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Szűcs Juliska sorsa 
(P) Azt hiszitek, valami szerelmi 

szenzációról van szó? Nem! Szo-
morúbb, tragikusabb sorsról még 
alig írtunk. Nem mosolygósarcú, 
megtört keblű hajadonról, hanem 
egy sápadtarcú, hétesztendős kis-
leányról van szó, aki éhenhalt. 

Érted, magyar testvérem? Éhen-
halt egy hétéves kisleányka Baga-
méron, ahol a televény őshumusz a 
világ legacélosabb búzáját termi. 
Amerre ellát a szem, mindenfelé 
zöldül a vetés és ring nyáron az 
aranykalász. Annyi terem itt, hogy 
belefúlnak. 

Nem tudjuk, kit terhel Szűcs Ju-
liska haláláért a felelősség. Az új-
ságok csak néhány sorban emlékez-
nek meg róla. Annyit írnak, hogy 
az elöljáróság átiratot intézett a 
debreceni ügyészséghez a haláleset 
ügyében s az orvosi vizsgálat meg-
állapította, hogy a kislány a szó 
szoros értelmében éhenhalt. Az 
ügyészség, ugyancsak megállapír 
totta, hogy Szűcs János feleségével 
és. hétesztendős Juliska leányával 
napok óta nem evett s hogy a kis-
lány éhhalállal pusztult el. 

, Elnézem ezt a néhány sort. Lel-
kemet átjárja a halál fagyos szele 
s elém tárul "egy soha nem látott 
hétesztendős halottarc Mintha 
szemrehányást tenne s dermedt né-
maságában is azt kérdezné: „Miéi't 
kellett Magyarországon egy magyar 
gyermeknek éhenhalnia?" 

Szűcs Juliska tragédiájáról egy 
másik hírre fut a tekintetem. „El-
vált férj és feleség hálószoba-pőre a 
válás után" a címe. Leírja, hogy 
Kuffler úr és az asszony össze-
rúgták a patkót. Elváltak. Az asz-
szonry 250.000 pengő végkielégítést 

•kapott, csak azért, hogy minden 
menjen gyorsaú. Ezt meg is kapta. 
De most a hálószoba miatt peres-
kednek. És ez iontos a lapnak. Nagy 
betűkkel — két hasábon. De Szűcs 
Juliska sorsa elintéződik hét kis 
eldugott sorban . . . Annyiban, 
amennyi évet élt szegényke... S 
ezzel vége is. 

Szűcs Juliska . . . Magyar név . . . 
De kinek esik meg rajta a szíve...? 
Meghalt — éltemették, mint annyi 
sok kis magyart, akit a szegénység, 
a pénztelenség visz a sírba, mert 
nem jut orvosra, patikára . . . Pedig 
talán Szűcs János is végigküzdötte 
a vérzivatart, vagy ha nem is, bizo-
nyos, hogy őse nem mostanában jött 
az országba Lehet, hogy őse még 
a világverők között jött, hogy di-
csőséget szerezzen a magyar név-

nek. És a késői unoka éhenhal Ba-
gaméron, a magyar Kánaánban . . . 

Pedig nem kellett volna más, mint 
száz pengő abból az összegből, amit 
Kufflerné őnagysága kapott a gyors 
válásért. Akkor bizonyára ó is meg-
érte volna a tavaszt s á ragyogó nap 
talán bearanyozta volna életét egy 
színes sugárral. Hiszen az ilyen hét-
éves kislányka még tud boldog lenni, 
ha szegény is. Tud örülni más csil-
logó ruhájának, hálás tud lenni egy 
jó falatért s egy dicsérő szóval bol-
dogabbá lehet tenni, mint a gőgösen 

nevelt, mindenkitől elzárt palántákat 
bármi ajándékkal . . . Miért kellett 
hát meghalnia rügyfakadás előtt, mi-
ért nem örülhetett kis szíve minden-
nek, ami szép. Hiszen még csak most 
tudott volna örülni . . . Később úgy-
is összetörte volna az élet. 

Fajtánknak egy kis virága éhen-
halt. A jólét dínom-dánomjai között 
ezt észre sem veszik. Melyik bankár-
nak és kartellvezérnek fontos ma a 
Szűcs Juliskák sorsa? . . . Volt, — 
nincs. A temetéséről sem írtak olda-
lakat a lapok, mint a Klein Sándor 

gyilkosságáról. Hiszen csak egy ma-
gyar kisleány volt 

Nem baj. Mi látunk — és figye-
lünk. Mindent megtilthatnak nekünk, 
de azt nem, hogy fájdalmas lelkünk 
babérkoszorúját oda ne tegyük a ma-
gyar nyomorúság mártirja halott fe-
jére. 

Szűcs Juliska — nyugodj békében! 
He kenyeret nem adott a magyar 
föld, kicsi testednek adjon nyugalmat. 
Szíved porából tálán kikel a magyar 
öntudat virága s észreveszi ez a nem-
zet fajtájának szörnyű pusztulását. 

„A FORDÍTOTT PIRAMIS" 
(Levél Berki Gyula országgyűlési képviselő «rhói, 
a Faluszövetség új igazgatójához) 

Intézi: Zsírkay János 
Kedves Barátom. "két, hogy po^tizál janak. Nyilván 

Valószínűleg, hogy ez a levelem 

éppen olyan váratlanul ér, mint 

engem a te ú j tisztséged a Falu-

szövetségben, amelyhez éppen gra-

tulálni készültem. Ne lepjén meg 

ez az előzékenységem, hiszen úgy 

tudom, hogy a FalUsáövetség ném 

politika (remélem, , Te is úgy tu-

dod!), hanem olyas valami, mint a 

kávéfőzésbeií a Franck cikória-

pótlék. Pótléka annak, amit „oda-

fent" elmulasztanak'. Ha egy falu-

ban pl. hiányzik az "apaállal, vagy 

a bika, földmívelési politikánk hi-

bájából és mulasztásából, sebaj, 

csak egy üzenet a Faluszövetség-

nek. K i j á r az olyan, bikát, hogy 

még a szomszéd falu tehenei is 

megtermékenyülnek tőle. Hogy, 

ezt maga a földművelés is elvégez-' 

hetné Franck kávé nélkül, — se-

baj. Fő, hogy a bika meglegyen. 

Azért a Faluszövétség még min-

dig jó es hasznos dolog is lehet s 

mivel most Téged — egy aktív 

képviselőt — vittek oda igazgatór 

mak, egészen megnyugodtam. Te-* 

hát végérvényesen kizárták onnan 

a politikát. No mert — amint hall-

juk a kartellvitában — mintegy 

140 aktív képviselőtársad ül bent 

különböző vállalatok' igazgatósá"gá: 

ban. Ékek a részvénytársaságok 

sem azért ültetik oda a képviselő-

nem. Hanem igenis azért, hogy 

„hasznot" hozzanak. Valószínűleg 

ez a felfogás indította derék föld-

művelésügyi miniszterünket is, 

hogy a Faluszövetség élére is egy 

aktív képviselőt tegyen. Ha a vál-

lalatkoban ezek megfelelnek — 

gondolja — , miért ne felelnének 

meg egy szövetségben is? Ezek a 

gondolatok foglalkoztattak, mikor 

leültem, hogy e levelemet Neked 

megírjam. Köszönteni akartalak a 

székfoglalásnáL De ne vedd zokon, 

hogy én is úgy jár tam, mint az 

„egységes" párt megalapítói a 

párttal. Nem az lett belőle, aminek 

indult- Gratuláló levelem is egé-

szen megváltozik, még pedig a kö.-

vetkező okokból: Ahogy levélfrá-

somhoz kezdek, hogy, hogyan nem, 

kezembe kerül a hirlapi tudósítás 

a Nagyatádi választási küzdelem-

ről.. Ebből megtudom, hogy a ,füg-

getlen kisgazdapárt" jelöltjének 

nem volt éppen rózsás a helyzete. 

No de hiszen ehhez már szokva 

volnánk. De azt is olvasom,. hogy a 

hivatalos, jelölt — most tmár kép-

viselőtársad — mellett Te kortés-

kedtél a legjobban s a Te szavad-

nak is súlya volt abban, hogy a ke-

rületben az ellenzék gyűléseket 

nem tarthatott, sőt hogy a bissei 

í f j ú t ! feissfei Nagy Fei-éncet s Bé-

késről jött társait a kerületből ki-

tessékelték. Nyilatkozatod szerint 

„izgattak". 

Kedves Barátom. Azt hiszem, 

van tudomásod róla, hogy mi az én 

felfogásom a bissei i f júék szerep-

léséről. Azt hiszem tudod, hogy 

éppeh a Magyar Falu hasábjain 

én voltam az első, aki figyelmez-

tettem a magyar kisgazdatársadal-

mat, hogy igen veszélyes csörtetés 

indult meg a politika kukoricásá-

ban — tehát vigyázat. Nyá j nélküli 

„pásztorok", népnélküli „népvezé-

rek" fogtak össze Baranyától 

Tahitótig. Kár nekik súlyt adni, 

mint ahogy kár a „márt írok" dics-

fényét fonni jelentéktelenségük kö-

ré. Ez volt és ez ma is róluk az én 

felfogásom. Tehát nem vádolhatsz 

elfogultsággal, amikor most az 

őket ért sérelem apcsán mégis mel-

léjük állok es szembefordulok Ve-

led. Az az igazság, amely ezt a tol-

lat mindig vezette és mindig is 

vezetni fogja; rákényszerít hogy 

tiltako/zam, nem ismerve e téren a 

barátságot, csupán az igazságot. 

Tiltakoznom kell tehát. Tiltakozom 

azért, mert az erőszakok eljárás 

éppen annak a Nagyatádinak az 

emlékét sérti,akinek Te is hívének 

vallottad és vallod magadat. Tilta-

kozom továbbá azért, mert a leg-

szentebb, dé egyszersmind a leg-

természetesebb • állampolgári jogot 

sértették meg bennük: a szabad vé-
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„eménynyűvánítás s a szabad Jcüz>-

clelem jogát. Te mondtad róluk — 

híradás szerint —, hogy „izgat-

taje". 

Kérdem én Tőled, Kedves Bará-

tom, amint kérdem a nagy magyar 

nyilvánosság előtt: Vájjon mivei 

izgathattak? Mit mondhattak? 

Talán azt mondták: 

— A gazdasági helyzet napról-

napra romlik. Immár nemcsak a 

sárga húrok, de az ezüsthúrok 

is elpattannak a nemzet hegedű-

jén. Azon a nyolc-tízezer szeren-

csés emberen kívül, aki a hábo-

rú vagy az infláció alatt gyűj-

tött aranyhegyeket, mindenki 

vagy koldus, vagy gondokkal 

küszködik. Az állam gazdag, mi 

elszegényedtünk. 

Minél jobban fogyott a nem-

zet kenyere, annál inlcább nőtt 

az állami parádé: a fölösleges in-

tézmények, állások létesítésével. 

A kormány az állampolgárok 

példátlan áldozatkészségével sza-

nálta az államot, szanált pajtási 

intézményeket és magánosokat. 

A nemzetet magát nemcsak sze-

génységbe es eladósodásba dön-

tötte, de középkori államigazga-

tási rendszerével önérzetében 

megbántotta, elkedvetlenítette 

és öntudatát megtörte. 

Ha ilyet mondottak volna, bi-

zony elég erős kritikát gyakorol-

tak volna. De tagadhatatlan igaz-

ságokat, ̂ ögez tek volna le. Vagy 

tssjki ^P^jbmentek és ilyesmit 

mondottak: » 

— Ha a gazdasági élet mene-

te, az emberek életviszonyai ki-

fogástalanok volnának, ha zse-

niális kormányunk előrelátása 

messze bevilágítaná a trianoni 

sötét magyar éjszakát, akkor 

csak egy kötelességünk volna: 

hallgatni. Sajnos, a kormány 

erényei igen megfogyatkoztak. 

Tehetetlenség énei csak gőgje, 

hatalmi túltengése, nagyravá-

gyása és fényűzésre való hajlan-

dósága nagyobb. 

Ez már tényleg erős. De talán 

ők még ennél is továbbmerészked-

tek, mondván: 

A sokat ócsárolt magyar sajtó 

két hónap óta, a gazdasági kö-

rök hónapok óta gágognak és 

verik félre a harangokat. A kis-

bíró is látja a veszedelmet, csak 

a kormány jár a reménység 

zöld ókuláréjával és marad moz-

dulatlan. Most végre ankétezik, 

ahelyett, hogy cselekednék. 

Mi a csoda? Még talán ennél is 

többet mertek? Talán jó öreg kor-

mányunkról megállapították; hogy: 

— A kormány őszre bejelen-

tett gazdasági programmjából 

eddig a következőket tudjuk: 

van egy drágasági ankét, foly-

tatják a lillafüredi hévíz, vagy 

szénsavas víz keresését, eggyel 

szaporodik a miniszteri állások 

száma. Ez a programm igen so-

vány. úgy nézem, ezzel a kor-

mánnyal is úgy járunk a végén, 

mint annyi mással: Kétszer örü-

lünk. Egyszer mikor jött, más 

szor, mikor megy. 

Ha ilyeneket és ezt merték mon 

dani ( j a j ! hogyan is ismételjem 

csak?), hogy „kétszer örülünk, 

mikor jött és amikor..Rette-

netes! És volt ott főbíró? Talán 

csak nem folytatják tovább azok 

az „izgatók": 

— Az ország lakosságának 

kétharmad része községekben 

lakik. A földmíves lakosság nya-

kig ül a gondogban. Ezért üres 

a falusi bolt és kenyértelen a 

kisiparos. A nem termelő osztá-

lyokat pedig a drágaság szoron-

gatja, — mely ma már az egész 

magyar társadalom közös nyo-

szolyája. 

Könnyű volna és indokolt is 

— követ dobni a kormányra. 

Nem teszem. De azt hangos szó-

val megmondom, hogy sem a 

megromlott közszellem, sem a 

mai rendszer fenn nem tartható. 

A merev, ötlettelen és protek-

ciós gazdasági rend nagy vesze-

delmeket rejt magában. Ezen se 

új állásokkal, se frakciókonfe-

. renciákkal, se pártpolitikai fe-

csegéssel és pártmegelégedésset 

nem lehet'segíteni. 

Ha ezt és ilyeneket mondottak, 

tényleg, belátom: ennél borzalma-

sabb ecsettel és komorabb színek-

kel egyetlen kormány mulasztá-

sait, hibáit se lehetne megfesteni. 

Csak egy a baj. Hogy mindeze-

ket nem mondahtták el azok a 

független kortesek. Nem pedig 

azért, mert a helyzet katasztrofá-

lis voltának ilyen „tömör" megfes-

téséhez nagyobb gyakorlat kell, 

mint az ilyen süldő-újoncoké. Eh-

hez a Berky Gyulák gyakorlata 

kell. Mert mindezt már el is mond-

ták előttük, még pedig 1928 szep-

tember 11-én egy pesti napilap 

vasárnapi számában. A cikk címe: 

A fordított piramis, írója Te vagy, 

Kedves Barátom, Te, Te. Berki 

Gyula, akkor még nem a Faluszö-

vetség igazgatója, hanem egy el-

lenzéki képviselő, aki a Házban pa-

naszoltad el üldözéseidet, 6 azt, 

hogy minden léptedet detektívek 

őrzik. 

Ez akkor nyilván nem jól esett 

Neked és végezted eme — kétség-

kívül lélekből írott cikkedet, eme 

sorokkal: 

— A mai állami és gazdasági 

rend egy fordított piramishoz ha-

sonlít. Nem a kivételezettek moso-

lya, hanem a nemzet széles réte-

geinek tűrhető gazdasági és szo-

ciális helyzete biztosítja az állam 

jelenét és ez visz bennünket köze-

lebb a jövőhöz: a békerevízióval 

kiterjesztett nagyobb Magyar-

országhoz. 

Nos, Gyulám, úgy látszik, a for-

dított piramis két év alatt teljesen 

helyreállt. Az egyensúly megvan, 

meg kell lennie, különben Te nem 

lehetnél most ott, ahol vagy s nem 

segítenél a kerületből kitoloncol-

tatni azokat, akik nem hajlandók 

elhinni még a Te — különben 

nagy hitelt érdemlő — szavadért 

sem, hogy a két év előtti felfor-

dult gúla most már rendes hely-

zetbe került. Nem, nem hajlan-

dók elhinni azt sem, hogy most 

már nincs pazarlás, nincs adótúl-

terhelés, nincs pártpolitikai fecse-

gés és pártmegelégedés. 

A fordított piramis szerzőjétől 

legalább is elvárhatnők a türelem 

és bölcs megértés ama mértékét, 

mely megvolt a hatalomban akkor, 

amidőn ilyen „brutálisan őszinte" 

kritika gyakorlóját nemcsak hogy 

sorai közé visszavette, de egy 

havi 5—600 pengőt jövedelmező 

új álláshoz is juttatja, ami a kö-

zeli választások tekintetéből sem 

megvetendő segítség. Ha nem is 

sok, dé legalább is egy kis malter 

a repedezett piramis kitatarozásá-

hoz. Végeztem. Csak egyet kérek, 

Tőled, barátom. Legközelebb, ha 

egy új időszaki választás lesz, 

légy elnézőbb és megértőbb azok-

kal, akik nem hajlandók „egysé-

ges" szemüvegen át látni a dolgo-

kat. Gondolj arra, Gyulám, hogy 

lehetnek, mint ahogy vannak ís, 

emberek, akik még a mai zaklatott 

világban is vissza tudnak emlé-

kezni két év előtti beszédekre és 

írásokra, s nagyon is számon tart-

ják, hogyan írt valaki pár évvel 

ezelőtt, mikor még ellenzéki vize-

ken kísérletezett. Bizony, számon 

tartják, főként, ha az a valaki 

olyan nem mindénnapi egyéniség, 

mint a Faluszövetség új és nagy-

rahivatott igazgatója. 

R l i X A S C Y t t t E S 
„Hogy lehet az, hogy a búza ára esik, a kenyér 
drágul" — A karteilvezérek jövedelmei — Buday 
Dezső nagy feltűnést kelté le eplezése a Házban 

A kartellvita változatlanul tart 

a képviselőházban. Alig van kép-

viselő, aki ne támadná a kartelle-

ket, de felkészült, adatokkal alá-

támasztott beszédet alig hallunk. 

A mult hét szónokai közül csak 

Buday Dezső nagy beszéde ma-

gaslik ki, aki az ország közvéle-

ménye elé tárta a karteilvezérek 

elképesztő jövedelmeit. Ebből a 

beszédből megtudhatjuk, hogy 

tobzódnak a jólétben a kartell 

urai akkor, amikor a mezőgazda-

ság, kisipar ós kereskedelem a leg-

nagyobb válságát éli. 

A kartellvitában tartalmas be-

szédet mondott Petrovácz Gyula, 

aki a mai állapotokat kartellj ob-

bágyságnak nevezte. Azután Bud 

János válaszolt Gaál Gaszton tá-

madásaira s' védelmébe vette azo-

kat a tisztviselőket, akiket Gaál 

Gaszton támadott. Kéthly Anna, 

az egyedüli szocialista nőképviselő, 

a Gyárosok Országos Szövetségé-

nek tulajdonítja a javaslatot, 

amely az erőseknek a javát szol-

gálja. Azután állott fel általános 

érdeklődés közepette Buday Dezső, 

aki beszéde elején rámutatott 

arra, hogy azok a képviselők, akik 

a kartelleket védelmükbe vették, 

csak igen óvatosan mertek a kar-

tellek védelmére kelni. Nem akar-

ja azt mondani, hogy azok a kép-

viselők, akik bizonyos vonatkozás-, 

ban vannak a kartellekkel, a kar-

tellek bűntársai, de bizonyos az, 

hogy elfogulatlanul nem szólhat-

nak hozzá a kérdéshez. 

— Mi voltaképpen a kartell? 

Nem egyéb, mint néhány erősnek 

szövetkezése sok gyenge ellen. 

