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Az igazi úi! 
Irta: Márfy József orosztonyi 

kisgazda 
Szomorú a magyar falusi nép 

helyzete. Minden héten, minden 
nap lejebb megyünk a lejtön. Jö-
vőnk is egyré reménytelenebb. 

Már mindenki érzi és hangoz-
tatja, hogy egyedül az összetartás, 
a szervezkedés az a mentőeszköz, 
mely megóvja a falu népét a vég-
romlástól. Ez igaz. Ennek kell 
megtörténnie, össze kell fogni a 
kezeket, össze kell vetni a vállakat. 
Közös erővel kell felvenni a küz-
delmet a jövőért. 

Azt sem lehetne mondani, hogy 
nem szervezkedünk. Hisz az egész 
országban észlelhető a megmozdu-
lás. De a megmozdulásban annyi 
irányzat vetődött fel, hogy igen 
sokan azt sem tudják, 'hová & ttiéí-
re is menjenek végeredményben. 
Mert sokszor megesett már, hogy 
a szép eszmék, hangzatos jelszavak 
mögé haszonleső emberek rejtőz-
tek, kik a maguk anyagi érdekeiért 
a szép szavakkal félrevezették a 
falusi népet s az csalódva látta, 
hogy mivé zsugorodnák a valóság-
ban a nagyhangú ígéretek. 

De ha mindez így is van, még-
sem szabad azt mondanunk: hogy 
nem törődünk semmivel sem, mert 
úgyis félrevezetnek bennünket. 
Nem, ezt nem szabad tennünk, 
mert ez a mozdulatlanság a biztos 
romláshoz vezet. 

De akkor viszont melyik az az 
igazi út, melyen haladva célhoz 
érünk? 

Magyar Testvérem! Hallgasd 
meg szavamat és gondolkozz azon, 
amit elmondok. Hallgasd meg egy 
egyszerű földmívestársad vélemé-
nyét és nézetét. Ezzel nem azt aka-
rom mondani, hogy én jobban tu-
dom mint más, hogy mit tegyünk, 
merre menjünk, hogy ne csalód-
junk. Bírálja el azt mindenki a 
maga józan eszével. Részemről én 
megyek tovább azon az úton, me-
lyen elindultam. De kötelességem a 
figyelmeztetésemet, az észrevétele-
met itt elmondani. 

Most, hogy a független kisgazda-
párt zászlót bontott, voltak, akik 
erősen hangoztatták, hogy ez lesz 
az igazi kisgazdamegmozdulás, 
mert olyan nagy lendülettel men-
nek előre, hogy hamarosan meg-
hódítják az egész földmívestársa-
dalmat . . . Nem merném ezt úgy 
állítani. Én csak mégis megmara-
dok a Magyar Falu táborában, 
mert még eddig ezt az irányt talál-
tam a leghelyesebbnek. Nem győ-
ződtem meg arról se, hogy ez'az út 
helytelen út. 

Mert gondolkozz rajt', testvér, 
mi is a falu szervezkedésének a 
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célja? Nem azt akarjuk-e elérni, 
hogy az erőket összetéve, politikai 
és társadalmi jogainkat kivívjuk 
és azokat érvényesítsük ? Csalódik 
az, ki azért követ valakit vagy va-
lamilyen csoportot, mert az. sokat 
ígér. Még ha mindjárt az az egész 
gazdasági helyzet megjavítását 
ígérné is. Aki ígér, az legtöbb eset-
ben nem ad semmit. Ha ád is, az 
csak elenyésző csekély része an-
nak, amit félrevezetésünk folytán 
elvon tőlünk. Hogy példát is hoz-
zak fel ? íme! Községünkben, ami-
óta az alkotmányos választások be-
jöttek — amint a régi öregektől 
hallottam —, eddig még minden 
képviselőjelölt megígérte a köves 
utat. Azóta 64 év mult el, de út, — 
az még most sincs. Pedig mindig 
hitték a választók, no: ha most ezt 
és ezt megválasztjuk, — biztos 
az ú t . . . ' 

Értsd meg, testvér: Sohasem 
valamely személytől vagy párttól 
függ sorsunk jobbrafordulása; 
csupán tőlünk. Sohase embert kö-
vess. hanem Eszmét. Az ember 
esendő lény. Elbukhatik a legegye-
nesebb jellemű ember is. De ha Te 
öntudatosan állsz az Eszme mel-
lett. akkor nem csalódtál az ember 
elbukásával. Te mégy tovább meg-
kezdett utadon kitűzött célod felé. 
Tehát egyecFGl az öntudat az, mely-
lyel előrejuthatunk. Mert az öntu-
datlan . szervezkedésnek semmi 
haszna sincs. A „hangulatos" és 
nagyhangú szervezkedés után szo-
kott jönni a keserű csalódás. Eb-
ből pedig már éppen elegünk van. 

Azért vagyok én itt ebben a tá-
borban, mert látom, hogy az Esz-
me is az, mely valóban a magyar 
feltámadást hirdeti és az Eszme 

akarnak híveket szerezni, hanem a 
falu népét öntudatra tanítják,! 
hogy az öntudatos szervezkedéssel 
maga vívhassa ki a maga jövőjét s 
ha egyszer azt kivívta, meg is tud-
ja azt tartani. Mert ehhez tudás, 
öntudat és lelki műveltség szüksé-
ges, amit ebben a táborban szerez-
hetünk meg leginkább. 

Hogy Te, testvér melyik úton 
haladj, arról nem szólok, nem eről-
tetlek. Keresd meg a lelkedben azt 
a vonzóerőt, mely valamelyik 
irányhoz vezet és kövesd azt, de 
aztán kövesd férfiasan, erős aka-
rattal és öntudatosan. Mert hisz 
ez az egész küzdelem az Eszmék 
harca. Az Eszme az mindig szép és 
jó, csak az emberek gyengék és tö-
kéletlenek. És Te sose embert kö-
vess. Kövesd boldogulásod Eszmé-
jét s ha ezt teszed, nem fogsz csa-
lódni soha. harcosai sem nagy ígéretekkel 

igazak-e a választásról szóló hírek? 
A Magyar Falu álláspontja 

Az utóbbi időkben sokat hal-

lottunk beszélni a közelgő válasz-

tásokról. Egyesek szerint már má-

jusban feloszlatnák a Házat, má-

sok szerint szeptemberben, vagy 

októberben lennének a választá-

sok. Arról is beszéltek, hogy a 

mostani honatyák 50— 60 százalé-

ka számításba sem jöhet a válasz-

tásoknál, mert a miniszterelnök 

teljesen „új garniturá"-\al akar 

tovább kormányozni. 

Ez a hír érthető idegességet kel-

tett a hűséges egységesek között 

s most mind attól fél, hogy a ki-

nuistrálándők közé kerül. Csak a 

belügyminiszter legut,óbbi nyilat-

kozata nyugtatta meg kissé a ke-

délyeket. Scitovszky Béla belügy-

miniszter ugyanis kijelentette, 

hogy ö 

a közeli választásokról nem 

tud s a kormány nem is ké-

szül • erre. 

A közeli választások'híré egyéb-

ként alaposan felizgatta az ákar-

nokok kedélyeit is. A párthelyisé-

gekben és klubokban már oszto-

gatják egymás között a kerülete-

ket s igyekeznek a választáshoz 

híveket szerezni, ló mesterség le 

het a képviselőség., mert a leglehe-

tetlenebb egyének szíve is ször-

nyen megtelt népszeretettel s akik 

négy éven keresztül egyáltalán 

nem fájlalták a nép szenvedését, 

most egyszerre bújnak ki az is-

meretlenség homályából, hogy 

maguknak koncot biztosíthassa-

nak. 

Levelek özöne a Magyar Faluhoz. 

Az érdekes hír érthetően felcsi-

gázta táborunk érdeklődését is. 

Százával jönnek a levelek, ame-

lyekben azt írják, hogy kezdjük 

meg az előkészületeket. Sokan 

kérdik: milyen álláspontot fogla-

lunk mi el az új választások ese-

tén. 

Táborunk minden tagja tudja, 

hogy mi nem tartozunk párthoz. 

Ma nincs is olyan páltkeret, ame-

lyen belül biztosíthatnánk a Tá-

bor jövendőjét. 

Éppen ezért már most kijelent-
hetjük, hogy mi. egyetlen kerület 
nyakára sem küldünk pesti akar-
nokokat. hanem kizárólag a népre 
bízzuk, kit akar megbízni képvi-
seletevei. 

Figyelmeztetjük tehát a Tábor 
tagjait és a velünk érző tömege-

ket, hogy 

mindenütt önmaguk gondos-

kodjanak jelöltről. 

Jövőjüket csak olyan egyénekre 

bízzák, akiknek van szive ős akik-
ben nemcsak a választások tarta-
nia aljitt él a népszcrctet, hanem 
egyéniségük garancia arra, hogy 
amit 'hirdetnek, azt tüzön-vizen 
keresztül igyekeznek is megvaló-
sítani. 

Tehát ne-a pártok hangos jel-
szavait nézzék, hanem az embere-
ket. Mert nem a pártok teremte-
nek itt jobblétet, hanem a népsze-
rető egyéniségek. Egész emberek 
kellenek a gátra, akik szivük-lel-
kük melegével igyekeznek fajtánk 
felsegítésére. 

Aki a népnek jó, az nekünk is 

jó. Akit a Tábor ismer, szeret és 

támogat, azt mi is támogatjuk 

szívvel-lélekkel. Kérjük tehát ba-

rátainkat, hogy gondolkozzzanak 

a dolgon, mert — bármikor lesz-

nek is a választások — az idő 

közeleg. Helyesnek tartanánk, ha 

már most bejelentenék, hogy mi a 

céljuk és milyen náluk a hangu-

lat. Ezt nekünk már jóelőre kell 

tudnunk, mert különben még jó 

tanáccsal sem láthatjuk el bará-

tainkat. Ismerjük a helyzetet, tud-

juk, hogy választások alkalmával 

mindenkit igyekeznek a jelöltek 

megkörnyékezni, ahol erőt sejte-

nek. így hát ez miránk is áll. 
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Mi azonban, mint becsületes 

mozgalom irányítói, csak azokat 

vagyunk hajlandók támogatni 

akiknek becsületes szándékáról és 

ncpszeretetéről meggyőződtünk 

Mert ez a fontos. Tehát azt szeret 

nénk, ha maga a nép informálna 

bennünket a hangulatról. Nem 

egyes emberek hangulatára, ha 

nem a nagy tömegek hangulatára 

vagyunk kíváncsiak. Fontosnak 

tartjuk, hogy a Tábor vezetői már 

most keressék egymással az érint 

kezést, hogy megismerhessék uz 

igazi néphangulatot Mi csak ab-

ban az esetben leszünk segítse 

gükre, ha egész emberek és tiszta-

szándékú férfiak mellett nyiiatko 

zik meg a hangulat. Ebben az 

esetben szívesen állunk barátaink 

rendelkezésére — jó tanáccsal és 

minden tőlünk telhető eszközzel. 

Arra a kérdésre, hogy mi egyé-

nileg felvesszük-e a harcot és hol, 

korainak tartjuk válaszolni. Mi 

kimondottan és leszögezetten a tit-

kos választójog és a teljes válasz 

tási szabadság elvi álláspontján 

állunk. Azonkívül mi a nép szol-

gálatira jegyeztük el egész éle 

tünket. Tehát követendő cselekvé-

seinket a i népakarat irányítja és 

szabályozza. Közülünk senki sem 

erőszakolhatja magát valamely 

kerület nyakára. Mi hívásnak en-

gedelmeskedünk s a nép óhaját 

szentelt parancsnak vesszük a ma-

gunk számára. Az új kerületi be 

osztásokat még nem ismerjük és 

azt a módszert sem. amellyel a 

kormány választatni akar. Minden 

megmozdulást élénk figyelemmel 

kísérünk s az általános jelekből 

majd következtetünk a jövőre is. 

Egyelőre tehát az a kérésünk, 

hogy maga a nép tájékoztasson 

bennünket, mert mi ebben a sors-

döntő időben kizárólag a népaka-

rat szabad és becsületes megnyil-

vánulását tartjuk fontosnak. Ha a 

néppel egyetemben indulhatunk 

harcba, akkor a helyzet nem re-

ménytelen. Csak arra kérjük ba-

rátainkat, hogy az ismeretlen tola-

kodóktól őrizkedjenek, mert 

könnyen megtörténhetik, hogy 

„eben gubát cserélnek". 

Várjuk tehát az értesítéseket. 

Mi elég éretteknek tarjuk a ma-

gyar népet arra, hogy sorsának in-

tézését rábízzuk. Tegyenek min-

dent józan mérlegelés tárgyává. 

Ne az indulat, hanem a józanság 

vezesse minden cselekedetüket. 

Különböztessék meg a jót a rossz-

tól, a lehetőséget a lehetetlenségtől, 

az okosat az oktalanságtól, akkor 

az újabb öt év talán több ered-

ményt, több szabadságot, nagyobb 

darab kenyeret biztosít sorsüldö-

zött drága jó népünknek. 

Megjelent a 

p o n 3 k á c z m e s t e r 
.) telvonitgos drámai népszínmű 

¡na Zmirhay J ános . A darab tárgya nílusi s 

azért ajánlatos mert nem kell Uozzá nehezen 

beszerezhető díszlet. - Ára 2 pengő 80 «11. 
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pénzügyminiszter benyújtotta 
a földtehermentesítő javaslatot 
fiz Öfösbizoftság helyett országos 
bizottságot alapítanak —• Hogyan 
akarják elősegíteni a parcellázást 

A képviselőház keddi ülésén ter 

j esztette be Wekerle Sándor pénz-

ügyminiszter a földtehermentesí-

tési javaslatot. Mult számúnkban 

már ismertettük tábortagjáinkkal 

annak a beszédnek az alapját, 

amelyet ma egy hete a pénzügy-

miniszter tartott az egységes 

párt értekezletén. Lehet, hogy 

fnaga a törvényjavaslat is változni 

fog a törvényhatósági tárgyalás 

folyamán, azonban a javaslatot 

érthető formában már most lekö-

zöljük tábortagjaink tájékoztatása 

céljából. 

A javaslat főbb rendelkezései a 

következők: 

Állami garanciát, vagyis jótál-

lást vállal az állam azokért a beke-

belezett követelésekért, amelyekre 

nézve a rendezést kimondják. 

Magyar Pénzügyi Szindikátus 

címmel földszanálás, végrehajtá-

sára szövetkezet alakul, amelyet 

a javaslat ugyanazokkal a külön-

jogokkal és illetékmentességekkel 

ruház fel, amelyeket a Magyar 

Földhitelintézetnek biztosít a tör-

vény. A Szindikátus az átvállalt 

követelések erejéig kötvényeket 

bocsát ki, amelyeknek törlesztési 

feltételeit, valamint kibocsátási 

árfolyamát a pénzügyminiszter 

t'ogja rendeletileg megállapítani. 

zeket a kötvényeket semmiféle 

címen, még közadók miatt sem le-

íet végrehajtás alá vonni és úgy 

a csőd, mint a kényszerfelszámo-

ás alól ki vannak véve. 

Magánegyesség a javaslat sze-< 

rint a következő módon történ-

het: Ha a gazda úgy látja, hogy 

kötelezettségeinek nem tud eleget 

tenni, az országos bizottsághoz 

fordul, amelynek a földszanálási 

eljárás legfőbb irányítása lesz a 

feladata. A gazda ettől a bizott-

ságtól kéri a magánegyesség meg-

indítását, Ez a bizottság fogja 

megállapítani, hogy milyen összeg-

erejéig fogadható el az eladóso-

dott birtok fedezetül és egyáltalá-

ban meg vannak-e az előfeltételek 

arra, hogy a szóban forgó birtok 

rendelkezésbe bevonassák. A bi-

zottság az egyes pénzintézetek út-

ján fogja lefolytatni a tárgyaláso-

dat az illető gazda hitelezőivel. Ha 

az egyesség sikerül, a hitelezők 

államilag garantált Kötvényeket 

kapnak, amelyek hat és fél száza-

lékot fognak kamatozni és 30 év 

alatt törlesztetnek, Ha nem sike-

rül az egyesség, úgy a hitelezők 

árverést is kérhetnek. Az árverés 

azonban csak akkor lesz megtart-

ható, ha az árverési vételár mind-

azokat a követeléseket fedezi, 

amelyek az árverést kérő hitelező 

követelését telekkönyvben meg-

előzik. 

Hosszúlejáratú kölcsönök. A ja-

vaslat a hosszúlejáratú, úgyneve-

zett amortizációs kölcsönöket 

érintetlenül hagyja és az egyessé-

get csak azokkal a hitelezőkkel 

kívánja létrehozni, akiknek köve-

telései a második és következő 

rangsorban vannak. 

Az árverés felfüggesztése. Mi-

helyt a re ndezési. eljárás megin-

dul, az esetleg kitűzött árverést 

az eljárás lebonyolításáig felfüg-

gesztik. Az eljárásnak 90 nap 

alatt le kell bonyolódnia. A rende-

zési eljárás csak azokra a bekebe-

lezett követelésekre terjed ki, 

amelyeket 1931 március 1-je előtt 

kebeleztek be. Azok a hitelezők, 

akiknek követelését március 1-je 

után kebelezték be, csak akkor 

kérhetik az árverést, ha az előző 

hitelező követelését biztosítják. 

A mezőgazdasági felszerelések 

védelme. A javaslat a rendezés alá 

vont ingatlan felszereléséhez tar-

tozó ingóságokat két évig nem en-

gedi árverésen eladni. 

Nagyobb birtokok parcellá-

zása. Eladósodott nagyobb birto-

kok felparcellázását is lehetővé 

teszi a javaslat és pedig úgy, 

hogy a vételárhátralék hosszúle-

járatú és méltányos kamatozású 

kölcsön mellett rajta marad a fel-

parcellázott birtokrészén. A régi 

és az7 új tulajdonos azonban nem 

marad egymással jogviszonyban, 

hanem a lebonyolítási műveletet a 

Szindikátus végezné. A tulajdonos 

hitelezői kötvényeket kapnak, 

ugyanúgy, mint a kisbirtokoknál. 

á népjóléti miniszter visszafizetteti a meg nem 
érdemelt dijakat és jutalmakat a tisztviselőkkel 

A népjóléti minisztérium ügyei-

ben folyó vizsgálat körül a napok-

ban nagy fordulatot várnak. 

Vargha Imre pénzügyi államtitkár 

elnöklésével 

összeül a pénzügyminiszté-

rium fegyelmi bizottsága, 

amely hivatva van állást foglalni 

a legfőbb állami számvevőszéknek 

a népjóléti» minisztérium ügyeiben' 

történt ténymegállapításai dolgá-

ban. A fegyelmi bizottság — ér-

tesülésünk szerint — újabb kihall-

gatásokat nem fog elrendelni. 

A számvevőszéki vizsgálat 

ugyanis a legapróbb részletekre 

kiterjedt és minden ügyben egész 

sereg tanúvallomás és okirat tár 

masztja alá a vizsgáló bizottság 

megállapításait. Ezen az alapon 

történik meg azután a döntés ab-

ban a tekintetben, hogy 

fegyelmi eljárás kik ellen in-

dul és kiket vonnak esetleg 

más úton felelősségre. 

