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Halott az erdő. Csupasz fáinak kopár meztelen-
sége szinte riasztó. A fák ágairól fagy- és ztizmara-
jégcsapok lógnak le. Mintha egy gonosz, irigy kéz 
gányvirágokut rakosgatna hideg . éllettelenségére. 
Mintha vazt akarná, hogy annál, jobban szembetűnjek 
jelen életének sivársága, szegénysége, nyomorúsága 
az elmúlt tavaszok és nyarak pompájával, gazdagsá-
gával, virulásával szemben. 11a mozdulnak is a Iák, 
nem az élet mozdulása ez — : a' dermedtségé. Sivító 
szél rázza meg levéitelen ágaikat, s amint végiggázol 
rajtuk, szinte gúny hallik a sivításából. Mintha mon-
daná: — No, te hírűs! liát, mi lett belőled? Hova lett 

rsud hí Eruói S / águ galyak, gémbei cdelt fák soka 
sága, csúf kopaszsága lettél. Tűröd, hogy tfejégeibS!-
jalak úgy, ahogy nekem tetszik. Nyargalhatok. tán-
colhatok rajtad a magam kedve szeint. Nyomorult 
vagy. tehetetlen vagy — semmise vagy. 

És cibálja, rázza' kegyetleúül. Az erdő nem láza-
doz. Tűr. Arra hajlik, amerre a süvítő szél paran-
csolja. Mintha ki akarna térni a támadás elől: meg-
hajlik. Jobbra hajlik, balra, hajlik. Szinte könyörögni 
latszik: Ne bánts már, ne bánts m á r . . . Hiszen látod, 
hogy nem ellenkezem. Megadom magain, megadom 
magam: nincs erőm többé önmagamhoz. Mindmki , 
cserben hagyott. — Csalódtam az égben, amely egy-
szerre sötétté és komorrá lett felettem. Ccalódtam a 
Napban, amely hideggé és szürkévé lelt. Csalódtam 
a patakban, amely nem csacsog többé víg dalokat. 
Megállt — befagyott, eltűnt. Csalódtam a virágokban 
—- amelyek teleszórták szépséggel a lestemet. Szép-
séggel, színekkel és illatukkal. Eltűntek ezek is, mint 
ahogy eltűntek a madarak s nem énekelnek többé, 
pedig ingyen kvártélyra láttam őket a jobb napok 
bőségében.. . Minden oda van —- minden elveszett. 
Megadom magam. Beletörődöm a sorsomba . . . 

Varjak ülnek a csupasz ágakon. Fekete testük, 
mint riogató kísértetek. A hangjuk is olyan döbbene-
tes. Az agyba markol, a szívbe markol, a lélekbe mar-
kol, amint mondják sötéten a káröröm víjogásávaL 

— Kár — Kár — K á r . . . 
Az övék a tér. A bómezök fehér csendje felett 

csak (-y a uiuzsíka: Kár, kár- . , 
Minden kár, ami mozdulás. S a vadak beleüvöl-

tenck a varjak halotti káogásába. Megkontrázzák. 
A hollók, a varjak nagy kavarodásban vannak: 

dögre szállnak. Nagy q tanácskozás,' nagy a vereke-
dős: a koncon sehogyse tudnak megegyezni.. . Min-
denki "csak falni, zabálni akar a halál e pusztuló biro-
dalmában. 

Csak a gyomor legyen tele, h többi olyan 
mellékes . . . A gyomor, csak a gyomor . . . 

És ebben a nagy koneosztogalásban valami fur-
csa I; üiöhös dolog történik. Egy kis madár repül 
erre. Sármány. Sárga színe csillog a fehérségben- Fázik 

és éhes is a kis nyomorult. De mintha nem törődne 
semmivel. Kiül egy vadrózsabokor hóval fedett ágára. 
Megcsipked egy pár bogyót, énekelni kezd. így: 

. — Amit láttok — az mind csak félrevezetés, itt 
nemcsák dögluis van — itt nemcsak hó -van. . . Itt 
nemcsak rútság van. Ez mind csak múló álom . . . A, 
köd el fog múlni — s jönni fog a Nap . . . J ö n n i . . . 
diadalmasan . . . Mint egy hatalmas király, aki vissza-
foglalni jön elvesztett t r ón j a i . . . . Es meleg lesz mc-
,g in t . . . És élet lesz niegúil. A hő eltűnik és zöld sző-
nyeget borítanak láthatatlan tündérek a Tavasz lába 
alá . . . S jön#u Tavasz, a Nap csodaszép leánya — s 
vémgmogy ¡majd mindenütt, mosolyogva és kacagva... 
S Slíatia á "rátSwlya ér, olt virágok i\rgnak teremni . . . 

És mj szégyelld fogjuk a mi kopaszságunkat 
Hisz '9zárt vagyunk, hogy szépekké, hasznosakka le-
gyünk. És szépekké is leszünk . . . Mert ami itt van, 
ami ma van itt . •. az röviden eltűnik, mesévé vá-
lik — jön helyette az Elet. Igen, az Élet jön helyette, 
a maga dúsgazdagságával, bőségével, kacagó boldog-
ságával . . . Mert nem arra vagyunk teremtve, hogy 
mindik csak szenvedjünk, hogy szürkék legyünk és 
színtelenek . . . Az Elet dús, az élet gazdag, az élet 
maga az édes reménység és boldogság.. - Útban is 

" van már felétek — én csak a kis igénytelen hírnöke 
vagyok, aki hirdetem a szebb, a boldogabb Élet kö-
zeledtél . . . Persze, kinevették a kis sármányt. De 
hogy nem hallgatott el, meg akarták ölni, mert za-
varta a dögmadarak lakmározúsát. . . A kis madarka 
azonban csak tovább dalolta az Élet éneket . . . 

S mi történt? A hó köziil kidugta a fejét az első 
hírnök: a hóvirág. Azt mondta: 

— Szép az éneked, kis madár, , csak énekelj. 
Azért dugtam ki a fejem, hogy hallhassalak . . . 

S a hóvirág után jött a többi kíváncsi kis' virág 
is, míg végül az erdő lassanként maga is visszanyerte 
hitét és önbizalmát. 

Lerázta h síéről a zúzmarát, a fagyot, zöldéi ni, 
virulni kezdétt s teljes díszben pompázod meg in t . . . 

Emberek! Magyarok! T< stvén kJ . A kis sár-
mány már kiült a mi elélünk erdejének fagyott bok-

. rára is • . . És énekel . . . Énekel nékünk egy szebb 
időről, egy boldogabb időről . . . Tavaszról . . . Már-
ciusi szabadságról. . . És nektek az éhekre i\ lelnetek 
kell — felelnetek . . . Mit akartok választani? Az ed-
digi élet zúzmarás szomorúságát vagy, egy megúj-
hodó élet szépséges gazdagságát, virágok milliárdjá-
nak bimbós igézeteivel, csodás gazdagságával' és re-
ménységével... A TaVaszl-e, vagy a zúzmarás Telet?... 

Föléljetek mindnyájan, feleljetek önmagatok, 
hogy egyszer végre diadalmassá lehessen itt az Elet 
s hatalmas gazdagságával kivirulhasson, pompázhas-
son és uralkodhasson maga az — Erdr'i. 

, »a. 

I -s. 

- . -
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A íöidtehermentesítési javaslat bizottsági 

tárgyalása — A bizottság elfogadta a javaslatot 
A napokban már megkezdik a részletes tárgyalást 

A képviselőház pénzügyi és 

igazságügyi egyesített bizottsága 

a télen tárgyalta a földtehermen-

tesítésről szóló javaslatot, melyet 

Wekerje Sándor pénzügyminiszter 

ismertetett. 

Neubauer Ferenc volt az első 

felszólaló, aki melegen üdvözölte a 

javaslatot. Nézete szerint az eladó-

sodás egyik oka a terményárak 

'rohamos csökkenése, amely a mai 

viszonyok mellett már nem nyújt-

hat a földbirtokosoknak olyan jö-

vedelmet, amiből eleget tudnának 

tenni korábbi és jobb viszonyok 

mellett vállalt kötelezettségeiknek. 

Megrendüli a föld iránti bi-

zalom 1929 december óta, 

amikor a gabona értéke köze-

ledett a 20 pengő felé. 

De ugyanakkor indult meg a hitel-

válság is, amely megakasztotta a 

földvásárlási kedvet. Ma a fizetési 

' képesség akadt meg, tehát arra 

kell helyezni a fősúlyt, hogy az 

adós fizetőképessége helyre legyen 

állítva. 

A mezőgazdaságnál! legfonto-

sabb, hogy a vagy on passzív 

oldala rögzíttessék meg, 

mert a mai súlyos helyzetben a 

terhek következtében a vagyon 

állaga állandóan csökken a passzí-

vum növekedésével. Nézete szerint 

a leghelyesebb lenne, ha az eladó-

sodott birtokokon levő terheket a 

pénzintézetek hosszabb ideig hite-

leznék 8 százalék mellett, amiből 4 

százalékot vállalna az állam, tehát 

a vevő csak 4 százalékot fizetne, 

így megújulna a vásárlási kedv is 

és az eladósodott kisbirtokos bir-

tokának egy része a nagyobb áron 

való eladással megszabadulna 

adósságától. A javaslatot elfo-

gadja. 

Tomcsányi Vilmos Pál a követ-

kező felszólaló. Felfogása szerint 

ez a javaslat valójába,n azt cé-

lozza, hogy elsősorban azokon a 

gazdákon segítsen, akik már ful-

dokolnak az adósságban, míg vég-

célja az, hogy a terményárak eme-

lésével a föld értéke is a normá-

lisra legyen emelhető. 

Fontosnak tartaná, hogy ez a 

törvény minél gyorsabban átmen-

jen az életbe, mert 

máris értesült, hogy az árve-

réseket szorgalmazzák a hite-

lezők. 

Nem tartja indokoltnak az ipar 

és kereskedelem ellenvetéseit, 

mert hiszen a javaslat rajtuk se-

gíteni akar. Egyébként ha talán 

nem is szándékosan, 

az ipar és a kereskedelem is 

elősegítője volt a gazdák el-

adósodásának. 

Ivády Béla, ugyancsak üdvözli a 

javaslatot és kijelenti, hogy ez a 

törvény csak úgy lehet eredmé-

nyes, ha mindazok az egyéb intéz-

kedések is megvalósulnak, amelye-

ket a terményértékesítés tekinte-

tében a pénzügyminiszter kilátás-

dezési kérvények. Kimutatta, hogy 

egyes járásbíróságokon 11— 

12.000 árverés van kitűzve. 

Az adatokból azt állapítja meg, 

hogy nem általánosan romlott le a 

helyzet, hanem egy-egy vidékre 

terjedt ki. Az ötösbizottsághoz 

beérkezett, körülbelül 

5000 kérvén} 

legnagyobb része 30—50 holdas 

birtokra vonatkozik, amelyeknek 

megterhelése kat. holdanként át-

lag 750 pengő. 

A kitűzött árverések közül 

200 pengőn aluli tétel az ösz-

szes árveréseknek több. mint 

a felét teszi ki. Ez a helyzet 

is mutatja, hogy itt sürgős 

beavatkozásra van szükség. 

Lehetetlen, hogy ilyen csekély 

összeg hitelezőjének joga legyen ba helyez. Rámutatott arra, hogy 

az ötösbizottsághoz igen nagy I teljesen tönkretenni a kisbirtoko-

mennyjségben érkeztek teherren-1 sokat. 

„Tegyék szabaddá a földbirftokforgalmaf" 

Farkas Elemér beszélt ezután. 

A javaslatot sürgősnek és szüksé-

gesnek tartja, a statisztikai ada-

tok lesujtóak. A föld leromlását 

mindenképpen meg kell akadá-

lyozni, mert ezen fordul meg a 

gazdasági javulás lehetősége. A 

kérdés megoldása természetesen 

az lenne, ha a termelés rentabili-

tását sikerülne helyreállítani. Ezt 

azonban ma még nem lehet meg-

teni, tehát szükség van erre a 

megoldásra. 

Szóváteszi a földbirtokforga-

lom megkötöttségének kérdé-

sét. Ezt az álláspontot revi-

deálni kell és a földbirtokfor-

galmat a mainál szabadabbá 

kell tenni. 

Elfogadja a javaslatot. 

Várnai Dániel a következő fel-

szólaló, aki kijelenti, hogy nem tá-

madná a kormányt, amiért segítő 

kezével a mezőgazdaság felé for-

dul, ha ugyanakkor a város meg-

segítésére is gondolna, mert sze-

rinte a város nyomora miatt nem 

életképes a mezőgazdaság. A me-

zőgazdaság megkapta a földadói-

mérséklést, a bolettát, de 

a városi lakosságnak nem 

nyújtott a kormány semmit. 

Nézete szerint ez a javaslat nem 

adja meg azoknak a reményeknek 

teljesülését, amelyekre számítot-

tak, mert ha meg is segítik most a 

kisgazdákat, később már nem lesz 

hitelük. Elkésettnek tartja a ja-

vaslatot, korábban kellett volna az 

egész akciót megindítani. 

A törvényjavaslat legalább is 

egy időre akadálya az agrár-, de 

különösen az áruhitelnek. 

Nagyon nehéz lesz majd hite-

leket szerezni a kisgazdáknak. 

Nem tartja lehetségesnek, hogy 

csak a március 1. előtti adóssá-

gokra vonatkoztassék a törvény, 

mert ezután is halmozódnak az 

adósságok. A javaslatot nem fo-

gadja el. 

Zlinszky István csodálkozik, 

hogy a szociáldemokrata párt szó-

noka nem fogadja el a javasla-

tot, amikor ez a törvény a kisem-

berek megmentését célozza. A ja-

A város megsegítése 

vaslat elsősorban eloszlatja azt a 

bizalmi krízist, amely ma a gaz-

dákkal szemben mutatkozik. 

Lakatos Gyula a következő szó-

nok, aki azt hangoztatja, hogy 

nemcsak a földbirtok rentabilitá-

sának helyreállításával lehet a 

krízist megoldani. Ez a javaslat 

tehát a meglevő és bekövetkez-

hető terhek megakadályozását cé-

lozza. Mivel a mezőgazdaság van 

leginkább bajban, tehát 

a kormánynak itt kell a leg-

sürgősebben közbelépnie. 

A szanálásnál meg kell szüntetni 

a protekcionizmust. Nem lehet a 

törvény célja a rossz hitelezők 

megvédése, de a hitelezők megvé-

dését szem előtt kell tartani, mert 

ez a gazdák szempontjából szük-

séges. 

Szükségesnek tart olyan meg-

oldást a hitelezők érdekében, hogy 

a kötvényekkel kielégített hitelező 

immobilizációja elkerülhető le-

gyen. A javaslatot elfogadja. 

Hajós Kálmán a javaslatot ki-

segítő eszköznek tekinti arra, 

hogy az a romboló folyamat, 

amely a földérték esésében nyil-

vánul meg, megakadályoztassák. 

Szükségesnek tartaná a föld 

kötöttségének megszűnését. 

A szanálást feltétlenül a kisgaz-

dákon kell kezdeni. A javaslatot 

elfogadja. 

Az elhangzott felszólalások után 

Wekerle Sándor pénzügyminiszter 

szólalt fel. Többek között a követ-

kezőket mondotta: 

A javaslat nem kívánja a jó-

hiszemű hitelezők jogait csorbí-

tani, csak azokat a kamatokat és 

követelések egy répzét akarja mér-

sékelni, amelyek már árverés ese-

tén sem volnának kielégíthetők. 

Gondoskodunk arról is, hogy 

a kötvénykielégítés esetén 

azokra rövidlejáratú lombard-

kölcsönök folyósíthatók legye-

nek. 

Ez különösen az áruhitel szem-

pontjából lesz kedvező, mert az 

immobilizálás nem következik be. 

— A szanálás — folytatta a 

pénzügyminiszter — természete-

sen 

nem terjedhet ki azokra, 

akik maguktól is ki tudják 

terheiket egyenlíteni. 

Viszont azokat sem lehet bele-

vonni ebbe az akcióba, akiknek 

vagyoni helyzete annyira meg-

romlott, hogy már segíteni sem 

lehet rajtuk. Ilyen esetek azonban 

minden időben voltak és lesznek. 

A földreformföldek tulajdono-

saira vonatkozóan kijelentette a 

pénzügyminiszter, hogy ezeknek 

az ügyét már egy korábbi intéz-

kedésével igen méltányosan ren-

dezte. 

A földbirtok forgalmának 

szabaddá tétele tekintetében 

nem nyilatkozhatik ugyan, 

mert ez a földmívelésügyi mi-

niszter hatáskörébe tartozik, 

de kijelenti, hogy ő is szüksé-

gesnek tartaná az eljárás 

egyszerűbbé tételét. 

Az egyesített bizottság ezután 

a törvényjavaslatot általános-

ságban elfogadta. 

A képviselőház napirendjén 

egyébként az iparfejlesztő javas-

lat szerepel. A lehető legnagyobb 

közönnyel tárgyalják a javaslatot. 

Volt eset, hogy csak négy képvi-

selő tartózkodott a teremben. 

A javaslat egyik legjelentősebb 

szónoka Petrovácz Gyula volt, aki 

elmondta, hogy az iparvédelem 

csak a kartelleket védi, a kisipart 

azonban figyelmen kívül hagyja. 

A kisipart különben maguk a kar-

tellek fejlesztették vissza és 

az iparra pazarolt sok pénz a 

kartellvezérek pénzes szekré 

nyeibe vándorolt, ahelyett, 

hogy megoszlott volna a kis-

iparosok, a munkások és a 

tisztviselők között. 
i 

A javaslat az építőiparral sem tö-

rődik, pedig belföldi járadékköl-

csönnel meg lehetne valósítani az 

építkezést. Ehelyett üvegházi ipa-

rokat pártol a javaslat, olyanokat, 

amelyek 25 százalékos vámvéde-

lem mellett sem tudnak megélni. 

Az ipari oktatást is teljesen el-
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hanyagolták Magyarországon. A 

közüzemeket nem szabad meg-

szüntetni, csupán a részvénytár-

sasági formát kell megváltoztatni, 

úgyhogy közvetlenül a város, vagy 

az állam vegye őket a kezébe. A 

közüzemek jelentik a legjobb vé-

dekezést a kartell ellen. 

Ha á fővárosi élelmiszerüzem 

megszűnnék, a háziasszonyok 

fellázadnának és meglincsel-

nék a képviselőket. 

A javaslat legnagyobb hiánya, 

hogy a kisiparosság védelmét nem 

biztosítja, nem könnyít súlyos ter-

hein és megengedi, hogy uzsora-

kölcsönökből kelljen továbbra is 

tengetnie az életét. 

Kabók Lajos azt kifogásolta, 

hogy a munkásokra nem vonatko-

zik a törvényjavaslat. 

A kormány csak a nagytőkét 
védi, a fogyasztókat és a mun-
kásokat teljesen figyelmen kí-

vül hagyja. 

