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VEZÉRLŐ CSILLAGUNK: NAGYATÁDI SZABÓ ISTVÁN SZELLEME 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapes t , VII., Dohány-utoa 84. szám. 

Telefon József 124—76. 
Megjelenik minden vasárnap. 

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP 

Lapvezér: GÖMBÖS GYULA 
Előf izetés i árak: 

Egészévre— .. . . . . 120.000 kor. 
Félévre — ... „ . 60.000 kor. 
Negyedévre 30.000 kor. 

1UII 
JANUÁR ELSEJÉN LE-

SZÁLLÍTOTTÁK A JÖVEDE-
LEMADÓ KULCSAIT. Az el-
múlt napokban megjelent a pénz-
ügyminiszter rendelete a jövedelem-
adó kulcsainak leszállításáról. Ez a 
rendelet 1926. január 1-én lépett 
életbe, úgy hogy az 1925. esztendő-
ben elért nyereségek már ezen le-
szállított kulcsok alapján jognak 
adózni. Az adókulcsok leszállítása 
úgy történt, hogy amíg eddig a jöve-
delemadó maximális 40 százalékos 
kulcsa az évi 200.000 korona jöve-
delmet érte el, addig a leszállítás 
után ez a maximális kulcs évi egy-
millió aranykoronás jövedelmeket 
fogja elérni. 

A KÉNYSZERKÖLCSÖN-
IIÁTRALÉKOK BEFIZE-
TÉSE. A pénzügy miniszter bi-
zalmas rendeletet adolt ki az adó-
ügyi halóságoknak, hogy a kényszer-
kölcsönhá,raléknkat minden körül-
Tnények között hajtsák be. 

A POSTA IS ÁTTÉR A 
PENGŐSZÁ MI TÁSRA. Az új 
pengővalula népszerűsítése érdeké-
ben a Nemzeti Bank vezetősége telte 
meg a kezdő lépési. Most a posta 
követni akarja a Jegybankot, 
amennyiben azzal a tervvel foglal-
kozik, hogy üzemében még a pengö-
lörvény életbeléptetése előtt bevezeti 
az új valutát. Valószínűleg egye-
lőre pengöértékben felülbélyegzik a 
a meglevő régi bélyegeket s csak a 
készletek kifogyása után kerül sor 
az új pengőértékröl szóló bélyegek 
kiadására. 

DOHÁNYTERMELÉSI KÖL-
CSÖN. 7.5 millió korona holdan-
kénti kamatmentes dohány termelési 
kölcsönt engedélyezeit a pénzügy-
miniszter legutóbbi rendeletével. 
Akik a dohánytermelésre újonnan 
jelentkeznek s legalább 10 kai. 
holdon szándékoznak dohányt ter-
melni, a régi termelők pedig amnyi 
holdra, amennyivel régi ültetési 
területüket szaporítani óhajtják, 
kapják ezt a 7.5 milliót holdanként. 
A beruházási kölcsön 10 év alatt éui 
10 százalékos törlesztéssel és 2 szá-
zalékos kezelési költség felszámí-
tásával (tehát kamat nélkül) lör-
leszthető, de előbb is visszafizethető. 
A törlesztési részletek a dohány-
beváltási járandóságokból fognak 
levonásba hozatni. A kérvények a 
dohánytermelési engedélyért közvet-
lenül a M. Kir. Dohányjövedéki 
Központ Igazgatóságához, Buda-
pest, II., Iskola-u. 13. szám is in-
tézhetők. 

Meddig ver az Isten? 
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Romlott hazánkról. . . szól a régi ének. Ma is csak azt zokog-
juk. Annyi gyász, annyi megpróbáltatás után is tovább veri az Isten 
ezt a nemzetet. A békési árvizek még vissza sem húzódtak medrükbe 
és ime a közéletet is elárasztotta az iszapáradat. A határszéli sira-
lom után világraszóló botrány tar t ja izgalomban az egész országot. 

Az örök bánatok, a nagy nemzeti temetések szomorú özvegye: 
a magyar haza, még szomorúbb lett az idők során. Már csak a remény 
angyala vigasztalja tengermély fájdalmában. Mennyi élet fulladt a 
vérbe ! Mennyi lánglélek veszett az éjbe ! Fiai, unokái elvesztek a 
messzi csatatereken és a megmaradt gyermekei testi és lelki nyo-
morban pusztulnak. 

¡Már-már összeroskad a súlyos gondok, fájdalmak súlya alatt. 
Az örök anvai fájdalom zokog föl, minden hű magyar szívben. Már 
meg kell mozdulnia a lelkiismeretnek! Emberek, magyarok, ne ját-
szatok a hazával! Az egyik ne kockáztassa a könnyelműség kocka-
vetésével, a másik ne politizálja el a politikai boszorkánykonyhá-
ban. Urak ! magyar urak ! a magyar haza, a magyar nép érdeke nem 
a Csáky-szalmája. Térjetek magatokba ! A magyar anya : a magyar 
haza árván, szomorúan sóhajtozik, amíg ti vetitek a sorsot az utolsó 
darab magyar földre. Vigyázzatok, magyarok : ez a föld szentek és 
vértanuk öröksége v o l t . . . 

A szántóföld szakértői. 
Az Országos Mezőgazdasági 

Kamara azzal a kéréssel fordult 
a külügyminiszterhez, hogy tegye 
tehetővé mintegy 3000 magyar, 
állásnélküli gazdatisztnek külföl-
dön való elhelyezését. A külügy-
minisztérium tapogatózott is fő-
leg a nyugati országokban, de 
vajmi kevés eredménnyel. A fej-
lettebb agrikultúrájú nyugotnak 
ezidőszerint nincs szüksége ilyen 
magyar cikkre. 

Az állásnélküli gazdatisztek 
ügyét, ha nem is teljesen, de 
nagy mértékben orvosolni le-
hetne igen könnyen a kormány 
erélyes és körültekintő intézke-
désével és a leginkább érdekelt 
földbirtokososztály egy kis jó-
akaratával. Először is lássuk, 
hogy állanak a gazdatiszti kérdé-
sek. Gazdatiszt az, aki gazdasági 
akadémiát végzett, vagy az, akit 
a gazdatisztek jogviszonyát sza-
bályozó törvény már gazdatiszti 
állásban talált s így hiányzó ok-
levelével a hosszabb elismert 
gyakorlati tudását • egyenrangú-
nak fogadták el. Földmívesisko-
lát végzetteket s más alantasabb 
képzettségűeket ma sem tekint-
hetünk gazdatiszteknek, bár a 
földbirtokosok mint olcsóbb 
munkaerőket az ilyeneket szíve-
sen alkalmazzák ma különösen, 
amikor a földbirtok terhei ugyan-
csak megszaporodtak. 

Háború előtt sem volt Magyar-
országon több 5—6000 működő 
igazi gazdatisztnél. A Gazdatisz-
tek Országos Egyesületének leg-
nagyobb taglétszáma a 2000-t 
sem haladta meg. A mostani 
csonka-magyarországi gazdatiszti 
taglétszám pedig ennél az egye-
sületnél nem több 1056-nál. Ba-
jos dolog tehát elhinni, hogy 
akadjon 3000 hivatásos állásnél-
küli gazdatiszt, főleg ha elárul-
juk azt is, hogy a fenti egyesület-
nél az utolsó két év alatt alig 
300-an kerestek alkalmazást. En-
nél kevesebbet tart nyilván az 
egyesület mint hivatásos gazda-
lisztet. 

A 3000-es túlzott számot mi 
csakis úgy tudjuk elképzelni, ha 
a csonka-magyarországi állásnél-
küliek számához hozzávesszük: 
1. a menekülteket, 2. az olyan 
okleveles gazdákat, akik a kon-
junktúrák idején eladták birto-
kukat s annak ára elúszott a bör-
zén, vagy a pénzdevalváción. — 
(Hogy ilyen sok van, annak fé-
nyes bizonyítéka az utóbbi há-
rom esztendő nagy ingatlanfor-
galma.) Ezek ma kényszerűség-
ből keresik a kenyerüket a gaz-
datiszti pályán. 3. A B-listára he-
lyezett gazdatiszti képesítésű köz-
és magántisztviselőket. 

Szerintünk legföljebb 1000-re 

Egyes szám ára 3000 korona. 
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tehető az olyan állásnélküli gaz-
datisztek száma, akik rá varsák 
utalva a gyors segítésre. Az a" 
kérdés, van-e mód a gyors segí-
tésre a nélkül, hogy az illetőket 
közönséges exportcikk gyanánt 
tekintsük? 

Igenis van. És pedig elsősor-
ban hajtsák végre szigorúan a 
gazdasági törvényt. Kötelezzék a 
földbirtokosokat, hogy csakis ok-
leveles gazdatiszteket alkalmaz-
zanak birtokaik vezetésére a 
birtok terjedelméhez szükséges 
számarányban. 

Németországban már az öt-
százholdas birtok nagybirtok-
számba megy. Tessék megnézni, 
hogy a német birtokok hány ok-
leveles gazdatisztnek tudnak ke-
nyeret adni s mi ott a birtokok 
jövedelmezősége. Nálunk a leve-
gőben röpködnek a „többterme-
lés" hangzatos jelszavai s ime, 
mi a többtermelés megvalósulá-
sának első feltételét: a szaktu-
dást világnak akarjuk küldeni. 
„Eridj, érvényesülj idegeneknél, 
ne a saját hazádban és ne annak 
a javára!" 

Okvetlenül szükség volna arra 
is, hogy a gazdálkodó községekbe 
és városokba az elöljáróság mellé 
egy némi hatósági jogkörrel fel-
ruházott okleveles gazdatisztet 
delegáljon a földművelésügyi és 
belügyminiszter. A cél itt is 
ugyanaz, a többtermelés gyakor-
lati keresztülvitele. Már ezzel az 
egyetlenegy intézkedéssel meg 
tudnók oldani az állásnélküli hi-
vatásos gazdatisztek elhelyezésé-
nek az ügyét. 

A földbirtokreformtörvény is 
módot nyújt e kérdés megoldá-
sára. A törvény ugyanis ki-
mondja, hogy a kormánynak 
joga van úgy a váltságföldeken, 
mint a vitézi birtokokon stb. fo-
lyó gazdálkodást ellenőriztetni és 
irányítani. Hát vájjon kikkel vé-
geztethetné legjobban ezt a mun-
kát, mint azokkal, akik értenek 
is a dologhoz? Vagy erre a célra 
kizárólag B-listás pénzügyi tiszt-
viselőket, esetleg tönkrement bör-
ziánereket fognak alkalmazni? 

A magyar gazdatiszti kar ügye 
az egész ország ügye. Ha egyszer 
elfogadtuk azt az álláspontot, 
hogy a jövő boldogulás alapja 
a magyar szántóföld, minden 
erőnkkel arra kell törekednünk, 
hogy a szántóföld leghivatottabb 
gondozóit, a gazdatiszteket meg-
mentsük a mostani mostoha sor-
suktól. Csernay Ödön. 

Csontbetegségek 
(angolkór, enntasAg, csontlágyulia) ellen 
csau a 

Böhm-féie takarmánymész 
rendszeres etetésével védekezhetünk. 
1—5 evőkanál az állat eledelébe elke-
verve naponta elegendő. Eiős csontozata , 
szépen fe j le l t , fázékony és jól t e rme l i 
á l la toka t Böhm-féle mütakarminyokkal 
nevelhetünk. Tessék ismertetőt kérni. 

BÖHM EDE szab. műtakarmány gyára 
Rákospalota, Mária-utca 25. száma 

Hajvágógép 
legjobb minősézü 0-ás, 

S-as, T mm 1 0 0 e«.er. 
Olcsó piaciáru 5 0 e z e r . 
Mindenlajta gép és ezekhez vágófésfik, rugók, 
alkatrészek raktáron. Hajvágógepek szakszerű 
köszörülése 2 0 e z e r , finoman nikkeiezése 
2 5 e z e r . Borotva «Attila. , tokkal, fenével, 
pasztával 8 0 e z e r . «Pollárt»-kés 8 0 e z e r . 
Johnson hétcsi l lagos 1 2 0 e z e r . Lesjobb Léber-
kés 1 2 0 e z e r . Ai általunk készített vagv szállí-
tott műszerekér t teljes szavatosságot vállalunk. 

L É B E H K Á L M Á N borotva és késárugyára, 
solingeni, sheffieldi Unom acéláru nagybani 
raktara , mfisószörüldéje és nikkelező telepe 
B u d a p e s t , R á k ö o z l - ú t 61 . s z á m . Telefon 
József 58—09. — Alapíttatott 188«. évben. 

Cs. Csutak Pista a nagy 
áradásrúL 

Tisztőtt Magyarfalu tésuram, na lássa : 
Hogy lezúgott ránk a Triánon csapása, 
Piszkos vizeivel mindent elárasztott, 
Békési fődeken nagy tengört támasztotl. 
Tán nem is a Körös hányta az iszapot : 
Az oláj szenny vált az, mej gátján kicsapolt 
S keverte födünket csúj sárba, mocsárba, 
Jövő termésünket veszejtvén így kárba. 
No de lett is erre erős fölháborgás, 
Sűrű fogtsikorgás s veszekedett morgás 
S hogy ezt levezessék, a haragos szittyák 
A nemzeti gyűlési is egybeszólítják. 
Ámde a balszéli honfiak asszonygák, 
Hogy ük nem eléglik az áradás gondját; 
Hogy méltó háborgást lehessen kerítni : 
Meg köll a nagy szájak zsiliptyét is nyitni, 
Meg köll hogy a Rupert gyors nyelvit eressze, 
Haja minden szálát ég felé meressze, 
A víz áradását szóval megszerezze 
S beszédje árjában a magyart feressze. 
Meg köll hogy Rótenstájn a bü száját ityissa, 
Mejlül kinyílik a zsebekben a bitska 
S Esztergájos elvtárs nagy hejeslésére 
Proppert is buzdítsa ajka festésére. 
Már maceszlesőjét Vázsonyi is tárja, 
Onnat is csorgadoz szónokiásnak árja, 
Ha nekiereszti kézzel-lábbal dalát : 
Csak el ne sodorja a tisztőtt Ház falát ! 
Bizony, tésúr, a baj sohse jár eggyesben : 
Vízözön Békésben, szóözön lessz Pesten, 
Hogy vizenyős leszek még jómagam is tán : 
A Köpködő bölcse, Csóré Csutak István. 

A f é l t é k e n y s é g ö l . . . 
Egy féltékeny vőlegény szíven szúrta menyasszonya táncosát a 

dorozsmai bálon. 
Szeged, 1926 január 4. 

A háromnapos karácsonyi ün-
nepek alatt a szegedi tanyákon 
mintegy ötven bált rendezett a 
fiatalság. I t t is, ott is kisebb-
nagyobb üsszetűzés támadt a 
mulató legények között, a magyar 
virtus ki-kiágaskodott s egy-egy 
pofon vagy kisebbszerű fejbe-
verés nem is igen okozott nagyobb 
feltűnést. Ám Dorozsma tanyán 
végzetessé vált összecsapás ját-
szódott le, ahol 

Mindszenti Lajos fiatal gaz-
dalegény szivén szúrta ve-
télytársát, aki nyomban meg-

halt. 
Az elmúlt napok egyikén, a 

a kora reggeli órákban a szegedi 
törvényszék folyosóján megjelent 
egy rendkívül izgatott állapotban 
levő fiatal legény, aki az ott járó-
kelőktől idegesen érdeklődött, 
hogy merre van az ügyészség és 
a vizsgálóbíró. A reggeli órák-
ban megkezdődött munka idején 
senki sem ügyelt az idegesen kér-
dezősködőre, majd, amikor a szol-
gáknak is feltűnt a legény, kiuta-
sították a törvényszék épületéből. 

A fiatal legény gyorsan mene-
kült, de a délí órákban ismét 
megjelent és most már magából 
kikelve kérdezte, hol van a vizs-
gálóbíró? Többet nem volt haj-
landó mondani. A kapott útba-
igazítás után valósággal berohant 
Zombory János vizsgálóbíró szo-
bájába, ahol előadta, liogy Mind-
szenti Lajosnak hívják és vasár-
napra virradó éjjel agyonszúrta 
barátját , Francz Józsefet. A vizs-
gálóbíró csak hosszas rábeszélés 
után tudta rávenni az izgatott 
embert, hogy rendes vallomást 
tegyen, amikor kiderült, hogy az 
úgynevezett forráskuti csárdá-
ban bált rendeztek. 