Függetlenül a Vargha-féle vizs-

gálattól, Ernszt Sándori népjóléti 

miniszter arra az álláspontra he-

lyezkedett, hogy amennyiben a 

minisztériumot bármilyen részről 

károsodás érte, vagy megokolat-

lan fizetéfeek voltak bármelyik 

osztályban, ezek a sérelmek már 

most orvosoltassanak. A népjóléti 

miniszter elrendelte, hogy 

mindazok a tisztviselők, akik \ 

indokolatlanul vettek föl ju-

talmakat, vagy külön munka-

díjakat, ezeket az összegeket 

záros határidőn belül vissza-

fizetni tartoznak-

A népjóléti miniszter különösen 

azoknak a tisztviselőknek, akik 

önhibájukon kívül jutottak ebbe a 

helyzetbe, megfelelő haladékot 

adott a visszafizetésre, úgyhogy az 

túlságosan ne terhelje őket, így 

elsősorban a rokkantellátási 

főosztály számára kiutalt, 

majd még ugyanazon a napon 

a házipénztárba visszautalt 

171.000 pengő az az összeg, 

amelynek visszafizettetése 

iránt a népjóléti miniszter 

megtette az intézkedéseket. 

A népjóléti miniszter felfogása 

szerint nemcsak a jogosulatlanul 

felvett összegek fizetendők vissza, 

hanem olyan, pénzek is, amelyeket 

nem megfelelő alappal vagy meg-

okolással fizettek ki egyes tiszt-

viselőknek. 
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ELMÉLET 
ÉS GYAKORLAT. 

Elméletben még a legm.aradibb 
honatya is szépeket szokott mondani 
és ígérni a választóknak. Most aztán 
kisült, hogy milyen messze van az 
elmélet a gyakorlattól. Örffy Imre 
képviselő vesz egy hagy birtokot. 
800 holdat. Bérbe adja Reischl Ri-
chárd képviselő úrnak — noha öt 
földéhes község verekedik érte. De 
Zala képviselőtestületi bizottsága nem 
hagyja jóvá a bérletet és öt község-
nek juttatja a földet. Most csak arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy őrffy kép-
viselő úr nem fogja a választásán 
büszkén hirdetni, hogy: lám, földhöz 
juttattam öt szegény községet. Vagy 
Reischl képviselő úr nem fogja-e mon-
dani: — A fizetésem leszállítását 
kértem a Házban, — nem fogadták 
el. Most hát a bérlettől hagytam ma-
gam elütni, hogy mindenki belássa 
—- milyen szociális vagyok. Az a te-
remtettét a világnak! 

A BELÜGYMINISZTER 
NEM FOGLALKOZIK A 
VÁLASZTÁS GONDO-
LATÁVAL. 

Azt mondja a belügyminiszter a 
megijedt képviselőknek: — Nem tu-
dok semmit a választásról. Most egy-
általán nem foglalkozom a választás 
gondolatával. 

Ezt a miniszter úr a képviselők ét-
kezőtermében mondotta, miközben 
egy pompás borjuszelettel foglalko-
zott. A honatyák megnyugodtak egy 
kissé. De a miniszter ravaszul mosoly-
gott. Mennyire diplomatikus volt! 
Mikor barjuszelettel enyeleghet, csak 
nem fog választási dolgokkal bajlód-
ni? . . . Mikor meg foglalkozik! Ak 
kor meg igyekszik, hogy ne találkoz-
zék kérdezősködő képviselőkkel. 

RENDEZTÉK 
A PÓTADÓT. 

No végre! Csakhogy rendezték a 
pótadót! Megengedték, hogy 75 szá-
zalék lehessen az eddigi 50 helyett. 
A miniszter úr azt mondja, hogy a 
gazdasági helyzet ezt az emelést meg-
engedi és elbirja. 

Persze, az adófizetőt elfelejtették 
megkérdezni. Minek is? Hisz ö már 
az 50 százalékot sem bírta el . . . A 
75 százalékot majd hát fizesse helyet-
te az, aki megengedte és elbirja: a 
gq.edasdgi helyzet. 

LÁZADOZNAK 
A HARMINCÉVESEK. 

A „harmincévesek"-nek nagy párt-
juk van Budapesten s most vasárnap 
igen népes gyűlést is tartottak. Hogy 
mit követeltek? Mindazt, ami jó és 
üdvös. Követelték főként a harminc-
évesek érvényesülését a politikában. 
Helyes, helyes. Csak kettőről feled-
keztek meg a harmincévesek. Először 
is arról, hogy a hatalomnak olyan va-
rázsa van, hogy nemigen szeret le-
mondani senki róla, még a harminc-
évesek kedvéért sem. Másodszor ar-
ról, hogy Magyarországon a politikai 
élet szekere olyan lassan döcög, hogy 
mire valaki kimozdítja a helyéről, a 
harmincévesek feje felett már régen 
elmultak az évek S ekkor meg már 
őket kezdik fúrni az új, az igazi har-
mincévesek. Éz a baj, drága harminc-
évesek, de azért csak rajta, csinál-
játok 1 

Minden titkok feltárulása. 
(A választásokról) 

(Hatodik közlemény.) 

írta: ZSIRKAY JÁNOS 

Más Üépck életében a választás 

megtisztulás; új, friss erők jelent-

kezése, a politikai váltógazdaság 

szükségességének biztosítása, s a 

modern eszmék és végesüléseinek 

lehetősége. Egészséges szellőztetés, 

a sokszor robbanásig lelt feszült-

ség sima, veszély nélkül enyhítése. 

Nálunk? Jobb nem is beszélni róla. 

A jobbágyfelszabadítás után hozzá 

kellett volna látni, hogy a nép rá 

szokjék politikai jogai gyakorlásá-

hoz, hogy azzal élni is tudjon. Pél-

dát kellett volna adni ahhoz, ho-

gyan kell gyakorolni a legszentebb 

polgári jogot, a választói jogot, 

mellyel a nemzet élhet és becsüle-

tes polgárai nemcsak az elmúlt öt 

évről mondanak kritikát, dc a jövő 

öt év sorsát is eldöntik. Oly tisztá-

nak, oly felemelkedettnek, oly fen-

ségesnek kellett volna lennie ennek 

a sorsdőntésnek. mint ahogyan az 

illik a? élet legnagyobb jelentő-

ségű eszméjéhez. Már a fejlődő 

ifjúságot úgy kellett volna nevelni, 

hogy élni tudjon az ítéletmondás 

és a jövő eldöntésének szentséges 

jogával. Iskolákban kellett volna 

tanítani, mit jelent a polgári jogok 

teljessége s ahogyan a zsidók 

minden tizenhárnméves pipecet a 

zsinagógákban mutatnak be és ün-

nepelnek, úgy kellett volna ünne 

pelni azt a férfiút — aki először 

megy gyakorolni a polgári jogok 

teljességét. Aki ezt a jogot elárulni, 

megcsúfolni merészelte volna az-

zal, hogy áruba bocsátja, akár ita-

lért, akár pénzért, akár kedvezőbb 

elhelyezekedésért — meg kellett vol-

na bélyegezni, ki kellett volna kö-

zösíteni, mert az a bün, amit az 

ember önmaga ellen követ el, az 

megbocsátható, de amit az összes 

ség rovására követ el, az sohasem 

bocsátható meg. 

S a választói jog eladása, pénzre 

váltása — ilyen bűn: halálos és 

megbocsáthatatlan. 

De hogy ezt tudja és belássa a 

nép, ahhoz őt tanítani is kellett 

volna. Ahhoz hosszú-hosszú felvi 

lágosító, példaadó munkára lett 

volna szükség. Megtörtént ez ná-

lunk? Nem. Hanem éppen az ellen-

kezője tőrtént, úgy hogy a válasz-

tás nálunk azzá a szabad portyá-

zássá lőn, ahol szabadon érvénye-

sülhetett minden trükk, ahol a 

„csalás" egyszerre politikai „fo-

gássá" lett, ahol egyetlen cél volt 

a győzelem". — Hogy az milyen 

áron történt, az már aztán heted-

rangú kérdéssé lőn. A kaszinók ter-

meiben csak olyan kívánatossá let-

tek a „választási élménye"-k, „fur-

fangok", főszolgabírói és válasz-

tási elnöki csalafintaságok —- akár-

csak a vadászkalandok, vagy a ló-

versenyek eseményei, vagy szín-

házi traccsok és kópéságok, ame-

lyeken mulatni lehet, de felhábo-

rodni, bosszankodni nem kell. 

így forgatják ki a választást a 

maga természetes mivoltából s lesz 

megújhodás, fejlődés helyett 

vesztegetés, a jogtépázús, az erő-

szak, az ocsmány lélek vásárlás 

olyan tömege, amelybe erösebb 

nemzetnek is bele kellett volna 

pusztulnia, nemcsak a magyarnak. 

Kijegecedett gyakorlattá vált már 

a Tiszák idejében, hogy a választás 

jó alkalom a vagyonszerzésre. Amit 

a háborúban az „élelmezés" fo-

galma jelentett, azt jelentette béké-

ben nálunk a „választás". Minden 

zsidókocsma joga és regále-bérlete 

ebből az „áldott" időszakból kelet-

kezett. A zsidó vállalta a szavazat 

szállítást. Ügy jelentette a hivata-

los köröknek a szállítandó számot, 

mint a háborús vagonok ajtaja a 

„rakományt". Ember, ló vagy ser-

tés? Olyan mindegy. S a zsidó be 

is váltotta az igéretét. Liter boron-

ként kapta némely vidéken az em-

bert, — ő meg egy egész hordót, 

sokszor trafikjogot, állomási restit, 

vagy állami birtokbérletet kapott 

érte. A magyar belepusztult ebbe 

az adás-vevésbe, ebbe a szörnyű 

lélekvásárlásba, a zsidó szaporo 

dott, de a lecsúszott dzsentri „be-

került" — s most már mint képvi-

selő odafent Pesten folytathatta 

azt, amit eddig odalent csinált 

az adósságot. Vájjon észrevette-e 

valaki azt a borzalmas lélekmérgc 

zést, ami egy ilyen választáson le-

folyt? Amikor szabaddá lett min 

den ördögi gondolat és furfang, 

hogy egy-egy ember, nagyságos 

„képviselővé" lehessen? Dehogy is 

vették észre. Hisz a bűnnek az a 

természete, mint a sárnak. Csak 

akkor irtózunk meg tőle, amikor 

tiszta cipőnk először merül belé. 

Mikor már egyszer beleléptünk — 

nem vesszük többször észre, nem 

is bosszankodunk, de nem is kerül 

jt'ik el többé. így történt aztán, 

hogy nem jöttek sem írók, sem 

politikusok, akik a nemzet e feké-

lyét kiégetni igyekeztek volna. Sőt 

kellemes regények nevettetnek meg 

mindenkit egy-egy választási öt-

lettel. Hogyne kacagna azon, aki 

az ellenzéki szavazókat egy pajtába 

zárja, csakhogy ura, a gróf, kép-

viselővé lehessen. A trükk — per-

sze — sikerült. A gróf úr képvise-

lővé lesz. Az ország nevetett s nem 

vette észre, hogy a maga öngyil-

kosságán mulat. Míg Oroszország-

ban az írók ólombányákba kerül-

lek, mert népük apostolaiként az 

igazságot a Krisztusok fanatizmu-

sával verdesik az atyuskák arcába 

— s vállalják az örökrabságot, az 

ólombányákat, a számkivetést, 

minthogy népük kárára és megron-

tására szemet hunyjanak, addig ná-

lunk? . . . Nálunk az írói nagyság 

is odavezet, a politika udvarába — 

udvaronccá kell válni annak, aki 

írni akar s még pipaszó mellett 

szépeket mesélget, anekdótáz, na-

gyokat koccintgat, nem veszi észre, 

hogy ez a politika egy nemzet lel-

két gyilkolja meg. De nem mertek 

szót emelni, nem mertek látni és 

meglátni fájdalmas igazságokat, 

mert ennek nfcjuk nézve kellemet-

len következménye lenne: a kegy-

vesztés a hatalmas miniszterelnök 

részéről. Sőt fel is bomlott volna a 

-— tarokk-pártijuk. És ez olyan 

fontos, dc olyan fontos dojog ezen 

a bús kacagó szegény kis Magyar-

országos. 

(Folytatása következik.) 

Lelkes tüntetés a Jász-
ságban Nagy Emil mellett 
Beszámoló Jászladáuyban — 

Nem tartozom pártokhoz — 

mondotta Nagy Emil 

Amíg Tildyék vasárnap Jászapá-

tiban erőlködtek, Nagy Emil, volt 

igazságügyminiszter gyönyörű be-

számolót tartott Jászladáuyban. A 

kerület vezetősége nagy bankettet 

adott tiszteletére. 

Ebéd alall Bíró Károly, a jász-

ladányi gazdakör elnöke, majd 

Antal Ignác jászladányi és Kiss 
Illés besenyszögi gazdák köszöntöl-

ték a kerületében általános népsze-

rűségnek örvendő képviselőt. Ebéd 

után a nagy helyiség zsúfolásig 

megtelt hallgatósággal. A nép már 

alig várta, hogy hallhassa képvise-

lőjét, aki másfélórás nagy beszéd-

ben ismertette az ország kül- és 

belpolitikai helyzetét. Kifogásolta, 

hogy külpolitikánkra óriási össze-

get költünk, mégsem érnek el 

olyan eredményt, amilyen az or-

szág elvárhatna tőlük. Beszédében 

kitért a titkos választójogra s ki-

fejtette, hogy a magyar nép már 

régen megérett sorsa intézésére. 

— Vannak miniszteri tanácsok 
mondotta —, akik nem tudnák 

elmondani azt a beszédet, amit ma 
itt kisgazdáktól hallott. 

Utána Gaál Jenő tábortagunk 

kérdezte meg, hogy mi a vélemé-

nye a Gaál Gaszton-féle alakulás-

ról? 

Nagy Emil kijelentette, hogy 

Gaál Gasztont tiszteli, de még-

sem lép be a pártjába, mert 

ö teljesen szabadon óhajtja 

szolgálni kerületét. 

Lázár Imre kisgazdp a gazdák 

bajairól, Antal Ignác a búzaválság-

tól, Pálszabó Pál pedig a kartelek 

túlkapásairól beszélt. 

A nagyhatású beszámoló után a 

kerület népe bizalmat szavazott 

Vagy Emilnek és további támoga-

tásáról biztosította. A gyűlés Bíró 
Karoly gazda zárószavaival ért vé-

get s a nép alig tudott elszakadni 

szeretett képviselőjétől. 

(G. L) 
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A GAZDATÁRSADALOM 
ÖSSZEROPPANÁSA 

Í R T A : N A G Y M Á T É R Ó Z S A S Z E N T M Á R T O N I K I S G A Z D A 

Tiszta képet kívánok mutatni ar-
ról a nagy küzdelemről, amelybe a 
magyar gazdatársadalom most bele 
került, azoik előtt, kik pusztulásuk 
okát nem veszik észre. Mindenek-
előtt azoknak, kik a gazdatársadalom 
megmentésére hivatva vannak. Köz-
tük élve, látom, hogy ez ország föld-
mívesei a teljes elpusztulás előtt van-
nak. 

Ismerek családokat, akik 35—4Ü 
kat. hold földön gazdálkodnak. Ugy 
ismeri őket az egész község, mint 
szorgalmas, takarékos és tisztességes 
családokat, kik nem henyélnek, ha-
nem dolgoznak. És miért!? Hogy 
3Q—40.000 pengőt érő vagyona után 
csak kenyér és. vöröshagyma, rongyos, 
foltos ruha jár ja? Mert bizony, így 
megy a szegény színmagyar falvakon. 

Ide vezet ez az út, amelyen most 
haladunk. De talán nem lehet még-
sem ezt a XX . században, mert min-
dig és mindenütt azt halljuk, hogy 
haladjunk, művelődjünk, mert külön-
ben nem lessz Nagy-Magyarország. 

De most baj van ám a falun! Pe-
dig nem akar a'falu sem elmaradói. 
Civilizálódik, művelődik. Első nagy 
lépés, amely ezen a téren történt; a 
világháború volt, a második a háború 
utáni idő, amikor a rádió és a kultúr-
házak 'tprjesztik a műveltséget, s 
valljuk be őszintén, hogy a falu már 
nagyot is lépett ez utolsó évtizedben 
előre. 

Ma már tudatában vagyunk annak, 
hogy ha egy családban 4—5 ember 
dolgozik, .ugyanakkor 30—40.000 
pengős vagyonban mennyinek kel-
lene a bevételnek lenni. Jól tudjuk, 
hogy a nagy háború terhei nehezed-
nek reánk és hogy vannak még sze-
rencsétlenebbek is. de aki dolgozik, 
mégis csak keres a legutolsó napszá-
mosig és az is megkeresi minden-
napra valóját. Nem akarok senkit 
sérteni,- de úgy van, hogy akinek 
nincs semmije, illetve vagyona, az 
nem veszíthet semmit. Munkája után 
kenyeret eszik. De azok a szerencsét-
len kisgazdák, ki'k már kezdjük szé-
gyelpi embertársaink előtt és szüleink 
előtt, kik véres verejtékkel megsze-
rezték a kis vagyonkánkat, hogy las-
sán-lassan kicsúszik lábunk alól a 
talaj. íme egy példa reá: 

30 kat. hold szántó, á 800 P =• 
24.000 P, 2'kat. hold szőlő, á 1000 P 
= 2000 P, belsőség, épületek 3500 P, 
gazdasági felszerelés, kocsi, vetőgép, 
hordók, kádak, szőlőprés stb. .2600 P, 
2 ló, 2 tinó, 1 tehén 2150 P, összes ér-
ték 34.250 P. 

Ezen 34.250 pengős vagyonból ki-
állítható termények értéke: 

10 kat. hold búza termése, átlag 
8.25 mm = 82.50 mázsa, á 15 P = 
1237.50 P ; 10 kat. hold árpa és zab 
termése, átlag 6.60 mm = 66 mázsa, 
á 18 P = 858 P ; 8 kat. hold here és 
zabosbükköny termése, átlag 15 mm 
= 120 mázsa, á 5 P = 600 P ; 2 kat. 
hold tengeri termése, átlag 10 mm = 
20 mázsa, á 10 P = 200 P ; 2 kat. 
hold szőlő termése, átlag 20 hl. = 40 
hl., á 16 P == 640 P ; 1 darab tehén 
évi 250 napi átlag 6 liter = 1500 
liter, á 0.20 P = 300 P ; 1 darab 
borjú évente 80 P ; összes nyers-
bevétel 3,915.50 P. 

Kiadások: oséplésórt búzából 8.25 
mázsa, aratórész 7.43 mázs,a, vetőmag 
10 mázsa, összesen 25.68 mázsa. Ár-
pából és zabból cséplésért 6.60 mázsa, 
aratórész 5.94 mázsa, vetőmag 8.50 
mázsa, összesen 21.04 mázsa. 

Búza 385.20 P értékben, árpa és 
zab 273.52 P értékben. 

40 kg heremagért á 1.80 = 72 P ; 
320 kg bükkönymagért á 20 P = 64 
P ; 40 kg tengerimagért á 10 P = 4 
P összesen 140 P. 

A marhaállomány a takarmányt 
mind elfogyasztja = 600 P ; a marha-

állománynak 15 q zab abraknak — 
195, összesen 795 P. 

Kiadás a szőlőre: 2 kat. hold egész 
évi munkája, szüret kivételével. 350 
P; 2 kat. hold szüreti munkája, 30 
napszám á 1,50 P" - 45 P ; présházi 
munkák, 10 napszám, á 2 P = 20 
P; - fuvar, permetezéshez és termés-
hordás, 4 napszámos 40 P : rézgálic 
50 kg á 86 fillér - 43 P ; rafia, 10 kg 
á 2.20 fillér 22 P ; kénpor. 20 kg. 
á 80 fillér — 16 P ; karó pótlásra 
500 drb, á 6 fillér ^ 30 P; alany-
pótláshoz 400 drb. á 4 fillér = 16 P ; 
hordók, prések karbantartása 10 P ; 
összesen 592 P 

Kiadás takarmány takarít ásva: 8 
kat. hold kaszálásért, 20 napszám, á 
3 P == 60 P; forgatásért, 8-napszám, 
á 2 P 16 P ; gyűjtés. 20 napszám, 
á 2 P = 40 P ; hazahordásnál 5-nap-
szám, á 3 P 15 P. 2 kat. hold ten-
geri kétszeri kapálása. 18 napszám, 
á 2.50 P - 45 P ; tengeritörés 6 nap-
szám 15 P. Tehénnek 10 mázsa korpa 
a 9 P = 90 P. Biztosítás tűz ellen 
(jégről nem. is szólva) 30 P. Műtrá-
gya 10 mázsa, á 12 P 120 P. Csősz-
bér 15 P. Kovács-munkák, kocsik, 
gazdasági gépek javítása 200 P. Éves 
kocsisnak havi 65 pengős fizetés 
780 P. Adó és egyéb közterhek 460 P. 
Összesen 1896 péngő. 

