisztikus,
valóban hézagpótló munkához kezdett, amikor a „Beszélő számok'^
sorozatában „Magyarország ts a nagy világ“ címen az első kötetet kiadta. Mint azt a könyvéliez írt bevezetőjében mondja, azért
,.raert hiányzott eddig olyan olcsó, összefoglaló munka, amely
mindenki számára könnyen elérhető biztos v'ezető lehetne a világszerte átalakuló és megnehezedett élet bonyolult útjain“.
Dr. Zentay Dezső eddigi munkássága, komoly fölkészültsége
garanciája annak, hogy „a fölvilágosítás számai elkerülnek mindenhová, ahol az emberiség jobb sorsa érdekében erre szükség
van“.
A Szivárvány szépirodalmi és művészeti folyóirat idei 1. száma most jelent meg. A lap Tamás Sári, Nechanszky Lajos, Debreczeny Lili, IFeöres Sándor, Varadi István, Kislödi Árpád és
Ossip Jíirij Fegykovics verseit, Németh Ágoston és Per Jenő novelláját, valamint Goitein Zsolt és Faragó József tanulmányait
közli. Gazdag kritikai és szemlerovat egészíti ki a szám tartalmát.

Buda legszebb részén kertre néző, déli fekvésű,
kétszobás, komfortos, verandás öröklakás eladó. Megte>
kintliető: II. Lövőház u. 34. félem. 5. Érdeklődés: VIII.,
Csokonai u. 12. I. 14.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:

Budapesti őfilakós. Köszönjük .szives fi^gyelmét.
Vártuk a beígért telefonálást, elmaradt. Kerülik tehát
új időpontot. — K. Gy. Köszönet nem jár érte. Kötelességünk volt. Minden magyar tehetségnek készséggel
egyengeljük az útját szerény módiinkhoz képest. —
Slrandfürdös. Ez a téma erősen nyári, lessék két hónappal később jelentkezni vele. — Tiszamenti 1933.
Gyümölcsvédő cikkeinket kizárólag a dolgok íelelti
őszinte kritika sugallja, semmi más. Egyébként nem
mi vagyunk az egyedüliek, akik ezzel foglalkoznak. A
P. N. állandóan értekezik róla. Tessék figyelemmel kísérni. Hároiii nagy vállalat áll mögötte, ügy van, az
/. G. Farben. Tessék a címeket közölni, díjmentesen
küldünk majd mintapéldányokat. Üdvözlet. — Teréz,
körúti kisbank. Voltak ilyen ügyei, de azután elsimult
minden. Kölcsöiiközvetítéssel nem foglalkozunk, céget
elvből nem ajánlunk. •— Városi ember. Megható, hogy
ennyire védelmére kel. De talán Ön téved. A mi; adataink pontosak voltak. Nézze meg e szám soroaiatát is.
Azután ítéljen. — Doktor, Váci ucca. Az iskolaorvosi
problémával legközelebb foglalkozunk. Csak a nevében
van az angol jelző, úgy tudjuk, nincsenek jelentékenyebb külkapcsolatai a szokásos viszontbiztosítási
gesztiókon kívül. Fruchternek hívják.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos;
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LUKATS ELEMÉR
Segédszerkesztő; SZAVA ISTVÁN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal;
Vili., Déry ucca 10. — Telefon; 349—23.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

TOROK
_____

H

A. és Társa
ba nkh

Az

r

.- t .

BUDAPEST, IV., SZERVITA-TÉR 3. SZ.
a m. k ir. o a z l& ly so rsjá lé k fö á ru s il6 i.

Kísérelje meg szerencséjét és vásároljon osztálysorsjegyet
TÖRŐKNÉL.

SOO.OOO FElItO
E lé rh e tő le g n a s y o b b n y e re m é n y

NYEREM ÉNYHUZÁS

ÁPRILIS HÓ 7-én és 10-én.
flx I. o i s l . a o rs le g y Arak:

E g ész s o rs je g y ;

Fél so rs je g y ;

P 2 4 .-

N egyed s o r s jo g y ;

P 12__

P 6 .-

Arany János irodalmi és nyomdai rt., Budapest VIII., Szentkirályi ucca 23. — (Műszaki igazgató; Richter Márton)
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