A megjelent leányok között 
volt Tóth Juiiska is, aki jegyben 
járt Mindszentivel. Mindszenti-

nek hamarosan feltűnt, hogy ba-
rátja, Francz József, állandóan 
menyasszonyával táncol. Eleinte 
nem akarta felelősségre vonni, 
hanem félrevonult az ivóba, ahol 
dühében borozott, dAtöbbek előtt 
azt hangoztatta, hogy leszámol 
menyasszonya táncoltató] ával. 
Hamarosan felugrott helyéről és 
el akarta venni Francz Józseftől 
Tóth Juliskát. Az összeütközést 
ekkor a többi táncolók megaka-
dályozták, majd csakhamar a 
csendőrök is megjelentek és a zár-
órára való tekintettel a bálozó-
kat hazaküldték. A bálon részt-
vevő legények két csoportra sza-
kadva indultak hazafelé, a sötét-
ségben, de csakhamar újból ösz-
szetalálkoztak. A sötétben hirte-
len hangos pofon hangzott el, 
majd általános dulakodás kezdő-
dött. Mindszenti megtalálta Fran-
ezot és hatalmas zsebkésével szi-
vén szúrta. Francz összeesett és 
mielőtt társai észrevették volna, 
elvérzett. Mikor Mindszenti látta 
vetélytársa halálát, futásnak 
eredt, hajnalig *a sáros mezőt 
járta, de reggel felé felébredt a 
lelkiismerete, Szegedre gyalogolt, 
ahol önként jelentkezett. 

Mindszenti Lajost azonnal őri-
zetbe vették, majd csakhamar 
megjött a dorozsmai csendőrség 
jelentése is, amely igazolta vallo-
mását. 

Délután kiszállott a helyszínre 
Zombory János vizsgálóbíró is a 
törvényszéki szakértővel, ahol a 
helyszíni szemle után elrendelte 
Francz József felboncolását. 

Házasság céljából megismerked-
nék jómódú gazdálkodó családból 28—30 
év körüli hajadonnal v. özveggyel. Magam 
is gazdálkodó családból származom. Bő 
gazdasági tapasztalataim mellett a mai 
modern gazdasági (elszerelések, mótoros 
gépek (traktorok), cséplőgépek kezelésé-
ben képesítéssel rendelkezem. Viszonyaim 
a nyugodt megélhetést biztosítják. Leve-
lek : Ha egymást megértjük» jeligére a 
kiadóhivataiba küldendők. 

Vás ápnaptár. 
Országos vásárok tartatnak a kö-

vetkező helveken 1926 január 10-től 
1926. január 18-áig. 

Ló, marha , sert., j uh és kirakó v á s á r A város, illetve 
' : neve 

Apc 
Csorna 
Dombrád 
Dombovár ... 
Eger 
Mátészalka... 
Rum 
Szany 
Szob 
Vasvörösvár 
Zalalövő 
Csáva 
Mihályi 
Balatonfüred 
Ivánegerszeg .. 
Mány 
Polgár 
Edelény 
Szabadsz tkirálj 
Csenger 
Dévaványa .. 
Debrecen ... 
Jászladány 
K.-Kúnféíegy-

háza ... ".. 
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. 17 17 17 

.. 17 16 17 

INNEN-ONNAN 
Bakonytamási községben tej-

ellenőrző egyesület alakult. El-
nökké Tatay Lajos ág. li. ev. lel-
készt, tejmérő biztosoknak pedig 
Bors Dezső, Bors Ádám, Csonka 
József, Erdélyi Lajos, ifj. Németh 
Dávid, Németh Vince, Nyári Jó-
zsef, Vági Károly és vitéz Benke 
Gyula választattak meg, akik 
dr. Szűcs Lajos járási főszolga-
bíró előtt fogadalmat tettek. A vá-
lasztást megelőzőleg szakelőadá-
sokat tartottak Halmy.és Mihály 
gazdasági felügyelők," dr. Szabó 
Barna, a győri mezőgazdasági 
kamara kiküldötte. 

Nagymágocs községben farka-
sok garázdálkodtak. Több helyen 
a sertéseket marcangolták szét. A 
csendőrség hajtóvadászatot ren-
dez a határban kószáló farka-
sokra. 

Lajosházán nagy tűzvész dü-
höngött. Lengyel József földbirto-
kos egyik pajtája gyulladt ki, de 
a tüzet nehezen tudták megfé-
kezni a helybeli, továbbá Német-
lad, Patosfa, Kálmáncsa és Menye 
községek tűzoltói. A kár közel egy 
milliárdra rúg. 

Berkesden a napokban szentel-
ték fel a község lakosságának ál-
dozatkészségéből öntött új haran-
gokat. A feíszentelési ünnepen a 
szomszédos falvak lakossága is 
tömegesen megjelent. 

Farkasd pestmegyei községben 
megrendítő szerencsétlenség tör-
tént. Sinkó István 39 éves gazda 
szecskát vágott, miközben a gép 
Sinkó balkezefejét teljesen le-
vágta. A súlyosan sebesült embert 
kórházba szállították. 

Soroksárpéteri községben meg-
gyilkolva találták Gáspár Sándor-
nét. Házát kirabolták. Szerencse, 
hogy Gáspárné kis leányát, aki a 
szomszédos szobában aludt, nem 
vették észre a gyilkosok. 

Szany sopronmegyei községben 
karácsony második ünnepén mu-
latságot rendezett a fiatalság. Ra-
dics Antal és Tápi József gazda-
legények valami csekélységen ösz-
szevesztek, mire Tápi előrántotta 
bicskáját és szívenszurta Radi-
csot, aki holtan rogyott össze. Tá-
pit letartóztatták. 
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Francia bankókat hamisítottak Budapesten. 
Letartóztatták Nádosy országos főkapitányt és Wíndiseh-
graetz L a j o s hereeget. K i k részesel a pénzhamisításnak? 

Mint derült égből a villámcsa-
pás, úgy hatott a közönségre, 
núkor a hét első napján kitudó-
dott, hogy bankóhamisító-társa-
sággá tömörült egy herceg veze-
tése mellett egész sereg ember. 
Francia pénzt hamisítottak — 
nagyban s már forgalomba is hoz-
ták, mikor raj tuk is bebizonyoso-
dott, hogy a vadonatúj bankó 
rendszerint gyanút kelt az ember 
lelkében. Távol, az ország hatá-
rain túl, a holland fővárosban el-
fogtak egy magyart, akinél ha-
misított francia frankokat ta-
láltak. 

Ami ezután következett, az 
már gyorsan játszódott le. Meg-
indították a nyomozást a francia 
rendőrség detektivjei s amikor a 
nyomozás szálai Budapestre ve-
zettek, munkába lépett a ma-
gyar rendőrség s nehéz, éjt-nappá 
tevő munkálkodás után csakha-
mar kézrekerítette a tetteseket. 

Legelőször Bába Dezső, Win-
dischgraetz Lajos herceg titkára és 
a herceg komornyikja, Kovács 
Gáspár kerültek hurokra, majd 
alig huszonnégy órára a zsidó szár-
mazású t i tkára után letartóz-
ta t t a a rendőrség magát a herce-
get, Windischgraetz Lajost is. 

Amikor az izgalmakban bővel-
kedő nyomozás idáig eljutott, 
valóságos rémhírek terjedtek el 
a fővárosban és az egész ország-
ban s ezt a kétségbeejtő helyzetet 

fokozta az események további 
fejlődése, aminek következmé-
nyeként letartóztatta a rendőrség 
a magyar kir. államrendőrség fe-
jét, Nádossy Imre volt országos 
főkapitányt. A közvélemény iz-
galma egyre nőtt, amikor nyil-
vánvalóvá lett, hogy közönséges 
bűnügyről van szó, melynek sze-
replői között nagynevű emberek 
is akadnak. 

A rendőrség fáradtságot nem 
ismerő munkája lassan-lassan ki-
bogozta az egész bűnügyet s ma 
már szinte tiszta a kép : egy bű-
nös társaság pénzhamisítás út ján 
akart nagy pénzösszeghez jutni. 

Egyébként a fent megnevezet-
teken kívül letartóztatta, a rend-
őrség még a következőket: 
Szörtséy Józsefet, a Nemzeti Szö-
vetség alelnökét, ifj. Andor Endre 
bankhivatalnokot, Winkler Ist-
vánt, Olehváry Jenőt, Gerö Lász-
lót, az állami térképészeti inté-
zet műszaki tanácsosát, aki az 
ezerfrankosok rajzát készítette és 
többeket. 

Előkerült a pénzhamisításnál 
használt gép is s kitudódott, hogy 
huszonötezer darabot nyomtak 
az értékes francia pénzből. 

Lapunk zártakor a nyomozás 
még folyik s előreláthatólag rövid 
idő alatt valamennyien a törvény 
kezén lesznek a bankóhamisító-
társaság tagjai. 

helyezkedve szabad csak a kér-
dést megítélni. Közönséges bűn-
üggyel állunk szemben, amelybe 
ugyan belekeverődtek jóhiszemű 
emberek is, még sincs politikai 
természete, mert hiszen nyilván-
való, hogy nem politikai pártok 
és nem a kormány csinálta, ha-
nem számos társadalmi rétegből 
összeverődött magánszemélyek. 
Le kell tehát szögezni, hogy épen 
ezért a magyar nemzettel szem-
ben e bűnügy alapján konzekven-
ciákat levonni nem lehet. 

— Minden állam felelős azért, 
hogy a területén, külállamokkal 
szemben elkövetett bűncselekmé-
nyeket megtorolja. Ez meg is tör-
tént. Olyan eréllyel, amilyen 
erélyt a kormány részéről más-
kor, sajnos, nem tapasztaltunk. 
(Élénk helyeslés.) így például nem 
tapasztaltuk a koronarontás bű-
nöseivel szemben. És nem tapasz-
taljuk most sem ezt az erélyt 
azzal a — sajnos még meg-
jelenő — forradalmi sajtóval 
szemben sem, amely ezt az ügyet 
is felhasználja arra, hogy elíensé 
geinket az ellenünk való beavat-
kozásra uszítsa. 

Ez a zsidó sajtó uszít, denun-

A világháború befejezése után, 
amikor lassan behegedtek a fájó 
sebek, elapadtak az özvegyek és 
árvák könnyei, lassan-lassan a 
csöndes elmélkedés a messzi harc-
mezőkön elpusztultakra való 
emlékezés váltotta föl a bánat 
és fájdalom érzését. Csaknem 
minden ember lelkén végigsu-
hant a gondolat, hogy méltó 
és dicső emléket kell állítani 
azoknak, akik mindenüket : éle-
tüket áldozták fel a hazaszere-
tet oltárán. Egy olyan emléket 
kell állítani, amely mindenkié, 
az egész nemzeté, amelyhez egy-
formán elzarándokolhat gazdag 
és szegény, akinek hozzátartozója 
idegen földben nyugszik. 

Hány ezer és ezer hős magyar 
katona holtteteme porlad messze 
idegenben, jeltelen sír a la t t ! 
Hány ezer és ezer dicsőségesen, 
bátran küzdő magyar hős sírját 
nem jelöli még csak egy Kis fa-
kereszt sem ! Ezeknek a hősök-
nek, a nagy világháború ismeret-
len katonáinak kell nekünk is, 
magyaroknak emléket állítani. 
A háború befejeztével minden 
nemzet állított emléket az ő 
ismeretlen katonájának, csak mi 
magyarok nem gondolhattunk 
erre, hiszen jóformán mindennapi 
kenyerünk sem volt. Végre 1923 
januárjában gróf Klebelsberg 
Kunó közoktatásügyi miniszter 
az Országos Képzőművészeti Ta-
nácsot szólította fel a terv meg-
valósítására. A Tanács pályáza-
tot hirdetett az emlékmű tervére 
s a díjat gróf Bánffy Miklós terve 
nyerte el. A pályamű jeligéje 
magában foglalja az emlékmű 
alapgondolatát: Koporsóját fel-
teszik az égbe két szikla közé, 
szörnyű magasságba. 

Bánffy Miklós g ró f t e rve nem 
utánozza a külföld hasonló al-
kotásait. A magyar Névtelen Hös 
emlékmüvét nem a város vásári 
forgatagában kijelölt helyen 
akarja fölépíteni, hanem csoda-
szép fővárosunknak egyik leg-
szebb ékességéhez: a Gellért-
hegyhez kapcsolja. 

ciál, igyekszik minden tekintélyt 
lerombolni, hogy aztán a fölfor-
dult rendet a maga uralmának 
megalapozására használja föl. 

Ez a sajtó rágalmakkal árasztja 
el a fajvédő pártot is, pedig a 
már befejezett nyomozásból vilá-
gosan mutatkozik, hogy a faj-
védő párt egyetlen politikusá-
nak vagy a párt egyetlen sze-
replő tagjának sem volt a leg-
kisebb része ebben a szerencsét-
ien ügyben. Már régen gondos-
kodnia kellett volna arról, hogy 
ne legyen Magyarországon olyan 
sajtó, amely ha az ország bajba 
jut, hátulról mindig ledöfi, úgy, 
ahogy 1918-ban tette. 

Ha volt a kormánynak ereje 
ahhoz, hogy börtönbe vesse Win-
dischgraetz herceget, az ország 
főkapitányát és más közéleti 
nagyságokat, akkor legyen ereje 
eljárni ezekkel szemben is. (Viha-
ros taps.) 

Most már a legerélyesebben 
követeljük a kormánytól, szá-
moljon le a forradalmi törekvé-
sekkel és némítsa el a hazaáruló, 
fölforgató, denunciáló, hitvány 
forradalmi sajtót. 
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Azt hisszük, ez az emlékmű 
igazán méltó síremléke lesz a 
messzi idegenben porladó Név-
telen Hőseinknek. Ha szivünkbe 
zárva hordoztuk is eddig emlékü-
ket, a hálás emberi kegyelet, a 
tisztességtudó utódok, gyerme-
kek emléket is állítanak azoknak, 
akik érettünk véreztek, hogy le-
gyen egy hely, ahol minden igaz 
magyar egymásra találjon a ke-
gyelet, a hálaadás, a tisztesség-
tudás gondolatában. És én hi-
szem, hogy több lesz ez az emlék-
mű a közönséges síremlékeknél, 
hogy nemcsak néhány megfáradt 
szivű férfi és gyönge asszony 
zarándokhelye lesz, hanem ide 
fog jönni mindenki, aki csak érzi, 
hogy tartozik valakinek azért, 
hogy i t t élhet ezen az ősi földön. 
Mert nem az élők szerezték ne-
künk ezt a földet, hanem azok, 
akik meghaltak érte. Reájuk em-
lékezni nemcsak szép és nemes 
gondolat, hanem kötelesség is. 
Minden igaz magyar kötelessége, 
hogy minden évben elvigye majd 
a maga babérágát a Névtelen 
Hös emlékére, hogy minden év-
ben legalább egyszer gondoljon 
azokra, akik értünk haltak meg, 
mindnyájunkért! 

A hála olyan tartozás, amit 
nem szokott megadni az ember. 
Ne a hála adósságát vigyük a 
Névtelen Hős emléke elé, hanem 
a kegyelei, a tisztelet adóját. Ke-
gyelet illeti meg őket, kik szen-
vedtek, meghaltak értünk, tisz-
telet illeti meg nemes emléküket, 
mikor kőbevésve ihletett művész 
állítja elénk. 

Én azt remélem, hogy a Név-
telen Hős emléke minden igaz ma-
gyar zarándokhelye lesz, ahová 
csak fedetlen fővel és leoldotisaruval 
hozhatja el kiki a hála és kegyelet 
virágjait. h. s. 

Mindenféle 

gazdasági alkalmazottak 
elhelyező irodája 

Özv. Csordás Gáborné, Ferenc-körút 31. sz. 

Mi újság a 
A nemzetgyűlésnek a közeli 

napokban való összehívása élén-
ken foglalkoztatja a politikai kö-
röket. Gróf Apponyi Albert, akit 
felkértek az ülésen való felszóla-
lásra, hajlandónak mutatkozott 
arra, hogy szóvátegye az árvíz-
katasztrófával kapcsolatban a 
trianoni határ igazságtalanságait. 
A legújabb tervek szerint azon-
ban Apponyin kívül még egy szó-
noka lesz ennek az ülésnek. 