Összesítve a kiadások: búzából 

273.52 P ; takarmányvetőmagvakért 
140 P ; takarmányért és zabért 795 
P ; szőlőre kiadás 592 P ; adó, kocsis, 
kovács, napszámos stb. 1896 P. Ösz-
szes kiadás tehát 4,081.72 pengő. 
Összes bevétel pedig 3,915.50 pengő. 

Tehát ezért dolgoztál jó magyar 
testvér, hogy 166.22 P azaz Egyszáz 
hatvanhat pengő 22 fillért ráfizess 
szép kis vagyonikádra, de még mind 
ez semmi, mit eszel és mit iszol egész 
éven át, miből rubázkódol, mind-
ezekre még mindig nincs számítva 
senuni, ami külön felszámítva, egy 
családnak szüksége van 10—15 mázsa 
búzára - 200 P, 1 hizóra 200 P, ru-
hákra 300 P, fűszer- és vegyesárukra 
200 P, összesen 900 pengő. 

Hát még a kamat, amit adósság 
után kell fizetni! 

Felsorolhatnék • akárhányat, aki 
200, — sőt 1000 P kamatot is fizet 
évente és még ezekhez mindig a jó 
Isten kezében van az áldás: jöhet a 
jég, az aszály, a liöütés, a peronosz-
póra, a Iisztharmat és akkor , mit csi-
náljunk? Megyünk á bankba, de már 
sokunknak ott; sem adnak. Jön az ár 
verés, jön a végrehajtó. No, de hagy-
juk ezt. Mi orvoslást akarunk. 

Én nem vagyok politikus, sem 
igazgató, én nem tudom, hogy hol 
van e helyzet oka, csak annyit, hogy 
baj van és orvoslást várok ezen vég-
zetes gazdasági helyzetre. Mert teá-
juk azt, hogy segíteni lehet, csak erős 
kezek kellenek hozzá, kik bele mer-
nek nyúlni azokba a darázsfészkekbe, 
melyek tőlünk, mint szorgalmas kis 
méhektől a mézet elrabolják 

Sürgős intézkedéseket kérünk, mert 
cséplés, vetőmag, aratórész 385.20 P ; ha soká igy megy, elpusztul gazda-
árpából cséplés, vetőmag, aratórész | társadalmunk színe-java. 

Készül 
az uj tejtörvényjavaslat 
A földmívelésügyi miniszter a hé-

ten mutatta be a tejtermelés védel-

méről és a tejforgalom szabályozásá-

ról szóló törvényjavaslatot. A tör-

vény iényege az, hogy a földmívelés-

ügyi miniszter rendelettel megszab-

hatja a legalacsonyabb termelői árat, 

az elárusítói költséget és nyereséget, 

a viszontelárusítói jutalékot és a 

fogyasztói legmagasabb árat. Ezáltal 

alapos betekintést nyer a miniszter 

a kartell életébe s nagyon sok eset-

ben hasznára lehet a vidéknek. 

Ugyanis eddig a kartell úgy vette a 

tejet, ahogy akarta s voltak az or-

szágban olyan községek is, ahol 8 

fillért kaptak a tej literjéért. A tör-

vény ezt lehetetlenné teszi. 

A javaslat nagy általánosságban 

segít a gazdákon, csak az ötödik sza-

kasz ellen emelünk kifogást. Ez a 

szakasz ugyanis kimondja, hogy Bu-

dapesten a tejjel házalni nem lehet. 

Ez a rendelkezés nagyon sérelmes a 

pestkörnyéki gazdákra, akik eddig 

közvetlen a fogyasztóhoz szállították 

a tejet. A főváros környékén élő la-

kosságnak egyedüli tűrhető bevételi 

forrása volt, hogy tejtermékét köz-

vetlen a fogyasztónak adhatta ' el. A 

fogyasztó is jófjárt, mert jobb és 

frissebb tejet kapott; viszont az el-

adó is megkapta a tisztességes árat. 

Ezt a paragrafust hatályon kívül 

kell helyezni, illetve odamódosítani, 

hogy a termelői iparigazolvánnyal 

rendelkező gazdákra a paragrafus 

nem vonatkozik. 

435 pengő büntetés a levente-
gyakorlatok elmulasztása miatt 
Petri Mihály kőrösladányi föld-

munkás szomorúan panaszolja el, 
hogy két fia után a főszolgabíróság 
435 pengő pénzbüntetéssel sújtotta. 
A következőket ír ja: 

„Két fiam van, az egyik 21 éves, 
a másik 19. Az egyikről már 1930-
ban letelt a leventekötelezettség. De 
abban az évben is juhász volt, így 
hát a nyájat kellett őriznie s így nem 
mehetett leventébe. A másik, a 19 
éves pedig munkanéíkül volt s így 
vasárnaponként munka után kellett 
mennie. így néha elment gyakorlat-
ra, néha nem. Most a szeghalmi já-
rás főszolgabh-ája 1930 szeptemberé-
től újévig 200 pengőre, 1931 január 
1-től pedig .235 pengő pénzbírságra 
í té l t Én, kérem, hatcsaládos szegény 
ember vagyok, nincs egy talpalatnyi 
földem, csak egy kis házam. Most 
ezt kellene eladnom büntetésbe." 

Szinte elképzelhetetlennek tartjuk, 
hogy valakinek a házát kelljen el-
adnia a leventemulasztás miat t 
mert hiszen van más mód is a le-
ventébe való kényszerítésre, de az 
esetét leközöljük azért is, hogy mások 
okuljanak belőle. A testnevelési tör-
vény kötelezővé teszi a megjelenést, 
tehát a gyakorlatokon részt is kell 
venni. Ha valakinek halaszthatatlan 
dolga akad, jelentse ezt be a levente-
oktatónál s akkor nem történhetnek 
meg a hasonló esetek. Erről alaposan 
ki kell oktatni az ország tanyai la-
kosságát, mert az ilyen esetek csak 
ellenszenvet szülnek a különben 
hasznos leventeiritézmény ellen. Az 
oktatókat pedig mindenütt utasítsák 
az emberséges bánásmódra, mert így 
a fiatalság szívesen vesz részt a gya-
korlatokon. 

A leventeintézmény ellenségeivel 
szemben le kell szögeznünk, hogy er-
re az intézményre szükség: van. Nem-
csak azért, mert a fiatalság a fegye-
lemhez szokik, hanem azért is, mert 
ott bizonyos bajtársiasság fejlődik 
ki a fiatalság között. Az alszegi és 
felszegi fiatalok között ezáltal meg-
szűnik a torzsalkodás. Hasonló ese-
teknek még sem szabad előfordulni, 
mert ez rossz vért szül az emberek 
lelkében. 

ük IJKM POtt/II 
Menekült székely 

Édes feleségem, hol vau a tarisznyám? 

Meglátogatom a beteg édesanyám, 

Hadd lássam még egyszer nagy beteg-

ségében, 
Vagyona roncsait hadd adja át nékem. 

Édes feleségem búcsúcsókom hagyom, 

Figyelmed ott legyen három kisfiámon. 

Ápold, neyeld őket, ha vissza nem 

jönnék, 

Majd mikor felnőnek hátha megköszön-

nék. 

Bizonytalan útra nincsen semmi 

kedvem, 
De édesanyám hív, aki nevelt engem: 

Odahagytam régen, a szülőföldemet, 

Bocskorojc tapossák gyermekemlékemet. 

Édes feleségem, itt hagyom lelkemet, 

•ló magyarnak neveld három gyerme-

kemét! 

Netalán, ha apjok vissza nem jöhetne, 

Óhajom az volna, egy se keseregne. 

Hanem, ha felnőnek a rabolt határon, 

Istenítéletként Tépjen át mindhárom, 

Kergessék az ellent pokol fenekére, 

Győztesen lépjenek Háromszók 

földjére! 

Tiszafüred. TARNŐCZY JÁNOS. 

Imádom e földet . . . 
Imádom e földet, 

Ezt a szent hazát, 

Mit apáink védtek 

Ezredéven át. 

Őseink szerezték, 

Ezt az őstalajt, 

Érte síkraszálltak 

S vívtak diadalt. 

S ha tört rájok ellen, 

Török vagy tatár, 

Minden kis göröngyét 

Vérök áztatá. 

Azért imádom én — 

Minden porszemét 

S ha egyszer védni kell: , 

Ontok érte vért! 

Mátészalka. MÁNDY JÓZSEF. 

Oda való v a g y o k . . . 
Szeretem a rózsát, bár tudom tövises, 

Szeretem a hazám s népét, mert hősies, 

Szeretek mindenkit, ha tiszta a lelke, 

Legyen az ifjú, agg, vagy deli levente. 

De itt ezen tájon szúrósabb a rózsa. 

Idegen a zene, a fütty és a nóta, 

Idegen ajkú itt többnyire a néip is, 

Barátságtalanabb mint a magyar 

mégis! 

Oda' való vagyok a Vértes tövébe, 

Fehér vármegyének magyarabb felébe, 

Ahol nem idegen sem a szó, se nóta, 

Ahol magyar zene szól a fogadóba. 

Ott még a tövis sem olyan szúrós, 

mint itt, 

Mert a magyar ^szellő mindent meg-

szelídít, 

Ott a nép jó barát, nem hamis, nem 

ravasz, 

Ott még a tél is szebb, mint emitt a 

tavasz. 

Bia. b u c s i j ó z s e f . 
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Békésszentandrás, március hó. 

, ' ^A mai áldatlan s a becsületes 

munkát és a magyar nemzeti éle-

tet is megcsúfoló gazdasági és 

szociális szerencsétlenség az álta-

lános országbajokon kívül különös-

képpen kezdte, ki Békésszent-

andrás nagyközséget. 

Ez a jobb sorsra érdemes szín-

magyar helység ott a Holtkörös 

hónaljában Csonka-Magyarorszá-

got'Szimbolizálja, ,<— kicsiben. Alig 

néhány éve, hogy Csabacsüdpuszta 

önálló községgé alakulásával el-

vesztette .. adóalanyainak javaré-

szét és adójának 50%-át. Az új 

község ezenkívül még nagyössze-

gű követelést is perel az anyaköz-

ségtől, közös szerzemény címén. 

Békésszentandrás ma a vármegye 

legmagasabb pótadóját nyögi, ám 

annak nagyobbik fele szinte be-

hajthatatlan. Maradt egy jó sum-

ma adóssága, amely- a köz rovásá-

ra 12-es kulcson kamatozik. Csa-

baesüd elszakadásával az 'anyaköz-

ség csak a legerősebb adófizető la-

kosságát vesztette el földszegény 

nélkül. Tehát a 7000-nyi lakosból 

visszamaradt háromnegyed rész-

nyiből egyharmadnyi eladósodott 

gazda, egyharmada mezőgazdasá-

gi munkás, egyharmada pedig ku-

bikos-szegény. Ráadás az a 70—80 

kinlódó kisiparos, meg ugyanannyi 

facér segéd. A föld szegényei kö-

zül mintegy 500 családfő minden 

időben az országban szerteszét ke-

reste meg mindennapi kenyerét. 

A nem kubikos földszegény maga 

sem tudta teljességében biztosí-

tani a kenyeret itthon magának, 

hanem elment a szomszédos ura-

dalmakba béresnek vagy summás-

nak. Ma a helybeli munkások há-

romnegyedrésze munka- és kere-

set nélkül összezsúfolva várja itt 

ebnek a szerencsétlen községnek 

a nyakán sorsa fordulását, amely 

felsőbb gondoskodás nélkül annál 

vmwm&maBSPmBSMmtmimBBWt 

M <? s t j e l e n t m e g ! 

Az elSÓ magyar revíziós regény! 

„A véres mesgye" 
Irta: ORBQ& ATTILA 

Izgalmas eselekményü, fájdalmas 
magyarhaugulatú regény, mely a 
házaszerétét valóságos himnusza! 

— Ára 3-6Q pengő — 

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

KETSEGBEEJTO HELYZETE 
2000 kubikos nyomorog kenyér és munkanélkül — Egyezer 
pengős fahíd híján 8 kilométer kerülővel lehet megközelíteni 
a reformföldeket — Az állami gyár a legkétségbeejtőbb 
időben redukálja a munkáslétszámot — Éhezik a lakosság 

inkább is lehetetlen, mert most a Csonka hazánk minden városa, 

többi békési községnek is meg községe küzd ugyan az általános 

vannak a maga szegényei. így Bé-

késszentandrás fenti körülményei 

folytán olyan lehetetlen szociális-

és gazdasági helyzetbe került, 

amelyre példa nincs az egész ma-

radék országban. Cifrázza a hely-

zetet az is, hogy az egyetlen nagy-

birtok bankkézre került, de a par-

cellázás 50%-os készpénzfizetésre 

megy s így egyrészt nem szolgálja 

a nemzeti szociálpolitikát, más-

részt mivel kilyuggatottan nem 

űz rendszeres gazdálkodást, éppen 

most nem végzi a nagybirtok nem-

zetmentő feladatát, noha a par-

cellázó bank maga az altruista . . . 

A helybeli Keleti Szőnyegipar Rt. 

tulajdonát képező gyárat 5—6 év-

vel azelőtt az állam éppen azért 

vette meg nehéz milliárdokon, 

hogy ezzel a már akkor is szociá-

lis bájokkal küzdő községen se-

gíthessen. A gyár működött is 

éveken át 100—20Ö munkás-

leánnyal, de éppen é tél középén 

redukálták le a munkások számát 

25—30-ra, amikor a 13—14 éves 

leány heti 7—8 pengőjével egész 

kubikoscsaládot menthetett volna 

át a télen. Meg kell említeni an-

nak a nyolcvan kéthojdas földhöz 

juttatottaknak a helyzetét is, 

akiknek a Holtkörös egyik közeli 

zúgában jutott egy kis életlehető-

ség, de mivel 8—9 km-es kerülő-

vel tudnak csak odajutni, fele ha-

szonra sem tudják élvezni kicsi 

birtokukat. Ezek' boldogsága nem 

sokon, csak egy 1000—2000 pen-

gős fahídon múlik, amely őket 3 

km-re tehné apró birodalmuk-

hoz s amelyet sehogyan sem tud-

nak a községtől fedezet hiányában 

megkapni. Békésszentandrás köz-

ség ezévi költségvetésében köz-

munkákra szerepel 6000 P, de ezt 

most, amikor legégetőbb a szük-

ség, nem költhetik még el, mert 

egyrészt még nincs jóváhagyva, 

másrészt pedig, nem folyt bé még 

ámult évről sem. A vármegyei se-

gélyből jutott 1200 P. A helyi in-

ségakcióból is néhány száz pengő, 

de mi ez 2—3000 kenyértelen Ín-

ségessel szemben: csak csepp a 

tengerbe. Ivekre mehetne e: sze-

rencsétlen nagyközség panaszai-

nak leírása, de a mai általános, 

gazdasági helyzet és a lassú admi-

nisztráció . úgyis hallatlanul fog 

ezen átsétálni, tehát minek! De az 

alábbiaknak leszögezését ez alka-

lommal el nem mulaszthatjuk: 

gazdasági bajokkal, de nem egy-

formán, mert egyrészt az adózta-

tási lehetőségek egyiket jobban 

sújtják a másiknál, másrészt pe-

dig egyik kerület jobban megvá-

lasztja képviselőjét — sokszor 

egy-egy miniszter személyében. — 

a másiknál. A szociális bajok sem 

egyenlők községenként. Itt volna 

tehát már az ideje, hogy egy álta-

lános adóreform és progresszív 

adónemmel központi kiutalás alá 

venni a községek, hitközségek, 

vármegyék és az állam kiadásait 

érdem- és szükséghez képest való 

elosztását. .így majd egyformán 

érezzük a jót-rosszat s nem lesz 

e mostoha országnak annyi mos-

toha községe és szegény gyer-

meke . . . De amíg ez bekövetkezik, 

az az 500 kubikos kenyérért 

nyújtja kezét 2000-nyi családtag-

jaikkal a becsületes munka jogán! 

Félegyházi Nagy Lajos. 

Szeged gazriatársadatma is hadai üzen 
minden Habsburg-restaurációnak 

Szeged, 1931 március hó. 

Szeged mezőgazdasági érdekei 

védelmére és képviseletére alakult 

Törvényhatósági Gazdablokk soro-

zatos külterületi tanyai táborozá-

sai után március elsején XIV. ván-

dorgyűlésének megrendezésével 

bent a városban is kibontotta zász-

laját. A Sjeged Felsővárosi Gazda-

kör székházában a Szeged Baktói 

Gazdakör tartotta meg évi rendes 

közgyűlését Jan i Mihály földbirto-

kos gazdaköri elnök vezetésével. 

A gazdakör évi működéséről szóló 

jelentés után Hunyadi Vass Ger-

gely dr. gazdaköri ügyész, a város-

körül i feketp földek bérleti szer-

ződéseinek tarthatatlan feltételeit 

ismertette a jelenlegi szegedi föld-

bérlő válság helyes kivezető irá-

nyának helyes megjelölésével. KŐ-

rössv Antal a baktói földbérlők 

küldöttségének budapesti Ijárásá-

nak eredményét ismertette. A Kül-

ső Domaszéki Gazdakör ügyésze: 

•Lévay Ferenc dr. pedig az általá-

nos városi földbér-revizió várható 

kilátásairól szólott, aminek kihar-

colása mindenekelőtt a Törvény-

hatósági Gazdablokk vezetőségé-

nek, legelsősorban pedig a Felső-

tanyaiak városi képviselőjének, dr. 

Fajka Lajos kisbirtokos ügyvéd-

nek el nem vitatható érdeme. 

A Gazdakör házi ügyeinek letár-

gyalása után Frank Márton a ven-

déglátó testvér kör elnöke Szeged 

Törvényhatósági Gazdablokkjának 

időközben megérkezett vezérkarát 

üdvözölte, élén a helyi kisgazda-

mozgalom látható fejével: dr. Faj-

ka Lajos Szeged Felsőközponti 48-

ps Gazdaköri elnökkel, Hegedűs 

Bite János. Kovács Ferenc, Fodor 

István, Ottovay Károly, Pólfy Fe-

renc, Szűcs Imre, Csányi Sándor. 

Balla Imre, Guczy József, Tanács 

Vendel. Papp János és Szélpál 

Benő törvényhatósági bizottsági 

tag városi képviselőkkel, akik a 

140.000 holdas szegedi szétszórt 

tanyabirodalom minden oldaláról ( 

együttesen érkeztek be a felsővá-

rosi vándorgyűlésre. 

