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a vitézség gondolatain cs iháiboru veszélyein 
'kiviil állj a házasság mlegkötésekor jósltatok-
kal figydllrmezteitik, liogy társ lesz a bajákban 
és veszedelmekben és ihogy ugy békében, 
mint húborubun ugyanezt kell tűrnie és me-
részelnie, mint férjének. Igy kell élnie, igy 
kell meghalnia! 

Az ifjúság későn isimeri meg a szereinvet. 
A leányblkalt nemi siettetik, ifjuságuk ugyan-
olyan (miiut a fiuké), termetűik épen olyan 
sudár; erejűik egyforma teljességéiben háza-
sadnak és a gyermekeik öröklik szülői k erejét. 

Midőn az ifjak 'felnövekednek, hajukat és 
. szakálliluikat megnövesztik és ha egy ellensé-
get megölnek, csak akkor teszik le arcuknak 
ezeu díszét, ímely ékként a vitézségnek van 
ajánlva és ahhoz van kötve. Az ellenség vére 
és a zsákmány álltai teszik ismét szabaddá 
homlokukat és azt tantjáC hogy csakis az-
által fizetik meg születésük váltságdíját és 
hogy ezáltal lesznek méltókká hazájukhoz és 
szüleikhez A gyáváknak és harciatianoknak 
megmarad1 a bozontos bajuk. 

Az azóta elitéit, közel két évezred, a fej-
lődő modern élet természetszerűen sokat vál-
toztatott a régi germánok erkölcsein, de mos-
tani vitézkedésüik bizonysága, hogy a régi 
germán vér nem vált vizzé ebben a dicső, 
nagy nemzetben. 

Peres ügyek 
a moratórium alatt. 

Irta: Balkányi Kálmán dr., az OMKE titkára 

Népeik milliónak sorsa függ a világháború 
kimenetelétől. Államok Ifogwaik elpusztul/ni, 
vagy sok-sok évtizedes stagnálásra kárhoz-
tatni, más nemzeteknek határtalan dicsőséget, 
erőt és hatalmat juttat a háború. Amikor vi-
lágrengető nagy kérdések forognak kockán, 
szabad-e az egyesek kicsinyes anyagi érde-
keivel törődni? Almikor testvéreink közül 
százezrek állanak őrt a galíciai határon, ha-
ladnak előre szuronyosan, szilárd léptekkel a 
kis-oroszországi síkságon és vérüket ontják, 
hogy Sabác után sorra vegyék be a többi 
szerb pozíciókat: szabad-e itthon egy pilla-
natig is azon bíbelőd ni: mák a moratórium 
hatásai, mikor nem lehet perelni és miikor van 
mégis helye árverésnek? Szó sincs róla, az 
volna a legszebb, ha addig, míg a nagy, dön-
tő küzdelmek lezajlanak, az itthon maradt 
milliók visszafojtott lélekzettel mind csak a 
harcra függesztenék tekintetüket és semmi 
másra. Az élet azonban kérlelhetetlen tör-
vényeivel mást parancsol. Apró-cseprő, ki-
csinyes, de egészükben az országra nézve el-
engedhetetlen ügyeknek el kell iinitéződpiök: a 
magot el kell vetni a jövő aratásra, ugy re-
méljük: egy boldog, békességes aratásra. 
Gazdaságoknak, ipari üzemeknek, ha nehe-
zen, iha véres verejtékkel is, de fenn kell ma-
radniok. Ha pedig ez a kategorikus követel-
mény ,meg vain, akkor számolni kéli azzal, 
hogy a 'háború alatt természet szerint amúgy 
' s ügygyel-baijall kiizködő közgazdaságnak 
tegnapról mára egy sereg uj jogszabálya ter-

ínlctit, amelyek közt ,megtalálni az eligazodást 
életbevágóan fontos lehet. Igy állítva be a 
kérdést, aligha látszik többé oly közömbös-
nek az: hogy 'az utolsó két hétben megjelent 
és egymást kiegészítő, részben pótló, részben 
megszüntető négy moratoriuimHrendelet, meny 
intézkedései miiképen módosítják a peres és 
peren kívüli eljárás szabályait. 

Augusztus 15-étől kezdve életbe lépett 
egy jogi helyzet, amelyet egyfelől az jelle-
mez, Ihogy az adósoknak egy széles rétege ez 
idő alatt fizetésre nem kötelezhető, aki pe-
dig kötetes fizetni: arra nézve a fizetés kény-
s zeres zk özei meg vál tozn ak. 

Mely esetekben nem lehet az adósokat 
fizetésre 'kötelezni: azt tegnapelőtt már meg-
tudtuk. A kormány ima kibocsátott rendele-
tében arról is gondoskodik, ihogy moratórium 
alá eső követeilésekkel ne is zaklassák azt az 
adóst, akinek a háborús viszonyok fcilytárr 
halasztást adott. Ezért a bíróság köteles les is 
mától fogva az ilyén tereseteket hivatalból 
visszautasítani He ha már bÍróilag meg van 
ítélve egy ilyen moratóriumi alá eső követe-
lés, tehet-e azt végrehajtani? Nem, sem ki-
elégítési, sóm biztosítási, végrehajtásinak nincs 
helye. 