Apponyi felkereste Mayer Já-
nos földmívelésügyi minisztert, 
akinél tanácskozást folytatott fel-
szólalásával kapcsolatban. A ta-
nácskozásban résztvett Tellyes-
niczky János helyettes államtitkár 
is, valamint a minisztérium több 
szakreferense, akik Apponyi kér-
déseire felvilágosítással szolgál-
tak. Ennek a tanácskozásnak az 
volt a feladata, hogy Apponyi-
nak tudomására hozzák az árvíz-
katasztrófával kapcsolatban azo-
kat az adatokat, amelyekkel még 
nem rendelkezett. Apponyi Al-
bert erre vonatkozólag tárgyalt 
a miniszterelnökkel is. Az árvíz-
katasztrófával a minisztertanács 
is foglalkozott.A minisztertaná-
cson Mayer János földmívelési 
miniszter beszámolt az árvíz-
katasztrófáról miután ő maga is 
járt a helyszínen és erre vonatkozó 
jelentések is az ő kezében futnak 
össze. A földmívelési miniszter 
után Bud János pénzügyminisz-
ter te t t előterjesztést azokról a 
pénzügyi tervekről, amelyek arra 
szolgálnak, hogy az árvizsújtotta 
vidék lakosságán segítsenek. Ez 
a segítség azonban nemcsak pénz-
ügyi, ép ezért a földmívelésügyi 
miniszter is messzemenő javas-
latokat tesz az ínségbe jutott 
lakosságnak vetőmaggal, vala-
mint egyebekkel való segélyezé-

)otitikában? 
sérőL Értesülésünk szerint a mi-
nisztertanács tekintélyes összeget 
fog megszavazni az árvízkáro-
sultak számára. 

A másik kérdés, ami szintén 
hatással van a politikai hely-
zetre : a frankhamisítások ügye. 
A baloldali pártok'ebből is poli-
tikai tőkét akarnak kovácsolni 
a maguk számára. Ezzel a bűn-
ténnyel kapcsolatban is úgy tesz-
nek, mint az ismert csongrádi 
bombarobbanás idején, amikor 
olyanokat rágalmaztak meg a 
dologgal, akikről azután a bíró-
ság állapította meg, hogy nem a 
vádlottak követték el a merény-
letet. Ebben a dologban is az 
igazi magyar közvélemény azt 
követeli, hogy minden politiká-
tól mentesen intézzék el az ügyet. 
A bűnösök, akárkik is azok, la-
koljanak, de a politikai méreg-
keverők ne okozzanak ezzel is 
kárt az amúgy is szörnyűségesen 
szenvedő nemzetnek. 

A fajvédőpárt rendes heti, csü-
törtöki vacsoráján szokatlanul 
nagyszámban jelentek meg a párt 
tagjai. Megjelent a vacsorán a 
párt minden képviselő tagja a 
párt vezérének, Gömbös Gyulá-
nak kivételével, aki napok óta 
súlyos betegséggel őrzi az ágyat. 
A párt vezetőségének álláspont-
ját a frankhamisítás és a vele 
kapcsolatos ügyekben Eckhardt 
Tibor nemzetgyűlési képviselő 
fejtette ki a vacsora folyamán. 

— Abban a hisztérikus lármá-
ban — mondotta Eckhardt — 
amely a frankhamisítási üggyel 
kapcsolatban erőt vett a magyar 
közéleten, a magyar fajvédőknek 
nem szabad résztvenniök. Hig-
gadtan és tárgyilagosan, kizáró-
lag a nemzeti érdek szempontjába 

A névtelen hos emléke. 
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S Z Ö V E T K E Z E T I É L E T 
A szövetkezés mint eszme és 

üzlet. > 
A szövetkezeti eszme a nép, 

a széles társadalmi rétegek üzleti 
érdekeit szolgálja. A magyar szö-
vetkezeti élet apostolai közül 
többen kifejtették már ezt a gon-
dolatot. Minden szövetkezeti em-
bernek legyen első kötelessége a 
tisztánlátás ebből a szempontból 
is. A szövetkezet a testvéri együtt-
érzés megnyilvánulása, kialakítása, 
valóraváltása, de ezt anyagi érde-
kekkel kell alátámasztani. 

Vagy azt hiszed, kedves gazdál-
kodó testvérem, hogy a magyar 
szövetkezés édesapja, boldogult gr. 
Károlyi Sándor nem gondolt erre? 
Csalódol, mert igen is gondolt, 
de nemes, igaz magyar szán-
dékkal. Meg is magyarázom, el-
mondom a gróf Károlyi Sándor 
elgondolását, mert az ő példája 
követésre méltó az egyszerű em-
ber életében is. 

A nemes grófnak nagy pénz-
letétjei valának az angol és a 
belga nemzeti bankokban. Ezek 
a tekintélyes summák csekély jö-
vedelmet " haj tot tak. Mindössze 
1 y2—2%-ot évente, akkor, ami-
dőn a hazai bankok 6—8%-ot 
fizettek a pénzbetétek után. 

A nemes gróf a szövetkezés 
magyar apostolaival, Balogh Ele-
mérrel, Bernáth Istvánnal, Bu-
binek Gyulával, Meskó Pállal, 
Seidl Ambrussal, Horváth János-
sal és másokkal együtt megmu-
tat ta , hogy a magyar szövetkezetek 
épen olyan biztos pénzelhelyező al-
kalmatosságok, mint az angol és a 
belga bank, mert a szövetkezeti 
törvény értelmében minden szö-
vetkezeti részjegytulajdonos a 
jegyzett összegnek még ötszörös-
séig felel a vagyonával. 

Egy ötvenholdas kisgazda min-
dig jó százaranykorona erejéig, ha 
törvény szerint ötszázig megy 
biztosítás a vagyonára. így gróf 
Károlyi Sándor nem küldötte 
külföldi bankba a pénzét, hanem 
odaadta a fogyasztási szövetkeze-
tek és a hitelszövetkezetek alapí-
tására. A szövetkezetekben min-
denkor kétszeres, háromszoros 
több hasznot hozva, mint ameny-
nyit a külföldi bankban adtak 
volna. 

A befektetett pénz jövedelme-
zett és egyúttal a magyar népet 
segítette a szövetkezeti élet er-
kölcsös útjára, melyen «egy mind-
nyájunkért, és mindnyájan egyérti> 
az ige. 

Balogh Elemér, a «Hangya» ve-
zérigazgatója az utóbbi gazda-
gyűlésen, a Károlyi-serleggel ke-
zében azt mondotta, hogy fő-
uraink nem annyira áldozatké-
szek, mint Károlyi Sándor volt. 
Ez alatt a szövetkezeti vezér-
ember nem azt értette, hogy mág-
násaink adakozzanak, jótékony-
kodjanak, hanem az igazi értel-
met gondolta hozzá. Nagy uraink 
csináljanak jó üzletet, jó bótot — 
de a magyar nemzeti érdek ápo-
lása által. 

Krisztus koporsóját sem őriz-
ték ingyen. A magyar nép kívánja, 
itthon és nem külföldön, velünk 
és nem a tőzsde kétes hínárjába 
kockáztassák a fölösleges milliár-
dokat. Balogh Elemér szavait 
idézve, azt kívánja a magyar 
szövetkezeti ügy, hogy Károlyi 
Sándor grófnak nemcsak dicsérői, 
hanem áldozatkész követői is le-
gyenek a magyar főurak között. 

Bégi szövetkező. 

KÖZSÉG-
HÁZA 

Az egészségügy védelme a fal-
vakban. 

A mi faluinkban sok fiatal élet, 
sok beteg pusztult el azért, mert 
a nagy távolságok leküzdhetet-
lensége miatt sokszor már elkésve 
érkezett az orvosi segítség. Nagy-
városokban a szerencsétlenül járt, 
vagy beteg emberek rövid félóra 
lefolyása alatt már a fehér kór-
házi ágyon várhatják a szen-
vedéseiktől megszabadító orvosi 
segítséget. De a falvakban egé-
szen másként van mindez. Mire 
a döcögő, lőcsös szekéren megér-
kezik az orvos, akkorra már rend-
szerint későn van a segítség. Hát 
amikor kórházba kell szállítani 
a beteget s rázós, köves úton 
10—20 kilométert kell megtenni 
a betegnek ! Ilyenkor azt hiszem, 
mindenki irigyen gondol a városi 
lakosságra, akiket hasonló eset-
ben kényelmes, könnyen járó 
autók visznek a kórházba. 

Ezen a helyzeten akar segíteni 
a Vármegyék és Városok Országos 
Mentőegyesülete. Agorasztó Tiva-
dar, Pestvármegye alispánja, elő-
készítő értekezletre hívta össze a 
Vármegyék és Városok Országos 
Mentőegyesületének szervezőbi-
zottságát. Az értekezleten Dréhr 
Imre nemzetgyűlési képviselő is-
mertette a nagyjelentőségű köz-
egészségügyi mozgalmat. Beszá-
molt az eddigi előmunkálatokról 
s*az egyesület céljáról, mely az 
egész ország mentő és egészség-
ügyi szolgálatának megszervezé-
sére irányul. 

Minden járásnak lesz mentő-
autója, mely felett a járásorvos 
rendelkezik. Baleset alkalmával 
mindenkit díjtalanul szállítanak, 
betegszállítás esetén pedig a jobb-
módúak fizetnek egy bizonyos 
összeget az autó fenntartására. 
Ha szükség van rá, ezek a mentő-
autók még Pestre is felhozzák a 
betegeket. Kibővítik a telefon-
hálózatot, hogy a legtávolabbi 
falucskából is kérhessék a rá-
szorulók az autót. 

A falvakban mentőtanfolyamo-
kat létesítenek, amelyeken a bu-
dapesti mentők fogják kioktatni 
a leventéket és az ifjúságot az 
első segélynyújtásra. Erre nagy 
szükség van. 

Az Országos Mentőegyesület 
nem indít gyűjtést, hanem tago-
kat toboroz. Az alapító tagsági 
díj 100 aranykorona. A falvak-
ban a jegyzői hivatalokban alá-
írási ívek lesznek, melyre gazda-
közönségünk tehetsége szerint 
annyi lalogramm búzát jegyez, 
amennyit a szíve diktál. Ezzel a 
Mentőegyesület tagjainak sorába 
lép. % . ^ 

Ma minden magyar ember élete 
egyformán drága és fontos ne-
künk magyaroknak. Ma csak-
ugyan olyan kevesen vagyunk 
magyarok, hogy «még az apa-
gyilkosnak is meg kellene bocsáj-
tanunk». Össze kell tehát fogni a 
falvak tehetős gazdáinak, hogy 
megalapítva mindenütt a Mentő-
egyesületeket, egy drága magyar 
lélek se eshessen egykönnyen 
a halál áldozatául- h. s. 

A Stadion. Hazánkban most készülnek felépíteni a testedzés 
minden ágazatát egybefoglaló látóhelyet, a sport nyilt színházát, 
az egészség templomát: a Stadiont. Sajnos, hogy nálunk minden 
országos ügyet károsan hátráltat az egyéni érvényesülés túltengése. 
A magyar" Stadion építését izgalmas csoportérdekek hátráltatják, 
a haszonlesők bandája itt is, ott is lármásan követeli az elhelyezést 
a zsebje javára. 

Amidőn a stokholmi világhírű svéd Stadion kepet bemutatjuk, 
melyben háromszázezer néző nézheti végig a mérkőzéseket és ver-
senyeket, abban reménykedünk, hogy végre a magyar nemzeti 
Stadion is fölépül i t t a főváros közelében, megfelelő fekvésű helyen 
s a világbajnokságokat Magyarországon fogják eldönteni a Földön 
élő nemzetek edzett ifjai. Az itt bemutatott hatalmas építmény 
lelkesítse ifjainkat, serkentse összetartásra a magyar sport gyakran 
civakodó vezetőit. Nagyot csak az erők összefogásával alkothat a 
magyar nemzet. Föl a Stadion létesítésére ! 

MEGJELENT! 
RADNAI ÁRPÁD-KACSÓ DÉNES : 

ALKALMAZOTTAK 
KERESETI ADÓJÁNAK ÚTMUTATÓJA 
Hivatalok, ipari- és kereskedelmi 
munkaadók, alkalmazottak, egyházi 
és községi javadalmasok, mezőgazda-
sági munkaadók és munkások, ügyvé-
dek, orvosok általános használatára. 

Megrendelhető: 
MAGYAR FALU kiadóhivatalában, 
Budapest, VII., Dohány-utca 84. szám. 

C f f l a l X f r ' ma lacok és s zá rnyasok 
0 U I U V A ) c g o n t - és izom- (liús) kép-
ződését e lősegí t i , h a az á l l a t e ledelébe 10°/o 

B ohm -féle húslisztei 
kever . Korpáva l , fő t t burgonyáva l a legolcsóbb 
e leség . A csontbetegsógeket megakadá lyozza , 

a szárnyasok to j á s t e rme lé sé t fokozza . 
Tessék megkísérelni és próbacsomagot rendelni, 

Bdhm Ede szab, mütakarmány gyára 
Rákospalota, Mária-utca 25. szám. 

Legolcsóbban 
vásárolhat a 

POLGÁRI ÁRUHÁZBAN 
B U D A P E S T E N 
a központi vásárcsarnoknál 

IX., Imre-u. 6. 
(a csirkepiaccal szemben). 

Cégtulajdonos ¡ K E N D E S Á N D O R . 
Állandó nagy raktár vászonárukban, 
kanavász, zefirek, asztalnemüekben, 
ágygarniturák, pokrócok és mindennemű 
kendőárukban, továbbá az összes ruhá-
zati cikkek, u. m.: női és férfi szövetek, 
mosóáruk, barchetek, flanellek, meny-
asszonyi koszorú, fátyol stb. cikkekben. 

Győződjék meg személyesen, 
minden vételkényszer nélkül. 

Postai megbízást pontosan teljesítek. 
Kívánatra mintákat készséggel küldök. 
Kérem a ( I m r e ü g y e l n i . 

Aki nem halad, az visszamarad-
Védjük a d rága f aanyago t a pusz tu lás tó l , hogy 
ép í tménye ink , be rendezése ink miné l hosszabb 
ideig t a r t s a n a k és jó á l l a p o t b a n m a r a d j a n a k . 

a'viiághírű „Avonaríus Carbolinuum" 
gyárak fakonzervá ló készí tményei , ame lyek 
i smé t k a p h a t ó k Magyarországon és pedig ¡ 
A v e n a r l a s C n r b o l l n e u m szőlő és egyéb 

ka rók , oszlopok hegyenek tel í tésére, vagy 
m á s romboló h a t á s n a k ki te t t fafelületek 
m á z o l á s á r a . 

C a r b o l i n e u m l l a v e n a r az A v e n a r l a s 
C n r b o l l n e n m - n a k 1—2 annyi vízzel 
higi tható fo rmá ja . Körí tések, félszer , ve rem-
fák részére k i tűnő konzerváló h a t á s ú olcsó 
f a m á z . Te l j e sen szag ta l an . Ba rna , zöld ós 
p i ros sz ínben k a p h a t ó . 

A v e n a r l a s R a c o legbiztosabb és igen olcsó 
szer ház igomba , m i n d e n f a j t a penész ki ir-
t á s á r a , f a l m á l l á s el len belső hely iségeknél . 
V a l a m i n t fer töt lení tés i célokra fa- és fa l -
fe lü le tekre mázo lá s , mesze lés á l t a l . Kiöli 
a férgeket , rovarokat . T e l j e s e n s zag t a l an . 

Kérjen ismertetést az „Avenarlas Mü-
vek" magyarországi képviselőjétől. 

Holczer György, Bpesf, VIII., Szentklrályi-u. II, 
ggyeljünk a névre I Utánzatoktól óvakodjunk 

MAGYAR 

FÖLDBIRTOKOSOK ÉS BÉRLÖK 
S Z Ö V E T K E Z E T E 
KINCSTÁRI SZÁLLÍTÓK 

BUDAPEST, V., NÁD0R-U. 34. 
Sürgönycin : „Bir tokosok" 

Telefon: 1 4 8 - 9 9 és 1 1 1 - 8 8 . 

VESZÜNK 
minden mennyiségben legmagasabb áron 

SZÉNÁT, SZALMÁT 
ab állomás, vagy a tanyákon kazlak-

ban, valamint 
zabot, csöves» és morzsolt 

tenger i t . 



