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MAGYAR FALU 
ALAPÍTOTTA: N A G Y A T Á D I S Z A B Ó ISTVÁN 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
VI., RÓZSA-U. 111., II. EMELET 
Telefonszám: Automata 238—08 
P o s t a i c s e k k s z á m l a : 45.324 
Megfelenik h e f e n k l n f e g y s z e r 

FÜGGETLEN POLITIKAI, TÁRSADALMI 
ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP 

FELELŐS SZERKESZTŐ: Z S I R K A Y J Á N O S 

A MAGYAR FALU éa a V IRÁGOSKERT c. 

szépirodalmi lap együttes eMflsetés! é r a : 

Egy évre . . . . 10.— pengd 
Félévre 5 .— pengő 
Negyedévre . . . 2.50 pengő 
Virágoskert egész évi elöl izetése 2.50 pengő 

A magyar parasztság 
és a dinasztia 

írta: Márfy József, 
orosztonyi kisgazda. 

A fenti címmel egyik budapesti 

legitimista napi lapban legutóbb 

cikk jelent meg, melyben a cikk 

írója szemére veti a kisgazdatársa-

dalomnak, hogy az egyre jobban 

kiszélesedő megmozdulásában — 

melyet gazdasági, politikai és tár-

sadalmi érdekeinek megvédésére 

folytat, olyan irányzatok észlelhe-

tők, melyek odatörekszenek, hogy 

az ország földmíveslakosságát szem-

beállítsák a dinasztiával és amin t 

írja: „ellensúlyozni akarják a nép 
lelkében a hagyományos király-
hűséget". Felsorolja a cikkíró, 

hogy mennyi mindent tettek a 

Habsburgok a magyar parasztság 

érdekében s befejezésül ezt írja: 

„És mindezekért most hálából a 

kisgazdák akarnak a törvényes ki-

rályság ellen f o rdu ln i " . . . 

Olvasva e sorokat, kötelességem-

nek tartom, mint a szóbanl'orgó 

társadalom egyik szerény tágja, 

hogy e cikkre a választ megadjam 

és a tévesen beállított vádakat el-

hárítsam s azzal a „bizonyos" legi-

timista irányzattal megérttessem, 

miért van ellene a dinasztiának a 

kisgazdatársadalom és miért küzd 

a független nemzeti királyság esz-

méjéért. 

Legelőször is tartozom az igaz-

ságnak, hogy kijelentsem: hogy a 

magyar parasztság lelkében a „di-
nasztia iránti hűség" és „hagyomá-
nyos ragaszkodás" csak általuk be-

képzelt dolog, mely a valóságban 

nem volt meg — soha. Elég példa 

erre, hogy mennyire rajongott a 

földmívesnép a szabadságharc ve-

zéreiért: Rákócziért, Kossuthért, az 

aradi 13 vértanúért. Ezeknek em-

lékezete apáról-fiúra szállt és 

min t nemzeti ideálokat lelkébevés-

te minden magyar l'öldmíves és 

nevüket még most is szent áhítat-

tal ejti ki. Pedig ezek a hősök 

mind a dinasztia elleií küzdöttek. 

És nem Kossuth volt-e, aki először 

emelte fel szavát a jobbágyság fel-

szabadítása érdekében? És reform-

terveit meg is valósította az 1848-

ban hozott törvényekkel. Hogy va-

lójában mégis a szabadságharc 

leverése után történt meg a job-

bágyság felszabadítása, ennek igen-

is ő volt az oka, mert hisz éppen 

a dinasztia volt. mely a szabadság-

harc leverésével a törvény keresz-

tülvitelét megakadályozta és csak 

a kiegyezés után, mikor már to-

vább elodázni a törvényt nem lehe-

tett, adta meg a szentesítést és haj-

totta végre azokat. Ezt tehát a le-

gitimisták nem írhatják a dinasztia 

javára. És azok a tények, melyeket 

oly készséggel hoznak fel a Habs-

burgok javára, amiket uralkodásuk 

alatt a földmívesnép érdekében 

tettek, nem volt több, mint ameny-

nyit a fejlődő társadalmi élet ma-

gának tőlük kikényszerített és amit 

veszély nélkül tovább halasztani 

nem lehetett. Tehát ez a beállítás 

is sántít, nem felelvén meg a való-

ságnak. Aki a történelmet ismeri 

és nem elfogultan ítél, az, azt hi-

szem, osztja e tekintetben a véle-

ményemet. 

A második ok, amiért a kis-

gazdamegmozdulás a független ki-

rályság gondolatát szolgálja, az, 

hogy a föld népe a jövő érdekében 

szervezkedik. A jövő pedig azt kí-

vánja, hogy Magyarországnak 

olyan királya legyen, kit maga a 

nép képviselete akar, ki valóban a 

nép érdekeit szívén viseli és nem-

az összmagyarságé, aki nem Isten-

kegyelméből való örök királyságról 

á lmodik, hanem hatalmát a nép-

től származtatván, — annak érde-

keiért él és uralkodik. 

Ki méltányolja a kisgazdaosztály 

törekvéseit: a földbirtokrendezést, 

a progresszív adózást és egyéb élet-

bevágó kívánságokat. Már pedig 

a célt elérni „Habsburg örökös ki-
rállyal", kit a főpapok, mágnások, 

bankárok akarnak, visszahozni 

nem lehet. Mert ha ők behozzák, 

el is várják tőle, hogy az ő érde-

keiket lekinise és az ő jogaikat 

erősítse. Már pedig az ő érdekeik 

és a magyar parasztság érdekei 

homlokegyenest ellentétesek. Eze-

ket egy nevezőre csak úgy lehet 

hozni, ha minden társadalmi osz-

tálynak létérdekét figyelembe véve, 

az egész nemzet boldogulását te-

kint jük s a független nemzeti ki-

rály vezetésével küzdünk a magyar 

jövőért, a magyar boldogulásért. 

Törvény tiszteletlenséggel sem vá-

dolhatják a magyar földmívesosz-

tályt. Nem pedig azért, mert a tör-

vény értelmében az utolsó Habs-

burg királynak eckartsaui kézira-

tával a jogfolytonosság egysz 

smindenkorra megszűnt. Tehát 

nemzetnek jogában áll olyan ki-

ráfyt választania, ki személyév 

biztosítani fogja az ország fejlődé-

sét és függetlenségét. 

Nincs tehát komoly alap ja annak 

a vádnak, mely a kisgazdatársadal-

mat hálátlansággal vádolja. Akár-

hogy is volt eddig, most ú j út előtt 

á l lunk. Az élet útja hív bennünket. 

Ezért kell harcolnunk, küzdenünk 

ú j erűvel, ú j eszmékkel mindaddig, 

amíg el nem érjük kitűzött szent 

célunkat s ez a cél: boldog, függet-

len Nagy-Magyarország. Ezt a célt 

pedig semmiféle idegen Habsburg 

érdekéért fel nem áldozzuk többé. csak a kiváltságosak királya, hanem 

PONT A MONDAT VÉGÉN 
ÍRTA: ZS IRKAY JÁNOS 

A magyar példaszó szerint min-

den imádságnak ámen a vége s min-

den mondat után pont következik. 

Ezúttal m i is pontot akarunk tenni 

egy meglehetősen hosszan elnyúló 

mondat végére, amely mondat a 

mú l t vasárnapon végződött be az-

zal az egyetlen szóval: zászlóbon-

tás. Megtörtént. 

Mondanunk is fölösleges, hogy 

kikről van szó: a független kisgaz-

dákról. Hogy milyen volt ez a 

zászlóbontás a maga külsőségei-

ben? Hogy miként zavarodott bele 

Szij j Bál int a megnyitójába, 

hogyan veszett el Gaal Gaszton 

gyenge hangja a félig telt terem 

ürességében, milyen némaság és 

fagyos szomorúság ült ezen az 

egész gyülekezeten az ünnepavatás 

örömsugárzása helyett? Ne mond-

juk el itt. Ne keressük ott a lélek 

szárnyalását, a szív örömteli meg-

dobbanását, az arcoknak belső láz-

tól való kisugárzását, ami a fanati-

kusok rajongó lelkesedésétől, a ha-

lálig menő elszántságáról és meg-

győződéséről beszél, ahol azt úgy-

sem találhatjuk meg. Ahol a gaz-

dag zsidóság képviselője együtt ül 

a nagybirtokossal, a Habsburg-

párti a szabad király választóval, a 

fasiszta kék ing a Lipótváros zsa-

kettjével; a csizma a lakkcipővel. 

Ahol a legliberálisabb újság a „Ma-

gyarország" és a legkékingesebb 

Budaváry-lap: a „Nemzeti élet" 

egyformán versenyeznek, hogy me-

lyik az igazibb és hivatalosabb 

lapja az ú j kisgazdapártnak. 

Oh — sajnos — a születési hi-

bák oly végzete sötétlik s a szét-

hullás annyi bomlasztó csírája 

munká l j a a meddőséget, hogy 

nem sok reményünk lehet az új-

szülött fejlődéséhez. Mi ezekre a 

bajokba, hibákra, határozatlansá-

gokra a születés pi l lanatában rá-, 

mutattunk, hangsúlyozva, hogy 

jobb ha nem csinálunk valamit, 

mintha rosszul csináljuk. Főként 

tiltakoztunk olyan alakulás ellen, 

amely a megfordított mesét eleve-

níti meg, ahol a legitimista 

kétfejű sas bú j ik a kis pa-

raszti ökörszem szárnya alá, ez-

zel akarván magát a magasságba 

cipeltetni. Ügy-e, hogy lehe-

tetlen gondolat? Ügy.-e, hogy el-

képzelni is lehetetlenség volna? Pe-

dig itt mintha az történnék: a nagy-

birtok, a Habsburg-gondolat lopa-

kodik a „kisgazda'Sködmön alá s 

ezen keresztül akar érvénye-

sülni. 

Mi, a Magyar Falu, elég korán 

megkondítottuk a harangot, hoKy 

minden magyar embert figyelmez-

tessünk a veszélyre, amely esetleg 

a jövőben végzetes következmé-

nyekkel járhat. Mi tehát megtettük 

a magunk kötelességét eddig is, 

minthogy meg akar juk tenni ez-

után is, mikor már a pont ott van 

a mondat végén. Mert hogy meg-

alakultak, — ú j kötelesség hárul 

reánk. Ü j kötelesség, amelynek m i 

oly lelkiismerettel és odaadással 

akarunk eleget tenni, m in t aminő-

vel eddig szolgáltuk az. Eszme 

szentségét: áldott j ó és becsületes 

véreink érdekeit. A dolgozókét, a 

kisemberekét, akikkel nekünk 

egész életre való lekötelezettsé-

günk, úgyszólván vérszerződésünk 

van, amely arra sarkal, hogy min-

dig a dolgozó mil l iók érdekét és 

mindig csak az ö érdekeiket tart-

suk szem előtt. Még pedig minden 

barátságon, minden egyéni érde-

ken, sőt minden pártérdeken fe-

lül is. 

Ekként válik nyilvánvalóvá a mi 

hagy szabadságunk, amely jogot ad 

nekünk arra, hogy gáncsot ves-

sünk mindenkinek, aki népünk ér-

dekeit sérti, de viszont dicsérjünk, 

támogassunk is mindenkit, akinek 

munkája a dolgozók érdekeit moz-

dítja elő. Pontot teszünk tehát egy 

mondat után s várjuk, hogy kez-

dődjék az ú j mondat az ünnepi 
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zászlóbontás után. Mi nem va-

gyunk sem elfogultak, sem elköte 

lezve nem vagyunk az égvilágon 

senkinek. Csak egynek, Táborunk 

érdekeinek. Ez a szent és független 

szabadság jogosít fel bennünket 

egy ígéretre. Arra az ígéretre, hogy 

mindabban, ami a magyar dolgo-

zók érdekeit szolgálja, mindenkit, 

tehát az ú j pártot is testtel-lélek-

kel támogatni fogjuk, anélkül, 

hogy függetlenségünkön csorbát 

ejtsünk. Ami jó, ami népünk érde-

kében való, — mind a mi célunk 

is. Kossuth apánk kimondotta, 

hogy „még az ördöggel is szövet-

kezzünk, ha céljaink szolgálata 

úgy kívánja". 

Ebben bennünket sem korlátoz 

sem ellen-, sem rokonszenv. A cél 

a fontos. 

Nos: rajta, munkára tehát. A pá-

lya nyitva, a tér szabad, a zászló 

kibontva. Hadd lássuk: mit tud-

nak, mit akarnak tenni a kisgazda-

gondolat érdekében? Meri ha a 

nép érdekeiért való küzdelmükben 

segítőtárs kell: ott érzik majd 

maguk mellett a Magyar Falu ön-

tudatos táborának nagysúlyú és 

sokat jelentő erkölcsi támogatását 

is. Hogy ebben nem lesz hiány, az 

bizonyos. 

A számlát nem fogjuk ezért be-

mutatni soha senkinek. Ingyen, 

meggyőződésből tesszük, ha rászol-

gálnak. De ha megint ú j vásár kez-

dődnék a kisgazdagondolat rová-

sára, éppen a kisgazda cégér, alatt: 

ott talajnak magukkal szemben, el-

szántan és határozottan, nyiltan és 

férfiasan hirdetve: — Elég volt a 

játékI Krisztus palástjából is csak 

egyszer lehetett vásárt csinálni 1 

Elég volt. Nos: a zászlóbontás után 

várjuk a cselekvéseket. Történjék 

végre valami jó is annyi rossz után, 

de nem a legitimisták, a nagybir-

tokosok, hanem a kisemberek ér-

dekében. 

mmmHmmmmmmmm* 

A Nemzeti Radikális Párt 
értekezlete 

Vitéz Bajcsi-Zsilinszky Endre 
Nemzeti Radikális pártja népes ér-
tekezletet tartott szerdán este, ame-
lyen Zsilinszky kitért Gaál Gaszto-
nék vigadói gyűlésére. 

Gaálék programinját minimális 
programmnak minősítette Zsi-
linszky, mert mindenki felé jóképet 
mutat, de elhallgat olyan fontos 
kérdéseket, mint a szabad király-
választás és egy erélyes, becsületes 
telepítési politika. Az ilyen párt, 
ha uralomra jut, nem tud megfelel-
ni a hivatásának s csak kudarc és 
kiábrándulás vár rá. Egy jólszerve-
zett kisebbség könnyen elragadhat-
ja tőle a hatalmat. 

Programmjukból a legfontosabb 
kérdés maradt ki. A földbirtokre-
form tekintetében ma 3 millió nincs-
telen és törpebirtokost kellene az 
egészségtelen földbirtokrendszerből 
kiemelni, de ezt a kérdést ők alig 
említik. 

Zsilinszky beszédét nagy tetszés-

sel fogadta a pártértekezlet. 

i i R i l A f t l V U i l l 

Tovább fart a karteiljavaslat vitája - Gaál Gaszton 
erősen támadta a kartelleket — Megdöbbentő ada-
tok a külföldi és belföldi árakról - Két képviselő 

kilépését szeretnék az egységesék 
A képviselőházban egyre tart a a helyzet az, hogy a Rima 

karteiljavaslat vitája s alig van 

képviselő, aki el ne ítélné a kartel-

lek garázdálkodását. A héten 

Gaál Gaszton tartotta a legérdeke-

sebb beszédet s bár adatait rész-

ben megcáfolták, mégis el kell is-

mernünk, hogy beszédével nagy 

szolgálatot tett a kartell elleni 

küzdelemnek. Nem mindenben va-

gyunk vele egy véleményen, de 

éppen azért, mert pártokon felül 

állunk, elismeréssel adózunk bár-

kinek, aki a magyar népet meg-

szabadítani igyekszik a kartellek 

vaskarmaiból. 

A mult pénteken elsőnek Far-

kas Tibor- bírálta a javaslatot, 

majd Gaál Gaszton vette erősen 

bonckés alá. Nem a beszéde, in-

kább az adatai voltak érdekesek. 

Többek között a következőket 

mondotta: 

Elérkezett a tizenkettedik 

órája annak, 

hogy a kormány egyszer már azok 

érdekében is tegyen valamit, akik 

ezeknek az állapotoknak az áldo-

zatai. Ha Bíró Pál kíváncsi arra, 

hogy mik okozzák a kartellellenes 

hangulatot, néhány konkrét példát 

hozhatok fel. Mindenekelőtt meg-

állapítani kívánom, hogy 

éppen Bíró Pál vállalata kap 

az Államvasúttól olyan díj-

kedvezményeket, melyeket a 

hozzáértő kereskedelmi szak-

emberek évi másfélmillió pen-

gőre becsülnek. 

Néhány évvel ezelőtt a Fuchs és 

Richter-féle zománcárugyárnak 

sikerült egy kartellenkívüli len-

gyel gyárral megállapodnia és né-

hányszáz vágón lemezt hozni be 

az országba. Az említett gyár le-

szállította a lemez árát körülbelül 

20 pengővel. Megkezdődött a harc 

a Fuchs és Richter és a Rima, 

Bíró Pál vállalata között. A harc 

vége az lett, hogy a Fuchs-gyárat 

leállították és ezért hír szerint 

300.000 pengőt kapott. A Rima 

átvette tőle a lemezmennyiséget 

és természetesen azonnal fel-

emelte a lemez árát. Két évvel 

ezelőtt a Weiss Manfréd-gyár kez-

dett vasat gyártani és mázsán-

ként átlag 4 pengővel olcsóbban 

adta. A Rima tárgyalni kezdett a 

Weiss Manfréd-gyárral és megál-

lapodtak abban, hogy a Weiss 

Manfréd-gyár is a Rima kartell-

szervezetei útján adja el a vasat. 

Erre a Weiss Manfréd-gyár is 

visszavonta a kedvezményt éa 

éppúgy, mint a Weiss Man-

fréd a régi magas áron hozza 

forgalomba a vasat. 

Kun Béla: Hol volt a kormány, 

miért nem vágott közéjük? (Nagy 

zaj a baloldalon.) 

Malasits Géza: Az állami vas 

gyár is benne van a kartellben. 

Néhány példa 

a vaskartell működéséről 

Gaál Gaszton: Bíró Pál ezerszer 

elmondotta, hogy árai ugyanazok, 

mint a külföldiek. Arról azonban 

nem beszélt, hogy szindikátusi ta 

gOk adják tovább az árukat. Bá-

torkodom a vaskartell áldásos mű-

ködésére vonatkozóan pár példát 

felhozni. A mecenzéfi kapát kiszo-

rította a. Rima és 

éppen a legszegényebb nép-

osztályt szolgáltatta ki a kar-

tellnek. 

A vám dacára is versenyképes 

nálunk a külföldi áru. Vasbányánk 

nincs, tehát az ócskavas hallatla-

nul nagyfontosságú, ócskavasat 

nem vehet más, csak a kartell. 

Gaál Gaszton: 1929-ben a ház-

tűzhelyhez szükséges vasöntvény 

kg-ja 29 fillér volt, most a nagy-

bani ára 40 fillér. Másnál, mint a 

vaskartellnél vásárolni nem lehet 

A zománcedényt 1930 nyarán 

20 százalékkal drágította a 

kartel!. 

Egy kereskedő körlevelet kül-

dött vásárlóinak, amelyben azt 

írja, hogy kilépett a fedém-lemez 

szövetkezetből és 50 százalékos en-

gedményt és még 30 százalékos 

különengedményt adhat ezentúl. 

Kun Béla: Garázdálkodás, ami 

itt folyik. 

Gaál Gaszton: A búza és a vas, 

a gabona és a termelőeszközök ol-

csósága a legfontosabb. Ha ez 

nincs meg, legalább az egyik fo-

gyasztó elpusztul. Figyeljük meg, 

mi az árdifferencia Magyar-

ország és Csehszlovákia kö-

zött. 

Az abroncsvas Csehországban 

29.60, Magyarországon 42 pengő. 

A finom lemez 10—14 pengővel 

drágább nálunk, mint Csehország-

ban. A sodrony ott 36 pengő, ná-

lunk 38. A sodronyszeg Csehor-

szágban 32 pengő, nálunk 45. A 

horgonyzott lemez — a szegények 

tetőfedője és a kisipari eszközök 

anyaga — 61.68 fillér Csehország-

ban, nálunk a Rima kizárólagos 

monopóliuma és az ára 73 pengő. 

