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„Két hét a mezőgazdaságért", ez a mottója azoknak a 
nagyszabású ünnepségeknek, melyeket a belga nemzet függet
lenségének százéves évfordulója alkalmával, augusztus havá
ban rendez. Nem kevesebb, mint tizenöt különböző nemzetközi 
kongresszust összpontosítottak erre a két hétre, váltakozóan 
Liége és Anvers székhellyel. Ezenkívül mind a két városban 
egy-egy hatalmas kiállítással m utatják be a világnak azt a 
kulturális és gazdasági fejlődést, melyet a kis Belgium a nem
zeti függetlenség száz éve a la tt elért.

Magyar szemi>ontból különösen a nemzetközi falufejlesz
tési kongresszus tarth a t érdeklődésre számot, miután 1929-ben 
a megelőző hasonló kongresszust Budapesten rendezték meg s 
az idén Összegyülekező tagokat még mindig a magyar vendég- 
szeretet emlékei tartják  hatalmukban.

Magyar részről nagyszámú delegáció vesz részt a kon
gresszuson Schandl Károly dr. ny. földmivelésügyi államtitkár 
és C zve t kavics Ferenc dr. miniszteri osztálytanácsos vezetésével. 
Külföldről is a mezőgazdasági élet és a falumozgalom legtekin
télyesebb vezetőegyéniségei jelentek meg: fíut-terfield amerikai

szociológus, Laur professzor, a svájci Bauernbund elnöke, 
Lutoslotcsky, a lengyel agrármozgalomnak egyik vezére, Petrini 
román földmivelésügyi államtitkár, Lindcquist volt német bi
rodalmi miniszter és még számosán. A kongresszus azokkal a 
módszerekkel foglalkozik, amelyek által meg lehetne akadá
lyozni a világszerte fenyegető „exode rurale"-t, vagyis a falusi 
lakosságnak a városokba való özönlését. Jobb közintézménye
ket a falunak, jobb iskolákat, jobb utakat, több higiénét és 
több kultúrát, nehogy éppen a mai gazdanemzedék legkiválóbb 
elemei hagyják ott az ekeszarvát és legyenek a városi proletár- 
sors martalékai.

A nagyfontosságu kérdés megoldásának éppen magyar 
részről adta meg a legszabatosabb megvilágítását Schandl Ká
roly, a kongresszusnak egyik nemzetközileg megválasztott 
főelőadója, aki nagy tetszéssel fogadott előadásában azt h ir
dette, hogy’ a falu válságának a mezőgazdasági vüdgkrizis az 
alapoka. Minden falu fejlesztési törekvés, bármilyen nemes 
tegyen is rugója, esők tüneti kezelés marad, ha nem nyúl a gaz
dasági válság gyökeréhez.

A Somogyszili önkéntes Tűzoltó Egyesület majálisa 1930. évi május hó 25-én. (Lásd a nzoreget.)
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Schandl Károly beszédében különösen a falvak jelenlegi 
gazdasági válságára mutatott rá, melynek megoldása előfeltétele 
minden további haladásnak.

S c Q a n d l K á r o ly  á r .  b e s z é d e .
— A falusi jólét szellemi, erkölcsi és esztétikai, de 

minden más téren is csak akkor fejleszthető, ha a falusi 
nép gazdasági helyzetén segítünk, — mondotta nagy
szabású előadásában. — A mezőgazdaság válsága az 
egész világon magával hozta a falvak válságát. A falvak 
Európa minden országában nagy gazdasági krízissel küz
denek. A falusi nép rohamosan elszegényedik és külö- 
sen azokban az országokban szenved nagy nélkülözése
ket, amelyek főleg mezőgazdaságból élnek. Amint az 
egyes országokból beérkezett jelentések mutatják, külö
nösen Romániában, Jugoszláviában, Bulgáriában, Len
gyelországban és Németországban kritikus a falusi nép 
gazdasági helyzete. Természetesen hasonló válsággal 
küzd a falusi nép Magyarországon is.

— Ez a gazdasági válság sürgős megoldást kiván, 
mert a falvak katasztrófája Közép-E urópá bán az egész 
gazdasági és társadalmi élet csődjének veszedelmét rejti 
magában. Biztosítani kell a kenyeret a falu népének, 
mert amig kenyér nincsen, addig a jobb és szebb életről 
sem lehet beszélni. A falusi élet fejlesztésére irányuló 
kongresszusnak legidőszerűbb feladata ennélfogva, tel
jes erővel előmozdítani azokat a törekvéseket, amelyek 
arra irányulnak, hogy az agrárválság Európában, de kü
lönösen Közép-Európában, mielőbb enyhittessék.

— Szellemi téren is sok a teendő. A napközi otthon, 
óvodák s különösen elemi iskolák fokozhatják a falu kul
túráját, amelyeknek tanítói olyan intézetekben nyerték 
kiképzésüket, amelyek a falusi és mezőgazdasági szük
ségletek szerint folytatják a tani tónevelést. Az iskolá
kon kívül nagy befolyással vannak a falu műveltségére 
a gazdakörök és földmivesszövetségek is. Nagyon ked
veltek a gazdakörök által tartott szinielöadások, továbbá 
a falusi kiállítások és a vándormozik. Rendkívül előnyös 
hatással vannak a falusi szervezetek által rendezett ta
nulmányutak, továbbá a gazdák részére juttatott ösztön
díjak és jutalomdijak a gazdasági versenyek alkalmából. 
A jelen viszonyok közt, amikor a forradalmi agitáció 
egész Európában nagyon heves, a legnagyobb gondot 
kell fordítani jó és erős népújságok teremtésére és ter
jesztésére.

— Az erkölcsi élet legbiztusabban a valláserkölcsön 
nyugszik, fontos tehát, hogy a falu népe vallását kövesse, 
templomba járjon és papjára hallgasson. A szolidaritást 
' együttérzést) a falvakban nagyban erősiti a szövet
kezeti mozgalom. Ennek a mozgalomnak azonban szö
vetkezeti erkölcsön kell felépülnie. Fontos, hogy a ható
ságok iránti tisztelet erős legyen a falvakban. Ha meg
felelő községi vezetők vannak, akkor erős a törvénytisz
telet és demagógok nem vezethetik a népet.

— Minden erővel fenn kell tartani az ízléses nép
viseleteket és népszokásokat a lakásberendezésben és ru
házatban. A népművészet kipusztulása leginkább a házi
ipar fejlesztése és támogatása utján akadályozható meg. 
Végül a dalnak és zenének az ápolása végett dal- és ze
nekarokat kell szervezni és fenntartani, a régi népdalok 
fenntartására. A falu népének felüdülése érdekében a 

■sár- és ünnepnapok munkaszünetére kell nagy súlyt he- 
'ytzni, amennyire azt a mezőgazdasági munka sürgőssége
megengedi.

Sciaaál Károly előadását a nagyszámban jelenvolt nem- 
zetSözí szakemberek sünni nem akaró tetszéssel fogadták és 
,aradatait egyhangúlag a tárgyalás alapjául fogadták el. 
zik t  ^ í « ^ ZtéSÍ kongresszussal csaknem egyidőben Ulése-

res“ ,.T™, kongresszus, a nőnevelés! kon-
kon-reszus ™ f‘~dn“'W \ 'aÍtérkongressrus, a kultúrmérnöki- es megannyi más.

Mayer János nyitotta meg 
az orosházai kiállítást.

Nagy érdeklődés előzte meg az oroftfiázni Ipartestület és az 
orosházai kisbirtokos szövetség által rendezett országos jellegű 
metógazdasági, ipari, kertészeti és állatvásárt, amelyet augusz 
tus hé 14-én nyitott meg Mayer János földmivelésügyi minisz
ter. A község határában Marschall Ferenc járási helyettes fő 
szolgablró fogadta a minisztert és onnan lovasbandérium kí
sérte a kiállítás főkapujához. A kiállítás irodaépülete előtt 
felállított pódiumon Csizmadia András országgyűlési képviselő 
pár keresetlen szóval üdvözölte a minisztert, majd Hézert 
Béla a kiállítás ügyvezető igazgatója felkérte a minisztert a 
kiállítás megnyitására. A miniszter a következő szavakkal 
nyitotta meg a kiállítást:

— Az a súlyos gazdasági válság, melyben a háborút átélt 
országok és nemzetek szenvednek, már átterjedt azokra az 
országokra Is, amelyek a háborúban nőm vettek részt. Az olcsó 
pénzzel dolgozó Amerika fokozza az értékesítés nehézségeit. 
Az összes országok alkalmazkodtak ahhoz, hogy a gazdasági 
válságok romboló hatásával szemben fe vegyék a harco t; olyan 
csodaszert azonban még nem ta lá ’tak fel, amely a gazdasági 
élet kérlelhetetlen törvényszerűségét megváltoztatná. Több 
mint egy évtizedes súlyos gazdasági gondjainkkal magunkra 
vagyunk utalva. Ez a fegyveres frontról a gazdasági frontra 
átterjedt küzdelem lehetetlen hogy fel ne keltse és fel ne fo
kozza az összetartásnak, az. < gymásr.mtaltságnak érzését, mert 
csak akkor tudunk kellő súllyal szembeszállni a gazdasági vál 
sággal, ha erőinket összeszed jü . és mindannyian összetartunk.

— A külföldi államokkal rendkívül fontos tárgyalások 
folynak és a kormánynak megvannak az eszközei és a hatalma 
ahhoz, hogy az ország lantos gazdasági érdekeit a legmesszebb 
m enöleg m egvédel mézzé.

— Köszönöm Orosháza kereskedő-, iparos- és gazdatársa 
dalmának, hogy egy Ilyen szép kiállítást rendeztek és erről a 
kiállításról szívesen referálok illetékes helyen és arról a szor
galmas kitartásról, amelyet itt megnyilvánulni láttam, amely
nek ki kell terjednie az egész országra és a közéletre s akkor 
nincs erő, hatalom, amely az államalkotó nemzetcsaládok közül 
Magyarországot kilörülné.

A miniszter beszédét *az egybegyült nagyszámú közönség 
kitörő éljenzéssel és tapssal fogadta.

A kiállítás megnyitása után a miniszter kíséretével meg
tekintette a két hatalmas ipari csarnokot, a nyolcholdas terű 
letet teljesen körülfogó, több mint 500 méter hosszú istállókat, 
amelyekben több mint 100 ló és 250 szarvasmarba. HM) sertés, 
nyúl és aprójószág volt kiállítva. A miniszter főként a lóállo
mányt kisérte nagy figyelemmel és úgy nyilatkozott, hogy 
minden tekintetben figyelemreméltó az orosházai lótenyésztés.

A kiállítás megtekintése után a miniszter autóval eltávo
zott Orosházáról.

Szabályzat készül a kirakodó
vásárokról.

Kereskedői körökben már hosszabb idő óta sürgetik a 
kirakodóvásárok szabályzatának elkészítését. A kereskedelmi 
érdekeltségek arra hivatkoznak, hogy a kirakodóvásárok nem 
csak régi jelentőségűket vesztették el, hanem további fenntar
tásuk súlyos következményekkel Járhat a kereskedelemre. 
Újabban ismét felterjesztést intéztek a kereskedelmi minisz
terhez, amelyben összefoglalták kívánságaikat.

A kérdést illetőleg szóbeli megbeszélések is folytak a ke
reskedelmi minisztérium illetékes osztálya és a kereskedelmi 
érdekeltségek megbízottai között, aminek során elhatározást 
nyert, hogy a kereskedelmi minisztérium törvényelőkészítő 
osztálya foglalkozni fog a vásártartási rendszabályok kérdésé 
vei. A kereskedelmi minisztérium törvényelőkészítő osztálya 
ennek a feladatnak a megoldását már régebben tervbevette és 
elhatározta, hogy a vásártartási rendszabályokat egyrészt egy
ségbe foglalja össze, másrészt az összefoglalással kapcsolatban 
az elavult jogszabályokat megfelelően módosítja és ennek kap
csán sor kerülhet a kirakodóvásárok kérdésének újabb szabá 
ly ozására is.

A minisztérium részéről elismerték, hogy a vásártartások 
mai rendje körül sok elavult intézkedés van, melyek most már 
tényleg megváltoztatásra szorulnak. A minisztérium a  kérdés 
megoldásánál természetesen figyelembe veszi az összes érde
keltek kívánságait és ezek figyelembevételével igyekszik egy. 
az egész vonalon kielégítő megoldást létrehozni.
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fincero bíboros,
a pápa követe Magyarországon.

A magyarországi Szent Imre ünnepségek fényének emelé
sére XI. Pilis pápa saját személyét is képviselteti és ezért 
Sineero Alajos kuriális bíborost bízta meg. hogy mint pápai 
legátus a budapesti ünnepségeken részt vegyen. Sineero bíboros 
a "magyar kormány által rendelkezésére bocsátott szalonkocsin 
augusztus hó 14-én utazott el Rómából, ahol a pályaudvaron 
Mayyaronság Quirináli ó# uaíitawii követe, továbbá több főpap 
üdvözölte az indulás előtt. Kíséretében utazott a pápai küldött
ség és a bíbornok udvartartása. A pápai legátus augusztus hó 
15-én reggel érkezett Velencébe, ahol az egyházi hatóságok, va
lamint Magyarország velencei konzulja és alkonzulja fogadták.
A biborus azért szakította meg ú tjá t Velencében, hogy misét 
pontifikáljon Murano-szigetén Szent Imre nevelőjének. <Szcnf 
Geüértnek emlékoltára előtt. A mise után a bíboros megáldotta 
a nagy számban megjelent híveket. Délután Sineero biboros 
folytatta útját Budapest felé.