Egy erdélyi iskolában. 
Egy kis erdélyi falucskában 
Történt e kedves, szép mese. 
Akadt a mezítlábasok közt 
Fajunknak sok szerelmese. 

Az iskolában bús lélekkel 
Ülnek a padban gyermekek, 
Olyan sápadt és vézna arcuk, 
Hogy rájuk alig ismerek. 

Idegen írás, más belükkel, 
Magyar szót alig hallani. 
Ridegen és durván hangzanak 
E tolvaj népnek hangjai. 

Iskola-látogalni jönnek 
A sok hatalmas dászkál-úr, 
De legújabb tanrendszerükkel 
Még egyikök sem boldogul. 

Bejön gőgösen dászkál, pópa. 
Dac ül a csöppek lángszemén, 
Ez a konok és ősi fény itt 
Már ritka magyar szerzemény. 

Körülnéz gyáva hetgkeséggel 
A magyar rónán a kufár 
S a sok lázas, csillogó szem közt 
Feleltelni vaj' kit talál? 

uJuhon Kis!» — hangzik a rideg szó 
S felkél egy öklömnyi gyerek: 
«Tanító úr, bocsásson meg, de 
Én csak Kis Jánost ismerek/» 

S a szeme büszke lángra lobban, 
Az oláh ajkán kész a szó: 
«Ezt a gazfickót meg kell verni, 
Mert renitens és áruló!» 

A gyermek arca pírban égett, 
Kis keze ökölbe szorult 
S szeméből, mint kristály patakból 
A könnycsepp lassan, egyre hullt. 

Majd az osztálynak legkisebbjét 
Szólítja fel a tanító 
S mint ostorcsapás suhogósa 
Hangzik ajkán a gúnyos szó. 

AMondd el, gyerek, a román himnuszt!» 
A fiú áll, mint kivont kard. 
Megrázza fejét s oda kiált, 
Hogy: «Isten áldd meg a magyart!». . . Kozoesa Sándor. 

•/ysS/J/Ü 

H e t i v á s á r a v á r o s b a n , 

A z élet igazi történetei. 
A kis pásztorfiú. 

Az Élet maga a legleleménye-
sebb tragédiaíró és keze nyomán 
sokszor könny és vér fakad . . 
A sors méltatlan csapása bizony 
olyanokat is sujt, kiket inkább 
jutalmaznia kellene. Az Élet út-
jai kifürkészhetetlenek a halandó, 
emberi szemnek s csak az vigasz-
tal ja szomorú lelkünket: az Isten 
akarata minden és amit ő tesz: 
minden jól van téve . . . 

. . . Egy dunántúli kis pásztor-

fiúról szól a szomorú tör ténet . . . 
A vérzivataros, pusztító háború 
után, Gogánfalván egyedül ma-
radt a hat kis Erhardt á rva ; az 
édesapjuk nem tért többé vissza. 
Ekkor a legnagyobb ; a kis Er-
hadt Józsi elhatározta, hogy el-
ta r t ja kis testvéreit a maga ke-
resményéből, apjuk helyett ő lesz 
az apjuk. Pásztor l e t t . . . Kora 
reggei, mikor még mindenki aludt 
nyugodtan, ő nagy buzgalommal 
haj tot ta ki a legelőre a tehéncsor-
dát. Becsülettel szolgálta meg 

bérét, mellyel testvéreinek kenye-
ret a d o t t . . . Mikor azután az esti 
harangszóra a csorda, hazatért a 
kis Erhardt Józsi elfeledte fárad-
ságát, jól esö boldogsággal for-
golódott kis testvérei között. Egy 
komor, viharos délután azonban 
mindennek vége l e t t . . . Hatal-
mas vihar dúlt, tombolt a község 
felett. A villám fürgén szaladgált 
az égen és csapkodott le ide-oda. 

Egy fényes csík a gogánfalvi 
legelőre is levágott és agyonsúj-
to t ta a kis pásztorf iút . . . 

És mikor az esti harangszó bú-
san megkondult, kétségbeesve 
borult az öt kis testvér bátyjuk 
kihűlt tetemére . . . Aki kenyeret 
szerzett nekik, szerette őket, aki 
apjuk helyett apjuk v o l t : nem 
volt már többé az élők között. 

De az, Ki a mezők liliomait 
ruházza és eledelt ad az ég mada-
rainak, hisszük, hogy nem fog 
elfeledkezni a kétszeresen elár-
vult, szegény gyermekekről sem... 

( - a ) 
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MEZEI MUNKA 
Termeljünk többet! 
A növények táp lá lkozása . Legfontosabb növényi 

t á p l á l ó - a n y a g o k . I s t á l l ó t r á g y a és in&trágya. 
Rovatvezető: K o v á c s y B é l a ny. m. kir. gazdasági akadémiai igazgató. 

Hasonló című előző közlemé-
nyünkre való hivatkozással, mi-
előtt rátérnénk a többtermelésre 
vezető eljárások ismertetésére, el 
kell mindenekelőtt mondanunk, 
hogy a növények is táplálkoznak 
s termésük nagysága elsősorban 
attól függ, hogy van-e a talajban 
elegendő táplálóanyag, annyi 
tudniillik, amennyi nagy termé-
sek elérésére szükséges. 

Azt kell tfchát legelőször tud-
nunk, hogy miként táplálkozik a 
növény, miként és minő tápláló-
anyag ju t testébe, s hogy vájjon 
van-e a talajban elegendő ilyen 
táplálóanyag, s ha nincs, miként 
kell azt odajuttatnunk. 

A növényi táplálóanyagok a 
talajban, vízben oldott állapotban 
vannak jelen s a növények gyöke-
rei által fölszivatván, a víz elpáro-
log, a szilárd részek pedig a növény 
testének fölépítésére szolgálnak. 
Ezek önmaguktól nem teremnek 
meg a talajban vagy csak olyan 
csekély mennyiségben, amely 
mennyiség nem elegendő arra, 
hogy a növények állandóan nagy 
terméseket adhassanak, sőt ha 
nem ju t ta t juk azokat mestersé-
gesen a talajba, akkor annak 
termőképessége annyira lecsök-
ken, hogy a beléje vetett magot 
sem adja vissza. 

Azokat a növényi táplálóanya-
gokat, amelyre a növényeknek teste 
fölépítése céljából szüksége van, 
istállótrágya alakjában juttatjuk a 
talajba. A trágyázás után a talaj 
termőképessége hirtelen megnö-
vekszik, jeléül annak, hogy olyan 
anyagokat jut tatunk a talajba, 
amelyek képesítve vannak a nö-
vények táplálására. Ilyen anya-
gok a foszfor, káli, nitrogén és 
mész. Miután ezen növényi táp-
lálóanyagok az istállótrágyában 
mindig benne foglaltatnak, ezt 
teljes trágyának is nevezzük. Az 
istállótrágya olyan módon kelet-
kezik, hogy a növények által a 
talajból kivont táplálóanyagok a 
szénában, szalmában és általá-
ban minden állati takarmány-
ban benne foglaltatnak s az állati 
bélcsatornán keresztül menve 
szalmával, alommal keveredve 
képezik az istállótrágyát. A ta-
karmányok azonban nem min-
den részükben tartalmaznak ará-
nyos mennyiségben foszfort, ká-
lit, nitrogént és meszet, mert 
például a magvakban sokkal több 
foszforsav van aránylag is, mint 
például a levél és szár részekben 
s miután a magvak legnagyobb 
részét nem használjuk föl*gaz-
daságunkban állati takarmá-
nyul, hanem kivisszük a piacra 
és eladjuk, nem juthat vissza a 
talajba annyi foszforsav, mint 
amennyit a növények onnét ki-
vontak, ellenben a szár és leve-
lek legnagyobb része ugyanab-
ban a gazdaságban lesz föltakar-
mányozva s így az azokban le-
rakodott káüum s nitrogén csak-
nem ugyan olyan mennyiségben 
kerül vissza a talajba, mint ami-

nőben onnan kivétetett s ennek 
folytán a gabona termőtalajok 
foszforsav tar talma az istálló-
trágyázás dacára állandó apa-
dást mutat . A növények pedig 
termésük nagyságát mindig ah-
hoz a növényi táplálóanyaghoz 
alkalmazzák, amely a talajban 
legkisebb mennyiségben talál-
ható föl. 

Ha tehát a talajban kevés a 
foszforsav, hiába van ott sok káli, 
nitrogén meg mész,\mégis a termés 
nagysága a csekély foszforsav meny-
nyiséghez fog alkalmazkodni. Mi-
után pedig az istállótrágya össze-
tételét nem vagyunk képesek 
megváltoztatni, talajaink ymin-
dig ¿kevesebb foszforsavat j |kap-
nak.vissza, mint amennyit a ter-
melt növények belőle kivontak 
s ennek következtében az egyedül 
istállótrágyával trágyázott tala-
jok nem is |adhatnak nagy ter-

méseket. Ellenben vannak mes-
terséges trágyák, amelyek rend-
kívül sok foszforsavat tartalmaz-
nak s így ezek segélyével köny-
nyedén pótolhatjuk a talaj fosz-
forsav hiányát. így például egy 
métermázsa szuperfoszfátban 
annyi foszforsav van, mint száz 
métermázsa istállótrágyában, 
tehát az istállótrágya foszforsav 
hiányát könnyen pótolhatjuk 
azáltal, ha szuperfoszfátot is szó-
runk ki a talajra. 

Igaz ugyan, hogy sok istálló-
trágyával elegendő foszforsavat 
jut tathatunk a talajba, de a kel-
lőnél több nitrogént is, amely 
azt eredményezi, hogy a búza 
túl buján nő, megdől, megrozs-
dásodik, beérése annyira meg-
késik, hogy a nagy hőség követ-
keztében aszott, értéktelen sze-
meket ad. 

A növények tehát a talajból, 
haj szálgyökereik segélyével veszik 
föl a talajvízben már föloldott iáp-
lálóanyagokat. A gazda sorsa, bol-
dogulása, jövö vagyoni helyzete 
elsősorban attól függ, tudja-e növé-
nyeit úgy táplálni, úgy trágyázni, 
hogy azok nagy terméseket adhassa-
nak. Erről lesz e rovatban ismétel-
len is szó. 

Nézd meg a házát - megismerted a gazdáját. 

Az egyik házban józanéletű, szorgalmas, templombajáró ma-
gyar gazda (lakik. Udvara tiszta, rendes. Még a tűzveszély idejére is 
ott áll a kádjtele vízzel az eresz alatt. A ház fala fehérre meszelve, 
az ablakok kristálytisztán, hivogatólag integetnek. Ebben a házban 
boldog emberek élnek. 

A másik házban korcsmázó, káromkodó ember a család feje. 
Az elhanyagoltság lerí a piszkos falakról. A család sem boldog, mert 
az örökös civakodás, veszekedés átka zúg a kerítetlen, árva portáról. 
Ebben a házban nem boldogok a benne küzködő emberek. Nézd 
meg a házát — megismerted a gazdáját. 

Mit mond a töhMermelés-
röl a gazda? 
Csárdáspuszta, Bak hava. 

A több termelésnek a Magyar 
Falu karácsonyi számában kö-
zölt beállítása némi ellenmon-
dásra készteti a kisgazdákat. A 
nagybirtok többtermelése a kis-
birtokkal szemben csak látszat. 
Ha helyesen, körültekintéssel 
vizsgáljuk az ügyet, rájövünk az 
igazságra. Rájövünk arra, hogy a 
többtermelés csak látszat. Elő-
ször is megjegyzem, mint tényt, 
hogy csakis a mintaszerűen ke-
zelt nagybirtokon terem a hol-
dankénti 2 q búzaterméstöbblet a 
kisbirtokkal szemben, de nem az 
elhanyagolt nagybirtokon, pedig 
ebből is bőven van. 

A tojásértékesítő szövetkezetek 
alakításának aranykorában (1907 
—1912) a „Hangya" újság kö-
zölte, mint tényt, hogy egy fehér-
megyei faluban, amelyet minta-
szerű nagybirtok vesz körül és a 
kisgazdák kezén alig van har-
madrésze a határnak s mégis a 
nagybirtok dús búzatermésével 
szemben a falu szövetkezeti tojás-
értékesítéséből több jövedelmet 
mutattak ki, mint az uradalom 
összes búzatermésének az ára!. .. 

Tetszik ezt érteni? Ez a kü-
lönbség a nagy- és a kisgazda 
többtermelésében! 

De nem kívánok évtizedekre 
visszamenni példáért. Itt van ez 
a nyomorúságos 1925-ik esz-
tendő. Tessék az ország kivitele 
után befolyó összegeket megte-
kinteni és igazolva látszik a 
nagybirtokosok hamis többter-
melésének a látszata, mert az 
idén nagyobb összeg folyt be az 
országba a to jáskivitelből, mint a 
búzakivitelbőt. A tojást a kis-
gazda termeli! A nagybirtokos 
orpington és más dísztyúkot tart, 
amely fajták íO darabot tojnak 
évente, a parlagi magyar tyúk 
80—120 évi tojáshozamával szem-
ben. 

A magyar kisgazda megállotta 
a helyét Amerikában is, ahol a 
plajbásszal számoló farmerek 
örömmel fogadták és az idén is 
sürgették az Amerikába való be-
engedésüket. Itthon is megállják 
immár ezer esztendeje. 

Tudásukat azonban gyarapí-
tani kell, még pedig gyakorlati 
alapon. Ne azok tanítsák a kis-
gazdákat, akik az ekeszarvát, 
kapa-kasza nyelét nem fogták 
munkába soha, hanem agyakor-
lati gazdák és elsősorban az or-
szág érdemes gazdászai: a tanin-
tézeti tanárok, akadémiai taná-
rok, akik a gyakorlati gazdálko-
dással is tisztában vannak. 

A többtermelés eszméjét han-
goztatni sohasem elég. Hiszen 
a gazda vérét pezsgeti a több ha-
szon elérhetése, de ez történjen a 
gyakorlati élet tapasztalataival. 
Egészen bizonyos vagyok benne, 
hogy Kovácsy Béla úr ezeket 
gondolta, amikor a Magyar Falu 
hasábjain a többtermelés eszmé-
jét megpendítette. Az ő negyven-
éves tapasztalása a Magyar Falu 
gazdaolvasóinak igaz gyönyörű-
sége lesz, amiből hasznot látunk. 

Az új rovat folytatását egyéb-
ként nagy örömmel várjuk. 

Székely Dénes. 



-

1826 január 10. M A G Y A R F A L U 11 

ÁLLATTENYÉSZTÉSÜNK 
A hízott bakonyi sertés. Előzőleg"' már bemutattuk lapunk 

hasábjain a rideg bakonyi sertést, leírva annak jó és rossz tulajdon-
ságait, haszonvételét és a többit. 

A képünkön látható bakonyi sertés hízott állapotban muta t ja 
ezt a sertésfajtánkat. Már a képről is látható, hogy ez az igénytelen 
sertésfajta nem elsőrendű hizlalni való anyag. A mangolicával nem 
versenyezhet a takarmány értékesítésénél. 

A bakonyi fa j ta azonban jó legelő, kevés gondozást kíván s a 
Bakony bükk és csere erdőségében a makkon felhízik. Vannak egyes 

magyar vidékek, ahol a nép inkább szereti a makkon hízott sertés 
szemcsés, zsírgömböcskés szalonnáját táplálkozásra, mint a sima, 
zsíros szalonnát. 

Megvallom, magam is inkább megeszem a bükkmakkon hízott 
sertés illatos, barnás-sárga szalonnáját, mint a kukoricán hizlalt 
szalonnát, mert először zamatosabb, nem túlságosan zsíros és hogy 
kissé rágós. A tiszta kukoricán hizlalt sertés szalonnája olyan, mintha 
háj volna. Rá lehet kenni a kenyérre. Hát gusztus dolga az igaz, de 
mégis a húsréteges szalonnát szeretem enni. A tiszta kukoricával 
hizlalt, csupa zsírszalonna valóban csak olvasztásra, főzésre kiváló jó. 

Ezeket elmondva, megérthető, hogy miért tenyésztik a bakonyi 
sertésfajtát és nem a fehér mangolicát a Bakony tá ján. Sz. D. 

A bonyhádi tehén. 
A külországokból behozott állatok és növények egyaránt át-

alakulnak Magyarországon. Mind a kettő alkalmazkodik a magyar 
föld éghajlati viszonyaihoz. Példa rá a híres diószegi-búza. Azt is 
Franciaországból idegen név alatt hozták be, de Diószegen, az ura-
dalomban éveken át kialakította a magyar éghajlat s így lett belőle 
diószegi-búza. 