Sok vállalatnak kedvezménye-

ket ad a kormány, amikor több 

üzemet összevonnak. A gyárak, 

például a Ganz-gyár, az ilyen ösz-

szevonás címén egyszerűen meg-

szüntetik. egy csomó munkás ke-

nyérkereseti lehetőségét és még 

ezenfelül a- kizsákmányoló Be-

deaux-rendszert vezetik be. Az új 

nagy rádióállomást magyar gyá-

raknál kell elkészíteni. 

Tóth Pál a kisiparosság sérel-

méről beszélt és keményen bírálta 

a Társadalombiztosítóból lassan-

kint társadalomnyugtalanító inté-

zet lesz. A segélyeket rendetlenül 

fizetik ki, de akik késedelmesked-

nek a járulékok befizetésével, 

azoknak tönkreteszik a megélhe-

tését. 

A vitában felszólalt még Gyu-

lay Sándor kormánypárti és Far-

kas Tibor agrárpárti képviselő is. 

Nagy izgalom Hajdúböszörményben 
az Ottó-iilm miatt 

Alig van az országnak kurucabb 

városa, mint Hajdúböszörmény. 

Érthető izgalmat keltelt tehát az 

a hír, hogy az ottani moziban 

március 15-én az Ottó-filmet akar-

ják adni. Amint a h ír kiderült, több 

városi képviselő jelentkezett a vá-

ros vezetőségénél s tiltakoztak az 

ellen, hogy a város békéjét ezzel 

a fi lmmel zavarják meg éppen a 

szabadság ünnepén. Kijelentették, 

hogy az esetleges zavargásokért 

nem vállalják a felelősséget. 

A képviselők tiltakozása dacára 

is, állítólag elő akar ják adn a fil-

met. A lakosság most szervezkedik 

s a mozit bojkott alá akar ják ven-

ni. Szerintük ennek a f i lmnek a 

leadása tüntetés akar lenni a füg-

getlenségi gondolatok ellen, amire 

méltóképen óhaj t ják megadni a vá-

laszt. 

A Kúria döntvénye a kisbirtokosok 
gépvásárlása ügyében 

Az utóbbi időkben gyakran me-

rült fel panasz, hogy a vidékeket 

járó gépügynökök a kisgazdákat 

erejüket meghaladó vásárlásokra 

beszélték rá s velük súlyos felté-

telű szerződést kötöttek. 

Ezek eredményeként egyre sza-

porodott azoknak a pereknek a 

száma, amelyeket a gépkereskedők 

a fizetni nem tudó gazdák ellen in-

dítottak, ami végül is szükségessé 

tette, hogy a Kúria a kérdésben 

elvi jelentőségű döntvényt hozzon. 

Bár az 1900. évi XXV. t.-c. ki-

mondja, hogy a kereskedők és ipa-

rosok, illetve ezek ügynökei lakó-

helyükön kívül megrendelést csak 

iparosoktól és kereskedőktől 

gyűjthetnek, egy későbben kelt 

rendelet megengedi, hogy a na-

gyobb mezőgazdasági gépek eladói 

a vásárlókat lakóhelyükön felke-

ressék és velük kereskedelmi ügy-

leteket kössenek. Az 1901-ben kelt 

rendelet szem előtt tartva a kis-

birtokosoknak a kereskedelmi 

ügyletek kötésében való járatlan-

ságát, ezekre vonatkozóan úgy in-

tézkedik, hogy a szerződéseknek 

csak akkor van jogi hatályuk, ha 

a községi elöljáróság előtt kötöt-

ték. A gyakorlati életben ezt a 

rendelkezést sokszor figyelmen kí-

vül hagyták, ami lehetővé tette, 

hogy a kisgazdák viszonyaiknak 

meg nem felelő beruházásokat te-

gyenek. Az ebből keletkező peres 

esetekben eddig a joggyakorlat 

igen eltérő volt és legtöbb esetben 

a gépek használatbavétele után a 

bíróság elutasította a gazdának 

azt a védekezését, hogy a szerző-

dés az elöljáróság láttamozásának 

hiányában érvénytelen. A bírói 

ítéletekben mutatkozó eltérő jog-

gyakorlat megszüntetése érdeké-

ben Juhász Andor dr., a Kúria 

elnöke, összehívta a váltókereske-

delmi és csődügyekben alakított 

jogegységi tanácsot, amely a kö-

vetkező döntvényt hozta: „A na-

gyobb gazdasági gép átvétele és 

használatbavétele egymagában vé-

ve nem zárja el a megrendelő kis-

birtokosokat attól, hogy az 1900. 

évi XXV. t.-c. 1. szakaszában fog-

lalt tilalom ellenére és a 27.473— 

1901. sz. kereskedelemügyi minisz-

teri rendelet 6. szakaszának utolsó 

bekezdésében megállapított felté-

tel megtartása nélkül kötött vételi 

ügyletnek vele szemben való ha-

tálytalanságára hivatkozhassék." 

Ez a kúriai döntvény a legjobb 

bizonyítéka annak, hogy történ-

tek viszaélések, hogy a panaszok 

alaposak és hogy nemcsak az előre 

nem látható gabonaáresés zúdí-

totta a bajt a gazdákra, hanem a 

kereskedők és ügynökök is hibát 

követtek el, amikor hiszékeny és 

járatlan felekkel olyan ügyleteket 

kötöttek, amelyeket lelkiismerete-

sen eljárva, maguk sem láthattak 

rentábilisnak és anyagilag meg-

alapozottnak. 

Olaszország nagymennyiségű búzát vesz tőlünk 
Bud János kereskedelemügyi 

miniszter a rnult héten Olaszor-

szágba utazott, hogy az olasz kor-

mánnyal tárgyalásokat folytasson. 

Most megbízható helyről értesü-

lünk, a kereskedelmi miniszter ró-

mai tárgyalásainak eredménye, 

hogy az olasz kormány 1 mi l l ió 

200 ezer métermázsa búzát vesz át 

tőlünk. 

Hogy magyar búzát vesz Olasz-

ország, az annak a meleg barát-

ságnak az eredménye, amely kö-

zötlünk és Olaszország között 

fennáll, mert hiszen az orcszok ol-

csóbb búzát kínáltak az olaszok-

nak. • 

Bud kereskedelmi miniszter 

valószínűleg csütörtökön este ér-

kezik haza. Közbejött betegsége 

ugyanis megakadályozta abban, 

hogy útiterve szerint már az el-

múlt szombaton hazajöhessen. 

Március idusán 
I r t a : S i n k a I s t v á n 

A szót, 
mely tűzként lobogva 
s viharzó erővel 
elröppent egykor, 
örök, messzi fények 
szent papjai előtt 
kimondom most én is: 
Március!... Szabadság! 
Ezt zengik az örök, 
messzi kék hegyek,"̂  
a róna, az éther, 
s a költő nevével 
ezt zúgja a vérem; 
mert rút a járom 
és rút a szolgaság! 

Felködlő arcukat 
az érkező századok 
mossák meg majd fénnyel, 
hogyha ideérnek, 
hol Petőfi emléke 
— magyar föld csudája — 
soha ki nem hunyó 
csillagként világol 
minden árnyakon át, 
gyötrött hazám egén. 
S amit most tűzszivem 
a napba lobogtat, 
bámulják akkor is 
s zúgják túl az Időn: 
Március!... Szabadság! 

IIIHUHGCD 
g H & Y l i : A H A M K I S Z Y 

EGY MINISZTER, 
AKi KIVÁNDOROL. 

Ne tessék megijedni, nem magyar 

miniszterről van szó, hanem a szom-

széd Ausztriáéról/aki most is minisz-

ter, még pedig földmüvelésügyi. De 

úgy látszik —-v nem sok öröme telik 

a bársonyszékben Thaler András mi-

niszter úrnak, mert lemondani készül, 

sőt el is akarja hagyni Ausztriát. 

Hogy miért? 

— Nem tudom nézni tovább az 

ausztriai parasztság helyzetét és nyo-

morát. Háromszázezer paraszt van 

kenyér és életlehetőség nélkül, ki aka-

rok vándorolni, hogy új hazát teremt-

sek a fajtestvéreimnek. Majd csak ta-

lálok helyet, ahol szükség van a mi 

munkáskezünkre és szorgalmunkra. 

Hát nem különös, mi? Egy minisz-

ter, akinek kenyere is van, állása is 

van, nyugdíja is! S aki mégis lemond 

a kegyelmes címről, mert nem akar 

ott tejben-vajban fürödni, ahol a többi 

vérei éhenpusfctulnak. Inkább lemond 

s megy velük a bizonytalan remény-

ség felé. Thaler Andrásnak hívják a 

miniszter urat és foglalkozására ti-

roli kisgazda, a szegényebb fajtából. 

Ügy látszik, nem elég edzett politi-

kus. ki nem bírja el a nyomorúságot. 

Nálunk — hála Istennek — edzetteb-

bek. Elbírják. 

AMERIKÁNAK 
NEM KELLENEK 
AZ IDEGENEK. 

Eddig Amerika még csak beenge-

dett egy kevésszámú idegent, minden 

országból egy-egy keveset. De most 

már vége a vendéglátásnak. Ez év jú-

niusától egyetlen idegen sem teleped-

het le Amerikában. Nincs munka, a 

kenyér kell a bennszülötteknek. És 

nálunk? Ó, mi nem vagyunk ilyen 

szigorúak és kegyetlenek. Mi ki is 

engedünk, be is engedünk. Kienged-

jük a magyart s beengedjük az ide-

gent. Félmillió munkanélkülink van, 

de azért hemzseg a sok idegen a pesti 

gyárakban. S hogy jobban érezzék 

magukat — s hogy többet keresse-

nek, még szubvenciót is kap a gyár 

az államtól. És még merje valaki ta-

gadni, a magyar vendégszeretetet? 

A KOSZTKAMAT 
ÉS AZ ÉLVEZŐI. 

Megbukott egy bank Pesten s ki-

sül, hogy a vezetője uzsorás volt, aki 

kosztpénzre dolgozott. Azt mondják, 

40—50 százalékot ia lehetett keresni 

ennél a banknál, mikor a törvényes 

csak 12 százalék. Bizonyos, hogy bű-

nös manipuláció folyt ebben a bank-

ban s érthető, ha a tulajdonosát le-

tartóztatták. Csak egyet nem értünk. 

A bank csődbe került s a felek ke-

reshetik az elveszett vagyonukat. A 

bankár már a hűvösre került s min-

dent bevallott. Azt is, hogy egy her-

ceg, négy gróf és hét báró és több 

nagybirtokos pénzével „dolgozott", 

akik mintegy egy millió pengőt adtak 

neki kosztpénzre. 

A bankár ül, mert uzsorakamattal 

üzérkedett. De hát mi jár azoknak, 

akik ezt a törvényellenes spekulációt 

a pénzükkel lehetővé tették? Vagy 

csak a bankárt zárják le, a többinek 

elég büntetés, ha a tőkéjük elúszott 

a kosztpénzzel együtt? Drága tatidíj, 

az bizonyos, de fizethetnének még 

többet is! Hadd tudnák meg, hogy 

hogy ami bűn és tilos a kisembernek, 

még nagyobb bűn és még tilosabb 

azoknak, akiknek nem fá j azon a fe-

jük, mit esznek holnap ebédre . . . 



4 M A G Y A R F A L U 1931 MÁRCIUS 29. 

Téli Qondolatolc 
A kedves vendég ^ a kellemetlen vendég 

írta: Szombathy Jóxset 
Kiskunhalasi kisiparos 

I . Még — nyolc ház. Már csak hat, 

Na ! Még egy! S íme, innét van a ke-

resztutcán. És könnyebbülést eredmé-

nyező sóhaj röppen ki a keblemből 

Most már bizonyára hozzánk hoz-

za . .'. Kapaszkodik már a keresztút 

dombján felfelé a magashátú ember, 

Látom, amint nekifeszíti rosszlábbe 

lis lábujjait a partnak. 

Megkönnyebbülök. 

Elhagyta a kritikus váltópontot 

Most már egészen bizonyos, hogy hoz-

zánk jön. 

Hozza a meleget. 

Hozza a tél egyensúlyozó ját. 

Hozza a tüzet. Hozza az édes, jó me 

legséget... 
:— Istenem — gondolom magam 

ban —, milyen örömmel várt, milyen 

kedves, aranyos vendég ilyenkor, mi 
lyen kedves vendég ... egy ilyen élet-

szakadt, kopott ember az embernél 

Egy ilyen tragacsoló vén ember mi 

lyen szívesen látott vendég is tud 

lenni ! Istenem! . . . 

Ahogy látom lakásom felé közeled-

ni, fogy az aggodalmam és szaporul 

reményem. 

Éppen most tettem az utolsó darab 

fát a tűzre, amely így társ nélkül 

olyan keservesen kínlódik a parázson, 

mint a kártyás ember a kávéházban 

partner nélkül. 

Annak is — mikor megérkezik 

A kedves vendég 

Minálunk nincsenek olyan nagy 

tűzianyagkereskedések, mint a fővá-

rosban. így eszerint a házakhoz való 

föfuvarozási eszköz mindössze egy 

félszemére vak szürkelófogat, nyukli 

kerekű kocsival. 

És néhány tragacsosember, behor-

padt mellel, kifejledt háttal. Majdnem 

tehát púpos, vén emberek szegények. 

Ha zimankós, hideg van, kétujjú, 

idomtalan formájú kesztyűk takarják 

kézfejüket. 

Az öltözetük meg annyira foltos, 

hogy szakértő szabó sem képes meg-

állapítani, hogy igazában mi is volt az 

alapkelméjük. 

A vevőköre az ilyen tragacsnagy-

fuvarosnak persze szegény emberekből 

áll. Ez természetes is. Mert tragacson 

ugyan mit bír elcipelni egy-egy ilyen 

vén púpember? 

Ötven kilót? Vagy legjobb esetben 

százat, ha jól megfeszíti az öreg az 

izmait. 

Ugyanis kevés most a pénz! Befa-

gyott teljesen az élet ere. Megbomlott 

a téli jövedelem egészen. 

A szegény kis házak lakói rendesen 

akkor futnak a tüzélőanyagkereske-

désbe rendelést tenni újabb tüzelő-

anyagért, amikor már csak egy darab 

fácska búslakodik otthon önmagában, 

elhagyatottan, társ nélkül. 

Vagy pedig, ha fekete gyémánttal 

— szénnel — tüzelnek. 

Annak a helye kétszer is össze volt 

már söpörve, annyira, hogy a szegény 

magyar — nem porosz-, hanem poros-
szénnel tüzel, bebüdösítve füstjével 

annyira a hajlékát, hogy ennek dögle-

tes, fullasztó szagához képest a cigá-

nyok sátorponyvájának illata valósá-

gos parfőmözött női pongyola vagy 

kosztüm illatához hasonlít. 

Magam is benne vagyok némelykor 

ebben az ángáriában. (Ez az ángária 

olyan helyi kifejezésünk nekünk, ku-

noknak, amit magyarázni véteknek 

tartanék azért, hogy úgyis kitetszik 

az majd továbbat, hogy nincstelensé-

get jelent.) 

Fogytán van nálam is néha a tü-

zelőanyag. S ilyenkor olyan lelkiiz-

galom vesz rajtam erőt. 

Felizgulok miatta. 

Vájjon a kereskedő nem feledte-e 

el az én ötvenkilós megrendelésemet? 

Vagy pedig (s itt továbbszövöm ag-

godalmaskodásom fonalát) nem fe-

ledte-e el megmondani a tragacsoló 

öregnek, hogy énhozzám is hozzon me-

legítőfát. 

Végső fórumon még az jut eszem-

be, hogy ez a vén görnyeteg ember 

nem feledkezett-e meg rólam? Iste-

nem! . . . Ha ! , . . 

De nem! örömtelten riadok fel. 

amint lakásomból — az egész utca-

hosszát belátva — észreveszem, hogy: 

ahol e ! . . . 

Vagy tíz háztávolságra a miénktől, 

tolja már az öreg a tragacsot, kiszö-

gelléses zsákkal megterheltem 

Ezt — bizonyára hozzánk tolja. 

H^nem — gondolom magamban — 

egy kissé talán korai is az örömöm. 

Van még közöttem, meg az öreg 

tragacsa között egy uteakeresztezés is. 

Hátha!? Nem lehet tudni! Ha oda 

fordul majd be a bácsi azzal a drága 

teherrel. 

Lesem az ablakomból izgalommal a 

fejleményeket. 

partnere — önkénytelenül csikorul 

marka a kártyatucatért, hogy — oszt-

hasson már mielőbb abból a kapa-

dohánynál is borzasztóbb illatú leve-

lekből — a. harminckettősből. 

Ahogy a kisajtóm küszöbéhez ér az 

öreg: szemügyre veszem az alakját. 

Hosszú bajuszáról csapzik lefelé a 

jég-lógó. 

Beesett, sokráncú, színtelen arcáról 

lerí — a folytonos koplalás. 

Nyakigkérő haja olyan, mint a szél 

tői megbolygatott tavalyi szénaboglya. 

Kapaszkodásra púposodik fel a 

háta, mikor a kisajtó küszöbén eről-

teti fel a tragacsa kerekét. 

Végre —- bedöccen terűével az ud-

varba. És az egyszerűség meg a sze-

génység megelégedésével mondja, han-

gos nyomatékkal: Meggyüttem! 

* . 

Felvillanyozódik a tekintetem, amint 

az öreg bekerül az udvaromba. 

Kérdem tőle: 

— Inna-e egy pohár pálinkát? 

— Innék, kérőm, ha vóna — feleli. 

S amíg bentjárok a szobában pá-

linkásüvegért, addig elékötorássza 

zsebéből a pipakészségét. És mosdat-

lan, reszkető kezeivel csavargatja be-

felé a szárát bagólétől keresztülvert 

pipájába. 

Ekkor fedeztem fel, hogy fogatlan 

az istenteremtette. A pipája csutora-

végén ugyanis van akkora rongy bun-
kó, mint egy gyermekcucli. Vagyis, 

mint amekkora egy közönséges dió. 

Ami mind azért van rajta, hogy ki ne 

essék a szájából. 

Ez a mocsokkonty: ez tartja ugyanis 

fogatlan szájában a pipáját — tra-

gacstoligálás közben. Ettől azután ket-

tős élvezetben részesül az öregem. 

Füstöl és bagólevet is „élvez" egy-

szerre. Tehát a szomját is üzi egyben 

abból a díszcsutorából szegény szutya-

koló emberem. 

Bár bajos beengedni a szobába, 

már tudniillik a szagok miatt —, 

de azért mégis! Csak hadd jöjjön be. 

Milyen várva várt, kedves vendég ő 

— így télen — sok-sok szegény ember 

hajlékában. 

Olyan talán, mint az agg Simeon-

nak volt a Megváltó eljövetele, a gyer-

mek Jézus meglátása. Az Űr Jézus 

hozta a lélek melegét. 

Öreg bátyánk meg hordogatja a test 

melegítőjét. 

Egy öreg favágó csak és mégis 

mennyire kedves vendég tud lenni — 

ugyebár? 