Hátha már az árverés is k.i volna tűzve, 
azt is el kell halasztani augusztus 15-ike 
után? Az a kérdés, mire van kitűzve az ár-
verés. Ha valami romlandó tárgyat foglaltak 
le (a' végrehajtási törvény 104. §-a), akkor 
azt el lehet árvereziotni, küllőmben: nincs he-
lye árverésnek a moratórium alatt. 

S ha meg volt az árverés is és a pénz 
befolyt, ott van az állami pénztárban, az is 
várjon a moratórium végéig? Nem, ennek nem 
volna érteillme, azt fel lehet osztani. 

Igy vagyunk a moratórium aki eső kö-
vetelésiekkel. Hát mi van. azzal a követelés-
sel, amelyre a moratórium nem terjed ki? 
Például a bank .nem fizeti ki a betétemből azt 
a 200 koronát sam, amit a föltétlenül tartoz-
nék kifizetni, vagy a jelzálogos adós nem ti-
zeti az annuitást. Mi vain, ekkor? Ezek ellen 
meg van a jogvédelem. Beperelhetem őket, 
végrehajtást kérhetek ellenük, minden jogi 
eszközöm meg van ellenük, hogy a pénzem-
hez jussaik, csak kettő'nincsen : csődöt nem 
kérhetek a bank ellen, mert a moratórium tar-
tama alatt csak akkor van egyáltalán' csőd-
nek helye, ha az adós imaga kéri, a hitelező 
kívánságára azonban nem lehet csődöt kérni. 
A másik adósomnak pedig nem árvereztet-
hetem el az ingatlanát. Az ingó árverést is 
csak kivételesen akkor fogja elrendelni, a bí-
róság, ha attól kellő eredményt lehet várni. 
Aminthogy háború alatt az árverésnek nem 
igen lehetne eredménye. 

FIRÓGÉPEK71 
T javítását és jókarban tartását jutányo- • 
S san elvállaljuk. • Carbon-papirok, író- m 
™ gép-szallagok l e g o l c s ó b b beszerzése, g 
1 Smith-Yost írógép képviselet. • • E 

I KELEMEN 
Y SZBGBDBH. CS T á r s a 

; 
Oroszlán-u. v 

HÍREK 
oooo 

Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesü-
letnek ! 

Segítsük a hadbavonultak családjait 
és az elesettek hozzátartozóit! 

— A napközi otthonok megnyitása. 
A központi segélyző bizottság szombaton 
délután tartott ülésén elhatározta, hogy a 
háborúba eltávozott katonák gyermekei szá-
mára augusztus 24-én, hétfőn három napközi 
otthont nyit meg. A napközi otthonok a Te-
leki- és Hétvezér-utcai és az ujszegedi óvó-
iskolában nyílnak meg. A fölvétel reggel ihat 
órától egész nap tart. A gyermekek hozzá-
tartozói fölvételkor igazolni tartoznak, hogy 
az apa katonának bevonult. Ezeket az iga-
zolványokat a katonai ügyosztály áll ifja ki. 

— Anatole Francé Jaurésról. A hír-
neves író a következőket irja a l'Iiumanité-
ben: Fájdalmas büszkeséggel mondom: fca 
rátoim volt. Áczelről ismertem meg l:z a 
rügy ember egyszerű és szivei von a barát-
ságban. Mindazon, adomanyok között, ame-
lyekkel a természet ezt az emberfölötti em-
bert megáldotta, a felebaráti szeretet volt az, 
amelyet a legszívesebben gyakorolt. Hallot-
tam' rezgő hangját, amely félelmetes és rneny-
dörgő tónusával töltötte be a világot, amikor 
szívessé és gyöngéddé tudott, válni egy ba-
rát szántára. Tudása mélységes volt és biz-
tos. Felülmúlta a társadalmi kérdés nagyon 
bő területét és magába foglalt .mindent, amit 
az emberi szellem föl tud fogni. Engedjék 
meg, Ihogy megemlékezzek arról, hogy ami-
kor egyszer a üreyíus-ügy idején a törvény-
szék folyosóján sétálgattunk, a legszebb ver-
seiket idézte XIII, Lajos korából és kitűnő 
megértéssel magyarázta azokat, közvetlenül 
azután, hogy a bíróság előtt hatalmas mély-
séggel vázolta a Dreyíus-ügyet. Egy hónapja 
sincsen, hogy fölkerestem szerény, jobban 
mondva szegényes házában a Passy-negyed-
ben. Euripides egyik tragédiáját olvasta gö-
rög szövegben. Mérhetetlen 'nagy szelleme 
egyik tanuJimányibam kifáradva, a másikban 
keresett pihenést. Az egyik munka fáradal-
mát a imásik munkában való foglalkozással 
egyenlítette iki. Lelkének tisztaságában, bár 
visszataszító gyűlölettel kisérték és rágalmaz-
ták, nem gyűlölt ,senkit, Ellenségeiről nem, 
vett tudomást. Eletét, amely példaképen szol-
gálhat minden jó kollégának és az emberi-
ség minden derék harcosának, vértanúság ko. 
ronázza. Ugy érzem, szivem annyira meg-
telt, hogy megszakad. Csak suttogni tudok, 
mert a fájdalom legyőz. Hogy őt soha többé 
ne láthassam! ö t , akinek a legjobb szive, a 
legnagyobb zsenialitása^ és a legnemesebb 
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KERTHELYISÉGÉBENI kerülnek bemutatásra. 

Ma vasárnap 
Nagg Tombola-cst 
remek nyereményekkel. 
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