A tarka marhát is hozzuk be Magyarországba immár hatvan 
esztendeje. Igen, de nem hozhattuk vele Svájcból a pompás hegyi-
legelőket, illatos havasi virágot, füveket, sem az ottani időjárást, 
tehát más megélhetési viszonyok közé került a behozott tarka marha 
és átformálódott. 

Ügy alakult, amint az itteni életkörülményei engedték. Egyik 
magyar vidéken dúsabban táplálták, mert jobb takarmány termett . 
A másikon silányabb volt a koszt és aszerint romlott le a külföldről 
behozott tarka marha. 

Hiszen tud ja azt bölcsen minden magyar gazdatársam, hogy 
hiába ásom ki tövestől Tokaj hegyén a szőlőtőkét és letelepítem az 
Alföld homokjába, mert abból nem terem többé tokaji bor ott a 
homokon. 

Miért? Azért mert a szőlő gyökerével együtt nem hoztam el a 
tokaji hegyet is ! I t t a homokon nem találja meg azt a tápnedvet a 
talajban, amit ott felhasznált a Tokaj hegyén. 

Az állatokkal ugyanez történik. A külföldről behozott, igen 
sokféle tarka marha általában legjobban megtalálta életfeltételét a 
Dunántúl, Bonyhád vidékén. 

Bonyhád, Hőgyész, Tevel és más községek derék kisgazdái 
nagyobb csoportos behozatalra összeállottak. A pompásan tejelő 
állatokra nagy gondot fordítottak. Mindég a legbővebb tejelőanyák 
bikaborjait nevelték fel tenyészállatnak, mert a bőtejelőséget a bika 
örökíti át az utódaira. 

Évtizedes kiválasztás, selejtezés által és az*újabban behozott 
állatok vérfelfrissítésével elérték a cél t : egyöntetű, bőtejelő, tarka 
szarvasmarha tájfajta kialakítását. • 

így létesült a bonyhádi tájfajta hazánkban. De nem egy-két.év 

alatt, hanem közel negyedszázad kellett ahhoz, hogy ismert és becsült 
nevet szerezzenek a bonyhádi tehénnek az országban. 

Ma már 25—30 éves múltra tekinthet vissza ez a magyar tá j -
fa j ta tenyésztés. Tej ellenőrző egyletek, tej szövetkezetek, állattenyész-
tési egyletek gondozzák az értékes állatállományt Bonyhád vidékén. 

A bonyhádi tehén jó tejelő. A táplálást meghálálja, a takar-
mányt jól értékesíti. Gyorsan nő. Jó tulajdonságait átörökíti borjai-
ban és megtartja. így aztán a bonyhádi tehén nagyon keresett árú 
a vásárokon. A magyar kisgazda inkább veszi a hazánkban nevelt, 
jótejelő bonyhádi tehenet, mint a külföldről most behozott tarka 
marhát. 

És ez érthető, csak rá kell tekinteni a bonyhádi tehén eredeti 
rajzára, arányos testnövés, hatalmas tőgy, jó csontozat és minden 
kívánnivaló megvan a bonyhádi tehénben. A legnagyobb érdem 
azonban mégis az, hogy nem adjuk szarvasmarháért külföldre a 
pénzünket, mert a hazai kisgazda-szorgalom és szaktudás létesítette 
a bőtejelő bonyhádi tá j fa j tá t . ta. 

A racka juh. Ezt a képet a hirös debreceni nagyvásárról rajzol-
ták. Ott áll a csavaros szarvú racka kos. Gyönyörű állat. Fehér, 
hosszú gyapja majdnem a földig leér. A forróság előtt, nyárkezdetén 
nyírják meg. Gyapjúja igaz, hogy durva, vastagszálú, dehát nem is 
szükség a gubának selyemszálú gyapjú. A takarókat, csergéket, 
pokrócokat is a racka juh szálas gyapjújából készítjük. Megbecsül-
hetetlen a tartóssága. Utolsó szála elkopásáig bírja a viselést. 

A racka juhot ősidők óta tenyésztjük. Inkább a balkáni álla-
mokban terjedett el, mert tőlünk nyugatra már kevésbbé tar t ják. 

Húsz év előtt a kassai gazdasági tanintézetben, Kovácsy Béla 
igazgatóskodása alatt cigája juhfajtával keresztezték a durvaszőrü 
rackát. Az eredmény a gyapjú finomítására olyan meglepő volt, 
hogy azóta hazánk távoli vidékeire is vittek a racka-cigája párosítás-
ból tenyészanyagot. 

A racka juh igénytelen. Húsa kitűnő és nem faggyúszagú. 
Finom túrója és főleg a távoli határok kosarazás ú t ján való trágyá-
zása által igen hasznos állatfajtánk marad beláthatatlan időkig. 

Valódi arab kanea és csikója. 
A ló Keletről jött, mint a magyar nép. Még ma is Arábia meleg 

pusztáin találjuk a legnemesebb lóanyagot. És amint jövünk észak 
felé, nyugat felé, a ló mindinkább veszíti nemes, szép alakját . A nyu-
gati államokban már bivaly-otrombaságú, úgynevezett hidegvérű 
lovakat tenyésztenek, lassú járású, nehézmozgású, vastagcsontokra 
nőtt hústömegeket. 

Csupán a lóversenyek, állati szerencsejátékok céljára t a r t j ák 
a tisztavérű méneseket, de azok is onnan erednek Keletről és vérfel-
frissítést csakis onnan kapnak. 

Minket, magyarokat vérkötelék köt a keleti népekhez. Turánok 
vagyunk. A lovunk fa j tá ja is vérrokonságban van a legnemesebb 
arab lóval, mert a híres nemes székely ló származása arab apáktól való. 
A török-tatár csapatok vezéreinek gyönyörű arab ménéitől felfedezett 
székely anyakancák után nevelték a híres nemes székelv lovakat. 

Az alföldi magyar lovon is meglátszik a keleti jelleg. Könnyű 
járás, szép tartas, vékony, de erős csontozat. Mégis az alföldi magyar 
lovakra munkabírás és testnevelés okából az állami félnehéz Nóniu-
szokat es Gidránt használtuk nemesítés végett. És hogy eredménnyel, 
azt a mezőhegyesi t á j fa j t a létesítése igazolta. Ezekkel nagy, országos' 
hajtasi versenyt is rendeztünk a Dunántúlra. Erőkifejtésük és jó-
karban maradásuk bebizonyította a mezőhegyesi t á j fa j t a fölényét. 

Az arab lóval azonban úgy vagyunk, mint a Nappal. Az is 
Keletről kél. A nemes lóanyag is Keletről jön. Meg is becsüljük. 
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A n é p i s k o l á j a 

Megdöbbentő számok. Lapunk 
egyik legutóbbi számában emlé-
keztünk meg arról, hogy milyen 
nehézségek árán tanulja meg a 
betűvetés mesterségét a tanyai 
lakosság gyermeke. Rámutattunk 
arra, hogy a legelsőrendű feladata 
a közoktatásügyi kormányzatnak 
ama Ígéretének beváltása, hogy a 
tanyák világát iskolákkal rakja 
meg. E megállapításunkat meg-
döbbentő számadatokkal igazolja 
dr. Gesztelyi Nagy László, a Duna-
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
tudós igazgatója, aki kimutatja, 
hogy az írni-olvasni nem tudók 
száma legnagyobb az Alföldön. 
Megállapítja dr. Gesztelyi Nagy 
hogy ennek a szellemi elmaradott-
ságnak egyedüli oka a kevés is-
kola, mert szinte lehetetlen, hogy 
apró gyermekek télvíz idején 
6—8—10 kilométernyire menje-
nek az iskolába. íme a megdöb-
bentő adatok : a tanyákban bő-
velkedő Orosházán 11'3, Makón 
13, Nyíregyházán 13"6, Debrecen-
ben 13'7, Cegléden 14, Szegeden 
14'5, Békésen 14, Hódmezővásár-
helyen 15'1, Szolnokon 15"3, Kar-
cagon 15'6, Mezőtúron 15'7, Szen-
tesen 16'3, Kecskeméten 22'8, 
Csongrádon 23T, Kiskunhalason 
246, Kiskunfélegyházán pedig 
33'5 százaléka analfabéta (írni-
olvasni nem tudó) a lakosságnak. 

Hallják meg ezt az illetékes in-
tézőkörök és vegyék fel a harcot 
minden elképzelhető eszközzel az 
analfabétizmus ellen, mert az Al-
föld népe megérdemli, hogy ki-
emeljék a tudatlanságból. De ál-
lami érdek is ez, mert a nép mű-
veltsége az egyedüli fegyver a fel-
forgatók ellen és az Alföld rémei : 
a csecsemőhalandóság és a tüdő-
baj ellen is. Ép lelket a magyar-
ság virágába, hogy teste is ép 
legyen ! 

Néhány érdekes adat. Lapoz-
gatjuk a közoktatásügyi minisz-
térium költségvetését s ebből je-
gyezzük ide a következő adato-
kat : a közoktatásügyi tárca össz-
kiadásának csak 14'8 százaléka 
jut népoktatási célokra. A tanyá-
kon legalább 646 iskolára és 1200 
tanítóra volna szükség. Az álla-
mon és községeken kívül a rk. 
egyház 2568, a protestáns egy-
házak 1506, a zsidók 160 nép-
iskolát tartanak fenn. Az iskolán-
kívüli népmüvelésre az egyes vár-
megyék közül legtöbbet áldoz-
nak : Pestmegye 350, Borsod-
megye 270, Szolnokmegye 202, 
Veszprémmegye 200 milliót. * 

Aa iskolánkívüli népnevelés 
terjed. Az utóbbi időben több 
helyről vett értesüléseink alapján 
örvendetesen tapasztaljuk, hogy a 
felnőttek iskolánkívüli oktatása a 
falvakban mindinkább terjedni 
kezd. A felnőttek iskolánkívüli ok-
tatása, különösen falun, nemcsak 
nemzeti és kulturális, hanem gaz-
dasági érdek is. Ennek a népmű-
velésnek rendkívüli fontosságát 
gazdáink is felismerték s tömege-
sen jelentkeznek a téli tanfolya-
mokra. A legnagyobb köszönet és 
elismerés illeti tanítóinkat, akik 
minden anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül allanak a tanfolyamok 
élére. A lelkek művelésével köze-
lebb jutunk a szebb és jobb élet-
hez! 
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Bölény. Valamikor, réges-régen az egész Földön élt óriás csor-
dákban ez a szarvas vadállat. Az emberek elszaporodása és a föld-
mívelés irtotta ki. Magyarországon még 200 év előtt lőttek vad 
bölényt az erdélyi fejedelem vadásztársaságában. Azóta Amerika 
végtelen síkságain és őserdeiből is kipusztította a lőfegyver. Most az 
állatkertekben tengeti még néhány bölénycsalád az életét. A magyar 
állatkert gyönyörű bölényeit átvitték a visegrádi erdőbe. Ott meg-
felelőbb életet biztosíthattak számukra, távol az örökös városi zajtól. 
Amerikában az Egyesült Államokban két-három vármegye nagy-
ságú állat- és növénykertet létesítettek s ott az ősi bölény csordában 
él s vigyáznak, hogy faj tája ki ne pusztuljon. 

FALUSI KINCSTÁR 
Házipatika. 

Fagyos lábak kezelése. A fagyos 
lábak rendszerint nagyon viszket-
nek. Ha elvakarjuk, a bőr kiseb-
zik és fáj. Falun a fagyos lábat 
úgy gyógyítjuk, hogy este, lefek-
vés előtt kiteszünk két edény vi-
zet. Egyik meleg, a másik kúthi-
deg. 

Ekkor a lábunkat elébb a for-
róba mártjuk, utána hirtelen a hi-
degbe. Ismét a forróba, ismét a 
hidegbe. Ezt folytatjuk mind-
addig, amíg a hideg víz is meg-
langyosodik. Ekkor gyöngéden 
szárazra töröljük a lábakat. Majd 
faggyúval bekenegessük és éjsza-
kára bekötjük. Ahol gyógyszertár 
van, venni kell fagykenőcsöt és a 
faggyú helyett azzal kenjük be a 
meleg-hideg vízben mártogatott és 
szárazra törült lábakat. 

A fagyos kézzel ugyanezt szok-
tuk tenni. Egy hétig, minden má-
sodik nap a kezelést megismé-
telve, a friss fagyást meggyógyít-
hatjuk a lábon-kézen. 

Hasznos ismeretek. 
Zöldpaprika Karácsonykor. Az 

ünnepekre vendégek érkeztek. Tá-
voli vendégek. Épen reggelizés 
után toppantak be. Sietve szalon-
nát, teát tettünk az asztalra. Én 
pedig ösmerve a Gyuri bácsi pap-
rikaszenvedélyét, lementem a pin-
cébe és zöldpaprikát hoztam fel a 
szalonna mellé. 

— No, de ilyet! Honnan a csu-
dából hozod a zöldpaprikát Kará-
csony napján?! 

Még azt hitte, hogy valami mes-
terséges, gumiból csinált pap-
rika, de hasztalan kételkedett, 
szagolgatta Gyuri bácsi. Bizony az 
igazi zöldpaprika volt és olyan 
friss, mintha a száráról szedtem 
volna le. 

A kedves vendég hálálkodott a 
figyelemért, de elmondatta velem 
azt is, hogy miként lehet zöldpap-
likát frissen eltartani Karácso-
nyig. Lementünk a pincébe és 
megnézte. 

Kockacukor üres faládájába 
szemcsés, sárga homokot szitá-
lunk a fenekére két ujjnyi vasta-
gon. Ebbe a hegyével lefelé for-
dítva, sűrűn egymás közelébe bele 
állítjuk hegyével a zöldpapriká-
kat nyárvégén. Vigyázzunk, hogy 
egymáshoz ne érjenek. Amikor 
tele raktuk, homokot szitálunk a 
paprikákra, amíg a szárát is ellepi 
a homok. 

Felül kevés vízpermetezést kap, 
hogy hirtelen ki ne száradjon és 
a pincébe visszük a ládát. Ha a 
pince nem nedves, eláll akár Hús-
vétig a zöldpaprika. Szoktuk a le-
szakított paprikák száravégét ol-
vasztott sárgaviaszba is mártani, 
hogy a szárrész kiszáradását ez-
által megakadályozzuk, de én az 
idén ezt sem tettem, mégis üdén, 
frissen elállott a zöldpaprika és 
még tavasz felé is csemegézünk 
belőle. 

Zalai gazdatiszt. A fővárosi to-
jáseltartás azért olyan biztos, 
mert hűtőházban raktározzák, 
ahol állandó és egyenlő hűvösön 
állva, meg sem romolhat. 

Varrógépek és kerékpárok 
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Tejgazdasági, 
valamint 

VAJ- és SAJT-készitéshez való 
összes eszközöket legjobb minő-
ségben és olcsó áron ajánl 

Sftanga József 
fejgazdasági gépüzlete 

Budapest, IX., Ráday-u. 26/M. sz. 

EgyesUlefek , gazdakörök, 
községek részére 

mozi 
felállítása 

nagy anyagi és erkölcsi 

hasznot hoz. 
V i l l a n y á r a m 
nem szükséges. 
Még ma kérjen rész-
letes költségvetést 

Hatschek és Farkas 
A Hahn-Goerz magyarországi 

vezér kép viselete 

Budapest, IV., Károly-körút 26. 
IV., Gerlóczy-utca II, félemelet 

Gazdász, erdész, 
52 éves, róm. kath., nős, gyermek-
telen bánáti menekült, összes gazda-
sági teendőkben önállóan szakavatott 
sokoldalú, gazdasági könyv- és szám-
vitelben, vadtenyésztés és vadászat-
ban, úgyszintén összes erdészeti 
teendőkben teljesen jártas, előkelő 
uradalmakban szerzett 30 évi gyakor-
lattal azonnali belépésre állást 
keres. — Cím a kiadóhivatalban. 

Meinl 
pralinéé és 

MSrficC 
Ssszeáűi/ctt 

Ëarâjc&GfzyL 
qjàndéë&jsàr&iâ 

CSEZLI 
Tai.tnn fogászati és 
l e ö l " fogtechnikai 

m ű i n t é z e t 
Budapest, III., Zsigmond-u. 104. 
Fogakat, fogsorokat részletfize-
tésre is a leggyorsabban készít. 
Vidékiek 1 nap alatt elintéztetnek. 

