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Nyomorgó milliomosnők. 
Két dologgal vesződik a szegedi asz-

szony a legtöbbet. A drágasággal meg a 
cselédkiérd és sel. Mind a kettő, — Isten bi-
zony, — van oiyan komoly kérdés, mint 
az, hogy bemegy-e az ellenzék a Házba, 
vagy nem megy be, sőt még annál is soklkai 
komolyabb, hogy ki fog ott szónokolni az 
ellenzék nevében. Mert mind a két kérdés 
egzisztenciális és a kisemberek, a közép-
osztály családjainak lét-, vagy nemlét kér-
dése. 

A drágaság alapjaiban döngeti a kö-
zéposztály háztartását . Az élelmiszerek, a 
lakás, a ruha árai szinte elviselhetetlenek 
és egészen1 bizonyos, 'hogy előbb-utóbb be-
lepusztul, megromlik, lezüilik a középosz-
tály. 

Valósággal nemzeti veszedelem az, 
hogy ez az osztály ma már adósságaiból 
él, s hogy nemsokária már adósságot sem 
fog tudni csinálni. Egyre összébb és ösz-
szébb húzza igényeit, de még igy sem tart-
ható az állapota. 

Épen tegnap beszélte egy szegedi tiszt-
viselő, hogy ő és családja heten'kint csak 
kétszer eszik hust, de még mindég jobban 
él, mint másik (kollégája, aki már — más 
aligha marad hátra — legközelebb a ló-
husinál tar t ! Hallatlan és szinte hihetetlen 
állapot ez, de sajnos igaz, s van még ennél 
szomorúbban is, mert a középosztálynak 
nem éppen a szóban levő tisztviselők a leg-

rosszabbul fizetett tagjai. Hogy az igy táp-
lálkozó, folytonosan anyagi gondok között 
nyögő ilyen osztálytól lassan-lassan oda-
adó, értékes, rendes munkát sem lesz lehe-
tő megkövetelni, az természetes. És hogy 
az ilyen középosztály nem nagy kedvet 
fog érezni a házasságra, s a családalapí-
tásra, az is magától értetődő. 

De nincs és nem is lehet köszönet az 
ilyen házasságokban, mert hogy a nyomor-
gó, elkeseredett családok létesítése, a rosz-
szul táplált és hiányosan nevelt gyerme-
kek nem a köz, nem a társadalom érdekeit 
szolgálják, s hogy a nemzet szempontjából 
mindez nem kívánatos, az igazán nem szo-
rul magyarázat ra . 

Az alsóbb néposztály helyzete, — per-
sze — még lehetetlenebb és nem kell nagy 
fantázia ahhoz, hogy mindenki elképzelhes-
se, hova vezet mindez? Mi várható anyagi 
gondoktól a földre sújtott, a napi megélhe-
tésért kiizködő, vergődő középosztálytól 
és a még nyomorúságosabb alsóbb osztá-
lyoktól? Mi más, mint teljes ambiciónél'kü-
Üség, elkeseredettség, elégedetlenség. És 
miféle nemzet lesz az, amelynek ennyire 
betegek a lábai és a gerince! 

Igen bugris dolog, — látván mindeze-
ket a bajokat, — azt mondani: hát persze, 
de segitsen a kormány! 

Szent meggyőződésünk, hogy Miagyar-
orsszágon éppen azért nincs komoly ipar, 
kereskedelem, éppen azért oly szerencsét-

• lenek az állapotok, mert mindenki mindent 

a kormánytól vár. Az ipar állami szubven-
cióra spekulál. A kereskedelem állami ked-
vezgetések nélkül lépni sem akar, minden 
üzlet az államkasszával keresi a z érintke-
zési pontot és mindenki minden bajára csak 
egy orvosságot tud: az állami segitséget! 
Itt minden ember egy dologra született. 
Másutt vannak tehetséges kereskedők, lele-
ményes iparosok, életképes vállalkozók, tö-
rekvő emberek, itt mindenkinek egy vágya 
van, mindenki egy pályára érez hajlandó-
ságot: állami kegydijat élvezni! 

Segitsen a kormány, adjon az állam! 
Ennél: többet senki sem tud. Ezt várják a 
nagy bankigazgatók, erre vár a leégett em-
ber vagy ia házából kiöntött árvízkárosult, 
a pap, a gyáros, a kereskedő. Itt mindenki 
ugy képzeli az államot és a saját életét, 
hogy adva vian ő és az államkassza, ő k 
ketten egymásnak született ellenségei, ő 
szemben ül az államkasszával, az pedig 
állhatatosam bezárkózik előle, ö dühös, to-
porzékol, mert az államkassza nem nyilik 
meg előtte, vagy pedig boldog, megelége-
dett, mert ostroma sikerült. Ez nálunk az 
életcél s másféle életpályák nem igen akad-
nak. A többi — iamit az emberek itt nap-
közben tesznek — a hivatalba, kereskedés-
be járás, a műhely, a gyárvezetés —' ez 
mind csak métlékfoglallkozás. 