A gazdablokk részéről Hegedűs 

Bite János társelnök üdvözölte az 

egymással való kézfogásra össze-

sereglelt városi és tanyai gazdatár-

sadalmat, mindenekelőtt köszöne-

tet mondva a szíves meghívásért 

a vendéglátó testvér kör vezetősé 

gének, ma jd felkérésere a Szegedi 

Gazdablokk programját Fajka" La-

jos dr. párttitkár ismertette. Rész 

letesen vázolta Szeged földinívelés-

sel és állattenyésztéssel foglalkozó 

kisbirtokos osztályának. jelenlegi 

tarthatatlan helyzetét, valamint a 

vergődő földbéríötársadalom pusz-

tulását, a jelenlegi mezőgazdasági 

válság előidéző okaira rámutatva, a 

földműves társadalom összefogásá-

sában jelölte meg azt a helyes és 

célirányos kivezető utat, amely a 

magyar gazdatársadalom sorsa 

jobbraíordulására fog vezetni. Sze-

ged Gazdablokkja kizárólag gazda-

f.öldmüves társadalmi osztályérde-

kekéri harcol, s mint ilyen a sza-

bad királyválasztás álláspontján áll 

rendületlenül. Majd Szeged gazda-

társadalmának a legitimizmussal 

szemben elfoglalt álláspontját is-

mertette a zsúfolt közgyűlési nagy-

teremben, dörgő éljenzés közben 

kijelentve, hogy Szeged független 

gazdatársadalma nem kapható a 

magyart irtó 400 esztendős Habs-

burg zsarnokság, restaurációjára. 

Éppen ezért már előre is hadat 

üzen a fővárosból Szegedre érkező 

mindennemű politikai legitimista 

próbá lkozásnak/akár milyen c ímű 

vagy színű szövetség bőrébe buj-

tassák is, mert a helyi gazdatársa-

dalom semmiféle vakítá,ssal nem 

kapható létfeltételeivel ellentétes, 

tőle távol ál ló idegen szolgálatára. 

Szűcs Imre bizottsági tag hasonló 

szellemű felszólalása után Kozma 

Péter jól sikerült gazdasági elő-

adása zárta be a Szegedi Törvény-

hatósági Gazdablokk felsővárosi 

táborozását. L. J . 
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A T A N Í T O K P O L I T I K A I 
S Z E R V E Z K E D É S É N E K 
SZÜKSÉGESSÉGE 

Í R T A : S Z A L A I J Á N O S T A N Í T Ó , H I R I C S 

Tudora, hogy az alábbiak szel-

lőztetése nem valami jó fényt vet 

rám egyesek részéről; annál is in-

kább, mert a tanító, a köztudatban 

még most is, mint meghunyászko-

dó egyén van megrögzítve, aki al-

kalmazkodni tud, de arról, hogy a 

lelkében mint érez, beszélni nem 

mer. Erre lehet visszavezetni sérel-

meink nagyrészét is; mert ki törő-

dik manapság a kérő, szomorkodó, 

siránkozó emberekkel? Az erőslel-

kű ember nem. Legfeljebb sajnálja, 

de fel nem karolja, hanem keresz-

tüllépve rajta, hagyja, hadd nyo-

morogjon. Mi, tanítók, ugyanebben 

az elbánásban részesülünk. Az igaz, 

elismerik, miszerint ránk Nagy-

Magyarország felépítésénél nagy 

szükség van, de a munkánkat úgy-

szólván csak vállveregetéssel hono-

rálják. Ami meg az anyagiakat il-

leti? Végzünk kétféle, sőt sokan 

vannak,' akik háromféle funkciót 

is — tanítói, kántori, szószéki — 

havi 144—240 pengőért, de ez a 

fizetés a felekezeti tanítóknál csak 

papíron van meg; arra azonban 

jó, hogy utána a keresetiadó kivet-

tessék. 

Ügy gondolom, ránk tanítókra 

még rosszhiszeműleg sem foghatják 

azt, hogy fajunk jövőjéért folyta-

tott küzdelemből nem akarjuk a 

részünket kivenni s ha kell, e cél-

ból nem tudunk áldozni; de enged-

jék meg nekem annak leszögezését, 

hogy most, amikor a tanító a többi 

kisemberrel együtt küzd, nyög, 

görnyed egy jobb jövő reményé-

ben, ugyanakkor egyesek, szinte 

úsznak a jólétben, mert az állam-

kasszából két vagy háromféle cí-

men veszik fel havonta nem a tíze-

seket, hanem a százasokat, így 

ezzel az egypldalra eltolódott rend-

szerrel nem érthetünk egyet, mert 

ha két-három társadalmi osztály 

nyomorog, úgy a többinek is érez-

nie kellene azt. 

Emiatt örömmel üdvözlöm egy 

ke.dves kartársam által felvetett 

azon gondolatot, hogy rajtunk 

csak a politikai szervezkedés segít-

Hozzáteszem még azt, hogy a falu-

val karöltve, mert minden jó tanító 

összeforr a falujával, az érdekéink, 

céljaink közösek, egy boldog hazá-

ért való küzdés mindnyájunknak 

szent kötelessége. 

Szervezkednünk kell, más vá-

lasztásunk nincs. Először azért, 

mert csak ezáltal remélhetjük sé-

relmeink orvoslását, másodszor 

azért, mert a tanítóknak a faluval 

kezetfogva, minden követ meg kell 

mozgatnunk, hogy a nép- és nem-

zetellenes elgondolások célt ne ér-

jenek. Úgy gondolom, szükségtelen 

fejtegetni, hogy miért, csak a múlt-

ra kell visszavetni egy-két pillan-

tást, úgy megtaláljuk a választ is. 

Úgy hiszem, a kommunizmus el-

leni küzdelemről nem kell sokat 

beszélni, hiszen minden becsületes 

magyar ember tisztában van ezzel 

a veszedelemmel. De nemzeti szem-

pontból más jelenségek is vannak, 

Ennek kell véget vetni, mégpedig 

lehetőleg az új választások alkal-

mával. Csak olyan jelöltre szavaz-

zunk, aki határozottan leszögezi 

szabadkirályválasztó álláspontját, 

mert enélkül hiába beszél szociális 

érzésről, demokráciáról s egyéb 

hangzatos elvekről, ki leszünk téve 

újból az idegen érdekeknek. Füg-

getlenségünk megóvása ma a leg 

fontosabb kérdés, még akkor is, ha 

ez a függetlenség nehéz időkben 

amelyek ellen fel kell venni a har- jött létre. Tanítóságunknak is eb-

cot. Ez a legitimista propaganda. J ben az irányban kell szervezkedni. 

Pillanatfölvételek 
Kiskunfélegyházán 

Kiskunfélegyházán vagyok. Vo-

natom továbbindulásáig itt kell 

töltenem két és félórát. Nem akar-» 

tam az állomáson várakozni, tehát 

bementem a városba. Látni akar-

tam, mit csinálnak vasárnap dél-

előttön a kiskunok egyik főfészké-

ben. 
* 

A „Korona"-kávéház úgynevezett 

parasztívójába megyek. Leülök 

egy tarka terítővel terített kerék-

asztal mellé. Az ablakhoz ültem, 

mert egyformán érdekelt a szoba 

és az utca. 

Az asztaloknál barnapírosarcú 

kunok. A magamfajta dunántúli-

nak ugyancsak jól kell figyelnie, 

hogy megértse különös tájszólásu-

kat. 

Az egyik asztalnál egy büszke-

tartású gazda ül. Ringó a járása, 

kevély a tartása. A falun erre azt 

mondják: „Nagyatádi-utánzó". 

Vérpiros az arca, hófehér a haja. 

A Dunántúlon az a közmondás 

járja: „őszült ember, deres l ó . . . " 

De barátunkra aligha ülik ez a 

közmondás, mert mindenki tiszte-

lettel köszönti. Hamarosan körül-

ülik az asztalát s megkezdődik a 

beszélgetés. Városi közügyekről be-

szélnek. Ügylátszik, barátunk te-

kintélyes városatya. 

Közben bejön egy városi tiszt-

viselő. Végigmór tekintetével, mint 

ismeretlen idegent. Büszke fejbic-

centéssel köszönti az őszülő piros-

arcú gazdát, de nem ül a társaság 

közé. Egy másik asztalhoz ül és 

zónareggelit kér. Egyenes tartás-

sal, etikettszerűen eszik. Rá sem 

néz senkire. 
* 

Az ablak alatt két fürkésző te-

kintetű férfi sétál. Engem alapo-

san mégnéznek. Nem tudják, hogy 

ki is lehet ez az idegen. Végül be-

jönnek a kocsmába s ott minden 

asztalon végigjáratják tekintetüket 

Engem különösen figyelnek. Egy-

szer meglátják vitézi jelvényemet, 

összesúgnak s elmennek. Ugylát-

szik, meggyőződtek, hogy nem for-

gatom fel Kiskunfélegyháza rend-

jét. 
* 

Amint csendben üldögélek egy-

magamban, belép egy jólöltözött, 

hasateresztett zsidó kereskedő. Ezt 

nem is tagadja, Büszkén hivatko-

zik arra, hogy ő zsidó. 

A pincérek hangosan üdvözlik. 

— Alásszolgálja! Alásszolgája! 

Gőgösen körülnéz a teremben. 

Valóságos körsétát tesz. A szeren-

csétlen kis pincérinas úgy követi, 

mintha píncsikutyája volna. Ami-

kor ezt észreveszi, elmosolyodik. 

Orrabegye és alsó szájaszéle majd 

összeérnek. 

Végül léül. Ami ezután történt, 

az már bosszantó. Neki hízeleg a 

kenyereslány, mellé ül a tulajdo-

nosné s a gazdák asztala is egyre 

néptelenebb lesz. Körülveszik s azt 

sem tudják, hogyan hízelegjenek 

neki. Pár perc alatt már ő uralja 

az egész kocsmát. —» így, János 

bácsi, — úgy Mihály bácsi . . . S 

olyan áhitattal hallgatják minden 

szavát, mintha egy régi Kossuth-

párti képviselőjelölt volna. 

Alig tellett tíz perc, már a tekin-

télyes városatya is az asztalához 

húzódott. Ivott, kártyázott velük $ 

hallottam, amint félvállról köti az 

üzleteket. 
* 

A tisztviselő homlokán összeug-

rottak a ráncok. Láttam, hogy 

néha keresi tekintetemet. Mintha 

azt akarná mondani: 

— Lássa, uram, ez a mi faj-

t ánk l , . . 

De az én agyamban is megfo-

gant a gondolat. Tekintetemen ke-

resetül mintha azt feleltem volna 

vissza: 

— Itt a baj, uram! De ennek 

önök is okai. Ha szóbaállanának 

a néppel s leereszkednének hozzá, 

nem volnánk tanúi e szívfacsaró 

látványnak. 

És szomorúan elköszöntem. 

* 

Kimegyek az utcára. Erősen szi-

tál a hó. A kéttornyú katolikus 

templom kijárójánál iskolás fiúk 

„Szív" újságot árulnak, vagy osz-

togatnak. 

Bizony nem kapkodják. Ahogy 

Íönnek ki a templomból, úgy men-. 

lek tovább. Észre sem veszik a 

gyerekeket. 

Velem szemben két kisasszony 

jön karonfogva. Ügy jár a szemük, 

mint a karvalyé, amikor sáskát les. 

Az egyik szaporán hadarja: 

— Azt mondta az este, hogy a 

csókom nem sokat ért, mert nem 

érzéssel adtam . . . 

—- No, majd ad Ön még érzéssel 

is, —• gondoltam. 

Közei az állomáshoz egy utca-

sarkon tíz-tizenkét toprongyos, 

éhes földmunkás áll. Ruhájukon 

folt hátán folt. ,Lábuk kikandikált 

a rongyos cipőből. Amint elmen-

tem mellettük, az egyik éppen ak-

kor használta a legdrasztikusabb 

kifejezést. Persze, az Isten nevét 

sem kímélte. 

— Mi lesz velünk, ha ez így 

megy sokáig? 

— Jobb volna, ha az embert 

családostól agyonlövetnék, mint-

sem hogy így kínozzák — mondja 

a másik. 

És én szerettem volna bedugni a 

fülemet. Rohantam, vissza sem 

néztem. I£ét és félóra alatt meglát-

tam fajtám minden betegségét. 

S önkéntelenül felsőhajtottam: 

— Vájjon mi lesz velünk. 

(P. J.) 

Vőlegény életveszélyes 
szerencsétlensége 
az esküvő napján 

Tragikus szerencsétlenség történt 
Tiszatardos község határában. L. 
Molnár Ferenc ibrányi gazdalegény 
esküvőjére sietett Bodroghalom köz-
ségbe. A legény szekéren akarta 
megtenni az utat Ibrányból Bodrog-
haloinra ós a szekéren vele együtt 
utazott fivére, Molnár Péter, annak 
felesége és Rubicskó András nevű 
rokonuk. A szekér a Tisza partján 
egy keskeny töltésen haladt. Mikor 
Tiszatarados hátárába értek, szem-
bejött velük egy másik szekér és a 
két kocsi nem tudott kitérni egymás 
elől a keskeny töltésen. Amikor Mol-
nárék mégis megpróbáltak kitérni 
a másik szekér elől, a vőlegény sze-
kere lefordult a töltésről. A bent-
ülők kirepültek a szekérből, a leg-
szerencsétlenebbül azonban L. Mol-
nár Ferenc, a vőlegény esett, aki 
eszméletlenül terült el a földön. 
Azonnal orvost hívtak, aki megálla-
pította, hogy a szerencsétlen fiatal-
ember csigolyatörést szenvedett. 
Életveszélyes állapotban szállították 
be a. nyíregyházai Erzsébet-kór-
házba. 

Agyonrűgta a ló. B éké ss áruson 
községben Katona Lajos nagykopán-
csi gazda lova Erdős Lajos 61 éves 
cselédet hasbarúgta. Erdőst a békés-
sámsoni községi orvos azonnal első 
segélyben részesítette, de már nem 
lehetett rajta segíteni, még aznap 
este meghalt. A csendőrség a baleset 
ügyében nyomozást indított. 
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SHURKK 

TUDOM, S Í R O M . . . 
Tudom, sírom sötét ós hideg lesz 
S szívem porán féreg tanyázik majd. 
De fölötte örök mécsként lángol 
A Nap s a fű kihajt. 

Nincsen is már egyéb kívánságom, 
Csak sírom halma ne legyen kopár. 
Nyíljon rajta virág s a fejfámon 
Daloljon a madár. 

S hogy miről dalol, ne tudja senki, 
Csak az én porló szívem tudja azt. 
Zengje, dalolja minden élőnek 
Az örök, bús tavaszt. 

. . . S ha valaki kitöri fejfámat 
S tűzbe dobja, amely elemészti. 
Sírba vitt dalok zengő lángjával 
Fog az majd elégni. 

Sárrétudvari. Nagy Imre. 

A Tábor hátralékos tagjaihoz. 
Tisztelettel kérjük barátainkat, hogy 

hátralékukat március folyamán fel-

tétlenül rendezni szíveskedjenek, 

mert a nyomda már nagyon követeli 

a tartozását, amit mi is csak úgy tu-

dunk rendezni, ha barátaink eleget 

tesznek kötelezettségüknek. Vegyék 

figyelembe azt, hogy mi kizárólag 

táborunk filléreiből tartjuk fenn a 

lapot, tehát, a fejlődés elé a késedel-

meskedéssel ne gördítsenek akadá-

lyokat. 

Életunt lókereskedö. A Gyoma— 
Békéscsaba-vonalon, a szeghalmi 
községbe vezető átjárónál, késő este 
Bujdosó Antal 29 eves kornádi lakos 
lókereskedö, öngyilkos szándékból a 
motor elébe vetette magát, amely 
26 lépésre vonszolta el és mind a két 
lábát térden felül elvágta. Pár perc 
múlva a helyszinen meghalt. Tettét 
valószínűleg családi viszály okozta. 

Motorkerékpár-szerencsétlenség 
Szeghalmon. Február végén ifj. Fa-
bula János és Pál motorkerékpár-
kirándulást tettek. Sebes hajtás 
folytán egyik lábzúzódást, a másik 
kartörést szenvedett. 

Halálozás a Táborban, Komárvá-
rosról jelentik, hogy táborunk volt 
tagja, Varga József (Bédavő) a 
mult héten elhunyt. A tekintélyes 
gazdát az egész község részvéte mel-
lett helyezték örök nyugalomba. A 
megboldogult családjának ezúton fe-
jezzük ki őszinte részvétünket. 

Tenyészbikák a kiállításon. Jován-
czay Ferenc kaposvári tábortagunk, 
a Tábor egyik első mintagazdája 
több fajbikával érkezik fel a buda-
pesti tenyészállatvásárra. Felhívjuk 
Táborunk figyelmét e szép állatokra. 
Amely község vagy magángazda itt 
akarja beszerezni apaállatát, Jován-
ezay fajbikáit szíves figyelmükbe 
ajánljuk. 

Robbanás patkányirtás közben. 
Gyökeres módon végezte el Meldorf 
német község egyik módos gazdája a 
patkányirtást. Lyukakat fúrt a pad-
lóba, amely alatt a patkányok ta-
nyáztak és vizet töltögetett a nyílás-
ba. Ezután még két kiló karbidot ön-
tött. a lyukakba, amelyeket fadugóval 
gondosan elzárt. A padló alatt kar-
bidgázfejlődés indut meg és néhány 
óra muva hatalmas robbanás resz-
kettette meg a házat. A gazda a 
padlódarabokkal együtt nekirepült a 
szoba tetejének és összeütve esett 
vissza. Komolyabb baja szerencsére 
nem történt, az egész ház azonban 
romhalmaz lett. Az ajtók és ablakok 
kizuhantak sarkaikból. A patkány-
irtás azonban sikerült. 

Kada rka Pé/er 
a pes/i paiteányinásrul 

Tisztött Magyar Falu, tábor közönsége, 
Haptákba jelöntöm: itt a világ vége. 
Ne ijedjetek meg, nem emberre értem,, 
Tovább is álltattok, nyugovóra térten. 
A patkányokra jön most a végítélet — 
Átkozott sors lehet ma a patkányélet. 
HajtóvadŐ8zat lesz, egészen újfajta, 
Választások előtt tanulhatnak rajta. 
Patkányt állatfajt végképpen kiirtják; 
Csak ki elmenekül, menti meg az irhát. 
Most tehát patkányhad, menekülj, ha lehet, 
Bcnnctök is legyen életigyekezet. 
Előre jelentöm: feketék, vigyázat.' 
Mert most kezdődik mög a hajtóvadászat. 
Mért vagytok a. kamrák veszött ellenzéke, 
Most tinálatok is honolna a béke. 
Akárcsak minálunk, cmbör-ellenzékben, 
Nyugodtan ülhetünk a mögkopott széken. 
Nem tör életünkre egyelőre senki, 
Egész vígan szabad nékünk tönkremenni. 
Éljük életünket nagy egyenlőségben, 
Csak a nadrágszíjunk csappant meg bőségben. 
Igaz, hogy nem vagyunk holmi mohó evők, 
Ezért tűrnek meg a derék csodatévök. 
No, szegény patkányok, búcsúzom tiiletck, 
Hegyezzétek ide demagóg fületek: 
Aki mindent felfal szőrös patkánymódra, 
Az ne is számítson irgalomra, jóra. 
Ki az ember elől eszi a kenyeret, 
Ne csudálkozzék, ha vágnak rajta eret. 
Majd. ha a vadászat elmúl fölöttetek, 
Tudjuk meg, marad-e egy is közületek. 
Amelyik megmarad, gondolja meg magát, 
Éhes ember elöl ne tömje ki hasát. 
S az ember-patkányok, akik falnak, esznek, 
Szintén gondolják meg komolyan, mit tesznek. 
Mert ,aki kártékony, pusztulás a, vége, 
Ráfordittatik a patkányok törvénye. 
Patkányítéletkor nem jövünk zavarba: 
óvatosságra int az öreg 

KaúarUa 

Halálraítéltek egy földmívest. A 
mult, cv május 14-én a fejérmegyei 
sárbogárdi országúton meggyilkolva 
és kirabolva találták Huszár István 
sárbogárdi gazdálkodót. A gyanú 
rögtön Falus Ferenc sárkereszturi 
25 éves földmívesre irányult, aki 
tudta, hogy Huszár István csizma-
szárában 1Ö54 pengő van és ezért le : 

tartóztatták. A nyomozás során á 
fiatal földmívcs bevallotta, hogy ő 
gyilkolta meg Huszár Istvánt. Fel-
lebbezés folytán az ügy kedden a bu-
dapesti Tábla elé került. A Tábla 
helybenhagyta a székesfehérvári tör-
vényszék ítéletét és Falus Ferencet, 
kötéláltali halálra ítélte. A védő 
semmiségi panaszt jeentett be az íté-
let ellen. 