80 fillér. Kapaárakban a cseh gyár 

a magyar vevőknek 40 százalékos 

rabatot ad, a magyar semmit. Egy 

literes lábas Csehországban 30 fil-

lér, nálunk 78, háromliteres Cseh-

országban 73, nálunk 144, hatlite-

res vizeskancsó Csehországban 

205, nálunk 365 fillér, 45 centimé-

teres lavór Csehországban 134, 

nálunk 241 fillérbe kerül. 20 lite-

res zsírosbödöny ott 445, nálunk 

850 fillér. 

És a csehszlovák kereskedő, 

aki ezeket az árakat velem a 
felolvasott levélben közölte, 

árajánlatánál, ugyancsak az-

zal védekezik, hogy a kartel-

lek felesznek mindent. 

A világpiaci 

cs a magyarországi árak 

Ismertetni kívánom a Magyar 

Statisztikai Szemle néhány érde-

kes adatát. Ez a statisztika egyes 

cikkeknek világpiaci és budapesti 

nagykereskedelmi árát tünteti fel. 

Én csak az 1930. évi átlagárakat 

ismertetem. A búza például Csiká-

góban 16.26 pengő volt, Budapes-

tes' 15.50, a rozs Csikágóban 10.40, 

Budapesten 8.90, a tengeri Csiká-

góban 19.23, Budapesten 14.68 

pengő volt. 

A mezőgazdasági termékek ára 

tehát Amerikában, ahol pedig szin-

tén agrárválságról panaszkodnak, 

10—30 százalékkal magasabbak, 

mint nálunk. A cukor ára például 

Newyorkban 1930-ban 51 fillér 

volt, Budapesten 104 fillér. Igaz, 

hogy ebben a budapesti árban 

sok állami adó is bent van, 

amelyek kilogramonként 42 fillért 

tesznek ki. Ennek levonásával 

azonban marad még egy mankó, 

amellyel a magyar fogyasztó a kül-

földön eladott cukor differenciáját 

fizeti. A gumi ára Londonban 

1930-ban 97 fillér volt, 1913 óta a 

gumi ára Londonban 8 százalékra 

csökkent. Hogy tévedés ne essék, 

hangsúlyozom, hogy nem 8 száza-

lékkal szállt le a gumi ára, hanem 

8-ra. 

A magyarországi gumigyárak 

áraiban ezt a hatalmas ár-
esést nem tapasztalhatjuk. 

A kávé 1930-ban Newyorkban 

1.58 pengő volt, Budapesten 4.20 

pengő. 

Áttérek a vasárak alakulására. 

(Halljuk! Halljuk! a baloldalon.) 

A nyersvas ára Newyorkban 1930-

ban 11.90 pengő volt, Budapesten 

29 pengő. Ahol ezeket a differen-

ciákat látja az ember, ott nem kell 

veresni annak az okát, hogy hon-

nan ered a kartellellenes hangu-

at? Ezek a tények izgatnak és 

mindenki követeli, hogy a rabló-

gazdaság mielőbb megszűnjön. 

Beszéde végén kifogásolta, hogy 

a képviselők mindenütt bent van-

nak a vállalatok igazgatóságában. 
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Minden titkok feltárulása • • • 

(A bankokról.) 

(Negyedik közlemény.) 

írta: ZS IRKAY JÁNOS 

Azt hirdette ez az á j tan, a fajvé-

delem, hogy szeretned kell egy-

mást magyar, különben nem áll-

hatsz meg a magad lábán, elpusz-

tulsz. I iagyue kellene szeretned 

egymást, mikor az égvilágon sen-

kid nincsen, csak magad vagy, az 

ökörnyál nem o)y elhagyatott az 

őszi ég végtelenségében, mint te. 

Ezer év óta szerzed a hazát vérrel, 

verejtékkel, rohottal, - de mindig 

másnak, idegeneknek, betolako-

dóknak és sosem magadnak 

Ugyan ki volt veled nehéz életed 

során szegény, árva népem, drága 

j ó magyaruju? Uralkodóid az „Is-

ten kegyelméből va lók" mást se 

lettek 400 éven keresztül, mint pu-

hították, pácolták kemény csont-

jaidat, hagy a töldi istenségek 

előtt porig hajolj , behódolj, svarc-

gelbbé, árulóvá, aljassá légy a tu-

lajdon fajtáddal szemben. Már a 

fiatal, 21 éves rekrulákat ágy ne-

velték, hogy lenézze a „honvédet" 

és lemosolyogja a saját zászlaját, 

címerét. A kétfejű sas basában ott 

fityegett a felfalt ezeréves ország 

— s minden nemzeti ünnepségün-

ket csak bosszúság fejezte be, ha a 

katonaság is résztveti rajta, mert a 

„Gotlerhallé"-n keresztül juttatták 

eszébe: „rab vagy, gyarmat vagy, 

ágyűtöltelék vagy, idegen gránitok 

biztositója vagy idegen dinasztia 

számára" ; úgy priiszköllették ez-

zel a nótával a szegény j ó ma-

gyart, mint öreg, tehetetlen kano-

nokokat az erős tubák- Hadd 

prüszköl jön a rebellis kuruc — 

gondolták. Ez a ka j án kicsinyes-

ség, a nemzet vágyainak meg nem 

értése annyira ment, hogy mikor 

ropogott, recsegett már minden, 

mikor mindenki sejtette, hogy a 

vi lágháború végzetes összeomlással 

fenyeget, mikor IV. Károly már 

szükségét érezte, hogy a magyar 

városokat meglátogassa és to-

vábbi „áldozatokra" bír ja: akkor, 

mikor már a „hűséges" és mind ig 

„becézett" csehek ezredenként let-

tek a monarchia árulóivá s men-

tek a maguk nemzeti céljaik felé, 

mikor a „magyar" nagylelkűségre 

nagyobb szükség volt, m in t valaha: 

akkor a királyt váró Debrecen 

csak egyet kért és egyet várt a bé-

csi udvarmestertől. Nem sokat. 

Nem vért, nem aranyat. Ezt min-

dig csak ő adott négyszáz cv alatt, 

anélkül hogy valaniit is kapott 

volna vissza az „ i s tenhegyeiméből 

valóktól". Debrecen js csak egy 

dalt kért. Azt, hogy a magyar 

h imnusz fogadhassa a magyar ki-

rályt, ne az oly borzalmas emlékű 

„Gotcrhalte". Egy dal. IJgy-e nem 

sok? A négyszáz év hűségéért. A 

négyszáz év véráldozatáért. A po-

zsonyi nemesek áldozatkészségé-

ért, mellyel Mária Terézia trónját 

mentették meg. A sok bitóért. A 

sok börtönért. A tiznebárom-

őrt. Rákóczi bujdosásáért. Kos-

suth remeteségeért. S a vi-

lágháború 800 ezer magyar hősi 

halottjáért. Egy dajt csak: a ma-

gyar himnuszt. Úgy-e, nem sok. 

Ügy-e, szerény kívánság? És a fe-

lelet? A Goterhalte volt. IV. Károly 

(akit — úgy halljuk -— szentté 

akarnak avatni), ennyit nem telje-

sített a vi lágháború vércsapolása 

közben. Mit várhatott volna tehát 

a nemzet, a nép tőlük a béke biz-

tonságában? 

De felborkant a töke is. Gonosz 

agya rögtön meKsejlette vele, hogy 

itt nagy bajok lehetnek, ha az ed-

digi rendszer helyett ú j gazdasági 

politika lép életbe. És megijedt. 

Hogyne ijedt volna meg, mikor 

oly rossz volt a lelkiismerete. Mit 

lesz ez a bankokrácia a magyar 

nép érdekében? Azt mondták min-

dig, hogy a pénznek sem szaga 

nincsen, sem szíve nincsen- És m i 

ezt elhittük, elfogadtuk valóság-

nak. És némán tűrtük, hogy nagyr 

bankja ink élére „szívtelen", „érté* 

ketlen" vezetők kerüljenek, rende-

sen ama fajtából valók, akik szá-

raz lábbal szokták át lábahú magát 

a tengert is. Hét a mi bankár ja ink 

is száraz lábba! és még szárazabb 

szívvel jártak-keltek a magyar 

nyomorúság óceánján. Nagy álla-

mi Kedvezmények biztosították az 

üzletmenet nyereséges voltát. Ez a 

. .bankvilág" sosem engedte be 

páncéltermeibe a „nemzeti" gon-

dolatol. Ó , ettől hűvösen távol tar-

totta magát. Már az öreg sváb We-

kerle megmondotta: 

— Sosem kérdem, kitől jön a 

pénz, csak jö j j ön . 

Ezt mint magyar pénzügymi-

niszter mondta. És „mindenk i " 

tapsolt a „szellemesség"-hez. És az 

eredmény? Az egész Magyarország 

minden nemzetiségi vidékének 

megvolt a maga „nemzeti" bank-

hálózata. Az oláhok „Albinéjá" , az 

erdélyi szászok pagyszerü pénzin-

tézetei, a felvidéki tótok bankja i 

m ind az ellenkezőjét vallották s 

ami fő, cselekedték annak, amit a 

m i bankár ja ink hirdettek. E ban-

kok élén pem Krauszok ültek, nem 

Ul lmanpok ültek. Hanem „vér-

bel i" románok, tótok, szerbek, 

szószok. Ezek tudták, hogy a 

péiiznek nagy-nagy kötelessége 

van a vérrel, a nemzettel, a faj jal 

szemben. Tudták, hogy „nem 

mindegy az. hogy Kitől jön a 

pénz". És csaK nevettek a magya-

rok rövidlátásán, hogy a pénzüket, 

a bankokat az „ötvenkrajcáros" 

magyarol>ra bízták. Öle már a bé-

kében „fa j i " polit ikát csináltak, 

— ál lami támogatással. Ha egy 

szász vagy oláh kisbirtokos bajba-

jutott: volt gondjuk rá, hogy se-

gítsenek rajta. Ha pedig nem lehe-

tett, volt gondjuk rá, hogy a föld 

ismét csak oláh vagy szász kézre 

kerüljön. És ezzel szemben a sze-

gény magyar? Hova fordulhatott 

váj jon? Kitől kérhetett, kitől vár-

hatott segítséget? Krausztól-e vagy 

Ullmantól? Ó , a „bankár " úr kö-

zönnyel és hidegen kezelte a dol-

got, neki mindegy volt, ki fizeti a 

kamatot s kinek a nevére íródnak 

át az erdélyi, a felvidéki kis ma-

gyar birtokok. Csak a profit legyen 

ineg. A profit. A többi az mellékes, 

ha mind jár t egész falvak jutottak 

is koldusbotra és vándoroltak ki 

az óceántúlra. Krausz úr, ü l lmann 

úr csak azt nézte, van-e haszon? 

És haszon az volt bőven — jutott 

mindenre, még „választási kasszá-

ra" is. És úgy .biztosítva volt min-

den: a politika menete is. a bank 

menete is. 

Hogy a sok „keresetbe" egy 

jobb sorsra érdemes nemzet pusz-

tul bele? Ugyani Kj törődött vele? 

A Krauszok báróK lettek, aztán 

képviselők vagy főrendek. És még 

mondja valaki, hogy Magyarorszá-

gon nem lehetett boldogulni? - • -

(Eolyt. köv.) 

A magyar miniszterelnök 
erélyes nyilatkozata Benes beszédérői 
„Tiltakozunk, hogy idegenek beavatkozzanak belügyeinkbe" 

A prágai követ magyarázatot kért Benestöl. 
Benes cseh külügyminiszter egy 

francia újság tudósítója előtt úgy 

nyilatkozott, hogy egyedül Ma-

gyarország az, amely nem tud be-

leilleszkedni az ú j európai hely-

zetbe. Nyilatkozatában erős kifeje-

zést használt a kormány ellen is és 

Magyarországnak másirányú kor-

mányt ajánlt. 

Ebben az ügyben Szterényi Jó-

zsef báró meginterpellálta a mi-

niszterelnököt, aki válaszában a 

következőket mondotta: 

— Benes külügyminiszter olyan 

nyilatkozatot tett, amely 

Magyarország belső ügyeibe 

való beavatkozást jelent. 

A niagyar kormány eddig az 

ilyen és ehhez hasonló nyilatkoza-

toknak nem tulajdonított különö-

sebb jelentőséget. Mert 

ha valaki a Nemzetközi Sza-

Iónban időnként gallér és 

nyakkendő nélkül jelenik 

meg, uz lehet az egyéni ízlés 

megnyilatkozása is, de lehet 

abból szórakozottságra is kö-

vetkeztetni. 

— Mi ennek voltunk a hátrányá-

ban, de felmerülhet annak a gon-

dolata is, hogy 

fellépésünk hiánya talán hol-

m i gyengeségre magyaráz-

ható. 

A magyar kormány tehát szüksé-

gesnek látta, hogy 

prágai követét utasítsa, felvi-

lágosításokat kérjen a cseh 

külügyminiszter úrtól, hogy a 

nyilatkozat szövegé auten-

tikus-e cs amennyiben auten-

tikus, a magyar kormány ne-

vében tiltakozzék a magyar 

belügyekbe való beavatkozás 

ellen. 

(Általános helyeslés az egész ülés-

teremben.) 

Prágai követünk felkereste 

Benes csehszlovák külügymi-

niszter urat és felvilágosításo-

kat kert lőlc. A cseh külügy-

miniszter úr megállapította, 

hogy a szöveg autentikus, de 

ennek ellenére félreértés van 

a magyar kormány részérői. 

A nyilatkozatnak sérelmezett 

része tudnii l l ik nem a ma-

gyar korinányra vonatkozik, 

hanem ama felelőtlen szélső-

ségekre, amelyek bizonyos 

sajtóorgánumokban megnyi-

latkoznak. Prágai követünk 

erre megkérdezte a cseh kül-

ügyminiszter urat, bajiandó-e 

közzétenni ezt a magyaráza-

tát a sajtóban is? (Élénk fel-

kiáltások: I l ohó ! Hohó! ) Ami-

re ázonbau a cseh külügymi-

niszter úr kijelentette, hogy 

ezt nem tartja szükségesuek, 

ellenben hangsúlyozza, távol 

áll tőle, hogy rendszerválto-

zást óhajtson Magyarorszá-

gon, mert sokkal jobbnak 

tartja a ma i magyar kor-

mányt , min t egy gyenge rend-

szert. 

— Szterényi József interpellá-

ciója alkalmából 

e helyről is tiltakozni kell az 

ellen, hogy kül fö ld i beavatko-

zás történjék Magyarország 

belügyeibe és csak sajnálko-

zásunknak kell kifejezési adni 

afölött, hogy Benes csehszlo-

vák külügyminiszter nyilatko-

zata alkalmas nyugtalanságot 

kelteni, különösen olyan idők-

ben, amikor mindkét ál lam 

súlyt helyez arra, hogy a gaz-

dasági kapcsolatok a két or-

szág között ú jbó l felvétesse-

nek. 

Benyújtották az ajánlási 
íveket Nagyatádon 

A nagyatádi választókerületben 

kedden járt le az ajánlások benyúj-

tásának határideje. 

Délelőtt tíz órakor Kisiván János 

ajánlási íyeit nyújtották be; az íve-

ken összesen 6110 aláíró szerepel. 

Azután Ambrus István megbízottai 

nyújtották be az ajánlóíveket. Amb-

rus ívén 1609 aláírás van. A nagy-

atádi kerületnek mintegy 9400 vá-

lasztója van és így körülbelül a vá-

lasztók 82 százaléka írta alá az aján-

lási íveket. 

v 
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TANULJUNK 
FAJSZERETETET 
ÍRTA: PÁNKOTAI GÁBOR, 
BÉKÉS I FÖLDMÍVES 

Egyszer egy könyv került a ke-

zembe, amelynek címe: „Turáni 

átok — jerikói trombita." Sokszor 

átolvastam s ezután kezdtem meg-

figyelni fa j támat és a zsidóságot. 

Mit tapásztáltam ? Azt, hogy az ide-

genek összetartanak, igyfekeznek 

gyermekeiket taníttatni, hogy egy-

szer majd a vezetés is a kezükbe 

kerüljön. Ellenben mi, magyarok, 

ú t já t akarjuk ál lani az alsóbb osz-

tályok előtörésének. Amíg azoknál 

a gazdag megérti a szegényt, ad-

dig a mi uraink bem igen mutat ják 

ki szeretetüket istállószagú földmí-

vesvéreik iránt. 

De a legnagyobb baj mégis a pa-

rasztság között van. A gazdagabb 

lenézi a szegényebbet s ahelyett, 

hogy nehéz helyzetében segítené, 

kigúnyolja. 

Egy érdekes és megtörtént esetet 

mondok él: 

Éppen a Magyar Falu gyönyörű 

karácsonyi cikkeit olvasom. Ügy 

éreztem, hogy ezeken a sorokon ke-

resztül tényleg az angyalok muzsi-

kája zeng felém. Akkor köszönt be 

hozzám egy szegény kis gyermek, 

aki karácsonyt köszöntött. Elmond-

ja, hogy bizony őnekik nagyon szo-

morú karácsonyuk lesz, mert nincs 

ennivaló. Megvendégeltem úgy, 

hogy még a szüleinek is jutott, 

örömmel elköszönt. 

Kikísértem és azt mondtam neki: 

— Nézd fiam, ott azt a szép nagy 

házat! Oda menj, ott biztosan töb-

bet kapsz; nem olyan keveset, mint 

ilyen szegény házban. 

Elmegy a kisfiú. Kevés vártatra 

már jön is vissza. Szomorúan 

mondja: 

— Bácsi kérem, az ott nagyon 

goromba embef! Rámmordult az ab-

lakon keresztül s azt mondta, hogy 

ne kuncogjak itt, takarodjam. 

Erre bement egy másik szegény 

házhoz. Egy egész kalácsot kapott. 

Ezt csak azért írom le, hogy bebi-

zonyítsam, hogy sokszor a szegény 

ember szive nemesebb, mint a gaz-

dagé. Sokan nem bánnák, ha földön-

futó lenne is embertársuk, a magyar 

testvérek, de a Nácival jóban van-

nak, mért boldogok, ha „leereszke-

dik hozzájuk". 

I t t van a Daj. Há ezt lát ja az em-

ber, elfacsarodik a szíve. Ez nem 

más, mint a szolgalelkű kornak az 

ittmaradt hagyatéka és az öntudat 

hiánya. Mert, ha ezek az emberek 

tudnák, mi a faj véd elem és mi a 

fajszeretet, talán máskép gondol-

koznának. Igaz, ennek a megisme-

réséhez emelkedettebb lélek szük-

séges. 

Azért vagyok én tántoríthatatlan 

híve a Magyar Falunak! Mert az 

öntudatot és a fajszeretetet igyek-

szik beleoltani a lelkekbe. Mert ez a 

legfontosabb kérdés. Amíg minden 

embert, vagy legalább az értelme-

sebb jé t , öntudatra nem lehet ébresz-

teni, hiábavaló minden politikai 

próbálkozásunk. Addig csak a hang-

zatos jelszavakkal dolgozó akarno-

kóknak leszünk prédái, de komoly 

célt el nem érhetünk. 

A gőgöt verjük ki tehát a szí-

vünkből. Tanulja meg szeretni egy-

mást a magyar Békéstől Mosonig, 

Zalától Beregig. S vésse szívébe, 

hogy első a mi fajunk, csak azután 

jöhet más. Akkor majd ledőlnek a 

Jerikó falai, még pedig örökre. 

Félévvel ezelőtt még mi sem lát-

tunk tisztán. De amikor megismer-

tük az Eszméi, megdobbant a szí-

vünk. Ma már ' kétszáz fajteátvé-

rünk hirdeti Békés városában a 

Magyar Falu igazságait. Lassan-

ként a mi világító fáklyánk minden 

öntudatos gazda asztalára odakerül, 

hogy a megalázott, elnyomott ma-

gyart emberré nevelje. 

Emberré testvér! Tudod mi ez? 