Ami közszállítási szabályzatunk 

úgy van megalkotva, hogy más, 

mint kartell, alig kaphat megbí-

zást. Itt feltétlenül kell valamit 

tenni. A tőke nem akar lemondani 

hasznáról. Már pedig a magyar-

országi tőkének éppen elég alkal-

ma volt tartalékot gyűjteni az Ín-

séges esztendőkre, kötelessége 

most ezt a tartalékerőt a munka-

nélküliség terjedésének megaka-

dályozására felhasználni. Hol van 

azonban az a tőke, amely azt mon-

daná, hogy lemondok agy időre az 

irtózatos profitról, hogy enyhít-

sem a munkanélküliséget? 

A vidéken ma is csak 16—14 

százalékra adnak kölcsönt a 

szerencsétlen magyar embe-

reknek, már pedig ilyén ka-

matláb mellett el kell pusz-

tulni. 

A magyar nép elég igénytelen, ta-

lán a leglemondóbb, legszerényebb 

az egész világon, de azért az is 

meg fogja elégelni azt, amit vele 

tesznek. A főváros és az állam 

maga nem biztosíthat minden 

munkaalkalmat. Feltétlenül szük-

ség van arra, hogy a magántőke 

megmozduljon. Rendszabályokkal 

kell kötelességének teljesítésére 

szorítani a tőkéseket. A hiteléletbe 

bele kell avatkozni. 

A pénzügyminiszter legutóbbi 

kimutatása szerint 1450 mil-

lió pengő .betét fekszik a ban-

kokban. Meggyőződésem sze-

rint — mondotta — ezt a 

pénzt megkoplalja a magyar 

1 
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középosztály és a magyar 

mtinkás. 

Kategóriák szerint szeretném tud-

ni, hogy miként használják fel ezt 

a pénzt. Hol van ez a másfélmil-

liárdnyi összeg ? Alapos a gyanúm, 

hogy még a közhitel céljaira szánt 

összegek túlnyomó része is a kar-

tellek kapitalista kézeiben van. A 

TÉBE ki tudja elégíteni a nagy 

részvénytársaságok igényeit, de a 

közmunkákra nem jut pénz. 

— Magyarországon van sómono-

pólium és dohánymonopólium, 

miért nem lehet megcsinálni a ke-

nyérmonopóliumot, amikor itt az 

ország egyik legégetőbb kérdésé-

nek megoldásáról van szó? Azt 

mondják, azért, mert az interven-

ciós vásárlásokra nincs fedezet. 

Bocsánatot kérek, ha a 

Strasszerek, a Königek, a 

Schlesingerek és Pollákovi-

csok tudnak a hiteléletben fe-

dezetet találni ilyen bevásár-

lásokra, miért nem tud fede-

zetet találni a magyar állam 

fontos közcélokra? 

A gazdasági élet irányítása az ál-

lam kezébe« kell hogy legyen. A 

bank csak szolgája legyen a gaz-

dasági életnek, nem irányítója. 

— Szóvá teszem a vásárcsarno-

koknál mutatkozó lánckereskedel-

met, amely á falusiak által olcsón 

felhozott árukat reggel drágán 

adja tovább. Az ilyen lánckereske-

dőknek annyira hatalmukba kerül 

az áru, hogy rövidesen diktálhat-

ják az árakat. Példa erre, hogy 

amikor Budapest látva a húsfo-

gyasztás csökkenését, eltörölte a 

vadhúsfogyasztási adót s ezzel 

640.000 pengőt veszített el, a lánc-

kereskedők egy fillérrel sem ol-

csóbbították az árakat. 

Amikor az állam 3 százalékről 

2 százalékra szállította le a 

forgalmiadót, ezáltal kiesett 

az államháztartásból 40.7 mil-

lió pengő, akkor ennek az adó-

elengedésnek hatását sem a 

termelő, sem a fogyasztó nem 

érezte meg. 

Hol maradt ez a 40 millió, kiknek 

a zsebeiben? Én ellene vagyok a 

fogyasztási adónak, mert anti-

szociális, de ha eltörléséről van 

szó, tudni kell, hogy mennyit köny 

nyített ezzel a kisegzisztenciákon, 

Amikor az országban 13 pengőre 

esett a búza ára, akkor a nagy pé-

kek arról vitatkoznak, hogy fel 

kell emelni a kenyér árát. 

— Hogy lehet az, hogy a búza 

ára esik, a kenyér drágul? Ezután 

a bankoknak az áruforgalom és az 

ipar terén kifejtett egészségtelen 

működését fejtette ki. A bankok 

különböző ipari vállalkozásokká 

irtózatos hasznaikat akarják el-

tüntetni. Ez tűrhetetlen állapot, 

Egy bank egymaga 43 iparválla-

lat gazdája. Vissza kell szorítani » 

bankok működését arra a térre: 

amelyre engedélyük van. 

Minden titkok feltárulása... 
(A nagybirtok) 
(Ötödik köslomény.) 

írta: ZSIRKAY JÁNOS 

A tőke érzéketlen volt a magyar 

iérdések iránt. Csak egy volt nála 

érzéketlenebb: a nagybirtok. A 

Habsburgok magyargyűlölő lelke 

ezen a téren játszotta el a leggono-

szabb, de — fájdalom — a legsike-

esebb politikáját. Ez a politika 

azt diktálta, hogy uradalmakkal, 

fejedelmi nagybirtokkal kell jutal-

mazni az árulást. Idegen főurakkal 

kell megtömni az országot, egy-

részt, hogy a magyar mágnások 

„kevesedjenek", — másrészt, hogy 

az idegenek nagybirtokai akadálya 

egyen az egészséges, egységes 

népszaporulatnak és fejlődésnek. 

Az idegen uraság rendesen Bécs-

ben lakott állandóan s csak nya-

ranként, vadászati időben rándult 

e egy-két hétre a kastélyba, le-

rozva magával az idegen személy-

zetet, a bécsi szobalányt, a porosz 

nevelőnőt, a cseh inast. Minden 

kastélyban a bábeli nyelvzavar ke-

veréke, ahol a hazai nyelv, a ma-

gyar kiszorult az edénymosó és 

súrolóasszonyok ajakára. A ma-

gyar itt csak béres, legfeljebb is-

pán lehetett, lia ugyan volt begye, 

hogy eltűrje a krakéler és magyar-

gyűlölő cseh adjunktus és morva 

intéző pimaszkodásait. A kaszár-

nyákban a cseh tisztek, az urada-

lomban a cseh és morva inézők, a 

bankokban a zsidó bankárok dik-

tálták a tempót és a szegény ma-

gyar mindig csak azt érezte, hogy 

vele mindenki játszhat a kedve 

szerint. Mert neki csak egy a kö-

telessége: befogni a száját, hall-

gatni, különben ja j ! Az angol 

gyarmatok indusai sem érezhették 

jobban gyarmatmivoltukat, mint a 

magyar a saját hazájában. Az a 

környezet, amelyben élt, — csak a 

nyomort, a szegénységet, a lemon 

dást jelentette. Ahol életet, gaz-

dagságot és jólétet látott: az már 

rendesen tilos terület volt az ő 

számára, ahol lehetetlen nevű ide-

genek habzsolták az élet javait. Ha 

ily mostoha sors mellett legalább a 

közigazgatás ébredt volna arra, 

hogy mi a kötelessége a magyar 

fajtával szemben. Hogy amikor 

közös hadsereg idegen tisztjei, az 

idegen nagybirtokosok idegen sze-

mélyzete,' a tőke zsidó vámszedői 

mind, mind csak a magyaron élő-

dők, ezt rúgta, ezt cibálta: leg-

alább lett volna az életnek egyet-

len tere, ahol megdobbant volna a 

szív és az a szegény, szegény nép 

érezte volna, hogy vele vannak, va-

le éreznek és feledtetni igyekeznek 

vele mostoha sorsának borzalmas 

szenvedéseit. De a ml közigazgatá-

sunk — sajnos — csak gép volt, 

annak örült, ha az aktákkal nem 

volt restanciában s amely rende-

sen csak választásokon vette észre, 

hogy az akták mögött emberek is 

vannnak s az embereknek, bármily 

rongyos is a nadrágjuk és ruhájuk, 

szívük is van és éreznek is. Dehát 

ilyesmikkel nem törődtünk. Jó úgy, 

ahogyan van. Mindenki rendben-

valónak talált mindent, még a bir-

tokviszonyokat is. Sőt talán ezt a 

leginkább. Mert agrármozgalmak-

ról, egy kis földreformról ha be-

szólni mert valaki, az már mind-

járt a Dózsa György emlékét idézte 

elő, amit csirájában kellett elfoj-

tani. Az idegenek ellen nem volt 

szabad sokat ágálni. Azt mondják: 

pénzt, tőkét hoznak az országba. 

Modern gazdaságokat rendeznek 

be s ezzel emelik a földmívelést. 

Pompás fácánosokat és vadászte-

rületeket létesítenek. Nagyszerű 

társadalmi emberek. Vadászatai-

kon pompás összejövetelek vannak, 

ott van a főbírótól a főispánig 

minden számottevő úr s minden 

megyei földbirtokos is. Hogy egy 

idegen báróurficskáért az egész 

megye társasága úgy törte az ide-

gen nyelvet, hogy csak úgy ropo-

gott, — sebaj. Fő, hogy mulatság 

volt, vadászat volt, s a kis magya-

rok is kereshettek 40—50 krajcárt 

a hajtásért. Ez is valami. Másnap 

aztán nyulat kapott a plébános, a 

jegyző, a postamester, az állat- és 

emberorvos, az állomási előljáró. S 

ezzel az uradalom már le is rótta 

a köteles figyelmet a hatósággal 

szemben s minden rendben volt 

Ha a községnek út kellett? Nem 

lehet, mert az uradalom... Ha í 

községnek legelő kellett, hogy állat-

állományát feljavítsa? Nem lehet, 

mert az uradalom... Ha házhely 

kellett, hogy a szaporuló ifjúság is 

tűzhelyhez, önálló otthonhoz jus 

son? Nem lehet, mert az urada-

lom . . . Ha föld kellett volna, mert 

-már a félholdakat barázdálta 

széjjel a földéhség? Nem lehet, 

mert az uradalom . . . 

S ha már az uradalom el is ha-

tározta magát, hogy parcellázni 

fog, — dehogy is hívták volna ösz-

sze a község gazdáit egy kis meg-

beszélésre, tanácskozásra, hogy 

miként is lehetne úgy juttatni 

földet a kismeberekhez, hogy a leg-

olcsóbban, legelőnyösebben jut has 

sanak hozzá. Ez túlegyszerü s föl 

szociális eljárás lett volna. Mire 

való a bank és az ügyvéd? Elvégre 

ezeknek is kell csak élni valami 

bői? így jöttek létre a parcellázó 

bankok, ahol a nagybirtok olcsón 

adott s a kisgazda drágán vett, s 

ahol a hasznot a bank zsebelte be 

no meg az ügyletet lebonyolító 

ügyvéd... 

• Milyen máskép lehetett volna 

minden, ha a nagybirtok tudta 

volna, mi a kötelessége a néppé 

szemben. Milyen máskép lehetett 

Pipázók figyelmébe! 
A világhírű 

ADLER FÜLÖP FIA 
ta j tékpipakészi tö cég, 
Budapest, V., Deák-tér 1 

tajtékpipáknál és szipkáknál, vala-
mint valódi borostyán szipkáknál 

117 éves fennállása 
AA 0/ alkalmából március havában 

¿U 1° engedményt ad 
k ö z i s m e r t e n s z a b o t t áraiból 

Képes árjegyzék kívánatra ingyen 

volna, ha a gróf úr is, a püspök úr 

is, a káptalan kanonok urai is tud-

ták volna, • hogy a nagybirtoknak 

is megvannak a maga kötelességei 

néppel szemben, akárcsak a 

nagytőkének. Nagy bajok szár-

maznak ebből, ha ezt a kötelessé-

get elmulasztjuk. Mint ahogyan 

származtak is. A gróf urakat is, a 

püspök és kanonok urakat is éppen 

azok a kommunista „intellek-

tuel"-ek kergették ki kastélyaik-

Dói, akik az ö becézett zsidó bérlői-

nek a fiai és leszármazottjai vol-. 

tak. ök tették lehetővé, hogy a 

zsidó nagybérlők egy-két évtized 

alatt nagybirtokossá lehessenek s 

olyan gazdag középosztályt alkos-

sanak, amely a maga gazdagságá-

ban, felfuvalkodottságában hadat 

mer üzenni mindennek, ami neki 

nem az ínyére való, mindennek, 

ami magyar, s mindennek, ami ke-

resztény . . . 

Hja, de sem a gróf urak, sem a 

püspök urak kisbérlők^el nem sze-

rettek bíbelődni. Jobb .¡ólt nekik a 

Róth úr, meg a Schlesínger. Elég 

gondolták —, ha a magyar pa-

raszt. az örök üdvösséghez jut, a 

földi üdvösség lehet a zsidóé. A 

lélek biztosítva, a test az csak por 

• nem fontos. így történt, hogy 

míg a nagybirtokokon egy gazdag, 

független zsidó középosztály neve-

lődött, — a magyar sorvadt és 

pusztult. Felszabadftottnak hitte 

magát a szegény, de csak hitte, 

mert valójában rabszolgább volt a 

rabszolgánál. A tőke, az uzsora ki-

szolgáltatott rabszolgája és hűbé-

rese, aki nem tizeddel fizetett, ha-

nem az ingével is. 

(Folyt köv.) 

Megtörtént 
a nagyatádi választás 
Szerdán zajlott le Nagyatádon 

a képviselőválasztás, amelyen két 

kisgazda harcolt a mandátumért. 

Az egyik Nagyatádi régi híve és 

barátja. Kisiván János, aki a kor-

mánypártnak volt a jelöltje, — a 

másik Ambrus János, az újonnan 

alakult Szijj Bálint-féle párt pro-

gramjával lépett fej, 

A választás eredményét délután 

hat órakor hirdette ki a választási 

elnök. E szerint Kisiván János 

5443 szavazatot, Ambrus János 

1990 szavazatot kapott. így a 

nagyatádi kerület országgyűlési 

képviselője 3437 szótöbbséggel 

Kisiván János lett. 

k. 
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Politika a vasútállomáson 
Zúzmarás téli idő van. Az idő a 

láthatárt megrövidítette, a levegő 

megsűrűsödött és a földre szállt. 

Az egész határ úgy néz ki, mint 

egy fehér tenger. Az utcák a falu-

ban kihaltak. Itt, ott hallatszik 

egy-egy legény kurjantása. A vasút 

felé egy ember igyekszik. Gallér-

ja felgyűrve, mit a zúzmara bele-

pett. A távolból vonat füttye hang-

zik. Az embeft gyorsabb léptekre 

serkenti, hogy az állomásra érjen, 

mire a vonat befut. A vonat mégis 

hamarább beért, mint az ember, 

de szerencséjére, a gyorsvonat, 

mire ő a pénz szűke miatt nem ült 

fel. Amikor meglátta, hogy nem a 

személyvonat, meg ,is lassította a 

lépéseit, mert ráért. Lassú léptek-

kel is hamarosan odaért. A yáró-

kályha mellett ültek, melegítették 

magukat, kiken meglátszott, hogy 

nemrég mentek oda. Az ember lé-

ha jtótta gallérját, megdörzsölte a 

kezét és ö is á kályha. inel lé húzó-

dott, melegítette az úton átfázott 

testét. A két idegen bizonyos ideig 

úgy nézett az idegenre, mintha 

nem is magyar ember volna, de 

később ez a megvetés elmúlt. Meg-

eredt a beszélgetés. Ma már min-

denütt a politika a főheszéd. Erről 

beszélnek az istállóban, az olvasó-

körökbén, a kávéházakban, a me-

zőn a pásztorember, a szomszéd, a 

rokonössz^) vet eleken , a lakodal-

makban, szóval mindenütt és min-

denütt. Tehát vasútállomáson vá-

rakozó utasok sem maradhatnak 

ki. Amint mondom, ott is arról 

beszéltek. Szóbakerült az ország és 

világgazdasági helyzete, az ország 

és világpolit ikai szabadsága, kere-

sete a munkásnak , a kisgazda 

megélhetési lehetőségei, a sokfize-

tések. stb. Ha hallotta volna egy 

fejbólintó ezt a beszélgetést, biz-

ton lemondott volna a mandátu-

máról . A sok beszélgetés közt szó-

ba került á községek mai tespedt 

állapota, a községek működése és 

a községekben levő vezetők önké-

nyes uralma is.. Vannak községek, 

hol megválaszlatlanul működik az 

elöljáróság már hónapok óta és 

mégis alig lehet ellenük valamit 

tenni. Vannak községek, hol min-

dent elkövetnek, mond ja a harma-

dik, hogy a népakarat ne érvénye-

süljön, legyen az biró, képviselő-

testületi tag, törvénybíró, vagy 

bárni i más választás. 

így aztán, — folytatja tovább a 

beszédét az ember — nem csoda, 

ha a nép nem bízik az elöljárójá-

ban sem és ellenséget lát benne. 

— Hát bizony — veszi át a 

szót a másik — sodorint égyet a 

bajuszán, mintha azzal is nyoma-

tékosabb lenne a beszédje, előveszi 

a zacskóját és tölt a pipájába, 

mintha úgy jóbban esne a beszéde 

— ná lunk is így áll a dolog. A 

községi b író mandátuma már jú-

niusban lejárt, tehát már gondol-

kodik egy kicsit, az u j ja in számól-

ja a hónapokat , hét hónapja ami-

óta megbízás nélkül működ ik , pe-

dig a nép má r mást szeretne a bí-

rói székben ülni látni és ennek az 

érdekében mindent elkövettek, 

hogy tervük sikerül jön és minden 

hiába. Ha aratás lesz, egy szép na-

pon kidobol jók, hogy biráválnsz-

lás lesz cs újra az lesz, aki volt, 

mert senki sem lesz ám bolond, 

hogy a búzát peregni hagy jer azért, 

hogy bírót Választani menjen, úgy-

sem az lesz, dkít ítri akarunk, 

mert. .akkor először a törvényt 

kellene megreformálni. Pedig azt 

meg nem teszik, mert a fát még 

senki sem vágta ki önmaga alatt. 

— Hát ez már mégis helytelen 

— veszi át az egyik utas — , hogy 

így bánnak a néppel, hjszen a nép 

már megérett arra. hogy maga vá-

lassza meg a maga vezetőjét. Mért 

nem tömörülnek és vinnék az 

ügyet fel a legmagasabb fórumig. 

Ez nem mindennapi dolog, hiszen 

ha a munkás az idejét kitölti, ú j 

szerződést köt az ő munkaadójá-

val és ha továbbra kell, csak akkor 

marad továbbra is a helyén. A 

börtönre ítélt is- csak a neki ki-

szabott időt tölti a börtönben és 

tovább nem is tarthatják, . mert 

törvénybe ütköző dolgot követné-

nek el vele. Meg a termeszét rend-

je is azt tartja, hogy mindennek 

van kezdő és végső határa és azon 

túl nem lehet semmit lenni. Az 

alma, ha megérik, leesik a fájáról , 

a szilvát nem lehet felragasztani 

vissza, habár a szilva még szeretne 

o l lmáradni . Ezer és ezer ilyen ér-

vét tudnék felhozni — mondja az 

idegen — és azon csodálkozom, 

hogy a nép még mindig tűri, hi-

szen ezt nem volna szabad. 

A vonat lesipolt, az idegen fogta 

a botját és búcsút vett a két tár-

sától. Ők pedig még soká eltöp-

rengtek a hallottakon. Mert, — 

bár igazat mondott, az idegen, 

mégis minden döcög a rozzant sze-

kéren tovább, mintha az utolsó 

században egyáltalán nem válto-

zott volna a világ. 

Mezőkövesd, 

Demeter József. 