Este <> órakor érkezett Triesztbe Sineero bíbornok, ahol az 
állomáson Csiszárik János címzetes püspök, a kormányzó és a 
magyar kormány megbízottja fogadta. Megjelent az állomáson 
Reviczky István főkonzul, valamint a konzulátus személyzete. 
Csiszárik János püspök üdvözlő beszédében mély tisztelettel 
köszöntötte n pápa követét a kormányzó nevében, aki bensősé
gesen örül annak a legmagasabb küldetésnek, amellyel őszeint- 
sége, a pápa kegyes elhatározása nemcsak a magyar katolikuso
kat. de az egész magyar nemzetet kitüntette.

Sineero bíbornok mélyen meghatva mondott köszönetét az 
üdvözlésért. Első gondolata Horthy Miklós kormányzó felé száll, 
aki nemeseik fi magyar nép fenkölt lelkű vesére, de az európai 
civilizáció számára 4s a Gondviselés küldötte. Szíve egész sze
retettel üdvözli az egész magyar nemzetet, amelynek mélyen 
gyökerezi) vallási hagyományai tisztelettel töltik el. Amikor el
hagyja Olaszország határát, hogy nemsokára magyar földre 
lépjen, megjegyzi, hogy Evén ha tá r nincs, mert az olasz és ma 
yyar nemzet dicső történelmi hagyományokban, a hitnek és 
eszményeknek tiszteletében egybe’-l orrot t és igy a politikai szívé
lyes viszony a szivek egységében is kifejeződik.

A pápai legátus vonata augusztus hó lC-án reggel 4 óra 
57 perckor érkezett a murák ereszturi állomásra. A legátust itt 
Ciáthy Géza apátplébános vezetésével a hívők nagy tömege 
várta. Sineero kardinális megjelent a termes-kocsi ablakában 
és áldást osztott a híveknek, akik azt térdenállva fogadták. 
Néhány perces Időzés után a vonat tovább indult Nagykanizsa 
felé.

A nagyszámú és előkelő közönség élén Ilott Nándor püspök 
olasz nyelven üdvözölte a Szentatya kiküldöttét, majd Gyö- 
mörey György főispán mondott magyar-, majd olasznyelvü üd
vözletét, Kártky István polgármester pedig Nagykanizsa város 
közönsége nevében üdvözölte Sineero bíborost. Vry Lajos táblai 
tanácselnök a Föderatlo Emericana nevében köszöntötte a pápai 
legátust, aki mély meghatódottsággal fogadta a hódolat és a 
szeretet megnyilvánulását. Az üdvözlésre adott válaszát latinul 
kezdte, majd általános figyelem és tetszés közben magyarul 
folytatta beszédét.

— Nagyon köszönöm kedves figyelmüket. — mondotta fel
tűnően •••'> magyar kiejtéssel — és azt a nagy szeretetet, amellyel 
engen;, mint őszentsége XI. Pius pápa kiküldöttét fogadtak. Szí
vesen öltem el és nagyon boldog vagyok., hogy a Szentatya 
különleges áldását tolmácsolhatom önöknek. Éljen Szent Imre 
emlék, éljen Magyarország, éljen a magyar közönség!

Ezután a biboros pápai áldásban részesítette a híveket. A 
vonat a Himnusz hangjai mellett gördült ki a nagykanizsai 
pályám varról. A Nagykanizsa után következő községek és fal
vak i, >ssága úgyszólván sorfalat állott a vasúti vágányok 
melle?' Sineero bíboros tötibször megjelent a k<x*sl ablakában 
és kezét magasra tartva, áldásban részesítette a híveket.

A nagykanizsai fogadtatás után Sineero követ szalonkocsi- 
Jábun ‘ gadta a sajtó képviselőit és a következő nyilatkozatot 
tette:

fkszinte bámulattal látom a nemes magyar nép hitét és 
buzgóágát. Kérni fogom a jó Istent, hogy a magyar nemzetet 
eblien :< hitében. Krisztus helytartója iránti hűségében továbbra 
1# tar a meg, hogy a magyar nép Innen merítse boldogságát. 
á papai legátus ezután elmondotta, .hogy NI. Pius pápa egyenes 
áhajlc n volt, hogy a magyar nyelvet megtanulja. Ez a kíván

ság a szeretet ama megnyilvánulásából folyt, amelyet a Szent
szék mindig érzett a magyar nemzet iránt.

Közben a vonat robogott tovább és mindenütt a hívek se
regei álltak az útvonal mentén és térdenállva fogadták a pápai 
legátus áldását.

Székesfehérvárra négy perces késéssel érkezett a gyorsvo
nat. Az ünnepélyesen feldiszitett pályaudvaron Shvoy Lajos me
gyéspüspök latin nyelven köszöntötte a bíborost annak a vá
rosnak a nevében, ahol Szent Imre élt és meghalt. Sineero le
gátus latin, majd magyar nyelvű rövid beszéddel válaszolt. 
Kelenfölden a cserkészzenekar a pápai himnuszt játszotta, majd 
Farkas Abeük cisztercit a rendi plébános latin nyelvű üdvözlő
beszédet mondott. Itt szállt l>e a vonatba Angelo Rótta  buda
pesti pápai nuncius, aki a délivasuti pályaudvarra kisérte a 
legátust.

F o g a d ta tá s  B u d ap esten .
Fejedelmeknek kijáró pompázó fénnyel, ritkán látott díszes 

keretek között várták Budapesten azt a vonatot, amelyik XI. 
I’ius pápa külön kiküldöttét hozta a magyar fővárosba. Már 
jóval kilenc óra előtt hatalmas tömegek sorakoztak a délivasut 
érkezési oldalánál felállított, rendőri kordon mögött. Tiz óráig 
szünet nélküli végtelen sorban vonultak fel zászlók alatt a kü
lönböző egyesületek küldöttségei, valamint teljes számban fel
vonultak a hivatalos fogadtatás résztvevői. A zöldszinü szalon- 
kosiból elsőnek ltonazzi pápai szertánnester szállott ki, majd 
a kiséret után feltűnt Sineero Alajos kardinális alakja teljes 
bibornoki díszben, aranyozott skarlátpiros talárban. A pápai 
legátust elsőnek Serédi biboros hercegprímás üdvözölte néhány 
szóval, majd bemutatta a megjelent előkelőségeket. Ezután 
l u.i.s- József helyettes-miniszterelnök üdvözölte latin beszéddel 
a pápa legátusát.

— Szent Imre herceg 900 éves jubileuma hozta közénk a 
pápa legátusát, — mondotta — hogy lelkünket felemelje és 
velünk együtt ünnepeljen. Boldognak érzem magam, hogy a 
kormány nevében üdvözölhetem a Szentatya személyét az ő 
legátusában. Eminenciád a Szentséges Atya személyét jelenti ne
künk. akinek szeretetet és jóindulatát ez a nemzet minden idő
ben, de különösen most tapasztalja.

Majd a székesfőváros nevéljen Ripka Ferenc főpolgármester 
köszöntötte a legátust. A Szent Imre Év rendező főbizottsága 
nevéljen pedig Huszár Károly mondott üdvözlő szavakat. Huszár 
Károly beszéde végén háromszoros éljent mondott a pápa legá
tusára és az éljenzést utána ismételte a pályaudvaron megje
lent több ezer főnyi tömeg.

Az éljenzés elcsitultával Sineero kardinális válaszolt az 
üdvözlésekre.

— Nagy örömmel telik el a lelkem — mondotta — amikor 
várostokba érkeztem, ahol ilyen jóindulattal és ennyire udva
rias érzelmekkel fogadtatok. .4 szeretetnek és tiszteletnek ezt a

Távíró és telefonállomás a déíolaszországi földrengés színhelyén.
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megnyilvúnuláísát sietve tudomására hozom a Szentsége* Atyá
nak, akinek személyét itt képviselem. Hopy miért jöttem hoz
zátok, nagyon jól tudjátok. Azért, hogy szolgálataimmal, imám
mal és áldásommal leltetek javára legyek. Soha olyan bizalom
mal és odaadással nem végeztem ilyen küldetést, mint most. 
Szent Imre hercegnek ezen az ünnepén Isten áldását kérem 
rátok, akik itt jelen vagytok és mindenkire, akik ünnepségein
ken részt vesznek. Magyarország megsegítése az Urban txm, aki 
szomorúság tokát örömre változtatja. Magyarok, hösök, szentek 
unokái, üdvözölve legyetek!

A rendőrzenekar a pápa legátusának tieszéde után a ma- 
gyár himnuszt játszotta el, majd Sincero bíboros elhagyta a 
pályaudvart. A pályaudvar előtti térségen összegyűlt hatalmas 
tömeg lelkes éljenzése közben szállott autóba a legátus. A két 
oldalt felsorakozott közönség állandó éljenzése, virágdobálása 
és zsebkendő lengetése közben elindult a menet, amelyet egy 
lovasrendőrszakasz vezetett. A menet a Krisztina-kőruton, Mi kő
utcán. Lánchídon. Zrínyi-utcán át a Szent István-bazilikába vo
nult. Az útvonalon ezrével állottak a lelkes érdeklődők, akik 
szűnni nem akaró éljenzéssel kisérték a pápai legátus autóját.

A templom szentélyét gyönyörűen feldíszítették a pápai le
gátus fogadására. Az evangéliumi oldalon hiborbársony balda- 
chint emeltek a pápai követ részére, amellyel szemben hat bí
boros részére biztosítottak helyet. A Bazilika lépcsőjén diszma- 
gyarba öltözött harsonások jelezték a pápa legátusának érke
zését. A tömeg kalaplevéve szorongott a Bazilika körűi, akik 
felé Sincero bíboros többször barátságosan integetett. Ezután 
Serédi hercegprímás kíséretében a templom kapujához vonult, 
ahol a püspöki kar mély tisztelettel fogadta. Breyer István esz
tergomi segédpüspök felkísérte a legátust a trónszékre, majd 
átvette és felolvasta A'/. Pius pápának külön ez alkalomra ki
adott pápai bulláját. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
most mondotta el hivatalos üdvözlő beszédét, amelyben hangoz
tatta, hogy a legátus személyében a Szentatyát fogadjuk öröm
mel és hódolattal. Sincero pápai legátus latinnyelvü válaszában 
kijelentette, hogy örömmel jött ide, abba az országba, ahol szen
tek jártak, szentek a tradíciók és szent a korona, szent az ifjú

ság, amelyből kinőtt Szent Imre, a liliomát herceg.
— Fogadja Budapest nemes magyar népe igaz hálám leg

őszintébb kifejezését az ünnepélyes fogadtatásért, — mon. 
dotta. — A magyar nép Istennek szentelte magát, fízt a hazát 
a kard szerezte, de az Isten tartotta fenn. Kérem az Istent, 
hogy a magyar nép békében dolgozva a jövőben boldogulását el
érhesse.

A templomi ünnepség után a pápa legátusa elhagyta az 
egybesereglett hívek lelkes éljenzése közl>en a Bazilika épületét 
és a Károlyi-palotába hajtatott, ahol I tta rt ózkodása idején 
szállása lesz. Onnan félegy órakor a külügyminisztériumba haj
tatott és meglátogatta Wolko I^ajos külügyminisztert. Negyed
órával később a külügyminiszter a pápai nunciatura Dísz-téri 
palotájába ment és viszonozta a látogatást. Ezt követőleg Horthy 
Miklós kormányzó fogadta a pápa legátusát, aki átadta a kor
mányzónak a pápa sajátkezű levelét. Horthy Miklós kormányzó 
uralkodókat megillető fényes külsőségek között ünnepélyesen 
fogadta Sincero bíboros-legátus látogatását. Ezrekre menő tö
meg gyűlt egybe a Szent György-téren, hogy tanúja legyen a 
pápai követ és kísérete felvonulásának és a tömegben igen sok 
külföldi, angol, francia, holland, belga, német, olasz és amerikai 
is volt, a Szent Imre-ünnepségek Budapestre érkezett látogatói.

Sincero bíboros délután öt órakor fogadást tarto tt a nun 
ciaturán. amikor is megjelentek nála az itt tartózkodó külföldi 
főpapok és a magyar püspöki kar tagjai. Este a Vigadóban 
keresztényszocialista munkásgyiilés volt, melyen megjelent 
Sincero bíboros, a hercegprímás, a magyar és külföldi főpapok 
kíséretében. Sincero bíboros magyarnyelvű beszédet intézett u 
munkásokhoz, akik i)ercekig ünnepelték őt. A kongresszuson fel
szólalt Bourne angol biboros-érsek is.

Itt említjük meg. hogy Esztergom városa és Kalocsa érseki 
város Nagyboldogasszony napján tartották meg az egész egy 
házmegyére kiterjedő Szent lmre-ünnépségükét.

A Szent Imre-üunepséget, további eseményeiről a következő 
számban közlünk tudósítást

A m o ln á r o k  l i l l a k o s n a k  
a  v á m ö r lé s i  d i ja k  c s ö k k e n t é s e  e l l e n .

A molnárok az elmúlt héten, Budapesten, a régi kép
viselőiházban Bárczay Gábor elnöklésével gyűlést tartot
tak, amelyen az elnök ismertette a kormánynak azt a ter
vét, hogy rendeletileg akarja megállapítani a vámörlési 
dijakat. A gyűlés több szónoka azt bizonyítgatta, hogy ez 
a terv a molnárokat rendkívül súlyos helyzet elé állítja. 
Izgalmas közbekiáltások még azt is javasolták, hogy a 
molnárok szüntessék be üzemeiket. A gyűlés ezután til
takozott a vámörlőmalmok ellen elhangzott s a molnárok 
szerint igazságtalan vádak ellen, majd elhatározta, hogy 
a szövetség felkéri a kormányt a rendelettervezetnek a 
napirendről való levételére.