Ha mi mindnyájan felfegyverke-

zünk a tudás fegyverével és meg 

töltjük szívünket az öntudat puska-

porával, diadalmas lépteink nyomán 

ú j világok születnek s a jó öreg 

magyar föld áldóan öleli keblére ki-

tagadott, könnyesarcú f iainak kol-

dusmillióit. 

Látjátok, így gondolkodik egy tá-

bortag. S ha ez a gondolat fű t i a 

mill iók agyát, vájjon hova tűnnek 

visszafejlődött agyvelők és a tehet-

ségtelen idegenek? Be tudnak-e 

bennünket ezután is csapni és tud-

nak-e felettünk uralkodni? 

De ebben, testvéreim, hinni kell! 

És ki kell tartani körömszakadásig 

—• a hajnalhasadásig, a végső győ-

zelemig, azért szorítsuk magunkhoz 

a .mi világító fáklyánkat : a Magyar 

Falut, hogy soha úrrá ne legyen felet-

tünk a viszálykodás "és a gyűlölet 

sötétsége . . . 

Két havi fogház 
a — galíciaiakért 

A gyulai törvényszék Ungvári ta-

nácsa érdekes izgatási ügyben tartott 

helyszíni tárgyalást Szeghalom nagy 

községben. Az izgatási bűnper vád-

lottja. Baranyai Aladár, a Magyar 

Falu titkára volt, akit a királyi 

ügyészség izgatással vádolt. A vád-

irat szerint Baranyai egy szeghalmi 

nagygyűlésen a zsidó hitfelekezet el-

leni gyűlöletre izgatott, mert. többek 

közt azt mondotta, hogy a zsidók bár 

hol jobban érvényesülnek, jobban ér-

zik magukat, mint a magyarok és a 

zsidó a törvény előtt is jobban vé-

dekezik, mint a szegény/magyar. 

A tárgyaláson Baranyai Aladár ki-

jelentette, hogy nem érzi magát bű-

nösnek, mert 

amit a betolakodott idegenekről 

mondott, azt mondaná akkor is, 

ha tudná, hogy ezért meg kell 

halnia. Mondaná, és vallaná, hogy 

Gálícid söpredéke eleszi a dolgozó 

magyar testvéreink életlehetősé-

gét, megdrágítja az életet és ki-

forgatja vagyonából a tapaszta-

latlan, becsületes magyar embert. 

Amit mondóit, csak fajtája irán-

ti rajongó szeretetből mondotta 

és éppen, ezért hirdetni fogja 

mindenütt,- ahova csalc eljuthat. 

A vádlott kihallgatása- után mint-

egy ötven szeghalmi embert hallgató 

tak- ki tanúképpen, akik résztvettek 

a gyűlésen. A tanuk egyrésze a vád 

álláspontját igazolta és kijelentette, 

hogy Baranyai általában tette kije-

lentéseit, a tanuk más része viszont 

azt vallotta, hogy Baranyai a galíciai 

zsidókra értette, amit mondott. Öt-

ven tanú kihallgatása, valamint Zöldy 

dr. királyi ügyész és i í j . Dániel Sán-

dor dr. ügyvéd beszéde után a bí-

róság a késő esti órákban kihirdette 

ítéletét, melyben Baranyai Aladárt 

izgatás vétségében bűnösnek mondot-

ta ki, ezért az enyhítő szakasz alkal-

mazásával kéthónapi fogházra ítélte, 

az ítélet végrehajtását azonban fel-

függesztette. 

Baranyai Aladár nyugodtan, a 

tiszta lelkiismeretű ember rajongó 

megnyugvásával fogadta az ítéletet, 

hogy folytassa tovább öntudatra . éb-

resztő munkáját, amelyért késznek 

kell lennünk minden szenyedésre, ha 

úgy kerül, még a börtönre is. 

Bethlen András gróf 
házassága 

A legmagasabb körökben egymást 

érik a házassági meglepetések. Fia-

tal arisztokratáinkra úgylátszik kü 

lönös hatással vannak a szép elvált 

asszonyok, ¡mert egymásután jönnek 

létre a legtitokzatosabb házasságok. 

Nemrégen Albrecht királyi herceg 

vette feleségül Lelbach Irént, most 

pedig Bethlen András gróf, a mi-

niszterelnök legidősebb fia kötött 

ilyen titokzatos házasságot. A mult 

csütörtökön vette feleségül óbecsei 

Kollerich Gyulánét, született Viola 

Magdát, Viola 'Miksa elhunyt író cs 

lapszerkesztő leányát. 

A fiatal pár a budapesti társasá-

goknak népszerű szereplője. Gróf 

Bethlen hosszú ideig tartózkodott 

Amerikában, majd Londonban, ahol 

a bankszakmát tanulmányozta és az 

egyik nagy londoni banknál volt 

hosszú ideig tisztviselő, rtiost pedig 

egy előkelő külföldi biztosítási inté-

zet budapesti főtisztviselője. A há-

zasságkötés a legnagyobb titokban 

történt, összesen öten tudtak róla, 

a fiatalasszony édesanyja, aki Vá-

rady-Borbély Zsigmond volt ország-

gyűlési képviselő özvegye és a fia-

tal páron kívül a két tanú : gróf 

Béldy Ferenc, a fiatal gróf Bethlen 

barátja és dr. Várady Gábor ügy-

véd, a fiatalasszony nagybátyja. 

Az érdekes házasság előkelő kö-

rökben nagy meglepetést keltett. 

Két leányt 
elragadott az orkán 

Egyiket eltemette a hó, a más ika i 
egy tóba sodorta a vihar 

Sáska zalamegyei községben a 

fiatalság február 16-ára' virradó éj-

jel a korcsmában táncmulatságot 

tartott. Mandli Anna 17 éves és 

Vers Zsófia 20 éves leány, akik szin-

tén résztvettek a mulatságban, éjjel 

félkét óra tájban hazafelé indultak 

a falun kívül eső majorba, amely a 

korcsmától mintegy kétszáz lépés 

távolságban van. Amint a faluból 

kiértek, az orkán elkapta és déli 

irányba elsodorta őket. Vers Zsófia 

a falútól mintegy hétszáz-nyolcszáz 

lépésnyire elesett, a hó teljesen el-

takarta. Mandli Annát az orkán 

mintegy két kilométernyire elsodor-

ta és az úgynevezett „Nyáras-tóba" 

vitte, ott az orkán előredöntötte és 

a hó teljesen eltakarta. A tapolcai 

csendőrség négy tagja hetven falu-

beli munkással mintegy másfélmé-

teres hó alatt talált reá a két leány-

ra. Mindakettő megfagyott. 

I wtiui voíiái 
Puszták királya 

Hajnal-ösvények vándora lettem, 

apró vágy-dalok bimbóznak bennem. 

Csírázó remény fénytüze bíztat: 

iizent értem egy távoli csillag. 

Büszke fejemen koronát hordok, 

virágból szőtték hűs, árnyas dombok. 

Úttörő baltám: acél, törhetlc-n, 

öntötték imás, falusi csendben. 

Velem az erdők, rétek zenéje, 

úgy hágok beljebb, beljebb a mélybe... 

Lelkemen anyám jóságpalástja, 

békéje csendjét hűen vigyázza; 

Ha körül zsongja zajgó szúnyoghad, 

kitárja halkan a védpajzsokat. 

Tűzszcmem belefúr a homályba; 

s rommá omolva a zord éjbástya. 

Nyílnak előttem szent templom ajtók, 

fejem lehajtva lépek be rajtok. 

Túl a távolok fénylő ködébe, 

takartan csillog a csillag képe. 

Hozza az utat baltám esihálja, 

s megyek: én, puszták szépült királya... 

Kuttof Barna,. 
» 

Marcal partján 
Túl a réten, hol a Marcal 

Kanyarog, 

Kékvízébe a nyugvó nap 

Beragyog. 

Selyemszalag aranyszélű 

Szegéllyel, 

Liljom játszik mindkét partján 

A széllel. 

Kéklik a hegy, zöld előtte 

A róna, 

Illatozó vadvirággal 

Beszórva. • • 

Az egész tájt bezúgja 

A méla hang: 

Ha tornyunkban megszólalt az 

Estharang. 

Egeralja. Szalóky Károly. 

A kert alatt . . . 
A kert alatt, a fák között 

Tekervényes patak szalad, 

Kenderhajú szőke lányka 

Ül a parton elmélázva, 

Egy rekettyebokor alatt. 

Ábrándos, nagy kék szemére 

Rá-ráborul szempillája 

S csókolgatja, simogatja, 

Fehér vállát betakarja . 

A bokornak egyik ága. 

Csöpp kis szája félig nyitva, 

Hullámzik a szép kebele, 

Ezer tarka édes álmot, 

^ényt, örömet, boldogságot 

Ringat a hótiszta lelke. 

Én száraz akác alatt 

Siratom az ifjúságom . . . 

S látom, hogy a lenyugvó nap 

Nem bocsát rám» egy sugarat 

S eltűnik a láthatáron . . . 

Balatonszabadi. Hózor József 

Az Igazi magyar 
Az igazi magyar hazája a puszta, 

Otthona virágos, kedves kis falucska, 

Bogárhátú házak, gólyafészkes kémény, 

Puha pázsit zöldéi végig az út szélén. 

És a falu végén, amerre a szem lát, 

Napfényben hullámzó sárga búzatáblák. 

Mikor megdörzsöli álmos szemét a nap, 

A magyar gazda már kint a mezőn arat. 

Megszeli kenyerét, kérges kéze reszket, 

A fehér kenyérből áhitattal esznek. — 

Magyar föld termette, magyar gazda 

vágja, 

Magyarok Isten érte meg is á ld j a . . . 

Pestújhely. Köváry Margit. 
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MEG TOR JENI 
A ZÁSZLÓBONTÁS... 
Félhangulat, télsiker — Kevés a csatlakbzás 
Mintha az egységespárt fiókja volna az egész 
Azt akarjuk a való életbe átvinni; 
amit az egységespárt csak papíron 
akar — mondotta Gaál Gaszton 

Budapest, 1931 február hó. 

Egynegyed tizenegyre jár uz idő. 

Apró csoportok közelednek a pesti 

Vigadó feléi Nagyrészben pesti ér-

deklődők. Imitt-amott lótni egy 

nagy- vagy kisgazdacsoportot. Né-

hány sorsával törődni látszó nap-

számos ember is akad a szállin-

gózó emberek között. A „liberális 

lapok nagydobjain három hét óta 

tramm-trammozva hirdetett kis-

gazdagyűlésnek csakugyan igazi 

pesti arca van. 

Két cipőgyáros (a pesti 

ból) megy el mellettem a család-

jával. Megveszik az egykor oly hí-

res ébredő lapot, a „Nemzeti Élet"-

et.. Egy kicsit röstelkedtem. Szak-

mám ellenére — szűcs vagyok — 

nekem még sohse sikerült egy ró-

káról két bőrt lehúzni. Ügy látszik, 

vannak, akiknek sikerül. 

Bemegyünk a terembe. Minden 

széken Miklós Andor „Magyaror-

szág" című lapjának egy-egy vasár-

napi száma. Egy kis zöld cédula a 

fü lünkbe súgja: 

Eme lap a „fügyetlen párt" tag-

jainak kedvezményes előfize-

tést nyújt." 

Ecélból a kiadóhivatal kirendelt-

séget állított fel a Vigadóban. 

Kezdenek jönn i az ébredők. He-

lyet foglalok, hogy alkalmas hely-

ről hallhassam az ú j zászlóbontást. 

A mellettem ü lő hevesi kisgazda 

fogadást ajánl, hogy 

a teremben leuőlc 80 százaléka 

nem fogott kaszát soha. 

A fogadásból nem lesz semmi, mert 

hiszen magam is ezen a vélemé-

nyen vagyok. 

Szi j j Bál int őméltóságának késik 

a vonata, emiatt a gyűlés megnyi-

tása is húzódik. Mi, akik faluról 

jöt tünk, vágyakozva keresünk né-

hány csizmát, hogy elbeszélgethes-

sünk, .egymással a gyűlés megkez-

déséig. 

Öttagú kis csoportra találok. 

Negyven év körüli , barna arcú em-

ber viszi a szót: 

— .BarátaimI Ebbe a kisgazda-
pártba betépünk. Ennél többet 
egyetlen kisgazdapárt sem tud 
nyújtani nekünk, nincsteleneknek. 
Gaál Gaszton csak nemrégiben je-
lentette ki, hogy nem lehel ezer 
holdbol megélni. Úgy gondolom, 
ezefc.gy'száz hold földdel fogják le-
csillapítani földéhségünket. Aki en-
né hőbbet akar. az legyen fajvédő, 
vagy nemzeti radikálista, de én 
megelégszem ezzel is. Én belépek a 
fügyetlen kisgazdapártba. 

Mindezt tréfálkozva mondja, a 

hangjában van bizonyos keserű-

-ég is. 

A társai hangosan kacagnak. Mé-

lyen belenézek a gyilkoshumorú 

ember szemébe, Ez a bírálat erő-

sebb, mint vártam volna. Amott 

három dunántúl i ismerősre talá-

lok. 

— No, István bátyáin, maga is 

függetleniilt? — kérdem. 

— Tudod öcsém, egy kis ügyes-
bajos dolgunk lesz holnap. Egy 
nappal előbb jöttünk, hogy meg-
hallgassuk ezt is. Nagyon becsüle-
tes ember hírében áll Gaál Gaszton, 
meg akarjuk hallgatni a program-
já, — ámbár alig hiszem, hogy a 
gyökeréig nyúljanak a bajoknak, 
oagyon tiltakoznak a szélsőség lát-
szata ellen. Már pedig itt csak gyö-
keres változás segíthet a bajokon. 
Mert hisz az ú j kjsgazdaprogram-

nak figyelembe kell venni a szovjet 

ötesztendős gazdasági programját 

is. Ha ezt két és féleszendőn ke-

resztül hajszolták bizonyos ered-

ménnyel, tartani kell attól, hogy a 

következő két és félesztendőt a leg-

vadabb terrorral is, de megharcol-

ják. Aki ezt nem veszi figyelembe, 

szerintem az még a kisiislön főtt és 

a szűzdohány légkörében él. 

Elódalgok.. István bátyám még 

kü lönb programot talál adni a füg-

getleneknél s kedvet kapnánk né-

gyesben egy újabb és legújabb füg-

getlen párt szervezésére. 

Féltizenkettőkor megérkezik Szij j 

Bálint. Nyomban megnyitja a 

gyűlést. Felhangzik a Himnusz, 

Életemben nem először könnyez-

tem meg az utolsó verssori: „Meg-
bűnhődte már c nép, a multat s jö-
vendőt." De most nagyon meg-, 

könnyeztem. 

Szijj Bálint megnyitó beszédében 

védekezik á támadások ellen. 

— Azért gyűlölnek bennünket — 

mondja — , mert képviselők aka-

runk lenni. (Minden oldalról zajos 

úgy van! Ügy vahl) Mi a kormányt 

nem támadjuk olyan nagyon (vi-

haros derültség) — folytatja Szijj' 

Bálint. — Külpol i t ikai sikereiért 

pedig mindenkor, elismeréssel adó-

zunk. (Zajos közbekiáltások.) Nem 

nagy sikerre vall. hűvös marad a 

hallgatóság. 

Gaál Gaszton emelkedik sbólásra. 

(Egy hang: Éljen Gaál Gaszton mi-
niszterelnök!) A kényszeregyessé-

ges pipőgyáros család viharosan 

tapsolni kezd. Segítségére sietnek 

többen is. De azérl a terem hűvös, 

olyan hűvös. 

Percekig néma csöndben ebszél. 

Amint áttér a gazdák nehéz hely-

zetére, a terem több oldaláról köz-

bekiáltások hangzanak — Hol 
vannak a kisgazdák? — Mit keres 
egy ezcrholdas a kisgazdapártban?, 
— Minket a napszám érdekel! — | 

A nagybirtok 80 filléres napszámot 
fizet! Négy közbeszólót eltávolíta-

nak t teremből. Gaál Gaszton foly-

tatja beszédét: Art akarjuk a való 
életbe átvinni, amit az egységes 
párt papíron akar. Abbahagyon a 

jegyzést ,hiszen a programot ma jd 

elmondják az „egységes" jelöltek a 

legközelebbi választáson. Hal lani 

fogjuk eieget. 

A közönséget figyelem. A jobb-

oldali karzatról Mi van Ottóval? 
kiáltás hangzik. A földszinten is 

Zajongani kezdenek. Négy rendező 

fölmegy a karzatra és megint eltá-

volítnak idegesen egy napszámos 

külsejű embert. A földszint lecsen-

desedik, hogy végighallgathassák az 

ú j párl programját. 

EcUmrdt Tibor a revízióról s a 

belső Trianonról beszél. Igen szé-

pen és okosan. De itt is van közbe-

szólás bőven. —- A 80 filléres nap-

számról beszéljen 1 Nem elég 140 

főbíró a parlamentben? — Ébredő 

korában »a zsidóknál ping-pongo-

zott! — És ilyenek. De Eckhardt 

nem zavartatja magát. Emelt han-

gon beszél tovább, á • tőle megszo-

kott folyamatossággal gyakorlattal 

és tárgyismerettel. 

Fi!ó Sámuel a földmunkások né-

véin n mond éles beszédet: — Átko-
zott legyen a lelke annak, aki a 
földmunkásokat meg egyszer 'be-
csapja. — Sámuel, én téged bámuel 

— gyúrt gyorsan kínrimet baloldali 

szomszédom, akiről lerí, ha szán-

tottak is ősei valaha, de e művele-

tüket a Kárpátokon túl végezték el 

tubliai időkben. 

Pista bátyám mellettem terem, 

nyugtalankodik. Biztatom, hogy 

menjen és az egész Dunántú l nevé-

ben jelentsen be csatlakozást. Ta-

lán mégsem fogják érte agyonütni. 

Itt meg valami alvezérségfélét mé-

gis csak kaphat jutalmul . Egy-egy 

ember itt mindig egész megye ne-

vében beszél. Pista bátyámnak 

azonban fontosabb dolga vagyon 

az alvezérség megszerzésénél. Hall-

gattam a további csatlakozási beje-

lentéseket. Tekintettel arra, hogy 

tőlem az én földieim nem a progra-

mot. hanem a hangulat megfigyelé-

sét kérték, így hát a programhoz 

nem is szelők, hiszen mindenki is-

merheti a nyolcesztendős ,egysé-

ges' programot. Teljesén egy kutya. 

De hiszen nem is a programon 

múlik. Vz embereken. S annyi bi-

zonyos. h. gy Gaál Gaszton is, Eck-

Iqudt Tibor is „egész" emberek, ha 

a zászlóbontásuk nem is „egészen" 

sikerüu. Talán majd ezután... Ki 

tudja, mi rejlik a jövő mélyében? 

Várunk . . elnyomva eddigi csaló-

dásunk keserűségét. 

Meskula Ferenc, Felsömocsolád. 

SIKIEHttHGtt) 
i l l f l l : A B A w u y g w 

Kínos helyzet. 

Vannak a politikai életben kínos 

helyzetek is, amelyen mosolyogni is 

lehet, sírni is, már akinek hogyan 

fűlik hozzá a foga. Egy ilyen helyzet 

adódott elő a most vasárnap lezajlott 

„független" kisgazda-alakuláson is, 

amelyen a többi „Iiberális'1-pk között 

megjelent a fő-fő „liberális" is:- Ba-
racs Marcell képviselő úr is, — aki a 

lipótvárosi zsidók feje ég pápája. S 

amint egy ilyen előkelő. „fej"-hez. és 

,,pápá"-hoz illik. — odaült a : főasz-

talhoz. A legfőbb asztalhoz, amint 

ezt már a zsidó ..szerénység" diktál-

ja. Nos, Marcell úr ott ül, — de a 

vezetőség egy kissé nyűglődött, mert 

nem akarta, hogy az á párszáz kis-

gazda, aki Pestkörnyékről bejött — 

Baracs Marcellt is ott lássa n „kis-
gazdavezérek" között. Bökdösik egy-

mást; hogy szólni kellene. De hát 

nemigen fűlött hozzá senkinek a fo-

ga; legkevésbé Eckhardtnak; aki — 

ha szól — rögtön ráfogták volna, 

hogy még* mindig ébredőeínök, ha 

mindjárt az inge alatt is. gzóval: a 

zavar nagy volt. •— amit végre, Mar-

cell úr oldott meg. Leszállt a pódi-

umról s odaült a közönség közé. 