Miután pedig az államkassza éppen 
azokból akar megtömődni, akik őt kifosz-
tani akarják, elképzelhetők és érthetők az 
itteni állapotok. 

Kézből olvasás. 
Irta: Ralph Simmonds. 

Azon az emlékezetes délutánon lustán, 
unatkozva sétáltam a ligetben. Egyszer egy 
fiatal, szép hölgy jött velem szemben. Szo-
morú arca volt. Amint mellém ér, kiejti ke-
zéből a napernyőjét. Én udvariasan lehajtok 
utána és felemelem. A leány komolyan nézi 
a kezemet (ikeztyü nem vöit rajta) és meg-
biccenti a fejét. 

— Köszönöm, uram. 
Én megemeltem a kalapomat és meg-

szerettem volna kérdezni, hogy mií nézett a 
kezemen. De erre nem völt szükség, mert ő 
maga szólalt meg. 

— Bocsásson, meg uram, hogy megszó-
lítom. Én . . . én olyan egyedül vagyok. 

Nagy barna szeimébői kibuggyant a 
köny. Teljes részvéttel fordultam ihozzá. 

— iMíbem lehetnék a segítségére klisi-
asszonyom. 

— Oh Istenem, én ugy szégyellem ma-
gamat, hogy megszólítottam, de ön olyan 
jónak. Olyan nemeslelküinek látszik. Én- tu-
dom. hogy bizhatom önben. 

Kérdőleg néztem rá. 
— Azt kérdezi, hogy honnan tudom? — 

szólalt meg egyenes őszinteséggel. Az előbb 
észrevette ugy-e, hogy a kezét tanulmányoz-
tam. Nos hát, most már bevallhatom, hogy 
én Parisban megtanultam a kézből olvasást. 

Az ön kezéből azt olvastam, Ihogy lovagias 
és jószivü. 

Elnevettem magamat. 
— Ezért ejtette le a napernyőjét? 
Mélyen elpirult. 
— Ezért — vallotta be szégyenkezve. 

De ha tudná, hogy milyen szükségem van 
egy segítő kézre, 'ha látná, milyen elhagyott 
vagyok nagy bajomban, — nem ítélne el! 

Lehajtotta a tejét. Végtelenül bájos volt 
ebben a pillanatban. Egész lelkesen kiáltot-
tam föl: 

— Kívánjon bármit. Én1 mindent meg-
teszek ! 

A karomon egy kis kéz érintését érez-
tem. Mintha csak virág ért volna hozzám. 

— Elmondom hát! — kezdette izgatot-
tan. — Rettenetes dolgokat fog hallani. A ne-
vem nem fontos. Nevezzen egyszerűen Chris-
tinenek. Születésemre nézve félig francia va-
gyok, félig orosz. Bennem lángol a franciák 
minden szabadságimádata és az orosz nép 
egész elkeseredettsége. 

— Szóval politikai bajok gyötrik?! 
Bólintott. 
— Elvesztettem az ügyülnkre nézve kom-

promittáló adatokat és most rendörök vi-
gyáznak rám. — Idegesen nézett körül. — 
Ha nem tudom visszaszerezni az iratokat, az 
a két bátyám, édesapám és még öt ember éle-
tébe 'kerül. Egy gazembernél vannak ezek a 
bizonyító iratok. Ma délután eljön hozzám. 
Uram! Édes jó uram, könyörüljön rajtam! Ha 

vissza nem vesszük ettől az embertől az ira-
tokat, mindennek vége! Én is mehetek Szibé-
riába. 

A zokogás elfojtotta a hangját. A felindu-
lástól reszketett az ajka. 

— Uram! — mondta — maga hatalmas, 
erős. Ha szép szerével nem adja oda, ön elve-
heti tőle erőszakkal is. Akar rajtam — szerem 
esetlenen — segíteni? 

— Parancsoljon velem, kisasszony — 
mondtam ón habozás nélkül. 

— 0'h köszönöm, köszönöm — áradt a 
hálálkodás belőle. Tudtam ón, hogy nem fo-
gok csalódni önben! Nem hazudott az én, kis 
napernyőm! 

Megszorította a kezemet és újra figyel-
mesen' nézte. Majd megállt egy kapu 
előtt. 

— Itthon vagyunk — mondta izgatot-
tan. Pár óra múlva itt lesz a gazem-
ber is. 

Csinosan: öltözött szobaleány nyitott aj-
tót. Csodálkozva nézett rám. 

Szép háziikisasszonyom egy keleti sző-
nyegekkel diszitett szobába vezetett. Pálmák 
között állt egy zongoza, félig kinyitva. Én ké-
nyelmesen elhelyezkedtem, maid a zongorát 
vettem bírálás alá. Szenvedélyes muzsikus 
lévén, érdekelt minden zongora. 

Ezalatt C'hristine kiment a szobából. Az 
ajtónyitáson keresztül észrevettem, hogy egy 
tnuokásféle ember áill kinn a kertben. A leány 
odament hozzá és pár szót beszélt vele. Mikor 