A gyűlés folyamán egyesek azt javasolták, hogy 
nagyszámú küldöttség vonuljon a kereskedelmi, a föld
művelésügyi és a pénzügyminiszterhez, valamint Vass Jó
zsef helyettes miniszterelnökhöz tiltakozás céljából. A 
minisztériumban azonban azt a választ kapták, hogy szí
vesen fogadnak néhány tagból álló küldöttséget, de nagy
számú felvonulásokat nem tartanak szükségesnek. A ha
tósági biztos ezt közölte is a gyűlés résztvevőivel, mivel 
azonban attól tartottak, hogy az izgatott hangulatban 
lefolyt gyűlés résztvevőiből alakult küldöttségek mégis 
megtartják a felvonulást, a Mosonyi-utcai rendörlakta- 
nyából teherautón két szakasz rendőr vonult ki a régi 
képviselőházhoz.

A rendőrség, mikor egyfelől gondoskodott a rend 
fenntartásáról, egyben közölte a gyűlés vezetőségével, hogy 
semmiféle nagyszabású felvonulást nem engedélyez, 
miután a gyűlés vezetői erre előzetesen engedélyt nem 

-Ezí  ,a határozatot a gyűlés vezetői tudomásul is 
vettek es kisebb küldöttséget menesztettek a kereske
delmi minisztériumba, ahol Kállay Miklós államtitkár

előtt előterjesztették a molnárság álláspontját a vám
őrlési dijak ügyében.

Kállay államtitkár kijelentette a küldöttség előtt, 
hogy a memorandumban lefektetett sérelmeket meg fogja 
vizsgálni és a kormány nem zárkózik el a jogos kérések 
teljesítése elöl, de rámutatott arra is, hogy a molnárság 
álláspontja sem egységes, mert amig egyik vidéken 15— 
18 százalékot szednek, addig más vidéken megelégednek 
12 százalékos munkadijjal is, sőt sok helyen, ahol belát
ják a gazdaközönség szorult helyzetét — még mindig a 
megszokott 10 százalékos vámért dolgoznak. A kormány 
mindenesetre alaposan megvizsgálja ezt a kérdést.

él k o r m á n y  r e a i l e l e í c .
A kormány néhány nappal később ki is adta rendele

tét az őrlési dijak újabb szabályozásáról. A rendelet a hi
vatalos lap augusztus hó 15-iki számában jelent meg. A 
rendelet szerint a búza őrlését 12 százalékért végzik a 
malmok s ezenfelül még két százalékot levonhatnak pór
iasra, a rozs őrlését pedig 15 százalékért és itt is még 2 
százalék megy póriasra.

Ezek a feltételek legelsősorban annak a néprétegnek 
országszerte mutatkozó nehéz helyzetével számolnak, 
amely legjobban van reáutalva a vámőrlő malmokra. 
Azonban mégis úgy vannak azok megállapítva, hogy 
ezekkel a malomtulajdonos is megtalálhatja a maga szá
mítását és átmentheti vagyonát arra az időre, amikor a 
jobb körülmények majd remélhetően az ö jövedelmét is 
növelni fogják. Ez pedig akkor következik be, ha a ga
bonaárak emelkedésével a vámőrlés körül felmerült ne
hézségek is remélhetően enyhülni fognak.
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Válság, boletta, műtrágya.
A gabonajegy körül dúló vita elnémult, a boletta életbe 

lépeíi- I/éhet, hogy nem tökéletes megoldás, de -kétségtelen, 
hogy az adott viszonyok között a legjobb, az egyedül célra
vezető. Bevezetésére égetően szükség volt. A kenyérmagvak 
ára már egy év óta olyan szinten mozog, mely azok jövedel
mező termesztését lehetetlenné tette, nevezetesen ott, ahol a z  
országos átlagnál nagyobb termául nem. érnek el.

A boletta bevezetése óta a búza termesztés jövedelmező
sége körülbelül egy mázsával, a rozsé másfél mázsával ala
csonyaid termésátlag mellett kezdődik, mint boletta nélkül. 
A gazda Így nemcsak, hogy lélegzethez jut, de meg van adva 
a lehetősége annak Is, hogy a boletta kedvezményének lehető 
legjobb kihasználásával jövedelmét tetemesen nagyobbitsa.

De nem a búzával és a rozzsal bevetett terület kiterjesztésé
vel használhatjuk ki a boletta nyújtotta lehetőségeket, hanem 
a termésátlagok emelésével. Mert az ősziek területi kiterjesz
tésével az ősziekre eső kiadásokból: az összes termelési költség
ből, az adóból és járulékaiból stb. ugyanannyi jut egy mázsa 
őszire, mint a régi területen. Továbbá az ősziek területi ki- 
terjesztése csak a vetésforgó megváltoztatásával történhetne, 
ami viszont szükségszerük maga után vonja az egész üzem- 
rendszer költséges átszervezését. A kalászosok, e ta la jt nem 
kímélő, hanem zsaroló növények kiterjesztése feltétlenül a gaz
daság kiilterjességéhez vezet, ami előbh-utdhb a termésátlagok, 
a jövedelmezőség további csökkenését idézi elő.

A -boletta kedvezményét csak úgy tudja a gazda a legész- 
szerübben kihasználni, ha ugyanazon a területen termel több 
búzát és rozsot. Ennek sokféle módja van. Jó talajmunka, jó 
vetőmag, helyes trágya kezelés, intenzív műtrágyázás stb. a ter- 
melésátlagok emelésének közismert módjai. Ezek közül is a mű
trágya alkalmazható legegyszerűbben, legolcsóbban, az üzem- 
rendszer megváltoztatása, költséges befektetés nélkül bárhol 
és bármely növény alá.

A mütrágyakereskedelem legújabban oly kedvező feltételű 
hitellel segíti elő a műtrágyák beszerzését, amilyen h ite i t  a 
gazda sehol másutt nem kap, azonkívül teljesítve a gazdák kí
vánságát, a műtrágya gyárak leszállították a szuperfoszfát é< 
mésznitrogén árát is.

A háború után jól nekiindult müt rágva fogyasztás az elmúlt 
évben visszaesett Jól tudjuk, hogy a termés nagysága nemcsak 
az adagolt műtrágyáktól függ, mégis gondolkodóba ejti az em
bert, hogy tizenhatezer itagonos szuperfoszfát fogyasztás mellett 
28 millió métermdzsa volt a  búzatermésünk, a csökkent fogyasz
tás mellett pedig csak 20 és IS millió! Ez egyszersmind a leg
jobb bizonyítéka annak, hogy a búza ára teljesen független 
o mi termésünk nagyságától; a termésünk mennyisége csök
kent, de az árak mégsem emelkedtek.

És a minőség? A búza minőségének megjavítása szálló
igévé lett. Arról beszél mindenki, azt ta rtja  mindenki a vál
ság megoldási kulcsának. S mi történt ezidén? A gyenge ter
més, a rossz minőség fő oka ez éviién a hőguta, a megszorulás 
Körülbelül két millió métennázsára becsülhetjük azt a vesz
tesége., amit a tulhosszu tenyészeti idő folytán a megszorulás 
okoz.)** A szuperfoszfáttal mütrágyázott búza elöld) érik, ez
idén biztosan elkerültük volna a hőguta és tuléredés folytán 
előáüt mennyiségi és minőségi károkat, ha búzánkat szuperfosz 
főttül kellőképpen műtrágyáztuk volna. Nagy hangon beszé
lünk a minőség megjavításáról s megfelelt kezünk a legfonto- 
nbbról, d búzának foszforsavval való kellő ellátásáról.

Hogy a m űtrágyázás mennyire jövedelmező — még a 
mostani árak mellett is — arról a legtöbb gazdának tapaszta
lat, vagy hallomás és olvasás utján tudomása van. A legtöbb 
hel’ ..n a7 elmúlt évben a kalászosok termesztésének jövedel- 
nn/A /íe  ép n műtrágyázás ntján volt csak biztosítható. Jelen 
lég azonban a műtrágyázás jövedelmezősége a szuperfoszfát 
és mésznitrogén olcsóbbodása és a boletta kedvezménye foly
tán annyira Javult, hogy a katasztrális holáankénti tiszta nye- 
rcA' i búzánál átlagban 30—60 pengő, a rozsnál is 20— 30 pengő 
körül mozog.

á s s u n k  n é h á n y  p é l d á t :

• Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 1927—28-ban keriile 
lét.-n tipikus buzatalajokon számtalan buza-miitrágyázási ki-

Hetet állított be. Ezek átlageredménye szerint 155 kg. szu- 
215 kg. szem és 260 kg. szalmaterméstöbbletet c r e d -  

no iiííc-ett Hogy alakul m ár most ezen átlagos eredmény jöve- 
‘ őst‘ge 20 pengős szem és másfélpengős szabnaár mellett

bí-’* -'ával és anélkül?

Boletta
nélkül

Bolettával 
(ara tó rész 
nélkül)

A terméstöbblet értéke 10% betakari-
tási költség levonásával 42.21 48.01

A műtrágyázás költsége 20%-ot le-
vonva az ntóbatásru 13.97 13.97
Tiszta nyereség kát. holdanként 28.24 34.04
.1 mezőgazdasági kamarák országszerte végzett buza- 

miitrágyázási kísérleteinél szuperfoszfáttal és mésznitrogénr.el 
a kísérletek átlagában kát. holdanként 180 kg. szuperfoszfát 
és 69 kg. mésznitrogén 365 kh. szemterméstöbbletet idézett elő. 
l ln a meg nem mért szalma terméstöbbletet 400 kg-ra becsül
jük. akkor a fentiekhez hasonlóan a műtrágyázás után u tiszta 
nyereség a mai árak mellett következőkép a laku l:

Boletta
nélkül

Bolettával
(aratórész
nélkül)

A terméstöbblet értéke 10% betakari- p
tási költség levonásával 77.10 86.96

A műtrágyázás költsége 20%-ot le-
vonva az utóhatásra 29.07 29.07
Tiszta nyereség kát. holdanként 48.03 57.89
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara tipikus rozs-

talajokon végzett, szuperfoszfáttal rozsmütrágyázási kísérle
teket. Ezek átlageredménye 150 kg. szuperfoszfát után 220 kg. 
szem- és 300 kg. szalma terméstöbblet volt. 10 pengős szem- és 
másfél pengős szalmaár mellett fenti kísérletek átlagában 
lx»lettával és anélkül következőkéi) alakul a jövedelmezőség:

Boletta Bólét tával
nélkül

P P
A terméstöbblet értéke 10% betakarí

tási költség levonásával 23.85 29.85
A műtrágyázás költsége 20%-ot le

vonva az utóhatásra  13.54 13.54
Tiszta nyereség kát. holdanként 10.31 16.31
A műtrágyázás, mint látjuk, boletta nélkül is igen jöve

delmező, a boletta bevezetésével pedig a műtrágyázás folytán 
elért tiszta haszon búzánál körülbelül 20 százalékkal, rozsnál 
60 százalékkal még emelkedik.

Búzánál a kát. holdanként! tiszta nyereség szuperfoszfát 
és mésznitrogén együttes alkalmazása esetén közel <50 pengő, 
ami 100 hold buzavetésnél már 6000 pengő tiszta hasznot 
jelent.

A mezőgazdasági válság megoldásának a g a b o n a j e g y  é s  a z  
olcsóbb műtrágyák az első fecskéi. Aki az olcsó műtrágyát és 
ennek következtében a boletta kedvezményét célszerűen ki
használja. az meg fogja találni számítását a legmostohább kö
rülmények között is.

Tájékoztatásul még csak annyit közlünk hogy a szuper
foszfát ára kg %-k-ént 3 fillérrel olcsóbb. .4 nagybani ala 
esonyabb ár ezentúl nem 100 mázsás rendelésnél, hanem már 
50 mázsát meghaladó mennyiségnél kezdődik. A mésznitrogén 
mázsája pedig egy pengővel lett olcsóbb. Mindkét műtrágya- 
féleség után hitelbe történt vásárlásnál (4-szer 3 havi váltó) 
a gyárak csak a Kemzeti llank mindenkori kamatját számit 
ják fel, vagyis jelenleg 51/>%-ot.

Villanyerőre berendezett homorú borotva köszörülés

Angol és solingeni finom acé léra  ra k té r

F L A S N E R  L A J O S  SSESXaS.
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  J ó z s e í - k ö r u t  1 7 . s z á m .

KSsxSrfilóa ós lavitás o lcsó  áros. Lóxyirógópek v itá sa  á s  ola^ á sa, 
V i d é k i  r e n d e l é s e k e t  2 4  é r é n  b e l ü l  e s z k ö z ö l .

Ezt a hirdetést vágja ki és vásárlásnál mutassa be. Kedvezményben részesöl
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MI HÍR A POLITIKÁBAN?
Vass József a  m unkanélküliség  

enyhítéséről.
Toliler János országgyűlési képviselő vezetésével az elmúlt 

héten n pécsi t’s győri keresztényszocialisták küldöttsége tisz- 
relgett 1'ím« József helyettes miniszterelnöknél és kérték őt, 
hogy a kormány legyen segítségükre, mert a legnagyobb nyo
mor fenyegeti őket a közelgő télen.

A pécsi munkások panaszaira Töm József helyettes mi
niszterelnök kijelentette, hogy a helyi közmunkák megindítá
sára vonatkozóan a kormány már megtette a szükséges intéz
kedéseket.