Mesterségesen fogják 
öntözni az Alföldet 

Érdekes tervek merültek fel az Al-

föld mesterséges öntözésével kapcso-

latban. A nyáron ittjárt Magyaror-

szágon egy spanyol bizottság és ve-

lük egy tudós, akr az egyiptomi ön-

tözőberendezéseket is létesítette. Ezék 

megállapították, hogy víz van elég, 

tárolni is lehet, sőt zsilipeket is lehet 

építeni és hozzá lehet fogni a villa-

mosításhoz. Ez új honfoglalás lenne. 

Ha meg tudják csinálni, akkor az Al-

föld meg van mentve. Az a terv, 

hogy húsz év alatt két és félmillió 

hold földet látnának el öntözőművek-

kel. 

Részvénytársaság alakulna erre a 

célra külföldi tőkével és ebben részt-

venne az állam is. A külfödi tőké szí-

vesen adja a pénzt, de csak akkor, ha 

nemcsak öntöznek, hanem villamos 

erőműveket is létesítenek. Az öntöző-

művek költségeivel nem terhelnék 

meg a gazdákat. A gazda csupán azt 

volna köteles eltűrni, hogy földje fö-

lött beton öntözőcsatornákat építhes-

senek. Csak akkor fizetne a gazda, ha 

öntözni akar. ötven milliméter víz 

megfelel négy jó esőnek. Spanyolor-

szágban holdanként 16 pengő vízdí-

jat fizetnek ezért. 

Ha a tervet végrehajtják, megoldó-

dik a munkanélküliség kérdése is. Az 

előmunkálatok máris nagymértékben 

előrehaladtak. A Hortobágyon. és Ti-

szaderzsen kísérleti állomásókat állí-

tottak fel és tavasszal mindkét helyen 

200—200 holdon megkezdik az ön-

tözést. 

Hozzávetőleges számítás szerint 

egy hold öntözési berendezése 200 P-

be fog kerülni, amit azonban nem a 

gazda fizet. Érdekes ezzel kapcsolat-

ban, hogy egy nagy angol társaság 

többezer holdon almafát akar ültetni 

Magyarországon, de csak úgy, ha ezt 

öntözésre alkalmas területen teheti. 

A magyar gyümölcs ugyanis kitűnő, 

nagyon zamatos, de a szárazság mi-

att korán fonnyad és férges lesz. Az 

öntözéssel mindezt ki lehet küszö-

bölni. 

Tizenkétévi fegyházra ítélték 
a nyíregyházi gyilkost 

Ismeretes az a bűntény, ami a mult 

nyáron Nyíregyházán történt. Klein 

Sándor könyvelő meggyilkolta Stark 

Antalt', az Ehren'feld fatelep cégveze-

tőjét.A két tisztviselő között az ellen-

tétet az élezte ki, hogy Stark plety-

kákat terjesztett Klein Sándor és 

Ehrenfeld Magda szerelméről. Emiatt 

szólalkoztak össze, ami tettlegessé fa-

jult s verekedés közben Klein addig 

ütötte egy franciakulccsal Stark fe-

jét, amíg meg nem halt. Azután ijed-

tében elásta a fatelepen. 

Először. Klein azt híresztelte, hogy 

a cégvezető 1000 P-t magáhozvett a 

cég pénzéből^ és megszökött, de rövi-

desen kitudódott, hogy Stark gyilkos-

ságnak esett áldozatul. A gyanú Klein 

Sándorra térelődött, aki a gyilkosság 

után nyomban kivette szabadságát és 

Génuába utazott. A lelkiismerete 

azonban nem hagyta nyugton és on-

nét levelet írt a nyíregyházai rend-

örségnek, melyben bejélentette, hogy 

a gyilkosságot ő követte él. Innét visz-

szautazott Magyarországra és a nagy-

kanizsai • rendőrség már a határállo-

máson elfogta. 

A gyilkossági per tárgyalását a 

mult héten folytatták le. A napilapok 

az egész tárgyalás alatt oldalakon ke-

resztül ismertették á.tárgyalást, mely-

nél pikánsabb és megbotránkoztatóbb 

tárgyalás még sohasem volt Magyar-

országon. Á gyilkos valósággal ké-

jencmódra adta ejő Ehrenfeld Mag-

dával való e reimét, ami minden jó-

ízlésű emberben felháborodást keltett. 

Az egész per inkább a szekszuális ér-

zékek felajzása volt, mint gyilkossági 

per. Ezt magyar ember nem tette 

volna, mégha gyilkossággal vádöltan 

állott volna is a bíróság előtt. 

A bíróság négynapi tárgyalás után 

hozta meg ítéletét. Mivel az előremeg-

fontolt szándékot nem sikerült meg-

állapítani, a gyilkost 12 évi fegyház-

ra ítélte. 

A l ü l l ! > ® K f A l 

Ne éljünk hiába! 
Rab még a piciny virág is 

S borús az ég boltja, 

Hol a honvéd szuronyerdő 

Glóriáját fonta! 

Dicső ősök jó példáját 

Nem követi senki? 

De gyáva nép, ki hazáját: 

Hűtlenül elveszti! 

Ma mindenki magának él 

Tisza, Dipia táján, 

Nem sző bosszút a szivekben 

Annyi rémes látvány! 

A harangok búsán búgják: 

Szenvedés az élét! 

Hát. kihalt itt minden magyar ? . . , 

Vagy már nincs hős lélek? 

Száll az ige ajkról-ajkra: 

Ne éljünk hiába! 

Forralja fel honfi keblünk-

Őseink példája! 

Kiknek szent volt e hon minden 

Talpalatnyi rögje, 

Melyért annyi láncot s igát: 

Roppantottak össze! 

Minekünk is legyen édes, 

Szent az, mi volt hajdan, 

Ne rettegjünk! állt a magyar: ' 

Rég mennyi viharban! 

Vércseppjeit bús homlokán, 

Dús haja törölte: 

Diadala volt a szabad, 

Nagy haza göröngye! 

Rajta, rajta! jó magyarok! 

Ne éljünk hiába, 

Kárpát ..alján nyíljon ki a 

Szabadság virága! 

Testvéreinkkel eggyé forrva 

Tegyünk kezet-kézbe: 

S szebb nap ragyog a kék égről," 

Majd a magyar népre! 

Molvány. FEKETE SÁNDOR. 

Örömhegyen 
Árnyas erdők, hegyek, dombok . . . 

Csilingelő kis 'kolompok 

Édes hangja zengedez, 

Hol a patak csörgedez. 

Itt van az én kicsi tanyám, 

Itt lakik az apám, anyám 

S ez a kis Iák • szent nekem, 

Imádság és szerelem. 

Tündérkert se,ni lehetne szebb, 

Virágosabb, szereimesebb, 

Rózsatavász itt rágyög 

S szépek itt a hajnalok. 

Méhek zsongnak a virágom, 

Tarka lepkék a faágon 

Játszadoznak, kacagnak, 

örülnek a tavasznak. 

Kicsi lányom kacagása 

S a kis fiam csacsogása 

Menyországot varázsol, 

Ehhez a kis tanyához. 

Örömhegyi kislakomban, 

Virág nyíl az ablakomban, 

Egy kis külön szent ország, 

Ez nékem a menyország. 

Orosztony-örömhégy. 

UJVÁRY KÁLMÁN. 

Megjelent a 

PONGRACZ 6V8ESTER 
i felvonásos drámai népszínmű 

irta Zslrkay J ános . A darab tárgya ¡alue; s 

azért ajánlatos mert nem kell hozzá nehezen 

beszerezhető díszlet. - Ára 2 pengő 80 llll. 

Előadás: [03 5 p. — MindénUtt nagy siket. 
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Hat és félszázalékos kamatozású kölcsönnel 
Irta: dr. Sényi Pál segítenek az eladósodott kisgazdákon 
Német mintára feltételhez kötik az árverést 
Az elárverezett gazda bérlő lesz a földjén 

Hosszú- halogatás után végre 

szerdán este mutat ta be a pénz-

ügyminiszter az egységes pártnak 

az eladósodott birtokok megmen-

tésére irányuló tervét. A terv ma-

ga igen ügyés és alkalmas arra, 

hogy megnyugvást keltsen, csak 

egy a ba j : erről az egész tervről 

törvényjavaslat készül, amely ál-

lítólag szövegezésében is elkészült, 

de 

törvény csak akkor válik be-

lőle, ha az országgyűlés mind 

a két háza elfogadja. 

Ez annyit jelent, hogy a munka 

megkezdéséhez legalább még egy 

hónapi időre van szükség. Hogy 

ez idő alatt el tudja-e érni a kor-

mány, hogy a hitelező pénzintéze-

tek és egyéb adósok kitolják az 

ái-verések megtartását, nem tud-

juk. A pénzügyminiszter remény-

teljes hangulatban mondotta el be-

szédét és az egységes párt érthe-

tően lelkesedett. 

Wekerle szerint a földbirtok el-

adósodása kisebb, min t a háború 

előtt volt, de sokkal súlyosabb. 

Sok gazda nem a hitelnyújtással 

foglalkozó intézményektől, hanem 

alkalmi hitelezőktől vett fel köl-

csönt, akik, ha eszükbe ju t , árve-

résbe, végromlásba ha j t j ák . Ujab-

ban 

sok árverésen egyáltalán nem 

akad vevő, 

ami még nagyobb baj, mert végső 

következményében még a gazdák-

ban is megrendül a földbe vetett 

bizalom. Szerinte nemcsak az ár-

verésre kerülő birtokokon kell se-

gíteni, hanem be kell avatkozni a 

gazda anyagi ügyeinek rendezé-

sébe akkor, amikor még a bajt 

meg lehet előzni. 

A pénzügyminiszter elgondolá-

sának lényege az, hogy a külföldi 

kölcsönök helyett bizonyos meny-

nyiségü kötvény kibocsátásával 

nyú j t segítséget azáltal, hogy a 

kötvényekért. kezességet vállal. 

Ezzel pótolni lehet a hiányzó tő-

két, amely a gazdaadósságoknak 

azt a részét is rendezné, amelyet 

más módon nem rendezhetne. 

Ezek szerint a rendezésnél a köt-

vények elfogadása áltál továbbra 

iá azok bocsássák rendelkezésre a 

hitelt, akik eddig adták a kölcsönt. 

Eddig a hitelezők bizonytalanság-

ban voltak, hogy mikor és hogyan 

kapják vissza a kölcsönt. Ha eze-

ket a kölcsönöket átváltoztatjuk 

hosszúlejáratú ' kötvényadóssággá, 

amelynek a kamata olyan magas, 

hogy a gazda még elbírja, akkor 

a gazdán is segítettünk és a hite-

lező sem akar árverezni. A hosszú-

lejáratú kölcsönök • és a pénzinté-

zetek által nyújtott rövidlejáratú 

kölcsönök továbbra is raj ta ma-

radnának a birtokon, de olyan nuy-

dosítással, hogy az érdekelt gaz-

dák lélekzethez jussanak és ren-

dezhessék pénzügyi helyzetüket. 

A pénzintézetek továbbra is 

hajlandók a birtokon hagyni a 

hosszúlejáratú kölcsönöket, de 

néni mondják fel a rövidlejáratú 

hitelekét' "sem. 

A kölcsönök folyósítása 
Wekerle szerint aránylag nem 

nagy kötvényösszeggél rendez-

hető azoknak a birtokosoknakiaz 

ügye, akik bajba jutottak. A köl-

csön-akció lebonyolítását az ötös-

bizottságra bízza. Ezt a szervet 

eredetileg kisebb szerepre szánták, 

most azonban döntőszerepe lesz 

és valamely birtokos ügyének ren-

dezése az ő elhatározásuktól függ. 

A bizottság a kérés beérkezése 

után megvizsgálja: van-e szükség 

egyáltalán a közbelépésre és hogy 

lehet-e valahogyan segíteni a kér-

vényezőn. Ha a bizottság megálla-

pítja, hogy lehetséges a segítés, 

kimondja, hogy a birtokot bé-

az Ötösbizottságtól függ 
vészi a rendezésbe és ezt a körül-

ményt az illetőnek á telekköny-

vébe bejegyzi! A törvénynek ez a 

rendélkézése igen lényeges, mert 

ez á telekkönyvi feljegyzés azt 

vonja maga után, hogy bizonyos 

ideig a szóban forgó gazda ellen az 

árverés 'nem haj tható végre. Lesz 

tehát idő, amely alatt a gazda 

pénzügyéinek rendezését keresztül 

lehet vinni. Nem azt jelenti ez a 

módszer, hogy moratóriumot ad-

nak, h iszen.magát az árverést is 

kitűzik; de olyan időpontra, hogy 

a rendezés megoldására közben le-

gyen elegendő idő. 

Mi lesz a traktort vásárló gazdákkal? 
Az ötösbizottság természetesen 

albizottságokkal dolgozik, hogy 

óriási munká já t elvégezhesse. Az 

egyik albizottságnak feladatává 

válik, hogy azoknak a gazdáknak 

az ügyét rendezze, akik traktorért; 

vetőmagért vagy műtrágyáért tar-

toznak. Ezeket a tartozásokat a 

hitelezők egybeírják és kapnak 

egy könyvjóváírást, amely könyv-

Megnehezítik az 
Az a hitelező, aki megegyezett 

és követelése erejéig kötvényt ka-

pott, jól jár . Igaz, hogy kisebb 

lesz a kamatozás, de viszont biz-

tossá válik a követelése. Előfordul-

hat az az eset is, hogy a hitelezők 

egyrésze azt mondja, hogy ő nem 

megy bele a rendezésbe. Ebben az 

esetben a hitelező élhet törvényes 

jogával és megtarthat ja az árve-

rést. Az árverést meg kell tartani, 

azonban a fedezeti rendszernek a 

bevezetését tervezi, amely már 

Németországban és Ausztriában 

meg is van. Eszerint a hitelező 

csak akkor kérheti az árverés 

megtartását, ha biztosítja azt, 

hogy az őt megelőző hitelezők kö-

vetelései azon az árverésen kielé-

gülnek. Ez alól kivételek a jelzá-

logkibocsátó intézetek és a Pénz-

intézeti Központ tagjai . Folytonos 

ái-veréssel nemcsak a földtulaj do-

jóváírás abból áll, hogy a pénz-

ügyi szindikátus, jóváír ja számára 

könyvében azt az összeget, ame-

lyet az ő korábbi követelésével 

szemben kapni fog. Ilyen formán 

a régi ádós és a hitelező között 

megszűnik a viszony. A régi hite-

lező helyébe lép a pénzügyi szindi-

kátus,. illetve az a pénzintézet, 

amelyik a lebonyolítást végzi. 

árverés kérdését 
nőst veszélyeztetik, de veszélyez-

tetik azökat a hitelezőket is, akik-

nek eszük ágában sincs árverést 

kérni. 

Ha a birtok mégis eljut az árve-

résig, akkor megegyezés történik 

az összes pénzintézetekkel, hogy 

aZök azon az árveréseri részt vesz-

nek, még pedig résztvesznek ad-

dig a határig, ameddig ők ott ér-

dekelve vannak. Ha nem árverez-

nék, akkor a birtok valamelyik 

altruista pénzintézetnek a tulajdo-

nába kerül. Ezt a birtokot aztán 

ú j ra rendezés alá lehet venni olyan 

éjrtelemben, hogy azok a hitelezők, 

akik nincsenek kielégítve, kísérle-

tét tehetnek még egy kísérleti el-

járásra. Ha ez a második rendezés 

sem sikerül, akkor vagy bérbe-

adják, az illetőnek a birtokot, vagy 

pedig odaadják valamelyik család-

tagjának azzal a kikötéssel, hogy 

10 éven belül ugyanazért az Össze-

gért, amelyért az árverésen el kel-

lett adni a birtokot, visszavált-

hatja. 

Az ötösbizottságnak és a Végre-

haj tó albizottságoknak az lesz a 

feladatuk, hogy gyorsan és oko-

san megtalál ják azt a módot, aho-

gyan- az illető gazda legjobban 

talpraállítható. " ' 

Minden bizottságban ott lesz a 

miniszteri biztos, aki már ott jóvá-

hagyhat ja a döntést. . Ha a minisz-

teri biztos tiltakozik ellene,. akkor 

ezt bejelenti a pénzügyminiszté-

riumnak. H a a pénzügyminiszter 

8 napon belül nem válasz«?!, akkor 

ez azt jelenti, hogy jóváhagyta, 

tehát az ügylet lebonyolítható. Ha 

a pénzügyminiszter nem hagyja 

jóvá, akkor ú jabb eljárást kell im 

dítani. 

A pénzügyminiszter, megnyug-

tatta hallgatóságát, hogy , 

a kisbirtokok szanálására 

meglehetős nagy összeg áll 

rendelkezésére. Ha azonban 

ez az összeg nem lesz ele-

gendő, akkor megfelelő köl-

csönügylettel megnöveli. 

Előre nem tudja megállapítani, 

hogy mennyi kötvény válik szük-

ségessé, mert teljes adathalmaz 

nem áll rendelkezésére. A Kisbir-

tokosok Országos Földhitelinté-

zete készített egy részletes sta-

tisztikát azokról a vidékekről, ahol 

a legnagyobb a baj. Leghelyesebb-

nek találná, ha a minisztériumra 

bíznák ennek a kérdésnek az el-

döntését és minden esztendőben 

felhatalmazást kapna arra, hogy 

a könyvjóváíi-ásra és a kibocsátott 

kötvények kamatainak törleszté-

sére a költségvetésbe az összeget 

beállíthassa. Megegyezés csak ak-

kor lehetséges, ha a gazdakölcsö-

nök részéről megfelelő kamatozást 

nyujtunk. Az a 

tervük, hogy hat és fél szá-

zalék lesz a kamat, másfél szá-

zalék a törlesztés. A kötvényt 

30 év alatt kell törleszteni. 

Ezután a közép- és nagybirtok 

talpraállításáról beszélt a pénzügy-

miniszter. Birtok egy ; részének 

parcellázása által akarja rendezni 

a rajtafekvő terheket és pedig 

úgy, hogy a parcellázást külföldi 

vagy belföldi idegén tőke nélkül 

tulajdonképpen maguk az érdekelt 

birtokosok finanszírozzák. A par-

cellázó birtokos „jóváírást" kapna, 
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FELEKEZETI VILLONGÁSOK 
EGY ABAUJI KÖZSÉGBEN 

Fölmentették a plébánost, aki bezáratta 
a templomba a görögkatolikus híveket 

Évek óta tartó felekezeti villon-

gás előzte meg azt a felmentő íté-

letet, amelyet a szikszói járásbíró-

ság hozott a napokban Gáli József 

tornyosnémeti plébános ügyében. 

A plébánost Olexa Péter, I l lés és 

Mihá ly görögkatolikus gazdák pe-

relték be. 

Tornyosnémeti községben a r. 

kat. és a görög kat. egyházak 

közös templomot tartanak fenn. 

A közösség alapja az volt, hogy a 

gör. kat. egyház hívei nyolc Imid 

földet engedtek át a templom cél-

jaira. Ezt az adomány i a róni. kat. 

hívek azzal viszonozták, hogy tu-

lajdonjoguk fenntartásával 

egyszersuiindenkorra megen-

gedték a templomban a gör, 

kat istentiszteletek tartását. 

Ebben az időben Garadna község 

papja járt át havonta egyszer is-

tentiszteletet tartani. Nemrégiben 

azonban a gör. kat. egyházi ható-

ságok Fcdor János lelkészt nevez-

ték ki a községbe, aki működését 

hivatalbalépése nap ján szabály-

szerűi! 

első miséjét Fedor János, a falu 

ú j lelkésze. 

A hívek egyrésze már helyet 

is foglalt a templomban 

és a gör. kat. lelkész az oltár elé 

állott, amikor Gáli József" plébános 

rendeletére a gyertyákat kioltot-

ták. A plébános kijelentette, hogy 

a templomot be fogja zárni. 

Ez meg is történt. 