— „Legyünk eggyel többen" — 

mondotta a mosolya. És helyet fog-

lalt egy üres széken. Mert üres hely 

— az volt bőven. 

Politikai cnyelgés. 

Nagyon megnehezteltek a tisza-

vidéki „honatyák" a kultuszminisz-

terre szolnoki beszéde miatt, A mi-

niszter is megharagudott rájuk, mert 

nem voltak ott, ahol ő volt — s ezt 

a maga személyével szemben figyel-

metlenségnek vette. Adott is nekik 

egy fricskát. Azt mondotta: 

— Nem elég választásokon buzgól-

kodni, máskor is törődni kell a nép-

pel. 

De a képviselők sem hagyták ma-

gukat.. Visszafricskáztak: 

— Balatoni halpárzító intézetekkel 

nem lehet az országot fellendíteniT 

Erre a miniszter nem válaszolt. 

Néma lőíi, mint a sír — azaz — bo-

csánat! — mint kedvencei,, a bala-

toni halak. 

Nagyatádon minden 

„simán" megy. , 

— Nagyatádon, minden simán megy 

— hangzik a félhivatalos beszámoló 

az ottani választási küzdelmekrtil. No, 

persze, hogy „simán", mikor oly csú-

szós szántalpakon mehetnek a „hiva-

talos" jelölt szánkói, hogy csak gyö-

nyörűség nézni. Hogy az ellenzéki je-

lölt elé torlaszok kerülnek és tízéves 

pereket újítanak fel, no, meg hogy 

nc-m engedik beszélni, csakhogy aka-

dályozzák és késleltessék: ez csak ter-

mészetes. Ügy szép az élet, ha zajlik 

— mondja a példaszó— és a rend-

szernek van rá gondja, hogy az, aki 

nem az ő jelöltje, egy kis akadály-

versenyt fusson. Sebaj, no! Néhány 

kopakról van csak szó úgyis. S ez a 

kis próbafuttatás jó lesz a nagy fu-

tamhoz — előgyakorlatnak. Majd ott 

aztán elválik: Nagyatádi-e — vagy 

ne Nagyatádi? . . . „Hivatalos"-e — 

vagy nem hivatalos? . , . 
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Véres verekedés 
az 

Az osztrák képviselőházban 

szerdán délután a kereskedelmi 

költségvetés tárgyalásánál telje-

sen váratlanul vad verekedésre 

került a sor. Vallis Kálmán képvi-

selő emelkedett szólásra, aki a 

magyar proletárdiktatúra alatt 

jelentékeny szerepet játszott s aki 

mint egy forradalmi törvényszék 

elnöke, résztvett a kommunista 

terrorisztikus cselekményekben és 

több embert ki is végeztetett. 

Vallis annak idején a proletárdik-

tatúra bukása után a többi szovjet-

vezérrel együtt megszökött. 

Bécsben telepedett le és osztrák 

állampolgár lett és egyik stájer-

országi kerületben képviselőnek is 

megválasztották. Ausztriában is a 

legszélsőbb kommunisták közé tar-

tozik és mint Bruck an der Mur 

polgármestere, az 1927 júliusi ese-

mények folyamán Bruckban a 

proletárdiktatúrát akarta ki-

kiáltani. 

Amikor Vallis a szónoki ejnel-

vényre lépett, óriási vihar támadt: 

— Beszélni akar a parasztok 

gyilkosa! -— kiáltották feléje. — 

Szégyen az osztrák parlamentre! 

Huber: Maga beblzonyítottan 

véres bestia. 

Vallis: Ezt be fogja bizonyí-

tani! 

Hainzl: Maga békés parasztokat 

gyilkolt, maga jtt nem fog be-

szélni. 

Vallis: Maga az oka, hogy há-

rom munkást meggyilkoltam. 

Az elnök csenget és rendreinti 

a képviselőket. 

Viharos közbekiáltások. A mi-

niszteri pad előtti félkörben han-

gos vita és összetűzés támad a 

Heimatsblokk és a szociáldemo-

krata képviselők között. 

Az elnök már az összetűzés első 

pillanatában felállt helyéről és el-

hagyta a termet, úgyhogy az ülés 

megszakadt. A miniszteri pad előtt 

közbep valóságos harc keletkezik. 

A keresztényszocialisták és a 

Landbund képviselői el akarják vá-

lasztani a verekedőket és közben 

magúik sem kerülik el az ütéseket, 

Az egész verekedés körülbelül 

tíz percig tartott, akkor sikerül 

helyreállítani a rendet és a csata-

téren nem marad egyéb, mint egy 

csomó mellény- és kabátgomb. 

Több képviselő fején hatalmas da-

ganat ékeskedett, egyik kezén se-

besült meg. 

HÉNYSZERKÖLCSÖNT, 
Nemzeti Bank ée bármilyen részvényt, arany-
és eztistpénzt l egmagasabban vasáró l 
Barnabank , Nádor-u. 26. Tel.: 213-16, 104-67 

Megjelent a 

PONGRACZ MESTER 
;í relvonásos drámai népszínmű. 

Irta Zairkay J ános . A darab tárgya lalusi s 

azért ajánlatos inert nem kell hozzá nehezen 

beszerezhet« díszlet — Ára 2 pengd 80 llll . 

Előadási jog 5 p. — Mindenütt nagy siker. 

Élni atearunKI... 
iría: félegyfjásci Nagy Cajos 

Hogy a magyar nemzet töme-

geinek az évszázados hanyagság 

által meghagyott kultúrátlansá-

gát helyrehozhassuk, szüksége-

sek: az elemi oktatás egynevezőre 

hozása, a népműveltség korszerű 

anyagának .összesűrítése és ki-

kristályosítása, ingyen tan-

könyvvel való ellátás, népies 

szakfüzetek ingyenes terjesztése, 

az olcsóbbfokú szakiskoláknak és 

a leventeintézményének az elemi 

népiskolákra való szerves ráépí-

tése, ingyenes rádió és végül 

az iskolánkívüli népművelésnek 

tervszerű kiépítése és központi 

irányítása. (Fokozatosan 16 kell 

építeni a túltengett elméleti kö-

zép- és főiskolákat s lesz is fen-

tiekhez pénz.) Osak így nevelhe-

tünk egy szebb magyar jövő 

megteremtésére alkalmas nem-

zeti népanyagot. ' 

A magyar fölei jórészét még ma 

is ezeréves maradisággal mívelr 

amit a búzatermelés, mint 

egyedüli alkalmas félsivatagnö-

vény, magyaráz meg. Ebből kö-

vetkezett azután a folyók agyon-

szabályozása, hogy az akkor még 

féljövedelmező búzatermelés mi-

nél nagyobb területre feküdhes-

sék. Meg is szokta szegény ma-

gyar annyira az egyoldalú gaz-

dálkodást, hogy még ma is, ami-

kor már nyilvánvalóan nem ta-

lálja meg a számadását., földjé-

nek 75%-át veti el búzával. Ha, 

az egyoldalú gabonatermelés 

csődbe nem jut, akkor is rájöt-

tünk volna már, hogy a folyók 

szabályozása, idején meg kellett 

volna mindjárt oldani a csatorná-

zás kérdését is, hogy az árvizeket 

tartalékolhassuk a sivatagos 

nyár idejére. Ha ez akkor meg-

történt volpa, a csatornák mentén 

könnyű volna ma központi öntö-

zéssel ú j termelésre áttérni. Ma 

már körülményesebb ennek meg-

oldása, de nem lehetetlen. Sőt 

hozzá is kell nyúlnunk, ha a mu»-
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Iií tenni Helli 
(txxó f>axvszeretetem lobogása) 

Itt tenni kell... Szent a Szeretet, 

Fárasztó munka, vállvetett... 

Csókot ne halássz tüzben-hévben, 

Míg kés mered rád a sötétben; 

Mert szived bármi vonzza-hüzza, 

Ajkad /i panasz tépi-nyúzza, 

Alázatodra gúny felel... 

Itt tenni kell! 

Itt tenni kell!... Szent a Türelem, 

Ha benne futó tüz terem; 

Fényt vetve messze századokra, 

Égeti, ami léha-lomha, 

Vérből robbanva, hegyet döntve, 

Kínok hörgését vádba öntve ... 

óh, e nép, e nép mit tür el? 

Itt tenni kell! 

Itt tenni kell!... Szent a Gyűlölet; 

Dühbe pályázva, tettbe vett, 

Sikolyba mártott tüzes penge, 

Nincsen halála, nincsen félelme!... 

Hóhérnak bűnén átkot zúgva: 

Pusztuljon minden korcs-hazug ma! 

Testvér, ne aludj, keljünk fel, 

ftt tenni kell! 

Itt tenni kell!,.. Szent a holt anyag; 

Reményeink mind, meghalta;rmk. 

A büszke gőg szélt; „gyújtsd a máglyát", 

Szivünk elkapta síró lángját: 

4 hamu erős, benne éled 

A szebb tavasz, a szebb ígéret. 

Már rügy fakad, holtláng tüzel; 

Itt tenni kell! 

Itt tenni, kell!... Fenséges a rongy, 

Legszentebb igazságot mond: 

Taposd sárba a cédaszépet, 

Hitet keress, egyszerűséget. 

Mi veretű szerzett, véred jussa, 

Hogy ne légy a világ koldusa: 

Testvér, most két karral felelj; 

Itt tenni kell! 

KAPCSANDY SÁNVÜR. 

káskérdést igazán szívünkön vi-

seljük. 

A magyar nemzet szegény mil-

lióinak hasznos foglalkoztatása 

pedig a mának legfontosabb kér-

dése. Az ' inségakció gyönyörű 

szép dolog, mert bcnrie dobban 

meg legnemesebben a magyar 

társadalom szíve; de szélesebb 

alapra fektetni és állandóvá ten-

ni annyi, mint munkátlanságra 

szoktatni a ma még dolgozni vá-

gyó szemérmes nemzetszegénye-

ket. Ha vannak és lesznek közel-

látásra szorulók, azoknak ellátása 

az ország-községet terhelj. A 

munkáskérdést azonban csak 

gyümölcsöző és a közgazdaságra 

előnyösen ható munkával lehet 

megoldani. (Ha a felesszámú 

munkást kivándoroltatjuk, a kül-

földet erősítjük, magunkat gyen-

gít j ük. Ha termelésünkön nem 

változtatunk, a munkanélküliek 

száma egyre szaporodni fog.) 

Ilyen munka pedig csak az lehet, 

amely jövő termelésünk alapjait 

van hivatva megágyazni: az Al-

föld-csatorna hálózatának meg-

építése és járhatatlan útjainak 

rendbehozása, amelyre adjanak 

a. nemzet szerencsései, sürgősen 

félmilliárdos munkakölceönt és 

lesz munkalehetőség a dolgozni 

akarók részére- Nem kell inség-

akció és az ezt követő munkanél-

küli segély; nem lesz ok politikai 

tüntetésre a főváros utcáin, mert 

szétosztható a munkástorlódás a 

kenyérszeléssel. Ha aztán a ter-

mőföld arculata a beletett munka 

által megvidul, jöjjön rá a terv-

szerű telepítés. (Sokasodjanak 

meg a magyar élet bölcsői: a tö-

rök időkben kipusztult falvak ez-

rei a lassanként eladóvá váló 

nagybirtokon olyan alapon, hogy 

azokban letelepedni kedve legyen 

a. szegény magyarnak még akkor 

is, ha főiskolai végzettség van a 

füle mögött. A hivatalhajszolást 

minden gondolkodó ember szíve-

sen felcseréli egy kis független 

magánbirodalomért: egy öntöz-

hető, jó úttal ellátott, termelés-

ben és értékesítésben megszerve-

zett falusi gazdaságért, melynek 

árát a uemzetszociális jóindulat 

értékeli majd 30—40 évre, és a 

gazdasági műveltség és a józan 

igyekezet fizeti meg becsülettel-

A magyar nemzet szétszakad-

tan vonaglik a gazdasági ég szo-

ciális bajok feneketlen ösvénye 

szélén, de mi mégig. •. élni aka-

runk ós élni is fogunk, ha a po-

kol minden ördöge viesorogtatja 

is ránk gyűlölködő fogait. Az 

élet parancsszava erősebb, mint ' 

bármely társadalmi osztály ma-

radi elfogultsága és önzése s 

mink, a dolgozó magyar milliók 

nevében éppen az élet jogán kö-

vetlejük az ú j idők parancsszavá-

nak meghallgatását és követé-

sét! 
(Vége.) 
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IH M R K I K 
HA MAR NEKEM. 
Ha már nékeni semmit nem ád az 

élet, 
Odavágom poharam a fejéhez, 
Mert míg nékem rossz lőrével tölti 

meg 
— De sok rosszé színarannyal telik 

meg. 

Ez az élet, lépten-nyomon becsapott, 
Szeretöm is csapodár lett, elhagyott, 
Oly szomorú, bánatos az életem, 
A madár is sírva dalol felettem. 

Dapcsháza. Horváth Lajos. 

Nagysikerű színielőadások a vjdé-
ken. Az elmúlt vasárnap nagysikerű 
színielőadást tartottak Góva és Szir-
ma községekben. Mindkét helyen vi-
téz Pölöskei János „Férjhez megy a 
a biró lánya" című színdarabját, ad-
ták elő páratlan sikerrel. A gávai 
előadáson a szerzőt Mohácsy László 
t itkár képviselte. 

Hadik János gróf fia vőlegény. 
Washingtonból jelentik: Széchenyi 
László gróf és neje, született Van-
derbilt, Gladys második leánya, Ali-
ce, jegyet váltott Hadik János gróf 
és neje, született Zichy Alexandra 
grófnő második fiával, Bélával. 
Széchenyi gróf az Egyesült-Államok-
ban Magyarország követ-e. Felesége 
egyike a leggazdagabb nőknek Ame-
rikában. 

Halálozás a Táborban. Id. Balogh 
Kálmán nagyari tábortagunk 66 éves 
karában meghalt. A derék gazdát a 
földmívelésügyi miniszter is kitün-
tette. Az elhunytban Szarka László 
tábortagunk apósát gyászolja. — 
A felsömocsoládi i f júság fájdalom-
mal jelenti, hogy egyik kedvencük, 
Orbán Rozika 18 éves gazdalány a 
napokban elhunyt. Érdekes, hogy 
vasárnap még játszott az egyik szín-
darab főszerepében, pénteken pedig 
már halott volt. Az ' egész község 
részvéte mellett kísérték ki utolsó 
útjára. — Az elhunytak családjai-
nak ezúton fejezzük ki őszinte rész-
vétünket. 

Traíikbetörés Szeghalomban. Kraj-
csa Gabriella trafiküzletében még. a 
múl t év decemberében betörők jár-
tas. A csendőrség megindította a 
nyomozást, amely Adamecz Alajos 
mozigépészhez vezetett. Adamecz 
váltjg tagadta bűnösségét, de az 
ügyészség vád alá helyezte. A mozi-
gépészt a bíróság felmentette, mert 
bebizonyult, 'hogy az ellene emelt vád 
alaptalan, A felmentés Szeghalom-
ban nagy megnyuvást keltett, mert 
a szorgalmas és tisztességes maga-
viseletű gépészt mindenki szereti. 

Égő autó az országúton. A Deb-
recen—Nyjráhrány közötti ország-
úton Almási Géza debreceni lakos 
bérautójának karburátora meggyúlt 
és a robogó kocsi nagy lángokkal 
égni kezdett. Az autó utasa Szép 
László debreceni mérnök, kiugrott 
a? égő autóból. A soffőr balkarján a 
ruha teljesen összeégett, azonban a 
soffőrnek is sikerült leugrani a ko-
csiról. Az égő autó ezután tovább-
robogott, mígnem egy árokba zu-
hant, ahol elégett, 

Kapu helyett a pincébe nyitott, le-
zuhant és meghalt. Az egyik osztrák 
városban farsangi bál ró]'ment haza 
és fiatal házaspár. Kissé italosak 
voltak s így történt, hogy a férj a 
kapuajtó helyett a pinceajtót nyi-
totta ki és a mélységbe zuhant. Az 
asszony, aki áldott állapotban van,' 
utána akart menni és ő is a pincéhe 
esett, A férfi meghalt, az asszonyt 
pedig haldokolva szállították a kór-
házba. 

M C a d t a r K a P é / e r 
ax elmúlt farsangról 

Tisztött Magyar Falu, a farscubgnak vége, 
Oda van sok kislány minden reménysége. • • 
Nem kaptak a télen asszonyi, fej kötőt, 
S fiatalembert sem, szép álmokat szövőt. 
Most hit idegesen várják a szép tavaszt, 
Amely a szivekbe mindig reményt fa,kasz(.  5  

Hjába, volt sok bál, gyávák a legények, 
A mennytől is félnek, oly furcsák szegények. 
Házasság helyett csak udvarolni tudnak, 
Ennél messzebb aztán semmikép sem jutnak. 
Hát mondok: ténsuram, ez biz furcsa eset, 
Gondolkozni is kell rajta egy keveset. 
Manapság az asszony bizony elég lukazus, 
Az élet nem tejfel, de még nem is lúdhús. 
Hanem azért mégis nyugodjatok, lányok, 
Majd tavasszal eljön, aki. gondol rátok. 

Közvetítő le-sz majd az öreg Kadarka,' 

Ha nem akad más, majd. kitárul a karja. 
Mer' hát jómagam is olyanformán vagyok, 
Hogy asszony gondjaim igen-igen nagyok. 
Sült krumplival élek s kemény úritökkel, 
Nincsen asszony, aki körülöttem szökdel. 
Várjuk hát epedve azt a zöld farsangot, 
Meglátjátok, lányok, teszek oly furfangot, 
Hogy minden legénynek lányért csordul nyála, 
Elmúlik mindnek a félős nyavalyája. 
Azért figyeljétek a Kadarka bácsit, 
Örökös lány marad, aki most is ásít. 
Készüljetek holmi szer elemi harcra, 
Ráncok ne üljenek a, mosolygós arcra, 
Vígan várjátok a fehérvasárnapot, 
Házasodni arra én is kedvet kapok. 
Engem követ minden jóravaló legény, 
S templomba jöttök a boldogság szekerén. 
Menyasszonyi fátyol lesz két-három méter: 
Ezet üzeni, nektek a. 

Kadarka "Péter 
*********************************v*****m**w 

Árvízveszedelem fenyegeti a Sze-
ged körüli tömegeket. A Szeged kö-
rül épült különböző telepeket elön-
téssel fenyegeti a tavaszi vadvizek 
áradása. A vasutastelep mellett el-
terülő tó vize annyira megáradt, 
hogy elárasztotta a telep szélső 
házsorait, tíz telket már elön-
tött, de a többit is erősen veszélyez-
teti. Az elöntött területen Jevő há-
zakból a lakosságnak el keltett me-
nekülnie, mert a víz összedöntéssel 
fenyegeti a házakat. Eddig negyven 
ember vált hajléktalanná, 15 lakó-
házat csak feltámasztott pallókon 
lehet megközelíteni. Az árvizet a 
Maty-ér áradása okozta. Hasonló a 
helyzet a Somogytelepen is. Itt a 
gyenge építésű házak düledeznek és 
víz alatt van a telep két utcája. Az 
óvodát és az iskolát alig lehet meg-
közelíteni. Minden intézkedés meg-
történt, hogy a telepeket megment-
sék az árvíztől, 

Három kisgyerek borzalmas tűz-
halála. Izgalmas gyevmektrogédia 
történt kedden az egyik ceglédi ta-
nyán. Zsigárdi Béla fijldmives há-
záhan hávom apró gyermeket hagy-
tak egyedül. A földmíves munkába 
indult korán reggel, a felesége pedig 
délelőtt tíz óra körül távozott hazul-
ról, hogy bevásárlásokat végezzen. 
Három gyermekét: egy másfélévest, 
egy négyévest és egy öt és félévest, 
az ágyba fektette. Ezután a tüzet 
gondosan eloltotta, nehogy valami 
szerencsétlenség történjék. Attü^o1' 
elindult, már mind a három gyerek 
aludt. Déli tizenkét órára ért haza 
Zsigárdiné. Otthon horzalmas m&g-
epetés várta. Az ajtók és ablakok 

hasadékain vastagon ömlött a füst 
kifelé. Amikor benyitott a lakásba, 
először nem látott semmit a nagy 
füsttől. Gyerekeit szólította, azonban 
nem válaszoltak. Mikor azután tisz-
tulni kezdett a levegő, irtózatos lát-
vány tárult az anya elé. Az ágy, 
melyben a gyerekek feküdtek, a bú-
torokkal . együtt füstölögve égett. A 
segítségül siető szomszédokkal a pa-
rázsló ágyat azonnal kihúzták az 
udvarra, de nem lehetett segíteni 
Az ágyban már csak a három szénné 
égett gyermek holttestét találták. 