A győri munkanélküliek küldöttségének szónoka arra kérte 
a minisztert, hogy akadályozza meg a munkanélküliek kilakol
tatását. Vass József helyettes miniszterelnök kijelentette, hogy 
egyetlen embert sem enged indokolatlanul kilakoltatni. A bú
torgyár kölcsöne ügyében a kormány huszonnégy órán belül 
megtette az intézkedéseket. Megvizsgálták a kérdést és meg
állapították, hegy a bútorgyár kellő fedezetet nem tud nyújtani, 
most tehát állami garancia mellett fogja megkapni a kölcsönt. 
Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy az épitéseknél csak helyi 
munkásokat alkalmazzanak, Vass József miniszter hangsú
lyozta, hogy az állami építkezéseknél ezt az elvet érvényesítik, 
a raagánépitkezéseknél azonban nem lehet ebbe a kérdési** 
lielenyulni, de nem is szabad letörni a szükséges versenyt. Az 
bizonyos, hogy ha a helyi munkásoktól megfelelő ajánlatot 
kapnak, őket fogják alkalmazni. Azt is felpanaszolta a kül
döttség, hogy a honvédelmi miniszter október elsején a katonai 
műhelyekben csökkenteni kívánja a munkások létszámát. Ezzel 
szemben azt kérték, hogy a létszámcsökkentést legfeljebb má
jus elsején vigyék keresztül s így legalább a téli hónapokra ne 
veszítsék e! keresetüket. A népjóléti miniszter megígérte, hogy 
ilyen értelemben érintkezést keres Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszterrel.

— Ezek azonban inkább helyi vonatkozású kérdések. --

Hárondiónapos lucematö gyökérzete.
A kis pontocskák a gyökérgumók, melvek teli 

nitrogénnel. (Villa* Ödön /előétele.)
vannak

mondotta ezután a miniszter — de a kormány emellett olvan 
tervekkel foglalkozik, amelyekkel a. munkanélküliséget 
egész országban enyhítheti. I tt  elsősorban a hitel kérdési ről 
van szó. Meg van a remény arra , hogy rövid időn belül meg
oldhassuk ezt a kérdést s akkor elsősorban a munkáscsaládi 
házépítési, a tisztviselőcsaládi házépítési és a tatarozást akciói 
bonyolítják le. A hitelkérdés rendezése a világpiac helyzetétől 
függ. Az idegen pénzt nagyon meg kell nézni, mielőtt felv**sz- 
sziik, mert nem lehet súlyos terheket rakni a nemzetre. A kor
mány törekvése az, iiogy észszerű feltételek mellett vegye 
igénybe a külföldi pénzt. Minden remény megvan arra, hogy 
ez még az ősz előtt kellő módon megtörténik.

Vass József helyettes miniszterelnök nagy beszéde után az 
egyik munkás keresetlen szavakkal fel köszöntötte, mint olyan 
munkást, aki tiz év óta áll nehéz munkahelyén és végzi a kö
telességét. Az egyszeri! szavak láthatóan meghatották Vass 
József minisztert, aki elfogódottan csak annyit válaszolt az 
üdvözlésre, hogy egyet szeretne: bár annyira erős lehelne, 
hogy mindenkin segíthetne.

B ethlen István grófot é s  K lebelsberg  
m inisztert ü n n ep elték  Berlinben.

A Berlinben m egtartott gyorsirókongresszuson — amelyen 
több. mint tízezer gyorsíró jelent meg — a különböző kikül
döttek üdvözlő beszédei után Traeger Ernő miniszterelnökségi 
miniszteri tanácsos, a gyorsirási ügyek m. kir. kormánybiztosa, 
igen nagy tetszéssel fogadott beszédében Ismertette a magyar 
kormánynak az egységes magyar gyorsírás életbeléptetése óta 
tett Intézkedéseit. A beszéd végén a közönség percekig tünte
ti tt Bethlen István gráf miniszterelnök és Klí'belsberg Kuné 
gróf kultuszminiszter mellett. A tanácskozások Rorűn Traeger 
felkérése folytán a gyorsírás egyetemi előadóinak szakértekez
letében, továbbá az egységesítő bizottság ülésében is előadáso
kat tartott a magyar gyorsirási viszonyokról.

A m agyar-rom án k eresk ed elm i szerződést 
m egk ötötték .

A Romdniával kötendő letelepedési, kereskedelmi és hajó
zási, valamint állategészségügyi egyezmény megkötése iránt 
már hosszabb idő óta folyó tárgyalások — az általános rész 
liez tartozó néhány pont kivételével, amelyek tisztázása a két 
kormány részéről folytatólagos eszmecserét fog igényelni — az 
egyezmény egyéb, Így tarlfális részeiben is megegyezésre ve
zetvén, a szóbanforgó egyezmény és mellékletei — a függőben 
maradó pontok kivételével — a tárgyaló bizottságok vezetői, 
román részről Grigorcen Basile budapesti rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter, magyar részről pedig Niekl Alfréd 
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter által ellenjegycz- 
tettek. Az egyezmény aláírására a függőben m aradt kérdések 
tisztázása után fog sor kerülni. Tekintettel arra , hogy a ma
gyar-román kereskedelempolitikai viszony rendezésére vonat
kozó, ezidoszeriot érvényben levő ideiglenes megállapodó* 
érvénye ez évi augusztus 31-én lejár, a két ország közötti k 
reskedelempolitíkai viszonynak ez évi szeptember hónap e b i
jétől kezdődően az uj szerződés életbeléptéig, legkésőbb 1931 
január elsejéig a legnagyobb kedvezmény alapján való újabb 
rendezése iránt, a fentnevezettek jegyzékváltás utján egyez
ményt kötöttek.

R O V A T V E Z E T Ő : S C H A N D L J Ó Z S E F  DR.
Térjünk át a nyári trágyázásra!

Irta: Villax Ödön.
A legtöbb gazdaságban a nyári és őszi mezei munka

után rendszerint télen át vagy tavasszal történik a trá
gyázás. Ez az okszerű mezőgazdálkodással sehogysem il
leszthető össze. A meghántott tarló, majd az ősszel fel
szántott föld a tél folyamán annyira megjavul, beére- 
dik hogy azon téli vagy tavaszi trágyázással rendszerint 
csak rontunk. Csak nagyon kivételes alkalmakkor, mint 
?rra az alábbiakban még rámutatok, lesz helyénvaló té
len at, vagy tavasszal kihordani a trágyát.

A leghelyesebb, ha trágyánkat vagy közvetlenül ara- 
as után a tarlóra hordjuk, vagy pedig, ha a felszántott
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tarlót trágyázzuk le. Az első esetben, ha elég érett az 
istállótrágya, azt gyakran tárcsával is a talajba dolgoz
hatjuk, ha azonban szalmásabb a trágya, vagy nincs tár
csánk, akkor szántanunk kell. Ez a szántás csak kevéssel 
legyen mélyebb, mint a közönséges tarlóhántás. 15—20 
centiméter mély szántásra csak kivételesen, kötöttebb 
talajon lesz szükség. Gyakran 6—12 centiméter mélység
gel is célt érünk, főként könnyebb miveletü, kevésbbé 
kiszáradt talajon és ha a trágya érettebb. Utána a 
gyomosodás mértéke szerint fogasolnunk, vagy tárcsáz
nunk kell, mig ősszel a rendes őszi mély szántást végez
zük el. Ezt az őszi mélyszántást csak abban az esetben 
kell kissé sekélyebbre vennünk (például 20 centiméterre), 
ha a tarlóra hordott trágyát nagyon silány szántással 
kevertük a talajba. Ebben az esetben ugyanis, ha ősz
szel nagyon mélyen szántunk, megtörténhetik, hogy a 
trágya a kívántnál mélyebb talajrétegbe kerül.

Tarlóhántásnál fő, hogy az eke a kasza nyomában 
járjon. Tarlóhántáskor tehát nem lesz mindig időnk 
trágyázásra. Ezért rendszerint csak néhány tábla tarlót 
sikerül letrágyáznunk. Ezt a trágyát, ha apróra érett, 
néha tárcsával is a talajba keverhetjük, de utána késő 
ősszel az őszi szántást el kell végeznünk. Ebben az eset
ben az őszi szántást nem vesszük nagyon mélyre. Ha a 
lehántolt tarlót julius vége, szeptember eleje között trá
gyázzuk meg és a trágyát csak ekével keverjük a talaj
ba. akkor a leghelyesebb lesz a trágyát középmélyen alá
szántani és késő ősszel jó mély szántást adni. Ha azon
ban a lehántolt tarlóra szeptember-december között ke
rül a trágya, akkor már két szántásra nincs időnk, ami
kor is a trágyát egy közepesen mély (15—20 centiméter 
körül) őszi szántással keverjük a talajba.

Ha az őszi vetésű takarmánynövények vagy rozs alá 
trágyázunk, lehetőleg mindig a tarlóhántással keverjük 
alá a trágyát. Érett trágyát azonban a vetőszántással is 
a talajba keverhetünk. Ugyancsak a vetőszántással kell 
a talajba keverni a foszforsav - műtrágyákat is. Frissen 
istállótrágyázott talajon a rozs és a magjuk végett ter
mesztett őszi vetésű takarmánynövények alá foszforsav- 
trágyát mindig kell adnunk.

A trágyázásnál a legfőbb szabály, hogy a trágyát 
kihordás után azonnal elterítsük és alászántsuk. Csak 
nagyon kivételes alkalmakkor, pl. sziken, vagy televény- 
ben nagyon buja talajokon (kivéve a tőzegtalajokat) le
het helyénvaló, hogy a trágyát szétteregetve nem szánt
juk alá azonnal. Ott továbbá, hol nem szokott száraz 
lenni, érettebb istállótrágyával, kivételesen tavasszal is 
trágyázhatunk.

Főszabálynak minden esetre azt tartsuk, hogy lehe
tőn mindig nyáron vagy ősszel hordj-uk ki az istálló- 
trágyát és azt élt eregetve, azonnal alászántsv-k. Télen és 
tavas ,zal összegyűlő trágyát pedig hordjuk a megtrá
gyázandó tábla szélére szarvasba, s a szarvast azonnal 
teljesen leföldeljük és nyáron át szarvasból trágyázunk.

A takarmányrozs termesztése.
Hogy mennyire becses korai zöldtakarmány a takar

mányrozs, azt annak a gazdának, aki termesztését csak 
egyszer is megpróbálta, nem kell bizonyítgatni. Tavasz 
felé még a legjobb gazdaságokban is előfordul, hogy 
különösen a tejelő takarmányok igen fogytán vannak és 
a gazda kénytelen fokozott beosztást és takarékosságot 
rvényesiteni az etetés körül, ami szinte kivétel nélkül a 

‘ejhozam csökkenését vonja maga után. Alig várjuk 
ayenkor a korai zöldtakarmányokat. Bármilyen szépen 
fejlődjék is a többi, mégis a zöldrozs fut be elsőnek a 
■ersenyben. Es pedig annál korábban, minél dusabb, 
minél bujább. Ha magnak termesztenék, a bujaság mél
tán adna aggodalomra okot. Azonban a zölden való 
kaszálásra szánt rozsvetés bujasága csak előny — ter
mészetesen, ha már a telet kipállás nélkül átélte.

Dús, gyorsan fejlődő rozsra akkor számíthatunk,

M indenki tudja,
hogy 5  v ilágrészben 

e lism ert

Ingyen 60
oldalas fő
árjegyzék.

h a n g s z e r
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3. sz. I

Budapest, IX 462. ÜUSi-ut i9 .

ha ősszel korán került az a főidbe és táplálóanyagokban, 
különösen pedig könnyen felvehető foszforsavban nem 
szenved hiányt. A könnyen felvehető foszforsavat tar
talmazó szuperfoszfát a rozsot nemcsak azért teszi már 
korán tavasszal dússá, mert igy nagyobb tömeg fejlesz
tésére képesíti, hiszen a trágyátlan és a szuperfoszfáttal 
trágyázott rozsföldeken a kitavaszodáskor mutatkozó 
nagy különbségek, — ha a rozsot magnak hagyjuk — las
san el szoktak mosódni és a nagy mütrágyahatás csak 
a csépléskor ötlik ismét szembe. Hanem azért is, mivel 
a könnyen felvehető foszforsav a rozs fejlődését igen 
gyorsítja. Nem ritka az az eset, amidőn a szuperfoszfá- 
tozott rozs 5—6 nappal, sőt ennél is korábban hányja a 
kalászát. A szinte biztosra vehető egyhetes fejlődésbeli 
különbség és a zölden való etetésre alkalmas rozs szuper- 
foszfáttal való trágyázásra fejlődő, sokszor kétszeres 
tömege busásan meghozza a kát. holdanként szórtan 
adandó 150—160 kg., vagy a sorba vetendő 90—120 kg. 
szuperfoszfátnak a kamatát, természetesen tőkéstől. 
Sokszor a fentemlitettné! nagyobb adagok alkalmazásá
tól sem kell idegenkedni, különösen, ha szükség esetén 
nitrogént és kálit is adunk, mert az esetleges felesleget 
kihasználja a rozs után következő növény.

(—csy.)

Egyszerű mód a talaj m észtartalm á- 
nak meghatározására.

