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pán egy erős, betegségtől ment, jövő nemze-
dék megalapításához vezet. 

Kisteleki Károly. 

Levelek az Élet mögül. 
A őSelédkÖnyvekből kimarad mégis az 

ujjlenyomat, IJgron belügyminiszter ur 
kénytelen volt ma megérteni, hogy az amit ö 
tegnap kigondolt és elrendelt: — nem volt 
sem okos, sem jogos, sem — demokratikus. 
Pedig egy demokrata minisztertől legalább 
— demokratizmust várhatna el joggal az em-
ber. És, ha Ugrom belügyi miniszter ur csak-
ugyan olyan demokrata, amilyennek egy 
sertéskereskedő házában tett minapi látoga-
tása mutatta őt: nem lett volna szabad az 
ujjlenyomat-rendeletet még akkor sem kiad-
nia, ha jóeleve tudta is, hogy egy nappal ké-
sőbb vissza fogja szívni. Azonban, ha mi té-
vedünk és Ugrón belügyi miniszter ur csak-
ugyan demokrata, szörnyen csodálatosnak 
tart juk, hogy épen a cselédek uj ja i ra kíván-
csi. Amikor épen olyan joggal lehetne kiván-
•esi a nagyságák, a bounok, a nevelőnők, a 
tanítónők, az orvosok, aztán utóvégre a: — 
miniszterek ujjlenyomataira is. Ki tudja, 
mennyi mindenfélére jöhetnénk reá, mi 
egyenlőre még életben lévő polgárai a hazá-
nak, ba a miniszterek ujjlenyomatai ra j ta 
lennének a miniszteri tárcákon... Nos, és, ba 
a cselédek ügyének rendezéséhez nem a bérek 
törvényes rendezése, nem a prostitueióba-
özönlés meggátlása, nem a napi munkaidő, 
a vasárnapi munkaszünet etc. etc. kérdé-
sének megoldása szükségeltetik, de elégséges 
hozzá egyszerűen az: — ujjlenyomat is, a 
mely mindent rendbehoz: ©o ipszó sürgősen 
törvénybe kell iktatni a miniszterek ujjai-
nak kötelező lenyomatát, hiszen akkor örök-
re meg .lészen oldva Magyarországon a — 
miniszter kérdés... 

A szegedi orvosegyesület egy orvos ál-
tal eléjeterjesztett ama javaslatra, hogy: 
Mondja ki az orvosegyesület, Ihogy tagjainak 
eltiltj 

& (X- P cl rbajorvcsi minőségben való mű-
ködést, mert a párbajorvosi működés ellen-
kezik a magyar 'Mintetőtörvénykönyv téte-
leivel és, mert orvosetikai tekintetekben erős 
kifogás alá vonható, — a következő határo-
zatot hozta: 

lAz orvosszövetség igazgató tanácsa he-
lyesli az indítványban foglalt indokolást, 
azonban aiz eredményes keresztülvitelre a je-
len időket nem ta r t j a alkalmasaknak. 

Ha az orvosszövetség tehát elvben elfo-
gadta az indítványt, mégha a mai időket 
nem is tar t ja alkalmasoknak -a gyakorlati 
keresztülvitelre: az egyesület orvostagja inak 
etikai kötelessége már ma is: visszautasítani 
minden párba j orvosi megbízást. És mivel az 
orvcsszövetségnek a Mitzgerek, a Palócok és 
az újságokban hirdető egyéb specialista or-
vosokon kivül minden orvos tagja, ezentúl 
csak ezekhez az urakhoz fordulhat majd se-
gítségért a. pá rba j ra induló jólfésült ur. És, 
ha ez a társaság a jólfésült urnák sem etikai-
lag sem orvosilag, nem lesz megfelelő, előbb-
utóbb oda fogunk jutni, liogy ia magyar bí-
róságoknak lesz beleszólásuk abba: ki a be-
csületes ember és ki — nem. Igy aztán végső 
eredményben teljesen egyensúlyban levő vi-
lág fog kialakulni. Mert: a bárbaj után el-
eddig mindkét párbajozó félről kiderült, hogy 
talpig uri és becsületes ember. Ezután ugyan-
ez levegőbelövöldözések és sterilizált kar-
dokkal való előzetes csapkcdás nélkül a bi-
róság szavai után lesz nyilvánvaló. Becsüle-
tességi bizonyítványunkra, tehát ezután a bi-
róság fogja ráütni a. pecsétet. És ez minden-
esetre komolyabb bizonyítvány lesz. mint az 
a néhány öltés, mellyel idáig az orvosok tet-
ték meg ugyanazt. 