B E R G E R E D E 
zongorakészitö műterme. 

Csak kitűnő bécsi és 
külföldi gyártmányok 
raktára. Hangolás és 
javítás szolid és jutá-
nyos árak mellett. 

Raktár és kölcsönző intézet 
BUDAPEST, VIII., Mária-u. 24. 
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MOLNÁR É S LEÁNYA 
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— Igen, igen, jövök! — s be-
csukta az ablakot. 

— Te nincs miért nagyon siess, 
Flórám, mert utol érsz — szólt 
Eszter —, lassan megyünk. Nem 
tudom, mit akar mondani a bá-
tyám épen most? 

Búcsúzott és elsietett a kertre-
nyiló ajtón, ahol jöttek, hogy a 
cseléd ne lássa meg. 

— Nos? mit gondolsz, Flóra? 
— kérdezte Bárdyné Eszter távo-
zása után a gondolatokba merült 
leánytól. 

— A legrosszabbat... Izra nem 
hiába jött ide Eszter után! 

— De milyen nyugodt volt a 
hangja?. . . 

— Épen ez a baj! Rajta nem 
szabad látszani, ami történt. 

— S te tudod, mi történt? 
— Igen . . . 
— Mégsem szóltál!. . . 
— Nem tehettem, mert nekem 

itt parancsolnak! — szólt a „flore 
mundra" szívére téve a kezét. — 
Az elébbi zaj lövés volt csak-
ugyan. 

— Kit lőttek meg? , . . 
— Ezt nem — szólt a haladók 

után —, tehát a másikat. 
Bárdyné eltakarta arcát és zo-

kogni kezdett. 
— Szegény Balog bácsi! . . . ó, 

miért nem mentetted meg őt? . . . 
— Választanom kellett a kettő 

közül . . . , a többit gondolod, 
damná! (úrnő). Kimondották 
mind a kettőre a halált s azt állí-
lám, hogy az ifjú csendes őrült, 
nincs mit tartani tőle. Jámbor 
arca, szelid magaviselete elég bi-
zonyíték vala a butáknak, hogy 
elhigyjék szavaimat. Az egyik el-
veszett! 

— Elvesz a másik is, Flóra! 
Meghalunk mind! 

— Annak nem szabad el-
veszni, mert akkor jaj nek ik ! . . . 
Jaj, az én fajzatomnak . . . — s 
ökölre szorított kezekkel fenye-
getődzött a levegőben. 

' — Hát lázadás? vagy mi van? 
— Csendesség! Béke! amilyent 

Bárdv Ákos akart. A nép meg-
ígérte, megfogadta a hűséget és 
lehet aludni nyugodtan, mint az 
őzikének az égő erdőkben. A nép 
hallgat, a kolomposok készülnek. 
Előbb az akadályokat gördítik 
el. Az öreg molnár igen nagy 
akadály volt a fiával! 

— És te nem mentheted meg, 
Flóra? 

— Eláruljam magamat, hogy 
mind elvesszetek! . . . Hiszen nem 
adlak semmit szavaimra. Ha el-
mondtam a vészt: kinevettek, 
gyűlést, lakomát csináltak négy 
ökörből. Fegyveres erőt ajánlot-
tam a szép szó helyett és újra 
nevettek! Nem volt mit tennem! 
választottam kettő között: apa 
esett a fiáért. 

— Ez szörnyűség! s nekem 
hallgatnom kell, mint aki tehe-
tetlen? Nem! nem fogok hall-
gatni tovább! Bárdynak meg kell 
védeni családját! 

— Üjra megkérdezi, mint tő-
lem, hogy mitől? 

— Majd megmondom én! 
— Várj reggelig, damná. 

Akkor bizonyos hírt hozok min-
denről. Jó éjszakát! 

A sötét fasorok árnyai nemso-
kára eltakarták a „flore mundra" 
izmos alakját. 

HATODIK FEJEZET. 

Fogadás. 

Egy nagy fekete báránybőr-
kucsma dugta előre magát, a ma-
lomháznak vízre nyíló ajtócská-
ján. Majd a test is utána húzó-
dott befelé a garadra s a vastag, 
termetes oláh ott állott meg a 
malomkerekek zakatoló szom-
szédságában. 

Nemsokára mellette termett az 
az új molnárlegény, ki Vunturár 
Tódor néven nevezte meg magát 
Balog Izra előtt. 

— Ki lesz ma a soron tizen-
kettőig? — kérdezé oláhul a le-
génytől. 

— Az öreg — válaszolt Tódor 
leemelve kucsmáját a kérdező 
előtt. 

— Jól van. De te nem láttál 
engemet! Érted? 

— Értem, gazduram. 
A nagy oláh meghajolva a kis 

vízi ajtónál, elhagyta a malom-
házat. Alig távozott, azonnal 
visszatért az öreg molnár a va-
csorázástól, mintha csak ki lett 
volna lesve a pillanat! Tódor 
mormogott valamit a távozó 
után, de az öreg molnárnak még 
sem szólott volna semmi kincs-
ért! . . . 

Félóra telt el az oláh távozása 
után, mikor a vízre nyíló ajtó fe-
lől megvillant valami, közvetlen 
az ajtó közelében. A fényt dördü-
lés követte s Balog János, az 
öreg molnár, ki ott fent a gara-
don öntögetett, élettelenül esett 
végig a deszkapadlózaton. 

A szolga elkiáltotta magát ijed-
tében, úgy megrettent a lövéstől, 
pedig távolabb volt, lent a ma-
lomházban dolgozott valamit. 

Balog Izra, ki lepihent, hogy 
atyját fölválthassa az éjfélutáni 
órákra, talpraugrott a durra-
násra. Előbb tétovázva tekintett 
maga körül, majd a malomházba 
szaladt a szolga kiáltásának okát 
megtudni. 

— Mi történt? — rivalt a lár-
mázó legényre. 

— Az öreg urat a garadon . . . 
— Meglőtték?! — kiáltott fel 

Izra a padlón fekvő atyja láttára. 
— Honnan jött a lövés? Beszélj, 
mert itt voltál! ! 

— A vízi ajtón. Ott villant 
meg a puska — válaszolt a le-
gény remegve. 

Balog Izra, mint egy őrült, ro-
hant a csákánnyal kezében az aj-
tón ki, de nemsokára visszatért. 
Nem talált senkit a közelben. Az-
tán bevitték a szobába az öreget. 
Meg volt halva. Elindult a huga 
után, de meghagyta Tódornak, 
hogy gutaütést kell mondani Esz-
ter előtt, nehogy megijedjen. 

(Folytatjuk.) 

D e r ű s p e r c e K . 

— Nem félek én tőled, hékás! Meg merem én mondani, amit még 
soha senki nem mondott neked ! azt, hogy — becsületes ember vagy ! ! 

Krisztus mint rossz fizető. 
— Édesapám! A Krisztus sem 

lehet valami jó fizető, mán olyan 
régen tartozik a kántor úrnak 
egy koronával, oszt' nem akarja 
megadni! 

— Ki mondta ezt neked? 
— Nem mondta nekem senki, 

de mán nagyon sokszor hallot-
tam, mikor kérte tőle. Ahányszor 
halottat visznek erre, mindig azt 
énekli: 

„Jövei, Jézus Krisztus, 
Add meg koronámat!" 

(így szól ugyanis egyik kálvi-
nista halottaséneknek utolsó két 
sora.) 

Gyermekésszél. 
— Papuskám, hová mész? 
— Hivatalba, Bucikám. 
— Miért? 
— Hogy kenyeret keressek. 
— Ne keress, papuskám, hi-

szen tegnap sütöttünk. 
A türelmetlen. 

Apa: Mit művelsz, Birike? 
Birilce: Letéptem a napokat a 

fali kalendáriumról, hogy előbb 
legyen karácsony. 

* 

A kisdedóvóné azt a versikét 
tanítgatja: „Amit megtehetsz ma, 
ne halaszd holnapra". Egyszerre 
csak megszólal Katica: 

— Nénike! hát tessék ideadni 
a cukromat, amit holnapra el-
tett. 

Víg élet. 
— Senkinek sem volt olyan 

víg élete, mint az orosz cárnak! 
— De hogyan mondhat ilyet? 
— Mert annak mindig örülnie 

kellett, hogy még él. 

Hölgyek közt. 

— Mondja, Irmuska, miért 
ment el az ideálja a csatába? 

— Mert szereti a háborúsko-
dást. Hát a néni ura miért ment 
ugyanoda? 

— Azért, lelkem, mert szereti 
a — békét. 

Aggodalom. 
— Rossz színben van, nagy-

sád . . . Mi baj? 
A nagyobbik fiam szamár-

hurutba esett és most félek, hogy 
Puffi kutyám is beleesik. 

Bajos dolog. 
— Mi baj, mi baj, Bandika? 
-— A forró vízben megégettem 

a kezemet. 
— Ügy kell neked. Megmond-

tam, hogy előbb próbáld meg a 
vizet, mielőtt bedugod a kezedet. 

A tőzsdebíróságnál. 
Elnök: Figyelmeztetem, hogy 

vallomására meg fog esküdni. 
Tudja, mik a hamis eskü követ-
kezményei? 

Mármarosi tanú: Hehehe! Meg-
nyerjük o pürt. 

legszebb, legművészibb, legolcsóbb ajándék 

JOMBOLA LEVELEZŐ-LAP. 
darab ja 5 0 0 0 K postai szállítással 

együtt. Bélyeg tehá t nem kell rá. 
N y e r e m é n y 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

Húzás: 1926 január 25, 
Kapha tó : trafik-

ban és pos-
tán. 
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HÍREK 
Hiszek egy Istenben. 
Hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadá-
. . . sában! Amen. 

Farsang. 
Farsang van Szinte tombol a világ 

a mulatozás lázában. Szűknek bizo-
nyulnak a régi tánctermek a vigadni 
vágyók befogadására. 

Élőkerülnek az álarcok. Az a leg-
boldogabb, aki felismerhetetlensé-
gig ki tudott vetkőzni saját egyéni-
ségéből és másnak: minél torzabbnak, 
rútabbnak, vagy minél kecsesebb-
nek, bájolóbbnak tudja magát ha-
zudni. 

Kemény kifejezés, de így van. De 
sok fájdalmas sóhaj, de sok keserves 
könnycsepp lehet természetes kap-
csolatban azokkal a csillogó báli ru-
hákkal, azokkal az álarc alól kiröp-
penő kacajokkal. 

Mintha csak az egész világ egy 
nagy álarcos bálteremmé alakult 
volna át. 

Nyüzsögnek mindenfelé a felfujt 
nagyságok, vezetőszerepekben élde-
legnek azok, akik megunták a veze-
tettek egyhangú sorsát. Fölényesen 
majmolják előbbi uraikat a szolgák, 
könnyed mozdulattal, előkelőséget 
mutatva támogatnak, ajánlanak má-
sokat a nem régen kéregetők. 

Álarcos bál az egész világ. Egyéni-
ségéből, régi szerepéből mintha min-
denki kiesett volna. Nemcsak azok, 
akiket a forgandó szerencse kereke 
fölemelt, hanem álarcban vannak 
azok is, akik alul maradtak. Akiknek 
mintha csak saját nyelvüket kellett 
volna elnyelniük, akiknek szemüket 
be kell hunyniok, hogy ne lássanak 
meg mindent, akiknek saját karjai-
kat kell tikkadásban tartaniok, hogy 
az ocsmányságok ellen fel ne emeljék. 

Most adja a nagylelkű jóltevőt az, 
aki koldussá lett. 

Megértés beszédjét szólja hozzád 
az unalomig az, aki zűrzavart tá-
masztott körülötted. 

Lassan vége lesz a farsangnak is. 
Fiókba, vagy tűzbe kerülnek egyen-
ként az álarcok. 

Haza kerülsz családod körébe, 
vagy ha olyan szerencsétlen vagy, 
hogy nincs családod, akkor magános 
szobádba. Kialuszod a mulatozás 
mámorát: kijózanodol. 3 

Feleséged, gyermekeid, szüleid, 
testvéreid előtt hiábavaló az álarc. 
Azok csak álarc nélkül ismernek : 
természetes egyéniségedben. De ma-
gadat sem ámíthatod józan fővel. 

Tudod, tudnod kell, hogy kicsoda, 
micsoda vagy, honnan kerültél, minő 
utakon, minő eszközökkel kerültél az 
álarcosbálba ? 

Szerencsés vagy, ha még jókor 
vetköződöl ki álarcodból! 

Tóth Lajos. 
Áldozatkészség. Ritka szép ál-

dozatkészséget fejtett ki a tisza-
földvári ref. nőegylet, midőn ka-
rácsony ünnepén a községháza 
tanácstermében mindenben gaz-
dag és díszes karácsonyfát állí-
tott fel s bocsátott a hadiárvák 
és szegény sorsú gyermekek ren-
delkezésére, mely alkalommal 51 
ily gyermeket ruházott fel nyolc-
millió korona értékben. Ezen ne-
mes célt ügybuzgó és fáradhatat-
lan tevékenységgel Papp Ala-
dárné, a ref. nőegylet alelnöke 
vezetése és irányítása mellett 
Enyedi Jánosné és Csendo Já-
nosné is hathatósan támogatták 
és fáradságot nem ismerő kitar-
tással és odaadással működtek 
közre a nemes cél érdekében. — 
Ugyanezen alkalommal az evan-
gélikus nőegylet Brázik Károlyné 
elnök és Á. Petyus Istvánné alel-
nök fáradságot nem ismerő ki-
tartásuk és igyekezetükkel szin-

Heti naptár. 

Január Római katholikus 
naptár Protestáns naptár A nap kelte, nyugta 

11 Hétfő 
12 Kedd 
13 Szerda 
14 Csütörtök © 
15 Péntek f 
16 Szombat 
17 Vasárnap 

Hygin p. vt. 
Árkád vt. 
Veronika 
Hilár pk. 
Pál rem. 
Marcel p. vt. 
C2. Antal rem. 

Ágota 
Ernő 
Vidor 
Bódog 
Lóránt 
Gusztáv 
C2. Antal 

A hét elején a 
nap 7 óra 46 perc-
kor kél és 4 óra 
30 perckor nyug-
szik, a hét végén 
pedig 7 ó. 42 perc-
kor kél és 4 óra 
38 perckor nyug-

szik. 

tén 11 gyermeket ruháztak fel 
hárommillió korona értékben. 

A viszálykodás vége. Borzal-
mas családi tragédia játszódott 
le hétfőn az árvízsujtotta Vésztő 
községben. Tóth Éndre fiatal 
vésztői gazda ismételten össze-
szólalkozott apósával, Kincses 
Sándor gazdával; szó szót köve-
tett, a vitába beleszóltak az asz-
szonyok is. Egy izgalmas pilla-
natban Tóth revolvert rántott elő 
és apósára, majd feleségére lőtt. 
Az öreg Kincses azonnal kiszen-
vedett, a fiatalasszony pedig vér-
től borítva összerogyott. Ezt 
látva Tóth, önmaga ellen fordí-
totta a fegyvert és szívenlőtte 
magát. Nyomban meghalt. 

A hazatért fogoly. A tiszasze-
derkényi műkedvelő ifjúság nagy 
sikerrel adta elő a napokban 
Tildy Z. „A hazatért fogoly" című 
4 felvonásos színdarabját. Szere-
peltek: Kányási Lídia, Gönczi Jo-
lán, Torjai Piroska, Bujdosó Pi-
roska, Lovász Ida, Kertész Vilma, 
Szabó Irma, Balogh Ida, Bodnár 
Lujza, Bede Pál, Géci Béla, Varga 
Imre, Eszlári József, Lovász Ká-
roly, Ládi József, Tóth Gerzson, 
kik mindannyian dícséretremél-
tóan töltötték be szerepüket s 
ügyes játékukkal nemcsak kedves 
szórakozást nyújtottak a nagy-
számú hallgatóságnak, de vallásos 
és hazafias érzésük is becses tápot 
nyert. Az előadást kétszer kellett 
megismételni. A színdarab beta-
nításában és rendezésében Molnár 
Béla s.-lelkész és Keresztes Jenő 
tam'tó tevékenykedtek nagy buz-
galommal. Az előadás és az ezt 
követő táncmulatság tiszta jöve-
delme a templomi orgona javítá-
sára fordíttatott. 