Megfagyott két zalai gazda. Zala 
megyében két napon át orkánszerű 
hóvihar dühöngött, A hóviharok 
emberáldozatokat, is követeltek. A 
förhénei hegyen holtan találták 
Reindl Károly paüni földmívest, aki 
a hóviharban megfagyott. A homok-
komáromi hegyen Horváth József 50 
éves obornaki -gazda fagyott meg. 

Yíabe vitte a vak ló a kocsist, Ko-
vács János sióagárdi lakos egylovas 
szánkóján az árvíz töltésén vezető 
úton bort szállított. A szánkóba 
fogott vak 16 a hóviharban a szán-
kót belefordította a Sár vizébe. Ko-
vács megfulladt. Holttestét megta-
lálták. 

Veszett tehén megmart egy állat-
orvost. Nagybajomban Lévay Pál 
körállatorvost állatvizsgálat közben 
egy veszett tehén ipeKtámadta és 
több helyen beleharapott az állatr 
orvos karjába. Csak a közelben ál ló 
gazdik közbelépésének köszönhető, 
hogy 37. állatorvost megmentették a 
habzószájú állattól. A megmart állat-
orvost még vasárnap délután felszál-
lították Budapestre a Pasteur-inté-
zetbe. Egyébként a nagybajomi kör-
jegyzőség jelentése szerint ujabban 
ismét több állaton mutatkozik a ve-
szettség jele. Eddigi jelentések sze-
rint mintegy busz szarvasmarhát 
kezelnek veszetts'éggyanus tünetek 
között. 

Elütött egy gazdát a villamos. 
Szerdán reggel súlyos villamoselgá-
zolás történt Óbudán. Benkovics Já-
nos 37 éves gödöllői gazdálkodó a 
Lajos-ntcáhan át akart, menni egy 
robogó villamos előtt, a síkos pálya-
testen azonban megcsúszott és el-
esett. A villamos a következő pilla-
natban maga alá kapta. A gazdál-
kodót súlyos medencetöréssel és zú-
zódásokkal a Rókus-kórházba szál-
lították. 

Kisiklott a vonat Sümegen. Sümeg 
állomásának ki járójánál egy hókotró 
mozdony kisiklott. A sajnálatos bal-
eset következtében Horváth Lajos 
mozdonyvezető életét vesztette, a 
menetben volt vasúti alkalmazottak 
közül heten könnyebben sérülést 
szenvedtek. 
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Spamjo Ijárvány 

Spanyol hivatalos jelentés: 
A spanyol kormány csúfosan meg-

bukott. 
Magyar hivatalos jelentés: 
A magyar hatóság minden intézke-

áéat megtett a, spanyoljárvány terje-
désének megakadályozására. Minden 
remény megvan rá, hogy a baj el-
szigetelhető. 

Eljégyzés. Szirmai Szirniay Sán-
dor, lapunk h. tördelője, szirmai 
Szirmay Sándor ny, Máv. állomás-
főnök fia (Budapest—Szombat-hely) 
eljegyezte Gyalus Teruskát Duna-
föld vár ró). 

Újból Sipöcz Jenő lett Budapest 
polgármestere. Budapest székesfővá-
ros szerdán délután harmadszor 
választotta polgármesterré gipocz 
Jenőt, akinek a megválasztása most 
az ú j törvény értelmében' tíz eszten-
dőre szól. 211 szavazatot adtak le 
és ebből 175 szavazatot kapott Si-
pöcz, akit küldöttség hívott meg a 
közgyűlésre. Megérkezése és az eskü 
letétele után Ripka Ferenc főpolgár-
mester üdvözölte, majd Sipőez Jenő 
hosszabb beszédben köszönte még a 
bizalmat. 

Halálos dráma Szirmán. Szirma 
községben pár héttel ezelőtt nősült 
meg Farkas Lóránt segédjegyző. A 
házasság régóta húzódó szerelmi há-
zasság volt, amely kétheti együttélés 
titán szörnyű halálos drámával vég-
ződött, A fiatal férj ebédközben 
agyonlőtte feleségét, majd maga el-
len fordította a revolvert s magát is 
agyonlőtte. Az ottaniak híradása 
szerint a kettős gyilkosság oka sze-
relmi féltékenység. 

Tízévi fegyházat kapott, a gyer-
inekkfnzó mostoha. ügv. Farkas 
Emánuelné, született Kovács Róza 
bűnügyében, aki mostohaleányát 
tudvalevőleg halálra kínozta, a szol-
noki törvényszék kihirdette ítéletét, 
ítéletében bűnösnek mondotta ki öz-
vegy Farkas Emánuelnét halált oko-
zó súlyos testisértés bűntettében és 
a Bartha Mária sérelmére elkövetett 
súlyos testisértés vétségében és ez-
ért tízesztendei fegyházra ítélte. 

Barna-Bankház ajánlkozik arra, 
hogy díjtalanul megad minden felvi-
lágosítást, ami pénzügyi kérdésekre 
vonatkozik és postafordultával áll a 
hozzáfordulók rendelkezéséve. 

Mm töpreng ke' Sonkoly koma ? 

£ 

Mindig csodálkoztam azon, vájjon 
ki fizeti meg annak a sok elg&osztá-
lyú előkelő nagyúrnak az útiköltséget, 
akik ingyen utaznak a* összes vona-
lakon. No, mert a közmondás szerint 
a Krisztus koporsóját sepr őrizték in-
gyen, hát akkor ezt- az utazást 
is csak meg kell fizetni valakinek. 
Gaál Gaszton árulta el a titkot a Ház-
ban. Ezt mondja: 

Kaposvárról Budapestig egy kövér 
disznó után annyit kell fizetni, mint 
két elsöosztályú utas után. 

Hm. Hát a kövér disznók fizetik az 
elsöosztáhjt. És még mondja valaki, 
hogy a nagyuraknak nincsen disz-
nójuk. 
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Az angolok nem b í r ják el a szo-

ciális terheket. 

Az angol parlamentet azok a 

tárgyalások t a r t j ák izgalomban, 

amelyek a szociális ál lamterhek nö-

vekedésével kapcsolatban indultak 

meg. 

M íg 1928-ban a munkanélkü-

liség elleni biztosítás 11,750 

ezer fontba került az állam-

nak, 1930-ban ez az á l lami 

hozzájárulás má r 36.070.000 

fontra emelkedett 

és a jelenlegi helyzetet véve ala-

pul, 

az 1931. évi hasonló tétel 50— 

55 mill ió körü l fog mozogni, 

vagyis 1928-cal szemben körül-

belül 

45 mill ió fontos emelkedés 

mutatkozik. A képviselők szerint 

a költségvetés ezt a teher-

többletet k ib ír ja . 

Titulescu rosszul érzi magá t 

Londonban. 

Az angolok má r kezdenek ki-

ábrándulni a k isantant politikájá-

ból, aminek jele Titulescu küszö-

bön álló lemondása. Az egyik ro-

mán lap arról ad h ír t , hogy Titu-

lescu londoni követ ápril is közepe-

t á j á n visszatér az országba és le-

mond a londoni román követség 

vezetéséről. 

Forradalmi jelenségek Spanyol-

országban. 

Spanyolországban egyre erősö-

dik a köztársasági propaganda. A 

köztársasági pártok a k irá ly le-

mondását követelik. A forradalmi 

hangulat megbukta t ta Berenguer 

tábornok kormányát s már-már 

az volt a helyzet, hogy a rend tel-

jeser. felbomlik. Végül mégis sike-

rül t Al fonz k irá lynak kirá lypárt i 

kormányt alakítania. A miniszter-

elnök Aznar tengernagy, a külügy-

miniszter pedig Romanonesz, az 

egykori miniszterelnök. Az ú j kor-

mány minden előkészületet meg-

tett a katonai d ik ta túra kihirdeté-

sére, h a egyébként nem sikerülne 

a rendet fenntartani . 

Férjhez megy 
a bíró lánya 

Népszínmű 4 felvonásban 

Irta: vitéz Pölöskei János 
Ara előadási joggal és 
u t ánvé te l l költseggel 5 
pengő, minden további 

példány 1 pengő 

Mindenütt ór i ás i s i ke r ! 
• 

Megrendelhető kiadóhivatalunkban 

Országgyűlési képviselők 
a vállalatok igazgatóságában 

t 
I I I . közlemény. 

Kállaii Tibor: Kereskedelmi Bank, 
Kelten Rt., Fémkereskedelmi Rt., 
Hazai Általános Biztosító Rt., Ki-
rály Serfőző Rt., Kisbirtokosok Biz-
tosító Intézete, Központi Ásvány-
olajipar Rt., Magyar Waggon- és 
Gépgyár Rt., Nugybátony-Ujluki 
Egyesült Iparmüvek Rt., Pamut-
textilművek Rt. 

Károlyi Gyula, gróf: Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület, 
Szatmármegyei . Gazdasági Bank, 
Magyar Erdőbirtokosok Faértóke-
sítő Rt. 

Károlyi József gróf: Magyar Föld-
hitelintézet, Központi Sajtóvállalat. 

Keglevich Gyula gróf: Pétervá-
sári Takarékpénztár, Borsod-Mis-
kolci Gőzmalom Rt. (fb.). Kőbánya i 
Polgári Serfőző Rt.. Apcvidéki Kő-
bányák Rt., Dobó István Nyomda 
Rt., Pétervásári Gőzmalom Rt . 

Kenéz Béla: Ipar i Jelzálogiutézet, 
Szolnoki Magyar Barik, Phil ips Rá-
dió és Villamossági Rt. 

Kis/cos István: Vap vármegyei 
Elektromos Művek Rt., Szombat-
hely Községi Üzemei. 

Kohuth Adorján: Balassagyarmati 
Körzeti Hitelszövetkezet. 

Kossá,lka János: Magyar Hirdető 
Iroda Rt., Magyar Nemzeti Apolló 
Mozgófénykép Rt., Centrum Fo-
gyasztási Szövetkezet. 

Kozma Jenő: Budai Általános Ta-
karékpénztár, M. kir. Állami Vas-
gyárak Kereskedelmi Képviselete 
Rt. 

Kray István báró: Cyklop Építő 
Rt. 

Krisztián Imre: Kisbirtokosok 
Biztosító Intézete. 

Krúdy Ferenc: Balassagyarmati 
Takarék- és Hitelintézet, Balassa-
gyarmati Körzeti Hitelszövetkezet. 

Krüger Aladár: Nemzeti Hitelin-
tézet f(b:), Központi Sajtóvállalat, 
Tirgram Kereskedelmi Rt. 

Lakatos Gyula: Encyktopédia Rt., 
Génius Könyvkiadó Rt., Hazai Pa-
pírgyár Rt., Kunossy Graf ikai Mű-
intézet Rt., Lantos R t , Neményi 
Testvérek Papírgyár Rt., Orsz. 
Szeszértékesítő Rt. (jogtanácsos). 

Lingauer Albin: Dunántú l i Nyom-
davállalat Rt. 

Lukács György: Atlantica Trust, 
Első Gyulai Kötött és Szövött Ipar-
árugyár Rt., Glóbus Nyomda Rt., 
Győri Szeszgyár Rt., Magyar Pa-
mutipar Rt., Magyar Vígszínház Rt., 
Pantheon Irodalmi Intézet Rt., 
Benkő Textilipar R t , Polgári Gaz-
dasági Szövetkezet, Békésmegyei 
Tkp. (elnök), Chinoin Rt . (elnök). 

Malasits Géza: Törekvés Takarék-
pénztár R t , Corvinia Biztosító, 
Ha jna l Ipari Rt., Nagybevásárló és 
Értékesítő R t , Tüzelőszer és Építő-
anyag R t , Uránia Nagyszálloda R t 

Maróthy László: Jánosháza Vi-
déki Takarékpénztár, Sárvár i Első 
Takarékpénztár. 

Mátéffy Viktor: Dorogi Takarék-
pénztár, Fejórmegyei Villamos-sági 
Rt., Dr. Megyery Mezőgazdasági 
Ipar Rt., Esztergomi Közüzemi R t , 
Fructus Szövetkezeti Központ. 

Melczer László: Miskolci Keres-
kedelmi és Gazdasági Bank, Hat-
vani Növénynemesítő R t , Magyar 
Általános Koszán bánya Rt., Mis-
kolci Körzeti Hitelszövetkezet. 

Morvay Zsigmond: Corvin Vas-
öntöde Rt., Népnevelő F i lmipar i Rt. 

Nagy Emil: Hangya Ipar Rt., 
Fa lu Szövetkezet, Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet. 

Nádosy Elek: Délmagyarországi 
Kereskedelmi Bank, Szigetvári Ta 
karékpénztár, Baranyai Agrár ipat 
Rt . 

Nánássy Andor: Balkán.vi Taka- Takarékpénztár. Nagykanizsai Taka-
rékpénztár, Szabolesmegyei Taka- rSkpénztár. 
rékpénztár, Ujfehértói Takarékpénz-

tár, Jóka i Nyomda R t , Országos 
Szeszértékesítő Rt., Nagykál ló i Ke-
reskedelmi R t 

Neppel Gyula: Pestmegyei Aboiiyi 

Takarékpénztár. 
Neubaucr Ferenc:. Kisbirtokosok 

Bizt. Intézete, Kisgazda és Kisipa-
ros Takarékpénztár Rt. Kaposvár. 

östör József: Soproni Takarék-
pénztár, Soproni Szőnyeg- és Textil-
művek Rt. 

Pakots József: BSzKRT. 
Patacsi Dénes: Falusi Kislakás-

építési Szövetkezet. 
báji Patay Gyula,: Mezőkövesdi 

Népbank, Mezőkövesdi Fürdő és Vil-
lamossági Rt. 

Peidl Gyula: Törekvés Takarék-
pénztár, Corvinia Biztosító Rt., Haj-
nal Ipari Rt., Nagybevásárló és Érté-
kesítő Rt., Tüzelőszer és Építőanyag 
Rt., Uránia Nagyszálloda Rt., Általá-
nos Fogyasztási Szövetkezet. 

Peyer Károly: Bányamunkás-Ott-

hon Rt. 
Pékár Gyula: Astra Biztosító Rt. 
Perényi Zsigmond báró: Magyar 

Tisztviselők Takarékpénztára (elnök), 
Hungária Élélemiszerkiviteli Láda-
gyár Rt., Magyar Vígszínház Rt., 
Röck István Gépgyár Rt., Skót-
Magyar Kereskedelmi Rt., Titán Ve-
gyiipari Müvek Rt., Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezete (elnök). 

Perlaky György: Dorogvidéki Vil-
lamossági Rt., Tellur Ipari és Keres-
kedelmi Rt., Útépítő és Aszfaltválla-
lat Rt. 

Pesthy Pál: Kisbirtokosok Orszá-
gos Földhitelintézete, Altruista Bank, 
Földreform Szövetkezet. 

Pelrovics György: Arad—Csanádi 
Gazdasági Takarékpénztár, Makói 
Takarékpénztár ( felügyelőbizottság ), 
Concern Magkereskedelmi Rt., Makói 
Hagyma-, Zöldségkeerskedelmi Rt., 
Tóth Ferenc és Társai Gőzmalom Rt., 
•Martfű Téglagyár Rt. 

Péntek Pál: Kisbirtokosok Bizto-
sító Intézete, Komáromi Hengerma-
lom Rt. 

Pintér László: Mosonmegyei Taka-
rékpénztár, Magyaróvári Keresztény 
Nyomda Rt. 

Platthy György: Kisbirtokosok Or-
szágos Földhitelintézete, BSzKRT, 
Szentlőrinci Helyiérdekű Rt., Föld-
alatti Vasút Rt., Fővárosi Tejüzem 
Rt. 

Pogány Frigyes: Magyar Tisztvi-
selők Takarékpénztára (fb. elnök), 
Hunnia Filmgyár Rt., „Kalász" 
Könyvkiadó Rt., „KANSz" Mozgó-
fényképüzeme Rt., Magyar-Holland 
Kultúrgazdasági. Rt., Népnevelő Film-
ipari Rt., Phönix Mozgó Rt., Köz-
tisztviselők Fogyasztási Szövetkezete. 

Pozsogár Rezső: Letenyei Takarék-
pénztár, Közgazdasági Rt. 

Propper Sándor: Törekvés Taka-
rékpénztár, Corvinia Biztosító, Haj-
nal Ipari Rt., Nagybevásárló és Ér-
tékesítő Rt., Tüzelőszer és Építő-
anyag Rt., Világosság Könyvnyomda 
Rt., Általános Fogyasztási Szövetke-
zet. , 

Puky Endre: Kisbirtokosok Orszá-
gos Földhitelintézete. 

Putnoky Móric: Magyar Nemzeti 
Apolló Mozgófénykép Rt., Borsod-
Hevesi Kőbányák Rt., Miskolci Kör-
zeti Hitelszövetkezet. 

Ráday Gedeon gróf: Magyar Álta-
lános Takarékpénztár, Ajkai Kőszén-
bánya, Budapesti Hírlap Rt., Gazda-
ságberendező és Motoreke Rt., Ma-
gyar őstermelő Rt., Magyar Vígszín-
ház Rt., Pátria Biztosító Rt., FAKSz 
(elnök). 

Rakovszky Iván: Magyar-Olasz 
Bank, Foncière Biztosító Rt., Sport-
fejlesztő Rt., Szent Margit-sziget 
Gyógyfürdő Rt., Cserkészbolt Szövet-
kezet. 

Reischl Richárd: Keszthelyvidéki 

(Folytatása következik.) 
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Magyarország tíz leggazdagabb 
embere. 

Nemrégiben kimutatás jelent meg, 
melyből megtudjuk, hogy ki a tíz 
leggazdagabb ember Magyarorszá-
gon : Eszterházy Pál herceg, Fri-
gyes kir. herceg, Festetich Tasziló 
herceg, Károlyi László gróf, Palla-
vicini Alfonz őrgróf,. Eszterházy 
Tamás gróf, Klein Gyula, Schi'ffer 
Miksa, Weiss Jenő báró és Széchenyi 
László gróf. A tíz leggazdagabb kö-
zött tehát a nagybirtokososztály ve-
zet, ami különben érthető is', miután 
a nagybirtokosi vagyonok nagyrésze 
személyi vagyon, az ipari vagyonok 
azonban részvénytársaságok birtoká-
ban vannak. Ha a vállalatokat is 
beleszámítanánk, úgy a leggazda-
gabbak közé tartoznék a Magyar 
Általános ' Kőszénbánya, vagy az 
Első Magyar Részvényserfőzde is. 

Évente 900 mil l ió fontot költ fegy-
verkezésre a világ. 

Graham White angol képviselő á 
manchesteri Reform Clubban tar-
tott előadásában kimutatta, hogy 
Európa feltartózhatatlanul közele-
dik az újabb háborús veszélyekhez. 
Az általános leszerelésre nincs sem-
mi kilátás, ellenben az egész vona-
lon folyik a gazdasági fegyverkezés 
ú j és mind magasabb vámsorom-
pók, beviteli tilalmak és kereske-
delmi tilalmak és kereskedelmi kor-
látozások alakjában. A világ ma 
évente 900 mil l ió fontot költ fegy-
verkezésre, minek 60 százaléka 
Európára, 20 százaléka Amerikára 
és 20 százaléka a világ többi részére 
esik. Ha megakarjuk tudni, mennyi 
az a 900 mil l ió angol font, csak meg 
kell szorozni 27-tel-; mert egy angol 
font 27 magyar pengőnek felel meg. 
Ugy-e szép kis összeg? Ezzel az 
egész világ munkanélküliének mun-
kát és kenyeret lehetne a d ü i . . . 