Tudjuk, hogy mily fontos dolog a termőtalajra 
nézve, ha annak rendes mésztartalma van. Amennyire 
azonban kívánatos és elengedhetetlen a termelés szem
pontjából a rendes mésztartalom, éppen annyira nem kí
vánatos és káros: akár a mésznek teljes hiánya, akár 
annak a kellő mértéken felüli jelenléte. A mésztartalom 
meghatározását (szikes talajok kivételével) a következő
képpen eszközölhetjük: Egy vizes poharat félig megtöl
tünk a vizsgálandó talaj mintájával. Azután kishijával 
szinültig töltjük vízzel és gondosan elkeverjük. Mikor 
ezzel készen vagyunk, egy evőkanál erős háziecetet ön
tünk a pohárba és egy kanállal újra kissé elkeverjük. 
Most már ez a keverék: 1. Vagy nem fog pezsegni, vagy 
csak alig észrevehetően és csak pillanatokig pezseg. Ezen 
esetben talajunk: mészszegény. Mésztrágyázás szüksé
ges. 2. Vagy normálisan, láthatóan és hallhatóan pár 
percig pezseg. Ez rendes, normális arányra mutat. 3. 
Vagy hosszasan, tulerősen, zajosan és habosán pezseg, 
sőt néha — mint a sörnél előforul — habja a pohárból 
ki is fut. Itt már a túl sok mésztartalom esetével állunk 
szemben. Ez az úgynevezett sülevénves talaj. Ellenszere: 
a káli-trágya. (T. N. L.)

A p r ó  fó  ta n á c s o lt .
Cseresznyénél, meggynél gyakran tapasztaljuk, hogy a fa 

ilus virágzatot hoz. de nemsokára e virágzat minden látható ok 
nélkül elszárad és megsemmisül. Ezt a Monilia cinerea nevii 
gomba okozza, melynek fonalai a megtámadott fa belsejét egé
szen átszövik. Orvossága nincsen; a fá t ki kell vágni és el 
tüzelni.
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Ha a tarlót feltörjük, újraéled a talajban az a baktérium- 
flóra. mely a talajt a kővetkező évi növényeknek 
■1 - ilulfeliilet csak felületesen is meg van hantva, nem illanhat 
él belőle az a csekély nedvesség, nd az oly ritkán hulló esőből 
.állítatott. A gyomirtásnak is a tarlóhántás a legolcsóbb módja. 
Nem kellene tehát megbüntetni azt a gazdát, kinek gabona- 
földjén a tarló még most sincs felszántva?!

Az őszi gabonák alá a szuperfoszfátot igen kötött talajon, 
száraz őszön és megkésett vetés esetén jobb a vetést megelőző 
szántással alászántani, míg kevésbé kötött, illetőleg laza tala
jon. nem esőtlen ősszel és a rendes időben eszközölt vetés mel
lett tanácsos a szuperfoszfátot (kát. holdanként 150 200 kg-ot) 
a vetés után elszórni és aláfogasolni.

Az őszi káposztarepce vetésének ideje augusztus (harmadik 
hete. Ha előbb vetjük, akkor hosszú ősz esetén még ősszel ki
virágzik, ha pedig később vetjük, gyengén megy a télbe és a 
fagytól sokat szenved.

Az idei gabonát a magtárban csak vékony garmadában tart
suk és gyakran lapátoljuk át, hogy jól kiszáradjon és Így meg 
ne romolhasson!

A baromfiakat nyáron gyötrik leginkább a tetvek. Ha
óvantag (tyukpoloska, zsindelytetü) van az ól repedéseiben, leg
jobb ezt szétszedni és eltüzelni; e rut férget a faólból kiirtani 
lehetetlen. Ha más tetveket találunk tyúkjainkon, hintsünk tol
láik közé rovarport, vagy fecskendezzünk petróleumot.

Cséplőgépből kikerült gyommagvak közül a vadrepcét — ha 
jelentékeny mennyiség volna közte — érdemes kirostálni és olaj- 
gyárnak eladni. Egyéb gyommagrakat legjobb elégetni és hamu
jukat a földön, mint műtrágyát szétszórni. De semmiesetre se 
szabad elégetés helyett a trágya közé dobni, mert ezzel a trá 
gyázandó földet gyomositjuk. Feletetésük se helyes, mert az apró 
gyommagvak rágatlanul kerülnek a gyomorba, csiraképesen tá
voznak az állatból — a trágyába. Tehát megint csak a szántó
föld gyomositását okozzák.

Az angol hússertés kocáját addig ne bugassuk be, mig 100— 
120 kg testsúlyt el nem ért. Megfelelő nevelés mellett ez 11—12 
hónapos korban következik be.

A svábok irtására az állami Rovartani intézet újabban a 
Rebusz nevű port találta igen megfelelőnek, mely drogériákban 
kapható.

Az amerikai szárazság pusztításéi.
Honver elnök legutóbbi üzenete, amelyben egész Amerika 

figyelmét felhívta a katasztrófáiis helyzetre, számszerűen mu
tatja  ki, hogy kereken eizymifító ember élete, gazdasága, boldo
gulása forog veszedelemben és a farmervilág állatállománya, 
körülbelül két és egynegyed millió ló, öszvér, hatmillió szarvas- 
marha, tizenkétmillió birka, szóval Amerika gazdasági állatállo
mányának mintegy tizenkét százaléka a legsúlyosabb ínségnek 
néz elébe. Élelmiszerekben aránylag nincs hiány, de az egész 
farmervilág a legsötétebb gondokkal küzd, mert a rettenetes 
szárazság minden takarmányt tönkretesz és a farmerek nem 
tudják, hogyan lesznek képesek állataikkal a telet kihúzni. A 
kormány valamennyi hivatala, ügynöksége, beleértve a hadsereg 
ama szerveit is, amelyek a vízszállítást tudják elvégezni, bele 
van vonva az óriási arányú segítő munkába..

Az egyes államok gazdasági katasztrófája a kővetkezőkéi, 
pen fest: Georgia- állam Hoover elnököt silrgönyileg értesítette 
arról, hogy mivel ők maguk aránylag legkevesebbet szenvedtek 
a nagy' melegtől, hajlandók néhány százezer állatot a saját föld
jeiken ingyen legeltetni. Az állatok elszállítása már meg Is in
dult. Nyuuat-Virginiában és az Ohio völgyében az Ivóvíz meg 
drágult és az egyes városok a tűzoltók szivattyúit használják, 
hogy a parkokat és a közkerteket öntözhessék. Indidim állam 
szenvedett eddig aránylag legtöbbet. Valósággal márcins közepé
től fogva dühöng m ár a szárazság, mig a legtöbb állam katasz
trofális hőhulláma júniustól fogva tart. A Missouri délkeleti 
völgyében és a déli Illinoisbam, eg.v olyan földterületen, amely 
körülbelül Angliával ér föl, a termésben ötvenszázalékos veszt- 
ség mutatkozik. I t t  vágják le nagy tömegekben a szarvasmarhá 
kát. mivel nem tudják számukra a takarmányt megszerezni. A 
burgonya, pasznly, zöldségfélék, gyümölcstermékek a normális 
átlagon körülbelül hetven százalékkal vannak alul. A legelők tel
jesen kiégtek.

Sok farmon fenyegetően lép föl a lakosok közt a hőguta és 
az őrültség. Newyork nagy elmegyógyintézetében napról-napra 
hozzák az ilyen szerencsét leneket és szerte az Egyesült-Államok 
bán, amerre csak kórházak vannak, mindenütt megtelnek a cel
lák olyan szerencsétlenekkel, akik eszüket vesztették a pokoli 
forróságban. Igen érdekesek azok a jelenségek, amelyek a ször
nyű forróság révén fölléptek a hflhullámsujtotta egyes földeken. 
Az amerikai lapokhoz rengeteg küldemény érkezik. Köztük pél
dául olyan tojások, melyeket a tyúkok elhagytak és amelyekből 
a kis esirkéf a nap forrd melege költötte ki. Az élőfák gyümöl
csének is nagyrésze a szó szoros értelmében megsült az ágakon. 
Zundel dr., a növénykórtan professzora maga igazolta ezt a 
tényt és kijelentette, hogy az aszaló hőségben a nagt felé for
dult almáknak több, mint tíz százaléka egészen megsült.
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A vadászterületek bérlői tartoznak gondoskodni a kárlevő 
madarak rendszeres irtásáról.

A fehértói vadászterületek bérbeadásával kapcsolatban 
Szeged város polgármestere elfogadta a gazdasági osztálynak 
azt a javaslatát, hogy a vadászterületek bérlői gondoskodni 
tartoznak a kártevő madarak rendszeres irtásáról is. Ha ezt 
elmulasztanák, a környéki gazdák minden további megtorlás 
nélkül megvédhetik vetésüket.

Országos tojóverseny Kisújszálláson.
A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kisújszállási kísér

leti gazdaságában létesített miutabaromfltelepén folyó év ószi 
kezdettel egy évre terjedő országos tojóvftrsenyt rendez. A 
tojóversenyre bármilyen fajtájú  tyúkok benevezhetők. Neve
zési dij állatonként 2 pengő. Részletes tájékoztatót díjtalanul 
küld bárki kérésére a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara, 
Debrecen, Hnnyadi-u. 5. I. em.

A nagy-körösi gazdákat a gyenge termésért kárpótolta az 
exportárak kedvező alakulása.

Nagykőrösön. a tavalyihoz viszonyítva az idén sokkal 
gyengébb volt a termés, az exportcikkek árának emelkedése 
folytán azontam jóval többet vettek be a gazdák a terme' 
nyékért, mint az előző évek bármelyikében. Július lil éig Nagy
kőrösről összesen 1330 vagonban 61.073 métermázsa gyülmöl- 
esöt, főzelék- és zöldségfélét exportáltak.
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(somagolóversroyt rendeznek Nagykőrösön.
A nagykőrösi gazdasági irányú egyesületek ás intézmények 

Í5.S0 szeptember 6—9-ig terjedő időben a földmivelésügyl mi
nisztérium és Nagykőrös város támogatásával Nagykőrösön 
gazdasági kiállítást rendeznek. A kiállítás tizenhárom részből 
áll melyek közül egyik a mezőgazdasági kereskedelem bemu 
tatása, amelyet az OMKE nagykőrösi csoportja rendez Pldger 
József egyesületi elnök vezetése mellett. Ennek a résznek a 
keretében tartják  meg az első magyar országos gyümölcs- öv 
főreléA-c.tottKitzoíd.'ti versenyt, mely azt a célt szolgálja, hogy a 
magyar kerti termények csomagolása terén az utóbbi években 
elért eredmények közktaccsé váljanak.

Az egri református templomon kereszt van. Most 
fejezték be Egerben a Deák Ferene-utcában épülő refor
mátus templom építkezését. A templom olasz barokkstilben 
épült s azért is különös érdeklődésre tarthat számot, mert 
a tetejébe keresztet tesznek. Ez az ország első református 
temploma, amelyen kereszt lesz. A templomot október 15-én 
ünnepélyes keretek között fogják felavatni.

Károly király-emlékünnep Tihanyban. Vasárnap, augusztus 
hó 10-én avatták fel ünnepélyes keretek között a IV. Károly ki
rály emlékére állított Kálvária utolsó állomásait Tihanyban. 
Az apátság templomában tarto tt rövid ájtatosság után az ün
nepi közönség. Rótt Nándor veszprémi tnegyéspüspök vezetésé
vel hönnenetben vonult ki a Kálvária begyére, ahol a megyés- 
püspök megáldotta a Kálvária állomásait. Czettler Jenő dr., a 
képviselőház alelnöke mondotta az ünnepi beszédet, amelynek 
során hangsúlyozta, hogy a magyar történelem legmcgaldzóbh 
eseménye volt az, amikor a Trianon béklyóiba szorított nemzet
nek fogolyként kellett átadnia királyát. A Kálvária-állomások 
a feltámadás reménységét hirdetik és azt, hogy ellenségeink 
olcsó győzelmének kutforrása kiapadt, mert nincsen többé szét 
húzás magyar és magyar között. Az ünnepi közönség ezután is
mét az apátság templomához vonult, almi Rótt Nándor főpapi 
misét pontifikáit. Az ünnepi szentmise után megkoszorúzták azt 
az emléktáblát, amelyet IV. Károly király és Zita királynő ot- 
tartózkodásának emlékére állítottak fel. Végül megkoszorúzták 
az apátsági templom falában elhelyezeti hősi emléktáblát.

„Legfőbb ideje, hogy a hadirokkantak segítségére 
siessünk!" A Hadirokkantok Országos Nemzeti Szövetsé
gének egyik fővárosi csoportja tisztelgett legutóbb Maj- 
láth .pénzügyminiszteri államtitkárnál. Az államtitkár 
hangsúlyozta, hogy legfőbb ideje már annak, hogy segít
ségére siessünk a legtöbbet vesztett és sokat szenvedett 
szerencsétlen hadirokkantoknak, akik mindent feláldoz
tak a szebb jövőt érdemlő szegény hazánkért.

Konkoly-Thege Gyula követte a halálba feleségét. Emlé
kezetes még az a szomorú tragédia, amely hetekkel ezelőtt zaj
lott le Budapesten, amikor is Ifjabb Konkoly-Thege. Gyula fe
lesége. Dorothy Arents, egy dúsgazdag amerikai gyáros leánya, 
tévedésből szubllmátpasztilákat vett be a gyoniorcslllapltő o r
vosság helyett. Dorothy Arents szörnyű szenvedés után más
nap meghalt és Budapesten temették el mélységes részvét mel- 
l' tt. Azóta már a fiatalasszony szülei jártak  Budapesten, föl
keresték leányuk sírját, majd pedig vejiikkel. ifjabb Konkoly- 
Thege Gyulával együtt elutaztak Magyarországról. Az volt a 
tervük, hogy először Svédországban és Norvégiában töltenek 
néhány hetet, majd visszautaznak mindhárman Amerikába. A 
fiatal férj, aki nászuíján veszítette el feleségét, az utóbbi he
tekben már látszőag megnyugodott és érdeklődést is tanúsított 
apósa gyárának ügyel iránt. Ez a megnyugvás azonban egészen 
ró p l életű volt, mert az elmúlt héten az egyik norvégiai vá
rosias! távirat érkezett Budapestre, amelyben Georg Arents be
jelentette, hogy veje, Gyula, a. hajön agyonlőtte magát és nyom
om meghalt. A fiatalember szülei Abbáziában kapták meg a 
bírt és néhány nap múlva visszatértek a fővárosba. Konkoly- 
* hege Gyula holttestét Budapestre szállították, de nem temet- 
tok felesége mellé, mert a szerencsétlenül járt asszony holttes
tét exhumálják és Amerikába viszik. Arentsék eredetiéig nem 
'■oirták megbolygatni leányuk sírját, de most a kettős tragé
dia után mégis igy határoztak. A fiatal férj és fiatalasszony 
ö.i.a't mélységes megdöbbenést és részvétet keltett.

hadászok figyelmébe ajánljuk 30 éve fennálló Mravko 
utósl.i Gyurusz György puskamüves mestert, aki munkájáról 
és raktáron levő fegyverekről és lőszereiről elismert, úgy ml- 
' '  -ég, mint ár tekintetében. Budapest, K árolykörut 22., az ud
varban.