Az apci gyermekek öröme. A 
hevesmegyei Apc községben meg-
ható karácsonyfaünnepélyt ren-
dezett Szítta Mihály plébános, Bá-
nyán Sándor, Kovács Lajos és 
Butgka Sándor tanítók közremű-
ködésével. Hetvenkilenc szegény-
sorsú gyermeket ruháztak fel ezen 
a szép ünnepélyen. A közel húsz-
milliónyi költséget közadakozás-
ból, pásztorjáték és műkedvelői 
előadások jövedelméből, valamint 
a kerület nemzetgyűlési képvi-
selőjének, Ivádij Bélának adomá-
nyából fedezték. 

Járt utat a járatlanért el ne 
hagyd! E közmondás jelentőségét 
drága áron tanulta meg Kovács 
Péter kunszentmártoni gazdál-
kodó, aki tanyájáról hazafelé 
tartván, hogy az utat megrövi-
dítse, a Körös partján levő, úgy-
nevezett hajóvontató úton haladt 
kocsijával. A nagy ködben azon-
ban eltévesztette a járatlan utat 
és a nyolc méter magas partról 
rázuhant a Körös jegére. A jég 
beszakadt, az egyik ló azonnal a 
víz alá merült, a másik pedig 
olyan súlyosan összezúzódott, 
hogy rövidesen kimúlt. Kovács 
Pétert kisebb zúzódásokkal az 
összetörött roncsai alól hazafelé 
tartó munkások húzták elő. A 
gazda kára meghaladja a húsz-
millió koronát. 

Elsült a fegyver. Szabadságra 
tért haza a Szegeden katonás-
kodó Papp Antal tüzér Halasra, 
a szülői házba. Alig esett át a 
család a viszontlátás örömein, 
mikor Papp Antal szolgálati 
fegyveréből ki akarta venni a go-
lyókat, amely eközben elsült. A 
golyó kicsi testvérét, a 3 éves 
Máriát érte és a nyakszirten ke-

A földrengés pusztítása. Két évtizedes fordulójába léptünk bele 
újesztendő napján a kecskeméti nagy földrengésnek. Felidézzük a 
csapás szomorú és rettegett napjait, amidőn az akkori földrengés 
pusztításáról egy hű képet bemutatunk. Isten őrizze a szenvedő, 
árva magyar népet hasonló csapásoktól. 

resztül a fejbe hatolt. A kis gyer-
mek véresen esett össze. Nyom-
ban beszállították a halasi köz-
kórházba, ahol a halállal vívódik. 

Elkobzott örökség. Nagy Sán-
dor gazdag hódmezővásárhelyi 
gazdát felesége lassanölő méreg-
gel pusztította el. Az asszonyt a 
törvényszék halálra ítélte, de a 
Tábla és a Kúria az ítéletet élet-
fogytig tartó fegyházbüntetésre 
változtatta át. Nagy Sándor vég-
rendeletében 600 hold földjét, ta-
nyáit és minden fölszerelését a 
ref. egyházra hagyta azzal a ki-
kötéssel, hogy a haszonélvezet 
feleségét illeti. A ref. egyház a 
kúriai ítélet után keresetet adott 
be a bírósághoz, hogy a bíróság 
a bűnös asszonyt fossza meg a 
birtok haszonélvezetétől. A bíró-
ság a ref. egyház indokainak 
helyt adva, Nagy Sándornét ér-
demetlennek mondotta ki, meg-
fosztotta a birtok haszonélveze-
tétől s a birtokot átadta a ref. 
egyháznak. 

A békeszerződést meg kell vál-
toztatni! Szegedi tudósítónk je-
lenti, hogy a szegedi társadalmi 
egyesületek vasárnap délelőtt a 
városháza közgyűlési termében 
hatalmas gyűlést tartottak. A 
nagygyűlés felirattal fordult a 
kormányhoz, hogy a béke módo-
sításának gondolatát állandóan 
napirenden tartsa külpolitikai te-
vékenységében. Kimondotta a 
népgyűlés, hogy hasonló állás-
foglalásra s a trianoni béke el-
leni tiltakozásra felkéri a ma-
gyarországi összes társadalmi 
egyesületeket. Reméljük, hogy a 
követendő példa nem fog egye-
dül maradni! 

Hódolat a hősök emlékének. 
Örömmel látjuk, hogy ország-
szerte kegyeletes lélekkel hódol-
nak az élők a nagy háború hősi 
halottainak emlékezete előtt. Vá-
rosok, nagy- és kisközségek em-
léket állítanak azoknak, akik 
életüket áldozták a véres küzde-
lemben és poklokon, tenger szen-
vedésen át vérükkel írták a tör-
ténelem lapjaira, hogy mindha-
lálig hős volt a magyar. Az utóbbi 
hetekben Pitvaroson, Felsőbör-
zsönyben, Apátistvánfalván, Ti-
szaroffon, Derecskén, Egerbo-
cson, Ernődön, Abaujszántón, 
Pécsdemecseren és Turkevén örö-
kítették meg a hősi halottak em-
lékét, mindenütt megható, fel-
emelő, hazafias emlékünnep ke-
retében. 

Testvérgyilkosság. Magyarsar-
lós községben csütörtökön véres 
családi dráma játszódott le. Ja-
kobovics Miklós és Marian és fe* 
leségeik állandó perpatvarban él-
tek egymással. Jakobovics Ma-
rian 1923-ban megölte apját s 
ezért egy ideig börtönben is ült. 
Csütörtökön ismét összetűztek a 
testvérek. Ezúttal egy létra volt a 
civakodás oka. Jakobovics Ma-
rian elzárta a létrát s bátyja, 
Miklós ezen annyira feldühödött, 
hogy revolverével lelőtte öccsét, 
majd baltát ragadott s addig 
otótte a földön fekvő embert, 
míg csak mozogni tudott. Jako-
bovics Miklóst a csendőrség a 
pécsi ügyészség fogházába szállí-
totta, a súlyosan sebesült testvér 
a pécsi sebészeti klinikán fek-
szik, . - " 

Legány-féle Mezőgazdasági és 
Kertészeti Zsebnaptár az 1926. 
évre megjelent 350 oldalas gaz-< 
dag tartalommal. Megrendelhető 
a Mezőgazdaság és Kertészet c. 
folyóirat kiadóhivatalában Buda-
pest, IV., Szép-u. 1. szám. 
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MEZŐGAZDASÁG ÉS PIACOK 
Hogyan kell olvasni a chicagói huzajegyzéseket ? 

A gabonatermővilág éber sze-
mekkel figyeli a chicagói és win-
nipegi terménytőzsdéket. Előbbi 
az Egyesült-Államok, utóbbi Ka-
nada legnagyobb gabonapiaca, de 
egyszersmind Chicago reprezen-
tálja a tfilág legnagyobb határ-
időpiacát, jóllehet, ha a winni-
pegi tőzsde továbbra is ilyen ro-
hamosan fejlődik, rövidesen erős 
konkurrense lesz Chicagónak. 

Én egy kis útmutatással akarok 
szolgálni a gazdaközönségnek és 
a publikumnak, hogy kell az új-
ságot olvasni és hogy kell a chi-
cagói árfolyamokat értelmezni. 
Először is a határidőpiacon gabo-
nában összesen 4 hónap szerepel, 
még pedig: december, május, jú-
lius és szeptember, azonban úgy 
vételi, mint eladási megbízásokat 
mindig csak 3, a fent jelzett ha-
táridőhónapokra lehet kötni. Pél-
dául ma adhatok vagy vehetek 
decemberre, májusra és júliusra. 
December 31-iki dátummal meg-
szűnik ez a hónap és helyette 
szeptember hava jön sorra és így 
tovább. A jegyzés bushelenként 
történik. De mi is az a bushel*? 
A bushel az űrmérték, melynek 
fajsúlyát a gabonaneműekre min-
den évben külön állapítják meg 
és ezt Standard nak nevezik, ami 
nálunk a közismert szokványmi-
nőségű súlynak felel meg, de ez 
csak a határidőpiacra vonatkozik. 

Búzánál 1 bushel ca. 27.2 kg., 
rozs és tengerinél 1 bushel ca. 
25.4 kg., árpánál 1 bushel ca. 21.7 
kg., zabnál 1 bushel ca. 14.5 kg. 

Ha tehát százat (100) osztom 
27.2-vel, akkor az röviden 3.6-
nek felel meg és ez a búza szor-
zószáma. Ugyanis egy métermá-
zsa annyi, mint 100 kg., ezt elosz-
tom 27.2-vel, azaz 1 bushelnek a 
kilogrammsúlyával és ez eredmé-
nyezi a ca. 3.6-es szorzószámot. 
Például a búzát decemberre Chi-
cagóban 160 dollárcenttel jegy-
zik, úgy ezt 100 kg.-ra átszá-
mítva, a következőképen számí-
tom ki: 1 6 0 X 3 . 6 = 5 7 6 . — cent. 
Ezt azután, ha a dollár árfolya-
mával megszorzom, kapom meg 
magyar koronákban 100 kg., azaz 
egy métermázsa értékét. 5 7 6 X 7 1 
— - 3 9 7 9 , tehát ha egy bushel J60 
cent, akkor ez magyar koronában 
cif. (helyt) Chicago 3 9 7 9 koroná-
nak felel meg. Ugyanígy számí-
tom ki a rozs és tengeri árát, itt 
azonban a szorzószám röviden ca. 
3.9. így módot nyújtottam arra, 
hogy bárki is a legegyszerűbben 
átszámíthassa az amerikai árfo-
lyamokat. 

Ha az újságot olvassuk, akkor 
azt látjuk, hogy Newyorkban 
mennyivel magasabban jegyzik a 
búzát. Ez a magasabb jegyzés 
ugyanis a chicago—irewyorki fu-
vardíjdifferencia, másrészt, mert 
a newyorki tőzsdén igen nagy az 
effektiv búzaüzlet és ott sokféle 
származású és minőségű búza ke-
rül eladásra. 

Chicagóba folynak be a világ 

összes tájékairól a terméskilátá-
sok" és a terméseredmények je-
lentései. Olyan érzékeny ez a 
Chicago, mint a szeizmográf, 
minden rossz, vagy jóhírre rögtön 
reagál. Ezt vagy a hausse, vagy 
a baisse-párt használja ki, de 
tény, hogy úgy az egyik, mint a 
másik sokszor túlzott híreket ter-
jeszt, amelyeket természetesen 
saját javaikra használnak fel. 

Hogy a chicagói tőzsdéről némi 
képet alkossunk, csak egy szám-
szerű példát hozok fel, hogy ott 
naponta 7 0 — 8 0 millió bushel cse-
rél gazdát; a mi súlyainkban ki-
fejezve, ez naponta 2 0 — 2 5 millió 
métermázsának felel meg. Ameri-
kai méretű vagyonok nőnek és 
omlanak itt könyörtelenül össze. 
Percenként viszik a rádió hullá-
mai a kurzusokat világgá, óriási 
tőkék mérkőzésének színhelye ez. 
Nagyon sokszor előfordul, hogy 
hamis hírek befolyása alatt az ár-
folyamok erősen eltolódnak, de 
végeredményben mindig az örök 
kereskedelmi szabály győz, a ke-
reslet és a kínálat nagysága. Az 
árfolyamok erős kilengéseit azon-
ban sokszor technikai okok is be-
folyásolják. Ha példának okáért 
a kontremin nagyon sok eladást 
eszközöl és később az árak kezde-
nek felfelé tendálni, akkor épen 
ők azok, akik az árakat felverik 
fedező vásárlásaikkal és megfor-
dítva. Ezeket technikai áremelke-
déseknek vagy áreséseknek neve-
zik. 

De mi az a kontremin? Ha 
például én abból a szempontból 
indulok ki, hogy a világtermés 
statisztikai adatok alapján sokkal 
nagyobb a tavalyinál, úgy kény-
telen vagyok megállapítani, hogy 
a májusi határidőárfolyamok túl-
magasak. Tehát adok májusi bú-
zát egyszer, tízszer vagy százszor. 
Egy kötés — vagy kontrákt — az 
5 0 0 0 bushel, tehát ha tízszer adok, 
ez annyit jelent, hogy 5 0 . 0 0 0 
bushel búzát adtam. Tegyük fel, 
hogy a májusi búza ára ma 155 
dollárcent és 30 nap múlva visz-
szaesik 143 centre, akkor megbí-
zást adok 5 0 . 0 0 0 bushel vételére 
májusra, azaz kontreminművele-
temen bushelenként 12 dollárcen-
tet kerestem, ami 7 0 0 0 dollárnak 
felel meg; tehát először adtam és 
azután ugyanazt a mennyiséget 
visszavettem. A hausse-ista előbb 
vesz és azután ad. 

A spekuláció a jó vagy rossz 
vetéseket, vetések fejlődését, ked-
vező vagy nemkedvező időjárást, 
a terméseredményeket, a behajó-
zások nagyságát és egyebeket 
játssza meg hónapról-hónapra és 
évről-évre és ez a nagyméretű 
spekuláció diktálja Chicagón és 
Liverpoolon keresztül a világ-
piaci árakat. A rádió folytán 
Európa most még jobban, mint 
valaha, belekapcsolódott az ameri-
kai piacba s így tehát Budapest 
is. Malomiparunk a régi, nagy 
monarchia területére van beren-

dezve, miért is ma már nem tudja 
azokat a nagy gabonamennyisé-
geket felvenni és feleslegeinkkel 
mindjobban exportra szorulunk. 
Ha tehát az árak Amerikában 
emelkednek, akkor ez a mi pia-
cunkat sem hagyja érintetlenül és 
akkor a külföldi vevők nekünk 
is magasabb árakat engedmé-
nyeznek. Igaz, hogy a piac nem 
reagál és nem reagálhat olyan 
nagy mértékben a chicagói határ-
idő kilengéseire, részben, mert a 
mi üzletünk effektiv búzában bo-
nyolódik le, másrészt, mert bizo-
nyos fokig a spekulativ és sok-
szor indokolatlan árkilengéseket 
a malmok és a kereskedelem sok-
szor fenntartással fogadja és nem 
honorálja, de végeredményben 
Amerikával mozgunk fel és le-
felé. 

A modern technika kimagasló 
csillagának, a rádiónak hullá-
main egy órával a chicagói tőzs-
denyitás után már Budapesten 
van az „Opening", a nyitási ár-
folyam és megszólalnak a bizo-
mányosok és ügynökök telefon-
jai: „nyitás ma három centtel ma-

gasabb, prompt áru fél koronával 
drágább!. . ." 

Konkoly Thege Gábor 

Termény- és állatárak. 
Gabona. A tengerentúli piacokról 

érkezett szilárdabb irányzatról szóló 
jelentések s az a körülmény, hogy 
Olaszország részéről igen élénk keres-
let nyilvánult meg a magyar búza 
iránt, a magyar piac megszilárdulá-
sát vonták maguk után. A búza ára 
5000 K-val emelkedett. Megdrágult 
a rozs is 2—3000 K-val. 

A tőzsdetanács által hivatalosan 
• megállapított árak : 

Búza 76 kg. pénz áru 
Tiszavidéki... 400.000 402.500 
Felsőtiszai... 397.500 400.000 
Fej érmegyei 395.000 397.500 
Pestvidéki 397.500 400.500 
Egy. dun. ... 395.000 397.500 

Buza 77 kg-os 
Tiszavidéki... 405.000 407.500 
Felsőtiszai... 402.500 405.000 
Fejérmegyei 400.000 402.500 
Pestvidéki ... 402.500 405.000 
Egy. dun.... 400.000 402.500 

Buza 78 kg-os 
Tiszavidéki... 407.500 410.000 
Felsötiszai... 405.000 407.500 
Fejérmegyei 402.500 405.000 
Pestvidéki ... 405.000 407.500 
Egy. dun.... 402.500 405.000 

Buza 79 kg-os 
Tiszavidéki... 410.000 412.500 
Felsőtiszai... 407.500 410.000 
Fejérmegyei 405.000 407.500 
Pestvidéki ... 407.500 410.000 
Egy. dun.... 405.000 407.500 
Rozs 237.500 242.500 
Takarm. árpa 235.000 250.000 
Sörárpa 295.000 330.000 
Zab ... 245.000 260.000 
Köles 210.000 220.000 
Tengeri új ... 182.500 185.000 
Búzakorpa 172.500 175.000 
Lucerna . . . 2,300.000 2,600.000 

Slagvak. A magvak piacán az 
olajos magvak iránt ismét élénk a 
kereslet. Külföldre lóheremagot és 
napraforgót keresnek. Egyébként a 
magpiac árai: Cirokmag 120— 
130.000, kendermag 300—320.000, 
csülagfürt 180—200.000, szöszös-

bükköny 550—600.000, muharmag 
120—140.000, lenmag, új 550— 
600.000, tökmag 560—580.000, ta-
tárka 200—220.000, bükköny, tav. 
250—260.000, bíborhere 350— 
380.000, coriander 270—290.000, 
napraforgó, fehér 340—380.000, mák 
1,800.000—1,850.000, Viktória borsó 
370—400.000, lencse, prima— 830 
860.000, fehérbab 240—260.000, tar-
kabab 160—180.000, mustármag 
750—850.000 korona métermázsán-
ként budapesti paritásban, minőség 
szerint. 