Rejtélyes folt a Napon. Mint. To-

kióból jelentik, a japán csillagászok 

néhány nap óta különös jelenséget 

tapasztaltak a Nap golyóján. Feltű-

nően sötét napfoltot, észleltek, amely-

nek űag.vsága napról-napra növek-

szik és amely most már szabad 

szemmel is látható. A napfolt, ame-

lyet eredetileg a napgolyó közepé-

ben figyeltek meg, lassanként a nap-

golyó széle felé. vándorol. A csilla-

gászok egyelőre neon tudják magya-

rázatát. adni a rejtélyes napfolt, ke-

letkezésének és nem tudják, milyen 

kihatásai lesznek az ú j napfoltnak a 

Földre. 

Majd ha a 90 éves ember meg-
öregszik. Sámuel Yarrow trentoni 
(Ontario) polgár a napokban vezette 
oltár elé negyedik feleségét. A vő-
legény 94 éves, 8 élő gyermeke, 47 
unokája, 35 dédunokája és 5 ükuno-
kája van, kik mind jelen voltak a 
ritka esküvön. A menyegzői lakomán 
mondott köszöntőjében az újdonsült 
férj kifejezte azt a reményét, hogy 
felesége híven fog róla gondoskodni, 
ha znajd megöregszik. 

Az „itt a piros" 1200 pengőjébe 
került, egy gazdának. A régi jó béke-
idők egyik feledésbe ment hamis 
kártyajátéka jött most újból divat-
ba. „Hol a piros? Itt. a piros!" néven 
ismertek ezt a játékot, amelyet há-
rom kártyalappal játszanak és ame-
lyet már a békében is üldözött a 
rendőrség. Most egy vidéki kisgazda 
tett följelentést a budapesti főka-
pitányságon, hogy a Keleti pálya-
udvar mellett lévő egyik kocsmában 
1200 pengőjét nyerték el ilyen játék-
kal. A rendőrség megállapította, 
hogy Barcsai Ferenc állástalan 
munkás fosztotta ki a kisgazdát és 
emiatt őrizetbe is vették Barcsait 

Eső, hó, fagy, dörgés egy nap. 

Kiskőrösön vasárnap délben per-

cekig dörgött, az ég, azután csakha-

mar elborult a látóhatár és hosz-

szabb-rövidebb megszakításokkal sza-

pora záporeső zúdult a városra. Al-

konyat után a hőmérő süllyedni kez-

dett., megindult, a havazás és órákon 

át sürü és nagy pelyhekben hullott 

a hó. Hétfőn reggel pedig rendkívül 

erős fagy volt, majd fergeteges vi-

har tombolt az egész környéken. 

Megfojtotta gyermekét égy leány. 
Borzalmas csecsemögyilkosság tör-
tént a napokban Rakamazon. Farkas 
Margit. 20 éves leány anyja. Farkas 
Istvánná segítségével megfojtotta új-
szülött, gyermekét Farkas Margit 
február 22-én adott életet gyermeké-
nek. Anyjával együtt elhatározták, 
hogy az újszülött csecsemőt, megölik 
és a hullát gödörbe dobják. Ügy is 
történt.. A szerencsétlen apróságot 
a bestiális anya megfojtotta, majd 
Farkas Istvánná az éjszaka leple 
alatt kisurrant, a holttesttel az ud-
varra és bedobta a gödörbe. A csend-
örök Farkas Istvánnét a nyíregyhá-
zai ügyészségre kísérték, ahol előze-
tes letartóztatásba helyezték- A le-
ányt egyelőre a lakásán őrzik, ahol 
súlyos betegen fékszik. 

A H t V I I C I Q I B 

T R i i í l A 

ÁLLÍTÓLAG . ... 

Állítólag minden főispánhoz már 

beérkezett a felszólítás, hogy jelentés 

teendő, kik a „népszerű" képviselők 

a kerületben, akiknek megválasztása 

simán és nagyobb „befektétés" nélkül 

volna lebonyolítható. 

Állítólag még egy válasz ér-

kezett be, mert a főispán urak nem 
tudják: szabad-c őszintéknek lenniük, 

vagy sem. 

Megint felfedeztek egy falusi te-
hetséget. Áldozó József, a sopron-
megyei himodi földmíves-fcstőmü-
vész, ki képeivel már fővárosi tár-
laton is szerepelt, Sopronban rende-
zett kiállítást. Áldozó, aki most 39 
éves, négy évvel ezelőtt kezdett fes-
tegetni, minden előképzettség nél-
kül. A kiállítás gazdag anyaga a ma-
gyar földmives-festö sokoldalú és 
sokatigérő tehetségéről tesz tanú-
ságot. 

Leütöttek és kiraboltak egy gaz-
dát. Hefler Pál 61 éves ócsai földmí-
ves az ócsai' csendőrségen bejelen-
tette, hogy amikor az üllői vásárról 
hazafelé ment, Alsónémedj község 
határában, a mezei úton ismeretlen 
tettes hátulról úgy fejbeütötte, hogy 
eszméletét elvesztette. Míg az úton 
eszméletlenül feküdt, zsebéből a tá-
madó 260 pengőjét elrabolta. A 
csendőrség erélyes nyomozást. indí-
tott-

Borzalmas csónakszerencsétlenség 
Dunavecsén. Szombaton este a pest-
megyei Dunaveese mellett súlyos 
csónakszerencsétlenség történt a 
Dunán. Két. Papp testvér és a Kenyó 
testvér csónakkal igyekezett, átjönni 
a szigetről a községbe. A Duna kö-
zelién szél támadt, amely a csónakot 
fölborította és a csónak utasai közül 
három: Papp Mihály 17 éves, Kenyó 
János 25 éves ós Kenyó Sándor 22 
éves földmivesif-jú a vízbe fulladt, 
Papp Lajost eszméletlen állapotban 
fogták ki. 

Min töpreng ke' Sonkoly koma? 

— Szókincs róla, szép. nagyon szép 
dolog a pénzügyminiszternek gr a 
terve, hogy megmenti az összes kis-
gazdákat. Csak egy kicsit . . . Ho-
gyan is mondjam csak? Ne volna 
olyan túlszép. Mert azt mondja őke-
gyelmessége, hogy ezután nem• lest 
baj, ha cl is árverezik valakinek a 
földjét, — majd visszaváltja neki az 
állam, még pedig ugyanazon az árért, 
amelyért ellicitálták. Szóval: a gazda 
belekerül a hurokba. Merjen csak 
moccanni, egyet, vagy ne éljenezte 
harsányan az „egységes" jelált urat. 
Egy rántás csak és a hurok összesto-
rul, Szegény „megmsntett" flótás azt 
sr mondhatja: nyekk. És még mond-
ja. valaki, hogy nincsenek stép kilátá-
saink . . . 
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HÁNY ÉVES A POKOL ÉS 
A MENNYORSZÁG. 

James Breasted tanár, az amerikai 

orientalista intézet igazgatója New-

Yorkban tartott előadásában kifejtet 

te, hogy az emberiség lelkiismereté-

nek felébredése a túlvilági életről, a 

mennyországról és a pokolról alkotott 

fogalmak eredetével esik össze. Régi 

egyiptomi sírleletekből és papiruszok 

ból megállapította, hogy Kr. e. 3000-

beh kezdett az az elmélet "kifejlődni, 

hogy az ember a túlvilágon lesz fe-

lelős földi cselekedeteiért. A legré 

gibb, ember által használt szerszámot 

a Nilus egyik kiszáradt medre alatt 

60 lábnyi mélységben találták s ko 

rát 500.000 évre becsülik. Afrikában 

talált bizonyos kőszerszámokból meg-

állapították, hogy a Szahara és az 

Arab sivatag körülbelül a középső pa-

leolit korszak folyamán száradha-

tott ki. 

AMERIKA GAZDAGSÁGA. 

Amerika gazdagságát legjobban ki-

fejezi az a szám, amely tudtul adja, 

hogy 500 embernek van több jövedel-

me, mint egymillió dollár (570 millió 

pengő). Ez az évi jövedelem olyan 

óriási vagyonnak felel meg, amit pen 

gőben ki sem lehet fejezni. 

Mjg a magyar adófizető kereseté-

nek mintegy 30 százalékáig van meg-

adóztatva, addig az amerikai polgár 

csak jövedelme négy százalékát fizeti 

be, de az is sok lévén, év végén — 

mint fölösleget visszakapja. 

ROVAR-ÁLLATKERT. 

A clevelandi természetrajzi múzeum 

rendkívül érdekes rovar-állatkertet 

rendezett be, melyben a legapróbb és 

legritkább rovarok életét és létküz-

delmeit nagyítóüvegen át lehet szem-

léink A • gyűjtemény különböző fa jú 

hangyabolyokat is tartalmaz, összes 

jellegzetes építkezéseikkel; továbbá 

egy"' borostyánkő-gyűjteményt az 

egyes darabokba bezárt rovarhullák-

kal. Egy drh borostyánkőben 43 kü-

lönböző őskori rovar teljesen érintet-

len'hullája látható. 

1934-BEN ÉLETBE AKARJÁK 

LÉPTETNI A 13 HÓNAPOS 
ESZTENDŐT. 

Mr. Corsworth (Miszter Korsz-

vorsz) a Népszövetség megbízottja, 

akit azzal bíztak meg, hogy a világ 

számára új naptárt készítsen, amelyet 

egyformán mindenütt használnak, Bu-

dapestre érkezett. 

M n Corsworth teljesen kidolgozta 

naptártervezetét, amelyet a Népszö-

vetség már elfogadott. Az új naptár 

az évet 13 hónapra osztja fel és min-

den hónap 28 napból áll. Június és. 

július' hónapok közé Sol név alatt egy 

13-ik hónapot iktat DL, amely szökő-

évenként 29 napos volna. Ezt a 29-ík 

napot nemzetközi ünneppé avatnák. 

A népszövetség megbízta M. Cors-

worthot, hogy járja be a világ álla-

mait és folytasson tárgyalásokat a 

kormányokkal a népszövetségi naptár 

érdekében. 

Az új népszövetségi naptár alap-

elve, hogy minden ünnepnap minden 

esztendőben ugyanarra a napra esik. 

Az ú j naptárt 1934 január 1-én akar-

ják életbeiéptetni. 

VASÁRNAP, MÁRCIUS 8. 
9.00: Újsághírek, kozmetika. — 10.00: 

Egyházi ének és szentbeszéd az Egye-
temi templomból. — 11.15: Evangélikus 
istentisztelet a Bécsikapü-téri templom-
ból. Prédikál Kapi Béla dr., dunántúli ev. 
püspök. — Utána: Pontos időjelzés, idő-
járásjelentés. — Majd: A Városi Szín-
ház tagjaiból alakult zenekar hangver-
senye. E hangverseny szünetében „Héti 
krónika." — 2.00: Gramofónhengver-
seny. — 3.00: „A magyar föld tehermen-
tesítése." Dr. Barré Ágoston előadása. — 
3.30: A m. kir. földmívelésügyi minisz-
térium rádióelőadássorozata. Thaisz La-
jos kísérletügyi főigazgató: „Megrom-
lottak a hazai legelök." — Utána: Pon-
tos időjelzés, icöjárásjelentés. — 5.10: 
„Minden gyerek csodagyerek." Zágon 
István előadása. — 5.40: A Rékai Miklós 
szalonzenekar hangversenye. — 6.50: 
Palló Imre magyar nótákat énekel Rácz 
Béla és cigányzenekarának kíséretével. 
— 7.50: Sport- és ügetőversenyeredmé-
nyek. — 8.00: „Rádió Brehm." Összeállí-
totta és rendezi Paulini Béla. — 9.10: 
Bartók Béla zongorahangversenye. — 
Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 
— Majd: Farkas Jenő és cigányzeneka-
rának hangversenye a Spolarich-kávér 
házból. 

HÉTFŐ, MÁRCIUS 9. 
2.45: Hírek, élelmiszerárak,piaci árak, 

árfolyamhírek. — 4.00: Asszonyok ta-
nácsadója. — 4.45: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés,- hírek. -¿-„ 
5.00: „Napi jeremiádák." 'Buda I.ászlő 
dr. előadása. — 5.25: Eugen Stepat. orosz 
balalajká zenekarának hangversenye. — 
6.25: Német nyelvoktatás. — 7.00: '„Gon-
dolatok a műszaki haladásról". — 7.30: 
A Budapesti Filharmóniai' Társaság 
rendkívüli hangversenye a Zeneművé-
szeti Főiskola nagyterméből. — Utána; 
Pontos időjelzés, hírek, időjárásjélentés. 

Majd: Pertis Jenő és cigányzenekará-
nák hangversenye a Britannia-szállóból. 

KEDD, MÁRCIUS 10. 
2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 

árak, árfolyamhírek. — 3.30: A „Tün-
dérvásár" meseórája. — 4.45: Pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, 
hírek. — 5.00: Ifj. Bókay János novellái. 
1. Az öngyilkos, 2. Az eltévedt levél. Fel-
olvassa a szerző. — 5.30: Id. debreceni 
Kiss Béla és cigányzenekarának hang-
versenye. — 6.20: Francia nyelvoktatás. 

6.45: „Képek a magyar irodalom 
múltjából." Császár Eleméy dr. egyetemi 
tanár előadása. — 7.25: A m. kir. Opera-
ház előadásának ismertetése és az elő-
adás színlapjának felolvasása. — 7.30: 
A m. kir. Operaház előadásának közvetí-
tése. — Utána: Pontos időjelzés, időjá-
rásjelentés, hírek. Majd: Gramofon-
hangverseny. — 

SZERDA, MÁRCIUS 11. 
2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyamhírek. — 3.30: Morse-tafolyam. 
4.00: „Rádiófeleletek háztartási kér-

désekre." Stúmpf Károlyné előadása. — 
4.45: Pontos időjelzés, időjárás és víz-

állásjelentés, hírek. — 5.00: Péczely Jó-
zsef novellái.'1. A bugyelláris, 2. Egy kis 
matematika. Felolvassa a szerző.— 5.30: 
A Budapesti Koncert Szalonzenekar 
hagversenye. — 6.30: Olasz nyelvokta-
tás. — 7.00: Harsányi Zsolt előadása. — 
7.30: Hangverseny á \yieni Zeiieakdémia 
nagyterméből. — Utána: Pontos időjel-
zés, időjárásjelentés, hírek. — Majd 
Berkes Béla és cigányzenekarának hang-
versenye a Dunapalota-szállóból. 

CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 12: 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyamhirek. — 4.00: Az iskolánkívüli 
népművelés rádióelőadása. — Utána: 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje-
lentés. — 5.10: A m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium rádióelőadássorozata. Valló 
Árpád m. kir. méhészeti főfelügyelő: „A 
méhcsalád munkaképességének fokozá-
sa . "— 5.45: Hangverseny. — 6.45: An-
gol nyelvoktatás. (J. W. Thompson) — 
7.20: Vándor Kálmán felolvasása: 1. 
Tzenkét hiányzó rózsa. 2. Északi szél. 
— 7-50: Színműelőadás a Stúdióból. 
„Dorrit kissaszony". Vígjáték 3 felvo-
násban. — Utána: Pontos időjelzés, idő-
járásjelentés, hírek. — Majd: Rácz Béla 
és cigányzenekarának hangversenye a 
Pannónia szállóból. — 11.00: A m. kir 
Mária Terézia 1. honvédgyalogezred ze-
nekarának hangversenye. 

PÉNTEK, MÁRCIUS 13. 
2.4-5: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyamhirek. — 4.00: özv. Posa La-
josné felolvasása: 1. A tövis varázsa. 2, 
Egy hős- végrendelkezése 1961-ban. — 
4.45:' Pontos időjelzés, időjárás- és víz 
állásjeléntés, hirek. —.5.00: Tót-magyar 
nyelvoktatás (Ernyey József dr.). 
5.25: 36-ik Rácz Laci és cigányzeneka-
rának hangversenye. — 6.15: A „Rádió-
élét" félórája. — 6.40: Rádió amatőr-
posta. — 2.20: Gramofonhangverseny. 
— 8.00; „Az érelmeszesedés." balaton 
füredi Schmidt Ferenc dr; egyeterhi ma. 
gántanár előadása. —- 8.30: A m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zenekar hang-
versenye. — Utána: Pontos időjelzés, 
időjárásjelentés, hirek. — Majd: Szabó 
Guy László jazz-zenekarának hangverse-
nye a Gellért szállóból. 

SZOMBAT, MÁRCIUS 14. 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfoíy&mhírek. — 2.30: A pápai Refor-
mátus Főiskolai Képzőtársaság március 
15-iki díszünnepélyének közvetítése a 
pápái Jókai színházból, ó főiskolaiének-
és zenekar közreműködésével. — 4.00: 
„Kossuth futárja." Raggamby András 
előadása. — 4.45: Pontos« időjelzés, idő-
járás- és vízállásjelentés, hirek. — 5,00: 
„Ősapáink szórakozásai és játékai". 
Meister Ferenc dr. előadása. — 5.30: 
Operettrészletek és keringök. (Zenekari 
hangverseny.) — 6.45: Mit üzen a rádió. 
— 7.30: Kis Laojs és cigányzenekarénak 
hangvérsenye. — 8.30: Vígjáték-előadás 
a Stúdióból. „Holnap reggel." Vígjáték 
három felvonásban. Irta: Karinthy Fri-
gyes. — Utána: Pontos időjelzés, idő-
járásjelentés, hirek. — Majd: A rádió 
házikvartettjének hangversenye. 

Gyerek okoskodás 
Egy miniszteri tanácsosnak, van 

egy kis fia, aki a gimnáziumba jár. 

Nem valami jó tanuló, mert az első 

félévben több tárgyból intést vitt 

haza. 

Az apa persze szigorúan megdor-

gálta s nagy előadást tartott neki a 

szorgalomról. — A gyerek hallgatta 

egy darabig, aztán így szólt: 

— De édesapukám, minek tanul-

jak én többet? Hiszen te a hivatalban 

csak a nevedet irod alá, azt is úgy, 

hogy ha ki kell . azt nyomatni,' ' hát a 

neved helyett azt szokták kinyom-

tatni: Olvashatatlan aláírás, én pe-

dig egészen olvashatóan le tudom írni 

nevemet 

LÉGKERESETTEBB OLVASMÁNY 

A — BIBLIA. 

A karácsonyi könyvvásár legkere-

settebb olvasmánya ezidén a biblia 

volt.' Londonban egyedül a Selfridge-

áruház könyvosztálya naponta átlag 

ezer bibliát adott el. A biblia-eladás 

terén az idei év egyébként is rekor-

dot jelent, mert az év folyamán nem 

kevesebb, mint 48 millió bibliát ad-

tak. el. Az előző évhez képest ez a 

szám 8 millió többlétet jelent, míg 

1928-hoz viszonyítva, 13 millió bib-

liával többet adtak el az elmúlt év-

ben. 

Barangolások 
Szervezkedés Pest és Békés 

megyékben. 

Baranyay Aladár titkár február 

hó 28-án meglátogatta Békésen á Ma-

lomasszonykerti Kört és Mucsi Imre 

elnökkel folytatott a szervezés tár-

gyában megbeszélést. Március 1-én 

d. e. Pankotai Gábor táborszerve-

zőnkkel meglátogatta a békési Front-

harcos Egyesületet, d. u. a Dáteri és 

Rosszerdei Mester Kört. 

Mindenütt számosan léptek be a 

Táborba. 

Bián. 

Vitéz Pölöskei János vasárnap 

biai tábortagjainkat látogatta meg-. 