A parlament munkája. 

Most, hogy a képviselő urak ön-

nönmagukról megállapították, hogy a 

havi eZer pengővel nem valami búsá-

san vannak fizetve, érdekes megnéz-

ni, hogy mennyit is dolgoznak e sze-
rénybe fizetésért a képviselők. Ezt 

egy kimutatásból állapíthatjuk meg, 

amely az 1929. év október 15-étől 

1930 július hó 11-éig tart, — tehát 

mintegy tízhónapi időtartamot. Ez 

idő alatt tartottak 105 ülést, órákra 

átszámítva 551 óra 40 perc. A leg-

hosszabb ülés 1930 február 19-én 

volt, amelyen 56 ezer szót ejtettek 

ki a parlamentben. Az igaz, hogy ez 

a tíz hónap csaknem bárom és fél 

millió pengőjébe került az országnak, 

dehát ki követelhetné, hogy ennyi be-

szédet ingyen mondjanak él. 

Kevesebb már az eszkimó, 

mint a fóka. 

Megrázó részleteket mond el az 

eszkimók tömeges elhalálozásáról egy 

amerikai kutatónő, Radford-Warren 

Maud kisasszony. A bátor kutatónő 

— ha nem repülőgépet használt — 

néhány eszkimó és indián kíséretében 

egymagában vágott neki az ismeret-

len területeknek. Nagyon megszerette 

az eszkimókat, akik mindig derűsek, 

megbízhatóak és szorgalmasak. An-

nál jobban sajnálja, hogy ötven év 

óta egyre erősebben csökken a szá-

jnuk. A fehérek által közéjük hur-

colt betegségek, mint pl. influenza, 

tömegesen pusztítják ki a járványok-

hoz nem szokott eszkimókat. 
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A Magyar Fala állandó rovatban tájékoztatja a Tábor 
tagjait mindazon jogi kérdésekről, melyek a községek 

életében előfordulnak 
Minden jogi kérdésben rendelkezésre ál lunk! 

A közigazgatás rendezéséről 
szóló 1929. évi XXX. t.-c. 

Közli: dr. Kránitz János ügyvéd 

Változások a főispáni karban 
Az egyik lap érdekes híreket 

közöl a közeli főispán változások-

ról. Közli, hogy a kormány a vá-

lasztások előtt több főispánt ki-

cserél. 

Ez a folyamat különben má r 

meg is kezdődött, mikor a napok-

ban Nógrád-Hont megye főispán-

já t , Pályi Edét fölmetették állásá-

tól. 

A legközelebbi főispánválasz-

tós Esztergom-Komárom vár-

megyében fog megtörténni, 

mert Huszár Aladár főispán 

fölmentése má r nemsokára 

megtörténik. 

Huszár Aladár azonban nem vonul 

vissza a közélettől, hanem ő van 

kiszemelve a most betöltetlen nép-

jóléti minisztériumi á l lamti tkár i 

állásra. 

Huszár Aladár helyzeté Ugyanis 

Esztergomban bizonyos mérték-

ben tar thatat lanná vált. Egyrészt 

a polgármester ellen megindított 

vizsgálattal kapcsolatban nagyon 

súlyos támadások érték a főispánt, 

másrészt . 

a pr ímás közvetlen környeze-

tével vannak a főispánnak 

olyan konfl iktusai, amelyek 

lehetetlenné teszik, hogy to-

vábbra is a prímási udvarral 

harmonikusan kormányozhas-

sa a vármegyét és a prímási 

várost. 

Ezenkívül más változások is 

várhatók a főispáni karban. Min t 

értesülünk, kicserélik 

Balku Gyulát , 

Bács-Bodrog vármegye fő ispánjá t , 

továbbá Zala megye fő ispánját . 

Gyöntörey Györgyöt. 

Ezekben a vármegyékben leg-

utóbb időközi választások voltak 

és mindkét helyen a hivatalos je-

lölttel szemben éles választási küz-

delem során az ellenzéki jelölt 

győzött. 

A főispán-változásokon kiviül 

egyéb intézkedések is alátámaszt-

j ák a választások közeli lehetősé-

gét. 

Csak azt nem ér t jük , m i köze 

van a főispánnak ahhoz, hogy egy 

kerület népe miként határoz sorsa 

fö lö t t? A győzelem talán mégsem 

a főispánon múl ik , hanem a népen. 

X X I V . befejező közlemény. 

Fegyelmi el járás bűncselekmények 

esetében. 

Ha a fegyelmi el járást olyan cse-

lekmény vagy mulasztás m ia t t ren-

delték el, amely hivatalból üldö-

zendő bűncselekményt is képez (pl. 

a csalás, sikkasztás stb.), a fegyel-

mi hatóság köteles erről a kir . 

ügyészséget vagy járásbíróságot 

értesíteni, a bűnvádi el járás meg-

indításához szükséges adatok köz-

lésével. 

H a a fegyelmi vétség fennfor-

gása a bűnvádi el járástól függet-

lenül is megál lap í tható és olyan 

súlyos, hogy miat ta hivatalvesztés-

büntetést kell a lkalmazni , a fegyel-

mi e l járást a bűnvádi el járásra te-

kintet nélkül be lehet fejezni. H a 

ez az eset nem forog fenn, a fe-

gyelmi el járást a bűnügy jogerős 

befejezéséig fel kell függeszteni. 

A büntetőbíróságok a fegyelmi 

eljárással kapcsolatos ' büntető-

ügyeket soronkívül kötelesek tár-

gyalni (törvény 94. §-a). 

H a a büntetőbíróság valamely 

törvényhatósági vagy községi tiszt-

viselő ellen rendelt el bünügyi vizs-

gálatot, köteles erről a tisztviselő 

fölöttes hatóságát, vagy az illető 

törvényhatóság első tisztviselőjét 

(polgármestert vagy al ispánt) 

azonnal értesíteni, aki. a fegyelmi 

el járás haladéktalan elrendelése 

i r án t intézkedik. 

A törvényhatósági vagy községi 

tisztviselő bűnügyében hozott jog-

erős határozatot haladéktalanul 

közölni kell a törvényhatóság első 

tisztviselőjével, aki a fegyelmi 

szempontból szükséges intézkedése-

ket késedelem nélkül megteszi. 

H a a büntetőbíróság jogerős 

megszüntető határozatot vagy fel-

mentő ítéletet hozott, ez nem á l l ja 

ú t j á t annak, hogy a fegyelmi ha-

tóság ugyanazon cselekmény vagy 

mulasztás mia t t fegyelmi büntetés-

sel sújtsa. 

Azt a tisztviselőt, ak i t a bünte-

tőbíróság jogerősen hivatalvesz-

tésre ítélt, közvetlen fölöttes ható-

sága nyomban eltávolít ja hivata-

lától és erről az I. fokú fegyelmi 

hatóságot értesíti, amely a hozzá-

tartozók ellátása kérdésében a fe-

gyelmi el járás szabályainak meg-

felelő alkalmazásával határoz. 

Azt a tisztviselőt, akit a büntető-

bíróság jogerősen hivatalvesztésre 

ítélt, törvény halósági és községi, 

szolgálatban többe alkalmazni nem 

lehet. 

A főispánokról. 

A főispán közvetlenül a belügy-

miniszternek van alárendelve, te-

há t nem a törvényhatóságnak a 

tisztviselője. A törvényhatóságnak 

első tisztviselője eszerint nem a 

főispán, hanem a törvényhatósági 

jogú városokban a polgármester, 

vármegyékben pedig az alispán. 

A fő ispánt havi 850 P fizetés és 

havi 400 P á ta lány illeti meg. 

A főispánok lakáspénzét a mi-

nisztérium rendeletileg á l lapí t ja 

meg. 

A főispán mellé szükséges segéd-

személyzetet a törvényhatóság 

szolgáltatja és ugyanaz viseli a fő-

ispáni iroda kiadásai t is. 

Az a főispán, aki ideiglenesen 

két törvényhatóságnak főispáni ál-

lását tölti be, a második főispáni 

állás után — pótlékul — a fizetés 

felét és az egész áta lányt kap ja . 

Azt a főispánt, akinek főispáni 

és egyéb beszámítható szolgálati 

ideje együttesen 3 évet elér, fizeté-

sének 1 évi, akinek pedig szolgálati 

ideje 4 évet elér, fizetésének 2 évi 

összegével felérő végkielégítés il-

leti meg. A havi 400 P-ős átalá-

nyok nem számíthatók a fizetéshez 

és nem számíthatók be a nyugdíjba 

sem. 

H a a fő ispánnak a főispáni és 

egyéb beszámítható szolgálati ideje 

5 évet elér, őt u to l jára húzott fize-

tésének 20%-a illeti meg nyugdíj-

ként, amely a tizedik szolgálati 

évig évenként 4—4%-kal, a tize-

d ik szolgálati év betöltése után pe-

dig évenkint 2—2%-kai emelkedik 

a negyvenedik szolgálati év betöl-

téséig. 

H a a főispán a főispáni állásban 

egyhuzamban 5 évet tölt el, nyug-

díját a tizedik év betöltése előtt is 

10%-ban kell megállapítani, amely 

ilyen esetben csak a tizedik szolgá-

lati év betöltése után emelkedik 

évi 2—2%-kai . 

H a a főispán a fentebbi rendel-

kezések szerint ellátásra szerzett 

igényt, özvegyét és árvá i t ugyan-

olyan ellátás illeti meg, min t ami-

nőt az érvényben lévő jogszabályok 

az á l lami tisztviselőkre nézve meg-

ál lapítanak. 

Vasárnap, február 22. 

8.00: Újsághírek, kozmetika. — 10.00: 
Egyházi zene és szentbeszéd. — 11.15: 
Evangélikus istentisztelet, — Utána: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentés. — 
Majd: Operazene. — 2.00: Gramofon-
hangverseny. — 3.00: A „Rádióélet" 
gyermek játszóórája. — 8.30: A m. kir. 
földmívejcsügyi minisztérium rádió-
előadássorozata. — 4.00: Az skolánkí-
vuli népművelés rádióelőadás«. — 
Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelcn-
tés. — 5.15: Bodán Margit magyar nóta-
délutánjai. — 6.25: Kosztolányi Dezső 
novellái. — 6.50: A Magyarországi 
Munkásdalegylete Szövetségének hang-
versenye. — 7.45: Sport és ügetover-
senyeredtnények. — 8.00: Daljáték-elő-
adás a Stúdióból. „János vitéz." — 
Utána: Pontos időjelzés, idöjárásjelen-
tes. — Majd: A Fejes szalonzenekar, az 
Ostnéde tangó és jazzband. 

Hctfő, február 23. 

2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhírek. — 4.00: Asszonyok 
tanácsadója. — 4.45: Pontos időjelzés. 
— 5.00: Előadás. — 5.30: Hangverseny. 
— 6.15: Német nyelvoktatás. — 6.50: 
„Curwood". Tóth László, előadása. — 
7.25: A Máníits szalonzenekar hangver-
senyé. — 8.25: Odry Árpád előadóestje. 
— 9.45: Magyari Imre és cigányzene-
karának hangversenye. — 10.45: Pontos 
időjelzés, időjárásjelentés, hírek. —* 
Majd: Katonazene. 

Kedd, február 24. 

2.45: Hírek; élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhírek. — 3.30: A „Tündéryá-
sár" meseórája. — 4.45: Pontos időjel-
zés. — 5.00: Pintér Ferenc humoros 
apróságai. — 5.30: A m. kir. folyamőr-
ség zenekarának hangversenye. — 6.20: 
Francia nyelvoktatás. — 6.50: Rádió 
amatörposta. — 7.30: \ Budavári Ko-
ronázó Főtemplam énekkarának és zene-
karának hangversenye. — 8.30: Másfél-
óra könnyűzene. — Utána: Pontos idő-
jelzés. — Majd: Farkas Jenő és cigány-
zenekarának hangversenye 

Szerda, február 25. 

2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhírck. — 3.30: Morse-tanfo-
yam. — 4.00: Stumpf Károlyné elő-

adása. — 4.45: Pontos időjelzés. — 5.00: 

A Nemzeti Múzeum ásvány- és őslény-, 
tára. — 5.25: Gramofonhangversény. — 
6.30: Olasz nyelvokttatás. — 7.00: So-
vánka Nándor és ' cigányzenekarénak 
hangversenye. — 7.45: Gyorsíró-tanfo-
lyam. 8.20: Egyfelvonásosok a Stúdió-
ból. — Utána: Pontos időjelzés. —-
10.35: A Magyar Külügyi Társaság 
előadássorozata. — Majd: Operazene. 

Csütörtök, február 26. 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhírck. — 4.00: Az isk'olánkívüli 
népművelés rádióelőadása; — Utána: 
Pontos időjelzés. — 5.10: A m. kir. 
földmívelésügyi miniszteérium rádióelö-
adássorozata. — 5.15: — Ifj. debreceni 
Kiss Béla cigányzenekarának hangver.-
'senyc. — 6.45: „Táncoló magyaréig." 
— 7.30: A ni. kir. Operaház Hubay Jenő 
„Álarc" bemutató előadásának közvetí-
tése. — Utána: Pontos időjelzés. 

Péntek, február 27. 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyaínihírek. — 4.00: Manchen Ma-

riska rádiós délutánja; — 4.45: Pontós 

időjelzés. — 6.00: Tót-magyar nyelv-

oktatás. — 5.25: Radosné Bock Hilda 

bécsi dalokat énekel. — 6.15: Szép Ernő 

felolvasása. — 645: Halász Gyula elör 

adása. — 7.15: Mocsányi László cs La-

kos Tibor zenehomoristák hangverse-

nye. :— 8.15: Szatmári Tibor zongora-

művész hangversenye. :— 9.15: Pontöé 

időjelzés, hírek. — 9.30: Katonazene., 

— Utána: Toll Árpád és ToilJencsi ci-

gányzenekarának hangversenye. - . 

Szombat, február 28. 

2.45: H rek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfilyamhírek. — 4.10: Bozzay Margit 

felolvasása. — 4.45: Pontos időjelzés. 

— 5.00: előadás, -r- 5.35: Csorba Dezső 

és cigányzenekarának hangversenye». — 

6.10: „Téli testápolás". Bucsányi Gyula . 

dr. előadása. — 6.35: A Budapesti 

Hangverseny Zenkar rendkívüli hang-' 

versenye. — 8.00: Kuruc-est. — Utána: 

Pontos időjelzés. — 10:15: Operazenc. 

— Majd: Kiss Lajos és cigányzenekaré-

nak hangversenye. 
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Uj gondolatokat vetettek fel 
a legutóbbi búzatanácskozáson 

A búzatanácskozás hatodik ülé-

sén Friedländer Emil, a Leszámí-

tolóbank áruosztá lyának igazgató-

j a vqlt az első előadó. Előadásá-

nak javarészét megta lá l juk az elő-

ző előadók értekezésében is. Érde-

kes, hogy ez a bankember is a ki-

váló minőségű búzák termelésétől 

v á r j a a kivitel sorsának jobbj-a-

fordulását . Beszédének egyik ré-

sze azonban feltétlenül megéi*-

demli, hogy a Magya r Fa lu foglal-

kozzék vele. 

A z előadó r ámuta t arra , hogy 

régi időben az összes nyugat i álla-

mok vették a k i tűnő minőségű ma, 

gyar sörárpát . Ennek termelésére 

különösen a Dunán tú l alkalmas. 

H a a Dunán t ú l rátér ismét a sör-

árpa termelésére, legalább száz-

ezer katasztrál is hold búzavetést 

helyettesíthetne csak a Dunántú-

lon. E z pedig át lagosan 7-50 ezer 

métermázsa búzával csökkentené 

búzafeleslegünket! 

U t á na Térf i Béla, a Fu t u r a el-

nöke következett. Térf fy rámuta-

tott arra , hogy a mezőgazdaság 

helyzetén való könnyítés elsősor-

ban az adón, a kamatterhcn és a 

vámterhen való könnyítés. A föld-

adó tekintetében azt javasol ja , 

hogy a termelő földadóját búzában 

rögzítsék le. Ugyancsak segítene a 

gazdaközönségen a termelési pré-

n iumok rendszere. Mellőzhetetlen-

nek t a r t j a a búzatermelés reorga-

nizálását . Szerinte az állami áldo-

zatokat inkább a búzatermelés át-

szervezésére, mint az értékesítés 

előmozdítására kellene fordítani, 

mert az utófc»bi nem serkenti a gaz-

dákat a termelés átszervezésére. A 

búzaterület csökkentése nem vihető 

keresztül, de nem is ajánlatos, 

mer t elemi csapás esetén al ig fe-

dezné belföldi szükségletünket. 

Rámu t a t o t t Tér f fy a r ra is, hogy 

a kistermelök szinte tehetetlenül 

ki vaavnak szolgáltatva a vidéki ga-

bonawásáfrlók néha kartellszerű 

össze játszásának. Ennek a meg-

akadályozását célozzák a gabona-

értékesítés szövetkezeti szervei, 

amelyek ezenfelül kedvező feltéte-

lekkel előleget is adnak a gabo-

nára . 

Térffy szerint kívánatos volna 

a kivitelnek összesítése és pedig 

vagy több cégnek alkalmi egyesü-

lése ú t j án , vagy á l lami szerv út-

j á n . Térf fy az előbbit t a r t j a célra-

vezetőnek. Ebben az esetben meg-

szervezhető volna a magyar gabo-

na nagyarányú raktári kezelése, 

am i l i t a l egyöntetű minőségben 

nagy tételeket helyezhetnénk el a 

kü l fö ld i piacokon. Beszélt még a 

liszt export jának a kérdéséről is, 

mert az kétségtelen, hogy minden 

nagyobb magyar malomnak meg-

van a maga lisztminősége -és ezt a 

külfö ld így ismeri. O t t tehát nem 

lehet keverésről vagy összefogla-

lásról heszélnünk. 

Ezzel az előadással befejeződött 

a gabontatanácskqzás sqrqzata. 

Ezu t án hárqm napqn keresztül 

vita következik, amelyeií a külön-

böző előadások anyagát átértéke-

lik, hogy megfelelő tanulságot 

vonhassanak belőle. S. P. 

Még mindig nem döntöttek 
a hosszúlejáratú kölcsön folyósításáról 

Utolsó számunkban ír tuk, hogy 

az ötösbizottság elkeseredett har-

cot folytat amiat t , hogy a j a n u á r 

15. óta itt fekvő két és félmillió-

dolláros kölcsönt nem folyósíthat-

ja , mert a pénzügyminiszter még 

nem adta hozzájárulását az ügylet 

elindításához. M a délelőtt 11 óra-

kor kezdődik a pénzügyminiszté-

r iumban az a bankárértekezlet, 

amelyen az ötösbizottság tag ja i is 

részt vesznek és amely pek célja az, 

hogy a kisgazdakölcsönök folyósí-

tását azonnal elindíthassák függet-

lenül attól , hogy a közép és a nagy-

birtok megsegítése érdekében tör-

ténik-e valami. Értesülésünk sze-

rint az ötösbizottság tag ja inak 

többsége azon a véleményen van, 

hogy a pénzügyminiszter további 

habozása esetén visszaadja a meg-

bízását és e lhár í t ja magáról a fele-

lősséget a kisgazdaközönség elége-

detlenségéért. Kíváncsiak vagyunk, 

hogy végre meggondolja-e magá t 

a pépzügyminiszter és a kama t 

nélkül i t t heverő külföldi pénz 

megkezdheti-e végre hasznos mun-

ká já t . A végső szükséggel küzködő 

fa lu sorsa ta lán mégis jobb belá-

tásra b í r ja a magyar pénzügyek 

legfőbb i rányí tó já t . 

Négy hét múlva nyílik meg az 

idei tenyészállatvásár. A negyven 

év óta tavaszonként megrendezett 

tenyészállatvásár ebben az évben 

március 20-tól március 25-ig rende-

zi meg a vásár rendezőbizottsága. 