Liszt. A malmok a liszt árát csök-
kentették. Jelenlegi lisztárak nagy-
ban : 

Fővárosi, vidéki 
malmok á r a i ; 

Ogg búza 7100 6700 
0g « 6850 6500 
2-es « 6250 6000 
6-os « 4600 4200 
8-as « 3400 2700 
0-ás rozs ... 5500 5000 
1-es « ... 4000 3200 
Korpa nem keresett cikk, méter-

mázsáját 175.000 K-ért adják. 
Zöldségpiac. Burgonya, közönsé-

ges TI-—2, kifliburgonya 5—6, vö-
röshagyma 2—, fokhagyma 24—26, 
fejeskáposzta —'—2, kelkáposzta 
5—6, vöröskáposzta —6, karfiol 
16—20, gyalult tök 8—10, torma 
18—20, sav. káposzta 5—6, sav. 
uborka 10—12, sav. zöldpaprika 
16—18 ezer korona kilogrammon-
ként. 

Gyümölcspiac. Alma 12—20, körte 
20—32, szőlő, elsőrendű 30—35, 
gesztenye, elsőrendű 12—14, másod-
rendű 8—10, aszaltszüva 16—20, 
dió, héjban 14, dióbél 50—60, mo-
gyoró 32—36, mogyoróbél 60—70 
ezer korona kilogrammonként. 

Takarmány. A takarmánypiac 
élénk. A szálastakarmány ára : Réti 
széna la 130—145, Il-a széna 110— 
130, lucerna széna 165—185, sarjú 
széna 100—115, muharszéna 120— 
135, alomszalma 75—85 ezer korona 
métermázsánként. — A műtakar-
mány ára: Malátacsíra 1850, korpa 
1800, konkoly 1900, 8-as takarmány-

Figyelem! Mindenki lehet soffőrIViktória-Sofföriskola vezet! Figyelem! 
Magyarországon egyetlen szakiskola van, melyet felelősség mellett ajánlhatunk, mert legmodernebbül felszerelt autójavító méhelyoen növendékek gépészmér-
nökök szakszeré oktatása mellett az autókat szétszedik, beállítják, Szembehelyezik, azonkívül a vállalat legmodernebb saját Mercedes-. Benz önindító« 
autóival történik a vezetési gyakorlat és minden tanítvány addig vezet , amíg tökéletesen nem tud, nogy a hatóság előtt sikeresen levizsgázhas-
son. Nappali és esti tanfolyamok. Tandíj r é s z l e t e k b e n fizetheti. Levizsgázott növendékek elhelyezését elősegítjük. Mielőtt bárnol érdeklődne, 
fo.duljon d í j t a l a n f e l v i l á g o s í t á s é r t V ik tó r i a a u t ó s z a k t s k o l a vá roe l i r o d á j á h o z , V ö r ö a m a r t y - a t o a B3. T s l a l o o 1«—90. 
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liszt, 2250, olajpogácsa 2700, extra? 
hált liszt 1500, szárított moslék 
2800, maláta törköly 2300, szárított 
répaszelet 1450, melasz 800, lótáp 
1200 korona kilónként. 

Állatvásár. A vágómarhavásár ne-
hezen élénkül, ellenben a sertés-
vásáron megszilárdult az irányzat 

Marhaárak: Bika, jobb 12 
14.000, kivételesen 15—16.000, silá 
nyabb 8—11.500. Ökör, tarka, hí-
zott, jobb 12—13.500, közepes 8 
11.500, alárendelt minőség 5500— 
7500, tarka, hízott, jobb 12—14.000: 
közepes 8500—11.500, alárendelt mi-
nőség 6—8000. Tehén, magyar 6— 
12.000, tarka 5500—13.500. Növen-
dékmarha 5—10.000. Kicsontozni-
való 3—5000 korona kilogrammon-
ként. 

Sertésárak: Elsőrendű, öreg 16.500 
—17.000, másodrendű 15.500 
16.000, fiatal, nehéz 18.500, kevert, 
könnyű 17.000—17.500, könnyű "14— 
14.500, kevert, közép 16.500 
17.000 korona., 

Baromfipiae. Élőcsirke,rántanivaló 
20—25, sütni való 30—35, élő tyúk 
35—45 ezer korona darabonként, 
ruca és lúd, hízott 28—32, lúdzsír 
32—36 ezer korona kilogrammon 
ként. 

Tojás, tej és tejtermékek. Tojás 
darabja 2'4—2*8, kannatej kimérve 
5—5400, üvegtej paszterizálva 6— 
6*4, tejfel 24.000, habtejszín 44 ezer 
korona literenként. Elsőrendű tea-
vaj 76—80, szövetkezeti 70—74, 
főzővaj 60—65, soványtúró 8—10, 
tehéntúró 12—14, jászberényi juh-
túró 32—36, zólyomi 40, trappista 
és óvári sajt 40—48, kaszinósajt 
50—52, ementháli magyar 70—75, 
svájci 100, rockeforti külföldi 90— 
100, magyar 70—80, parmezán 100 
ezer korona kilogrammonként. Dom-
bovári és sárvári teavaj —8'2, egyéb 
dunántúli 7*5—8 ezer korona 10 "de-
kás csomagonként. 

Értéktőzsde. 
Az értéktőzsdén lanyha az irány-

zat. A vételkedv kicsi,"az értékpapí-
rok ára ingadozó. Hadikölcsönkötvé-
nyek iránt az érdeklődés teljesen 
megszűnt. 

A külföldi valuták hivatalos ár-
jegyzése lapunk zártakor a követ-
kező : Angol font 345.680—346.690. 
Belga frank 3230—3248. Cseh ko-
rona 2109.5—2117.5. Dán korona 
17.632—17.882, Dinár 1261.5— 
1266.5. Dollár 71.450—71.850. Fran-
cia frank 2723—2738. Hollandi fo-
rint 28.670—28.770. Lengyel zloty 
9200—9800. Lei 326.5—331.5. Léva 
508.5—512.5. Lira 2883—2898. Né-
met márka 16.865—17.015. Osztrák 
shilling 10.034—10.066. Norvég ko-
rona 14.500—14.500. Svájci frank 
13.780—13.820. Svéd korona 10.108 
—19.163 ezer korona. 

A nemesfémpiacon a 20 koronás 
magyar aranyért 285—288.000, az 
ezüst koronáért 6100—6400, az 
ezüst 5 koronásért 31—33.000 koro-
nát fizettek. 
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LEGJOBB ! LEGOLCSÓBB! 

„ A R A T Á S " 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPKERESKEDELMI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, V. ker., Balaton-utca 10. sz. 

6ÖZCSÉPLÖKÉSZLETEK VETŐGÉPEK 
B E N Z I N - , szecskavágók 

N Y E R S O L A J - R É P A V Á G Ó K 

•OTOBOS-CSÉPLÓKÉSZLETEK BENZIN, OLAJ 
T R A K T O R O K stb. 
K E D V E Z Ő F I Z E T É S I F E L T É T E L E K I 

C S E R E Ü Z L E T E K E T K Ö ' Ü N K ! 
K É K J E N Á R A J Á N L A T O T 

A békési árvizveszedelem. 
A kormányzó, a földmívelésügyi miniszter és a kormány képviselői 
az árvízsujtotta területeken. — Megindult a gyűjtés a károsultak 

részérc. — Az apadás megkezdődött. 

A szenvedőket megszánó jó 
Isten megkönyörült azokon a 
testvéreinken, akikre borzalmas 
csapással nehezült szent kará-
csony éjszakáján a trianoni átok. 
A tengerré változott békési földe-
ken mindenütt megkezdődött a 
víz apadása s minden reménység 
megvan arra, hogy a szennyes 
áradat rövidesen eltakarodik a 
kenyért-termő földekről. Az ár-
víz területén még most is ezer és 
ezer munkás dolgozik éjjel-nappal 
s a szétrombolt gátakat már újra 
felépítették. 

Mint lapunk mult számában 
megírtuk, az árvízsújtotta terü-
letre leutazott Mayer János föld-
mívelésügyi miniszter, hogy sze-
mélyesen tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. A miniszter, aki-
nek kíséretében voltak Sehandl 
Károly és Taby Jakab államtitká-
rok, Békés vármegye főispánjá-
nak, dr. Kovacsics Dezsőnek tár-
saságában motorcsónakon járta 
be Vésztő, Gyula, Gyulávári ha-
tárát , megtekintette az egész el-
öntött területet s ott, a helyszínen 
tette meg a további rendelkezé-
seket a mentési munkák tovább-
folytatására. Majd az érdekelt 
községek vezetőségeivel folyta-
tot t tanácskozást arra nézve, mit 
és miként kell és lehet a kormány-
nak e szörnyű csapásban segéd-
kezet nyújtani. 

Mikor a miniszter az árvíz terü-
letéről a fővárosba visszatért, a 
kormány minisztertanácsot tar-
tott . E tanácskozáson megálla-
pították, hogy a három Körös 
vidékén összesen 46.000 katasz-
trális hold került fokozatosan víz 
alá. A Fehér-Körös a román terü-
leten törte át a gátat. Az egész 
területen körülbelül ötszáz tanya 
épületei omlottak össze. Ember-
életben nincs kár, igen nagy azon-
ban a veszteség állatokban, éle-
em- és takarmánykészletekben, 

házi és gazdasági eszközökben. 
A magyar területen történt gát-
szakadás kijavítási munkálatai 
jefejeződtek. 

A minisztertanács foglalkozott 
a Bodrog és a Tisza területén tör-
tént árvízpusztítással is. Két já-
rásban összesen tizenegy község 
szenvedett az árvíz miatt. Itt 
különösen a körülbelül négyszáz-
húsz család hajléktalanná válása 
a legnagyobb kár. 

A minisztertanács tudomásul 
vette azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a földmívelésügyi és 
népjóléti miniszterek a segély-
akció gyors megszervezése ügyé-
ben tettek. Megállapítható az, 
hogy az árvízsújtotta vidékről 
menekültek közül senki sincs fedél 
nélkül és a jeien időben vala-
mennyien a legelemibb szükség-
letekkel el vannak látva. Dicsé-
retet érdemel a községek és váro-
sok lakossága, nagybirtokosok, 
közép- és kisbirtokosok, valamint 
a városi polgárság áldozatkész 
támogató munkája. 

A kormány elhatározta, hogy 
országos segélyakciót indít az 
árvízkárosultak talpraállítására. 
Ennek az akciónak élére maga az 
ország kormányzója kíván állani. 
A kormány az akció során segítő 
alapot akar létesíteni, amelynek 
kettős lesz a rendeltetése : az 
egyik az, hogy az árvízsújtott 
területekről menekültek létfen-
tartása biztosíttassák, a másik 
pedig, hogy az árvízsújtotta terü-
letek rekonstrukciója, az épületek 
helyreállítása, a vetőmag- és ta-
karmánykészletek kiegészítése és 
általában a normális gazdasági 
élethez szükséges eszközök kézhez 
adása lehetővé tétessék. 

Az akció megindításával és le-
bonyolításával a minisztertanács 
a népjóléti minisztert bízta meg. 
Minden adomány erre a célra bár-
mely postahivatal vagy postata-
karékpénztár útján a népjóléti 
minisztériumba folyik be. 

Itt említjük meg, hogy vető-
maggal, igásállattal és gépekkel 
látják el az árvízsújtotta gazdá-
kat. A nagyszabású segélyezési 
és gyűjtési akciót a népjóléti mi-
nisztérium agilis államtitkára, 
Lengyel Zsolt vezeti. 

A kormányzó látogatása. 
Vitéz Horthy Miklós kormányzó 

és felesége a mult héten elutaz-
tak a békési árvíz területére. Első 
útjuk Vésztőre vezetett, közben 
fogadta a kormányzó a mentési 
munkát vezető polgári és katonai 
személyeket. 

— Rettenetes látvány ! — sza-
kadt fel a sóhaj a főméltóságú úr 
lelkéből, mikor a vésztői templom 
tornyából a magyar föld pusztu-
lását szemlélte. 

Azután kíséretével együtt be-
járta motorcsónakon az egész 

területet, le Okány község hatá-
ráig s közel másfél óra múlva 
tért vissza. 

Vésztőn meglátogatta a kor-
mányzó Komlódi József gazdát, 
aki egymaga negyven menekültet 
helyezett el házában és gondos-
kodik ellátásukról. Természetesen 
csak az asszonyok tartózkodtak 
odahaza, mert a férfiak mind a 
gátakon dolgoznak. Sírva pana-
szolták nehéz sorsukat az asszo-
nyok. A kormányzónak és fele-
ségének mindegyikükhöz volt 
egy-egy szives vigasztaló szavuk. 

— Nem lesz nagy baj a veté-
sekkel — mondotta biztatóan a 
kormányzó. — Biztosan remé-
lem, hogy jó termés lesz a jövő 
évben. A gyűjtés is megindult már. 
Gondoskodunk kölcsönről is s 
mindenképen azon leszünk, hogy 
összedűlt házaikat újból felépít-
hessék. Ne veszítsék el bátorsá-
gukat. 

A kormányzó nagyon megdi-
csérte az áldozatkész gazdát. 

Petry József gyógyszerészt is 
meglátogatták, aki szintén szép 
példát mutatott a bajbajutottak 
gondozásában. A kormányzó itt 
búcsúzáskor a község főjegyzőjé-
nek huszonöt millió koronát nyúj-
tott át azzal, hogy ezt az összeget 
a legínségesebb helyzetben levők 
között osszák szét. 

Az utolsó látogatást a kor-
mányzó az elemi iskola épületében 
tette. Itt is vigasztalták és buz-
dították az árvízsujtottakat. Tá-
vozáskor Temesváry Imre kép-
viselő hálásan köszönte meg a 
kormányzónak megjelenését. 

— Kérem, Fő méltóságodat — 
mondotta — vegye népemet ma-
gas pártfogásába. 

— Mindent el fogok követni, 
ami tőlem telik, hogy a könnyeket 
letöröljük — felelt a kormányzó. 

A kormányzópár Vésztőről 
visszatért Békéscsabára, aho 
meglátogatta az iskolában elhe-
lyezett menekülteket, majd meg-
tekintette még a gyulavári védő-
gátakat és az elpusztult gyulai 
tanyákat. 

Mielőtt visszautazott őfőméltó-
sága a fővárosba, dr. Kovacsics 
Dezső kormánybiztos-főispánnak 
százmillió koronát adott át az 
árvízkárosultak részére. 
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Lapunk zártakor az a helyzet, 
hogy az árvízveszedelem elmúlt. 
A három Körös visszatért med-
rébe s a Tisza sem fenyeget vesze-
delemmel. 

A megszállott területen a Te-
mes elöntötte Lúgos egy részét, 
Zentánál pedig a Tisza lépett ki 
medréből s borított el 6000 hold 
szántót. A Felvidéken a Nyitra 
árasztott el mintegy 3000 holdnyi 
területet és több községet. 
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Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. FARKAS ENDRE. 
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Szőlőoltvány 
és gyök, amerikai vadvessző, 
gyümölcsfaoltványok, akác- és 
Gledichia-csemeték,szőlőkaró, 
kerítés-oszlopok, boroshordó 
és építéshez való f a I k ő v e t 
azonnal szállít és állapot küld: 

M O L N Á R M I H Á L Y 
A b a v j s z á n t ó . F ő - n t c a 3 4 0 . 

Ha f érihezmenni, avagy nősülni óhajt 
forduljon bizalommal Fischer komoly, megbízható házasságközvetitö irodájához, 

Ságokat vagyonos körökben ajánl. Budapest, VII., Dohány-utca 
aki házas-
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