Hatan haltak meg a mérges gombától egy vas
megyei faluban. A vasmegyei Hosszuperesztegen tömeges 
gombamérgezés történt, amelynek már hot halálos áldozata 
van. Legutóbb a súlyos betegek közül meghalt Kovács Pé
ter, Zrínyi János, és Vagdal József gazda, akik a három 
korábbi halottal együtt a szőlőben ettek a mérges gombá
ból, utána beboroztak és az éjjelt kint töltötték a szőlőben. 
Másnap reggelre valamennyien annyira betegek voltak, 
hogy már nem lehetett rajtuk segíteni. A tömeges mérge
zésnek még egy súlyos 'betege van, a többinek semmi baja 
nem történt. A legnagyobb valószínűség szerint ezek nem 
is ettek mérges gombát, hanem a hirtelen jött szerencsét
lenség ijesztette meg őket annyira, hogy betegek lettek. 
Megállapították, hogy a tömegmérgezést a fehérgalóca 
okozta, amely azon a vidéken eddig ismeretlen volt és ugy- 
látszik.a mostani esős napokon terjedt el. A lakosság nem 
is ismeri ezt a fajta gombát és igy könnyen össztéveszt- 
hette az ehető galócával.

A somogyszili önkéntes tüzoltóegyesülel május hó 25-én, 
fennállásának tízéves fordulója alkalmából pompásan sikerült 
majálist rendezett Urán János tüzoltóalparanesnok és Major 
Károly szakaszparancsnok vezetésével. Képünk az egyesület 
tisztikarát ábrázolja: Első sor: Oláh József bíró, pénztárnok. 
Lengyel Sándor dr. körorvos, Mnyer Gyula plébános, fíoőr 
László dr. járási főszolgabíró (a képen X-el jelzett), Gerö Jenő 
főjegyző, az egyesület elnöke (X X L  Palmiller János tanító, 
alelnök ( X X X ) .  Elől öt magyarruhás kisleány, akik dallal kö
szöntötték a Hizoltócsapatot.

Egy hollandusnak sikerült szép időt „csinálni". Egy
hollandus ember, Veraart, legutóbb érdekes kísérleteket 
végzett. Veraart két hárommotoros repülőgépével indult. 
A két gépen 600, illetve 700 kilogramm apró darabokra 
összetört jeget helyeztek el. Mikor a két repülőgép mint
egy 700 méter magasságban egy meglehetősen süni, nagy, 
sötét felhő fölé került, Veraart utasítást adott, hogy az 
apró jégdarabokat szórják a felhőre. A két gép ekkor Hága 
fölött volt s a városra néhány percen keresztül sürü eső 
esett, majd az esőfelhő szétfoszlott és gyönyörű napsüté
ses idő lett. Feladatát tehát sikerrel oldotta meg, mert azt 
tűzte ki célul, hogy szép időt „csinál".

S». ■zárna. 10 blllentyO 2 bégével, 60 acélhangu 2 kórussal p  21.—
40. Bzámu. ugyanilyen. de 4 bégével. Tehát 60 acélhanggal P  2 3 .—
41. azániu. 19 blllentyO. 8 b égé. 4 kórussal. 100 acélhanggal P á s .— 

öaszes hangszerek csokis Itt a  gyárban kaphatók. Á rjegyzéket
tngyca kOld:

Mogyoróssy hangszergyár, SábZSU'1?;:
A vllte KMbh tewMrffyte*.
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Mezőn.
Akkor vagyok boldog, ha a mezőt járom.
Nyitni, bontakozni a pipacsot látom.
Pipacsot, a búzaföld ringó tengerében 
8  felém száll az öröm pillangó képében.

Akkor vagyok boldog s érzem m?gam otthon.
Mikor a mezövei beszélgetek titkon.
Hosszú barázdákban, mikor gyik futkároz,
S  előttem az árnyék engemet utánoz.

Akkor vagyok boldog, ha. látom ekéjét 
A gazdának, mint szántja dús fekete földjét.
Mikor aztán ebből zöld vetések nőnek 
És kísér ja doznak a jövő remények.

Akkor vagyok boldog, s élvezem a határt,
Mikor nem látok egy bús arcot se már.
Pingó búzatáblán aratókat látok,
Dalolva gyűjtenek az aratólányok.

(Beküldte Gombos Mihály Tiszalökről.j

Vakmerő ejtőemyőugrás 9350 r.'éter magasságból. Vak
merő ejtőernyőugrást csinált Donahvt: amerikai rekorder. Az 
ejtőernyőugrás világrekordját akarta megjavítani és 935d 
méter magasságból ugrott ki ernyőjével a repülőgépből. A vi
lágrekordot meg is javította, úgy látszik azonban, hogy életével 
kell fizetnie ezért a rekordja vitásért. Dohanuc odáig ment vak
merőségében, hogy oxigénkészülék nélkül kísérelte meg az ug
rást. Miután a 9000 méteres régiókban a levegő már egészen 
ritka, nem tudott lélegzethez jutni és félig megfulladva ért 
földet. Eszméletlenül találták az ejtőernyő alatt és bár azonnal 
mesterséges lélegzést alkalmaztak, nincs remény, hogy a vak
merő világrekorder életbenmarad.

Megszállt területen tartóztatták le a  fajszi arzénmérgezés 
egyik gyanúsítottját. A Fájsz községben előfordult arzénmérge
zési esetek egyik gyanúsítottja, Takács Istvánná Várnái F ran 
ciska. már régebben a Szabadka melletti Paliesra költözött. Ta
kácsnál azzal vádolja az ügyészség, hogy 1910. évben nevelő
atyját, Kupusz Pétert, 1920-ban pedig első férjét. Bajzik 
Ambrus fajszi gazdálkodót arzénnal megmérgezte, hogy vagyo
nukat a maga számára megkapari thassa. A kalocsai kir. ügyész
ség megkeresésére a szabadkai rendőrség őrizetbe vette a kettős 
gyilkossággal gyannsitott asszonyt s értesítette a kalocsai ügyész 
séget, hogy Takács Ixtvánnét a napokban Kelebia határállomá
son át fogja adni a magyar csendőrségnek.

Félholtra vertek egy magyar újságírót a román rendőrid/, 
tosok. Karádi Nagy Lajost, a ..Keleti Újság" közgazdasági ro
vatvezetőjét, aki hivatalos kitüntetésben Aradon tartózkodott, 
súlyos rendőri brutalitás érte. A vonatra várakozó újságíró l>e- 
iilt az egyik aradi kávéházba, ahol a határról lerándult rendőr- 
biztosok mulattak. Mulatozás közben a rendőrbiztos-társaság 
minden ok nélkül l>elekötött és a  védtelen újságírót véresre 
verték, majd az előhívott autótaxiba tuszkolták és azzal a fel
kiáltássá!. hogy most viszik haza, Magjarországra, elindultak 
a határ felé. Útközben azonban a részeg emberek mást gon
doltak és a több sebből vérző Nagy Lajost kidobták a robogó 
autóból és az országúton hagyták. A reggeli órákban a teljesen 
összetört hírlapíró nagynehezen magához tért és bevánszorgott 
Aradra, ahol azonnal orvosi látleletet vétetett fel és megtette 
a följelentést a brutális támadók ellen.

A kendergyár szennyvize pusztítja a Sióban a halakat. 
A Sióban az utóbbi időben tömegesen pusztultak el a halak, a 
gyönki főszolgabíró megállapította, hogy a feltűnő pusztulás 
tolnanémedi kendergyártól lefelé volt észlelhető a Sióban. A 
döglött halakból és a vízből küldött minták alapján a halélet
tani állomás megállapította, hogy valóban « kendergyár szenny 
vize. ölte meg a halakat. Minthogy a gyár vizrendőri kihágást 
követett el, felelős a kárért.

Földlavina mentett meg egy olasz falut a földrengéstől
A földrengéssé tóttá területről különös természeti tüneményről 
érkezik hir. Ennek a tüneménynek köszönheti menekülését 
Giorgio la Molara falucska. A földrengés közvetlenül « Béta 
vento határában fekvő község szélén ért véget. Utolsó erejét 
abban adta ki, hogy nyolc kilométer hosszú földlawnát emelt ki, 
amely északkeleti-délnyugati irányban húzódott, pontasan a 
földrengés irányában. A Tammaro folyó, amely még a földia' 
nán Innen volt, egy kilométer hosszúságban kilépett medréből. 
.4 földlavina a folyó régi medrébe zuhant. Ezer és ezer hal ki 
rült szárazra és ott pusztult el a lavinán. A földcsuszamlás erei, 
oly hatalmas volt, hogy a folyó partján húzódó sziklás domb 
oldalból egy kétszáz tonna nehéz sziklatömböt fiz méter magasra 
dobott.

Különös öngyilkossági kisérlel. Korosetz Antal 32 é \,
tébolyda! ápoló a bécsi városhatárban eddig Ismeretlen 
ból, különös öngyilkossági kísérletet követett el. Először borotva 
pengével sebet ejtett a nyakán, azután tíz méter hosszú drótot, 
amelynek egyik régére köret erősített, átvetett a magasfesziilf 
ségü áramvezetéken. Ezáltal az áramkörbe kapcsolódott, amely 
eltaszitotta, esésével azonban leszakadt a drót az áramvezeték 
ről és Így elkerülte a biztos halált, de súlyos égési sel>eket szén 
védett a bal alsókarján és mindkét lábán.

Esküvőjük után két héttel halálos szerencsétlenség ért egy 
házaspárt. Tours franciaországi városka közelében egy fiatal 
házaspár, amelynek két héttel ezelőtt volt az esküvője, kirándu 
lásra ment. Hazafelé jövet a motorkerékpár beleszaladt egv 
szembejövő másik automobilba. Az összeütközés oly szerencsét 
lenül történt, hogy a fiatal férj és felesége hatalmas Ívben egy 
fának zuhantak. Mindketten koponyaalap! törést szenvedtek és 
azonnal meghaltak.

Súlyos autószerencsétlenség a Svábhegyen. Súlyos kimen* 
telii autószerencsétlenség történt augusztus hó 10-én, vasárnap 
délután a Svábhegyen, az Istenhegyi-uton. A délutáni órákba. 
Spitzer Manó 59 éves építési vállalkozó feleségével, leányával, 
egy uriasszonnyal és a szakácsnőjével együtt gépkocsin haladt 
az Istenhegyi-utón. A gépkocsi. melyet Patoeska János 35 éves 
soffőr vezetett, egy kanyarulatnál elromlott, a fékje felmondta 
a szolgálatot. A nehéz fordulóban a fékhiba következtében 
nagy sebességgel haladt a gépkocsi s a soffőr nem volt ura az 
autónak, amely nagy erővel nekiment a hegyoldalnak. Az ütő 
dés következtében a gépkocsi felborult, az utasok pedig az ut 
testre zuhantak. Patoeska János soffőr olyan nagy erővel zu 
hant a kősziklának, hogy még a szerencsétlenség szinhelyi' > 
koponyatörés következtében meghalt. A gépkocsi többi utasai 
eszméletlenül maradtak a z  autó roncsai közelében. Több orv, 
és két mentőkocsi érkezett a baleset színhelyére, hogy a seb*1 
sülteket kórházba szállítsa. A mentők valamennylüket a Siest , 
Szanatóriumba szállították, ahol az orvosok megállapított:í 
hogy valamennyien agyrázkódást szenvedtek s ezenkívül súly 
zuzódásokat és töréseket.

Folyik a munka az olasz földrengéssujtott területen. M<>- 
dolgoznak az olaszországi földrengés halálos áldozatainak pót 
tos listáján. A halottak száma valószínűleg kisebb lesz, mint 
amennyi a. legutolsó hivatalos kimutatásban szerepel. Sok ern 
benői ugyanis, akiről azt hitték, hogy a romok között lelte 
halálát, kiderült, hogy elmenekült a helységekből s azért n-iu 
találták. Ezek azóta vissza tértek. A lerombolt házak helyett 
nem közönséges barakkok építését kezdték meg. mint ahogy 
azelőtt földrengések alkalmával mindig szokásban volt, hanem 
a hygiénikus követemén yeknek megfelelő szobákra osztott há 
zakat. Ez a körülmény is biztosítja, hogy a lakosság, ha beköl 
tözik a házakba, újból rendes életmódot kezdhet.

M á t h é  A n d r á s
vórSzróz árugyár, ÚJPEST. 
Gróf K árolyi-utca 17. szám.