De ugyan ki venné észre a szegényt, 

ha nem világítanánk rá az írás csoda-

lámpásával . . . 

Bocsássátok meg a merészségemet, 

hogy bemutatom az én kedves vendé-

gemet, a kis töpörödött favágót, aki 

melegíti az én otthonomat. . . s bizo-

nyára a tieteket is. Űgy-e, nem is gon-

doltatok rá, hogy ezért hálával és sze-

retettel tartozunk nékik — a kis is-

meretlen napszámosoknak, akiket 

sokszor nem is látunk, nem is hallunk, 

helyettük csak kályhánk duruzsoló 

melege mondja nekünk: nem. szabad 
elfeledkeznünk azokról, akiknek mun-

kája meleggel szórja be a szobánkat s 

kellemessé teszi az életünket.. . 

A MAGYAR FALU njabb pályázatot hirdet 
Négy 100 pengSs juta lomra lehet pá lyázn i — C s a k a Tábor 

tényleges tagjai pá lyázhatnak 

Gömbös Gyula honvédelmi mi-

niszter még abban az időben, 

amikor a Magyar Falu lapvezére 

volt. elhatározta, hogy a magyar 

föld legtehetségesebb és legagili-

sabb fiait bizonyos jutalomban ré 

s'zesíti. Erre a célra alapítványt 

tett, amelyet mi évről-évre meg-

hirdetünk. Az alapítvány elneve 

zése: „Gömbös Gyula jutalomdíj". 

Az elmúlt két év már óriási tő 

megeket mozgatott meg. A pályá-

zatok ezrei érkeztek be, de a ter-

jesztés terén is nagy eredniényeket 

értek el pályázó testvéreink. 

A júdyázatol tehát az idén is 

meghirdetjük• 

Miután a Tábor évről-évre erő-

södik mind ig nagyobb lesz a ki-

tűzött díj . Az idén 

UOO pengő pályadijat tüzünk 

. ki. melyből 

100 P-t kap a legjobb prózaíró, 

100 P-t a legjobb gazdasági 

cikkíró, 

TOO P-t a legtehetségesebb költő, 

100 P-t pedig az, aki a Magyar 

Falu terjesztése terén a legnagyobb 

számbeli sikert éri el. 

A pályázatban kizárólag csak 

tábortagok vehetnek részt. Idege-

nek kéziratait nem vehetjük figye-

lembe s kéziratokat sem őr izünk 

meg. A versenyben nemcsak azok 

a Tábortagok vesznek részt, akik-

nek dolgozatai a lapban is meg-

jelennek. hanem minden beérke-

zett pá lyamunká t felülbírálja a bí-

rálóbizottság. A felülbírálásnál 

nem egyes dolgozatok, hanem az 

egész évi munkásság számít. A pá-

lyázatban nemcsak a pályázat ro-

vatban megjelent cikkek és egyéb 

dolgozatok beküldői vesznek részt, 

hanem a lap bármely részén meg-

jelent dolgozatok írói is. 

Kérjük a pályázókat, hogy mun-

ká jukat olvashatóan, tintával ír-

ják és csak a papír egyik oldalára. 

Hosszú pá lyamunkáka t a lap ha-

sábjain nem közölhetünk. A pró-. 

zai cikkek egy ívpapír két oldalá-

nál, lehetőleg ne legyenek hosz-

szabbak. 

A terjesztőkről pontos jegyzék 

alapján dönt a bírálóbizottság. 

Az ú j előfizetőkét a lapban 

megjelent szelvényen küldjf.k be, 

A szelvényt az illető ú j tábortag-

gal sajátkezüleg kell aláíratni s 

megmagyarázandó, hogy a kitöl-

tés napjától számított egy hóna-

pon belül köteles első negyedévi 

tagdíjat befizetni. A gyűjtésben az 

ú j tábortagok is résztvehetnek. 

A szelvény minden lapszámban 

megjelenik. De nemcsak ezzel, 

hanem a szervező titkárok által 

k iküldött gyüjtőívekkel, vagy 

csekkekkel is lehet dolgozni. Ez 

esetben a gyűjtő a csekk hátlap-

ján tüntesse fel a nevét. Akinek 

több megrendelőlapra van szüksé-

ge, kérje a Magyar Falu kiadóhi-

vatalától. 

Magyar testvéreink! Az alapító 

ezzel az évenként kitűzött dí j jal 

bebizonyította, hogy súlyt helyez 

a magyar nép fejlődésére. Elvár-

juk tehát Táborunktól , hogy a pá-

lyázatokban méltóképen vegyen 

részt. Azt akar juk , hogy egyetlen 

barátunk se legyen, aki ebben a 

pályázatban részt nem vesz. Test-

vérek, — fel a küzdelemre. Hadd 

lássuk, az idén kik lesznek a 

nyertesek. 

Hazafias üdvözlettel: 

a Magyar Falu Szerkesztősége és 

kiadóhioatala. 

1. számú pályázati szelvény 

Ezennel megrendelem a Magyar Falut '/* /tya 1 évre azon kijelentéssel, 
hogy az előfizetést egy hónapon belül beküldőm. 

Az előfizető neve 

Pontos lakhelye 

(Község, megye) 

A gyűjtő pontos 

címe 

Ezt a szelvényt négy filléres bé-1 beküldeni, dc a borítékot nem 

iy<?ggpl ellátott borítékban lehet j szabad lezárni. 
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Négy k ö z s é g k a r c a 
egy fö ldb ir tokért 
Amikor a herceg ieleáron adja a birtokot 
a képviselőnek, mint a k i sgazdáknak 

Odalent Zalában a régi öregek 

között mindig az a monda járta, 

hogy a király után a leggazdagabb 

ember a keszthelyi Festetics her-

ceg. A királynak száz, neki kilenc 

venkilenc majorja van. A monda 

persze nem fedte a valóságot, de 

a régi jó öregek nem tudták más-

kép kifejezni ennek a magasság-

ban élő, világtól elzárt szláv mág-

nás mérhetetlen gazdagságát. 

Ez a hatalmas birtok az idők 

során kissé összezsugorodott, mert 

a földreform-eljárás során is szed-

tek le belőle. Meg — úgylátszik — 

a herceg nem is olyan túlságosan 

ragaszkodik a földhöz, mert ha 

egy terület valahol felszabadul, 

bizohy eladja. így jutott eladás 

alá a Sármellék határában levő 

1000 holdas rész is. 

A birtokot 1931 január 20-án 

megvette a Földhitelintézet, ettől 

pedig február 4-én Örffy Imre or-

szággyűlési képviselő, őrf fy egy, 

január 27-én kelt szerződéssel bér-

beadta Reischl Imrének és nejé-

nek, akik helyett azonban a birto-

kon Réischl Richárd jelent meg, 

mint ú j bérlő. A birtok vételára 

783 holdért, épületekkel együtt 

470.376 pengő, vagyis 600 pengő 

holdanként. A bérleti díj pedig 8 

évre szóló szerződéssel holdanként 

24 pengő, összesen 18.816 pengő. 

Sármellék kisgazdái a gazdasági 

albizottságnál a bérlet ellen észre-

vételtrtettek és a birtok 15—20 

százalékát, különösen a réteket 

kishaszonbérletként kérték kiadni. 

Később ezt az észrevételt Sármel-

lék és Égenföld községek oda mó-

dosították, hogy elsősorban meg-

vennék a birtokot örökáron, de 

ugyanannyiért, amőnnyiért Őrffy 

Imre vette. Ha pedig ez nem lehet-

séges, akkor az egész birtokot kis-

haszónbérbe kérik. Kishaszonbér-. 

let juttatását kérte a birtokból Za-

lavár, Szentgyörgyvár és Zala-

apáti is. 

A gazdasági felügyelő leveleket 

olvas fel, majd előadja a helyszí-

nen szerzétt tapasztalatait. Ezek-

ből kitűnik, hogy a herceg főtit-

kári hivatala elsősorban a kis-

igénylőkkel tárgyalt az eladásról, 

de négyszögölenként 62—80 fillért 

kért a földért, majdnem kétszer 

annyit, mint amiért később eladta. 

így is megvettek a gazdák 173 

holdat, de az ár olyan magas volt, 

hogy több igénylő nem akadt. 

Amikor azonban a vétel és a bér-

5 
let nyilvánosságra jutott, a gaz 

dák bérlőszövetkezet alakítását 

határozták el, mert a bérleti ösz-

szegért az egész birtokot hajlan-

dók bérbevenni, miután a vétel 

törvényes formák betartásával 

köttetvén, már fel nem bontható. 

A gazdasági felügyelő indokolt-

nak látja az igénylők kívánságát 

és a maga részéről bejelentette, 

hogy ha a bizottság a bérleti szer 

ződést jóváhagyná, ő azt megfet 

lebbézi. így ju t talán a kisgazdák 

kezére a birtok. Az érdekes csak 

az, hogy egy képviselő fele áron 

is megtudja venni a grófi birto-

kot, mint a nép. S ugyanakkor az 

ú j kormánypárti földbirtokos kép-

viselő birtokát a „független" kis-

gazdaképviselő akarja bérbe ven-

ni, — a nép elől. Ugy látszik, csak-

úgy dagadnak a keblek a népsze-

retettől. 

Végrehajtási vezettek ellene, de 
kiderült, hogy niucs vagyona Csődöt kértek 

Windischgraetz herceg ellen 

Ha On nem fél az igazságtól, 
akkor jósoltasson velem! 

A történelem legrégibb tudománya a csillagá-
sr.at, melynek segítségével nz On életéből, múlt-
jából, jövőjétől sok ténv állapítható meg. Pénz-
ügyi lehetőségek és egyéb bizalmas körülmények 
tárhatók fel a csillagászat nagy tudománya által. 
Megállapíthatók az ön kilátásai a házasságban, 
megállapíthatók barátai és ellenségei tervelnek 
és vállalkozásainak 
eredményei, örök-
ségek és sok más 
fontos kérdés old-
ható meg. 

Jósoltasson ve-
lem feltűnést kellő 
tényeket, melyek 
tudatában az ölt 
egész életfolyáaál 
megváltozik és 
cj-edményt, szeren-
csét, előrehaladást 
biztosit kétségbe-
esés és szerencsét-
lenség helyett, a-
melyck " most ön 
elé tornyosulnak. Az On csillagászali értelmezé-
séi részletesen és egyszerű nyelven, értelmes for-
mában kapja meg két teljes oldalon. Adja meg 
töltetlenül születési időpontját névvel és címmel, 
értelmes és sajátkezű írással. Ha akarja, úgy mel-
lékelhet 50 fillért bélyegben (nim vert pénzben) a 
portó és Iráskőltréack fedezésére. C.lmezze leve-
lét a következőképpen: Profé: sor ROXROY, 
Dept 4000, Kmmastraat 42. Dcn Haag (Holland). 
Prof. ltoxroy nem. érti a magyar nyelvet, ezért 
sajnálatára csak német, francia vagy angol-
nyelvű vála zokat küldhet. Levelére 40 fillér 
bélyeg ragasztandó. 

Nem panaszkodhatnak kisgaz-

dáink, már nemcsak a kisfalusi 

portákon, de a főhercegi lakások-

ban is megjelenik a végrehajt«'). És 

akkor derül ki, hogy a híres fő-

herceg szegény vagyontalan em-

ber. Az eset a következő: 

A budapesti, királyi törvényszé-

ken két nagy feltűnést keltő bead-

ványt nyújtottak bej A feltűnést 

kettő beadványok csődelréndelést 

kérő kérvények voltak. Barakonyi 

Jenő dr. és Tibor Henrik dr. ügy-

védek nyújtották át a kérvénye-

ket, amelyekben a 

magánjogi csőd elrendelését 

kérték Windischgraetz Lajos 

herceg budapesti lakos ellen, 

négy hitelező nevében. 

A csődkérés előzményei külön1 

féle hitelüzletekre vezetnek vissza. 

Josef Pfeiffér brünni; Leopold 

König olleschaúi és Mária Katzer 

wieni lakosok összesen 

69.400 osztrák schillingnyi 

váltótartozást 

követelnek Windischgraetz Lajos 

hercegen. Barakonyi Jenő dr. pe-

dig a Champion KuIturák buda-

pesti cégtől kapott megbízást arra, 

hogy Windischgaetz Lajos herceg-

től hajtson be egy 

1677 pengő 91 filléres tarto-

zást. 

Ez a tartozás úgy keletkezett, 

hogy Windischgraetz Lajos herceg 

gombatenyészetet rendezett be 

sárospataki kastélyának várpincé-

jében és az ehhez szükséges gom-

bakultúrákat a Champignon Kultú-

rák cég szállította, a herceg azon-

ban adós maradt az áru értékével. 

Windischgraetz Lajos herceg 

nem fizetett, mire pörre került a 

sor és Barakonyi Jenő dr. ügyvéd 

végrehajtást vezetett Win-

disehgraetz Lajos herceg el-

len-

Az ügyvéd a végrehajtő kíséreté-

ben Sárospatakra utazott és fog-

lalni akart. Ekkor azonban kide-

Yült, hogy 

W.indisehgraetz Lajos her-

cegnék sem ingó, sem ingat-

lan vagyona nincs. 

A herceg ugyanis még 1928 júniu-

sában minden ingó és ingatlan 

vagyonát fiának, Windischgraetz 

Lajos Aladár hercegnék ajándé-

kozta. Az ajándékozási szerződés 

megkötésére tanuként nevezte meg 

Ulain ?Ferenc dr. ügyvédet. 

A végrehajtás tehát Súrospa-

kon eredménytelen maradt. Az 

ügyvéd visszajött Budapestre és 

Windischgraetz herceg várbeli pa-

lotájában akart foglalni, de kide-

rült, högy ezt is a fiának ajándé-

kozta. Végül is a végrehajtás igen 

szűk térre korlátozódott. Megálla-

pították, hogy a hercegnek az Irá-

nyi-utca 27-ik számú házban, a 

Windischgraetz-féle borpinceszei 

irodahelyiségeivel összefüggően, 

háromszobás berendezett la-

kása van- { 

Miután a lakás az ö nevén áll, itt 

foganatosították a végrehajtást és 

6300 pengő értékre becsült búto-

rokat foglaltak le. Ekkor azonban 

újabb meglepetés következett. 

Windischgraetz Lajos Aladár 

herceg ugyanis kiigényelte a 

lefoglalt bútorokat azzal, hogy 

ezek szintén az övéi, nem pe-

dig az édcsatyjáé. 

így tehát kiderült, hogy a herceg 

teljesen vagyontalan. 

/i borbélyverseny 
A legnagyobb izgalomban folyt le 

a mult hét vasárnapján az idei bor-
bély-verseny, amely zeneszó mellett 
kezdődött meg. Persze gyors csárdás 
járja a versenyborotválás alatt, ame-
lyen huszonhárom mester vett részt 
s az első 54 másodperc alatt habozta 
és borotválta simára a vendég állát. 
De a versenyen is történt egy kis — 
pech. Ugyanis Tar István honfitár-
sunknak kellett volna- az elsőnek len-
nie, aki 45 másodperc alatt borotvált 
meg egy igen kemény szakállú férfit. 
No de a bizottság észrevette, hogy a 
versenyző mester három szőrt ha-
gyott 

a vendége ádámcsutkáján. El-
vesztette a játszmát. Kár, hagy adó-
végrehajtókat nem engedtek a ver-
senyhez. Megborotválták volna azok 
úgy a szerencsétlen \pasasokat, hogy. 
még az ádámcsutkájuk sem maradt 
volna a helyén. 

Agrármozgalmak 
A Nemzeti Radikálispárt gyűlése 

A Zsilinszky Endre vezérlete alatt 
működő Nemzeti Radikálispárt, 
melynek Budapesten is erős szerve-
zetei vannak, minden héten népes 
értekezletet tart. Jelenleg egy. Buda-
pesten tartandó országos nagygyű-
lés egybehívását készítik" elő, 
amelyre a párt vidéki szervezetei is 
felvonulnak. 

Gazdagyűlésék Abonybaii és 

Veszprémben 
A Független Kisgazda-Agrár-

Földmunkáspárt szombaton • és va-
sárnap két gyűlést is tartott. Abony-
ban mintegy kétszáz főnyi hallgató-
ság előtt beszélt Farkas Tibor, 
Toldy Zoltán és néhány ismeretlen 
szónok, míg Veszprémben 5—600 
ember gyűlt össze, hogy programm-
jukat hallgassák. Állítólag mindkét 
gyűlés nagyon kezdetleges és han-
gulatnélküli volt. 

Dénes Istvánt letartóztatták 

Szentesen 
Dénes István dr. volt nemzetgyű-

lési képviselő, a Nemzeti Földraun-
káspárt elnöke Horváth József tit-
kár kíséretében Szentesre " utazott, 
hogy párthíveivel értekezzék. Az ér-
tekezletet Góga Sándor kisbirtokos 
hivatta össze a Gőbögös-féle vén-
déglőbe, amelynek egyik különter-
mében beszélgettek. A rendőrség — 
amely Dénest egész otttartózkodása 
alatt erősen figyelte — a vendég-
lőben éppen beszédközben találta 
őket s tiltott gyűlés címén Dénes 
István dr.-t, Horváth Józsefet és 
Góga Sándor szentesi kisbirtokost 
letartóztatta. 

Bényi Tibor rendőrfögalmazó 
hétfőn délelőtt kihallgatta a letar-
tóztatottakat s mindhármukat 15— 
15 napi elzárásra és 100—100 P 
pénzbüntetésre ítélte. Hiába érvelt 
Dénes azzal, hogy nem gyűlést tar-
tott, hanem pártvezetőségi értekez-
letet, azon a címen, hogy az értekez-
leten nemcsak a vezetőség tagjai, 
hanem ezektől idegenek is részvet-
tek, a védekezésnek helyet nem ad-
tak, Dénes, Horváth és Góga az íté-
letet mefellebbezték.. Délben már el-
hagyhatták a fogházat. 

Megjelent a 

p o n g r a c z m e s t e r 
felvonásom drámai népszínmű 

.rta Zslrkay János . A darab tárgya -sJUsi a 

azért ajánlatos mert nem Kell BOzzé nehezen 

beszerezhető díszlet. - Ars 2 pengő 80 »111. 

Előadás OJ 5 p. — Mirrderölt asjp slksi. 
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Kérdések és feleletek 
Kérdés: 

A „Magyar Falu" politikai heti-

lap felelős szerkesztője a most fo-

lyó cikksorozatában kifejti, hogy a 

népboldogító programmoknak Ma-

gyarországon se szeri se száma, — 

ezek mind szépek, mind kívánatos 

alkotásokat ígérnek s egy részük 

egymagában is elegendő volna tíz 

ország boldogítására. 

Neki csak egy programmpontja 

van : a fajvédelem. 

Engedje meg t. Főszerkesztő úr, 

hogy Kisújszállás polgársága nagy 

zömének gondolkodását e kérdés-

ben kifejtsem. 