A harminc év óta fennálló gazdakör-

ben tette tiszteletét, majd megláto-

gatta Karikó János elnököt* Bucsi 

József és Környey István barátain-

kat. Este Pénzes Dániel tábortagunk 

és többi barátaink kíséretében részt 

vett színdarabja előadásán. 

Csak a nászéjszakát 
várta meg és azntán 

megszökött a hozo-
mánnyal az egynapos férj 

Mondja valaki, hogy Magyarorszá-

gon nincsenek amerikai stílű embe-

rek. Még az újvilágban is ritkán for-

dul elő, hogy az újdonsült férj csak 

a nászéjszakát várja be. Nálunk bi-

zony megtörtént, még pedig Szege-

den. 

Páratlanul érdekes sikkasztási és 

csalási ügyben tett feljelentést egy 

szegedi könyvkereskedő. A bűnügy 

középpontjában házasság áll, mélyet 

pár héttel ezelőtt kötöttek a szegedi 

anyakönyvi hivatalban. 

A kereskedő leányát rövid isme-

retség után feleségül vette egy pesti 

fiatalember, ajki azon a címen, hogy 

Budapesten társulni akar egy üz-

letbe, 30.000 pengő hozományt kért 

menyasszonyával. A hozományt meg 

is kapta és a nászéjszaka után G. K. 

nevű feleségével gyorsvonatra ült, 

hogy Budapestre utazzanak. Ceglé-

den azután megtörtént a nem várt 

fordulat. 

— Megbocsátasz, drágám — szólt, 

a fiatal férj —leszaladok egy pohár 

szódát inni. 

A következő pillanatban a férj a 

vállára kapta kabátját és leugrott a 

vonatról. A vonatkísérő kalauz már 

megadta indulásra a jelt, a férj azon-

ban még mindig nem tért vissza. Az 

asszonyka ijedten sietett ki a vagon 

folyosójára és kiáltozni kezdte férje 

nevét. A férjet azonban sehol sem le-

hetett látni. 

A kétségbeesett asszonyt Budapes-

ten a rokonok azzal vigasztalták, hogy 

bizonyosan lemaradt a vonatról, ' 

majd a következővel megjön. 

A férj azonban nem került meg. 

Végül is az egynapos asszonyka táv-

iratot küldött Szegedre és édesatyjá-

val elindult hazafelé. 

Az újdonsült férjet hiába keresték. 

Állítólag Erdélyben tölti a mózes-

ieteket — egyedül. 
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A hágai egyezmény a francia 

parlamentben. 

A hágai egyezmény ratifikálása a 
francia parlament részéről a közel-
jövőben várható. Az egyezmény értel-
i mi a vegyes döntőbíróságok, ame-

eddig egy semleges elnökből és 
a két érdekelt állam egy-egy bírájából 
állották, két semleges bíróval egészí-
tendők ki, úgy, hogy öt tagból fog-
nak állani. Ezt a két semleges bírót 
a hágai állandó nemzetközi biróság 
Nievezi ki. Az így öt tagra emelt 
döntőbíróságok megalakulásuk után 
megállapodnak az eljárás módszeré-
ben és az egyes érdekelt optánsok 
kárigényét és ennek nagyságát ille-
tően ítéletet hoznak. Az ítéletek meg-
hozatala után lesz az alapot kezelő 
bizottság abban a helyzetben, hogy 
megállapíthassa, hogy a megítélt kár-
összegek hány százaléka fizethető ki 
az érdekelteknek. 

Megszűnt az olasz-francia háborús 

veszedelem. 

Olaszország és Franciaország kö-
zött vasárnap létrejött a flottameg-
egyezés. Végre sikerült létrehozni a 
teljes megegyezést és most már nincs 
más hátra, minthogy a megállapodást 
közöljék a japánokkal és az ameri-
kaiakkal is, akik annak idején szin-
tén résztvettek a londoni tanácsko-
záson. 

A megegyezésnek nemcsak a hadi-
hajóépítés szempontjából van óriási 
jelentősége, hanem azért is, mert 
most már remélhető, hogy a viszony 
az olaszok és franciák között ezután 
fokozatosan javulni fog és megszűnik 
égy borzalmas háború veszedelme, 
amely Európa népeit évek óta fe-
nyegeti. 

A német külügyminiszter 

Ausztriában. 

Curtius dr. német külügyminiszter 
és Pilnder dr. államtitkár, mint Brii-
ning kancellár képviselője, három-
napi hivatalos látogatásra Bécsbe 
érkeztek. A pályaudvaron ünnepélye-
sen fogadták Curtius külügyminisz-
tert, aki délelőtt Ender dr. osztrák 
szövetségi kancellárt és külügyminisz-
tert látogatta meg. Délben Miklas 
szövetségi elnök fogadta a német 
államférfiakat. 

Megkezdődnek a magyar-cseh gazda-

sági tárgyalások. 

Prágai jelentés szerint még e héten 
újból megkezdődnek a magyar-cseh 
kereskedelmi tárgyalások. A tárgya-
lásokat a Tátrában folytatják. A ma-
gyar delegáció csütörtökön utazott a 
Tátrába. 

A szovjethadsereg létszáma. 

Szovjetoroszországnak 17 millió ki-
képzett katonája űan és az orosz 
hadsereg bármely pillanatban képes 
betömi Lengyelországba, Romániába 
és a Balti államokba. 

Nem tudjuk, mire készülnek a bol-
sevikiek, de hadseregüknek — állító-
lag •— a legmodernebb felszerelése 
van. 

Pipázók figyelmébe! 
A világhírű 

ADLER FÜLÖP FIA 
tajtékpipakészítö cég, 
Budapest, V., Deák-tér 1 

tajtékpipáknúl és szipkáknál, vala-
mint valóöi borostyán szipkáknál 

117 éves fennállása 
A f % 0 / alkalmából március havában 
LM 1° engedményt ad 
k ö z i s m e r t e n s z a b o t t áraiból 
Képes áriegyzék kívánatra ingyen 

»Biztonság: okáért« 
Megbilincselt és lóhoz kötött egy keres-
kedőt a csendőr — Fölmentették az ujság< 
írót, aki megírta az esetet 

Majovszky Mátyás csendőrtiszt-
helyettes, aki Rákóczifalván szol-
gált, nyomozást folytatott Nagy Ist-
ván falubeli kereskedő ellen. A ke-
reskedőt becsületsértés miatt valaki 
feljelentette 

A csendőrtivszthelyettes letartóz-
tatta a kereskedőt, bilincsbe verte, 
lovához kötötte, azután felpattant a 
lóra és galoppban vágtatott a 14 . ki-
lométerre lévő Szolnok felé. A keres-
kedő bilincsekbe verve loholt a ló-
hoz kötve. Hiába esett össze, hiába 
könyörgött, a csendőrtiszthelyettes 
rá sem hallgatott. 

Mikor beértek Szolnokra és a 
esendörtiszthelyettes a kereskedőt 
át akarta adni a szolnoki ügyészség-
nek, már csak egy eszméletlen em-
bert tudott átadni. 

Az ügyészség nem is vette át a be-
csületsértéssel vádolt, kereskedőt., ha-
nem orvosnak adta. Az orvos csak 
nagynehezen tudta magához térí-
teni öt. 

Igv írta meg az eseményeket az 
egyik budapesti napilap. A tiszthe-

lyettes hivatalból üldözendő rágal-
mazás miatt pert indított a lap ellen 

A Méhes-tanács elé megbilincsel-
ve hozták — a sértettet, a csendőr-
tiszthelyettest. Majovszky tiszthe-
lyettes ugyanis jelenleg a honvéd-
törvényszék fogházának lakója. Ha-
sonló bűncselekmények és emberkín-
zások miatt tartóztatták le. 

Méhes tanácselnök először a cikk 
szerzőjét hallgatta ki, azután a 
csendőrtiszthelyettest. 

A csendőrtiszthelyettes nem ta-
gadja, hogy ö bilincsbe verte a be-
csületsértéssel vádolt kereskedőt és 
hogy lovához kötve vitte Szolnokra. 

— Hát hogy jön maga ahhoz, hogy 
egy kereskedőt, akit becsületsér-
tésére feljelentenek, bilincsbe ver-
jen? — kérdezi az elnök. 

— Biztonság okáért! — feleli a 
csendőrtiszthelyettes. 

Kihallgatta a bíróság a sértett ke-
reskedőt is, továbbá a tanukat, az-
után Ítéletében felmentette a cikk 
szerzőjét, azzal az indokolással, hogy 
a cikk minden állítását sikerült be-
bizonyítania. 

A halál riportja 
Egy hajdúböszörményi magyar tragédiája Amer ikában — 
Valóságos riport a ba lá l országútjárói — Utolsó tizenöt 

centjét egy koldusnak adta 

Megdöbbentő magyar tragédiát 

olvasunk az „írás" című amerikai 

lapban. Részletesen leírja Mészá-

ros Péter hajdúböszörményi nyu-

galmazott vasúti altiszt halálát, 

amelynél tragikusabbat még alig 

hallott az emberiség. 

Mészáros is, — mint annyi so-

kan — kivándorolt Amerikába sze-

rencsét próbálni. Egy ideig jól 

ment a sorsa, de a gazdasági vál-

ság otl is megmutatta a nyomor 

méregfogát. Mészáros is munka-

nélkül rótta az országutakat, de 

nem tudott elhelyezkedni. Irt haza 

a feleségének, hogy küldjön neki 

pénzt, mert haza akar utazni. Fe-

lesége arra kérte, Ivogy várjon még 

egy kicsit, mert itthon semminek 

sincs ára, tehát nem tud annyi 

pénzt összeszedni, hogy elég le-

gyen az utazásra. 
. • 

De Mészárost nagyon csábította 

a honvágy. Egy pillanatra sem 

tudott tőle szabadulni s az volt 

egyetlen vágya, hogy még egyszer 

megláthassa Magyarországot. 

Nem sikcriila neki. Erre Csiká-

góha ment nővéréhez, aki ott egy 

román munkás felesége. Nővére 

megosztottá vele kenyerét, de még-

sem érezte jól magát. Bántotta az 

a tudat, hogy öt más tartja. 

Január első napjaiban otthagyta 

nővérét, Ázt mondta, hogy egy is-

merőséhez megy lakni. El is ment 

a Roseman tve 2207. számú házba, 

ahol gázzal megmérgezte magát és 

meghalt. Utolsó 15 centjét egy kol-

dusnak adia. Amikor rátaláltak, 

két levél volt az asztalán. Egyik 

a magyar konzulnak szólt s szósze-

rint a következőket tartalmazta; 

„Kérem gondoskodjék temeté-

semről. amennyiben harminc évig 

fizettem a magyar államnál a be-

teg- és temetkezési járulékot és azt 

hiszem, hogy abból jut nekem is 

egy rongyos koporsó. Kérem, szí-

veskedjek feleségemet az esetről 

értesíteni. Címe: Mészáros Péterné, 

Hajdúböszörmény, Debreceni-utca 

40. Tisztelettel: Mészáros Péter, 

nyugalmazott magyar államvasúti 

altiszt." 

Riport a ha lá l országút járói 

A másik írás, mit a Coroneri Hi-

vatal őriz s melynek tartalmát Az 

írásnak felolvasták, valóságos ri-

port arról az országútról, mely a 

balál birodalmába vezet. Szinte 

látni a sorokon, azután a belükön, 

hogy miként fogy az okszigén a 

tüdőben, miként homályosul az 

agyvelő, miként bénul meg a lég-

zőszerv s mint hull ki a kezéből 

mindörökre a ceruza, még azt a 

szót is félben hagyva, melyre utol-

jára készült. 

A megrázó jelentés így szól: 

„Tudatom, hogy pár perc múlva 

én meg fogok halni. Erre a csele-

kedetre erősnek, elliátározottnak 

érzem magam. Most már sokkal 

nyugodtabb vagyok, hogy ideér-

tem. Nem bírtam tovább a mun-

kátlanságot és hontalanságot. Volt 

még tizenöt centem, azt odaadtam 

az előbb a parkban egy szegény 

embernek s így végrendeletet nem 

kell írnom. De érzem már a gáz 

hatását. A szívem kezd nyugtala-

nul^ dobogni. Mintha a torkomat 

szorítaná valaki. Egyre jobban 

kapkodok levegő után. A fejem 

szédül és dagad. Görcsök kezdenek 

jelentkezni a lábamban. A lestem 

petyhüdt. Ásítozom és nyújtózom. 

A szívem már nem is ver. Megbé-

nulok. Tovább már nem bí . . 

Itl kieseit kezéből a ceruza s egy 

magyar mécses kialudt messzi ide-

genben . . . A nyomor oltotta el a 

mécsest, melynek egyetlen vágya 

volt még egyszer látni a szabad 

hajdúk városát. 

A temetését sógora: Lazarus Ro-

mán fedezte. Csáktornyái István 

dr. református leikcsz és egy ro-

mán pap kísérte utolsó útjára. És 

Mészáros Péter nem látja többe 

családját. Ott pihen megbékélve a 

northsidei temetőben. 

Mikor kérheti 
a rokkant százalékának 

fölemelését ? 
Az utóbbi időben mind nagyobb 

számban vannak olyan hadirokkan-
tak, akik rokkantsági százalékuk fel-
emelését, illetve felülvizsgálatuk-
nak újból való engedélyezését kérik. 
Mindezekhez jönnek azoknak a hadi-
rokkantaknak a kérvényei, akiknek 
rokkantsági százalékát az illetékes 
igénymegállapító bizottság százalék-
ban állapította meg, de az így meg-
állapított százalékot a népjóléti mi-
nisztérium leszállította. 

Több száz ilyen kérvény érkezett 
az elmúlt hetekben a Hadirokkan-
tak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Or-
szágos Szövetségéhez. A szövetség 
miheztartás végett közli, hogy a 
népjóléti minisztérium a rokkantsá-
gi százalék felemeléséhez csakis kü-
lönösen megokolt esetekben járul 
hozzá. 

Például abban az esetben, amikor 
valakinek háborúokozta sérülése ki-
ujul és oly komplikációk lépnek fel, 
hogy valamely végtagját amputálni 
kell, vagy akinek látása 50 százalék-
ban csökkent. Ily esetben a hadirok-
kant jelentkezhetik az illetékes 
igénymegállapító bizottságnál és ké-
relmezheti valamely közkóx-házba 
való felülvizsgálatát. A közkórház-
tól nyert orvosi bizonyítványt, vala-
mint a hadirokkant „egyéni lappjá-
nak másolatát mellékelni kell a nép-
jóléti miniszterhez címzett kérvény-
hez. Az így felszerelt kérvényt a leg-
célszerűbb az illetékes igénymegál-
lapító bizottság útján, annak előze-
tes véleményezésével fölterjeszteni 
a népjóléti miniszterhez. 

A Magyar—Olasz Bank Részvénytár-
saság március 3-án tartotta meg évi ren-
des közgyűlését, amely az igazgatóság 
javaslatait egyhangúlag elfogadta. Az 
elért tiszta nyereség 2.931.115.63 P az 
1929. évre kimutatott 2,925.520.11 pen-
gővel szemben. Az igazgatóság javasla-
tára a közgyűlés a tiszta nyereség fel-
osztása tekintetében úgy határozott, 
hogy 2,000.000 pengő, vagyis részvér 
nyenként 5.— pengő = 10% osztalék fe-
jében fizettessék ki, a tartalékalaphoz 
325.000 ]>engő csatoltassék, a régi nyug-
díjasok nyugdíjtartalékára 125.000 pen* 
gő fordíttassék és 324.383.14 pengő új.' 
számlára vitessék át. A közgyűlés után 
megtartott igazgatósági ülés Berzeviczy 
Albert dr.-t az intézet elnökévé, gr. U f f . 
Giusepjxe Toeplitz-et a Banca Commer-
ciale Italiana vezérigazgatóját és Ma-
darassy Be.ck Gyula dr. bárót az intézet 
alelnökeivé választotta meg. 

« 
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A GyümöEcsszeszforgalmí R.-T.-ot 
utolérte megérdemelt sorsa 

A szeszkartell utolsó erőlködése — A 
pénzügyminiszter megszüntető rendelete 

A magyar gazdatársadalom 

végre megszabadult egy lidérc-

nyomástól. A pénzügyminiszter 

21.600. számú rendelete vissza-

vonta az Országos Gyümölcsszesz-

forgalmi Rt . megbízatását. A ter-

melési adó alá eső szeszfőzdékben 

előállított gyümölcspálinkák fölött 

ezután szabadon rendelkezhetnek. 

A Gyümölcsszeszértékesítő Rt . 

privilégiumának ez a megszünte-

tése, amely a rendelet megjelené-

sével egyidejűen lép hatályba, a 

mezőgazdasági érdekeltségek és a 

szeszkartell között hosszú évek 

óta folyó küzdelem eredménye, 

amely az utóbbi hónapokban már 

valósággal szenvedélyességgel 

folyt. A szeszkartell, amely annak-

idején résztvett a Gyümölcsszesz-

forgalmi alapításában, az utolsó 

pillanatig mindent elkövetett, 

hogy privilégiumát valamilyen for-

mában fönntartsa, mert hiszen a 

kartellnek nagy érdekei fűződtek 

ahhoz, hogy 

a gyümölcsszesz ára minél 

magasabb legyen és hogy a 

gazdák továbbra se főzzék ki 

a gyümölcsszeszt és így a kar-

tell mentes maradjon ennek a 

szesznek versenyétől. 
i 
A szeszkartell, amikor a hely-

zet már tarthatatlannak látszott, 

azzal próbálta megmenteni a Gyü-

mölcsszeszértékesítő privilégiu-

mát , hogy iparkodott a pénzügy-

minisztériummal azt az álláspon-

tot elfogadtatni, hogy a gazdák 

vegyék át a részvénytársaságot. 

A kebelébe tartozó központi szesz-

főzdék egyrészével olyan nyilatko-

zatot íratott alá, amelyben ezek 

nem a privilégium teljes megszün-

tetését, hanem csak a részvény-

társaság átszervezését kérték. 

Egyik ankét a másikat követte a 

pénzügyminisztériumban és volt 

olyan is, amely azzal végződött, 

hogy a tárgyaló gazdaérdekeltsé-

gek sértődötten távoztak a tár-

gyalóteremből, mert sohasem tud-

tak érdembeli választ nyerni ér-

veikre. A Magyar Falun kívül kü-

lönösen a Szőlőbix'tokosok Orszá-

gos Társasköre indított heves 

harcot a Gyümölcsszeszforgalmi 

R t , ellen, ma jd a központi szesz-

főzdék nagy részéből ő is 

nyilatkozatot szerzett be, ame-

lyekkel igazolta, hogy az ér-

dekeltek túlnyomó többsége 

nem az átszervezést, hanem a 

teljes megszüntetést követeli. 

Az egyre erősebbé váló mozga-

lom hullámai végre az agrár-

blokkhoz is elértek, amely a hoz-

zájuttatott adatok alapján azt az 

álláspontot tette magáévá, hogy a 

Gyümölcsszeszforgalmit teljesen 

meg kell szüntetni. A pénzügymi-

nisztériumban nem tudtak már 

kitérni a blokk egyi'e sürgetőbb 

kívánsága elől s kénytelenek vol-

tak kiadni a rendeletet. A szőlős-

gazdák körében megnyugvással 

fogadjak ugyan a miniszter rende-

letét, de természetesnek tart ják, 

hogy 600.000 gazda érdekében 

végre is győznie kellett egy kar-

tellen, úgy, hogy, amint mondják, 

a rendelet kiadásáért semmi kü-

lönös köszönet nem jár , sőt azt 

hangoztatják, hogy itt megállani 

még nem is lehet, mert a rendele-

tet ki kell egészíteni s mindazokat 

az intézkedéseket, amelyek 

a borpárlat szabad kifó'zését 

minden törvényes alap nélkül 

korlátozzák, szintén le kell 

hordani. 