Hírek szerint az idei tenyászállat-

vásár az eddigieket messze felül-

múló anyaggal fog megjelenni. A 

földmívelésügyi minisztérium ked-

vezményes tenyészállatbeszerzési hi-

telt folyósít, amelyet kétszázalékos 

kamattal két részletben december 

végéig kell megfizetni. ' Ennek a 

kölcsönnek a lebonyolításával a Ma-

gyar Mezőgazdák Szövetkezetét bíz-

ta meg a kormány (Budapest, V., 

Ajkotmány-u. 29.) A kölcsön iránt 

legkésőbb március 10-ig kell össze-

köttetésbe lépni az intézettel. A te-

nyészállatvásárra utazók az idén is 

félárú vasúti jegyet kapnak. Az iga-

zolvány díja fejében személyenként 

1 pengőt kelj pénzben vagy posta-

bélyegben beküldeni a kiál l í tás ren-

dezőbizottságához (Budapest, IX., 

Köztelek-u. 8.). A délivasúti igazol-

ványnál 2 pengőt. A Budapesti He-

lyiérdekű Vasútak szintén megadták 

a féláru jegyet. Lakásról Budapes-

ten ajánlatos idejekorán előre gon-

doskodni. Olcsóbb tömeges elszállá-

solást kívánó csoportok erre vonat-

kozó igényüket a kiállítás megnyi-

tása előtt legalább két héttel közöl-

jék az Idegenforgalmi Hivatallal 

(Budapest, IV., Deák Ferene-u. 2.). 

Tenyészállat kiállítás Gyöngyösön. 

A Hevesmegyei Gazdasági Egyesü-

let és a Hevesmegyei Szarvasmarha-

tenyésztő Egyesület március 13-án 

Gyöngyösön, a nagyvásártéren a 

megye területére kiterjedő és díja-

zással egybekötött tenyészállatkiál-

lítást rendéz. A vásáron és kiállítá-

son csak saját tenyésztésű állataik-

kal vehetnek részt a gazdák. 

Tíz százalékkal emelkedett az An-

gol Magyar Bank betétállománya. 

Negyven esztendeje áll fenn az An-

gol Magyar Bank, amely mult évi 

zárószámadását 3.4 mill ió pengő 

tiszta nyereséggel zárta. Miután a 

bank időközben tőkét emelt és 360 

ezer drb részvényét 100 ezerrel nö-

velte, a tavalyi 7 pengőről 5 és fél 

pengőre szállították le az osztalé-

kot. Példát adott a bank abban is, 

hogy az igazgatóság jutalékát két 

esztendő alatt körülbelül a felére 

szállította le. Jellemző, hogy a taka-

rékbetétek 51 és fél mil l ió pengőről 

55 és fél mil l ió pengőre emelkedtek 

a folyószámlabetét pedig 33.3 mil l ió 

pengőről 36 mill ip pengőre, a kül-

földi bankbetét összege pedig 6.3 

mil l ió pengőről 8.9 mill ió pengőre 

emelkedett. 

Mennyit érnek az idegen pénzek? 

Egy angol font 27.89, száz cseh ko-

rona 16.98, száz dollár 578.30, száz 

francia frank 22.70, száz lei 3.41, 

száz lira 30.15, száz német márka 

136.35, száz osztrák sjjling 80.60, 

száz svájci frank 110.75 pengő. 

Országos vásárok 
Vasárnap, 22: Kiskunlacháza, Szarvas, 

Szeged, Szolnok, Szöreg. 

Hétfő, 23: Békéscsaba, Celdömölk, Jász-
árokszállás, Karcag, Kapuvár (pót), 
Kiskőrös, Kiskunlacháza, Komárom, 
Kölese, Lenti, Mernye, Miobács, 
Nagyvázsony, Pilisvörösvár, Tisza-
nána, Tüskevár, Vásárosnamény. 

Kedd, 24: Békéscsaba, Görcsöny, Iharos-
berény, Mezőkeresztes (pót), Nagy-
csákány, Nagyvárad, Szakcs, Szil, 
Tamási, Tűrje, Zalavár. 

Szerda, 25: Békéscsaba, Erdőcsokonya. 

Csütörtök, 26: Bodrogkeresztur, Kapu-
vár (havi), Lajoskomárom. 

Szombat, 28: Csongrád, öriszentpéter, 
Szekszárd .(havi), Újpest. 

I méhészet abc-ie 
Irta: Id. Boczonádi Szabó Imre 

A kas alakja. (Folytatás.) Az a 

méhész, akipek vegyesen van öblös-

széles és keskeny-csúcsos kasa, ha 

ilyenekbe telepítette a rajokat, vizs-

gálja meg azokat június hó végén; 

akkor már biztosan megállapíthatja, 

hogy a csúcsos-hegyes kasokba fo-

gott rajok általában kevesebbet épí-

tettek s megemelve könnyebbek, te-

hát szegényebbek is, mint a széles-

öblös kasokba telepített hasonló ra-

jok. Ez a tapasztalás mindenesetre 

megmutatja a méhesgazdának, hogy 

a jövőben milyen alakú kasokat ké-

szítsen. 

A lapostetejű kasnak az a hátrá-

nya, hogy a mézteher következtében 

hamarosan behorpad, ami a kasban 

a sejtek összenyomódását, szabály-

talanságát, sőt nem ritkán a láp-

utcák elszűkülését, vagy a szüksé-

ges méreteken túl való kibővülését 

is erdményezheti. Ez a baj pedig 

nem kis jelentőségű a fészekbeli lé-

pek használhatósága* tekintetében. 

Valószínűleg ez az oka, hogy lapqs-

tetejü kasokat.nem igen készítenek. 

Pedig ezt a hibáját nagyon könnyen 

el lehet tüntetni. Az egész annyiból 

áll, hogy a betelepítés előtt párhu-

zamosan három darab, kisujjnyi vas-

tag pálcikát feszítünk a kasba, köz-

vetlenül a mennyezet alá. így ez a 

kas nemcsak vetekszik jóságban és 

célszerűségben a domború tetejű ka-

sokkal, de fölül is múl ja azokat, 

mert felfordítva megáll a lapos te-

tején, míg a domború tetejű kas, ha 

felfordított helyzetében akarjuk 

megvizsgálni: szögletbe, vagy dé-

zsába kell áll ítani azt. 

Ugyancsak itt — a kas alakjáról 

szólva — meg kell említenem, hogy 

a méhcsalád, fölülről kezdve az 

építkezést, a fészek teljes kialaku-

lása után már — különösen idősebb 

anyával ,— nagyon is haj landó át-

térni a herelépek építésére. Nagy 

hiba tehát, ha fölül szűk a kas és 

csak alul bővül meg, mert ez a kö-

rülmény egyenesen alkalmat ad a 

méhcsaládnak arra, hogy a szűk8®" 

gespél több herelépet építhessen. 

Ezek szerint a kas úgy le&z leg-

célszerűbb, ha 38—40 cm. átmérő-

vel és 48—50 cm- magassággal le-

hetőleg függőleges oldalakkal — 

mint egy oszlopdarab — felülről le-

felé se nem bővül, se nem szűkül. 

M o s t j e l e n t m e g ! 

Az első magyar revíziós regény 1 

„A véres mesgye" 
Irta: ORBÓK ATTILA 

Izgalmas cselekményű, fájdalmas 

mágyarhangulatú regény, mely & 

hazaszeretet valóságos himnuszai 

— Ára 3-60 pengő — 

Megrendelhető a Stádium Sajtó-

vállalat kiadóhivatalában, Budapest 

VI. kerület, Rózsa-utca 111. szám. 
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wamsn&MMum 
Szerelem a vérzivatarban 

— Regény. —-

Irta: vitéz Fölöskei J ános (70) 

Gombos lelkét a düh marcangolta. 
Szerette volna kardját leoldani s da-
rabokra törni az élősdi cseheken. 
Ügy ballagtak egymás mellett, mint 
két kísértet, akik vannak, mennek, de 
nincs semmi céljuk. 

Csak éjfél után ment tovább a vo-
natuk. Az estét Nagykanizsán töltöt-
ték. Megbotránkozva látták, hogy a 
cseh tisztek magyar nőkkel sétálnak. 
Gombos szeretett volna olyan meg-
jegyzéseket tenni utánuk, hogy a ru-
ha is gyulladjon meg rajtuk. De a 
katonaruha parancsol minden érzel-
gősnek. A tisztelgések 'helyett po-
font szeretett volna ütni savószínű 
arcukra, de a csillagok mást paran-
csoltak. Tisztelgett — és dühöngött. 
— Mégis jobb a fronton — mondja 
elkeseredve. Ott legalább magyarok 
között van az ember s van becsület. 
De i t t ? . . . Már az idegen az ú r . . . 
Emiatt veszítjük el a h ábo rú t . . . 
Kár minden csepp magyar vé ré r t . . . 
Legokosabb volna még most idejeko-
rán fegyvert fogni, kiverni innen 
minden idegent, csapatainkat haza-
dirigálni és elállni a magyar határt. 
Ott a határon harcolni, egy szálig el-
esni, ha kell, de nem törődni semmi-
vel, ami a- magyar határon túl tör-
ténik. Mennyivel szimpatikusabb egy 
elfogott olasz vagy orosz tiszt, mint 
ezek a majmok, a vérszipóink, a ki-
élőink és a legádázabb ellensé-
geink . . . ! 

Szomorúan tértek bea Kazincy-ut-
cai Vida vendéglőbe. Egy külön tiszta 
szobába vonultak » egy liter jó bort 
rendeltek. Kardjukat, köpenyüket fel-
akasztották s mint afféle frontkato-
nák, idegenül, szótllanul el kezdtek 
inni, 

A vendéglős jól ismerte őket. Hogy 
ne unatkozzanak, egy meglehetősen 
csinos kiszolgálólányt küldött a szo-
bába. A leány szeme csupa biztatás 
volt s igyekezett a két hallgatag ka-
tonát szórakoztatni. 

Az első liter bor után megeredt a 
nyelvük. A lány titokban behívott 
egy másik nőt is. Pénz volt elég, hi-
szen két évig alig költhettek a fron-
ton. A lányok hamar feltalálták ma-
gukat. Kacagtak, énekeltek. Gondos-
kodtak, hogy jól érezzék magukat a 
frontkatonák. A háborúból jövő ka-
tonáknak még a nők előtt is nagyobb 
volt a becsületük. 

Gombos néha-néha elmerengett. 
Ilyenkor Puttinir Mária jutott eszé-
be. De a bor gondűző, búfeledtető. Be-
leélte magát új helyzetélbe. A fron-
ton skoszor gondolt ileyn estére, de 
ez elérhetetlen vágy maradt. Most 
itt van, tehát kihasználja az alkal-
mat. Letellik a szabadság és megint 
elmúlhat félesztendő, amíg nőt lát. 

Megölelte a kis pincérlányt és be-
lekezdett egy harctéri nótába. A 
másik lány meg Simonyihoz lapult s 
behunyt szemmel nyújtotta oda aja-
kát. 

Közben ismerősök mentek a ven-
déglőbe. Szeretettel köszöntötték a 
két katonát. Gombos az asztalához 
ültette őket s a társaság hamar fel-
vidult. Folyt a bor, tombolt a jókedv. 
Gombosból kitört a fiatal, élnivágyó 
magyar s akkorákat kurjantott, majd 
összedőlt a csárda. 

A jókedv az utcalányokat is be-
csalta. Három közülük előkelő pózzal 
ült le egy asztalhoz. Málnaszörpöt 
kértek. Gombos három üveg pezsgőt 
rendelt az asztalra. Egyet a lányok 
asztalához intett. Ez nem tetszett a 
két kiszolgálólánynak, de hadd puk-
kadjanak — gondolta magában. Köz-
ben a cigány is észrevette, hogy ott 

bent folyik a bor. Először a hegedűs, 
majd az egész banda odatolakodott. 
A két szabadságos eszeveszett mula-
tósba kezdett. A három lányt is az 
asztalhoz dirigálták. Gombos elosz-
totta őket a katonák között. Legyen 
ma mindenkinek párja. 

Alig mulatnak tíz percig, Büki 
ment be egy csinosarcú tizennyolc-
éves lánnyal. Határozottan • csinos 
kis pesztronka volt. Amint Simonyit 
észrevette, kitörő örömmel ugrott a 
nyakába. Gombosnak tisztelgett, de 
ez magához ölelte. Erre olyan éljen-
zés tört ki a kis szobában, hogy 
majd szétrepedtek a falak. 

Két asztalt összetettek a e köré he-
lyezkedtek el a hat katona és a hat 
a cigány bosrbürüooüa-fo snrdl rn 
leány. Gombos százkoronást hozott a 
cigány bőgőjébe s a banda húzta esze-
veszettül. A szobában lévő asztalokat, 
székeket egymás hátára rakták s el-
kezdtek táncolni. Meghagyták a 
kocsmárosnak, hogy oda senkit be ne 
eresszen. Ma este az övéké a szoba. 

Muzsikaszó, kurjongatás, lábdobo-
gás hallatszott ki a szobából. Gombos 
ésS imonyi két esztendő minden mu-
lasztását akarta pótolni ezen az es-
tén. A nők is összebarátkoztak s már 
nem ismertek egymás között különb-
séget. Itt nem számított, hogy egyik 
utcalány, a másik pincérlány, a har-
madik cseléd. Mind nő volt s megle-
hetősen csinos, A trieszti este után 
ez volt az első eset, hogy veszély nél-
kül lehettek nő ktársaságában. Ölel-
keztek s csókok cuppantak. Veszély-
telen békebeli este volt, amikor nem 
kellett félni gránáttól, aknától és go-
lyószórótól Egy féléjszakára elfeled-
ték a halálhörgést és nem látták az 
elnémult halottarcokat. 

Mulatozás közben egy csoport cseh 
önkéntes ment be a szobába. Uri 
pózzal ültek le a sarokasztalhoz s lát-
szott arcukon a gőg, mellyel az ittas 
magyarokat nézték. 

Gombos iszonyú haragra lobbant. 
Hogy merik az ő társaságát zavarni 
ezek a haszontalan lógók, ezek a pi-
pótya emberek?' Izgalmában akkorát 
csapott a asztalra, hogy az összes po-
harak felbukfenceltek. És rákezdett 
a „Fel, fel vitézek !"-re 

A csehek önérzetesen ittak. A ci-
gányprímás meggondolatlanul elkez-
dett egy cseh nótát húzni. Gombos 
ráparancsolt, hogy azonnal hagyja el 
a szobát. ' A csehek nótát parancsol-
tak. A cigány alázatosan könyörgött, 
hogy húzhassa a „freiwilige' urak-
nak, merj azok nagyon jó fizetők. 

Simonri erre megkapta a prímást 
és kilóaltotta. A társaság neki esett 
a többinek s egy perc alatt már né-
ma csend volt a szobában. 

Gombos csak annyit hallott, hogy 
az egyik cseh németül azt mondta, 
hogiy disznó parasztok. Mintha pus-
kából lőtték volna ki, úgy ugrott a 
csehek asztalához. Bemutatkozott — 
és felszólította őkt, hogy itt ne sér-
tegessék a magyart, mert nem vállal 
értük felelősséget. Amíg baj nincs, 
hagyják el a termet. 

— Mit mondtak ezek a nyulak, a 
magasságos istenit az apjuknak — 
ordított Büki. A másik percben már 
a literes üveget úgy vágta az aszta-
lukhoz. hogy ezer darabra törött. Ek-
kor már nem lehetett a verekedést 
megakadályozni. A kardok lekerültek 
a fogasról, a poharak röpküdtek a fe-
jükhöz s a megriadt csehek azt sem 
tudták merre meneküljenek. Ütütték 

egymástgolyd.rag oaradtpymukxza 
rúgták őket. (Folyt. köv.) 

• M n i i K f f i i p y i i a f f l n t • 
Kiki a maga párjával 

— Szín játék -

Irta: Zsirkay János f*>) 

Böjtiné: Gyáva legény volna Fedor 
úr, ha még ennyit se merne meg-
mondani • . . 

Fedor (hirtelen elhatározással): Pé-
tervárott! Az Ale'xandra-színház-
ban. A mindenható cár páholyá-
ban. 

Böjtiné: Bolond. Bolond, Fedor, Kü-
lönben — lehet. Páholynyitogató 
asszony. Így igen. 

Fedor: (Tagadólag rázza a fejét.) 
Nem — nem if iasszony.. . 
más . . . Egészen más. (El.) 

Kovásznay: (Kijött.) No végre . . . 
Hagyom,. nem zavarom. 

Böjtiné: Van minden? Nem hiányzik 
semmi ? 

Kovásznay: Minden a világon. Végre 
a kis Patya rendbehozta magát. 
Ráfér szegénykére. Eleget nél-
külözött a hosszú, (pokoli úton. 
Éppen eleget. 

Böjtiné: Bizony elhiszem. No, gyere 
ülj le. Amíg elkészül a kis fele-
ség — addig elbeszélgethetünk 
egy kicsikét. 

Kovásznay: (Lejött.) Az bizony jó 
lesz. Ugy is van egy pár napocs-
kája, hogy utoljára beszélget-
tünk. Igaz? (Leült.) 

Böjtiné: Tölts magadnak Ferkó. 
Csak úgy, mint odahaza. 

Kovásznay: Majd később. Most nem 
kívánom. (Szünet.) 

Böjtiné: Szép kis teremtés. És ami 
fő — jónak látszik. Egészen jól 
választottál. 

Kovásznay: Ide hallgass. (Szünet. 
Komoly megfontolással, határo-
zottan.) Nem a feleségem. 

Böjtiné: Mit mondasz? 
Kovásznay: Csak azt, amit mondok! 

Nem a feleségem. 
Böjtiné: Hát akkor . . . ? A . . . sze-

retőd? 
Kovásznay: Isten a tanúm, egy ujjal 

nem érintettem meg, mint fér-
f i . . . Mint férj s em . . . 

Böjtiné: Lehetséges ez? 
Kovásznay: Gondold csak e l . . . Há-

romnegyed éve . . . Élet-halál kö-
zött . . . Nagy beteg voltam. . 
Kórházban feküdtem tífuszban... 
Az orvosok már mind lemondtak 
r ó l am . . . 

Böjtiné: Ő volt az ápolód. 
Kovásznay: (Int.) Ügy van. ő volt. 
Böjtiné: ö mentette meg az életedet. 
Kovásznay: Szórói-szóra úgy van. 
Böjtiné: (Kacag.) Istenkém. Milyen 

kicsi is ez a világ. Hisz ez úgy 
Szegedében is . . . Minden jobb-
lcépü sebesültnek van egy Ke-
resztes nénikéje, tündére, aki 
megmenti az életnek. 

Kovásznay: „Tündére" . . . ? 

Böjtiné: Az. Tündére. Ez hát a te 
kis tündéred. Mire kigyógyított 
— meg is betegedett. Ragályos 
betegség után könnyen megy az 
ilyesmi. 

Kovásznay: No, csak no. Most már 
túlozni kezded a dolgot. Elvégre 
nem vagyok már mai gyerek. In-
kább mint testvére, úgy szere-
tem . . . 

Böjtiné: (Gúnyosan.) Ügy! Mint 
testvére. Persze. 

Kovásznay: No persze, hogy persze. 
Mintha a húgom lenne. Olyan 
szent, tiszta érzéssel. 

Böjtiné: Ugyan, Miklós. Ilyet mon-
dani a te korodban Hiszen egé-
szen fiatal ember vagy még . . . 

Kovásznay: Fiatal! A keresztlevél 
szerint, talán . . . . De a háború 
nem az anyakönyv szerint tak-
sálja az embert. Isten tudja. Va-
lahogy nagyon megöregedtünk... 

.Már, akik oda vo l tunk , . . Ti 

nem, ó nem. Olyan vagy, mint a 
nyiló rózsa . . . De é n . . . meg 
azok, akik ott voltak . . . O t t . . . 
Minek beszéljek erről többet?... 

Böjtiné: Várj csak, v á r j . . . Egy hét 
sem kell hozzá s a hazai koszt 
— ! Meglásd csak, hogy kiru-
gódsz, mint a fenyő. Nem is is-
mersz magadra. De még az asz-
szonyka is. A menyecske. 