A fajvédelem gondolatának a 

propagálása, az ehhez szükséges 

politikai, gazdasági, tudományos 

és társadalmi berendezkedések 

vagy változások eszméjének, főleg 

a széles magyar néprétegek között 

elterjesztése kétségkívül maga is 

programm, s ha azt egyetlen egy 

névvel — egy gerinces ember ne-

vével — nevezzük is meg, s annak 

hátamögé állíthatjuk a tömegeket, 

a részletek felsorolása nélkül is & 

magyar jövőt munkáljuk. Az a 

mód, ahogy ezt a Magyar Falu 

cselekszi már évek óta, egyedül 

való specialitása e lapnak; vándor-

apostolai a népben szunyókáló te-

hetségek felszínrehozásának min-

den dicséretet megérdemlő munká-

ján felül, mikor szóhoz juttatják 

a falu minden egyszerű — raffi-

nált gondolkozástól ment — polgá-

rát, kétségen kívül nagy szolgála-

tot tesznek a fajvédelem gondola-

tának ; hisz osztályöntudatukat 

élesztgetik, fheggyőzik, hogy ahol 

jogokat biztosított a törvény ne-

kik, ott élniök is kell a jogokkal és 

végeredményben vezető, domináló 

elemmé kell erősödniük ebben a 

hazában. 

És mégis úgy véljük itt sokan, 

hogy az az út, amelyen a Magyar 

Falu halad most, nem helyes — 

nem az iránya miatt —, hanem 

azért, mert a tömegek nem von-

hatják ki magukat annak a gondo-

latnak a hatása alól, hogy nem 

elég az eszmét érlelni, de egyidejű-

leg reális cselekedetekben is dol-

gozni kellene azokért a változá-

sokért, amelyek nélkül a magyar 

fajnak úrrá erősödése e haza hatá-

rain belül el sem képzelhető. 

Mert hát az eszme terjesztését 

tudományos felolvasásokkal, cik-

kekkel elvégezhetjük ugyan, de ha 

megállunk e ponton és megelég-

szünk azzal, hogy a tábortagok 

most már tudják ám, hogy széles 

e hazában a birtokreformnak a te-

lepítéssel kombinált formája, a hi-

telkérdésnek és sok más fontos do-

lognak a megreformálása révén 

lehetne erősíteni a magyarságot, 

tulajdonképpen megállunk a fél-

úton. 

Az út másik fele: pártalakulás-

hoz kell, hogy vezessen. 

S ha igaz az, hogy még Bethlen 

István programm jávai is el le-

hetne mindazt érni, amit csak kí-

vánunk, mi kisújszállási polgárok 

úgy véljük, hogy nem lehet sürgő-

sebb feladata a fajvédelemnek, 

mint az, hogy rendszerváltozást 

kényszerítsen ki mindenkép és el 

távolítva mostani helyükről a kor-

mányt és azok csatlósait, akik a 

saját programmjuk megvalósítá-

sát vagy nem akarják, vagy arra 

képtelenek. 

Mi azt szeretnénk, ha vezetőem 

bereink megszívlelnék a sokszor 

hirdetett összetartást a maguk 

személyére nézve is. Van-e különb-

ség a Bajcsy-Zsilinszky radikális 

prog rammja és a Magyar Falu t á 

oorának, avagy a fasiszta pártnak 

a gondolkozása kzött a fajvédelem 

tekintetében? Bizonyára nincs. Eb-

ien a kérdésben egynevezőre lehet 

hozni a tábortagok felfogását a ra-

dikálisok programm ját elfogadók 

gondolkodásával. Egyebekben pe-

dig úgysem lehet a magyar közvé-

eményt egységesíteni most. Nem, 

különösen a királykérdésben. 

Micsoda súlyt adna épp a Ma-

gyar Falu táborának, ha azt a po-

litika porondjára tudná állítani, s 

ott egy Zsirkay, egy Zsilinszky, 

dr. Sényi, vitéz Pölöskei, Lendvay, 

Héjas viaskodhatnának eszmé-

nyeik megvalósításáért, ahelyett, 

logy széttagoltan fecsérlik el a sa-

ját és hátuk mögött álló tömegek 

erőit. 

E kérdést nyilvános megvitatás-

ra óhajtanánk bocsátani. 

Kisújszállás, 1930 február hó. 

Nagy Ferenc 

kisgazda. 

Felelet: 
Ezt a kérdést, amelyet kisújszál-

asi barátunk intéz hozzánk, na-

ponta meghozza asztalunkra a pos-

ta. Legtöbbjét megválaszoljuk le-

élben. De ez, hangja nemességé-

nél, igazságának, ügyszeretetének 

nemességénél fogva egész tábo-

runk elé kívánkozik. Hadd lássa és 

hadd hallja az egész tábor, mi a mi 

célunk, mi a mi törekvésünk. Ha 

ugyan Nagy Ferenc barátunknak 

(nem a bissei if jú! ó, nem!) lett 

volna türelme megvárni cikksoro 

zatunk végét, a „Minden titkok fél-

támlásából" neki is meg kellene 

tudnia, miért nem alakítunk és 

nem fogunk alakítani pártot soha 

se. A párt valami múló és igen szűk 

keret. Keletkezik, uralomra jút, ki-

éli magát — s elmúlik úgy, mint 

tavalyi hó. Mink többre vágyunk 

A dolgozó társadalom élő lelkiis-

merete megvesztegethetetlen bírá-

ja akarunk lenni. Nem vagyunk 

klikk, nem vagyunk elkötelezve 

senkinek. Egyetlen pártnak se 

Mint ahogy a kartell sem más, 

mint kartell, se nem katholikus, se 

nem protestáns, se nem kormány-

párt, se nem ellenzék, hanem min-

dig és csak kizárólag a maga érde-

keit szem előtt tartó és azt semmi-

ért és senkiért fel nem áldozó kar-

tell, úgy akarunk lenni és vagyunk 

a dolgozó magyar milliók őrszeme. 

védője és meg nem alkuvó harcosa. 

Aki céljainkba beleillik — iegyen 

szőke, barna, kövér, sovány, ke« 

resztény vagy keresztyén —, az 

mind testvérünk. Aki azonban a 

magyar dolgozók érdekeivel szem 

len „idegen isteneket imád" — az 

bennünket szemben talál. Nem al-

kuszunk. S hogy ezt megtehessük: 

éppen azért vagyunk azok, akik 

vagyunk : szabadok és függetlenek, 

azt sem engedve, hogy egy párt 

kerete korlátozzon. Mindez azon« 

ban nem jelenti, hogy ha becsüle-

tes törekvésekkél találkozunk, el 

ne ismerjük azt s táborunk figyel 

mét rá ne tereljük. Mi a Nemzeti 

Radikális Pártot is ilyennek tart 

juk s programrnját minden tekin-

tetben aláírjuk. De éppen szabad-

ságánál fogva egyénileg senkit 

sem kényszerítünk egy pártba sem. 

Úgy neveljük a tábort, mint a jó 

méhcsalád a méhikét: hogy az ma-

gától megtalálja a maga kaptárját. 

Egyelőre ennyit. De majd még be-

szélünk a kérdésről éppen eleget. 
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Női holttest az utazó bőröndben 
Az egész ország rendőrsége hajszolja a gyilkos« — Még 

mindig nem állapították meg a holttest kilétét, 
Szerdán reggel a szolnoki sze-

mélyvonaton borzalmas leletre 

bukkantak. A Hatvanból induló 

vonatból, amint kiszálltak az uta-

sok, a kalauz észrevette, hogy egy 

nagy bőrönd a vonatban maradt-

A bőröndöt beszállították az állo-

más épületébe s tekintettel nehéz 

súlyára, a rendőri kirendeltség fel-

bontotta. Ekkor látták, hogy egy 

18—20 • év körül i , jó l ápolt testű 

nőnek a holtteste van belegyömö-

szölve. 

A rendőrség azonnal nyomozni 

kezdett a titokzatos ügyben s a ta-

nuk vallomása alapján kiderült, 

hogy a bőröndöt egy meglehetősen 

jólöltözött férfi vitte a kocsiba a 

hatvani állomáson. A vasutasok el-

beszélték, hogy a vonat indulásáig 

a gyilkos a I I I . osztályú váróte-

remben tartózkodott a bőrönddel 

s azt kabátjával takarta le. A vo-

nat indulásakor egy munkáskül-

sejű ember segítette a bőröndöt a 

vonatra cipelni. Amikor elhelyezte, 

többet az illetőt nem látták. 

A szenzációs gyilkosság meg-

mozgatta az egész ország rendőr-

ségét s a legerélyesebben nyomoz-

nak Budapesten, Hatvanban, Jász-

berényben és Szolnokon. Annyit 

már sikerült megtudni, hogy a ti-

tokzatos bőrönd Budapestről in 

dult el útjára. A Keleti pályaudvar 

hordárai részletes személyleírást 

adtak a gyilkosról, aki igen ide-

gesen viselkedett. Az a gyanú, 

hogy a gyilkos, miután a holttes-

tet útnak indította Szolnok felé, 

a legközelebbi vonattal visszauta-

zott Budapestre. A nyomozás a leg-

nagyobb eréllyel tart s valószínű, 

hogy a gyilkos rövidesen a rend-

őrség kezére kerül. A holttest való-

színű Oroszosi Klára budapesti 

munkásnövel azonos, akire a le-

írás teljesen ráillik s szerda óta 

nem jelentkezett lakásán. 

A Faluszövetség ügyvezető 
Igazgatója nem kap tizetést 

Kaptuk a következő sorokat: 

Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! 

Lapjának március 1-i számában 

foglalkozik politikai magatartásom-

mal és a Faluszövetségnél történt 

ügyvezető-igazgatói megbízatásom-

mal. 

Ami cikkének politikai részét illeti, 

arra érdemben nem válaszolok, csak 

annyit kívánok megjegyezni, hogy az 

Ön cikke egyoldalú és egy három év 

előtti cikkemnek kivonata, teljesen 

téves beállításban. 

Ami már most a Faluszövetség ügy-

vezető-igázgatói tisztét illeti, köteles-

ségem Önt arra figyelmeztetni, hogy 

a személyemmel kapcsolatosan tett 

megállapításai hamis információn ala-

pulnak. ' 

Mayer János földművelésügyi mi-

niszter úr, aki a Faluszövetség elnö-

ke, kért fel engem arra, hogy vállal-

jam el a Faluszövetség vezetését. Én 

többszöri, felhívásra és az illetékes té-

nyezők egybehangzó felkérésére vál-

laltam el tisztemet. Ezen tisztemből 

kifolyólag semmi néven nevezendő 

havi díjat, vagy tiszteletdíjat nem 

kapok, önzetlenül és díjmentesen vál-

laltam el ezt a felelősségteljes mun-

kakört, kizárólag abból az okból, mert 

származásomnál, lelki berendezésem-

nél fogva, 25 éves tapasztalatopi alap-

ján úgy éreztem, hogy módom lesz a 

földművelő nép gazdasági, kulturális 

és szociális érdekeit szolgálni és er-

kölcsi és anyagi javait gyarapítani. 

Ezek után kérem és várom, hogy 

mint becsületes ember, saját tévedé-

sét lapjában korrigálja. 

Hamis az igen tisztelt Szerkesztő 

Úr információja a nagyatádi válasz-

tással kapcsolatban is, mert én Amb-

rus János-, Szíj Bálint-, Tildy Zoltán-

féle jelölt, vagy annak kortesei ellen 

egyetlen lépést sem tettem, de rajtam 

kívül más sem tett. A nagyatádi ke-

rület régi kisgazdapártunk első poli-' 

tikai vára, amelyet változatlanul meg 

fogunk tartani. Én magam 15 éve is-

merem igen jól a kerületet, mert 

Nagyatádi Szabó Istvánnal. — meg-

hívása folytán — igen gyakran jár-

tam ott és így nem volt szükségem 

erőszakos beavatkozásra. A nagy-

atádi kerület Tildy Zoltán-féle jelölt-

je a kerület 22 községébén 44 politi-

kai gyűlést tartott. Mi csak 30-at. 

Minden ezzel ellenkező állítás vagy 

tévedés, vagy szándékos félrevezetés. 

Szívélyes üdvözlettel: 

Dr. Berki Gyula, 

ügyvezető-igazgató, 

országgyűlési képviselő. 
* 

Nagy köszönettel vesszük tudomá-

sul, hogy Berki Gyula képviselő úr 

díjazás nélkül vállalkozott a Faluszö-

vetség vezetésére. Ezt és nyilatkoza-

tának többi részét azzal adjuk le, 

hogy erre a kérdésre alkalmilag még 

visszatérünk. Szerkesztő. 
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A TÁBOR FIGYELMÉBE. 

Olvasóinknak szíves tudomására 
hozzuk, hogy a „Minden titkok feltá-
rulása" című közleményünk a mai 
számból anyagtorlódás miatt kima-
radt. 

A Magyar Falu fogadónapjai. A 
Tábor több tagja érkezik Budapestre 

s renedesen olyan napokon jönnek, 

hogy a szerkesztőség tagjai nagy el-

foglaltságuk miatt nem mindenben 

allhatnak a Tábor rendelkezésére. Ál-

talános tájékoztatás miatt közöljük, 

hogy a Magyar Falu fogadónapjai 

minden hét keddje és péntekje. Per-

sze, ez nem jelenti azt, hogy a hét 

más napjain nem látjuk szívesen itt-

tartózkodó barátainkat. Az állatvásár 

tartama alatt pedig egyenesen elvár-

juk minden tábortogunktól, hogy a 

személyes ismeretség céljából feltét-

len keressen fel bennünket, sőt vidéki 

barátaikat is szívesen látjuk. 

Bethlen miniszterelnök felesége 
elcsúszott és a lábát törte. A minisz-
terelnök felesége, Bethlen Margit 
grófnő vasárnap hosszabb sétát tett 
a Halászbástyán. Séta közben a síkos 
járdán megcsúszott, s oly szerencsét-
lenül esett, hogy ballába három he-
lyen eltötrött. Azonnal a Fasor-sza-
natóriumba szállították, ahol Ádám 
professzor vette kezelés alá. A szeren-
csétlenül járt grófnő már jobban van, 
de még hosszabb ideig ágyban kell 
maradnia. 

Csodabárány Csengelén. Fehér 
György csengelei tábortagunknak egy 
juha megellett. Az egyik bárányká-
nak nyolc lába, két feje, két farka 
volt. A torz állatka élettelenül jött 
a világra. 

Vízesárokba fult egy részegember. 
Szegedről jelentik: Hétfőn reggel az 
alsóvárosi temető mellett elhúzódó 
árokban, amely a nagy esőzések és az 
olvadás következtében vízzel telt 
meg, egy emberi holttestet találtak. 
A holttestnél talált iratok szerint a 
halott Boros István királyhalomi la-
kos. Boros valószínűleg részegen az 
árokba zuhant és ot.t megfulladt. 

Színes utakat építenek Angliában. 
Belfast, Birmingham és Hastings kö-
zelében szines országutakat építenek, 
meleyknek árnyalata a környék és a 
közeli épületek színeivel egységbe ol-
vad. Eddig zöld-, sötét- és világosvö-
rös és kék színekkel kísérleteztek. 
London északi külvárosai körül pe-
dig egy bíborvörös betonútat építet-
tek. A szines utak, eltekintve a festői 
hatástól, a forgalmi biztonság szem-
pontjából is előnyösek, mert az autó-
vezetők állítólag könnyebben veszik 
rajtuk a fordulókat s a mesterséges 
világítást háromszor oly erősen verik 
vissza, mint a jelenlegi utak. 

Római leletek Nagyberlinben Nagy-

berki somogymegyei községhez tarto-

zó Szalacska-szőlőhegyen Nagy Mi-

hály József kisgazda szőlőföldjének 

forgatása közben értékes római régi-

ségekre bukkant. Találtak egy szob-

rot, több bronzkarikát, dísztűt, Hono-

rius császár idejéből való bronzpénzt, 

két vasbaltát, egy lándzsát és több 

ruhacsattot monogrammal. Tíz nap-

pal ezelőtt ifj. Szokoli József hasonló 

római régiségeket talált és azt elküld-

te a Nemzeti Múzeumnak. Érdekes, 

hogy már 20—22 évvel ezelőtt is akad-

tak római régiségekre ezen a szőlő-

hegyen. Akkor tűzhelyre, edényekre, 

pénzre és emberi csontokra bukkan-

tak, amiből arra lehet következtetni, 

hogy a szőlőhegyen valamikor ró-

maiak laktak. 

KadarUa Pé/er 
a szabadságról 

Tisztött Magyar Falu, éuck jönnek, tűnnek, 

Megint elérkezett a nemzeti ünnep. 

Mindig hódolattal emlékezünk rája, 

S hisszük, kivirágzik a szabadság fája. 

Ezt hirdeti ajkunk, ezt dobogja szívünk. 

A feltámadásban reménykedve hiszünk. 

Mikor énekeljük újra: — Talpra magyar! 

Örök szent esküre emelkedik a kar. 

Egyszóval: mi hisszük, nem örök a rabság, 

Föltámad újra az eltiport szabadság. 

Szabadság szent dala száll a messzeségbe, 

S lángbctükkel írjuk fel a magas égre: 

Pusztul, ki a magyart bántani akarja, 

Lesújt rája a föld mindencgy magyarja. 

Mégis van pár szavam, s az intelmem komoly, 

Egyesek szivébe ostoba gőg honol. 

A Márciust tartják szabad prédájuknak, 

Látni az orruknál távolabb nem tudnak-

Ezen a szent napon szálljanak magukba, 

Milliók hitének ne álljanak útba. 

Mert az idő nem vár. Titokzatos nagy úr, 

Ha érett a gyümölcs, alá a porba hull. 

Gondolat szabadság sem lehet megkötve. 

Ne tapossa senki soha gyönyörködve. 

Igaz gondolattal szállhatnak vitába: 

Utat tör magának, a szívhez, hiába. 

Minden magyar szivét hassa át szeretet, 

Igaz szabadsághoz csak ez az út vezet. 

Ha igy ünnepeljük Március idusát, 

Mindenki megkapja megérdemelt jussál. 

Mert, ha c hazában szabad népet látok, 

Biztop megmozdulnak az öreg Kárpátok. 

Az lesz a diadal, az igazi döntő, 

Segesvár mezején feltámad a költő-

Üj eskijre repül megdicsőült karja: 

Akkor ünnepel majd az öreg 

KadarHa 
» • 
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48-ban már menyasszony volt. A 
hevesmegyei Nagyréde községben 
százegy éves korában meghalt Per-
luszné, Engel Borbála. Az asszony 
1830-ban született, a szabadságharc 
kitörése idején már menyasszony 
volt. Állítólag sohasem volt beteg. 

Simontornyán megfagyott az első 
fecske. Simontornyáról jelentik: 
Március 3-án az akkori tavasziasan 
meleg időben egy fustifecske mintegy 
tiz percig röpködött a városháza fe-
lett. Az emberek felhívták e szokat-
lan jelenségre vitéz Lokcsánszky 
Andrásnak, a Magyar Ornitológusok 
Szövetsége, tdlnamegyei főtitkárának 
figyelmét, aki személyesen, tehát 
szakszempontból kétségbevonhatatla-
nul megállapította, hogy valóban füs-
tifecskéről van szó. A szegény madár 
az azóta beállt hideg, havas és jeges 
időben bizonyára elpusztult. Február 
utolsó napjaiban a határban megfa-
gyott gólyát is találtak*. 