ü gy mondják, hogy ezek az in-

tézkedések is csak a szeszkartell 

javát szolgálják, 

a magyar borgazdaságnak 

pedig súlyos károkat okoznak 

és így fenntartásuknak éppúgy 

nincs értelme, mint ahogy nem 

lett volna annak, ha a Gyümölcs-

szeszforgalmi szabadalmát to-

vábbra is fenntartották volna. A 

rendeletet tehát csak első lépés-

nek tekintik s most már minden 

erejüket a borfogyasztási adó meg-

szüntetésének kiharcolására akar-

ják fordítani. 

380.000 kataszteri hold szőlő-

birtok jövőjéről van itt szó 

és a gazdaképviselők, pártkülönb-

ség nélkül, elképzelhetetlennek 

tart ják, hogy a kormány továbbra 

is elzárkózzék a borfogyasztási 

adó megszüntetése elől, amikor 12 

—14 filléres borárak mellett maga 

a borfogyasztási adó 20 fillérre 

rúg Budapesten. Minden napi ké-

sedelem óriási nemzetgazdasági 

veszteséget jelent s így a borfo-

gyasztási adó megszüntetésének 

sürgősen bé kell következnie, ami-

nek érdekében még e héten erő-

teljes akció indult meg. 

Megállapították 
a cukorrépa átvételi árát 

Már hosszabb idő óta tartottak a 
tárgyalások a kereskedelemügyi mi-
niszter és a cukorgyárak között, 
arravonatkozólag, hogy a gyár se 
szenvedjen kárt, viszont a termelő-
gazdák is megkapják a tisztességes 
árat. 

A kartell vezérei sokáig alkudoz-

tak, de végre is a kereskedelemügyi 
miniszter álláspontja győzött. A cu-
korrépa átvételi árát 2.50 pengőben 
állapították meg. Ez az ár mégis 
tűrhetősebb, mintha a kartell állás-
pontja győz. Ugyanis ők 1.80 papgőt 
akartak adni a cukorrépa métermá-
zsájáért. 

Háromszázezer pengőbe kerül 
az egymílló pesti patkány kiirtása 

Szombaton lejárt a fővári nagyta-
karítás meghosszabbított határideje. 
Hétfő reggel óta már a kerületi elöl-
járóságok tisztviselői razziáznak és 
ellenőrzik a bérházakat, hogy azok-
ban a nagytakarítás^ elvégezték-e? 

Az általános nagytakarítást a pat-
kányírtó hadjárat tétté szükségessé. 
Minden házbán el kellett tüntetni 
azokat a szemét- és hulladékdombo-
kat, amelyek vagy búvóhelyül szol-
gáltak volna, vagy pedig alkalmasak 
lettek volna, hogy a patkányok ott 
táplálkozzanak. Ebben az esetben 
ugyanis a patkányok nem nyúlnának 
a méreghez. A főváros a patkányirtó 
szerekre pályázatot hirdetett. Eddig 
mindössze 6—7 szakember tett aján-
latot. A pályázati határidő szerdán 
jár le s ezt követően összehívják azt 
a szakértekezletet, amely az aján-
landó patkányirtó szerekről dönt. 

A szakértekezlet után a közegész-
ségügyi bizottság foglalkozik ezzel 
az üggyel és kitűzi a patkányirtás 
időpontját. A szakértők véleménye 
szerint Budapesten mintegy egymil-
lió patkány van, az egész költséget, 
amelyet a háztulajdonosok viselnek, 
260—300.000 pengőre becsülik. 

A Magyar Általános Hitelbank igaz-
gatósága e hó 3-án tartott ülésében 
megállapította az 1930. üzletév mérle-
gét, mely 6.557.647 pengő 62 fillér tiszta 
nyereséggel zárult. Az igazgatóság el-
határozta, hogy az 1930. évi osztalék fe-
jében részvényenként 4 és fél (tavaly 
5 és fél) pengő, tehát összesen 3,726.000 
pengő kerüljön kifizetésre. Az elért üz-
leteredmény lehetővé tette volna az osz-
taléknak múlt évi magasságban való 
megállapítását. Ha az Igazgatóság en-
nek ellenére — a nyilt tartalékoknak a 
mult évinél 200.000 pengővel magasab-
ban, vagyis 1,200.000 pengővel és -a. 
nyugdíjalapoknak változatlanul 650.000 
pengővel való javadalmazása mellett — 
az osztalék csökkentését hozza javaslat-
ba, úgy véli, hogy ezirányú előterjeszté-
sét a még változatlanul fennálló gazda-
sági válság elegendően indokolja. Elha-
tározásában megerősítette egyébként az 
a hasonló osztalékpolitika is, amelyet 
számos jelentős nyugati pénzintézet az 
adott általános viszonyokra való tekin-
tettel a belső vagyon erősbítésc szem-
pontjából követ. 

A Magyar Általános Takarékpénztár 
Részvénytársaság igazgatósága március 
2-án tartott ülésében megállapította az 
1930. üzletév mérlegét, amely szerint a 
bruttónyereség 5,670.623 pengő, a tiszta 
nyereség pedig 2,656.347.59 pengő, mi-
után már előzőleg a mérlegen belül a 
nyugdijalapot 150.000 pengővel dotál-
ták és miután az értékpapirállomáhy 
árfolyamcsökkenését is az évi nyereség 
terhére leírták. Az igazgatóság a rendes 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 
1930. évre részvényenként 6.— pengő 
— 12 százalék osztalék állapíttassék 
meg. A tartalékalap növeléséré az igaz-
gatóság — úgy mint tavaly — 150.000 
pengőt javasol, úgyhogy az intézet alap-
tőkéje és nyilt tartalékalapja 33.450.000 
pengőre fognak emelkedni. 

fi sebészet abc-je 
írta: Id. Boezonádi Szabó Imra 

A méhek családi élete. A méhek 

egy szaporító anya szárnyai alatt 

állandóan nagyobb társaságban él-

nek; vagyis családot alkotnak. S meg 

sem bonthatják ezt a köteléket anél-

kül, hogy az egyedek el ne pusztul-

nának. 

A méhek télen is ébren vannak. 

Elég egy-két koppaaitás a kas külse-

jére, hogy felzúduljanak. Télen át 

azonban, mivel tétlenségben élnek, 

igen kevés élelmet fogyasztanak. 

Az egyes méhek nem önmagukért, 

hanem a család érdekében dolgoz-

nak; sőt életüket is örömest áldoz-

zák a család védelmében. 

Az egyedek szaporodása, vagyis a 

család népesedése február-március-

ban kezdődik s szeptember-október-

ben ér véget. 

Ha a megnépesedett és élelmében 

is meggyarapodott családnak egy 

része kiválik az anyatörzsből, ezt raj-

zásnak, az anyatörzstől elszakadt új 

családot pedig rajnak nevezzük. 

Búr háziállat a méh, eredeti őster-

mészetét évezredek óta változatlanul 

megtartotta; vagyis nem idomítható. 

Minden rendezett viszonyok között 

között élő és tenyésztésre alkalmas 

méhcsaládban egy teljesen kifejlő-

dött és szaporításra hivatott nő van, 

ezt anyának nevezzük. 

A család nyáron túlnyomórészben, 
télen pedig kivétel nélkül munkás-
móhekből áll. A munkásméhek töké-
letlenül fejlődött nőstények; szá-
muk úgy családonként, mint az év-
szakok szerint változik s számuk a 
nagyobb lakásban a százezret is 
meghaladja, 

A népesedés időszakában minden 
népesebb család nevel hímeket, azaz 
heréket; ezeket azonban az új anya 
párosodása után kiűzi, vagy elpusz-
títja. 

Az anya és a hímek hivatása a 
méhraj fenntartása; a munkások 
pedig gondoskodnak a család szük-
ségleteiről. Ők építik a lépeket, ápol-
ják a fiasítást, tisztán tartják a la-
kást, védik a családot a légköri vi-
szontagságok és hiinden ellenségek 
ellen; sőt aẑ  ő akaratuktól függ a 
szaporodás, á rajzás is. 

A méhcsaládban teljes egyetértés, 
egyenlőség, testvériség uralkodik. A 
fiatalok a belső, a középkorúak szük-
ség szerint majd a belső, majd a 
külső munkát végzik, az öregebbek 
pedig lehetőleg a külső munkára szo-
rítkoznak; vagyis csak akkor végez-
nek belső munkát, mikor p. o. tavasz 
kezdetén még igen kevés a fiatal 
munkás. 
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i M f f i r i s i M g / f t r c w i r i K 
Szerelem a vérzivatarban 

— Regény. — 

Irta: vitéz Pölöskeí János (72) 

Már a jégvirágok szirmát kezdte 
elperzselni a nap, amikor halkan be-
csoszogott az anyja. Odaült ágya 
szélére és simogatta szép, nagy 
gyermekes fejét. Ez a simogatás oly 
jól esett neki... Mintha újra kis 
gyermek volna . . . 

— Kelj fel már édes fiam, elké-
szült a reggelid, — mondja az anya. 
S a kis asztal már meg is volt te-
rítve. Gőzölgött rajta a kávé s mo-
solygott feléje a puhabelű, illatos 
rozskenyér. 

Szinte bántotta ez a nagy kénye-
lem- Hol volt már ő ettől a világ-
tó l ! . . . Már csak halványan élt az 
emlékezetében a terített asztal em-
léke. S önkénytelenül is azt kérdez-
gette magától,- vájjon a terített asz-
talt, a csendet, a békét meg lehet-e 
szökni ? 

Reggeli után kissé elbeszélgetett 
szüleivel s megnézte a háznál levő 
gazdaságot. Szegény jó öreg édes-
apja úgy magyarázgatott neki, mint-
ha minden érdekelné. Pedig Isten 
tudja, hol jártak gondolatai. 

Első útja Kató szüleihez vezetett. 
Szinte reszketve nyitotta be az aj-
tót. Eszébe jutott a pap, akivel itt 
találkozott, elébe rajzolódtak a meg-
tört szemek, amelyek a túlvilág 
partjáról még utoljára rámosolyog-
tak a a nyugodt, hófehér halottarc, 
amelyet menyasszonyi fátyol borí-
tott. Ügy érezte, hogy szíve kiveti 
magát kebléből. 

Beköszönt. Nagyon kedvesen fo-
gadták. Már csak kicsit volt szo-
morú az anya. Karján édes kis 
csöppséget vitt Simonyi felé, aki 
kicsi karjaival a levegőbe markolá-
szott és gőgicsélt. A két nagy halott 
után sarjadt egy kis élet, aki Tápió-
sülyben fogamzott. 

Katóról beszélgettek. Kedvesen, 
közvetlenül. Felelevenítették a régi 
napokat s ilyenkor az anya szemét el-
futották a könnyek. De a kicsike be-
sikított a csendbe s olyat dobott ma-
gán, majd kiesett az anyja öléből. 
Mintha figyelmeztetni akarta volna, 
hogy ne törődjék senkivel csak vele. 
S az anyja ilyenkor a könnyein ke-
resztül is elmosolyodott. Itt még a ha-
lál nyomában élet fakadt.., Simonyi 
érezte, hogy ide már nem fűzi más, 
csak emlék. Ebben a házban már új 
élet kezdődött. A fájdalom kihalóban 
van, mert a mosolygósarcú édes kis 
csecsemő életet, vigasztalást és örö-
met vitt be a családba. 

Elbúcsúzott tőlük. Lehajtott fejjel, 
szomorúan ment ki a temetőbe. Ka-
tóka már a harmadik sorban feküdt. 
Előtte új sírhalmok domborultak. Mi-
kor Simonyi olvasta a neveket, egy-
egy darab mult tárult elébe. Ismerő-
sök keresztfája sorakozott olyan egye-
nes sorban, mintha mind egy-gy egye-
nes rajvonal volna. 

Katóka sírjához ért. Önkéntelenül 
megcsókolta a keresztet, amelyről ép 
akkor olvadt le a dér. Szíve erősen do-
bogott s a néma csendben nyugtala-
nul érezte magát Gondolatban elmé-
lyedve visszatért elébe a viaszsárga 
arc, amely már két év óta porlad a 
föld alatt. Szerette volna lekaparni 
róla a földet hogy mégegyszer bele-
nézhessen a földszitta viaszarcba. De 
látta, hogy minden hiába. Az őszi-
rózsa karószálait rezgették a téli sze-
lek s ezek oly kísértetiesen susogtak 
bele a csendbe, mintha vele beszélné-
nek. Mintha Kató susogná a fülébe 
szép szerelmes szavait 

Gondolataiba elmélyedve észre sem 
vette, hogy egy félóra eltelt. Búcsúz-
ni akart a sírtól, de ebben a pillanat-

ban megeredték a könnyei. És ezek a 
könnyek nagyot könnyítettek nyo-
mott szívén. Amikor el akart menni 
a kereszttől, önkéntelenül összeütötte 
bokáját s tisztelgett. Mintha azt akar-
ta volna mondani: 

— Isten vele kis Kató, csókolom í 
kezeit. 

Amint elfodult a kereszttől,' látta, 
hogy a háta mögött egy gyászruhás 
leány sírdogál az egyik új sírhantnál. 
Szinte megdöbbent. Az első pillanat-
ban azt hitte, hogy látomása van. 
Csak, mikor szemügyre vette a leányt, 
akkor látta, hogy édesanyját siratja, 
akit egy héttel azelőtt temettek el. 

Odament a leányhoz és halkan kö-
szöntötte. Ebben a köszöntésben szá-
nalom és fájdalom volt. 

A leány könnyes szemein keresztül 
alig észrevehető fejbiccentéssel fogad-
ta a köszöntést. Simonyi megállott a 
leány mellett s némán nézte. Azon 
gondolkodott, hogy a sírok birodalmá-
ban most egyedül van egy élő leány-
nyal, akinek szívét éppen úgy marcan 
gólja a fájdalom, mint az övét. Sze-
rette volna megölelni és vigasztalni, 
hogy ne sírjon. Hiszen mindnyájunk-
nak ide vezet az útja. Hosszú hallga-
tás után megszólított^: 

— Kit sirat Juliska? 
— Az édesanyámat — felelte 

lány. És hangos zokogással borult a 
keresztre. 

Azt tartja a közmondás, hogy a női 
lelket inkább megismerjük a könnyek 
között, mint a csábos mosolyok között. 
Simonyi is így volt. Kedves szavak-
kal vigasztalta a különben széparcú 
leányt. 

— De mikor senkim sincs az égvi 
lágon, — zokogta a leány. 

— Majd megjövünk a frontról és 
akad, aki magát is megvigasztalja. 
Sokan vagyunk, akik azt hisszük, hogy 
mindent elveszítettünk, mégis le kell 
győzni magunkat. Ne nézzünk min 
dig a múltba, hanem keressük a kap-
csolatot az élettel... 

A leány valósággal belefúrta szo-
morú tekintetét Simonyi arcába. Ezek 
a szavak, mintha balzsamként hatot-
tak volna szívére. És álltak egymás 
mellett, — szótlanul. 

— Jöjjön haza Juliska! Elkísérem 
egy darabig. 

A leány megcsókolta a keresztet, 
még egy könnyes pillantást vetett a 
sírra és elindultak. Szomorúan be-
szélte el, hogy egyedül maradt a világ-
ba. Most nővérénei van, aki hadiöz-
vegy. Mindenütt csak a szomorúságot 
látja. Mintha felfordult volna a vi-
lág.. . Vájjon lesz-e még rendes, nyu-
godt élet a magyar földön? 

Amikor elbúcsúzott a lánytól, úgy 
érezte, hogy megnyugodott a szíve. A 
szép szomorú könnyes szemekben egy 
új angyalt látott Lelkében megbékél-
ve bagyta el a temetőt. Mintha a két 
temetői sír azt mondta volna mind-
kettőjüknek: — Szeressétek egymást! 

Tíz esztendő múlva Mindenszentek 
napján én is a temetőben voltam. Ka-
tóka sirján egy gyönyörű tízéves 
lányka égette a gyertyát. Kis idő múl-
va Simonyi jött Juliskával, két szép 
gyermeket vezettek. Mindketten letér-
deltek a keresztnél és elmondtak egy 
Miatyánkot. 

Gombossal Budapesten találkoztam 
a vitézi avatáson. Karján vezette ele-
gáns feleségét, Puttini Máriát. Az 
asszonyka kedvesen köszöntött. Meg-
ismert. Mert én voltam az az altiszt, 
aki jelentette, hogy közeledik a fő-
csapat. 

Vége. 

» femiBKigmvgaanK •> 
Kiki a maga párjával 

— Színjáték -
I r ta : Zs i rkay J á n o s fit) 

Fröccs: (Éppen olyan szép, mint 
Zuku. Ugyanolyan az istenadta, 
mint a másik. Két kásaszem 
nem hasonlíthat jobban egymás-
hoz. Csakhogy őrajta vörös kis 
nyárikabátka van. Beszalad.) 
Zuku! Mi volt az. Zuku? Láttál 
valami ? 

Zuku: Nem is tud szólni, csak int, 
hogy ó mit látott s hogy szólni 
sem tud a gyönyörűségtől.) An-
gyal . . . Csupa kic^i, pici kis an-
gyal . . . Csók neki — csók .., 

Fröccs: Itt annyi szép lány... fehér, 
galamb... mint otthon, amennyi 
banán . . . Csók neki, csók.,. 
No! Zuku... Menni, menni... 
Otthon kell lenni.., Leötnant 
megharagudni . . 

Zuku: Zuku nem megy . . . Zuku itt-
maradni, amíg lányka vissza 
nem jönni kút. Csók neki, csók. 

Fröccs: Csók nektf csók ... 
Zuku: Szép lány — nagyon szép . . . 

Vissza kell jönni... Itt az 
- edény... Azt mi tudjuk, hogy 

korsó a kútnál, lány a kútnál. 
Ugy-e, Fröccs ? 

Fröccs: Csók neki, csók. 
Zuku: Csók neki, csók. (Táncolnak.) 
Fröccs: (Füttyent, vészfütty.) Pszt. 

Valaki 
Zuku: El kellhújni... El kell bújni... 

(Egyet fordul, kettőt fordul, a 
kútba ereszkedik.) Csók neki, 
csók... 

Fröccs: Tyuhé!... (Nagyot füttyent, 
mint vadak füttyenthetnek a 
vadonban és Zuku után leeresz-
kedik a kútba.) 

Jácint: (Jön. De már egy kicsit ta-
nyaias hangulatban, úgy hogy 
előbb a félfának megy neki, csak 
azutan találja el az ajtót. Nagy 
dérrel-durral jön be, az üveget a 
kezében tartja.) Dicsértessék .. 
(Iszik.) Hé! . . . Te jány! . . . Ju-
lis 1... Hát nem hallod, hogy ki 
van it t?. . . 

Julis: (Bentről.) Az ördög. 
Jácint: Ej az ebadta. Még gorom-bás 

kodik is. Azt hiszed, ennek jó 
vége lesz, mi ? Bezárod a hatóság 
előtt az ajtót — tízezer korona. 
Nem felelsz. Megint annyi. Go-
rombán felelsz. Dettó annyi. Rá 
megy, a béred, te fruska, te. 
Nem jössz hamar elő — azt a 
rézfán fütyülő mindenit ennek 
tepertőspogácsás, máiélisztés, ece-
tesuborkás világnak — he! 

Jttlis: (Félve kinyitja az ajtót —Ki-
néz.) Csakugyan maga az, Vince 
bácsi ? . . . 

Jácint: Hát aztán, mit gondolsz? Ki 
vagyuk? 

JúLis: Azt hittem r- sattlem . . . 
Jácint: Bolond lány te. . . Hát a 

hatóságnak van szelleme? Nincs 
annak szelleme . . . 

Julis: (Szepegve.) Hát mije van ak 
kor, Vince bácsi ? . . . 

Jácint: Mindene más — csak az. — 
az nincs. 

Julis: (Kijött) J a j . . . Igaz . . Mi 
történt velem, Vince bácsi. 