Gáli József a kulcsot magához 

vette és eltávozott, 

a gör. kat. hivek egyrésze pe-

dig, köztük maga a lelkész is, 

bezárva maradtak a templom-

ban s mintegy ötnegyedórai 

raboskodás után felnyitották 

a templomajtót. 

es a bennrekedtek újra kijutottak 

a szabad levegőre. 

Gáli József plébános azzal véde-

kezett a bíróság előtt, hogy jogo-

san járt el, mikor Fedor János 

gör. kat. lelkész misézését nem en-

gedélyezte. A róm. kat. egyház 

ugyanis 
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amely ha t és fél százalékot kama-

toznék javára . Ebből 4 százalékot 

a volt tulajdonos kapna kezéhez 

év járadékként , két és fél százalé-

kot pedig 20 éven keresztül felka-

matoztatnának, úgyhogy 20 év 

múlva, amikor a j á radék megszű-

nik, a vételárat teljes összegében 

készpénzként kapná meg. Ezu t án 

kijelentette, hogy a törvényjavas-

lat készen van m á r és a legköze-

lebb beterjeszti a ház elé. 

A Magyar Falu a Tábor jólétét 

t a r t j a szeme előtt. Hosszú hóna-

pok kemény harca u tán boldogan 

hal l juk ezt a tervet, amely teljes 

mértékében végreha j t j a azt, am i t 

m i óha j to t tunk , követeltünk. Sas 

szemmel vá r juk , hogy a törvény 

meghozatala elég gyorsan és a 

végrehaj tása meleg, magyar szív-

vel történjék. 

Március 22-én tartja 
első országos nagygyűlését 
a Nemzeti Radikális Párt 

A Nemzeti Radikális Párt. a héten 

rendkívül népes pártértekezletet tar-

tott, amelyen Lob István vaseszter-

gályos elnöklete mellett a fővárosi 

munkásság széles rétegei vettek részt. 

Elsőnek Áfra-Nagy János tartott a 

„Bankok szerepe a közgazdasági élet-

ben" címmel értékes adatokkal és ér-

vekkel alátámasztott előadást. 

Utána Zsoldos Ernő szólalt fel, majd 

a. hozzászólások következtek, amelyek 

során Stavine vszki bányamunkás, Rik 

József mérnök és if j ócsay Gergely 

gazda szólaltak fel s végül az elnök 

bejelentette, hogy március 22-én a fő-

városban a párt országos nagygyű-

lést tart. 

Válasz 
egy támadásra 

Kaptuk a következő sorokat: 

Nagy Ferenc, a közismert „b.is-

sei i f j ú " egyik lapban nekem tá-

madt, amiért a Baranyai Kisgazdák 

Lapjá-ban megírtam róla az igazat. 

Azt írja, hogy a nevezett lapban 

olyan egyén támadta, aki alól a leg-

jobb időkben csúszott ki a talaj. Ez 

az egyén — szerinte — én vagyok. 

Nem nagyon érdekel az ügy, még 

kevésbbé a cikk írója, 'mégis köteles-

ségemnek tartom, hogy a nyilvános-

ság előtt mutassak rá tévedéseire. 

Vegye tudomásul, — ha eddig nem 

tudta- — hogy az én talpam alól 

semmiféle talaj sem csúszott, ki. 

De ha kicsúszott volna is, Nagy Fe-

renccel mindig büs'zkén állok szem-

be, mert érzem és tudom, hogy szol-

gálom fajtám ügyét olyan becsület-

tel, mint ő, de nem is ajánlkoztam 

senki mellé ,(reklámnak" s nem akar-

tam Herceg Ferencet tehetségben 

túllicitálni. 

Egyébként kár a fáradságért. Ba-

ranya népe napirendre tért a „bis-

sei" felett. Ismeri politikai pályafu-

tását. Tudja, hogy első betűje, ami 

nyomtatásban megjelent, a Habs-

burgok elleni förmedvény volt s 

most, hogy Baranya népe megis-

merte őt, egyszerűen átevezett a le-

gitimistákhoz. ú t j a tehát olyan gör-

be, hogy még a kritikához sincs 

joga. 

Eltemettetett — elfelejtetett! 

Garé, 1931 február 16-án. 

Tantos János. 

misével akarta megkezdeni. 

A feljelentés szerint ebben a 

szándékában Gáli r. k, plébános 

váratlanul megakadályozta. Az, eset 

a következőképpen történt: 1929 

november l l-én a róm. kat. isten-

tisztelet befejezése után a gör. kat. 

hívek nagy tömegben jelentek meg 

a templom előtt. Ezen a napon 

mondotta volna Tornyosnémetiben 

A kormányhoz közelálló helyről 

nyert értesülés szerint komolyan fog-

lalkoznak a parlament feloszlatásával 

és az új választások kiírásával. Hír 

szerint a miniszterelnök meglepetés-

szerűen május közepére akarja kiírni 

a választásokat, mert reméli, hogy az 

ellenzéket készületlenül találja ez a 

gyors intézkedés.. . 

Hozzájárul ehhez az elhatározáshoz 

Bethlennek az a reménye is. hogy má-

jüsig megkapja a rég kilátásba he-

lyezett gazdahitelt és ezzel sikerül 

helyreállítania az ország népének erő-

sen megrendült bizalmát a kormány 

iránt. Továbbá azt is meg akarja 

előzni Bethlen, hogy az országban az 

utóbbi időben alakult ú j pártok gyö-

keret verhessenek a választók köré-

ben. 

A miniszterelnökségen állítólag már 

régóta dolgoznak az új választások 

előkészítésén, így az új választókerü-

leti beosztáson is. A kerületek Számát 

ugyánis. csökkenteni akarják. Ezt- a 

változást azonban csak a törvényho-

csak vasár- és ünnepnapokra 

engedte át a templomot, dc hat 

köznapra nem. A bíróság meg is 

állapította, hogy á plébánosnak jo-

gában állott a templomot bezárni, 

mert ő volt a templom fényleges 

ura. így tehát a vád .a ló l felmen-

tették, ellenben a három Olexa-fi-

vért durva becsületsértés címén 

80—80 pengő pénzbírságra ítélték. 

swmmm——— ' 

zás útján lehet, megteremteni, tehát, 

hír szerint, május elején lépne Beth-

A hír persze egyelőre ellenőrizhe-

tetlen. Most, hogy a terv kipattant, 

egyesek- igyekeznek ezt megcáfolni s 

azt állítják, hogy a választások nem 

májusban, hanem októberben lesznek. 

A helyzeten azonban ez nem sokat 

változtat. Ebben az évben bírálatot 

mond a nemzet a kormány ötéves poli-

tikája felett. Amint halljuk, az or-

szágban nagy előkészületek vannak s 

a legtöbb kerületben már most tár-

gyalnak a jelöltek személyében, mert 

nem akarják, hogy a választás telje-

sen készületlenül érje a közönséget, 

len az új javaslattal a Ház elé, néhány 

nap alatt letárgyaltatná, aztán rög-

tön jönne a házfeloszlatás és az új 

választások kiírása. 

Arról is beszélnek, hogy a minisz-

terelnök teljesen átszervezné a kor-

mányt a választásokra és mindazokat 

a minisztereket kicserélné, akik nép-

szerűtlenné váltak az országban. 

1951 m á r c i u s 1. 

S I D I H D C é 
JEGYZI: ILA MUS2V 

HATÓSÁGI 
ELŐZÉKENYSÉG 

Ó — és még merjen valaki beszélni 

a mi hatóságaink nyerseségéről! Mer-

je még valaki mondani, hogy nem 

túlfigyelmesek és előzékenyek min-

denkivel szemben! Mindenkivel? Igen 

bizony, mindenkivel, még egy ellen-

zéki kortessel is. Lám, csak most is, 

a nagyatádi választáson. Kiutasítot-

ták az ellenzéki jelölt korteseit. Azt 

mondották, hogy „távozzanak, de 
azonnal". No, mert ők egy kissé ka-

tonás emberek Az ellenzék azt mond-

ta, nem tud elmenni, mert nagy a sár 

és elakad az autója. Erre mit tesz a 

hatósági előzékenység?! Talán- nem 

törődik többé a dologgal? Dehogy! 

Isten mentsen! Kimegy maga — és 

maga húzatja át a sáron az elakadt 

autót. Igen, igen! Az ellenzéki autót! 

Hát nem pazar előzékenység ez?! Aki 

ennél is többet 'mer kívánni egy ha-

tóságtól, az vagy rosszmájú ember, 

vagy csal! 

MÁJUSI FAGY 

Még messze a május, de mégis má-

jusi fagy csipdesi az egységes hon-

atya urak remény rózsáit, ügy hírük, 

hogy májusban vadászatok, — bocsá-

nat! — választások lesznek. A vadá-

szat, — bocsánat! — választás híre 

nagy izgalmat keltett. Az egységesek 

szaladgálnak jobbra-balra s felvilágo-

sítást szerettek vona kapni, hogy mi 

igaz a hírből. De mindenki csak be-

gombolkozott, már csak annál inkább 

ie, mert mindenki bizonytalannak lát-

ja a helyzetet. Tehát nem kell cso-

dálkozni, ha bizonyos megmozdulások 

lesznek s ama honatyák, akik öt évig 

nem mozdultak ki, mert féltek, hogy 

a falvak levegője' szeplössé teszi az 

arcukat, egyszerre nagy vágyakat és 

epedéseket fognak érezni a falu egy-

szerű gyermekei iránt. Lesz megint: 

„Hogy van édes urambátyám?" —-

„Jaj, dc megszépült a menyecske-

húgom 1" És a többi, és a többi. Na, 

mert, ha el is fagy a májusi rózsa, 

a jó kertész nem esik kétségbe. Majd 

csak fel lehet egy kis:' honatyai mo-

sollyal frissíteni azokat az elfonnyadt 

rózsákat, amiket röviden így hívnak: 

népszerűség 11 

CSÖKKENTIK 
A LÉTSZÁMOT 

Végre, amit mégis megszívleltek:, 

belátták, hogy sokan vannak s hogy 

a 246 honatya igen sok egy ilyen kis 

nemeztcsaládra. Tehát kevesebb lesz 

a számuk, mintegy, 50-nel. Nehezen 

ment, amíg erre rájöttek, de aztán 

mégis . . . Hogy hogyan történt? 

Igen egyszerűen. A képviselői fizeté-

seket tárgyalta a Ház, amikor le 

akarták szállítani a salláriumot, mert. 

soknak találták. De nem lehetett tár-

gyalni, mert nem volt tanácskozó-

képes a Ház. Összesen 12 képviselő 

érdeklődött a saját sorsa iránt. Ez 

volt először. Másodszor újra tárgyalt 

a Ház, mégpedig ugyancsak a képvi-

selői fizetésről. Ekkor már azt vitat-

ták, hogy ha nem is sok az a fizetés, 

— de elég. De megint csak elakadtak, 

mert nem volt tanácskozóképes a Ház. 

Mindössze 13 képviselő érdeklődött a 

saját sorsa iránt. 

Ekkor moiídta ki az „illetékes",. 
hogy tényleg sok a képviselő, ha min-

dig ilyen kevés van belőle. És le-

szállítják. De még így is sok lesz. 

De még milyen sok, mikor a fele 

bizonyára több volna! 

Választások előszelei fújnak 
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A SZÁNTÖ-VETÖ. 

Sííríin felszántott barázdák sorába 
hinti a magot: a jövő Életet; 
mögötte halkan, nesztelen léptekkel 
(vagy csak úgy érzi) valaki lépeget. 

Sok-sok éhező sovány ajk imája, 
mely ott j á r vele minden kicsiny 

rögön 
s mely az ő néma fohászával száll 

fel 
a kéklő égre áldásért könyörgőn. 

S buzgó imájuk meghallgatja az Űr : 
kitárja — védőn — atyai karjait 
s minden elvetett arany búza-

szemben 

megáldja bűnös, tékozló f i a i t ! . . . 

SZILI MIHÁLY. 

Megjelent a Virágoskert második 
száma. A Magyar Falu szépirodalmi 
és társadalmi melléklete, a Virágos-
kert, ma jelent meg másodízben. 
Már az első példány megnyerte ol-
vasóink tetszését s hisszük, hogy -a 
következő számok még nagyobb 
gyönyörűségére szolgálnak olvasó-
közönségünknek. . 

A Virágoskert-ben „Konyhaművé-
szet" címmel ú j rovatot szándéko-
zunk nyitni s ezért nagyon szívesen 
vesszük, ha asszonyolvasóink a 
sütés-főzés terén nyert tapasztala-
taikat receptszerűen beküldik. Ez-
zel azt akarjuk elérni, hogy asszo-
nyaink között is meginduljon az 
egymással való kapcsolat. , Kérjük 
olvasóinkat, hogy kézirataikat lehe-
tőleg minden hónap 15-ike előtt be-
küldeni szíveskedjenek. 

Kudarcot vallott, a vörösnap. A 
kommunisták február 25-én euró-
pai zavargást akartak előidézni. A 
szovjet által Európa valamennyi 
fővárosában tervezett vörösnap 
Magyarországon minden komolyabb 
rendzavarás nélkül múlott el. A né-
metországi városokban a rendőrség 
minden felvonulást betiltott és így 
rendzavarás ott som történt. Prágá-
ban, Lisszabonban és Madridban, 
ahol nagyban készülődtek a kommu-
n i s t á i szintén csend volt. Az aache-
ni bányarobbanáa halottainak te-
metése azonban kommunista bot-
rányba fulladt. Két kommunista 
szónok izgató beszédet (.ártott, mire 
a rendőrség lefogta és elvezette 
őket- Párísban 14 embert tartóztat-
tak le, akik kommunista röpiratokat 
osztogattak. Bécsben ezer kommu-
nista. tüntetett, akik megtámadták a 
rendőröket. A rendőrség azonban 
rövid utcai harc után gumibottal 
szétverte a tüntetőket. 

Két kisgyermek tűzhalála. Hajdu-
sámsonban Szabó József né földmí-
vesasszony lakásán magára hagyta 
két kis gyermekét, a 18 hónapos Ju-
liannát és,a 3 éves Erzsébetet. A 
gyerekek megtalálták a kinthagyott 
gyufásdobozt és.játszadozni kezdtek 
vele. A gyufa meggyulladt, amelytől 
az ágyban lévő szalmazsák lángra-
lobbant. Mire a gyermekek édes-
anyja visszatért, mindkét kislányát 
szénné égve találta. A vizsgálat 
megindult. 

Bekormozott arcú betörök Fegy-
verneken. Adamek Mária 22 éves 
fegyverneki leány vaásrnap az esti 
órákban egyedül tartózkodott szü-
lei lakásán. Egyszer csak hirtelen 
kivágódott a szoba ajtaja és két be-
kormozott arcú rabló támadt a ha-
lálra ijedt leányra. Lánccal az ágy 
lábához kötözték, majd kifosztották 
a lakást. A csendőrség erélyes nyo-
mozást iirdított a rablótámadás tet-
teseinek kézrekerítésére s bejelen-
tette a nem mindennapi esetet a 
szolnoki kir. ügyészségnek is. 

Kadarka Péter a nép-
szerűtlen miniszterekről 

i 
Tisztött Magyar Falu, nagy újságok vannak, 
.4 népszerűségek sorra elhervadnak. 
Hát biz' az igaz is, az idő nagy mester, 
Vasfogával rágni igazán nem restet. 
Kit tegnap éltettek, holnap abcugolják, 
,4c elefántból is csinálnak kis bolhát. 
Azt mondják, a kormány választásra készül, 
Még azt is mondják, nem népszerűség nélkül 
Mert ki népszerűtlen, foghat hákli-páklit, 
Régi kegyelemre hiába is számit. 
Még a miniszter is, hogy nem népszerül, 
Rövid idő múlva bélistára kerül. 
Egyes bcnfentcsek már arról is tudnak, 
Hogy a bársonyülést felmondják a Búdnak. 
Sőt a mindentudók arról is beszélnek, 
Hogy helyét cserélik fia-Wckertének. 
S a székek felé már kinyúltak az ujjak, 
Sorra jelentkeznek a népszerű újak. 
Azt a teringettét! — gondolom magamba' — 
Ne kérjen-e egyet az öreg Kadarka. 
Népszerűség híján igazán nem vagyok. 
Ráismerhetnék a bélistázó nagyok. 
Nem nyikorogna a roggyadozó székem. 
Möghát, -— amint mondják, — eszöm is van nékem. 
Bévinnék a Házba egy hordó kadarkát, 
A cucilista is nekem riyvjt'ná karját. 
Nagy lönne az cccség, akárcsak az éjben, 
Mindnyájan fürödnénk a népszerűségben. 
Nem lenne senkise' egyhamar rcmonda, 
Szárnyra kelne rólunk hóttigélő monda. 
A-t mondanák: ez oszt' igazságos kormány. 
Kadarka.lenne, u gurgulázó torkán. 
Gazdagnak, szegénynek, parasztnak, szódnak. 
.4 népszerűségtől fogynának az inak. 
Elfelejtenék, hogy vált Bnd, miig Wckcrle, 

• Kadarka-kormányon járna minden elme. 
Lönnc is itt jólét, nem lenne hiányos, 
.4 viseletünk sem lenne tán cigányos. 
Majd meglátná ekkor István úr őkelme. 
Milyen alapos is a paraszti elme. 
Ha a franciáknál jó oda a néger; 
Mért ne pályázhatna, a 

Kadarka Réier 

Megmarta a veszett kutya, elcsú-
szott és eltörte a lábát. Nolli János 
veszprémin egyei kerékteleki lakost 
egy kóbor Veszett, kutya megmarta. 
Kcsö este ment a kisbéri kórházba, 
honnan másnap reggel a budapesti 
Pasteur-intézetbe küldték. Nolli az 
állomásra vezető sikos úton meg-
csúszott., elesett, és jobb lábát eltör-
te. Súlyos állapotban vették keze-
lés alá. 

Házakat dönt össze a vihar Mar-
calgergelviben. A napok óta tartó 
orkánszerű vihar összedöntötte -ifjú 
Kiss Károly veszprémmegyei, mar-, 
calgergelyi jómódú gazda egyik 
cselédlakását. A katasztrófa éjjel I 
órakor következett be, amikor a ház 
északnyugati fala nagy robajjal ki-
dőlt, majd a tetőzet is lezuhant.. A 
ház lakója, Sümegi Pál cs három-
tagú családja csodás módon épen 
menekült ki a romokból. 

Villamosyzékbe került, mert eldi-
csekedett. Az amerikai Sing-Sing 
fegyházból elbocsátott, egyik fe-
gyenc elmesélte társainak, hogy 
Harry Burns nevű fegyenetársa, kit 
pajtásai gyávasággal vádoltak, di-
csekvésböl azt mondotta neki, hogy 
Nowyorkban egy rablás végrehaj-
tása közben valakit, agyonütött.. ' A 
hír kerülő utakon a rendőrség fülei-
hez jutott, és a vizsgálat megállapí-
totta, hogy tényleg Burns követett 
el egy newyorki rablógyilkosságot., 
melynek tettesét 2 év óta hiába ke-
resték. Bürüsre, ki tettét bevallotta, 
dicsekvése jutalmául a villamosszék-
ben való kivégzés vár. 

Torzszülött Szerbiában. A szerbiai 
Hrutseváeban egy parasztasszony 
szörnyszülöttet hozott a világra, 
amelynek négy karja, négy lába és 
nágy füle volt. A szörny néhány 
perccel megszületése után meghalt. 

Tábortagjaink figyelmébe. A fő-
város egyik szegélyén dolgozik egy 
fiatal református tanító, felesége, 
ugyancsak tanítónő. Keményfajtájú 
magyarok, falura vágynak, a nagy-
város lármája bántja őket. Hűséges, 
régi tábortagunk. Ha valahol szük-
ség volna munkájukra, forduljanak 
hozzánk tábortagjaink. 