Tolvajok az andocsi borospincék-
ben. Az andocsi hegyben a héten 
több pincebetörés történt. Petrus Mi-
hály pincéjéről leszedték a zsindelyt 
s azon ereszkedtek le a betörők. Né-
met. István gazda pincéjét ugyancsak 
meglátogatták a hívatlan vendégek. 
A legtöbb kárt Széli József pincéjé-
ben végezték, ahonnét a nyárra eltett 
felfüstölt sonkákat és kolbászt is el-
vitték. Ezenkívül még vagy hét gazda 
pincéjébe törtek be. A csendőrség a 
nyomozást megindította. 

„Egy kis meglepetés". Martino-
vics Hona budapesti leány vasárnap 
délelőtt stálni ment a városba. Ami-
kor haza ment, anyja látta, hogy a 
retiküljében valami nagyobb tárgy 
van. Érdeklődött, hogy mi az, mire 
lány mosolyogva mondta: 

— Majd nemsokára megtudod 
anyuskám . . . Egy kis meglepetés. A 
leány bement a szobába és a követ-
kező percben agyonlőtte magát. A 
retikülben egy katonai revolver volt 
s a szerencsétlen leány azzal vetett 
véget életének. 

Másfél évre Ítélték egy színésznőt. 

Faludi Sári színésznő a mult nyáron 

autót vezetett a ligetben. Nem volt 

hajtási engedélye és nem is értett a 

vezetéshez s ennek következtében a 

kocsit nekivezette Pallér György kis-

fiának, akit halálragázolt. Ezért a 

bíróság másfélévi fogházra ítélte. 

Földrengés Szerbiában és Japán-

ban. Délszerbiában, Strumica és Vo-

landovó vidékén borzalmas földrengés 

volt. Az elemi szerencsétlenségnek 

200 halottja és 1000 sebesültje van. 

Ugyancsak nagy földrengés volt Ja-

pánban is. Hakod&te és Aomori ki-

kötővárosok romokban hevernek. 
A csúnyák versenye. A szépség-

királynő választások eredményeit, 
úgylátszik, megirigyelték a csúnya 
nők is. Legutóbb nagy csúnyasági 
verseny volt, amelyen az első djat 
egy francia íhölgy: Madame Polaire 
nyerte el, azonban nem hordozatja 
békében a csúnyaság királynő dí-
szes címét., mert egy angol hölgy, 
Miss Bevann hírlapok útján kihívja 
újabb mérkőzésre. Miss Bevann ál-
lítólag olyan csúnya, hogy egy an-
gol cirkuszigazgató minden festék 
és maskara nélkül .bohócnak akarja 
szerződtetni. 

Volt főszolgabíró a vonat kerekei 
alatt. Galgahévíz közelében Molnár 
János nyugalmazott balassagyar-
mati főszolgabíró a miskolc—hat-
vani gyorsvonat agyongázolta. A 
vonat kerekei a 77 éves örek úr fe-
jén mentek keresztül. 

Keresztelő a táborban. Berecz 

György mezőkeresztes! jegyző tábor-

tagunk felesége február 25-én egész-

séges fiúgyermeknek adott életet. A 

keresztszülői tisztet Valkó Lajos vat-

tai tábortagunk és neje látták el, míg 

a kereszt.elést Vajda Sándor mezőke-

resztesi református lelkész végezte. 

A boldog szülőknek ezúton kívánunk 

sok szerencsét és boldogságot a kis 

új magyarhoz s adja meg a Magya-

rok Istene, hogy egészségben felne-

velhessék az ú j Magyarország szá-

mára. 

| A csehek kiutasítottak egy német 
szerkesztőt 

A prágai rendőrség kiutasította 

Csehországból Kornhuber Artúr né-

met birodalmi szerkesztőt, több nagy 

német lap prágai tudósítóját, aki há-

rom napon belül köteles elhagyni 

Csehszlovákiát. A kiutasításról felhá-

borodva írnak a német lapok, ame-

lyek szerint Kornhuber működése 

azért volt szálka a csehek szemében, 

mert éles hangon támadta Beues kül-

ügyminisztert a prágai németellenes 

tüntetések kapcsán és ezekről „Prága 

nem bír igazságot hallani" című cik-

kében kemény birálatot gyakorolt. 

Megvonták két lap utcai árusítá-
sának jogát. Két hétfői lap, a Reg-
geli Újság és a Magyar Hétfő kol-
portázsjogát megvonta a kormány s 
hétfőn reggel ezek a lapok már nem 
is jelenhettek meg az utcán. A Bu-
dapesti Napilapok Szindikátusa fel-
terjesztést intézett az ügyben. Beth-
len István gróf miniszterelnökhöz. 
A felterjesztésben kérik, hogy a 
sajtótörvény szellemének megfele-
lően a lapoknak közigazgatási úton 
való megrendszabályozásától tekint-
sen el a kormány és a már kiadott 
intézkedéseket hatálytalanítsa. A 
szindikátus állásfoglalása szerint a 
sajtó szabadságának szolgálata 
megkívánja, hogy bárminemű sajtó-
kihágás vágy vétség a független ma-
gyar bíx-óság illetékességébe vanas-
sék. A miniszterelnöknek ilyen-
irányú intézkedéseit kéri a Buda-
pesti Napilapok Szindikátusa. 

Nem engedték meg a szocialis-
táknak márciusi ünnepségét a Pe-
tőfi-szobor előtt. A szociáldemokrata 
párt nevében Farkas István képvi-
selő a főkapitányságtól engedélyt 
kért, hogy március 15-én délután 
félnégy órakor a Petőfi-szobor előtt 
márciusi ünnepséget rendezhessen. 
Bezegh-JIuszágh Miklós főkapitány 
végzést hozott, amelyben a szo-
ciáldemokraták márciusi ünnepé-
lyét azzal az indokolással tiltotta 
be, hogy ugyanebben az időben az 
egyetemi if júság rendez márciusi 
ünnepséget a ePtőfi-szobor előtt. Az 
egyetemi if júság ünnepségére az 
engedélyt már korábban magodta. A 
szociáldemokrata párt a főkapitány-
nak ezt a véghatározatát a belügy-
miniszterhez megfellebbezte. 

Min töpreng ke' Sonkoly koma ? 

ÎS 

— A honatyák önzetlenségén cso-
dálkozom és az jut az eszembe, hogy 
milyen kár, hogy nem úgy intézik az 
ország dolgát, mint a magukét, akkor 
a fejünk se fájna idekint a falvakon. 
Most \s teszem, pár hónapja, hogy 
megszavazták a „takarékossági" tör-
vényt. Ezzel kétszeresére emelték a 
kereseti adót. De gondoskodtak róla, 
hogy az ő fizetésük után no kelljen 
fizetni egy fillért se. Hogy miért? 
No mert nekik nincs „fizetésük". Az 
ö havi ezer pengőjük nem fizetés, az 
csak „tiszteletdíj", ami után adó nem 
jár. A rendőrnek, útkaparónak, vám-
szedőnek mindnek kell fizetni a fel-
emelt adót. Ügy kell nekik, miért, 
hívják a havi nyomorúságukat fize-
tésnek, miért nem mondják ők is tisz-
teletdíjnak?... Talán akkor menne... 
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ÁLLATKERT. 

Egy tudós meghatározása szerint 
az ember egy egész állatkertet hord 
magában. Szerinte az ember, életének 
első két évében tehetetlen lassú laj 
hár, háromtól tízig virgonc, fürge 
mókus, 10—20-ig vidám, bárgyú ma-
jom, 20—30-ig kevély ló, 30—40-ig 
erős, bátor oroszlán, 40—50-ig szor-
gos, fáradhatatlan teve, 50—60-ig 
ravasz róka, 60—80-ig hű kutya, 80-
tól végig újra tehetetlen Iajhár. Ek 
kor az állati élet legalsó fokára lép 
újra, honnét fokonként, avagy rög-
tőn az életműtelen világba vándorol. 

Figyeljük meg, vájjon a tudósnak 
sok tekintetben nincs-e igaza? Bi-
zony. hogy van, azzal a hozzáadással, 
hogy, sajnos, sok ember annyira és 
annyiszor megfeledkezik magáról, 
hogy joggal mondják rá: állát s még 
jó, hogy az állatok tiltakozni nem 
tudnak, különben még tiltakoznának. 

ÁLLIG FEGYVERBEN. 

Egy francia lap kimutatja a nagy-
hatalmak fegyverkezését. E szerint a 
legnagyobb hadserege Oroszországnak 
van, amely közel négymillió embert 
tudna — háború esetén — mozgósí-
tani. Utána sorban következnek: Ang-
lia (Indiát is beleértve, de a domini-
umokat figyelmen kívül hagyva) 
780.000 fővel (ebből 332.000 fő esik 
Európára), Olaszország (beleértve a 
fasiszta miliciát is) 773.000 fővel 
(ebből 52.000 tengerentúl szolgál), 
Franciaország (beleértve a csendőr-
séget, a vámőrséget és az erdővéde-
ket is) 583.000 fővel (ebből 312.000 
esik az anyaországra), az Északame-
rikai Egyesült-Államok 565.000 fővel 
és Németország 285.000 fővel. Né-
metország haderejének kiszámításá-
nál a lap a 100.000 főnyi állandó had-
seregen kívül számbavette a 150.000 
főnyi védőőrséget. 

AKIK A KESELYÜK GYOMRÁBA 
TEMETKEZNEK. 

Indiában igen nagy szerepet ját-
szanak a parszik, akik igen fejlett és 
művelt emberek, igen jó kereskedők 
és a legtöbbjük igen-igen gazdag. 
Vallásuk a tűzimádás. Nem kell azon-
ban hinni, hogy elmaradottak. Igen 
szép felfogásuk van a jó és a rossz 
közti különbségről, a nemes cseleke-
detekről és a jótékonyságról. A leg-
érdekesebb azonban a parszik temet-
kezési módja. Halottaikat nem teme-
tik el, nem is égetik el. Odavetik őket 
a keselyűknek. Különös tornyokat 
építettek erre a célra — a „hallgatás 
tornyát" — Bombay mellett, a Mala-
bar-dombokon. Ott teszik ki, bizonyos 
szigorú szertartásosággal, a holtak 
tetemeit. A madarak pillanatok alatt 
végeznek a kerek tornyokban részükre 
kitett holttetemekkel. A nap heve ha-
marosan szétporlasztja s az első eső 
elhordja a csontokat. A lefolyó vizet 
szénen átszűrik és levezetik a ten-
gerbe. Semmi, de semmi sem marad 
meg a halott parszik tetemeiből: sem 
sírhant, sem urna, de még csak sírkő 
sem — csak jócselekedeteiknek emlé-
kezete. 

És vájjon nem ez a legigazibb em-
lék minden emlékek között? S vájjon 
nem méltóbb-e a keselyűk gyomrában 
elpihenni, mint kis férgek martaléka 
lenni s rohadni éveken át lent a mély 
gödörben? Mi furcsának találjuk a 
parszikat, de viszont ők is minket. 

A Magyar Falu ál landó rovatban t á j é k o z t a t j a a Tábor 
tagjait mindazon jogi kérdésekről , m e l y e k a községek 

életében előfordulnak 
Minden jogi kérdésben rendelkezésre ál lunk 1 

A bírói ár verésekről 
Köxli: dr. Krániix János Ügyvéd 

A folyó évi január hó 1-én élet- A szakértő által megállapított ár 

belépett s a törvénykezés egyszerű-

sítéséről szóló 1930:XXXIV. t.-c., 

úgy a polgári, tnint büntető igaz-

ságszolgáltatás terén számos s 

igen jelentős újítást tartalmaz. 

Ezek közül az újítások közül a 

mai súlyos gazdasági viszonyok 

között talán egyik sem tarthat 

olyan általános érdeklődésre szá-

mot, mint azok a törvényi rendel-

kezések, amelyek az árverésekre 

megállapított eljárást szabályoz-

zák. Az újítások célja világos. Módot 

akar nyújtani a törvény arra, 

hogy az érdekeltek, tehát úgy a 

végrehajtást szenvedő adós, mint 

a végrehajtató hitelezők megaka-

dályozhassák az árverésre kerülő 

ingóságoknak vagy ingatlanoknak 

sokszor iievetségésen csekély áron 

való elkótyavetyélését. 

Az ingóárverések tekintetében a 

fentebb megjelölt törvény 74. §-a 

a következőket mondja ki: 

„Legkésőbben az árverés határ-

napját megelőző tizedik napon a 

költségek előlegezése mellett bár-

mely érdekelt fél (tehát az adós 

is) kérheti, hogy az ingóságok ár-

verezésére kitűzött határnapon a 

bíróság szakértőt — különféle 

szakértelmet kívánó ingóságok el-

árverezése esetén több szakértőt 

— rendeljen ki avégből, hogy az 

árverésre kerülő ingóságok érté-

két megállapítsa. 

Ha az árverésre kerülő ingósá-

gok természete szerint az árverés 

alkalmával nem lehetne a vizsgá-

latot megfelelően elvégezni, a bí-

róság a szakértőt arra utasíthatja, 

hogy az ingóságokat már az árve-

rés előtt vizsgálja meg. 

A szakértői becslés a tárgy ár-

verésre bocsátása előtt történik. A 

szakértőnek azt az árat kell meg-

határoznia, amelyet az árverés 

idejében és helyén az árverésre 

kerülő ingóságért tényleges álla-

potában szabadkézből való eladás-

nál el lehetne érni. 

a kikiáltási ár. Ennek egyharmad-

részén alul a tárgyat a végrehaj-

tást szenvedő hozzájárulása nél-

kül az első árverésen eladni nem 

lehel'. 

Az itt ismertetett szakértői becs 

lést a bíróság —- amint az idézeti 

rendelkezésből világosan kitűnik 

— nem rendeli el hivatalból, ha 

nem csak akkor, ha maga az adós 

vagy más érdekelt idejében kéri a 

bíróságtól. 

Az alábbiakban közöljük ugyan 

ezen törvényszakasznak további 

fontos rendelkezését: 

„A mezőgazdaság vagy kisipar 

körébe tartozó ingóságok értékét 

bármely érdékeit azok árverésre 

bocsátásáig a kiküldöttnél helyha-

tósági bizonyítvánnyal igazolhatja. 

A helyhatóság azon az alapon kö-

teles az árat megállapítani, hogy 

az ingóságért szabadkézből való 

eladás esetében tényleges állapotá-

ban mekkora vételárat lehetne el-

érni. Ily kérelem esetében a kikül 

dött a helyhatósági bizonyítvány 

ban feltüntetett áron kiáltja ki az 

ingóságot és a kikiáltási ár egy-

harmadán alul a végrehajtást szen-

vedő hozzájárulása nélkül az első 

árverésen nem adhatja el. Az ár-

verés sikertelensége esetében az új 

árverési határnapot nyomban ki 

kell tűzni". 

Ha tehát mezőgazdasági kis-

ipari felszerelés, állatállomány, 

termények stb. kerülnek árverésre, 

nem szükséges előzőleg a bíróság-

hoz fordulni szakértő kirendelése-

ért, hanem elégséges az árverésre 

kerülő ingóságokat az elöljáróság-

gal megbecsültetni, a becslésről 

községi bizonyítványt kiállíttatni 

s ezt a bizonyítványt a bírósági 

végrehajtónak az árverés megkez-

dése előtt átadni. A végrehajtó a 

községi bizonyítványban megálla-

pított áron kiáltja ki az egyes in-

góságokat. 

„CSEPEL 

Weiss Manfréd 
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-jegyű 
Varrógépek 
Kerékpárok 
Segédmotoros 
kerékpárok 

Acél- és FÉmművei r. t. 

Az a kedvezmény, hogy a külön 

előterjesztett kérelem következté-

ben, szakértő által vagy a mező-

gazdasági és kisipari ingóságok-

nál az elöljáróság által megállapí-

tott becsértéknek egyharmadán 

alul az ingóságok nem árverezhe-

tők el, csak az első árverésen ve; 

hető igénybe. 

Az idézett törvényszakasz azt ha-

tározottan kimondja. Ha az első 

árverésen a becsértéknek egyhar-

madát elérni nem lehetett és az 

adós nem egyezik bele a becsér-

téknek egyharmadán alul való el-

adásba, a végrehajtó köteles ű j ár-

verést kitűzni. Az új árverésre 

azonban a kedvezmény már nem 

terjed ki; a lefoglalt ingóságok 

becsértékre való tekintet nélkül el-

árverezhetők. 

Már megint pénz kell 
valakinek ? 

A fő liberális lap, az Újság vasár-
napi, március 8-iki számában hír je-
lent meg ezzel a címmel: „Politika 
pénzért!" Ebben a hírben elmondja 
a szerkesztő, hogy a Tildy—Nagy Fe-
renc-féle független kisgazdapárt le-
vélpapirosán kapott levelet. Az alá-
írót nem nevezi meg. A levélíró fel-
ajánlja, hogy az „új kisgazdapárt 
minden megmozdulásáról hajlandó ér-
tesíteni, tájékoztatni nevezett lapot 
és megkérdi, hogy tudósításaiért, cik-
keiért milyen díjazásban fog része-
sülni?! 

A liberális szerkesztő ugyanabban 
a hírben megbotránkozással említi, 
hogy eddig minden politikai párt el-
lenérték nélkül tájékoztatta a sajtót. 
Igen különösnek tartja és megbotrán-
kozik rajta, hogy a független kisgaz-
dapárt ilyen durván töri meg a régi 
rendet. — Szégyeljük magunkat, 
hogy megint ilyen szégyen ért ben-
nünket. A főliberális reggeli lap pel-
lengére állított egy „kisgazda"-moz-
galmat. Semmi közünk sincs ehhez 
a párthoz, de keressük, hogy ki a 
bűnös? A bissei ifjú, Nagy Ferenc, 
az új párt „országos főtitkára" egy-
szer már fölajánlotta szolgálatait a 
főkormánylapnak. Ki lehet az, aki 
most a zsidónak ajánlja fel készséges 
és mindenre kapható tollát? 

Barangolások 
Békésben és Jász-Nagykun-Szol-

nok megyében Barany ay Aladár 

titkár folyó hó 5-én Kőrösladány-

ban Fűfa Albert tábortagunknál, 

folyó hó 6-án Szeghalom község-

ben Nagy István és Mészáros Fe-

renc tábortaguhknál, folyó hó 7-én 

Vésztőn Sinka István és Nagy 

Imre tábortagunknál az egybegyűlt 

tábortagokkal megbeszélést folyta-

tott. Folyó hő 9-én Pankotai Gábor 

békési és Sinka István vésztői tá-

bortagok kíséretében meglátogatta 

Doboz községben Sinka Ferenc 

szabómestert és Szabó Károly ot-

tani tábortagunkkal együtt a szer-

vezés munkáját beszélte meg. 