Telefon: Újpest 18.
Legm odernebb pálinkafözökáczfilékek  raktára. 
Kérjen árajánlatot — N yugatitól B villam ossal.
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Halászok élethalál-küzdelnie a cethallal. Nehéz küzdelmük 
v ilt a siraeusal (halászoknak egy öf méter hosszú cethallal. A 
rethal belekerült a szoritóha, a háló végéhe, ahová a halászok 
a háló összevonásával behajtják a halakat, hogy szigonnyal vé
gezzenek velük. Az óriási cethal vadul csapkodott maga körül 
ós a legnagyobb veszedelembe döntötte a halászokat. .1 halászok 
teljes két óra hosszat küzdöttek könnyű csónakjaikról a meg- 
m init cethallal. Baltákkal -és szigonyokkal dögönyözték az 
óriási halat, majd később puskákból lövöldöztek rá. Hosszadal- 
;n s küzdelem után végre sikerült a cet halat ártalmatlanná 
tenni. Közben több csónak felborult s  a halászok a vízbe estek. 
Sokan közülük csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták megmen
ten; élet tikét.

Sokgyermekes családanyák kitüntetése Pécsett és Szegeden.
A magyar anyák nemzeti ünnepe előkészitőbizottsága a leg- 
többgyermekes anyákat ez évben is emlékéremmel és pénz
segélyei tünteti ki. Pécsre két derék családanya részére ér
kezett ezúttal kitüntetés. Az egyiket Bíró Iiuréné tizenegy 
gyermekes családanya kapja, a másikat Szegedi Jánosné 
pécsujhelyi lakos, akinek tiz gyermeke van. Mind a két anya 
a kitüntetésen kívül huszonötdiuszonöt pengőt is kap. Szege
den 81 olyan anyát Írtak össze, akinek 4— 14 gyermeke van. 
Vz összeiróttak között Ambrus Jánosnénak 17 gyermeke kö
zű: 12 van életben, Dobó Tamásnénak 14 élő gyermeke, négy 
szt-gedl anyának 11 gyermeke, hét anyának 10—10 gyér 
ineke van.

öngyilkos lett, mert nemi bírta német hazája nyomorát el
viselni. Különös indokolással követett el öngyilkosságot egy drez 
dal szállodában Habura Károly berlini diák. A fiatalember fő 
lelőtte magát, miután levelet írt, amelyben közli, hogy öw- 
gyilkosságot hazája nyomara / ölöt ti elkeseredésében követte 
el. Az utóbbi Időben sokat foglalkozott a német politikai vi
szonyokkal és arra a következtetésre jutott, hogy a német 
nemzet helyzete reménytelen, Ezt a gondolatot nem tudta elvi
selni és inkább a halálba menekült. Habura barátai szerint a 
fiatal diákon az utóbbi időben búskomorság tünetei mutat 
koztak.

mezógazpasAgi munkapiac.
Az Orszá-gos Gazdasági Munkaközvetítő Iroda közlése 

szerint
m unkást k eres:

Szőke József dr. vasúti főfelügyelő egy feles vagy százaié 
kos haszon részesedésű kertészt keres rákosszentmihályi 4*/> hol 
das virágkertészetéhez. Kisebb tőkével rendelkezők előnyben. .!«• 
lentkezés eddigi működésűkről szóló bizonyítványok felmutató 
savai Budapest. II., Szász Károly utca ő . 111. em. 1.

A természet csodái.
Ausztriában egy barlangban a földről egyforma nagyságú jég- 
>>-alopok merednek fölfelé, mint a szőlőkarók a szőlőben. A 

ndkivüi érdekes tünemény magyarázata az. hogy a barlang 
’ -jéről vlzcaöppek hullanak alá. melyek a talaj közelében

•evő hideg levegőrétegben megfagynak. A jégoszlopok teljesen 
•jgyforma magassága m utatja a hideg levegőréteg magasságát.

Fegyver, lőszer és javítás

A természet csodái.
A jégoszlopok közelebbről fényképezve.

TRÉFÁK
Alighanem igaza van.

— Igazgató ur. kérek egy napi szabadságot.
— Minek az magának?
— Holnap nősülök, kérem.
— Hát magának mindenütt ott kell lenni!

A sípoló tüdő.
— Barátom, maga nagyon, beteg. Harminc éves praxi

som alatt még nem volt dolgom ennyire sípoló tüdővel.
— Az meglehet, doktor ur. Én ugyanis futbailbiró vagyok és 

tegnap futás közben lenyeltem a jelzősipo*.
így is lehet.

— Akarsz féláron utazni Bécsig?
— Hogyne 1
— Akkor meri) yi/aloy Gyftrii) éx ott wUtx roxiífi jeouet.

A láhbénulás.
— Doktor ur. mitől kezd bénulni a ballábam?
— Hja. barátom, a kortól! • - •
— Aligha lesz úgy, mert a johhW.ho-m cogidős a hallói ex 

mAjxe Iá) . . .
A papagáj.

Egy vidéki földbirtokos, akinek Budán palotája van, torkig 
volt m ár a megbízhatatlan inasaival. Körülnézett a gazdaságé 
bán és egy jóképű falusi legényt választott ki inasnak. Miután 
libériába öltöztette, tövlröl-begyire elmagyarázta neki. nti a 
napi teendője.

— A legfontosabb, hogy reggel a kalitkát, kitisztítsad és 
friss eledelt adj a papagájnak.

A legény először hallotta a „papagáj" szót, nem is igen Je
gyezte meg. De már az első reggel baj történt. A papagáj bele
vájta a csőrét az inas kezefejébe. úgyhogy kórházba kellett 
vinni, mert hevesen vérzett a seb. Az orvos megnézte és meg
kérdezte :

— Aztán ki csinálta ezt a csúnya sebet?
A legény vállat vont:
— A fene tu d ja  a nevét, kérem . . . \ n l e m i  zsidó korxa 

fo lt. ________________________________________________ _____

a legolcsóbban Mravkó utóda G y u r u s z  G y ö r g y
puskam űvesés kereskedő, Budapest, IV, KAroly-USrut 22. (Udvarban)
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Henrik, akiről a történet szól, szakács volt. Dehogy 
gondolta volna, hogy valamikor még hős is lesz.

Mindent a véletlen csinál.
Bevonulása után a huszárokhoz került s mikor meg

hallották róla, hogy szakács a mestersége, nyomban be
osztották századszakácsnak s a harctérre már ebben a 
minőségben jutott el. Hogy az állását állandóan biztosítsa 
magának, okos ésszel a kondér kis bográcsában olyan 
pompás ételeket főzött a tiszt urak számára, hogy no! 
Leggyakrabban vesepecsenyét sütött, mert ez volt a száza
dos kedvenc étele.

.4 zászlóalj négy konyhája mindig együtt volt. Béké
sen siitöttek-f űztek.

Egy napon azonban, mintha felborult volna a világ 
rendje, Nagy ágyúzás volt. Henrik kiváncsi volt, felment 
a dombra, amely mögött a zászlóalj kondérjai füstölögtek. 
Alig ért a dombra, látja ám, hogy a közeli erdőből kozák
csapat bontakozik ki és egyenesen a konyhák felé tarta
nak. Azt sem tudta hirtelen, hogyan került vissza a 
völgybe és nagyot kiáltott:

— Jönnek a kozákok
Több sem kellett a jámbor szakácsoknak, felmásztak 

az öreg huszárlovakra. Henriknek zavarában eszébe jutott 
a vesepecsenye. Azt csak nem hagyja ott a kozákoknak! 
A bográcsot betemette a kondérral, a tetejét besrófolta, 
felkötötte a lova szerszámjára és maga is felmászott a 
lóra.

Éppen menekülni akart már, mikor a lova hirtelen 
elkezdett ágaskodni. A vesepecsenyés bogrács ugyanis a 
szerszámon lógva, hol ide, hol oda verődve, égette a ló 
hasát.

A ló bolondos ugrálása a többi lóra is átragadt s nem 
akartak elindulni, akárhogyan is biztatták a lovasaik.

A kozákok meg azalatt folyton közeledtek.
.4 szakácsok izzadtak félelmükben, de a lovak mégsem 

mentek. A nagy drukkban végre Henrik lova hirtelen 
megfordult s mint a nyúl rohant előre, egyenesen neki a 
kozákoknak.

.4 többi ló látva ezt, szintén megindult Henrik után.
Minél gyorsabban futott a ló, a bogrács annál jobban 

csapkodott, annál jobban égette a hasát s annál jobban 
rohant előre, a többi meg utána.

A helyzet most hirtelen megváltozott.
A kozákok, amint észrevették az őrülten vágtató 

lovakat, a szakácsokat huszároknak nézték. Gyorsan meg
fordították hát a lovaikat és elvágtattak.

A szakácsok lovai pedig óssze-vissza nyargalásztak 
Henrik lova után. Végre jó negyedóra múlva, mikor a 
vesepecsenye kihűlni kezdett, Henrik lova is megcsende
sedett.

.4 század éppen akkor érkezett a völgybe, hogy a 
kozákokat elkergesse. A százados végignézte az egész 
rohamot, ö  maga is azt hitte, hogy a huszárok rohamoz
tak. De mikor Henrik és társai odaértek hozzá és fel
ismerte őket, alig tudott a csodálkozástól szóhoz jutni.

.4 szakácsok még mindig remegtek. Azt hitték, hogy 
megbüntetik őket. Nagyot néztek azonban, mikor vitéz 
támadásukért a százados megdicsérte őket.

Csupán Henrik mosolygott. Nem szólt volna a vi
lágért sem. De a vesepecsenyés bográcsot boldogan szorí
totta hóna alá.
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _________  NYÁRT ANDOR.

T i s z a u J l ö L l t i
b a j u s z p e d r ő

a ROYKÓ oórvel í»  rÓMMzinvédjegKyel valódi.

Kérdés: 1. Ez évben tokkal több az adóm, mint n múlt ér 
ben volt, hová forduljak? 2. ltol lehet megtudni az összes adó
nemek törvén yes mennyiségét? —  Felelet: 1. Az állami adók 
kivetése ellen az adóhivatalnál benyújtandó és a m. klr. pénz 
ügyigazgatósághoz cimzendő felebl>ezéssel é lh e t Egyházi adó 
ellen pedig a megyei püspök úrhoz adhat be felebliezést. 2 
Kiadóhivatalunk utján megkaphat minden könyvet, Írja meg 
mire van szüksége.

Kérdés: Bérelt földem után a bért természetben, búzában 
tartozom a szerződés szerint fizetni. Kit illet meg a bólét ta, 
engem, a bérlőt vagy a bérbeadót? (T. K., 9089. sz. előfizető.) 
— Felelet: A bér fejében természetiben szolgáltatott búza min 
den métermázsája után három pengő értékű gabonajegyszel 
vényt jogosult a bérbeadótól követelni Ön, a búzát termelő 
bérlő.

Kérdés: 1. Homoki földbe milyen magot vessek zöldtrágyá 
mik? 2. Meg lehet-e javítani az avas zsírt? (T. K., Győrszabad- 
hegy.) — Felelet: 1. Homoki talajra  legjobb zöWtrágya nö
vény a fehér csillagfiirt, de ezt tavasszal kell vetni és a virág 
zás végén alászántani. I^ehet ugyan ősszel is vetni, de az őszi 
vetés a szárazság miatt nem szokott sikerülni. A leszánfás 
után nem is lehet a földet mindjárt elvetni, mert az, a zöld 
trágya leszántása után üreges marad, tehát (ülepednie kell. 
A fehér csillagfürtből katasztrális holdanként 60—70 kg. vető 
mag kell. ára 100 kilónként 22—23 pengő. Kapható minden 
jobb magkereskedésl^en. 2. Az avas zsírt megjavítani nem le
het. A zsír a-vasodása bomlási folyamat. Ezért az avas zsirból 
legfeljeld) szappant lehet főzni, mert az avas zsír az egészségre 
is ártalmas.

Kérdés: 1. Képzett molnárnak kelt-e lennie aainak, aki de- 
rálómalmot vezet? 2. Mi a sertésvész orvossága? (Ez. A., Kor
mán.) —  Felelet: 1. A részes darálás iparengedélyhez van 
kötve, amely iparengedélyt tartozik megszerezni a darálóma 
lom tulajdonosa. Az iparengedélyt persze csak olyan egyén 
kapja, aki a tanonci és legény! évelt valamely malomban ki
töltötte. Iparengedély megadása iránt az illetékes főszolgabíró
hoz kell fordulni. Ilyen iparengedély nélkül idegeneknek da 
rálni nem szabad. Saját részére azonban ki-ki daráBhat ipar 
engedély nélkül is. 2. Sertésvész ellen csak egyetlen orvosság 
van, az oltás, amit persze csak állatorvos végezlhet. Azért fór 
dúljon mielőbb állatorvoshoz. A vészt a mangalicasertés sok 
kai jobban állja, mint a keseszőrii angol.

Kérdés: Hol értékesíthetem az anyarozsot? (Hü olvasó. 
Abaujszántó.) — Felelet: Anyarozsot vesz a „Herbárla*’ gyógy 
növénykereskedelmi Rt T„ Budapest, VII., Károly király-ut 15 
Kilóját 2 pengőért veszi és s beküldendő anyarozsot jól ki kell 
szárítani.

Kérdés: Melyik a legjobb fajin, és meg nem dűlő búza' 
(R. .4., Homoktmégy.) —  Felelet: Egy nagyon jó fa jta  és a 
megdőlésnek ellentálló buzafajta a „Bánkút! 1201“-es. Kapható 
a bánkuti hercegi uradalomnál Bánkúton, vagy Monteuuovo 
herceg uradalmában Németbolyon, Baranya megyében.