Veszettkutya garázdálkodása Be-
kecsen. Borzalmas garázdálkodást 
vitt véghez egy veszett kütya a 
zemplénmegyei Bekecs községben. 
Alig pár pere leforgása alatt tizen-
hét. felnőtt egyént, mart meg az ut-
cán össze-vissza szaladgáló veszett 
állat., majd bei'ohant. az iskolából ki-
jövő kisleányok csoportjába, akik 
közül öt gyermeken súlyosabb ter-
mészetű sérüléseket ejtett.. A meg-
mart bekecsieket azonnal beoltották. 

Kilenc cs félmillió Magyarország 
lakosainak száma. A „Magyar Sta-
tisztikai Szemle" legutóbb megjelent 
számában többek között. Osonkama-
gyarország népmozgalmit tárgyalja 
1911-től 1929-ig terjedő időre. Gson-
kamagvarországnak 1920-ban 7.9 
millió lakosa volt, 1929 végén 8.6 
millió. Az átlagos szaporulat tíz-
évenként tíz százalékot tet.t. ki, ami-
ből arra lehet következtem', hogy 
Magyarország lakossága 1930 végén 
elérte a 9.5 milliót. Ebből Budapes-
ten lakik 1,004.681 lélek, tehát az 
ország lakosságának kilenced része. 
A főváros az utóbbi fél évszázad 
alatt világvárossá fejlődött, 

Szamárfogaton Páduába. Két 
jászberényi fiatalember, Kalld Ist-
ván asztalossegéd és Fejes Géza ci-
pészsegéd Jászberényből szamárfo-
gattal Páduába megy. A fiatalembe-
rek úgy számítják, liogy három hó-
nap múlva érkeznek Páduába és ott 
találkoznak azzal a zarándokcsapat-
tal, amelyet Zadravetz püspök vezet. 

M H f e l I K I I O B 1 
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BETHLEN ELLENSÉGE 
AZ AGRÁRIUSOKNAK 

Ketten beszélgetnek: 
Az egyik: Hát most már tagadha-

tatlan, hogy Bethlen agrárellenes po-
litikát folytat. 

A másik: Hogyhogy? 
Az egyik: Nem elég, hogy május-

ban választat, de még hozzá v-egyven 
kerületet meg is semmisít. 

A másik: Nos és? Mi összefüggése 
van ezzel az agrárkérdésnek? 

Az egyik: Hogy mi? Próbálj most 
már egy zabszemet is elhelyezni. 

Jól sikerült lakodalom. Február 
14-én volt Susán Dulay János ko-
vácsmester fiának lakodalma, ame-
lyet régi jó gömöri szokás szerint 
tartottak meg. A lakodalmon megje-
lent a falu földbirtokosa, a község 
és vidék jómódú gazdáinak legna-
gyobb része. A lakodalom 12-én kez-
dődött és 15-én délután ért véget. 
Az esküvői vacsorán Léhy Zoltán 
tábortagunk mondott lelkes köszön-
tőt. A lakodalmon elfogyott egy 17Ü 
kilós sertés, 100 kg. marhahús, 50 
darab szárnyas, félhektoliter rum. 
félhektoiiter likőr és két hordó bor. 
A négynapig tartó lakodalmai so-
káig fogják emlegetni a résztvevők. 

Gyümölcsösök, gyümölcsfák ápo-
lása és védelme címmel most jelent 
meg id. Noll Ferenc devecseri fp 
szágkormányzó könyve, amely szak-
szerűen mutatja be a gyümölcsfa-
kezelést és a termés feljavítását. A 
könyv a gyümölcstermelés valóságos 
kiskátéja, amelyet minden tábortav-
nak szíves figyelmébe ajánlunk. A 
tanulmány ára bérmentes küldéssel 
1 pengő. Megrendelhető a szerzőnél. 
Devccser (Veszprém megye). 

Fejszével kettészelte a korcsma-
bérlő fejét. Fót községben Kúria 
Gyula fóti korcsmáros, aki korcsmá-
ját bérbeadta Komlós] Lajos fóti la-
kosnak. elment a korcsmába, hogy 
üzleti tárgyalásokat folytasson a 
bérlővel. Komlósi ugyanis nem fi-
zette pontosan a bérleti összeget, 
ezen vitatkozás támadt közöttük, 
végül verekedésre került a sor. Kom-
lósi elvesztette a fejét, baltát, raga-
dott és kétszer fejbevágta Kúria 
Gyulát., A két fejszécsapás valóság-
gal kettészelte Kúria koponyáját. 
Komlósit a csendőrök letartóztatták. 

Min töpreng ke' Sonkoly koma ? 

0 L Ú , 

— Nem beszélt rosszul az a Fitó 
Samu azon a független kisgazdaala-
ktdáson. Sőt, talán ö volt az egyetlen, 
aki olyat mondott, aminek visszhang-
ja volt mindnyájunknál. Ezt mondta: 
„Átkozott legyen annak a lelke, aki 
ismét becsapja a falu társadalmát..." 
Én ugyan jobban megnyugodtam vol-
na, ha azt mondja: „Aki pedig ezután 
is megszegi a programot és az ígére-
tét, — 25-öt kap oda, ahol nem fész-
kel az agy." 

Nem jó a másvilágra hagyni a le-

számolást. Ti'dmessze van . , , 
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Sok a diplomás ember Csonka-
Magyarországon. 

Sokszor halljuk, hogy sok a dip-

lomás _ ember az országban. Hogy 

mennyi, — álljanak itt a számok Az 

egyetemeken és főiskolákon 16 ezer 

fiatalember végzi ma tanulmányait. 

Egész Nagy-Magyarországon • volt 

8600 ügyvéd, ma a kis országban van 

6200. Budapesten 1910-ben 170Ó ügy-

véd élt, ma 3144.- Orvos volt egész 

Magyarországon 4613, ma 7403. Az 

utolsó tíz évben 3700 mérnök- nyert 

diplomát, 1266 tanár, 3440 jogász. 

Nagymagyarországnak 44.836 köz-

tisztviselője volt, csonka országunk-

nak 1921-ben 60.000. Nem csoda te-

hát, ha sok diplomás ember nem tud 

elhelyezkedni és kenyérhezjutni. Nem 

birja el a kis ország. 

Csökkennek a kisgazdaságok 
. Amerikában. 

Amerika nagy gondot fordít a me-
zőgazdaságára, különösen a farmok-
ra. Nagy megdöbbenést kelt most a 
hír, hogy a farmok száma rohamosai) 
csökken. Ma az egész Egyesült-ÁlJa-
mokban 6,297.877 farm van; tehát 
150.466 farmmal kevesebb, mint az 
1920. évben. 

A legfeltűnőbb csökkenést a New-
England államokban észlelhetjük. 
New-Hampshire 1920 óta farmjainak 
29.5 százalékát elvesztette, Massa-
chusetts 23.5 százalékot, Connecticut 
24.8 százalékot, Rhode, Island közel 
14 százalékot és Vermont 10 százalékot. 
A három középatlanti állam közül: 
Jersey vesztesége 17.2, Pennsylva-
niáé 14.2 és NeW-Yorké 15.2 száza-
lék. Ez a veszteség a nyugati és déli 
farmok gyarapodásában nyeri mér-
legét. 

1920-ban 417.535 külföldi szárma-
zású farmer volt az Egyesült-Álla-
mokban és ezek összbirtoka megha-
ladta a 111 és egynegyedmillió dol-
lárt 

Az angol király fehérneműje. 

Nemrégiben az angol király és ki-
rályné hosszabb időt töltött a lon-
doni tudományos múzeumban rende-
zett .lenipari kiállításon. Az uralko-
dó kijelentette a kiállítás vezetősé-
gének, hogy ő kizárólag ir vászonból 
készült inget hord, mely különösen 
sokáig tart. „A modern gőzmosódák 
tönkreteszik a fehérneműt, de ha né-
ha rongyosan is adják vissza, az em-
bert vigasztalja az a tudat, hogy ez-
zel pártoljuk a szövőipart." Hozzá-
tette a király, hogy vannak még II . 
Vilmos korából származó rendkívül 
finom fehérneműdarabjai, melyeket 
ma is használ. Nagy érdeklődéssel 
vizsgált az uralkodópár egy egyip-
tomi sírból származó 5000 éves kéz-
zel szőtt vászondarabot, amely olyan 
finom fonálból készült, hogy abból 
egy 90 mérföldnyi hosszú vég egy 
fontot nyomna. 

Szóvá] az angol király is hive a ré-
gi j ó házi szőttesnek. Nem csodál-
juk. Hátha még azt kellene viselnie, 
amit a mi zsidóink lőcsölnek a sze-
gény faíusi magyarok nyakára. 

Nem lehet újabb községi állásokat 
szervezni. A belügyminiszter a vár-
megyékhez intézett leiratában kö-
zölte, hogy az ú j községi háztartási 
törvény megalkotásáig, illetve az 
erre vonatkozó végrehajtási utasítás 
kiadásáig, amely törvény, illetve 
rendelet a községi alkalmazottak 
létszámát megállapítani lesz hiva-
tott, — a községekben ú j állások 
szervezése egyelőre függőben tar-
tandó. 

Országgyűlési képviselők 
a vállalatok igazgatóságában 

IV. közlemény. 

Rothenstein Mór: Törekvés Taka-
rékpénztár, Corvinia Biztosító. 

Sándor Pál: Hungária Egyesült 
Gőzmalmok Rt., Omke Építő Rt., 
Omke Lapkiadó Rt. 

Schandl Károly: Altruista Bank, 
Magyar Pénzügyi Szindikátus, Cen-
trum Diákház Rt., Futura Rt., Föld-
reform Szövetkezet, Gazdák Biztosító 
Szövetkezete,- Hangya, Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet, , Tejszövetke-
zeti Központ. 

Simon János: "Kisbirtokosok Bizto-
sító Intézete. 

Söpkéz Sándor; Békésmegyei Villa-
mossági Rt:, Dörogvidéki Villamos-' 
sági Rt., Egyesült Tégla-,és Cement-
gyár Rt., Központi Gáz és Villamos-
sági' Rt-.,' Oekonömia Tüzeléstechnikai 
Rt., Szabó és Mátéffy Villamosipari 
Rt., Hódmezővásárhelyi Villamossági 
Rt., Salgótarjáni ; Villamossági Rt., 
Tiszavidéki Villamossági Rt., Magyar 
Acélárugyár. . . . 

Steuer György: Első Keresztény 
Biztosító, Földmunkások; Vállaikózó 
Szövetkezete. • . 

Strausz István: Marcali Hitelbank, 
Korda Ipari és Kereskedelmi Rt., 
Selyem- és Gyapjúárugyár Rt. (el-
nök). 

sokorópátkai Szabó István; Első 
Keresztény Biztosító Rt., Ú j éarázda 
Lapkiadó Rt., Hangya, Tejszövetke-
zeti Központ.. 

Szabó Iván: Kecsekeméti' Leszámi-
to'ló- és Pénzváltó-Bank, Kecskeméti 
Egyesült Gőztéglagyár, Kecskeméti 
Körzeti Hitelszövetkezet. 

Szabó Sándor: Egyesített Tejipari 
Rt., Hajdúböszörményi Köt-ízövő 
Gyár Rt., Kisbirtokosok Biztosító In-
tézete, Dr. Pápay-féle Oltóintézet Rt., 
Alkaloida Rt., Országos. Központi Hi-
telszövetkezet. -

Szabóky Jenő: Margit Gőzmalom 
Rt. 

Szeder Ferenc János dr.: Szentesi 
Takarékpénztár. 

Szilágyi Lajos: Posner Grafikai 
Müintézet Rt. 

Szinyei-Merse Jenő: Budai Álta-
lános Takarékpénztár, Nemzéti Hitel-
intézet, Hatvani Népbank (fb. elnök), 
Hatvani Asbest Fedőpalagyár Rt. 

Szuhányi Ferenc: Szatmármegyei 
Gazdasági Bank, Csenger és Vidéke 
Takarékpénztára. 

Takách Géza: Első Magyar Gyap-
júmosó Rt. (fb. élriök). 

Tankovics János: S.omogyvármegyei 
Villamossági Rt., Kisgazda és Kis-, 
iparos Tkp. Rt., Kaposvár (v.-igaz-
gató), Kisbirtokosok Biztosító In-
tézete. 

Teleki Tibor gróf: Magyar Föld-
hitelintézet, Magyar Mezőgazdák 
Termelő Rt., Nemzeti Sport Lapkiadó 
Rt., Magyar Mezőgazdák Szövet-
kezete. 

Temesváry Imre: Belvárosi Taka-
rékpénztár, Kristo és Társai Tégla-
gyár Rt. 

Temple Rezső: Budapesti Központi 
Tejcsarnok, Duna Kekszgyár Rt., 
Hatvani Növény nemesi tő Rt., Kis-
sebesi Kőbányák Képviselete Rt., Tej-
szövetkezeti . Központ. 

Tóbler János: Budapesti Munká-
sok és Alkalmazottak Takarék- és 
Hitelszövetkezete. 

Tóth Pál: Kőröstarcsai Takarék-
pénztár. • 

Udvardy János: Magyar Takarék-
pénztárak Központi Jelzálogbankja, 
Pesterzsébeti. Takarékpénztár, Rác-
kevei Takar ékpnztár, Magyar Tógaz-
daságok Rt., Közüzemi és Község-
fejlesztő Rt. 

Ugrón Gábor: Bachruch A. Utóda 
Rt., Budapest—Terézvárosi Bérház 
Rt., Budapest—Terézvárosi Palota-
kezelő Rt., Corvin-Áruház IJt., Egye-
sült Izzólámpa és Villamössftgi Rt., 
Érdi Gőztégla- ës Agyagárugyár Rt.,' 
Fémkereskedelmi Rt., Foncière Biz-
tosító Rt., Goldbérger Sám. F. és 

Fiai Rt.', Győri Textilmüvek Rt., Ma-
gyar A sphalt Rt., OMKE Építő Rt., 
Pátria Bor-, Sörkereskedelmi Rt., 
Schwartzer Szanatórium Rt., Zagyva-
pálfalvai Üveggyár Rt., Üjpesti 
Posztógyár Rt. 

Urbanics Kálmán: Makói Mező-
gazdasági Rt., Mangold Állatbizomá-
mányi Rt. 

Urbán Péter báró: Arad—Csanádi 
Gazdasági Takarékpénztár, Alföldi 
Első Gazdasági Vasút Rt.,' Alföldi 
Gépkéfce&kedelmi Rt., Kecskeméti 
Körzeti Hitelszövetkezet. 

tísetty Béla: Budapesti Pamutaru-
gyár. 

Vargha Gábor: Vasvári Járási 
Népbank, Vasmegyei Általános Ta-
kárékpénztár, Szentgotthárdi Taka-
rékpénztár-,. Járási Téglagyár és 
Építő Rt., Vasvári Hengermalom Rt. 

Vasqdi Balogh György: Marton-
vásári Takarékpénztár. 
Vitéz Győző: Encsi Tkp. (elnök). 
. Vojnits Miklps báró: Bajai Magyar 
Bank, Királymaíom Rt. 

Wolff Károly: Első Keresztény Biz-
tosító Rt. 

Zichy János gróf: Magyar Föld-
hitelintézet, Altruista Bank, Ipari 
Jelzá)ogintézet, Kereskedelmi Bank, 
Székesfehérvári Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank, Első Magyar Ál-
talános Biztosító Rt.., Központi Sajtó-
vállalat, Ú j Lap Rt., Gróf Zichy 
Béla Ürkúti Bányamüvei Rt. 

Zlinszky István: Altruista Bank 
(ügyv.-igazgató), Földreform Szö-
vetkezet. 

* 

Bemutattuk a listát! Mi, akik 
minden pártkeret felett állunk és 
csak a tiszta, szeplőtelen igazságot 
keressük, tájékoztattuk tábortagjain-
kat e tekintetben is. Nem fűzünk 
hozzá magyarázatot. Mindenki maga 
oiyassa és maga alkossa meg e kér-
désben a véleményét. Vannak igaz-
gatósági tagságok, amelyek terhet 
jelentenek és súlyos felelősséget, de 
jövedelmet nem. Ezzel szemben más 
igazgatósági tagságok alig tollvonás-
nyi fáradságot jelentenek, de jelen-
tenek évi 20—30 ezer pengőnyi jutal-
mat. Akad olyan ember elég, aki az 
utóbbit szívesebben választja, mint 
az előbbit. Elég szomorú, hogy ez 
így van. De h á t . . . de h á t . . . Majd 
lesz. ez talán még máskép is. 

Barangolások 
Baranyay Aladár, titkár f. hó 21-

én vitéz Baloghi Dezső makói tábor-

szervezőnkkel együtt meglátogatta 

Rácz István tábortagunkat Kiszombo-

ron; f. hó 22-én pedig Apátfalván 

Langó Ferenc tábortagot és a Gazda-

kört látogatta meg. F. hó 22-én este 

Csanádpalotán a Gazdakörben össze-

gyűltek előtt ismertette a „Magyar 

Falu"-t. Beszéde után Csibrán István, 

a kör elnöke és Fodor Géza, a kör 

jegyzője mondott köszönetet a láto-

gatásért. 

Kik kapták meg a Magyar 
Falu ajándékkönyvét? 

A héten az alábbi gyűjtő tábortag-

jaink kapták meg ajándékkönyvün-

ket: Egédi Ferenc Sumony, Kiss Jó-

zsef Mosdós, Mészáros Ferenc Szeg-

halom, Békési Ferenc Békéscsaba, 

Zseni Lajos Kiskunhalas, Sándor Já-

nos Zalaszentgyörgy, Erdélyi Jenő 

Szeghálom, Tóth Mihály Sárrétudva-

ri, Fehér György Csengele, Bányik 

János Tiszadada, Czinege Ferenc Ti-

szakeszi, ifj . Szabó Károly Felsőmo-

csolád, Ács Sándor Hosszúhetény. 
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Bomlási folyamat az angol munkás-
pártban. 

Az angol munkáspártban megindult 

a bomlási folyamat. Kedden lépett ki 

a Mosley-csoport két első tagja a 

munkáspártból. Ez a két képviselő 

Strachey és dl'. Forgan, akik levelet 

intéztek MacDonald miniszterelnök-

höz, amelyben közlik vele, hogy kilép-

nek a pártból és pedig azért, mért 

elégedetlenek a kormánypárt remény-

telen politikájával. •'•'•• 

Hír szerint Sir Oswald Mosley, a 

csoport vezetője is kilép a pártból, 

ami nagy veszteséget, jelent a mun-

káskormány számára. 

Leszavazták a francia kormányt. 

A Laval-kormány a képviselőház 

keddi ülésének végén szenvedte első 

vereségét, anélkül azonban, hogy en-

nek a leszavazásnak politikai Itövét-

kezménye volna, tekintettel arra, hogy 

a bizalmi kérdést nem vetették fel. A 

kamara ugyanis 285 szavazattal 268" 

ellenében elfogadta azt a szocialista 

indítványt, amely a munkanélküliség 

enyhítésére szolgáló összeget, a pénz-

ügyi bizottság határozatának megvál-

toztatásával 25 millióról, 100. millióra 

emeli fel. 

Lendru munkaügyi miniszter hiá-

ba igyekezett a kamarát, a szocialista 

indítvány ellen hangolni; a szocialis-

ta indítványt elfogadták. 

Merénylet az albán király ellen. 

Ahmed Zogu albán király, amint 

ismeretes, . betegsége gyógyíttatása 

céljából Bécsben tartózkodik. A ki-

rály állapóta már annyira javult, 

hogy meghallgathatta a bécsi Opera 

élőadását. Amikor kíséretével az Ope-

rából kijött, albán emigránsok támad-

ták meg, akik sorozatos lövéseket ad-

tak le az autójára belépni akaró ki-

rályra. Szerencsétlenségükre a golyók 

nem találták Ahmed Zogut, ellenben 

hadsegédjét, Topolai őrnagyot agyon-

lőtték, Libohov udvari műszerészt pe-

dig súlyosan megsebesítették. A me-

rénylőket elfogták. Mindkettő albán 

főhadnagy. Egyiket Jelosinak, mási-

kat Asis Kominak hívják. A merény-

let politikai bosszú műve: 

Benes mosakodik. 