Dr. Sélgi Pál igazgató Pest kör-

nyék falvait látogatta meg, ahol 

igen lelkesen fogadták s különösen 

Tétényben hagyott mély nyomokat 

az Eszme igazsága. 
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Az oroszok óriási rozskészletet 
akarnak Németországba zúdítani 

Az angol lapok hosszú kimutatást 
közölnek a Közép- és Keleteurópát 
nyugtalanító szovjetdömpingverseny-
ről. Németország kénytelen a rozs 
vámját felemelni, mert a szovjet Hol-
landiában felhalmozott 164.000 tonna 
óriási rozskészletét akarja Németor-
szágba zúdítani. A jugoszláv iparos-

. szövetség kormánya sürgős segítségét 
kérte és a helyzet Jugoszláviában 
olyan aggasztó, hogy a kormány a 
szovjet- országaiból jövő összes beho-
zatal kizárását határozta el. 

Bécsben ma a szovjetgabona tiz 
százalékkal olcsóbb a magyarnál és 
25 százalékkal a kanadai gabonánál. 
Galacból és Brailából mind több és 
több gabonahajó érkezik. A szovjet-
dömping az utódállamoknak is óriási 
károkat okoz. Csehszlovákia a cseh-
magyar szerződésnélküli állapot kö-
vetkeztében elvesztette legjobb piacát, 
Magyarországot és a szovjetdömping 
folytán nem tud pótlást találni. 

Olaszország továbbra is kitart a 
békeszerződések revíziója mellett 

Érdekes jelentést terjesztett az 
olasz kamara külügyi bizottságának 
előadója, Polverelli képviselő az olasz 
kamara elé. A jelentésben az olasz 
külpolitika irányvonalait és céljait is-
merteti. A páris—római flottaegyez-
mény megkötésével kapcsolatban Pol-
verelli megállapítja, hogy az egyez-
mény perfektuálása semmiben sem 
érinti az olasz külpolitika irányvona-
lait. Olaszország továbbra is kitart a 
békeszerződések revíziójának követe-
lésé 'mellett, miután a revízió a béke 
érdekében áll. 

Európát már régóta bizonytalanná 
teszi néhány szerződés kegyetlen szi-
gora, a háborús kártérítések és há-
borús adósságok állandó terhe, a le-
fegyverzett és fegyvertelen nemzetek 
között tett különbség és a katonai 
szerződések állandó megújítása. Bár-
mennyire igyekszik a Népszövetség 
és néhány államférfi, hogy megszün-
tesse a háború következményeit, a 
nyugtalanság változatlanul fennáll. 

Menesztették az oláh nemzeti bank 
kormányzóját 

Az oláh nemzeti bank kormányzó-
ját, Burileanut, hirtelen menesztették 
állásából. Burileanu ugyanis a párisi 
oláh kölesöntárgyalásokkal kapcsolat-
ban nem járult hozzá ahhoz a fel-
tételhez, hogy a kölcsön felhasználá-
sának ellenőrzésére francia szakértőt 
rendeljenek ki az oláh nemzeti bank-
hoz, már pedig enélkül bizonyos volt 
a kölcsön kudarca. Egyébként a köl-
csön ügyében a tárgyalások ma meg-
egyezésre vezettek. A kölcsön — ame-
lyet az oláh kormány garantál — 
összesen 1325 millió frankot képvisel. 
Ebből 575 millió frank kerül elhe-
lyezésre Franciaországban. Mint be-
avatott pénzügyi körökben mondják, 
a kibocsátási árfolyam 87 százalék, a 
kamatláb pedig 7.5' százalék. A tör-
lesztés 30 évre szól. 

Á kölcsönszerződés rendelkezései 
garantálják az aláírók érdekeit és 
biztosítékot tartalmaznak abban a te-
kintetben, hogy- a kölcsön összegét 
kizárólag hasznos beruházásokra for 
ditják. 

Kialakultak a budapesti mezőgazdasági 
kiállítás keretei 

Alig egy hét választ el az országos 
mezőgazdasági kiállítás megnyitásá-
tól, amikor a vidéki érdeklődök tízez-
rei és a külföldi látogatók ezrei új 
színeket fognak hozni Budapest vi-
lágvárosi forgalmába. A kiállítási 
irodában és kint a tenyészvásártele-
pen már hetek óta folyik szüntelenül 
a munka, hogy az évről-évre bővülő 
kiállítás keretei méltók legyenek az 
általános megnyilvánuló nagy érdek-
lődésrej A kiállítás iátogatói nap-nap 
mellett változatos programmá lovas-
mutatványokban és fogatelöhajtások-
ban gyönyörködhetnek majd, ame-
lyekhez a díjazott állatok elővezetése 
fog csatlakozni. A tenyészállatkiállí-
tás anyaga gazdagságával és kiváló 
minőségével még a mult év hatalmas 
kereteit is meghaladja. Az ismert 
nevű jeles tenyészeteken kívül jelen-
tős számban fognak szerepelni egyes 
vidékek népies állattenyésztésének 
gondosan összeválogatott kollek-
ciói is. 

A tenyészállatkiállitás mellett a 
többi kiállítási csoportok is jelentős 
fejlődést mutatnak az elmúlt évek-
hez képest. A tejgazdasági, vetőmag-
és termény-, szakoktatási és kísérlet-

ügyi, háziipari, dohány, erdészeti és 
a halászati kiállítás csarnokán kívül 
bizonyára nagy számmal fogják fel-
keresni a látogatók a borkóstolóval 
kapcsolatos borászati és szőlészeti 
kiállítást. Érdeklődésre tarthat szá-
mot a mezőgazdasági exportintézet, 
az Országos Mezőgazdasági Kamara, 
az állattenyésztő egyesületek és szö-
vetkezeti központok működését fel-
tüntető pavillon is. Külön is megem-
lítést érdemel a nagysikerűnek Ígér-
kező mezőgazdasági gép- és eszköz-
kiállítás, amelynek keretében a nagy-
hírű magyar mezőgazdasági gépipar 
és a külföldi gyárak képviseletei fog-
ják bemutatni ismert gyártmányai-
kat, a gépujdonságokat pedig külön 
közös csoportban mutatják be. 

A március 20-tól 25-ig megtekint-
hető, számtalan látványosságot és 
hasznos tanulságot igérő kiállítás 
iránt általánosan megnyilvánuló 
nagy érdeklődést az 50%-os kedvez-
ményes utazásra jogosító igazolvá-
nyok igen nagyméretű igénylése is 
jelzi. A rendezőbizottság (Budapest, 
IX., Köztelek-utca 8.) március 23-ig 
még küld a jelentkezőknek kedvezmé-
nyes utazásra jogosító vasúti igazol-
ványokat. 

VASÁRNAP. MÁRCIUS 15 

9.00: Újsághírek, kozmetika. — 10.00: 
Egyházi zene. — 11.15: Unitárius isten-
tisztelet. — Utána: Pontos időjelzés. — 
Majd: Katonazene. — 2.00: Gramofon-
hangverseny. — 3.00: A Rádióélet gyer-
mek játsó-ófája. — 3.30: A földmívelés-
ügyi minisztérium rádióelőadássorozata.' 
— 4.00: Az iskolánkívüli népművelés 
rádióelöadása. — Utána: Pontos időjel-
zés. — 5.10: A Székesfővárosi Zenekar-
hangversenye. — 7.15: A Budai Dalárda 
hangversenye. — 8.00: Sport- és üget'ő-
versenyeredményék. -— 8.15: Március 
15-i emlékünnep. Rendező Odry Árpád. 
— Utána: Pontos időjelzés. 

HÉTFŐ , MÁRCIUS 1« 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhírek. — 4.00: Asszonyok 
tanácsadója. -— 4.45: Pontos időjelzés. 
— 5.00: Farkas Jenő ós cigányzenekará-
nak hangversenye.— 6.20: Német nyelv-
oktatás. — 6.50: A mult • év magyar 
drámairodalma, r- 7.30: A Filharmóniai. 
Társaság hangversenye. — Utána: Pon-
tos időjelzés. —- Majd: A Fejes szalon-
zenekar, az Ostende tangó- és jazzband,' 
valamint Toll Árpád és Toll Jancsi ci-
gányzenekarának hangversenye az Os-
tende-kávéházból Kalmár Pál (ének) 
közreműködésével. - -

KEDD. MÁRCIUS 17 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhírék. — 4.00: Szányi Aladár 
meséi. — 4.45; Pontos időjelzés. —- 5.00: 
Az utca veszedelmei. — 5.30: Egy óra 
könnyűzene. — 6.30: Francia nyelvek--
tatás. — 7.00: Komjáthy Aladár felol-
vasása. — 7.30: Faust. Opera 5 felvo-
násban. — Majd: Az .1. honvédgyalogez-
red zenekarának hangversenye. — Utá-
na: Pontos időjelzés, idöjárásjelentés, 
hírek. 

SZERDA, MÁRCIUS 18 

2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhírek. — 3.30: Morse-
tanfolyam. — 4.00: Illy János novellái. 
— 4.45: Pontos időjelzés. — 5.00: Kö-
rösi Csorna Sándor élete a nyugat-tibeti 
láma kolostorokban. — 5.30: Hangver-
seny. — 6.30: Olasz nyelvoktatás. — 
740: László Imre magyar nótákat éne-
kel. — 8.10: Liszt-hangverseny. — 
Utána: Pontok időjelzés. — 10.30: A 
Magyar Külügyi Társaság előadása. — 

CSÜTÖRTÖK. MÁRCIUS 1« 

4.45: Pontos időjelzés. — 5.10: A m. 
kir. földmívelesügyi minisztérium rádió-
előadássorozata. — 5.45: Katonazene. — 
7.00: Angol nyelvoktatás. — 7.35: 
„Jeanne d'Arc". Saly Dezső előadása. — 
8.00: Vígjáték-előadás a Stúdióból. „Ide-
gesek". Bohózat három felvonásban. — 
Utána: Pontos időjelzés. — Majd: A m. 
kir. Operaház. tagjaiból alakult zene-
kar hangversenye. 

P É N I E K . MÁRCIUS 20 

2.45: Hírek élelmiszerárak, piaci 
arak, árfolvamhfrek. — 4.00: Hogyan 
lehet helyeseit és jól tanulni. — 4.45: 
Pontos időjelzés. — 5.00: A Magyar 
Cserkészszövetség műsoros előadása. — 
5.30: Eugen Stepat balalajka zenekará-
nak hangversenye. — 6.30: A m. kir. 
Operaház előadásának közvetítése. — 
Utána: Pontos időjelzés es a Mezőgaz-
dasági Kiállítás díjazásának eredményei. 

SZOMBAT, MÁRCIUS 21 
3.00: Helyszíni, közvetítés az Oxford-

Cambridge-i evezösversenyröl. — 4.45: 
Pontos időjelzés idöjárásjelentés.N— 5.00: 
A Kisfaludy Társ. irodalmi délutánja. 
— 6.00: Kalmár Tibor és zenekarának 
hangversenye. — 6.45: Premisli magya-
rok dicsöségc. — 7.10: Gramofönhang-
verseny. — Prokofieff Sergej zeneszerző 
ós zongoraművész hangversenye. 

Í I J I A D E R S P A C H VIKTOR 
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Menekülésem Erdélyből érdekfeszítő, izgal-

3 . 2 0 p mas cselekményű 
Az oláhok vérnyoméban Ót Vas h i ányok az 
a Fekete-tengerig oláhok erdélyi be-

6 . p törésének idejéből 

Rendezik 
a kántortanítók fizetését 

A terményfizetéses tanítók búza-

járandóságának egységárát 27 P 

80 fillérben állapították meg. Mi-

vel ma a búza egységára alig 15 P, 

a kántortanítóknak kántori és ta-

nítói fizetése együtt kevesebb, 

mintha az illető csak tanító volna 

és csupán tanítói fizetést kapna. 

A kántortanító tehát a kettős szol-

gálatért sem kapja meg az egy-

szeri fizetést. E kérdéssel sokat 

foglalkozott a Katholikus Tanítók 

Szövetsége is, amely oda törekszik, 

hogy a terményilletményes tanító-

ság fizetéscsonkítása és a kántori 

munka díjazásának az államse-

gélyből való levonása megszűnjék. 

Hasonló sors jutott ki a termény-

illetményes lelkészkedő papságnak 

is. A püspöki kar legutóbbi érte-

kezletén foglalkozott ezekkel a ne-

hézségekkel és elhatározta, hogy a 

kántortanítói, tanítói javadalma-

zás, valamint a lelkészi kongrua 

kérdésében szót emel a kormány-

nál. A püspöki konferencia után a 

takarékossági törvény felsőházi 

tárgyalása alkalmával a bizottság-

ban is, a felsőház plénumában is 

szóvá tették a püspökök a kántor-

tanítók sérelmét. Mint most érte-

sülünk, az ú j költségvetésben rész-

ben orvosolni fogják a tanítók sé-

relmeit. 

A Népszámlálás adatai 
A Statisztikai Hivatal adatai 

szerint Magyarország népessége^ 

1930 december hó 31-én 8 mill ió 

(380.7 40 lélek volt. Ugyanezen a 

területen 1920-ban 7 mill ió 989.069 

\olt a lélekszám, a tényleges sza-

porodás tehát 694.671. ami 8.7 szá-

zaléknak felel meg. A természetes 

szaporodás alapján 768.150 főnyi 

szaporodási várhattunk volna, de 

73.459 lélekkel, emögött .marad-

tunk, vagyis ennyivel volt nagyobb 

a kivándorlás, mint a bevándor-

lás az elszakított területekről és a 

külföldről. 

Budapestnek 1 mill ió 4690 la-

kosa van, a Nagy-Budapesthez 

számítható és vele összeépült köz-

ségekkel együtt azonban Budapest 

összes népessége l mil l ió 420-548-

ra rúg. Két városunk van százez-

ren felüli lakossággal, még pedig 

Szeged 135.131 és Debrecen 

117.410 lakossal. Az összes népes-

ségből 4 millió 245.561 a fgrfi és 

4 mill ió 438.179 a nő. 

Nagy emelkedés mutatkozik a 

lakóházak számában. Ezek száma 

1,165.338-ról 1.447.005-re emelke-

dett. vagyis 23.1%-kai növeke-

dett. Ezt a nagy szaporulatot a 

földbirtokrendezés során kiosztott 

házhelyek és az így fellendült ház-

építések magyarázzák. A munka-

nélküliek száma 227.828 lélek, 

ami az egész népességnek 2.6 szá-

zalékát, a kereső népességnek pe-

dig körülbelül 5.5 százalékát teszi. 
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Új iparosbankot 
alapítanának.... 

Nemrégiben egy budapesti tör-

pebank, amelynek alaptökéje két-

százezer pengőre rúgott, merészet 

és nagyot gondolt: iparos bank 

lesz belőlem! Erre összeszedett né 

hány kisipari üggyel foglalkozó 

férfiút, összeállított egy ú j és ipa-

ros jellegű igazgatóságot s köz-

gyűlési határozattal kimondotta, 

hogy alaptőkéjét az eddiginél há 

romszorosára, hatszázezer pengő-

re emeli fel. Mondanunk sem kell, 

hogy ezt a közgyűlési határozatot 

abban a reményben mondották ki, 

hogy a négyszázezer pengőt el-

szánt küzdelem árán maguktól a 

kisiparosoktól fogják országos 

agitációval összeszedni. Meg is in-

dult a munka. Megbízottaik seré-

nyen járnak szerte e l iónban és 

ahol lehetősége mutatkozik, tíz 

pengőnkint összeszedik a remény-

kedő kisemberek megmaradt pén-

zecskéit. Minekünk csak egy 

szempontból lehet kifogásunk ez 

ellen a tőkegyűjtés ellen: a cél, 

amelyért az Intézetet „naggyá" 

tenni akarják. 

Törvényeink értelmében bár-

mely részvénytársaságnak joga 

van alaptőkéjét .emelni, joga van 

ezt az alaptőkéi propagandával is 

megszerezni. Csak az sajnálatos, 

hogy éppen ma a velünk gazdák-

kal végső nyomorban élő kisiparo-

sok zsebéből akarják megszerezni 

a négyszázezer pengőt. Ami az el-

érendő célt illeti, ezen nevetnünk 

kell. Milyen alapon meri elhitetni 

ez a társaság, hogy a hatszázezer 

pengő alaptőkével eredményesebb 

munkát biztosíthat kisipari hitel 

terén, mint a Budapesti Kispari 

Hitelszövetkezet, amely a fővárosi 

és az Iparosok Országos Központi 

Szövetkezete, amely a vidéki kis-

iparosok hiteligényeit elégíti ki. Ez 

a két Intézet ezidőszerint körül-

belül negyvenmillió pengőnyi h i : 

telt tud folyósítani a kisiparos és 

kiskereskedő társadalomnak. A 

hatszázezer pengő alaptőkéjű 

pénzintézet, ha a hatszázezer 

pengőt már tényleg be is fizették, 

váj jon mekkora hitelkeretet tud 

teremteni? Talán egy tizedrészét 

az előbb említett összegnek. Sőt 

ha a hitelt úgy fogja nyújtani, 

mint ahogy egyik szónokuk ki-

jelentette, hogy fedezet nélkül, ak-

kor még annyit sem, mert a na-

gyobb Intézetek nem fogják vissz-

leszámitolni a benyújtott váltókat. 

Helyes a törekvés, hogy az ipa-

rosság a maga erejéből teremtsen 

magának hitelforrást, de akkor ne 

egy meglevő kis bankkeretet ve-

gyen át. amelyben ezentúl is azok 

fognak dirigálni, akik az első két-

százezer pengőt fizették be. Má-

sodszor ilyen tervet akkor sfcabad 

csak felvetni, amikor a kisiparos-

ság aránylag tűrhető, kedvező 

gazdasági viszonyok kőzött van. 

amikor a háromszázezer kisiparos 

tíz pengőjével, akkora Intézetet 

tud megteremteni, amekkora alap-

tőkét csak a legnagyobb pesti ban-

kok tudnak felmutatni. Sajnálni 

fogjuk, ha meggyőződünk arról, 

hogy ez a propaganda sikerült és 

a sok szétszórt mentési akció egy 

újabbal megszaporodott. Ebbe az-

után igazán beleszólhatna a kor-

mány. 

Bafok vannak a üisufszállási 
Hitelszövetkezetben 

Az elszámolási „ tévedések" következménye — Bizalmat-
lansági indítvány a 8 - ik i közgyűlésen 

A „Kisújszállási Hitelszövetke-

zet" körülbelül 1500 tagot szám 

iái, üzletrésztőkéje csaknem 45.000 

pengő. A tagok 92%-a gazdálkodó 

s tegyük hozzá: adós gazdálkodó, 

melynek magyarázata az utóbbi 

évek elemi csapásaiban van. 1925-

ben aszály, 1927-ben fagy, 1929-

ben aszály és fagy váltakozott jég-

veréssel, rozsdával. Mindez termé-

szetesen nyomot hagyott a telek 

íönyvekben is. A gazdák szorult 

helyzetén a hitelszövetkezet segí-

tett, de nem lett benne sok köszö-

net. Kisújszálláson így mondják : 

Adtál Uram esőt, de nem lett 

oenne köszönet, mert jéggel jöt t . " 

A hitelt igénybevevő gazdák között 

rengeteg a panasz idestova egy év 

óta. Panaszaikkal az összes lóru-

mokat bejárták, ahonnan segítsé-

get reméltek. Nem történt semmi. 