Előre tudiuk, hogy Zselénszky gróf pin-
céjében lefoglalt 80 mázsa szenet nem a gróf 
nr hordotta oda. Sőt azt is eleve tudtuk, hogy 
csak nem is sejtette, milyen — gazdag ember 

ő. Az intendáns az ok-a mindennek. Le kell 
csukni érte. Mert, aki szenet halmoz, ép oly 
halmozó, mint aiki zsírt, vagy cukrot hal-
moz. Aki szenet halmoz, ép ugy elveszi a 
szegényebb emberek elől, mint, aki zsírt, 
vagy szappant halmoz. Aki szenet halmoz, 
ép oly árdrágítóvá lesz, mint, aki zsírt és 
cipőtalpat halmoz. Az árdrágítókat pedig le 
szokták idáig csukni. Ám ezért nem fá j a mi 
fejünk. Fá j jon az — intendáns ur feje miat-
ta, A mi fejünk csak azért fáj, hogy egy 
ilyen igazi urat, egy ilyen igazi arisztokra-
tát, egy ilyen igazi lengyel grófot olyan nem 
neki való társaságban látunk, mint amilyen 
például a budapesti izraelita hitközség el-
nöke. Aki igaz ugyan, hogy nem törvény-
hozó, de ezáltal megérdemelné, bogy az le-
gyen. Nem gróf, bár ezáltal azt is megérde-
melné. Nem lengyel, de föltétlenül megérde-
melné, hogy lengyel legyen. 

Lengyel izraelita. 
Párlos Zoltán. 
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Beszélgessünk. 

A fahonvéd: Már magam is azt mon-
dom, hogy rossz időket élünk, rossz csillagok 
járnak. Nem elég. bogy légszesz nincs, zair 
sincs, koksz, szén, paprika a Játhatáron sem 
mutatkozik, de e nagy nincsetlenségek idején 
még a szeretőt is betiltották. 

Én: lA tiltó rendeletet azonban vissza-
vonták. Szabad a vásár, A szerető megjelen-
het mindenki előtt és a szerető rangosan, ga.n-
gosan lejthet mindenki oldalán. 

A. fahonvéd: Már t. i. azoknak az olda-
la n, akiknek megengedik a viszonyaik. 

Én: A viszony idézi elő a szeretőt. Sok-
szor csak névleg az, mert .manapság háborús 
időket élünk és most tudvalevőleg több az 
eszkimó, mint a fóka. 

A fahonvéd: A jó Isten jobban tudja, 
én véges ésszel nem tudom felfogni, hogy 
mint is van az, Ihogy ezt a faj tát ,még nem 
rekvirálták. 

Én: Minden, amit rekvirálnak, eladásra 
kerül. Minek szaporítani a munkát, amikor 
ezt a fa j tá t még ideig-óráig sem lehet lakat 
alatt tartani. 

A fahonvéd: Kitör, mint a jótékonysági 
akció. Télviz .idején jelentkezik ez is legin-
kább. Amerre csak jár az ember, mindenütt 
belebotlik egy-egy jótékonyságban utazó an-
gyalba, aki .rendszerint egy rókáról két bőrt 
szokott lehúzni. 

Én: Patent gyűjtési mód. Előbb felke-
resik otthon az asszonyt, aztán a hivatalában 
a férjét . 