Egy cseh lap, valamint a prágai 

zsoldban levő „Reggel" című pozsonyi 

lap, amelyet felbérelt magyar emig-

ránsok szerkesztenek, legutóbb olyan 

módon foglalkozott Magyarország kor-

mányzójának személyével, amely a 

nemzetközi életben eddig ismeretlen 

volt. A magyar kormány utasítására 

a prágai magyar követ írásban és 

szóbelileg tiltakozott. 

Benes külügyminiszter írásbeli 

jegyzékben elítélte a magyar államfő 

személyét támadó cikket, a helyettes 

külügyminiszter pedig élőszóval fejez-

te ki sajnálkozását és megígérte, hogy 

minden lehetőt el fognak követni, 

hogy hasonló támadások a jövőben ne 

történjenek meg. 

Magyar-olasz-osztrákellenes tünte-
tés Zágrábban 

Pénteken este nagy magyar-, oszt-

rák- és olaszellenes tüntetések voltak 

Zágrábban, a horvát fővárosban. A 

tiltakozó gyűlés után, amelyet a szerb 

túlzó szervezetek rendeztek, a gyűlés 

résztvevői, akikhez a csőcselék is csat-

lakozott, a magyar követség elé vo-

nultak és beverték a követség abla-

kait. Azután az olasz követség elé 

akartak vonulni, de itt már a rend-

őrség útjukat állta és a tüntetőket 

szétverte. 
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A duna fö ld vá r i fő-
jegyző a bíróság: előtt 

A szekszárdi törvényszék most 

tárgya l ja Huber Ferenc dunaföld-

vári főjegyző panamaügyét . Az 

ügyész vádat emelt Huber Ferenc 

volt dunaföldvári főjegyző, Nagy 

János községi napidí jas, Zelics 

Imre volt fogyasztási adóellenőr, 

Halmos Béla fogyasztási adóellen-

őr, Balogh Ferenc községi főjegy-

ző, Farkas I rma községi napidíjas, 

Fuchs Vi lma községi napidí jas, 

Csernyánszk.y Pál községi jegyző, 

Sebé Andor községi irnok, Tamás 

Ferenc, községi írnok, W i t t Kornél 

községi villanytelepi üzemvezető, 

Kun János volt községi bíró, Pencz 

Károly volt községi bíró, Gallay 

¿yörgy , Csiky István, Szabó Sán-

dor. községi esküdtek, Németh 

István bérautófuvaros, Czobor 

György községi pénztáros, dr. 

Szelevszky Ferenc községi pénz-

tári ellénőr, Pintér József bérautó-

fuvarozó, Vargha Ferenc községi 

kertész és Juhász János ellen, 

többrendbeli folytatólagosan 

elkövetett hivatali sikkasztás, 

csalás, magánokirathamisítás 

és egyéb bűncselekmények 

miat t , 

A vád szerint Huber Ferenc du-

naföldvári főjegyző, jogérvényes 

községi határozat nélkül Duna-

földvár község pénztárából, rész-

ben vendég- és mérnökellátási, 

részben pedig sa já t céljaira, saját 

maga által, valamint utasításai 

folytán terhelt társaival készített 

hamis napszám jegyzék 

a lap ján azt színlelve, m i n t ha a ki-

utá l t összegeket a hamis napszám-

jegyzékeken feltüntetett egyének-

nek megszolgált napszám címén 

felvették volna, 

több ezer pengőt utaltatott ki 

és vett fel, az ellenőrzése alatt 

állá községi pénztárból. 

A főjegyző ezenkívül a község 

tu la jdonát képező kavicsot eladta 

és az. azért, befolyó ugyancsak 

többezer pengőt, ami Dunafö ldvár 

községet illette volna, elsikkasz-

totta; A befolyt összegekről szám-

adásokát részben nem vezetett, a 

m e g ! 

revíziós regény! 

M o s t i o l e n t 

Az első magyar 

„ A véres mesgye" 
Irta: ORBÓK ATTILA 

Izgalmas cselekményű, fájdalmas 
magyarhangulatú regény, mely a 
hazaszeretet valóságos himnusza! 

— Ára 3-60 pengő — 

Megrendélhető a Stádium Sajtó-
vállalat kiadóhivatalában, Budapest 
VI. kerület Rózsa-utca 111 szám. 

vezetett számadásokat pedig kü-

lönböző bűncselekményeinek elpa-

lástolása céljából megsemmisí-

tette. 

Huber Ferenc főjegyző az Egye-

sült Dunaföldvári Takarék és Hi-

telbank Részvénytársaságnál — 

hangzik tovább a vádirat — kezelt 

községi betét után j á ró közel 1000 

pengő kamatot a pénzintézetnél 

felvette és ezt is elsikkasztotta. 

A felfedezés meghiúsítása céljá-

ból a község bevételi napló ját meg-

hamisította. A tárgyalás teljes 

erővel tart , aminek szerdán nagy 

fordulatot adott az, hogy az ügyész 

tizenégy vádlott ellen elejtette a 

vádat. Ezek a következők: Velics 

Imre, volt fogyasztási adóellenőr, 

Farkas I rma és Fuchs V i lma díj-

noknők, Kun János bíró, Pénz 

Károly, Szabó Sándor, Gallay 

György és Csiky Károly esküdtek, 

Czobor György községi pénztáros, 

Vargha Ferenc kertész és Juhász 

János földmíves. 

Az ügyész azzal okolta meg a 

vádelejtést, hogy ezek a vádlottak 

csupán felső utasítások tech-

nikai végrehajtói 

voltak és igy nem is tudták, hogy 

bűncselekményt követnek el. A 

tárgyalás tart . 

Egy délután 
Ahol a pap térdigérő sárban visz ebédet a beteg-
nek — A szappankartel és a gazdák — A községi 
választások és egyéb panaszok 

Pátka, 1931 február 22. 

Zuhogó esőben érkezem Pátkára. 

Az eső szakad, a hó olvad. A falu 

utcáján patakokban ömlik a víz. A 

föld egészen felfakadt s még a járda 

helyén is feneketlen a sár. Azért a 

helyén, mert Pátkán sincs járda, mint 

a Dunától legtöbb községében. De az-

ért nem rendezetlen község, mert a 

házak előtt elég magas töltés, van 

földből. De most itt is befób'ik a 

cipő szárán a híg lötye. 

Az állomáson Szentgyörgyi József 

és Bársony István tábortagjaink vár-

nák. Ebben a lucskos időben már má-

sodszor jöttek elém, mert már a kora 

reggeli vonatnál vártak. Az ilyen idő-

ben még a kutyát sem eresztik ki • az 

ólból. Igaz, hogy nem is jöttek ki, 

mert a kényelmes pátkai kuvaszok 

csak a kutyaólból eresztettek meg 

néhány barátságtalan vakkantást, 

mert ez az idő még a házőrző ebeket 

is meggondolásra készteti. 

Az utca néptelen. Egy-egy asszonyt 

lehet látni, amint az eresz alatt megy 

be a konyhából -a szobába. Csak 

egyetlen ember cammog a borzalmas 

sárban. Egy úriember. Szentgyörgyi 

barátom meg is jegyzi: 

— A tiszteletes úr nem fél a'sártól. 

Mert a község református lelkésze1 

volt. Megkérdezem: 

— Erre lakik a tiszteletes-úr? 

— Dehogy kérem, — mondja a ba-

rátom. Egy betegje van ebben az ut-

cában és neki visz ebédet.. Ezt az utat 

naponként, háromszor megteszi. A 

szegény beteg előbb eszik tisztelete-

sék ebédjéből, mint. maga a tisztele-

tes úr. És mindennap maga hozza el. 

Elcsodálkozom, önkéntelenül mély 

egyetlen ember előtt sincs bezárva. 

Mindenki szereti. Még a katholiku-

sok is tisztelik, mert minden megszo-

rult, vagy bajbajutott emberen se-

gít. ha hozzáfordulnak. A népnek 

nemcsak lelki, de szellemi vezetője is. 

Egész télen ismeretterjesztő előadá-

sokat tartott az iskolában s mindig 

tömve volt. A katholikusok eljönnek. 

Ha a jóságért és az emberszeretetért 

is osztanának kitüntetést, megérde-

melné a legmagasabb rendet. 

És én néztem ezután a lelkes em-

ber után. Éppen akkor fordult be egy 

szegényes ház kisajtaján. Mintha lát-

tam volna hálványarcú betegét, 

amint kéri az Istent, hogy áldja meg 

az ő pap j á t . . . 

A papot dr. Mészáros Istvánnak 

hívják. Egy magyar kisgazda fia. 

Széntgyörgyiék házához érünk. Az 

egész család a pitvarban van s meleg 

barátsággal köszöntenek. A fiatalasz-

szony megkérdi: 

— Hát csak egyedül jött a szer-

kesztő úr? Mi pedig János atyát is 

szerettük volna látni, ,mint ahogy az 

egész kedves szerkesztőséget. 

— Igen, ö is szívesen jött volna, 

de az orvosa megtiltotta. Majd a ta-

vasszal. 

—• Hozza Isten! Hát a többi urak? 

— Ök pedig másfelé járják az or-

szágot. Ma négy helyen teszünk ba-

ráti látogatást az ország különböző 

részeiben. 

— No, maguk igazán megérdem-

lik, hogy a nép megpártolja magukat. 

Bent a szobában megkezdődik a be-

szélgetés. Szentgyörgyiné asszonyom 

az ebéddel szorgoskodik, az idősb 

Szentgyörgyi bácsi pedig egymás-

tisztelet száOja meg lelkemet. íme után adja fel a kérdéseket. Szinte el-

egy pap, aki az irgalmasság cseleke-

deteit nemcsak hirdeti, hanem cse* 

lekszi is. Az apostolok jósága és 

nagysága tükröződik le az arcáról, 

ahogy cammog és csuszkái a feneket-

len sárban. Hogyne volna ez a nép 

megelégedett, erkölcseiben tiszta és 

jellemében abszolút, becsületes, ha 

ilyen a papja. 

Szentgyörgyi barátom látja, hogy 

elgondolkozom és csodálkozom. Lá-

tom, hogy. gondolataimat kutatja s 

mint az az ember, aki büszke a falu-

jára, meg is jegyzi: 

— Nincs még egy gyülekezet Ma-

gyarországon, amelynek olyan papja 

lenne, mint nekünk. Az ő ajtaja 

csodálkozom r a j t a . . . A polgári ön-

tudatnak valóságos mintaképe. Öröm-

mel látom, hogy a Magyar Falu is el-

érte itt a maga hatását. 

Szentgyörgyiéktől Bársonyék laká-

sára mentünk. Szinte megható az a 

szeretet, amivel fogadnak. Az asszo-

nyok előtt ott van a „Lobogó pásztor-

tíizek" című verseskönyvem. A fény-

képemet, nézegették, mert kíváncsiak 

voltak, ki az az ember, aki ilyen idő-

ben és útban látogatóba megy Pát-

kára. Mert ez a vasárnap esodaszám-

K É N Y S Z E R K Ö L C S Ö N T , 
Nemzeti Bank és bármilyen részvényt, arany-
és ezüstpénzt legmagasabban vásárol 
Ba rn abank , Nádor-u. 26. Tel.: 213-16,104-67 

ba ment Pátkán. Ez több volt, mint 

amit rólunk feltételezni mertek. 

A szódajegy és a titkos választójog 

Bársonyéktól a gazdakörbe men-

tünk. Negyven-ötven értelmes gazda 

tartózkodott ott. Kitüntető szeretettel 

fogadnak. Különösen meglepett i f jú 

Hollósy Sándor gazda kézszorítása. 

Szorítja kezemet s néz a szemembe. 

Mintha kutatna a lelkem mélyén. 

Majd megszólal: 

— Isten hozta! Én már írásaiból 

régen ismerem önt s végtelen boldog 

vagyok, hogy személyesen is lát-

hatom. 

Megkínálnak hellyel és körülvesz a 

társaság. Száz és száz kérdést vetnek 

fel. Egyik panasz a másikat éri. Az 

egyik gazda keserűen állapítja meg, 

hogy maholnap már tisztálkodni is 

hatósági engedéllyel lehet. Már szap-

pant sem főzhetünk' szabadon. 

— Biztos megalakult a szappankar-

teil — veti közbe egy magyar. 

Mert Pátkán behozták a jégszóda-

jegyet. Csak úgy kapnak, ha a jegy-

ző előzőleg ad szódajegyet. Ebből az-

tán megszületett az akasztófahumor. 

Az egyik gazda a többiek gúnyos mo-

solya között megjegyzi: 

— Jó lesz választási trükknek! Ha 

nem szavazunk a kormányra, nem ka-

punk szódajegyet. 

Igyekezem megnyugtatni őket. Az-

zal mentegetem a kormányt, hogy ez-

zel a nép életét védi. Azt akarják el-

érni, hogy ne vehessen minden ön-

gyilkosjelölt marószódát, csak az, aki 

igazolja, hogy szappanfőzésre óhajtja 

használni. Persze, fogalmam sincs, 

mire jó a szódajegy, dehát valamivel 

mégis csak vigasztalni kell szegénye-

ket. Nem akartam elárulni, hogy a 

hasonló vidéki sületlenséghez még a 

szerkesztők sem értenek. Hiszen lép-

ten-nyomon olyan csodabogarakkal 

találkozunk, hogy szinte elképedünk 

rajta. Csak azt nem tudjuk, ki hózza 

napvilágra ezeket a torzszülötteket. 

— Mi lesz a titkos választójoggal? 

— kérdi egy gazda. — Annyi adót 

fizetek, csakúgy nyögök bele s még-

sem vagyok érett. Dq, ha egy béres-

gyerek felmégy Pestre utcaseprőnek, 

az útközben „megérik". Valami csoda-

érlelő nap süthet Pesten! — S mind-

ezt olyan hangon mondja, mintha mi 

is okai volnánk, hogy nincs falun tit-
kos választás. 

— Türelem, barátom, türelem! — 
mondom. Majd az is meglesz. Hiszen 
benne van az „egységesek programjá-
ban", 

— Benne van, — mondja — d e 

az a baj, hogy nem akar kijönni. — 

Mindjárt, hasonlatot mondott a Mari 

csa tehénről, amelynek borjázását év-

ről-évre várják, de az meddő marad. 

Tábortagjaink fölényesen moso-

lyogtak. Látszott, hogy még a gondo-

latunkat. is tudják. Egy-kettőre meg-

magyarázták, hogy céltudatosabban 

senki sem küzd az emberi jofokért, 

mint mi. 

Egy órai kedélyes diskurzus után 

egészen összemelegedtünk. Búcsúzás-

nál már arra kértek, hogy menjünk 

le minden vasárnap. Persze, a Tábor 

is megerősödött. 

Már kezdett alkonyodni, amikor 

Fűzi Mihály és Csörgei János tábor-

tagok lakására mentünk. Ez az este 

nekem mindig felejthetetlen marad. 

A szeretet minden jelével elhalmoztak. 

Ott kint az öreg-utcán hömpöly-

gött a víz. A februári eső csapkodta 

az ablakokat. Mi pedig ott. bent test-

véri szeretetben összeölelkeztünk, 

hogy rátegyük a pecsétet a soha el 

nem múló barátságra, összetartásra 

és testvériességre. Mert azok vagyunk 

és azok is maradunk . . . 

vitéz Pölöskei János. 
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Fölemelték a tejárakat 
Az ország közvéleménye nem 

tudja megérteni, miért vannak vi-

déken 8—10—12 filléres tejárak, 

amikor Budapesten a kannatejet 

32 fillérért adják. A tejkartel külö-

nösen a kisgazdákat alaposan 

megkárosította, mert majdnem tel-

jesen lehetetlen árat adott a gaz-

dáknak. 

Dacára, hogy a Tejszövetkezeti 

Központ megalakulása alkalmá-

val az volt a megegyezés, hogy a 

vidéki ár mindig a budapesti 

nagybani ár ötven százaléka. Ezt 

a megállapodást a kartel nem so-

káig tartotta, mert rövidesen 25 

százalékkal leszállította a tejára-

kat s így a 16 filléres tej leszállt 12 

fillérre. De nekik még a 20 fillé-

res haszon sem volt elegendő, most 

megint felemelték a tej árát 4 fil-

lérrel, tehát a fogyasztóközöuségct 

újból megcsapolták. 

A mostani áremelést azzal uido-

kolják, hogy ezt a termelő gaz-

dák érdekében tették, mert az ed-

digi árak nem fedezték a tejter-

melési költségeket. Most csak arra 

vágyunk kíváncsiak, hogy a ter-

melőknél is történik-e emelés? 

Eszerint most a vidéki gazdasá-

gokban és községekben a legala-

csonyabb tejárnak: 14 fillérnek 

kellene lenni. Ha ezt az emelést 

végre nem hajtják, a gazdák erde-

keinek emlegetése nem más, mint 

a kartel újabb merénylete az egye-

temes társadalom ellen. 

A kecskeméti gazdák igen meg 
vannak elégedve az idei pulykaérté-
kesítéasel. A pulyka az utóbbi évek-
ben igen jelentős jövedelmi forrása 
lett a kecskeméti gazdáknak. Főként 
London vásárolja a kecskeméti puly-
kát, amelyből különösen karácsony-
ra, igen nagy mennyiséget szállíta-
nak a fővárosba. A pulykaidény ok-
tóberben kezdődik és újévig tart. E 
három hónap alatt a kecskeméti pia-
con 58.510 pulykát adtak el. A puly-
ka darabonként 7.75 pengő átlag-
áron kelt el. Így körülbelül 458 ezer 
pengőt jövedelmezett a kecskeméti 
gazdáknak az elimult pulykaidény. A 
kecskeméti állomásról októbertől új-
évig 58 ezernél jóval több pulykát 
szállították el, mert a kereskedők — 
hogy olcsóbbaii vásároljanak — fel-
keresték a környékbeli városokat és 
a falvakat, ott összevásárolták a 
pulykát éás a kecskeméti állomásról 
szállították. 

A MOKTAR mérlege. A Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár 
igazgatósága 1931 február 18-án 
tartott ülésében állapította meg az 
1930-iki év mérlegét, mely 2,401.161 
pengő tiszta nyereséggel zárul, az 
előző 1929-iki év 2,375.884 pengő 
tiszta nyereséggel szemben. Taka-
rékpénztári könyvekre és pénztár-
jegyekre elhelyezett betétek állomá-
nya 40.71 millió pengő, folyószám-
lán és csekkszámlán elhelyezett be-
tétek pedig 50.91 millió pengő, ösz-
szes betétek tehát 91.62 millió pengő. 

Barna-Bankház ajánlkozik arra, 
hogy díjtalanul megad minden fel-
világosítást, ami pénzügyi kérdé-
sekre vonatkozik és postafordultá-
val áll a hozzáfordulók rendelkezé-
sére. 

megy 
a bíró lánya 

Népszínmű '4 felvonásban 

Irta: v»éz Pölöskei János 
Ara előadási Joggal és 
ntánvétel i költséggel fi 
oengő, minden további 

példány 1 pengő 

Mindenüt t ór i ás i s i ke r ! 

Megrendelhető kiadóhivatalunkban 

Méhészek kereseti adója. Több ol-
dalról merült fel panasz az iránt, 
hogy a közigazgatási hatóságok egyes 
vidékeken a méhészekre kaptáron-
ként 2 pengő kereseti adót vetnek 
ki. Az e téren uralkodó bizonytalan-
ság eloszlatása céljából, illetékes 
helyről nyert információ alapján ' a 
következőket közöljük a méhészetek 
tulajdonosaival: a földtulajdonosok, 
amennyiben méhészetük terjedelme a 
birtok nagyságával arányban van 
(kisbirtokosnál 10—20 méhcsalád, 
nagybirtokosoknál korlátlan), kere-
seti adót nem fizetnek. Minden más 
méhészet az abból eredő bruttójöve-
delem után 6 százalékos kereseti adót 
tartozik fizetni, azonban az évi brut-
tójövedelem 75 százalékáig leszá-
mítható minden kiadás, így: kaptá-
rok, rajok, eszközök beszerzése, mun-
kadíj, vándorlási költség, stb. A be-
jelentett adó alá a községi elöljáró-
ságnál legkésőbb március elejéig kell 
megtenni. A bejelentés elmulasztása 
esetén az adó 25 százalékkal meg-
növekszik. Ha a hatóság szólítja fel 
idő után a méhészt adójának a befi-
zetésére, akkor az adó 50 százalékkal 
magasabb. 