Ekkor, hogy bajukon segítsenek, 

újságokban szellőztették sérelmei-

ket. Erre az O K H hetekig tartó 

vizsgálatot tartott, melynek ered-

ményeként a szövetkezet ügyveze-

tő-igazgatóját lemondatták, a Fu-

tura-telep bizományosának felmon-

dottak, de a károsult gazdák nem 

kártalaníttattak. sőt ú jabb súlyos 

veszteségek híre kezdett elterjedni. 

Ilyen előzmények után érkeztem 

meg Kisújszállásra a március 8-ra 

hirdetett szövetkezeti közgyűlésre. 

Mintegy 300 szövetkezeti tag zú-

gott, min t a megbolygatott méh-

kas. A hangulat izgatott, emelke-

dett volt. Csodálkoztam, mert a 

kun gazda egyébként csendesvisel-

kedésű, türelmes. Az elkeseredés 

első oka a szavazati igazolások 

módja volt. Akinek 2 drb 20 pen-

gős részjegye van s erre 24 pen-

gőt fizetett, nem szavazhatott. Ha 

az asszonynak volt részjegye, nem 

szavazhatott, elutasították, mond-

ván : csak a férje szavazhat. Ha 

az asszony meghatalmazásával a 

férj jelentkezett: elutasították, 

mert az asszonyé a részjegy. Ezek-

ből arra kellett következtetnem, 

hogy bajok vannak. 

Tényleg! Al ig hangzott el az el-

nöki jelentés, alig tette fel a kér-

dést: elfogadja-e a közgyűlés az 

évi mérleget, megadja-e az igazga-

tóságnak a fel mentvényt, kitört a 

vihar. 

— Nem! Nem fogadjuk el! 

Bizalmatlanok vagyunk az el-

nök, az igazgoMság, a fel-

ügyelőbizottság iránt! Nem 

adjuk meg a felmentvényt! 

Mondjanak le! 

Ilyen körülmények között tárgyal-

ni természetesen nem lehetett; 

hosszas és elkeseredett vita után 

abban állapodtak meg, hogy a hi-

telszövetkezet ügyvitelének kivizs-

gálására öttagú bizottságot küld ki 

a közgyűlés: kettőt a tagokból, 

kettőt az igazgatóságból s egyet az 

OKH-tól. Mindaddig, amíg a bi-

zottság munká já t be nem fejezte, 

minden marad a régiben s ezzel a 

közgyűlést elnapolták. 

A kisújszállási eseményeket to-

vább is figyelemmel kísérjük. 

Mohácsy László, t itkár. 

Előrelátásból csökkentette oszta-
lékát a Hazai Bank. A Hazai Bank 
rt. igazgatósága elhatározta, hogy a 
március 14-re összehívott közgyűlé-
sen javasolni fogja, hogy a 40 pengő 
névértékű részvény után osztalékra 
4 pengőt fizet, a Bank évi mérlege 
közel másfélmillió pengő évi nyere-
séggel zárult, úgyhogy áz Intézet-
nek módjában lett volna a tavalyi 4 
és fél pengős osztalékot fizetni, de 
szem előtt tartotta a nehéz idők dik-
tálta szempontokat és inkább tartalé-
kait növelte erősen. Érdekes, hogy a 
takarékkönyvön és folyó számlán el-
helyezett tőkék közel 3 millió pengő-
vel gyarapodtak és az egész mérleg 
az Intézetet nemcsak tőkeeixísnek, 
de mozgékonynak is tünteti fel. 

A jöVő nemzedék is viselje a ránk-
eső teher egy részét Két külföldi 
nagy biztosítóintézet ajánlattal lé-
pett a magyar kormány elé. Ez a két 
biztosítóintézet felajánlotta, hogy a 
kihalás folytán későbbi időpontban 
csökkenővé váló nyugdíjterhet 50 
éven át egyenlő részletekben osztja 
meg. Ez az ajánlat azt jelentené, 
hogy a költségvetésünkben előirány-
zott nyugdíjösszeg 20—25 százalék-
kal kevesebb lenne, viszont az elkö-
vetkezendő években ez a nyugdíjte-
her változatlanul terhelné a magyar 
állam költségvetését. A Magyar Fa-
lu szerkesztősége érdeklődött Ma-
gyarország egyik legnagyobb és leg-
függetlenebb pénzügyi tekintélyé-
nél, aki kijelentette, hogy helytelen-
nek tartja, ha a kormány ebbe az 
ajánlatba belemegy. Szerinte ugyan-
is ennek az ajánlatnak az elfogadá-
sa évenként néhány millió pengővel 
csökkentené költségvetésünket, dé a 
távoli jövőre vonatkozólag akkora 
megterhelést jelentene, amely fenye-
getően hatna fizetési mérlegünkre. 
Ha ezt az ajánlatot kizárólag hazai 
tőke tehetné meg, akkor kedvező 
volna, mert nem emelné évenként 
azt a már amúgy is tekintélyes ösz-
sZeget, amelyet a külföldnek fizetni 
vagyunk kénytelenek. Így azonban 
csak látszólag segítene és csak kor-
tesfogásra alkalmas. 

Adómentes kristálycukrot kapnak 
a méhészek. Az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület kérésére a pénz-
ügyminiszter az ínséges méhcsaládok 
tavaszi felsegítésére nyolc vágón adó-
mentes tiszta kristálycukrot engedé-
lyezett a méhészek között leendő ki-
osztásra. A cukor szétosztásával a 
pénzügyminiszter az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesületet (Buda-
pest, IX., Üllői-út 25. I. em. 6) bízta 
meg, ahol a cukrot 80 filléres árban 
bocsátják a méhészek rendelkezésére. 
A méhészek a kedvezményes cukrot 
május 15-ig tartoznak kiváltani az 
egyesülettől, ahonnan 20 filléres pos-
tabélyeg beküldése mellett szétküldik 
a megrendelőleveleket. 

A tengerimoly elleni védekezés. 
Értesítjük a gazdaközönséget, hogy 
a tengerimoly kártétele elleni védeke-
zés céljából kiadott földművelési mi-
niszteri rendelet ez évben is érvény-
ben van s ennek értelmében a má-
jus 15-ig fel nem használt tengeri-
szár, morzsolt csutka, szárított csa-
lamádé, cirokszár és csutkaizék csak 
megfelelő módon elvermelve vagy tel-
jesen zárt épületben tarthatók el. A 
multévi termésű tengeriszárból kerí-
tést, sövényt, csőszkunyhót készíteni, 
vagy tetőfedésre felhasználni nem 
szabad. A rendelet ellen vétőket a ha-
tóság meg fogja büntetni. 

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 

i ás i s i k e r ! M i n d e n ü t t 

£ 
Megrendelhető kiadóhivatalunkban 
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W SxinJáíéK 

Irta : ZsirKay János 

(13) 

Jvli8: (Jajgat, mintha fojtogatnák.) 
Jaj-jaj . . . No, no, Vince bács i . . . 

Jácint: (Erőlteti magát, hogy nem 
ijedt meg. Visszahátrál.) E j — 
a zanyád . . . 

Julis: No. Ehhez szóljon valamit. 
Jácint: (Igyekszik nyugalmat eről-

tetni magára Nevet.) Mihez, 
t e . . . 

Julis: Hát — iátja! . . . 
Jácint: M i t . . . mit l á t t am? . . . 
Julis: Ej-no. Talán még tagadja is. 

Hiszen olyan fehér, m in ta f a l . . . 
Jácint: É n . . . te! Nekem mersz ilyet 

mondan i . . . Aki huszár vol-
tara . . . Vilmos huszár. 

Julis: Hisz a foga is vacog, Vince 
bácsi. 

Jácint: (Alig tud beszélni az ijedt-
ségtől. Nekitámad, csakhogy az 
ijedtségét leplezze.) Mit mon-
dasz? Hogy nekem a f ogam . . . 
t e . . . te . . . 

Julis: És a térde . . . Remeg a térde . . . 
Hogy remeg a térde . . . Üljön le 
Vince bácsi. (Kacag.) 

Jácint: (Szégyelli az esetet, de a kis 
öreg nagyon begyulladt Alig bír 
állani a lábán. De annál mérge-
sebb.) Ne mondj ilyeneket, te 
fruska, te . . . Mert meggyűlik a 
bajod velem! Hogy én megijed-
tem! Ezt már nem nyelem le, 
érted ?! . . . Nem vagyok anyám-
asszony ka toná ja . . . És ha to-
vább is ingerelsz ezzel a fene 
kacagással.. . Nem tudom . . . 
Nem állok jót magamró l . . . Te! 
T e ! . . . Vigyázz ... Megértetted? 

Julis (alig tudja visszatartani a ka-
cagását) : Jaj , Kecze bácsi — be 
jót nevettem — ,jaj 1 Még az ör-
dögöt is elfelejtettem . . . 

Jácint: Miféle ördögöt? Hát ki mer 
itt beszélni ördögről . . . 

Julis: Talán nem látta? 
Jácint (Most már egy kicsit lehiggad-

va) : Nem. 
Julis: Talán nem is engedte vissza a 

vödröt. 
Jácint: A csúz állt a kezeimbe... 
Julis: A csúz . . . a csúz . . . 

Jácint: Igenis. Mert hiszen urak kö-
zött forgalódom én egész nap, és 
nem vagyok olyan buta, mint a 
tanyai nép . . . Tudom, hogy nincs 
ördög. S amit láttam is — ha 
láttam —, az sem más . . . mint... 
megállj csak . . . hogy is mond-
ják az urak. Mikor látok valamit, 
amit nem látok igazában, csak 
úgy képzelem . . . (Gondolkozik.) 
A h á . . . Kapiskálom már . . . Mert 
az uraknak mindenre van sza-
vuk . . . Ha luc i . . . N á c i . . . Igen. 
Ez is Haluci N á c i . . . Nno! Most 
már érted? 

Julis: Akár Haluci Náci — akár 
nem Haluci N á c i . . . elhiszem. 
Csak a vizet hozza ide Vince bá-
csi, hogy már mehessek a dol-
gomra. 

Jácint: A v i ze t . . . No — nem nagy 
dolog. Ha csak ez ke l l . . . (Mint-
ha egészen nyugodt volna, pedig 
csaknem a hideg rázta. De hirte-
len nagy elhatározással, könnye-
den, hányi-vetin fütyörészni kezd 
s a kúthoz megy. Ügy megy oda, 
hogy a fejét is elfordítja, csak a 

kezét nyújtja be, megfogja a kö-
telet, húzza izgatott gyorsaság-
gal. Fütyül közben, ahogy csak 
szusszal birja.) 

Julis: És a végén még meg is meri a 
kannákat, minden baj nélkül. 

Jácint (.Dühösen): Ne óbégass . . . 
(Tovább fütyül.) 

Julis (Látva, hogy nincs baj, oda lo-
pakodik : Tartom én a kanná t . . . 

Jácint (Most már nyugodt): Maradj 
csak . . . (Felhúzza a kannát, ki-
meri, de a kútba nem nézne a vi-
lágért se. Julis tartja a kannát 
— Jácint a vedret.) Most merj 
csak kötekedni. . . Elmondhatod, 
hogy Jácint Vince nem ijed meg 
a maga árnyékától. Nem fél az 
senkitöl, magától az ördögtől 
s e . . . 

Julis: Hát mitől félt volna? Mikor 
nincsen is ördög. Csak . . . Hogy 
is csak no . . . Ha luc i . . . 

Jácint: . . . n á c i . . . 
Julis: Haluci-náci... 
Fröccs: (Felbukkan a kútból, a ká-

vára ül. Szájdorombon játszik.) 

Jácint: (Odapillant a hangira, a ved-
ret a Julis lábára önti.) 

Julis: (Felpillant — a kannát felbo-
rítja, felsikolt.) (Hosszú csend, 
mozdulatlanság.) 

Fröccs: (Igen mulat a helyzeten. Ví-
gan játszik a szájdorombon.) 

Julis: Nna! Jácint bács i . . . N n a . . . 
(Lehajolt, az edénnyel babrál.) 

Jácint: (Hátat fordít a kútnak, csak 
úgy oldalt pislogat. Látszik, hogy 
nagyon meglepte a dolog. Nem 
mer moccanni se. Erőltetve.) Mit 
„Nna" ! Vedd fel a kannáidat s 
eredj! Talán bizony fé lsz? . . . 

Julis: Hogyne félnék . . . Hiszen maga 
hatóság és mégis a lábába száll 
minden bátorsága . . . 

Jácint: Nekem, te . . . Ne mondj ilyet, 
mert ü t ö k . . . 

Julis: Hát akkor nézzen h á t r a . . . És 
hallgattassa e l . . . Hallja hogy — 
dorombol. . . 

Jácint: Csak nem kezdek ki minden-
kivel . . . (Csend.) Te Julis . . 
(Súgva.) Vessél keresztet.. És 
mondd hangosan: Jézus. Ha iga-
zán . . . a z . . . (nem meri kimon-
dani az ördög szót.) rögtön kám-
forrá v á l . . . N o . . . de hango-
san . . . 

Julis: (Félig sipákolva.) Nincs ne-
kem kedvem óbégiatni.. . Félek... 
(Csend.) 

Zuku: (Kimászik a kútból. Nézi a 
megijedt alakokat, összenevetnek, 
majd Fröccsei elvonul — nem lát-
szanak. A szájmuzsika még min-
dig hallik.) 

V I I . JELENET. 

Jácint, Julis, Barláné. 

Barláné: (Jól megtermett asszony — 
az Esztók anyja. Az egész tanya-
világban ő a leghíresebb a nyel-
véről. Ügy is hívják, hogy „mo-
tola". Még nem is látszik, már 
hangzik a hangja. Hosszan, egy-
szuszra beszél, folyik belőle a szó. 
mint a vízáradat. Még nem lát-
szik.) Már csak megnézem azt az 

embert én is... Mert hallom, hogy 
idekint van, de olyan büszke, 
hogy nem kopogtatna a magunk-
fajta szegények portáján . . . Hát 
én elgyüvök mondom. . . Itt is 
vagyok már, hivatalanul is. 

Jácint: (Megkönnyebbülve.) Most 
már nincs baj, Julis . . . Ahol egy 
asszonyi nyelv peregni kezd, on-
nan még az ördög is kereket old... 

Julis: (Keresztet vet magára. Feláll.) 
Ja j Istenem . . . Ja j Istenem . . . 

Jácint: Most már ne jajkálj . . . Nézz 
oda . . (A kútra mutat.) Nem mond-

tam — he? 
Julis: Csakugyan. . . Uram Is ten . . . 
Barláné: (Hangja kint.) Akár tet-

szik, akár nem, én ugyan nem 
kérdem . . . Tudják, hogy Barláné 
kicsoda, s hogy nem igen szokott 
törődni senki fia hornyával . . . 
Bizony nem én . . . Még csak az 
kéne, hogy ilyesmivel törődjék az 
ember a sok gondja mel lett . . . 

Jácint: (Diadalmasan.) No látod . . . 
N i ncs . . . (A szájharmonika hal-
kan szól.) 

Julis: Nincs! De. ha! . . . a muzsiká-
ja . . . . ! M i n t ha . . . 

Jácint: Senki, semmi. Mint a tavaszi 
hó — e l t űn t . . . 

Julis: Nem hallja kend? Én hallom... 
H a ! . . . Ha . . . Milyen különös.... 
Az ördög muzsikája a pusztán . . . 
J a j Istenem. 

Jácint: Semmi, ha mondom . . . Hiszen 
csak ijesztgettelek . . . Jaj , Atya 
úristen — hogy meg voltál ijed-
ve, t e . . . te . . . Hát hogy lehet 
már úgy megijedni Jácint Vince 
jelenlétében... 

Julis: Csak ne beszéljen . . . Most már 
csak ne beszéljen . . Mert majd 
találok valamit mondan i . . . 

Jácint: Mit — te . . . N i n i . . . a híres... 
Barláné: (Bejöt.t. Az ajtónál megáll.) 

Addjon Isten jó estét — áldást, 
békességet. No ml az? Hát itt 
ilyen csendesség van? Jácint! 
Maguk a kútnál vannak. Vizet 
mernek. . . E j de restelem... 
Asszonynépnek való a víz — meg 
a vízhordás is. Nem embernek. 
Milyen a kútjuk, hadd lám . . . 
mély? (Belenéz.) Ezt én mind 
borral tölteném meg, ha ilyen, 
ritka vendég érkezne hozzám. . . 
És i t t semmi ? Hát hol vanna . . . 
Alusznak, vagy . . . már elmen-
tek? . . . Tyű, ez a csend nem ne-
kem való . . . Be a városba. Ci-
gányért J á c i n t . . . Ennyit csak 
megérdemel Muszkaországért, a 
háborúért, a fogságért . . . Muzsi-
kával kísértük ki — már nem em-
lékeznek... És most úgy fogadják, 
mintha nem is volna szívesen 
látott vendég idehaza . . . Mint-
ha . . . m i n t h a . . . 

Julis: Lesz itt mulatság is . . . Csak 
most az asszonykája öltözik á t . . . 

Barláné: Ügy? Asszonykája?. . . Asz-
szonykája . . . Hát itt van az is ? 
Hallom . . . mondják Bodocsék is... 
Hallom éppen . . . Találkoztak 
már velük Szögödében . . . Hát az 
is jól van . . . Majd elválik, hány 
rőf fel telik . . . 

Jácint (Meghozta a vizet — el a kan-
nákkal): Ne mondd, hogy nem 
segítek. 

VI I I . JELENET. 
Barláné, Kovásznay, majd Böjtiné. 

Kovásznay (Kijött. Teljesen rendbe 
hozta magát. Csinosan megfésül-
ve, gondozott bajusszal. Megáll a 
lépcsőin. Sokáig áll és néznek egy-
másra) : Adjon Isten . . . 

Barláné: Adjon bizony, ami nincs. 
Kovásznay: Hát aztán megismer-e, 

Maris néni? 
Barláné: Én? Hogy én ne ismernélek 

meg te ember, t e . . . Hátha mil-
liom közül szólalnál meg, akkor 
is . . . mikor olyan csatri-csitri kis 
kölyökkorodtói ismerlek, mint az 
öklöm e. Olyan nyafitos, hektikás 
kis emberfej is vallál — ezerjó-
fűvel itattunk m i nd i g . . . És 
most. . . Nagy marha ember let-
tél, az Isten tartson meg. 

Kovásznay (Lejött): Köszönöm, Mari 
n é n i . . . (Kezetfogtak, megölelik 
egymást). 