Kovásznay: (Határozottan.) Ha asz-
szony — nem az én asszonyom. 

Böjtiné: Mit mondasz? 
Kovásznay: (Felmutatja az agyát.) 

Látod ezt? Nem sok, úgy-e? 
Ennyivel nem nyúltam hozzá . . . 

Böjtiné: (Hitetlenül.) Lehetséges? 
Ez is lehetséges? 

Kovásznay: Mondom. Elhiheted. Va-
lami volt — ami megkötött —, 
ami visszatartott. 

Böjtiné: Értem. Az esküd. 
Kovásznay: Az! Az! Az Esztóknak 

tett esküm , . . 
Böjtiné: Mindig mondta az a lány... 
Kovásznay: Mondta? 
Böjtiné: De még hányszor , . . Biztos 

volt ám a maga dolgában. Bizto-
san tudta, hogy haza jősz — 
biztosan tudta, hogy a te felesé-
ged lesz. 

Kovásznay: Ne mondd. Az Esztók!... 
Ilyennek ismerem én is. És várt. 
Nem ment férjhez. Pedig hal-
lom, hányan kérték. Szerencsét 
csinálhatott volna. 

Böjtiné: És még milyet. A legjobbat. 
Kapós lány lett az Esztók na-
gyon. 

Kovásznay: És nem ment. Nem 
szegte meg az esküjét. 

Böjtiné: Az? Kikosarazott minden-
kit. Férfira sem nézett. Néki 
csak a Miklós kell — mondotta 
mindig. 

Kovásznay: (Elmélázva.) Szegény 
Esztók. 

Böjtiné: És most itt a Miklós. De a 
a muszka asszony is. Ezt hogy 
intézitek most már el, lelkem. 

Kovásznay: (Gondolkodva.) Majd . . . 
majd . . . Csak sor jára . . . 

Böjtiné: Hogy meggazdagodtak 
azok . . . Az egész család. Rájuk 
sem ismersz. Egymásután szed-
ték össze a hadiözvegyek föld-
jeit . . . Nem örülsz, mi ? 

Kovásznay: (Sóhajt.) Tudja Isten. 
Föld! Olyan furcsa ez i s . . . 
Sokszor be sem tud telni vele az 
ember s egymást is kész érte 
ö l n i . . . Majd aztán belátja, hogy 
milyen kis árok is elég egy em-
bernek. 

Böjtiné: E j no. Milyen furcsán be-
szélsz. Most már itthon vagy lel-
kem, nem a fronton. Itthon bi-
zony. És holnap vagy holnap-
után lekerül rólad az angyal-
bőr . . . s megint az leszel, ami 
voltál — paraszt. 

Kovásznay: Igen, az. Paraszt. Sosem 
szégyeltem — mindig büszke 
voltam foglalkozásomra. Nincs 
is annál szebb a világon. 

Böjtiné: No Iám csak. Lassanként 
megint megjön hozzá a gusztu-
sod. Hátha még meglátod a por-
tájukat. Mert építettek. De bi-
zony nagyon szépen. Palatető — 
szélkakassal. Hogy forog, de 
hogy forog, ha a szél f ú j . . , 
Minden van ott bőven. . . De 
most már az is meglesz, ami ed-
dig hiányzott . . . Csak a muszka 
asszonyka... (Kacag.) Jó Isten! 
])Ii lesz most ebből? . . . Ezt már 
én is szeretném t udn i . . . 

(Folyt, köv.), 
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Hódi István. A végkielégítést ne 
kérje, mert az olyan csekély lenne, hogy 
nem tudna vele mit kezdeni. De nem is 
adják ki. A'vers gyenge. Előfizetése 
1930 december 31-ig van rendezve. 

Beleznay Ferenc. Levele nagyon érde-
kes, Ön azt írja, hogy megtalálta Vala-
mér vezért és Attila négy táltosának 
sírját a Zagyva partjában, de arról nem 
ír. hogy jelentette-e ezt valakinek és 
hogy elismerték-e a régészek, hogy 
tényleg ezeknek a nemzeti ősöknek 
a sírja volt? Vagy még csak Ön tudja, 
hol nyugszanak? Erre vonatkozólag 
kérjük válaszát. 

Győrfi János. A vers még nem közöl-
hető. Egyes részeiben nagyon sántít. Ol-
vassa csak el figyelmesen. 

Vince János. A verse nem üti meg a 
mértéket. 

„Gazdász 1002." Katonai felvétele 
iránt nem a minisztériumba, hanem a 
legközelebbi csapatparancsnoksághoz 
kellett volna fordulnia. Jövőre úgyis 
odakerül, nincs értelme, hogy előzőleg 
jelentkezzék. Éppen azért hagyják az 
ügyet. 

Mózsik Sándor. Sajnos, amikor vég-
kielégítést kért és azt felvette, akkor 
lemondott minden jogáról. Az államnak 
nincs törvényes lehetősége arra, hogy 
Önt újból felvegye rokkantellátás alá. 
Miután Önnek a betegsége olyan, hogy 
nem javulhat, csak rosszabbodhat, nem 
lett volna szabad rokkantilletményéről 
háromévi díj fejében lemondani. Ez 
nagy könnyelműség volt. Nincs olyan 
törvényünk, melynek alapján ezt meg 
lehetne változtatni. 

Nagy József. Előfizetés 1930 október 
31-ig van rendezve. A belügyminiszté-
riumi címe I. kerület, Vár. Rozsliszttel 
is lehet disznót hizlalni, de nagyon hú-
sos lesz a szalonnája. Legjobb a kuko-
rica. Minden gesztenyefa olyan geszte-
nyét terem, amilyenből kikelt. Azonban 
csak a partos oldalakat szereti legin-
kább, itt nő leggyorsabban. 

Tarnóczy János. Szíves sorait kö-
szönjük. A körnek megküldtük lapunkat. 

Szőke József. Az érdekes híreket és 
eseményeket szívesen közöljük. Ha a 
vers jó, azt is. De annak aztán tökéle-
tesnek kell lenni. 

Csököli Sándor, Nagyharsány. A 
hízórekeszek ügyében írtunk a nevezett 
iskolának s mihelyt választ kapunk, 
azonnal elküldjük. 

Hetényi György. Az államrendőrség-
nél már többezer olyan előjegyzett van, 
akik alkalmasnak minősíttettek, de üre-
sedés hiányában még nem hívattak be. 
Próbálja meg, de a mai túljelentkezés 
következtében lehetetlennek tartjuk.. 

Bodzás Mihály. Egyik versében sok 
a rímhiba, a másikat pedig Petőfi ha-
tása alatt írta. Nagyon rá lehet ismerni. 
Csak tovább a próbálgatással. „Üzenet 
egy lánynak" című versében nagy ellent-
mondás van. Az elején azt írja, hogy 
felejtse el, utóbb meg visszahívja. Ez 
lehetetlenség. De azért ne mondjon le 
minden reményről. Mindnyájan sokat 
próbálkoztunk, mire egy napvilágot 
látott. 

Sinkovits József. János Atya még 
mindig beteges, sajnos. Álig várja, hogy 
újból meglátogathassa zalai barátait. 
Az újságot járassa a falu végén lakó 
barátja címére a következőkép: N. K. 
címén, Sinkövics József részére. Oda 
aztán átmehet érte. Meleg barátsággal 
üdvözöljük. 

Szabó József. Ön kölcsönügyben arra 
kér bennünket, hogy ajánljuk-e a Ma-
gyar-Amerikai bankot? Ha ott kap 
kölcsönt, vegye fel, de előre semmiféle 
költséget ne fizessen. Már régen írtunk 
volna Önnek levelet, de nem irta meg 
lakóhelyét. Hasonnevű előfizetőnk meg 
sok ván. Mi mindenkinek a telek-
könyvi s egyéb iratát áttettük a Kis-
birtokosokhoz, hiszen nekünk nem érde-
künk hogy magunknak tartsuk. Az 
üzenet Önnek szól, aki Kertésszel volt 
társ. írja meg címét. 

Mándy József. Köszönjük, szíves ér-
tesítését. A beküldött három címre mu-
tatványt küdtünk. Újabb verseket akkor 
írjon, ha újból kitűzzük a pályázatot. 
De azok aztán jók legyenek. 

Ifj. Kovács'László. Köszönjük a Tá-
bor erősítése terén kifejtett'tevékeny-
ségét. A lapot', megindították. 

G A B O N A Á R A K 
Búza tjszavidéki: 

Boletta nélkül 
14.40—14.55 
14.55—14.65 
14.75—15.05 
14.80—5.20 

77 kg-os 
78 kg-os 
79 kg-os 
80 kg-os 
81 kg-os —. 

Búza felsőtiszai: 

Bolettával 
17.40—17.55 
17.55—17.65 
17.75—18.05 
17.80—18.20 

77 
78 
79 
80 
81 

kg-os 
kg-os 
kg-os 
kg-os 
kg-os 

14.25—14.40 
14.40—14.55 
14.60—14.75 
14.65—14.80 

17.25—17.40 
17.40—17.55 
17.60—17.75 
17.65—17.80 

Búza dunántúli: 

77 
78 
79 
80 
81 

kg-os 
kg-os 
kg-os 
kg-os 
kg-os 

14.25—14.40 
14.40—14.55 
14.60—14.75 
14.65—14.80 

17.25—17.40 
17.40—17.55 
17.60—17.75 
17.65—17.80 

Rozs, pestvidéki és más: 
10.75—10.85 

Tengeri tiszai 
„ dunántúli 

Zab elsőrendű 
Zab másodrendű 
Sörárpa elsőrendű 

„ másodrendű 
Takarmányárpa elsőrendű 

„ másodrendű 
Korpa 
Búza 

márciusra 
Búza 

májusra 
Rozs 

márciusra 
Rozs 

májusra 

14.86—1.87 

14.98—14.99 

14.86—14.87 

11.30—11.34 
Tengeri májusra 

13.75—13.85 
14.00—14.20 
12.85—13.00 
18.75—19.00 
18.40—18.65 
19.00—22.50 
17.00—19.00 
15.75—16.25 
15.00—15.50 
11.60—11.85 

17.87—17.87 

17.98—17.99 

17.86—17.87 

14.30—14.34 
12.30—12.38 

É L E L M I S Z E R P I A C 
Dunaparti élelmiszerpiac. Zöldség: 

Burgonya 7—20, cékla 14—22, fejeská-
poszta 22—30, fokhagyma 80—100, 
gomba 250—300, karfiol 70—90, kala-
rábé 14—24, kelkáposzta 30—50, sárga-
répa 16—26, spenót 70—90, torma 60 
—130, vöröshagyma 7—10, vöröská-
noszta 30—50. sütni való tök. 18—20, 
dughagyma 23—25 fillér kilogrammon-
ként. Zeller 16—24 fillér. darabonként. 
Retek 12—16, petrezselyem 14—24 
vegyes zöldség 14—26 fillér csomón-
ként. Gyümölcs. Alma 65—260. szőlő 
120—320, dió 80—140, körte 100—300, 
gesztenye 40—90, mandula 90—100 fil-
lér kilogrammonként. Szárnyas. Csirke 
(rántani való) 200—400, csirke (sütni 
való) 500—600, csirke (paprikásnak 
való) 700—800 fillér páronként. Kacsa, 
liba, pulyka 140—160 fillér kilogram-
monként. Tojás 9—12 fillér darabonk. 

Sertésvásár. Árak: elsőrendű uradal-
mi nehéz sertés páronként 300 kg-on 
felül 115—117, kivételesen 119, közép 
páronként 230—280 kg-ig 114—116 és 
fél, szedett közép páronként 2*20—260 
kg-ig 113—117, könnyű páronként 180 

210 kg-ig 113—115, silány páronként 
100—160 kg-ig 104—112, elsőrendű öreg 
nehéz páronként 300 kg-on felül 110— 
112, szedett öreg másodrendű 100—108, 
angol sonkasüldő páronként 120—150 
kg-ig elsőrendű* 132—140, másodrendű 
kg-ig 100—112, zsírszalonna 130, zsír 
nagyban 118—134, 3 darabos táblás só-
zott szalonna 110—118, lehúzott félhús 
nagyban 160—184, vágott sertés 140— 
150 fillér kg-ként. 

Budapesti vágómarhavásár. 

Árjegyzés élősúlyban: bika, magyar 
II. r. —.50 .72, bika, tarka I. r. —.92 

1.—, kivételesen 1.07, II. r. —.76— 
—.90, I I I . r. —.62 .74, ökör, nagyar, 
I. r. —.92—1.06, II. r. —.68 .90, III. 
r. —.50 .67, ökör, tarka, I. r. —.94 
—1.08, kivételesen 1.10, II . r. —.70— 
—.92, III. r. -.54-—.68, tehén, ma-
gyar, II. r. —.62—.84, tehén, tarka, 
I .r. —.88—1.—, kivételesen 1.04, III. 
r. —.64 .86, III. r. —.48 -.62, bi-
valy, magyar —.42 .53, növendék 
(éves) —.70 .94, kicsontozni való 
—.26 .48 P kg-kint. 

Tej- és tejtermékek. 

Teljes tej literje —.26 .32, habtej-
szín literje 2.60—3.20, tejfel literje 1.40 
—2.—», cénrifugált vaj' kg-ja kicsinyben 

3.20—4.—, nagyban 2.80—3.60, szedett 
vaj kg-ja kicsinyben 2.80—3.20, tehén-
túró kg-ja kicsinyben —.70—1.—, nagy-
ban —.40—.60, juhtúró kg-ja kicsinyben 
2.20^—2.40, nagyban 1.80—1.90, trap-
pista sajt kg-ja kicsinyben 2.40—3.60, 
nagyban 2.—, emmentáli sajt kg-ja ki-
csinyben 3.20—4.80 P. 

Baromfi és tojás. 

Élő baromfi: Csirke darabja 1.40— 
3.—, tyúk darabja 2.50—4.—, kappan 
darabja 3.50—4.50. Leölt baromfi: Hí-
zott ruca kg-ja 2. 2.30, hízott liba 
kg-ja 2. 2.30, csirke kg-ja 2.20— 
3.20, tyúk kg-ja 1.80—2.20, hízott puly-
ka kg-ja 1.80—2.60. Libamáj kg-ja 5.— 
—10.—, lúdzsír kg-ja 2. 2.30, tojás 
kg-ja 2. 2.30, tojás darabja —.11— 
—.13 P. 

Paprika. 

Tedmelőárak kg-ként Szegeden: Édes-
nemes paprika 1.90—2. 2.40, félédes 
Daprika 1.40—1.60, rózsapaprika —.90 
—1.10, II. r. paprika —.50 .60, III . 
r. paprika —.30 .35, füzéres csöves 
paprika füzérenkint 2.50—4.20 P. Kalo-
csán: Édesnemes paprika 1.90—2.—, 
rózsapaprika 1.10—1.25, II. r. paprika 
—.45 .80, III. r. paprika —.20— 

.25, füzéres csöves paprika —.60— 
1.— P kg-kint. 

Kik kapták meg a Magyar 
Falu ajándékkönyvét? 

A héten az alábbi terjesztőink 
kapták meg ajándékkönyvünket: 
Pintér József Cserszegtomaj, Győri 
Mihály Zsadány, Péntek János Ko-
márváros, Morvay Imre Rózsaszent-
márton, if j . Soós Pál Ókécske, Nagy 
József Páli, Bányik János Tisza-
dada, Varga József Galambok, 
Scbneider Mihály Kunbaja , Sabj'án 
István Zalaszentiván, Bmigura Gé-
za Tiszaörs, Kovács József Bácsbo-
kod, Németh József Kisszentgrót, 
Gerencsér István Beesehely, Bódis 
Ferenc Veresegyháza, Lázár Ferenc 
Égenföld, Mészáros János Budapest, 
Desits Károly Hatvan, Büdi János 
Vindornya, Tóth I. Sándor Szak-
mar, Németh Károly Lázi, Szokolay 
János Iváucsa, Rebcsák Mihály 
Léh, Szabó Károly Mindszent, Iko-
lity Antal Baja, Farkas Péter Sal-
gótarján, Vukovits Márton Alma-
mellék, B. Kovács Sándor Cserszeg-
Tomaj, Csizmadia Sándor Tibolda-
róe, Németh Ferenc Osztopán, Ács 
Sándor Hosszűhetény, Dobi Imre 
Sarkad, ifj. Horváth Mihály Sárke-
resztes, Szilágyi György Zsadány, 
Szalai Sándor Kiskunhalas. 

K i A B é i m v i i i 
m « I I I N t l I W M i B 

Ifj. Jónás S., Gige. Rendezve január 
31-ig. 

Kun J. Egeraracsa. Lejárt 1930 július 
31-én. 

Fekete M., H.-Böszörmény. Rendezve 
1933 szeptember 30-ig. 

Hetényi ' S., Dávod. Rendezve május 
31-ig. 

Földi L.-né, Szeghalom. 2.50 P-t meg-
kaptuk, rendezve május 31-ig. 

Habi J., Erdó'csokonya. Rendezve feb-
ruár 15-ig. Lapunkat küldjük továbbra 
is. Üdvözöljük. 

K. Nagy S., Makó. Rendezve március 
31-ig. 

Lukács Á. Csegöld. Rendezve január 
31-ig. 

Fritz J., Sokorópátka. 6 P-vel ren-
dezve 1929 december 31-ig. 

Beczok I., Nagykapornak. A lap tő-
lünk mindig rendesen elmegy, rekla-
málja a postán. A hiányzó számokat a 
naptárral újból postára adjuk. 

Ü M D j M l H l D i Y t i S 
Ezen rovatban gazdák által leadott HlrdoMs 

szavanként 4 llllér 

Kicsi és nagy seprűket, 
príma cirokszakáJlt, kerek 

kasokat száll ít bár-
milyen mennyiségben 

P A N K O T A I G Á B O R 
Békés, Zsilip-utca 20 

Két éve épült sarokházamat 
jó forgalmú fűszerkere&ke-
déssel, melyben trafik is 
van, tőkehiány miatt el-
adom. Címe: Kapitány Ig-
nácné, Nagykarácsony; 
posta: Hercegfalva, vasút 
Ménesmajor. 

Bérbeadó 
kocsma, vegyeskereskedéssel 
és trafikkal. Bére évenként 
20 mázsa búza. Érdeklődni le-
het: Farkas Ferenc cipész-
nél, Pölöske, Zala m. 

E ladó 
a kisújszállási határban a dévá-
ványai kö-vesút mentén, mária-
laki állomás közelében egy csár-
dahelyiség hat és fél hold föld-
del, 5 'hold kitűnő búzavetés,, vele 
1 szoba, 1 konyha, 1 kamra, ko-
csiszín, 10 jószágra való istálló, 
1 pince és az üzlethelyiség. 60 
párra való terem táncmulatság-
hoz és az összes kocsmafelszere-
lés, hordók, kimérőüvegek és az 
engedély. Ára 7000 P. Pontos 
cím: Juhász István, Kisújszállás, 
márialaki csárda. 

E ladó 
családi okokból kifolyólag egy 
egész cséplőgamitúra. A hajtó1 

erő lokomobil elevátorral és tel-
jes felszereléssel. A gép valódi 
Hofherr-gyártmányú, jókarban 
lévő, 1600 pengőért szabadkézből 
eladó. Cím a kiadóiban. 

Tíz mázsa 
ella vetőmag tyúktojás-
nagyságú burgonyára kérek 
levélben ajánlatot, lehető-
leg szabolcsi tábortagunk-
tól. Farnady Imre, Baracs, 
Fejér m. 

Szallosgazriák! 
Eladók 1 és 2 éves ripária 
és ripestris oltványok. El-
sőrangú bor- és csemegefa-
jok. Egyéves I. oszt. darabja 
10 fillér. Sima és gyökeres 
hazai bor- és csemegefajok 
bármily mennyiségben kap-
hatók. Juhász János olt-
ványtermelőnél Abasár, 
347. hsz. Heves m. Alany-
és fajtisztaságért garan-
tálok. 

Főszerkesztő: Dr. Farkas Endre. 

Közgazdasági szerkesztő és felelős kiadó: 

Dr. Sényi Pál. 

Főmunkatárs: vitéz Pölöskci János. 
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