^ A fahonvéd: Ennek i.s lehet értelme. A 
jótékonyságban utazó angyalok ugyani® ki-
tapasztalni akarják, hogy kinek van jobb szi-
ve: a feleségnek-e, vagy a férjnek? 

Én: Akik adnak, azoknak van szivük, 
esak az a baj, hogy a zsebük nem tud lépést 
tartani a szivükkel. Mert az adakozók mindig 
ugyanazok, az illetők nem változnak, csak az 
adományuk. 

A fahonvéd: Én csak azt szeretném tud-
ni, hogy néha, szórakozottságból vájjon ad-
nak-e valamit, a jótékonyságban utazó an-
gyalok? 

Én: Vannak olyanok is, tisztelet adassék 
nekik, akik adnak. De a z angyaloknak nem 
az a hivatásuk, hogy ők adjanak, hanem 
hogy előmozdítsák azt, hogy mások adja-
nak. 

A fahonvéd: Vagyis, hogy ők a felhaj-
tok. Nem valami -kéjes mesterség a kilincse-
lés .sem. Van ugyan, aki szereti és boldog, ba 
Flkalma nyílik rá. 

Én: Most nyílik. A Dugonics-Társaság-
ban is nemsokára megejtik a tagválasztáso-
kat. A halhatatlanságát sem adják ingyen és 
a sült galamb még most som repül az embe-
rek szájában. 

A fahonvéd: Mert nincs galamb, külön-

ben talán, sülve is repülne. Aki -különben a 
társaságba való, az odakerül. I m i kell an-
nak tudni, aki bejut. És aki irni tud, be is jut. 

Én: Sose állítottam az ellenkezőjét, sőt 
azt mondom, hogy aki ir és akar, az be is ke-
rül jAz akarás is fontos, nemcsak az írás. 

A fahonvéd: És az is fontos, hogy az il-
lető jelezze, Ihogy ő iró. 

Én: A .néma gyereknek az anyja sem 
érti a szavát. Hogy értsék a néma irónak a 
.szavát? 

A fahonvéd: Azt hittem, liogy az irók" 
tudják, bogy ki mit irt és nem azt kell mon-
dani, hogy én irtaim, hanem azt kell tudni, 
begy ő irt, -vagy ők irták. 

Én: Akinek kedve van a halhatatlanság-
ra, az Coriclanus sz-erint meg is mutatja a 
Sebeit. És biztos, hogy flastromot kap rá. 

A fahonvéd: A seb rendszerint fá jn i 
szokott, de fájhat-e az, .mondjuk egy komoly 
embernek, ba nem kerül be az „irók" tár-
saságába? 

Én: Embere válogatja. Akinek fáj, az 
megérdemli, hogy bekerüljön, akinek nem 
fáj , az ugy sem kerül be. 

A fahonvéd: Én azonban vasárnap dél-
előtt bekerülők a Korzó-moziba, a szegedi 
újságírók matinéjára. H a már nem látha-
tom, hogy a. d-igó hogy j á r j a most a táncot, 
megnézem, bogy a .Barrison nagysága mi-
ként lejti. Mert a. táncművészet is szép művé-
szet és mester lehet, ki nagykorú... 
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három lap egy amerikai milliomos fiu életéből. 
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Amerika legjobb fiatal színésze. 

Ezenkívül: 

detektiv dráma 3 részben. 

Előadások d. u. 6 fél 8 és 9 órakór. Jegyek 
előreválthatók délután 4 órától kezdve. 

V A S S Telefon 
807. V A S S Telefon 
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V a s á r n a p ok tóbe r 28-án 

attrakciés műsor 

h i é n a : 
detektivdráma 4 részben. 

Iiriossi uimtlsMa 
szenzációs hadifilm két részben. 

Előadások délután 2 órától kezdve — Gyer-
mekjegyek csak az e l ső előadásokra érvényesek. 
Jegyekdélután fé l 2órától kezdve előreválthatók 