Paprika. 

Teremelői árak kg-kint Szegeden: 
Édesnemes paprika 1.85—2.40, félédes 
paprika 1,30—1.50, rózsapaprika —.90— 
I.10, II, r. paprika —.50 .60, III. r. 
paprika —.30——.35, füzéres csöves 
paprika füzérenkint 2.50—4.20 pengő. 
Kalocsán: Édesnmes paprika 1.80—1.90, 
II. r. paprika —.60—--.70, III. r. pap-
rika —.18 -20, rózsapaprika 1.15— 
1.35, füzéres csöves paprika —.60— 
—.70 pengő kilogrammonkint. 
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Felemelik a cukorrépa 

és a len átvételi árát 
Bud János kereskedelemügyi mi-

niszter már hetek óta közvetít a cu-

korgyárosok és a cukorrépatermelők 

között azzal a céllal, hogy a termelők 

részére nagyobb cukorrépaárakat biz-

tosítson. Ezek a tárgyalások ma vég-

re befejeződtek és a döntés előrelát-

hatóan az lesz, hogy a cukorrépa árát 

2.15 P-ről 2,40—2.50 P-re emelik fel. 

A cukorgyárosok természetesen 
• ' p 

csak úgy járultak hozzá ehhez a meg-

oldáshoz, hogy előzetesen ígéretet 

kaptak a cukor vámjának a feleme-

lésére, amit a cukor fogyasztói árá-

nak megfelelő emelése fog követni. 

Ugyanilyen megoldást készít elő a 

kormány a lenmagvak és a lenolaj te-

rén is, amennyiben a termelőknek na-

gyobb árat akarnak biztosítani $ ezért 

rövid időn belül felemelik a lenter-

mékek vámját, 

Igaz, hogy ezzel az emeléssel a fo-

gyasztóközönséget terhelik meg, de 

ha figyelembe vesszük a fixfizetéses 

tisztviselők és alkalmazottak kedve-

zőbb anyagi helyzetét, a mai rendkí-

vüli gazdasági viszonyok mellett a 

termelök ilymódon való felsegítését 

sem tekinthetjük teljesen igazságos-

nak. Mindenesetre az lett volna a leg-

okosabb, ha a kormány alaposan bele-

tekint a cukorkartell belső életébe s 

kényszeríti a mohó kartellvezéreket a 

kisebb haszonnal való megelégedésre. 

Nemzetközi 

gabonacrtekezlct Parisban. 

Február 23-án kezdődik Páriában 

az úgynevezett Európa-Bizottság ta-

nácskozása, amely Magyarországot 

igen közelről érdekli. Ezen a tanács-

kozáson ugyanis a keleteurópai ga-

bonafeleslegek elhelyezéséről lesz szó 

és részt vesznek rajta az export, és 

import-államok igen tekintélyes szám-

ban. Ott lesz Magyarország képvise-

lője is és ha a bizottság őszintén segí-

teni kíván a megrekedt gabonaértéke-

sítésen, úgy számunkra is nagyjelen-

tőségű eredményeket hozhat-

ADERSPACH VIKTOR 

Kapható , 
a Stádium 
kiadóhiva-
talában, VI, 
Rózsa-uUl 

Menekülésem Erdélyből 

3.20 P 
Az oláhok vérnyomában 
a Fekete-tengerig 

6 . — P 

KÖNYVEI 

érdekfeszítő, izgal-
mas cselekményű 
o l vasmányok az 
oláhok erdélyi be-
törésének Idejéből 

A méhészet abc-ie 
írta: Id. Boczonádi Szabó Imre 

Keresztfák a kasban. Számtalan-
szor tapasztaltam, hogy a méhész, 
mielőtt befogná a rajt a kasba, 
előre beletüzdeli a léptartó kereszt-
fákat. Mivel pedig lépkezdést nem 
ragasztott, nem erősített a kas felső 
részének középpontjába, nem is 
tudhatja, hogy milyen irányban 
kezdik majd az építkezést a méhek. 
S ezen úgy akar segíteni, hogy 3—4 
keresztfát is tűzdel a kasba, de 
más-más irányban s ezek a közép-
pontban keresztezik egymást; így 
reméli, hogy egy keresztfa a sok 
közül mégis keresztirányú lesz az 
építendő lépekkel, Ez az egy ke-
resztfa szolgál csupán a lépek tar-
tására, a többi pedig akadályozni 
fogja az építkezést és a közlekedést. 
Ezt a találomra alapított munkát 
semmiképpen sem ajánlhatom, mert 
ez nemcsak kitérítheti az építményt 
a rendes párhuzamos és egyenes 
vonalából, hanem a rossz telelésnek, 
a sok méh elhullásának is okozója 
lehet a tél folyamán. Mert a lép-
tartó keresztfák ebben az esetben 
többszörösen megszakítják a lépek 
folytonosságát, éppen úgy, mint a 
kétezakaszra tagolt kiskeretes kap-
tár fészekrészében. A kasban tehát 
vagy a betelepítés előtt jelöljük 
meg az építendő lépek irányát s 
ezekkel derékszögben tűzdeljük be 
a keresztfákat, vagy várjuk be az 
építés kezdetét s ha már látjuk az 
éjiített első lépnek az irányát, ak-
kor tűzdeljük be a keresztfákat, de 
mindenesetre úgy, hogy ezek való-
ban keresztezzék az építendő lépe-
ket s a betüzözött párhuzamos irá-
nyú két kresztfa — mert ennyi a 
legöblöseBb kasba is elég — a kas 
belső szélességét három egyenlő 
részre ossza, a magasságát pedig 
felezze. A keresztfák Végei kissé ki-
álljanak a kasból, hogy kívülről is 
láthatók legyenek, mert később, ha 
a belső megtekintés miatt meg kell 
buktatni a kast, a keresztfák végei 
közötti tenyérnyi széles ponton kell 
megfogni és oldalra billenteni a 
kast, hogy a buktatásnál a lépek 
éleikkel a függőleges irányban ma-
radhassanak. 
************************ 

Országos vásárok 
Vasárnap Í j Fegyvernek, Nagykőrös, 

Tápiógyörgye. 

Hétfő, 2: Balatonszabadi, Eger (Havi), 
Egyed, Fadd, Fertőszentmiklós, Ha-
lászi, Háromfa, Hercegszántó, Hetes, 
Homokszentgyörgy, Inke, Jákóhal-
ma, Kál, Mezőcsát, Nádasd, Nyír-
egyháza, Pécs, Sárvár (havi), Sellye, 
Somogyszill, Sopron (arsz-), Szent-
gotthárd, Szepetk Szirák, ŰHő, Ve-
resegyháza. 

Kedd, 3: Beled, Bonyhád, Gyömöre, 
Jánoshalma, Kadarkút, Nagykani-
zsa, Sásd, Sátoraljaújhely (havi), 
Szikszó (havi), Szirák. 

Szerda, 4: Ajka, Biharnagybajom, Bük, 
Hosszupereszteg, Jánosháza (havi), 
Kaposvár, Miskolc (havi), Monoszló, 
Orosháza, Sárospatak, Tapolca. 

Csütörtök, 5: Celldömölk (havi), Encs, 
Ibróny, Kiskomárom (havi), <3nód, 
Orosháza, Putnok, Söjtör, Tápió-
szentmárton, Tiszafüred (havi), 
Vése, 

Péntek, 6: Aszód (sertés), Buj, Gyoma, 
Gyöngyös (havi), Orosháza. 

Szombat, 7: Dömsöd, Gyoma. 
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M M K l t H Y f t l E S q i K 
Szerelem a vérzivatarban 

— Regény . -

Irta: vitéz Fölöskei János (71) 

A leányok sivalkodva menekültek 
s pár perc múlva már csak a hat ka-
tona maradt a szobában. Két év után 
ez volt az első csendes estélytik, ezt 
is megzavarták a csehek. 

Gombos kifizette az összetört üve-
geket és poharakat. Egy fiakerba ül-
tek s kihajtattak az állomási vendég-
lőbe. Ott szidták a cseheket, amiért 
elrontották hangulatos estélyüket. 

— Akkorát ütöttem egyre, — 
mondja Simonyi — csak úgy nyuladt 
bele a dereka. 

— Bár az egész fajtája lett volna 
benne, —- mondja Büki. Éveken ke-
resztül itt lézengenek ezek a senki-
házi disznók. Még meg se szagolják 
a puskaport, már megint itt vannak. 

— Eh, legjobb mégis ott kint. Az Is-
ten maradjon itthon! — mondja 
Gombos. Úgyis elevenen falnak fel 
egypárat közülük. Már látásukra 
táncolnak az idegeim. 

Amíg az állomáson beszélgettek, az 
egész várost összejárta a cseh készült-
ség, hogy elfoghassa őket. Nem sike-
rült. Éjfélben mind Simonyi, mind 
Gombos vonata elindult. Megbeszél-
ték a visszautazás időpontját és a ta-
lálkozót és elváltak egymástól. Gom-
bos Gelse, Simonyi pedig Komárvá-
ros felé utazott. Kéthétre haza, hogy 
megszelídüljenek, hogy emberek le-
gyenek újra. A szülőföld, a gyerek-
kori emlékek színhelye talán vissza-
vezeti lelküket abba a világba, ami-
kor még volt értéke az embernek: a 
szeretet, a munka világába. Ott ta-
lán el tudják képzelni, hogy békés nyu-
godt élet is van a földön. Nehéz do-
log. Hiszen egész fiatalságuk alatt 
csak ölni, lőni, futni, és verekedni ta-
nultak. 

Simonyi vonata robogott. Gyönyö-
rűen sütött a téli 1 'V í b a fehér me-
zőből csakhamar kikandikáltak Ko-
márváros kicsi házai. Amikor a falut 
kettészelő vasút őrháza előtt elrobo-
gott a vopat, érezte, hogy szive ide-
gesen ver. 

Mintha lidércnyomás ült volna lel-
kére. Itt töltötte boldog gyermek-
éveit, ide fűzi fiatalsága, mégis ide-
genebb volt neki" ez a hely, mint bár-
melyik megszállott falu, amelyhez pe-
dig semmiféle emlék sem kötötte. 
Még most is a Kató temetésének ha-
tása alatt volt s olyan nyugtalanul 
érezte magát, mintha valaki üldözné. 
Ügy érezte, hogy szülőfalujának min-
den vonzó csalogatása idegen a lelké-
ben. A háború még a szülőfalut is 
elrabolta tőle. 

Amikor kilépett a vonatból, csikor-
gó januári éjszaka. Ismeretlen kör-
nyékbeli katonák szálltak be, akik 
részben Budapestre, részben az északi 
frontra indultak. Az állomáson csak 
pár ismerős vasutast talált, akikai ig 
ismerték meg. Szokás szerint meg-
kérdezte, mi újság a faluba? Persze, 
újság mindig volt. Ez meghalt, az 
megsebesült, amaz eltűnt. Ismerős 
arcok mosódtak el lelkében, akik bele-
vesztek a megsemmisülésbe. És neki-
vágott a csikorgó éjszakának. 

Dobogó szívvel zörgette meg házuk 
ablakát. A szegény, munkábaroskadt 
szülők mélyen aludtak. Nagysokára 
saólnít meg a jólismert asszonyi 
hang: 

— Ki az? 
— Én vagyok, édesanyám, a János. 

Eresszen be! 
— Jézus Máriám! — hangzik ott-

benn a hang. — Apja, keljen fel ha-
mar, itthon a János! 

Azonnal nyikorgott a zár és Simo-
nyi már szülei karjai között volt. 

ölelték, csókolták egymást — szótla-
nul. Csak a szemek teltek meg öröm-
könnyekkel. Még a kemény katona-
szív is meglágyult s némán törölte 
ki szemeit, amelyet elfutottak a vi-
szontlátás édes könnyei. 

Bementek a szobába. János körül-
nézett, de minden oly idegen volt 
neki. A bútorok egészen másképp vol-
tak elrendezve a szobában, mint egy-
koron, amikor még itthon volt. Ami-
kor a szülők ágya fölé nézett, egész 
testében megremegett. Katonaképe és 
Kató képe nézett le onnét édesen, mo-
solyogva, mint a régi boldog világ 
ban, amikor még szövögették a leg-
szebb álmokat. 

Feltekintett a képekre s nagy szo-
morúság fogta el lelkét. Szülei már 
az ő fényképét is odatették a halott 
Katóé mellé, mintha már mindkettő-
jüknek csak az emléke élne. Úgy érez-
te, hogy szülei lelkében már ő is 
halott. 

A jó öregek észrevették a fiú szo-
morúságát s ebben a pillanatban 
mindnyájan úgy érezték,, hogy örö-
mük, vágyuk, boldogságuk mindörök-
re megsemmisült. 

— Mit ennél, édes f iam? — kérdi 
szomorú hangon az anya. 

— Nem eszem semmit, édesanyám 
— mondja János. Szeretnék lefeküd-
ni, hiszen három éjjel alig aludtam 
valamit. 

Anyja a vendégszobában vetett 
neki helyet. Három vánkost is a feje 
alá rakott, hogy kényelmesen aludjék. 

János eloltotta a lámpát, magára 
húzta a puha takarót és aludni pró-
bált. A meleg párnák között fogait 
verte össze, mert úgy érezte, hogy 
egy halott kéz simogatja. Ebben a 
puha ágyban úgy'érezte magát, mint-
ha koporsóban feküdne. Csak azt 
érezte, bogy a szive dobog. 

Nagysokára elaludt. Azt álmodta, 
hogy kint van a fronton s a válei 
barlang fölé egy ezüstös felhő eresz-
kedik. A felhőből Katóka bontakozik 
ki s áll előtte csinosan, mosolygóan. 
Oda akar menni, hogy átölelje, de eb-
ben a pillanatban eltűnik. Amikor 
már magasan száll a felhő, akkor 
bontakozik ki újra az alak és bájo-
san integet, csalogatja. Ebben a pil-
lanatban egy srapnellgránát robbanik 
a felhők között s széttépi Katóka 
alakját. 

Erre felriad álmából. Az ablakon 
már beszűrődtek a téli napsugarak. 
Első pillanatban azt sem tudja, hol 
van. Irtózatosan bántotta az a csend, 
amely erre a szobára nehezedett. A 
halál félelme szállta meg lelkét. I t t 
van a halál, — gondolta — nem a 
harctéren. Ott a halálaratás dacára 
is élet van. Mozgalmas, érdekes, 
változatos. Eszébe jutott a kősziklák 
méhe, ahol akkor is tudott aludni, 
ha fölötte gránátok robbantak. Ez a 
némaság kétségbeejtőbb, mint a 
pergőtüz. 

Aipint Így forgolódik ágyában, 
látja, hogy az ő feje fölött is ott van 
Kató fényképe. Leemeli, — s hosz-
szan, merengve nézi. Majd megszó-
lal s mintha csalogatná, hívogatná 
magához. Minél közelebb viszi sze-
méhez a fényképet, annál jobban 
látja a mosolygó, szép'arcot. Mintha 
csókot akarna neki adni. János két-
ségbeesett zokogással öleli a szívé-
hez. Most érezte csak, hogy sohasem 
tudja elfelejteni. Szeretett volna 
mellé feküdni ott kint a hideg teme-
tőbe. Érezte, hogy szívét elrabolta 
egy sötét sírverem. 

(Vége következik.) 

f M a i n c n i p y i t f t i P i K -
Kiki a maga párjával 

— Színjáték -

Irta: Zsirkay János <ii) 

Kovásznay: Megtudod, lelken\, hama-
rosan. Nincs nekem titkom. De 
okom az, hogy kerüljem a talál-
kozást. 

Böjtiné: Nono. És az — asszonyka? 
Kovásznay: Tiszta a lelkiismeretem. 

Az én asszonyom csak akkor le-
het, ha előbb idehaza rendbehoz-
tuk a dolgokat. 

Julis: (Vizeskorsóval kijön, lesiet, a 
kút felé tart.) Odabent hívják 
az ifiasszonyt. 

Böjtiné: Engem? . . . Hopp. A ven-
dégnek kell valami. Megyek már, 
megyek Hogy ne mennék már 
no. (Elindul.) Jövök, lelkem, jö-
vök. Már itt is vagyok-e... (El 
a konyhán át a szobába.) 

IV. JELENET. 

Kovásznay, Julis. 
Kovásznay: (Áll és gondolkodik. Elő-

veszi a rövidszárú pipáját, rá-
gyújt. Csénd. Dúdolva énekli 
magának:) 
Megérem, még azt az időt, 
Sima mégy el házam előtt, 
Megöleled, a fejfáját, 
Ügy siratod a gazdáját... 
A gazdáját. 

Julis: (A sarokban lévő kúthoz megy. 
Vizet mer.) 

Kovásznay: (Egyszerre, hirtelen el-
határozással.) Te, Jul is! Hallod! 

Julis: (Kifordul a kűt.tel.) No. Mi 
az? Tessék. 

Kovásznay: (Közel ment a kúthoz.) 
Mondd csak, te . . . Hát aztán mi-
kor láttad az Esztit? 

Július: Az Esztókot? Ugyan! Hát 
tegnap is — máma is. Tudja, 
hogyan van az a tanyán — a 
szomszédokkal... Csak át-át-
szalad aa ember egy-egy szóvál-
tásra . . . 

Kovásznay: Igazad van. (Csend.) De 
mondd csak. Hát aztán milyen . . . 
Hogyan van ? . . . Hogy milyen 
rég volt a mi utolsó találkozá-
sunk . . . 

Jidis: Hogy milyen? (Vállat von.) 
Mit mondjak? (Nevet.) Mint 
minden magunkfajta lány — két 
szeme, egy orra és egy szája — 
amint mondani szokták . . . 

Kovásznay: (Csend után.) Hallom, 
sok kérője vo l t . . . 

Julis: Abból akadt neki bőven. 
Kovásznay: Kik? Kicsodák mégis. 
Julis; Oj jé! 

Kovásznay: Ejnye, be harapófogóval 
kell kihúzni belőled a szót. Hát 
nem érted, mit kérdezek? 

Julis: Igenis. (Felveszi a korsót — 
elsiet.) Odaég a csirke . . . 

Kovásznay: (Elcsípi a karját.) Ejnye 
azt a . . . majd mit mondok . . . 
Hát nem felelsz a kérdésemre, 
J u l i s . . . 

Julis: (Megáll — leteszi a korsót El-
pityeredik.) A karom . . . 

Kovásznay: N in i ! Bizony talán még 
pityeregnél is egy sorra valót. . . 

Julis: (Bőgve.) A karom. 
Kovásznay: No né, ez a bolond nagy-

lány! Hát nem kajabálja itt 
össze az egész házat. Csitt te, ha 

mondom. 

Julis: Majd kificamította a karomat 
k e . . . 

Kovásznay: No csak hallgass már, 
•no . . . Inkább már helyrebillen-
tem e . . . Add ide, no . . . (Kene-
geti.) No, most már rendben is 
van. Hát ki udvarolt az Esztók-
nak, t e . . . 

Julis: (Elkapja a korsót.) Senki. 
(Felszalad. Megáll, kacagva.) 

Nem is egyen. Gózon Laci is . . . 
Lajtor Feri i s . . . 

Kovásznay: Persze. Az egyetlen fiúk. 
A felmentettek. A szerencse-
fiókák. 

Júlis: De nem ment. Nem tetszett 
neki egyik se. Pedig a tagjuk 
éppen, hogy összeér a Gózon-
tagga í . . . 