Barláné: Nem haragszol ugy-e, hogy 
így beszélek. De én már ilyen va-
gyok — így vagyok szokva . . . S 
ilyen is leszek, amíg csak é lek . . . 

Kovásznay: Én . . . Hogy én harag-
szom-e . . . Hát, hogy tudnék én 
haragudni itt valakire is maguk 
közül*... Mikor olyan . . olyan 
boldog vagyok — úgy ugrál a 
szívem, mint az újfüves cs ikó , . . 
És szinte belefájdul a szívem, 
abba a sok-sok érzésbe, ami most 
beleszorul... 

Barláné: Hát aztán, hogy vagy? Jói 
vagy? 

Kovásznay: Jól, hála Istennek . . . Jól, 
Maris n én i . . . Köszönöm a szíves 
kérdését. . . És maga . . . ? 

Barláné: Én? mint afféle öregasszony 
—, aki már az örödögnek se kel-
lek. 

Kovásznay: No. Ilyet már ne mond-
jon, Mari néném. Egészen fiata-
los, duzzad az egészségtől. Majd 
kicsattan . . . 

Barláné: Az idő kereke eljár mindeni-
künk feje fe le t t . . . De te meg-
emberesedtél. Szép lettél. Hidd el, 
nem tett rosszat. 

Kovásznay: Mégis csak megviselt. . . 
É r zem . . . De tessék, Maris 
néni kerüljön beljebb. Majd el-
beszélgetünk egy kicsikét. 

Barláné: Nem én. Nem azért gyüttem. 
Itt is jó. 

Kovásznay: Hát akkor itt üljünk le. 
Barláné: Állva is jó. Sose fáradj. El-

végezzük mi azt így is . . 
Kovásznay (Érzi, hogy viharfelhők 

gyülekeznek, annál szelídebben): 
Jól van Maris néni. Ahogy ma-
gának tetszik. De mégis azzal csak 
megtisztelhetett volna, hogy nem 
viszi el az álmomat. 

Barláné: Hívatlan vendégnek tudjuk 
hol a helye. Kuckóban a helye. És 
én itt hívatlan vendég vagyok. 

Kovásznay: Maga Maris néném? Ma-
ga hívatlan vendég itt a Kovász-
nay-portán? Ilyet már ne mond-

jon, mert komolyan megharagszom. 
Barláné: Hát ki hívott? Az ördög se 

hívott. Magamtól jöttem. Szinte 
szöktem, nem is akartam, hogy 
megtudja va lak i . . . mert hát úgy 
illet volna, hogy — maga jöjjön 
hozzánk elsőnek. Érti ezt Kovász-
nay úr? (Folytatjuk.) 
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Radics Gyula. A határozatot, 
amelyben a költségek fizetésére kö 
tclezték, fellebbezze meg azon az' 
alapon, hogy mivel a megvizsgált te 
jet jónak találták, kijhágást' nem kö-
vetett el s így költségek viselésére 
sem kötelezhető. -

N. N., Gétye. Bármennyire is sze-
retjük a vidékről beérkezett eredeti 
híréket, az Ön által beküldött ve-
rekedést ngm közölhetjük le, mert 
névteleri.ül írta. Ha az eset igaz, 
egész bátran aláírhatta volna ne-
vét, a hír alá úgysem írtuk volna. 
Néptelen levélben beküldött közle-
ményeket nem közlünk le. 

Szenté János, Kis. Nem kap „re-
konti-át", mint a kántor úr. Csak ne 
türelmetlenkedjék fiatal barátom, 
mert bizony ézer vers várja itt a 
sorsát. Amint láthatja, az elfogad-
hatót leadjuk, a gyengékkel szem-
ben pedig nem vagyunk nagyon 
gyengédek. 

Zs. József. Az ügyvédnek semmi-
esetre sem kell perköltséget fizetni, 
ő a szerződés érteimébén tisztán kö-
vetelheti a magáét. Egyébként az 
ügyről részletes jogi véleményt ír-
tunk. 

Zalavári Szabó. Köszönjük humo-
ros sorait. Bizony nem tagadjuk, 
hogy jól esik ebben a nagy ideg-
munkában nekünk is, ha néha elmo-
solyoghátjúk magunkat. 

G. S. Detektívekhez legalább négy 
középiskola kell. De a mai iíehéz vi 
szö.nyok között úgy ellepték ezt a 
a, pályát az érettségizettek, hogy 
még ezzel is csak kivételes esetben 
lehet .bejutni. A kiképzést .az állam-
rendőrség illetékes osztálya végzi. 
Magándetektív csak az lehet, aki a 
csendőrség vagy rendőrség nyomo-
zóosztályánál legalább egy évig 
szolgált. „Repülj fecském" című 
verse nem való a lapba, a másik 
maid - jön. 

Zalczer János, Csesztve. A szín 
darab kottáját megszerezheti Istók 
László " dísznóshorváti tanítónál 
(Borsod m.). Úgyhisszük 3 pengőért 
adja. Oda forduljon egy levéllel. 

Sípos László, Orosztony. Bába 
képző iskolák' vannak Budapesten és 
Szekszárdon. Mindkettőbbe lehet je-
lentkezni élemi iskolai Végzettség-
gel. A budapesti intézet címe: Bá-
baiskola, Rökk Szilárd-utca 31. sz 
Á szekszárdihoz nem kell közelebbi 
cím. A felvételek ősszel, szeptember 
1-én vannak. 

Horváth István, Miháld. Legjob-
ban; ajánljuk, ha majd ősszel a 
szarvasi,] vagy Örkényi gazdasági ís-
kqlába adja be kérvényét, A tanév 
elején kell jelentkezni, ilyenkor 
nincs felvétel. A feltételeket abban 
az időbén majd a lapban közöljük. 
Az állajtáporra vonatkozólag nem 
tuclunk felvilágosítást adni, mert 
nom írta meg, hogy melyik gyár 
állítja elő. "Futor néven a budapesti 
címtárba^1 nem szerepel. Verstant 
vegyen Kanizsán. Akármelyik pol-
gári sta fiú. is tud önnek venni. 

K. S. Prlia. Kíváncsiságára kö-
zöljük. hogy az, államrendőrség le-
génységi állományába való felvétel 
feltetélei: magyar állampolgárság, 
írni-olvasni- tud's, 165 cm magas-
ság; -továbbá szükséges hatósági or-
Vósv erkölési bizonyítvány és kato-
nai iratainak bemutatása. A kér 
vénybe 1 p«hgő 60 filléres okmány-
bélyeget'kell. ragasztani és Bezegh-
Húszágh Miklós dr. budapesti kir. 
rendőrfŐkabitányhoz címezni. A 
próbarendőr az első; évben havi 60 
pengő zfoldot kap. Dé Uöjv'ességi'mk 
ízt is • tudtára *ad ni, hogy jelenleg 
szünet-el a felvétel s nem hívnak be 
senkit. .Nem igen tudjuk hát biz-
tatni. 

P Í M € i Mí^SMM 

Gabonaárak 

Boletta nélkül . Bolettval 
Búza, tiszavidéki: 

77 kg-os 15.85—15.95 ' 18.85—18.95 
78 kg-os 16.00—16.10 19.00—19.10 
79 kg-os 16.15—16.45 19.13—79.45 
80 kg-os 16.25—16.60 19.25—19.60 

Búza felsőtiszai: 
77 kg-os 35.70—15.80 18.70—18.80 
78 kg-os 15.85—15.95 18.85—18.95 
79 kg-os 16.00—16.15 19.00—19.15 
80 kg-os 16.10—16.20 19.10—19.20 

Búza egyéb: 
77 kg-os 15.65—16:75 ' 18.65—18.75 
78 kg-os 15.80—15.90 18.80—18.90 
79 kg-os 15.95—16.10 1895—19.10 
80 kg-os 16.05—16.15 19.05—19.15 

Különleges búza, tiszai: 
80 kg-os 1860—19.50 21.50—22.50 

Rozs pestvidéki és más: 
11.10—11.20 14.10—14.20 

Tengeri tiszai 14.75—14.90 
„ dunántúli 13.50—13.25 

Zab elsőrendű' 19.50—20.00 
Zab másodrendű 19.2^—19.50 
Sörárpa elsőrendű . 19.00—22.50 

„ másodrendű 17.00—19.00 
Takarmányárpa elsőrendű 16.50—17.00 

„ másodrendű 15,75—16.25 
Korpa 15.25—12.50 

Idegen pénzek 

Angol font 27.82—2791. „Belga" 79.65 
—80.05. Cseh korona 16.89—1701. Dán 
korona 153.—15360. Dinár 10.01— 
10.09. Dollár 571. 574.—. Franciá 
frank 22.40—22.70. Hollandi forint 
229.30—230.30. Lengyel zloty 63.90— 
64.30. Leu 3.38—3.42. Léva 4.12—4.18. 
Líra 29.90—30.20 Német márka 136.20— 
—13660. Norvég korona 153. 153.60. 
Osztrák schilling 80,35—80.75. Svájci 
frank 110. 110.50. Svéd korona 
153.20—153.80. 

Burgonya 

Woltmauh, étkezésre 5.90—6.20, Wolt-
inarm, ipari 3.70—4.—, Krger, étkezésre 
5.90—G.30, Ella, étkezésre 7.25—7.75, 
nyári, rúzsa, étkezésre 14.50—16.-
rózwa, étkezésre 11. 11.50. 

őszi, 

Paprika 
Termelői árak kg-kint Szegeden: édes 

nemes paprika 1.90—2.40, félédee pap-
rika 1,30—1.50, rózsapaprika —.90—1.10, 
II. r. paprika —.50-—.60, III. r. pap-
rika —.30 .35, füzéres csöves paprika 
2.59—3.80 pengő füzérenkint. Kalocsán 
édesnemes paprika 1.70-0-1.80, rózsapap-
rika 1.10—1.20, . II. r. paprika —.50 .60, 
I I I . r. paprika —.20 .25, füzéres 
osöves paprika —.50—-.60 pengő kilo-
grammonkint. 

Tej- és tejtermékek 
Teljes tej literje —.26—.32, habtejszín 

literje 2.60—3.20, tejfel literje L40—2.-
contrifugált vap kg-ja kicsinyben 4. 
4.40, nagyban 3. 3.60, szedett vaj kg-ja 
kicsinyben 3.60, tehéntúró kg-ja kicsiny-
ben —.70—1.—, nagyban —.40—.60, juh-
túró kg-ja kicsinyben 2.20—2.60, nagyban 
1.80—1.90, trappista sajt kg-ja kicsiny 
.ben 2.40—3.60, nagyban 2.—, emmentáli 
sajt kg-ja kicsinyben 3.20—4.80 pengő. 

'Baromfi és tojás 
Élő baromfi: csirke darabja 1.80—3.40, 

tyúk darabja 2.50—4.40, kappan darabja 
4. h.—r pengő. Leölt baromfi: hízott 
ruca kg-ja 2.30—2.6Ö, hízott liba kg-ja 
2.20—2.50, csiéke kg-ja 2.40—5.—, tyúk 
kg-ja 1.80-2.20, hízott pulyka kg-ja 2.̂ -
2.60, libamáj kg-ja 5. 9.—, lúdzsír 
kg-ja 2. 2.30, t,0jás ' darabja —.08—.11 
pengő. 

. Dunnnartí élelmiszerpiac 
Zöldség: burgonya 6—22, cékla 12-24, 

íejcsLáposzta 18—32, fokhagyma 80— 
100, íromtók 100—300, karfjol 70—90, kala-
rábé 12—24, kelkáposzta 34—60, sárga-
répa 12—24, spenót 60—80, torma 60fl3O, 
vörö «hagyma 8—12, vöröskáposzta 28—, 
50, 3üghagyma 34—40 fillér kilogram-
monként. Zeller 14—24 fillér darabon-
ként. Rétek 10—16, petrezselyem 12-̂ 22. 
vcj'oa öliiség 14—24 fillér csorbónkéní. 

Gyümiilcfi: alma 60—250. szőlő , 150-40Ö, 
dió. 80—140, körte 140--.30.9, gesztenye '50 
—90. mandula 100—120 fillér kilogram-

önként. 

Országos vásárok 
Vasárnap, 15: Baitonya,,Budapest, 

Elek, Kiskunfélegyháza, Kisúj-
szállás. 

Hétfő, 16: Ádánd, Apc, Attala, Ba-
lassagyarmat, Bátaszék, Eszter-
gom, Hercegfalva, Isztimér, 
Jászífényszarú, Kalocsa, Kisvár-
da, Kóka (pót), Kunbaja, Kun-
szentmiklós, Mátészalka, Mező-
kövesd, Mohács, Mosonszentjá-
nos, Nagyigmánd, Nagyoroszi, 
Nagyvázsony (pót), Nágocs, 
Ózd, Perkáta, Polgárdi, Salgó-
tarján, Sárkeresztúr, Seregélyes, 
Siklók, Somlyóvásárhely, Szent-
dienes, Tarcal, Tatabánya (or-
szágos), Vasvár. 

Kedd, 17: Balassagyarmat, Borsod-
nádasd, Kalocsa, Nagybajom, 

• Simontornya. 

Szerda, 18: Bánréve, Bogdása, Haj-
dúnánás, Nagymaros, Nyírmada, 
Olaszliszka, Rudabánya, Simon-
tornya, Somogyszob, Zirc. 

Csütörtök, 19: Abony, Alcsut, Ba-
bocsa, Balaton endréd, Becse-
hely, Bélapátfalva, BodvaSzilas. 
Böhönye, Csesztreg, Celldömölk 
(havi), Egervár, .Győrszentmár-
ton, Jánosháza, Káptalantóti, 

, Nagypécsely, Onód (pót), Pel-
lérd, Püspökladány, Süttő, Szent-
péterur, Tarpa, Zirc. 

Péntek, 20: Aszód, Békés, Csenger, 
Und, Veszprém (havi). 

Szombat, 21: Békés, Hódmezővásár-
hely, Makó, Nomesvid, őriszent I 
péter, Szőllősgyörk, Zalaapáti. 

Szárnyas: csirke (rántani való) 260™ 
400, csirke (sütni való) 500—600, csirke 
(paprikásnak való) 700—800 fillér páron-
ként. Kacsa, liba, pulyka 140—160 fillér 
kilogrammonként. Tojás 8—11 fillér 
darabonként. 

Sertésvásár 

Árak: elsőrendű uradalmi noliéz ser-
tés páronként 300 kg-on felül U-I—116, 
kiyételesen 117, közép páronként 250-
280 kg-ig 112—114, szedett, közép, páron-
ként 220—260 kg-ig 113—117, kivételesen 
118, könnyű páronként 180—210 kg-ig 112 
—114, kivételesen 115, silány páronként 
100—160 kg-ig 100—110,' elsőrendű, öreg, 
uehézi páronként 300 kgron felül 108— 
110, szedett, öreg, másodrendű 100—106, 
angol sonkasüldő páronként • 120—150 
kg-ig elsőrendű .130—138, kivételesen 
124, zsírszalonna 132, zsír, nagyban 135 
—140, 3 darabos, táblás, sózott szalonna 
112, lehúzott félhús, nagyban 160—184, 
vágott sertés 142—148 fillér kg-onként. 

Vágómarha vásár 

Az árak nem változtak. Árak élősúly-
kilogrammonként: bika, tarka, másod-
65—80, harmadrendű 58, tarka elsőrendű j 
88—90, másodrendű 66—86, tehén, ma-1 
gyár, másodrendű 62—76, harmadrendű 
56, tarka, elsőrendű 86—100, másodrendű 
64—81, bivaly, magyar 48, növendék-
marha 86, kicsontozná való 25—46 fillér. 

yen-

Tamásy S. Perzsébet. Rendezve 
1930 december 31-ig. 

Mattyasovszky J . Dány. Rendezve 
augusztus 31ig. 

Nagy J. Bolhás. Rendezve április 
31-ig. 

Kalmer K. Gamás. 10 P-vel 
dezve 1930 november 30-ig. 

Id. Benesi A. Csahdi, Rendezve 
június 30-ig. 

Mvégési Olvasókör Mbcrény. 
Rendezve 1930' december 3l'-ig. 

Babos G. Felsőszilvágy. Rendezve 
március 15-ig. 

Turóczí B. Orosháza. 10 P beérke-
zett. Kérését teljesítjük. 

Kemény L. Baja. Rendezve június 
30-ig. 

Dózsa E. Egerlövő. Rendezve 1930 
december 31-ig. 

Papp L-né Opályi. Rendezve 930 
november 30-ig. 

Id. Jenei S. Sarkad. Első befize-
tése beérkezett, rendezve február 
28-ig. 

özv. Pető J.-né Jászfényszaru. 
Rendezve május 31-ig. 

Kovács L. öreglak. Rendezve au-
gusztus 31-ig. j 

Zzen rovatban gazdáit Mlal leadott hirdetés 
Fznvnnhén! 4 fíiló 

Kicsi és nagy seprőket 
príma cirokszakállt. kerek 

kasokat szállít bár: 

milyen mennyiségben 

PANKOTAfi GÁBOR 
Békés, Zsilip-utca 20 

Szöisgaziák! 
Eladók 1 és 2 éves ripária 
és ripestris oltványok. El-
sőrangú Kor- és csemegefa-
jok. Egyéves I. oszt darabja 
10 fillér. Sírna és gyökeres 
hazai bor- és csemegeí'ajok 
bármily mennyiségben kap-
hatók. Juhász János olt-
ványtermelőnél AbaSár, 
347.' hsz. Heves m. Alany-
én fajtisztaságért garan-
tálok. 

Keresek egy kislányt 
7—8 éveset tartálra, fizetés nélkül. 
Ellátás, ruházat és iskoláztatásról 
gondoskodóm. Megkívántatik, hogy 
14 éves koráig nálam maradjon. Ha-
12 éyos elmúlt, csekély díjazásban 
részesítem. Takács Jenő,' Perkáta-
Forrás. 

M o s t f e l e n » m e g ! 

Az első magyar reviziós regény! 

„ A véres mesgye" 
Irta: ORBÓK ATTILA 

Izgalmas cselekményt!, fájdalmas 
magy»rhangulalú regény, mely a 
hazaszeretet valóságos himnusza! 

— Ára 3*60 pengő — 

i Eladó M M 

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

A kisújszállási határban eladó 37 
kisbold mindent mógtermő jó fe-
kete kötős fold egyévi haszonbér-
rel 70 mázsa búza, új cserepes ta-
nyával, mely két szoba, konyha, .8 
darab nagy-jószágra istálló, tengeri 
góró, városház 5 'kilométer kiúton 
stb. ¿rá 26.000 pengő. Cím Kovács 
János K i sú •'•:•H ás, 3zéchenyf-út 

81/1. 80. 

Főszerkesztő*. Dr. Farkas Endre, 

j Közgazdasági szerkesztő és felelős kiadó: 

pr. Sényi Pál. 

Főmunkatárs: • viíiéz "PöRiskvi János. 

Nyomatét! a Stádium' Sajtóvállalat Részvénytársaság körforgógépem, Budapest, VI., Rózsa-utca 111, szám.—Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 