Jácint: No. 
Julis: El se hiszi, ha mondom. 
Jácint: No. 
Julis: A kútnál voltam — vizet mer-

tem. Daloltam is. Jó kedvein volt 
Vince bácsi. 

Jácint: flehe. Meghiszem. Jó kedved 
volt lelkem. Valakire gondoltál. 
He? No, melyikre? Pistára-e, 
vagy a . . . másikra? 

Julis: (Lehúnyja a szemét.) Ühüm. 
És daloltam. Hiszen tudja, hogy 
mindig nótás kislány voltam 
én. . . 

Jácint: No persze. így illik ez még 
tihozzátok, lelkem.,, * 

a... az ördögök-

a tarkóját.) 
a kérdés, kis-

Julis: Belenézek a kútba. És tudja... 
tudja ... kit látok? 

Jácint: Tudom. (Bólogatja a fejét 
Nevet.) Tudom. A — másikat 

Julis: (.Komolyan.) Az . . . Ki sem 
merem mondani. 

Jácint: Csak mondd. Meggyónhatsz 
mindent. Nincs olyan bűn, amit 
Vince tata fel ne oldozna . . . 

Julis: Mondja Vince bácsi — hisz 
maga az. 
ben ? . . . 

Jácint: (Megvakarja 
Tudod, 2rogy fogas 
jányoni. Mert bizony a háborúig 
nem hittem. De a háború alatt 
amikor láttam, hogy a piócák 
mit csinálnak, - a rekvirálók . ho-
gyan szedik el az utolsó falatot 
a szegény özvegy szájából — s a 
hadimilik hogy grasszálnak — 
hát azt mondom, — megtelt a 
pokol — s a fölöslege ide jutott 
hozzánk... 

Julis: És, mondja Vince bácsi... 
Fél maga az ördögtől?... 

Jácint: Én? . . . Már hogy én.. . Te! 
Julis: Maga? Maga? 
Jácint: Hát már ilyet hogy lehet mon-

dani egy kisbírónak? (Büszke 
hivatali öntudattal.) Én hatósági 
személy vagyok . . . Aki sosem 
ijedek meg senkitől a világon — 
csak a bírótól, meg a segédjegy-
zötöl... 

Jtdis: De igazán? Komolyan mondja 
ezt? 

Jácint: Én mondom. Itt a kezem rá. 
Jácint Vince kisbiró. Most már 
elhiszed? 

Julis: Jaj! De megnyugtatott Vince 
bácsi. Ezer mázsa esett le a szi-
vemről. 

Jácint: Jó, hogy leesett. Még össze-
csöcsörészte volna az a nagy fene 
kis súly ezt a szép kis bimbós 
mellecskédet. 

Julis: No! Ne legyen már olyan csin-
talan, Vince bácsi. Amiért olyan 
öreg ember, nem szabad ára olyan 
sokat megengedni magának % 

Jácint: Én? öreg? . . . Én? . . . í e . . . 
Te . . . Tudod, mit modasz? 

Julis: Hát ha fiatal, annál jobb. Ak-
kor megteszi azt, amit a fiata-
lok olyan szívesen tesznek meg 
nekem. 

Jácint: (Kipedri a bajszát egy moz-
dulattal.) Ha csak az kell... 

Julis: Nem az. Megmeri a két kan-
nát és felhozza ide... 

Jácint: (Legyint.) Ha csak az kell... 
(Indul a kúthoz.) 

Jtdis: (Lassan, még mindig félve, 
utána lopakodik.) Milyen jó, ha 
valakinek ilyen kedves gaval-
lérja van . , . 

Jácint: Meghiszem azt Ti bezzeg ki 
tudjátok használni ezt a kedves-
séget. No de sebaj, no. Hát hány 
rántással húzzuk fel azt a te 
ördögödet, mi? 

Jtdis: Nem jó, nem jó azt a falra 
festegetvi, Vince bácsi... 

Jácint: Ered) ' mán te . . . Hát mit 
gondolsz? Éb velem — hatósági 
személlyel?... Mi? Ki mer ki-
kezdeni ? Még az ördögnek is 
respektusa van mi előttünk. Az 
is glédába állna, hogyha szeren-
cséje lehetne hozzánk... De lás-
suk, no.. . (Odaért.) 

Jtdis: (A hátamögött áll — szo-
rongva vár.) Jaj. 

Jácint: (Maga is megijedt, pedig 
semmit se látott.) No! Ki óbé-
gatott? . . . (Megfogja a láncot. 
Belenéz a kútba. Visszaugrik.) 

Zuku: (Felbukkan. Vigyorog. Eltű-
nik.) 

(Folytatjuk.) 
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Kollár Ferenc. Gyenge, mindaféle 

első próbálkozás. Nem közölhető. Ne 

búsuljon. Küld még ön rosszabbat is. 

S. J . Hegymagas. Megkaptuk. Kár 

volt a 70 filléres ajánlási bélyeg, 20 

fillér is megtette volna. Annyit sem 

ér. Papírkosárban pusztult el, sze-

gény. A hidegborogatást esténként 

segye. Aztán írjon megint, hogy hasz-

nált-e? 

B. E. Gyári alkalmazottnak, tisztvise-
lőnek felvétele kizárólag a' gyár vezető-
ségének dolga, amibe senki sem avat-
kozhatik bele. A büntetett előélet csak a 
közalkalmazottaknál jön számításba, 
magánvállalatokban azt alkalmaznak, 
akit akarnak. 

Igazi előfizető. A Mávnál és Délivasút-
nál most csak kivételes esetben van 
felvétel. Rendszerint újév tájban vesz-
nek fel ujakat. A kérvényt a Máv. igaz-
gatóságához (Budapest, Andrássy-út 
70—72.) vagy a Duna—Száva—Adria 
vasút igazgatóságához (Mészáros-utca 
22.) kell beadni. A kérvény mellé kell 
az érettségi bizonyítvány, erkölcsi- és 
állampolgársági bizonyítvány, azonkívül 
az anyakönyvi kivonat. 

Bóta Józsefné. A vidéki bábaképzők 
címét mi nem tudjuk. Ha Debrecenben 
van ilyen, írjon csak egy levelet a kö-
vetkező címre: Bábaiskola, Debrecen. 
Ezt minden postás tudja s levelét feltét-
len meg fogják kapni. A vidéki intézetek 
címtára nincs meg nálunk. 

R. J. 364. Leventeegyesületi gyakor-

latokon mindenkinek meg kell jelennie, 

aki 21-ik életévéi, be nem töltötte, még 

az esetben is, ha önkéntes tűzoltó. Van-

nak egyesek, akik 21 éves koruk előtt 

katonák voltak, még ezeknek is meg kell 

jelenniök, ha 21 évesek nem multak el. 

j^untzer Péter. A két levél valószínű-
leg ){éresztezte egymást, mert a.reklamált 
levelet ügyészünk két nappal előbb vála-
szeita meg. 

Az én virágos kertem. L. P., Rózsa-
szentmárton. Kedves és hangulatos. El-
bisszük, hogy a papocska örömét lelte 
benne. De mi — sajnos — nem közlünk 
névnapi verseket, mert igen kevés a 
helyünk. Küldje be talán a Szív újság-
nak.' Meleg üdvözlettel. 

Országos vásárok 
Vasárnap, 8: Budapest, Gyoma, Monor. 

Hétfő, 9: Akasztó, Csákvár, Csögle, Da-
rány, Dunaszekcső, Füzesabony, Hat-
van, Jászfényszaru, Kálló, Kéthely, 
Kismarja, Nagydorog, Nemessándor-
háza, Nova, Szécsény, Szőny, Tinnye, 
Ujszász, Vajszló, Veszprém (alsó). 

Kedd, 10: Báté, Gönc, Hatvan, Kálló, 
Lengyeltóti, Magyarboly, Nagyatád, 
NyiradSád, Sajószentpéter, Sóskút, 
Sümeg, Szabadhídvég, Szécsény, Ti-
szaroff. 

Szerda, 11; Gyöngyöspata, Nyirbogdány, 
Polgár, Ujmalomsok, Székesfehérvár 
(havi). 

Csütörtök, 12: Badacsonytomaj, Bodva-
. szilas,. Csorna, Devecser (havi), Gá-
losfa, Hajduhadház, Jánk, Jásztelek, 
Karád, Kecskemét, Körmend, Nyir-
ábrány, Ráckozár, Répceszentgyörgy, 
Sajtoskál, Somogysámson, Zalaszent-
grót. 

Péntek, 13: Gyöngyös, tenyészállatkiálli-
tás. 

Szombat, 14: Battonya, Elek, Görgeteg, 
Hosszúhetény, Kiskunfélegyháza, So-
mogyjád, Szegvár. 

GABONAÁRAK 
Búza tiszavidéki: 

Boletta nélkül 
14.85—14.95 
15.00—15.05 
15.13—15.45 
15.25—15.60 

Bolettával 
17.85—17.95 
18.00—18.05 
18.13—18.45 
18.25—18.60 

17.70—17.80 
17.85—17.95 
18.00—18.15 
18.10—18.20 

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

Búza, felsőtiszai: 
77 kg-os 14.70—14.80 
78 kg-os 14.85—14.95 
79 kg-os 15.00—15.15 
80 kg-os 15.10—15.20 
81 kg-os —. .— —. .— 

Búza egyéb: 
77 kg-os 16.25—17.25 19.25—20.25 
78 kg-os —.- .— 
79 kg-os 10.30—17.30 
80 kg-os 16.75—17.75 
81 kg-os —. .— 
Rozs, pestvidéki 

és más 11.00—11.10' 
Tengeri tiszai 

„ dunántúli 
Zab elsőrendű 
Zab másodrendű 
Sörárpa elsőrendű 

„ másodrendű 0 
Takarmányárpa elsóYendü 

„ másodrendű 
Korpa 

19.30—20.30 
19.75—20.75 

14.00—14.10 
14.40—14.60 

19.20—19.50 
18.80—19.10 
19;00—-22.50 
17.00—19.0 
16.25—16.75 
16.50—16.00 
12.00—12.25 

ÉLELMISZERPIAC 
DUNAPARTI ÉLELMISZERPIAC 

Zöldség. Burgonya 8—20, cékla 12— 
24, fejeskáposzta 18—30, fokhagyma 80— 
100, gomba 100—300, karfiol 60—90, 
kalarábé 12—24,, kelkáposzta 34—60, 
sárgarépa 12—24, spenót 50—80, torma 
60—130, vöröshagyma 6—8, vöröská-
poszta 25—50, dughagyma 30—40 fillér 
kilogrammonként. Zeller 14—24 fillér da-
rabonként. Retek 10—16, petrezselyem 
12—22, vegyes zöldség 14—24 fillért cso-
mónként. 

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

Szárnyas. Csirke (rántani való 260— 
400, csirke (sütnivaló) 500—600, csirke 
(paprikásnak való) 700—800 fillér pá-
ronként. Kacsa, liba, pulyka 140—160 
fillér kilogrammonként. Tojás 9—12 
fillér darabonként. 

SERTÉSVÁSÁR 
Árak: elsőrendű uradalmi nehéz ser-

tés páronként 300 kg-on felül 115—116, 
250—280 kg-ig 112—116, 220—260 kg-ig 
113—116, 180—210 kg-ig 110—113, 100 
—160 kg-ig 104—108, elsőrendű öreg 
nehéz páronként 300 kg-on felül 106— 
—107, szedett öreg másodrendű 94—104, 
angol sonkasüldő páronként 120—150 
kg-ig elsőrendű 130—140, másodrendű 
115—125, könnyű páronként 80—100 
kg-ig 116—125, zsír nagyban 134—138, 
3 drabos táblás sózott szalonna 112, le-

húzott félhús nagyban 150—184, vágott 
sertés 140—146 fillér kg-ként. 

BUDAPESI VÁGÓMARHAVÁSÁK 
Árjegyzés élősúlyban: bika, . magyar, 

II. r. —.66 .70, II. r. —.60 64, 
bika, tarka, I. r. —.92—1—, II. r. —.80 
——.90, II. r. —.70 .78, ökör., ma-
gyar, I. r. —.90—1.02, II. r. —.64— 
—.88, III. r. —.48——.62, ökör, tarka, 
I. r. —.90—1.08, kivételesen 1.11, II. r. 
—.68 .88, III. r. —.48 .66, tehén, 
magyar, II. r. —.65 .81, III. r. —.50 

.64, tehén, tarka, I r. —.86 .94, 
kivétlesen —.96, II. r. —.62 ».85, III. 
r. —.48 .60, bivaly, magyar —.30— 
—.50, növendék (éves) —.68 .92, ki-
csontozni való 
grammonként. 

-.32 .45 pengő kilo-

TEJ- ÉS TEJTERMÉKEK 
Teljes tej literje —.26—.32, habtej-

szín literje 2.60—3.20, tejfel literje 1.40 
—2.—, centrifugált vaj, kg-ja kicsinyben 
3.60—4.—, nagyban 3. 3.60, szedett 
vaj kg-ja kicsinyben 3.20—3.60. tehén-
túró kg-ja kicsinyben —.70—1.—, nagy-
ban'—.40—.60, juhtúró kg-ja kicsinyben 
2.20—2.60, nagyban 1.80—1.90, trappista 
sajt kg-ja kicsinyben 2.40—3.60, nagy-
ban 2.—, emmentáli sajt kg-ja kicsiny-
ben 3.20—4.80 pengő. 

BAROMFI ÉS TOJÁS 
Élő baronmfi;: Csirke darabja 1.80— 

3.40, tyúk darabja 2.50—4.—, kappan 
darabja 4. 5.—. Leölt baromfi: Hízott 
ruca kgja 2.20—2.50, hízott liba kg-ja 
2.20—2.50, tyúk kg-ja 1.80—2.20, hízott 
pulyka kg-ja 1:80—2.00, libamáj kg-ja 
5. 10.—, lúdzsír kg-ja 2. 2.30, to-
jás darabja —.09 .12 P. 

PAPRIKA 

Termelői árak kg-ként Szegeden: 
Édes-nemes paprika 1.80—2.40, félédes 
paprika 1.30—1.50, rózsapaprika —-90— 
1.10, II. r. paprika —.50—-.60, III. r. 
paprika —.30—.35, csöves paprika 
füzérenként 2.50—4.— P. — Kalocsán: 
Édesnemes paprika 1.70—1.90, rózsa-
paprika 1.20—1.40, I I .r. paprika —.60 

.70, III. r. paprika —.18 .20, 
füzéres csöves paprika —.60 .70 P 
kilogrammonként. 

BORPIAC 
A borpiac az elmúlt héten is lanyha 

volt. A homoki vidéken kisgazdáknál 
hektoliterfokonként egy pengő körül 
mozgott a bor ára, fejtve. A készletek 
egyes helyeken nagyon megcsappantak 
és a jobb árut a szüret óta kiválogat-
ták. Uradalmi tételekben a kínálat to-
vábbra is erős és a? árak hektoliteren-
ként 1.20—1.60 pengő között változnak 
fejtve, ab vasútállomás. Nagyobb köté-
sek nem történtek. Egyéb vidéken a 
borpiac helyzete változatlanul rossz és 
üzlettelen. Az export-tevékenység gyen-
ge, az eddig legerősebb svájci piac is fo-

kozatosan ellanyhult. 

Gólya a villamoson. A vecsési 

Ganz-telep egyik lakója, Mihánszky 

Gyuláné, az 50-es villamoson uta-

zott Budapestről hazafelé. Amikor a 

villamos a pestszentlőrinci Szarvas-

csárda elé érkezett, az asszonyt szü-

lési fájdalmak fogták el. A kocsi 

férfiutasai leugráltak a villamosról 

és csak két asszony maradt a vajúdó 

nő mellett. A kocsi természetesen 

állt és a kalauz felkereste a legkö-

zelebbi rendőrt, hogy értesítsék a 

'kispesti mentőket. Mielőtt azonban 

a mentők megérkeztek volna, Mi-

hánszky Gyuláné a villamoskocsiban 

egészséges leánygyermeknek adott 

életet. A villamos húsz percnyi ké-

sés után tudta csak folytatni útját. 

Az utasok elhatározták, hogy kül-

döttségileg keresik fel Folkusházy 

Lajost, a villamostársaság vezér-

igazgatóját, hogy legyen a villamo-

son született kislány keresztapja. 

Megfagyott a határban. Kaposvár-
ról jelentik: Strazsánecz György 
kötzsenyi napszámos még február 
23-án azzal távozott hazulról, hogy 
Lakócsára megy. Azóta eltűnt és 
csak most találtak rá holttestére a 
drávafoki határ árkában. Valószínű, 
hogy ittas ' állapotban a hóval telt 
árokba zuhant és megfagyott. 

Férjhez megy 
a bíró lánya 

Népszínmű 4 felvonásban 

Irta: vitéz Pölöskei János 
Ara előadási Joggal és 
utánvéte l i költséggel 5 
pengő, minden további 

példány 1 pengő 

Mindenütt óriási siker! 
• 

Megrendelhető kiadóhivatalunkban 

MADtiHIVATMI 
m mmmmmm 

Ifj . Szilágyi J., Makó. Lejárt 1930 
október 15-én. 

Bial J., Szentistván 30. 2.50 P beérke-
zett, rendezve március 15-ig. 

Tóth J. S., Szakmár. Lejárt 1930 no-
vember 30-án. 

Id. Varga I<, Mnagymihály. Rendezve 
április 30-ig. 

Ifj. Szegedi J., Egyek. Rendezve 1930 
december 31-ig. 

Fránkli M., Szeghalom. Kérését telje-
sítjük, lapunkat továbbra is küldjük a 
címére. A virágos kertet mindenki meg-
kapja. 

B. Tóth J., Basal. Rendezve március 
31-ig. 

Kovács Zs., Gelsc. Előfizetését 5 P-t 
megkaptuk. Rendezve május 31-ig. 

Szmrecsán S., Ipolyszög. Kérését telje-
sítjük. Budapesten állandóan van kö-
vezés. 

Vukovits Márton, Almamellék. Előfi-
zetése rendezve május l-ig. Könyv el-
ment. 

Babos J., Felsőszcleste. Lapját nem 
szüntettük be, hisz nem kérte. A hiányzó 
számot újból küldjük. Nézzen utána a 
postán is. 

Bedő Gy., Kilimán. Rendezve április 
30-ig. i * 

ü a s s > a u i k d i v t s 
Ezen rovatban gazdák által leadott hirdet*« 

szavanként 4 fillér 

Kicsi és nagy seprűket, 
príma cirokszakállt, kerek 

kasokat szállít bár-
milyen mennyiségben 

PANKOTAI GÁBOR 
Békés, Zsilip-utca 20 

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

Eladó 
a kisújszállási határban a dévavá-
nyai kövesút mentén, márialaki állo-
más közelében egy csárdahelyiség 
hat és fél hold földdel, 5 hold ki-
tűnő búzavetés, vele 1 szoba, 1 
konyha, 1 kamra, kocsiszín, 10 jó-
szágra való istálló, 1 pinpe és az 
üzlethelyiség, 60 párra való terem 
táncmulatsághoz és az összes kocs-
mafeiszerelés, hordók, kimérőüvé-
gek és az engedély. Ára 7000 P. 
Pontos cím: Juhász István, Kisúj-
szállás, márialaki csárda. 

Eladó kisbirtok 
Kilimán községben lakóház kitűnő 
épületekkel, 19 hold príma szántó-
föld, hozzá legelő- és erdőjog, 2 hold 
szőlőbirtok pincével és felszerelés-
sel. Érdeklődök forduljanak Bedő 
Gyula, Kilimán, p.: Gelse, Zala 
megye. 

Főszerkesztő: ür. Farkas Endre. 

Közgazdasági szerkesztő és felelős kiadó: 

Dr. Sényi Pál 

Főmunkatárs: vitéz Pölöskei János. 
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