Kovásznay: A két tag . . . A két tag.. . 
De ha a két szív nem ér össze . , . 

Julis: Ez már nem a maga do lga . . . 
A maga dolga már idebent van 
— a maga asszonyánál.. . 

Kovásznay: Hej, de felvágta a bába-
asszony a nyelveteket... (Fel-
ment, benéz az ablakon.) Tyű! 
Mi készül i t t . . . Mi készül i t t . . . 
Ez az öltözködés... Ez a csino-
sítás . . Mi lesz ebből . . . No! 
Majd elválik. (El, a konyhán ke-
resztül a szobába.) 

Julis: (Húzza a vizet, énekel.) 

V. JELENET. 

Julis, Zuku és Fröccs, majd Jácint. 
Julis: (A kútnál énekel.) 

Ha te tudnád, amit én, 
Ki babája vagyok én, 
Ki babája, ki babája.;. 

Zuku: (Néger fiú. Katona a Szege-
det megszálló francia hadsereg-
ben. De úgy látszik, most egy 
kis kirándulásra jöttek a tanyák 
közé. Fehér nadrágban, sárga 
félcipőben, kis könnyű kék mat-
rózblúz van Zukun. Egészen jól 
fest. mág fiatal gyerek, 22—24 
éves lehet csak. Göndör haja, 
mint a birka gyapja, nagy, szé-
les ajka és csillogó fehér fogsora, 
elénk szeme csak úgy ülog-
villog. Hallja a hangot, benéz, 
majd belép az udvarra. Nézi Ju-
liét., aki nem veszi észre, a háta 
mögé megy és amint Julis bele-
hajol a kútba, belahajol ő i s 
mellette, majd hirtelen a kút 
mögé lép.) 

Julis: (Hirtelen abbahagyja az ének-
lést, elereszti a vödröt és ijedten 
felsikolt.) Uram Isten . . . Uram 
I s ten . . . Jaj . uram Isten . , . 

Kovásznay: (Bentről.) Mi van veled, 
leány? Talán elszakadt a lánc? 
Vagy a kanna tőrt össze? 

Jrdis: Ja j — nem, nem. • . Egyik 
s e . . . Semmi, semmi . . . (Magá-
ban.) Minek mond jam? . . . úgy 
sem hiszi el senki. . i J a j ! . . . 
(Keresztet vet magára.) Az 
Atyának és Fiúnak . . . (Viseza-
megy a kúthoz — félve, remegve, 
belenéz — nem Iát semmit, per-
sze. Kacagni kezd, nagyon ka-
cagni.) Azt a teremburáját... 
Hát nem megijedtem a magam 
árnyékától? . . . Azt hittem — a z 
ördög . . . Azt én . . . Ilyen bolond-
ság . . . (Tovább dalolgatja:) 

Ki babája ... 
Ki babája vagyok én... 

Zuku: (Hirtelen elődugja a fejét s 
megböki a lány karját. Vigyo-
rog.) 

Julis: (Felnéz. Szinte megdermedve.) 
J a j ! (Elejti a kötelet. Csak áll, 
mintha jelentést látna.) 

Zuku: (Vigyorog.) Puszi! Puszi. 

Julis: (Hirtelen megfordul, a köté-
nyével eltakarja az arcát és fel-
szalad a lépcsőn, a konyhába s 
becsapja maga után az ajtót, 
mint a fergeteg.) 

Zuku: (A kút kávájára ül s kacagva 
néz a lány után.) Füttyent 
eggyet.) Fröccs! 

(Folytatjuk.) 
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B. J. Az ötösbizottság egyik tagjának 
legújabb kijelentése szerint most kap-
tak 2.5 millió dollárt, amelyből ismét 
megkezdik a kérvényezők kielégítését. 
Itt pénzintézetről van szó, protekció 
nincs. A tőke csak azt nézi, hogy bizto 
sítva van-e a pénze? Érdekéten ismé-
telten átírtunk. 

H. Margitka. Az a haszontalan Ka-
darka megint elhalasztotta a házassá' 
got. Azt mondja, hogy a tavasszal vé-
gigrója az országot és személyesen 
ismerkedik meg mind a harminchárom 
leánnyal. Igyekezzék majd megfőzni 
hogy Magáé legyen a győzelem. 

Balogh Gyula Végegyháza. A ren-
deletnek a száma nem elégséges ah 
hoz, hogy tisztán lássanak. Ismer 
niök kell a törvény magyarázatát 
Azt ajártljuk, hogy szerezzék be az 
egész rendeletet, amit megkaphat-
nák a Rendeletek Tárában, a Tisza 
Testvéreknél, Budapest, Fő-utca 12 
szám alatt. Néhány fillérbe kerül 
csak és ott lesz kezében az egész 
rendelet, amit nem tudnak félrema-
gyarázni. 

Sz. G. Kömlő. Önállóan munkát 
vállalni és elkészíteni csak három 
évi tanonci munka után lehet. Itt a 
felelősség a mesteréé, tehát minden 
munkát csak az ő nevében lehet vál-
lalni és leszállítani. A fenti üzenet 
a rendelet beszerzésére vonatkozólag 
önnek is szol 

V. Szabó Sámuel. A választók név 
jegyzékét a népszámlálással meg-
bízott számlálóbiztosoknak kellett 
volna Isszeírni. Ha ez nem történt 
meg, akkor ettől függetlenül is el 
kell azt végezniök. Lehet, hogy ön-
nél nem hagytak összeírási ível s, 
így kimaradt a választók névjegyzé-
kéből. Márciusban, ha a névjegyzé-
ket' közszemlére kiteszik, feltétlen 
nézze meg s emeljen ellene kifogást. 
Ha a törvényben előírt kellékeknek 
megfelel, nincs joga senkinek önt 
kihagyni. Szíves tudósításukat kö-
szönj ük. 

Vári Lajos Gádoros. Végzetes baj, 
hogy a rokkantigazolványait elvesz-
tette.' Most csak azt tanácsolhatjuk, 
hogy az 1921-ből visszamaradt fize-
tési szelvényeit keresse elő és azzal 
igyekezzék bizonyítani, hogy ön 
igenis rokkant volt s már egyízben 
kapta is a rokkantsegélyt. Ezt csa-
tolja a kérvénye mellé és hivatalos 
úton nyújtsa be mégegyszer kérvé 
nyét a népjóléti miniszter úrhoz. A 
kérvényben írja meg pontosan azt, 
amit nekünk is megírt. Kérvényének 
főszolgabírói számát küldje meg ne-
künk s mi majd itt fent utánané-
zünk ügyének. A kérvény megírásá-
ra kérje meg a jegyző urat. 

Barát János Belvárdgyula. Elbe-
szélése és a többi kéziratai beérkez-
tek. Majd felhasználjuk a Virágos-
kertben. De figyelmeztetjük, hogy 
még nagyon sok kézirat van, ami 
előbb érkezett, így hát ki kell várni, 
amíg rákerül a sor. Üdvözöljük a Tá-
borban. 

Solti tábortag. Az esetet név nél-
kül nem adhatjuk le az újságban, 
azonban ha leírása igaz és azt tanú-
sítani is tudja, írjon egy feljelen-
tést a pénzügyminiszterhez és kérje 
a vizsgálat elrendelését. A bead-
ványban a neveket is jelölje meg. 

Botos András. Még nem érte el azt 
a fokot, hogy versét a Virágos-kert-
ben közzétehessük „Anyai szív" 
című versében vannak költői gon-
dolatok, a rímeket is meglehetősen 
kezeli, de a tartalom határozatlan s 
nem hozza ki azt, amit a címben sej-
tet. Próbálkozhat. 

Murányi Mariska. Széplelkű kis-
lány maga, de az „Eltűnt határ" cí-
mű verse még sem közölhető. Nem 
üti meg a mértéket. 

PIACI ÁRAK 
GABONAÁRAK 

Boietta nélkül 
» 

Búza, tiszavidéki 
77 kg-os 14.60—14.70 

14.75—14.80 
14.90—15.20 
15.00—15.30 

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

Bolettával 

17.60—17.70 
17.75—17.80 
17.90—18-20 
18.00—18.30 

Búza, felsőtiszai 

kg-os 
kg-os 
kg-os 
kg-os 
kg-os — 

Búza, egyéb 
77 kg-os 14.45 

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

14.46—14,55 
14.60—14.70 
14.75—14.90 
14.85—14.95 

•14.55 
14.60—14.70 
14 75—14.90 
14.85—14.95 

17.45—17.55 
17.60—17.70 
17.75—17.90 
17.85—17.95 

17.45—17.55 
17.60—17.70 
17.75—17.90 
17.85—17.95 

Rozs, pestvidéki és niás 
10.85—11.00 

Tengeri tiszai 
„ dunántúli 

Zab elsőrendű 
Zab másodrendű 
Sörárpa elsőrendű 

„ másodrendű 
Takarmányárpa elsőrendű 

„ másodrendű 
Korpa 

13.85—14.00 
14.30—14.50 
13.10—13.25 
18.75—19.00 
18.50—18.75 
19.00—22.50 
17.00—19.00 
16.00—16.55 
15.25—15.75 
12.00—12.15 

ÉLELMISZERPIAC 
Dunaparti élelmiszerpiac. 

Zöldség. Burgonya 6—20, cékla 14— 
24, fejéskáposzta 20—30, fokhagyma 80 
—100, gomba 100—300, karfiol 60—90, 
kalarábé 12—24, kelkáposzta 30—50, 
sárgarépa 12—24, spenót 50—80, tirma 
60—130, vöröshagyma 6—8, vöröská-
poszta 28—50, dughagyma 25—32 fillér 
kilogrammonként. Zeller 14—24 fillér 
darabonként. Retek 10—16, petrzselyem 
12—22, vegyes zöldség 14—24 fillér 
csomónként. 

Gyümölcs. Alma 60—250, szőlő 150— 
400, dió 80—140, körte 100—300, gesz-
tenye 40—90, mandula 90—100 fillér 
kilogrammonként. 

Szárnyas. Csirke (rántani való) 260-— 
400, csirke (sütni való) 600—600, csirke 
(paprikásnak való) 700—800 fillér pá-
ronként. Kacsa, liba pulyka 140—160 
fillér kilogrammonként.. Tojás 9—12 fül. 
darabonkint. 

Sertésvásár. 
Árak: elsőrendű uradalmi nehéz ser 

tés páronként 300 kg-on felül 114—115. 
kivételesen 116 és fél, közép páronként 
250—280 kg-ig 113—114, szedett közép 
páronként 220—260 kg-ig 113—116, ki-
vételesen 117, könnyű páronként 180— 
210 kg-ig 110—112, kivételesen 113, si-
lány páronként 100—160 kg-ig 100— 
108, elsőrendű öreg nehéz páronként 
300 kg-on felül 108—109, szedett öreg 
másodrendű 95—106, angol sonkasüldő 
páronként 120—160 kg.-ig elsőrendű 
136—145, kivételesen 150, másodrendű 
115—-125, kivételesen 130, könnyű pá 
ronként 80—100 kg-ig 116—118, zsír 
nagyban 118—134, 3 darabos táblás só-
zott szalonna 112, lehúzott félhús nagy 
ban 150—176, kivételsen 180," vágott 
sertés 138—140, kivételesen 144 fillér 
kilogrammonként. 

Budapesti vágómarhavásár. 
Árjegyzés élősúlyban: bika, magyar 

II. r. —.60 .72, bika, tarka I. r. 
—.96—1.04, II. r. —.80 .94, III r. 
—.65 .78, ökör, magyar, I. r. —.88 
—.95, II. r. —.66 .86, III . r. —.50— 
—.64, ökör. tarka I. r. —.90—1.06, kivé-
telesen 1.18, II. r. —.68 .88, III . r. 
—.50 .66, tehén, magyar II. r. —.64 

"-.83, III . r. —.46. .60, tehén, 
tarka, I. r. —.84 .92, II. r. —.60— 
—.82, Hl. r. —.48 .58, bivaly, ma-
gyar —.36 .50, növendék (éves) 
-.70- .80, kicsontozni való —.36— 
:—.46 pengő kilogrammonként. 

Tej és tejtermékek. 

A vásárcsarnokokban 1931 február hó 
8-tól február hó 14-ig- jegyzett árak 
pengőben: Teljes tej literje —.26- .32, 
habtejszín literje 2.60—3.20, tejfel li-
terje 1.40—2.—, centrifugált vaj kg-ja 
kicsinyben 3.60—4.—, nagyban 3.— 
3.60, szedett vaj kg-ja kicsinyben 3.20 
—3.60, tehéntúró kg-ja kicsinyben —.70 
.—1.—, nagyban —.40 .60, juhtúró 
kg-ja kicsinyben 2.20—2.60, nagyban 
1.80—1.90, trappista sajt kg-ja kicsiny-
ben 2.40—3.60, nagyban 2.—, emmentáli 
sajt kg-ja kicsinyben 3.20—480. pengő. 

Burgonya. 

Wohltmann, étkezésre 5.30—5.50, ipari 
3.30—3.70, Krüger, étkezésre 5.40—5.60, 
nyári rózsa étkezésre 6.30—6.70, őszi 
burgonya étkezésre 14.——14.50 pengő. 

mme 
Vasárnap, március 1. 

9: Újsághírek, kozmetika. — 10: Re 
formátus Istentisztelet. — 11: Egyházi 
ének és szentbeszéd. Utána: Pontos 
időjelzés. Majd: Operazene. — 2: Gra-
mofonhangverseny. — 3: A Rádióélet 
gyermekjátszó-órája. — 3.30: A m. kir. 
Földmivelésügyi Minisztérium rádió-
előadássorozata. — 4.15: Az iskolánkí-
vüli népművelés rádióelőadása. Utána: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentés. — 
5.15: A Székesfővárosi Zenekar hang-
versenye. — 7: „Reklám és művészet." 
Karinthy Frigyes előadása. — 7.30: 
Operettelőadás a Stúdióból. „Gül Baba." 
Majd: Rácz Béla és cigányzenekarának 
hangversenye. 

Hétfő, március 2. 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhírek. — 4: Asszonyok 
tanácsadója. — 4.45: Pontos időjelzés. 

- 5: Turchányi István novellái. 
.30: Hangverseny. — 6.30: Német 

nyelvoktatás. — 7: Berzeviczy Albert 
előadása: — 7.30: Magyar dalest. — 
8.30: „Díszszemle a Vérmezőn 30 évvel 
ezelőtt." Vitéz Berkó István ezredes 
előadása: Utána: Pontos időjelzés. 
Majd: id. debreceni Kiss Béla és ci-
gányzenekarának hangversenye. — 

Kedd, március 3. 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfojyamhírek. — .4: B. Czeke 
Vilma meséi. — 4.45: Pontos, időjelzés. 

5: Ma-jthényi György novellái. — 
.30: Pertis Jenő és cigányzenékarának 

hangversenye. — 6.30: Francia nyeh'r 
oktatás. — 7: Gyorsíró tanfolyam. — 
.30: Operaelőadás. Az első felvonás 

szünetében: A helyszínéről, a Vigadó 

nagyterméből részletes tudósítás ma-
ggyar és olasz nyelver a Sanselli vívó-
akadámia magyar—olasz mérkőzései 
nek eredményeiről. Utána: Pontos idő-
jelzés. Majd: A Fejes-szalonzenekar, 
az Ostende tangó- és jazzband, vala-
mint Toll Árpád ós Toll Jancsi cigány-
zenekarának hangversenye az Ostende-
kávéházból, Kalmár Pál (ének) közre-
működésével. 

Szerda, március 4. * 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhírek. — 3.30: Morse 
tanfolyam. — 4- „A csók története." 
4.45: Pontos időjelzés. — 5: Böszörmé-
nyi Jenő novellái. — 5.30: A folyamőr-
ség zenekarának hangversenye. — 
6.30: Olasz nyelvoktatás. — 7: „Köz 
gazdasági tájékoztató. — 7.30: Jeanne 
Marié zongoraestje. Utána: Pontos idő-
jelzés. Majd: ICurini Simi és cigányze-
nekarának hangversenye. — 10.45: An-
golnyelvű előadása: Utána: A cigány-
zenekar hangversenyének folytatása. 

Gsütörtök, március 5. 

2.45: Hírek, élelmiszerárakő, piaci 
árak, árfolyamhírék. — 4: Az iskolán-
kívüli népművelés rádióelőadása. — 
Utána: Pontos időjelzés. — 5.10: A 
Földmivelésügyi Minisztérium rádió-
éi :adássorozata. — 6: Rutkovszki Bro-
niszlaw orgonahangversenyének közve-
títése a szegedi fogadalmi templomból. 

7.15: Angol nyelvoktatás. — 7.50: 
Magyar művészek otthonában. — 8.30: 
A középeurópai műsorcseresorozatban a 
Wien-i rádióadóállomás műsorának köz-
vetítése. Utána: Pontos időjelzés. Majd: 
Bura Károly és cigányzenekarának 
hangversenye. I 

Péntek, március 6. 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhírek. — 4.00: Pista bá-
csi mesél a gyermekeknek. — 4.45: 
Pontos időjelzés. — 5.00: Tót-magyar 
nyelvoktatás. — 5.25: ifj. debreceni 
Kiss Béla és cigányzenekarának hang-
versenye. — 6.30: Magyar balladák. 

Szombat, március 7. 

6.30: „A takarékosság és tőkefejlő-
dés." Garzó Zoltán dr. előadása. — 
7.00: Bura Károly és cigányzenekará-
nak hangversenye. — 8.00: Vígjáték-
előadás a Stúdióból. „A kis pajtás." Víg-
játék négy felvonásban. — Utána: Ppn-
tos időjelzés. — Majd: Gramofonhang-
verseny. 

K S A I X D H I V A l A l J 
m mwm'Müxm 

Wereb I., Tarnaméra. Önnek ugyanaz 
a válasz, mint Beczok L-nek. 

Szabó M. Srétudvari, Lejárt 1930 de-
cember 31-én. 

Szalontai J., Mnagymihály. Rendezve 
április 30-ig. 

Á. Kovács J., Földeák. Rendezve feb-
ruár 2S-ig. 

Arday M., Tiszaeszlár. Rendezve 
december 31-ig. 

Gera J„ Újkígyós. Rendezve 1930 
december 31-ig. 

Nagy Mihály, Tompa. 2.50 P kö-
szönettel nyugtázzuk. 

Simon J., Kéthely. Rendezve feb-
ruár 28-ig. 

Mejkely J., Gétye. Rendezve áp-
rilis 30-ig. 

Szabó J., Értény. Rendezve 1930 
december 31-ig. 

Törkő P., Dávod. Előfizetése beér-
kezett. Az évkönyvet postára adjuk 
újból. 

G. Dudás J., Belsőbocs. Előfizetése 
beérkezett, rendezve április 31-ig. 
Üdvözöljük. 

mMmmmmmm 
ezen rovatban gazd ik által leadott hirdetés 

szavanként 4 fillér 

Kicsi és nagy seprűket, 
príma cirokszakállt, kerek 

kasokat szál l í t bár-
milyen mennyiségben 

PANKOTAI GÁBOR 
Békés, Zsilip-utca,20 

SzöllBsgazdák! 
Eladók 1 és 2 éves ripária 
és ripestris oltványok. El-
sőrangú bor- és esemegefa-
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. 

Eladó 
családi okokból kifolyólag egy 
egész cséplőgarnitúra. A hajtó-
erő lokomobil elevátorral és tel-
jes felszereléssel. A gép valódi 
Hofherr-gyártmányú, jókarban 
lévő, 1600 pengőért szabadkézből 
eladó. Cím a kiadóiban. 

Főszerkesztő: Dr. Farkas Endre. 

Közgazdasági szerkesztő és felelős kiadó: 

Dr. Sényi Pál. 

Főmunkatárs: vitéz Pölöskei János. 

Nyomaton a Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság knrforgógépeln. Budapest. VI., Rózsa-utca 111. szám.—Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 