Kérdés: 1. Hol szerezhetek be keltetőgépet? 2. Melyik a 
legjobb fajta hdzinyul? (JjOl.) —  Felelet: 1. Keltető gépet le
het kapni részletre és pedig a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze 
ténél, Budapest, V., Alkotmány-utca 29. Hogy milyen feltéte
lek mellett, az függ attól, hogy milyen gépet akar venni, il
letve hogy mi lesz a gép ára. Forduljon a fend címhez és kö
zölje, hogy hány tojásbefogadó képességű keltetőgépre lenne 
szüksége, mire ők közük, hogy mi a gé.p ára és milyen fizetési 
feltételek mellett lehet azt megkapni. 2. Hogy melyik fajta 
házlnyul a legjobb, arra nem lehet egyszerűen választ adni és 
pedig azért nem, mert nagyon sok fajta jó házlnyul van és 
egyik tenyésztő az egyiket, a másik a másikat ta rtja  jónak. 
Vegye meg Schiílga: „Jövedelmező házinyultenyésztés“ című 
könyvét. Ebben benne van az összes jófajta házlnyul leírása és 
tenyésztés módja, ebből megtudhatja, hogy melyik felel meg 
az ön igényeinek leginkább.

F ö l d b i r t o k o s o k ,  f i g y e l m é b e ! Akik rövidesen
jelentkeznek, azoknak 30 koldoa U lfill birtokra folyóstttatunk
7 R Í  « > £ a a l4 k o «  U p a a a  törlesztéséé kölcsönt. Rövidebb vagy hosszabb 
időre. I., II-. III., helyfl nagy kamatú tartozásokat U la tA k m o s ia M a  k « -  
k o a r a r U la a k .  - Helyszíni becslés nem kel,. Ingyen felvilágosítást nyújt: 
Agrárja Rá«»ré«ytároaoág Budapest, Erzsébet-körut 2.
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Kérdés: 1- /Mnj/ méteres körzetben védi meg a villámhárító 
z ah’Ha lévő épületet? 2. Hol kell feljelenteni a mulasztó posta- 

ablkai mezőt tat? 3. Lehet-e kapni operettet könyvalakban?
4 1 e előnye a leventeoktatónak a katonaságnál ? (K. M. N., 
yajjaszovdt.) — Felelet: 1. Gyakorlati megállapítás szerint, ál
talában a villámhárítónak a földtől számított magassága adja 
annak a körnek a sugarát, amely körnek területét a villámhárító 
fl villám becsapásától védi. 2. Az illetékes postaigazgatóságnál.
3 i 'í ii, Írja meg, hogy milyen darab szükséges, ha kaptható, azt 
Kiadóhivatalunk beszerzi az Ön számára. 4. Igen. Az az előnye, 
hogy a gyakorlatok nagy részét már tudja és igy könnyebben 
nieii-t előre. Mozlszinésznökre vonatkozóan — sajnálatunkra — 
felv :ágositás«al nem szolgálhatunk. Forduljon valamelyik szín
házi újsághoz. A per eredményére vonatkozóan jóslásba nem 
bocsátkozunk. Meg kell várni a döntést. Ha az meglesz, úgy Írja
meg és tanáccsal szolgálunk.

Kérdés: 1. Tizenhét éves vagyok, négy polgári iskolát és egy 
felsőkereskedelmi osztályt végeztem. Katona akarok lenni, le- 
hetséges-ef 2. Hol kaphatok kimerítő felvilágosítást a felvételre 
vonatkozóan? 3. Folytathatom-e tanulmányaimat a katonai szol
gálat alatt? 4. A leventegyakorla tokon való részvételre ulézést 
kapok-e, vagy pedig nekem kell jelentkezni? (11. J., Farád.) — 
Fektet: 1. Ha testileg alkalmas és szülei beleegyeznek, fel
veszik a honvédség kötelékébe. 2. Forduljon az illetékes vegyes 
dandáparancsnoksághoz, amely Szombathelyen székel. 3. Az 
első év leszolgálása után alkahna nyílik tanulmányainak foly
tatására 4. Erre vonatkozóan értesítést kap. Azonban Jó lesz, 
ha inkább jelentkezik a járási testnevelési felügyelőnél.

Kérdés: Magyar állampolgár vagyok és Svájcban házat 
szeretnék venni. Két höna-pot akarok Svájcban tölteni, vásárol
hatok-e házal? (11 ■/., Nagykörös.) —  Felelet: A ház vásárlásá
nak semmi különösebb akadálya nem lehet. Svájcba érvényes 
magyar útlevéllel utazhat. Útlevelét vízummal kell ellátni a Bu
dapesten székelő svájci konzulátusnál (IX., Szvetenay-utca 21.)

Kérdés: 1. Szeretném megtudni, hogy hol txwi Dunántúlon 
gyorsított tüzérütegt 2. Von-e a honvédségnek motorkerék páros - 
ezredet (ífj. D. (ly., örvényeshegy.) —  Felelet: 1. Nem tudjuk, 
mit ért ön gyorsított tüzérüteg a la tt s igy kimerítő választ sem 
adhatunk. Forduljon közvetlenül a hajmáskéri m klr. állomás- 
parancsnoksághoz. Hajmáskér (Veszpréuunegye.) — 2. Motor
kerékpárosezredről nem tudunk, csupán kerékpáros zászló
aljakról. Eziránt az Ölthöz legközelebb eső katonai parancsnok
ság tu<l felvilágosítást nyújtani.

Kérdés: .4 szőlőtőkék' meggombásodtak. Hogy védekezzünk 
ellene? (L. K., fíajaszentistvdn.) —  Felelet: A szőlőtőkék g«wn- 
babetegsége többféle lehet, hogy melyik, azt csak vizsgálattal 
lehet megállapítani. Szíveskedjenek 2—3 beteg tőkét nedves 
mohába csomagolni és elküldeni a következő címre: M. Kir. 
AimiMdológiai Intézet, Budapest, II.. Hermáim Ottó-ut lő. Eb 
ben az Intézetben a tőkéket megvizsgálják, megállapítják a 
betegségét és útm utatást adnak a védekezésre vonatkozólag. A 
vizsgálat dija 2—3 pengő.

Kérdés: 1. Hogy védekezzem a csimasz pusztítása ellen? 
2. Hol vásárolhatok szénJcéneget? (Hű előfizető, Medina.) — 
Feleiét: 1. A pajorok (csimasz) ellen hatásos a szénkéneggel 
való védekezés. A szénkénegezés ideje vagy az ősz, november 
hó, vágj a tavasz, február-március 'hó. A szénkénegezést min
dig hosszabb szárazságot követő kiadós eső után kell végre
hajtató. A késői, április-májusi szénkénegezés nem használ, 
mert akkor már a pajorok nagyrésze kibújt a földből. Az ifiéi 
ültetés? lehet most ősszel szénkénegezni. A használandó szén- 
kéneg mennyisége négyszögméterenként 24 gramm. Igen kö
tött • .•vagon 32 gramm. 2. Szénkéneg beszerezhető a „Magyar 
Szénkéneg K. T.“-nál, Budapest, V., Zoltán-utca 6. Előre is 
figyelmeztetjük azonban, hogy a szénkéneg nagyon veszedel
mes robbanó szer, tehát közelében gyufát gyújtani, pipázni 
nem szabad. Harmadik kérdésére később küldünk választ.

Kérdés: Hogy kell gyalult tököt télire eltenni? (7927. sz. 
— Felelet: Tök és uborka eltevése télire, úgy törté

nik. hogy a meggyalult tököt 15% sóval, kő, üveg vagy fa- 
♦xh nybe szorosan beesömöszöljük. (Tehát minden kg. gyalult 
tökre 15 dkg. sót veszünk.) Ha másnapra a tök nem ereszt le- 
vet- 30%-os (minden literre 30 dkg.) sósvizzel feltöltjük. 
Az ul>orkAt teljesen azonos módon lehet eltenni, mint a tököt. 
Használat előtt az igy készüit főzelékeket alaposan kik kell
áztatni, mert különben az étel élvezhetetlenül sós lesz.

1 . I)ávod. Az államsegéllyel vett tenyészmarhákra több
n : :szterl rendelet vonatkozik és miután nem közli, hogy mit 
szeretne tudni, nem is tudunk határozott választ adni. Fordul
jon az Illetékes járási gazdasági felügyelőséghez, az minden 
***** vonatkozó kérdésben választ tud adni.

Kérdés: 1. Sógorom Amerikában él, azonban nem tudom 
dinét. Hová forduljak, hogy megtudhassam? 2. 1915. március 
21-én orosz fogságba estem. Azt megelőzően öt hónapig teljesí
tettem ha retéri szolgálatot. Jogom van-e a Károly csapat - 
keresztre? 3. Ar anyósom élvezeti jogára kivetett adót köteles 
vagyok-e én megfizetni, mert rajtam hajtják azt be? (O. F.,
Ibrány.) —  Felelet: 1. Sógora címe után érdeklődhet a Budapes
ten lévő amerikai konzulátusnál, melynek címe: American Ge
neral Cosulat, Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 16. szám. Ha 
ide fordul. írja meg levelében sógorának legutolsó tartózkodási 
helyét, esetleg foglalkozását, továbbá születési adatait és hogy 
mikor vándorolt ki Amerikába. 2. Minden katona, aki legalább 
hat hétig teljesített harctéri szolgálatot, igényt tarthat a Károly 
csapatkeresztre. Forduljon a Hadtörténelmi Levéltárhoz, Buda
pest, I., Bécsi kapu-tér 2. sz. 3. A haszonélvezet után a jövedelem
adót az köteles megfizetni, aki a haszonélvezeti összeget kéz
hez veszi, az máson nem hajtható be. Ha az ingatlan újabb 
adásvételi szerződéssel már harmadik tulajdonos kezén van. 
úgy az előző második szerződést hatálytalanítani és igy az in
gatlant visszaszerezni nem lehet. Negyedik kérdésére az a vá
laszunk, hogy a haszonélvezeti terhelés nem akadályozza az; 
meg. hogy a területre építkezni ne lehessen.

Kérdés: 1908-ban születtem, hat elemi iskolát jártam és 
molnárságot tanultam. Katonatiszt szeretnék lenni, hogyan volna 
ez lehetséges? (X. F., Á.— m.) —  Felelet: A magyar királyi hon
védség keretében katonatiszteknek azokat nevezik ki, akik a 
budapesti kir. honvél Ludovika akadémiát, vagy pedig a pécsi
m. kir. Zrínyi Miklós rendészeti főiskolát elvégzik. Ide csak 
érettségizetteket vesznek fel. Ha beáll a honvédség kötelékébe és 
ott állandó szolgálatra kötelezi magát, úgy idővel az altiszti 
rendfokozat legmagasabb rangját, — az alhadnagyságot is el
érheti. Kívánatos lenne, ha elvégezné a jutási altisztképző is
kolát. Forduljon felvilágosításért az iskola vezetőségéhez, Jutás, 
Veszprémmegye.

Kérdés: Többen vagyunk őstermelők, akik gyümölcsöt, sző
lőt és bort szeretnénk hal-nyolc métermázsás tételben külföldre 
szállítani. Hová forduljunk, hogy teljesen kimerítő tájékozást 
kapjunk a külföldi piacokról, szállítás módjáról, árakról, stb.? 
(Sz. A.) — Felelet: Forduljanak sürgősen a Mezőgazdasági és 
terményforgalmi intézethez, Budapest, V., Széchenyi-utca 1. sz.

Kérdés: Malombérlő vagyok, ki köteles a  kereseti adót 
fizetni? (Fgy régi —  7 $6}. sz. — előfizető.) —  Felelet: A ma
lom utáni kereseti adót az köteles fizetni, aki a malom üzemé
vel foglalkozik, ha azonban a szerződésben másképpen van a 
megállapodás, úgy az az irányadó.

Magyarországon Is kapható a

I t f o r g is s  
a r c k r é m

bőrifjitó találmánya, 
bőrelöregedést megállítja 
és az arcot megifjitja.

Ism ertetőt küld

N org iss M ü vek
Budapest, VI., Sziv-u. 15.

Követelje mindenütt.
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A FÖLDOSZTÁS.
— Népszínmű három felvonásban.

Irtás ifj. K. Kálmán Sándor nógrádverőcei k isgazda .

A darabot a „Vasárnap" műkedvelő-olvasói a szerző engedélyével díjmentesen előadhatják.

(16. közlemény.)
TERCSI - Tu.lod mit, Zolikám? Gyerünk arra előre, néz

zünk szét, mert ha valaki meglát Itt, feltűnik neki, hogy kettes
be vagyunk.

ZOLI: Téged tán akkor se zavarna el az urad, ha meg
tudna valamit.

TERCSI: Nem, attól nem félek. Megbolondítottám egészen. 
Gyerünk!

ZOLI: De hová?
ZOLI: Majd megtudod egy-kettőre.
ZOLI: Félhárom. Gyerünk! (Bemenneic.)

VIII. jelenet.
(Józsi, majd Tóni.)

JÓZSI: Szerencse, hogy félre tudtam húzódni. Kezembe 
vagy Csorba Gergely kétfélekéi>pen Is. A bíróságodra már rá
csaptam. De tudom, hogy még erre nem adod he a derekad, 
de annál jobban meggörnyedsz, ('r.teftt’óől elóueszi Zoli levelit) 
ha ezt a levelet az orrodhoz törlőm. (0/tvttt.wj : Epedve várlak, 
csókjaimmal. Tercsi.

TÓNI: No, Józsikám, mi újság, hány iholdath kaphtiál?
JÓZSI: Semmi közöd hozzá. Hozz eg.v üveg bort és két 

poharat. A Petit küldd he, mulatni akarok.
TÓNI: Kitérem, kitérem. (Elmegy.)
JÓZSI: A földet szeretnék ők felhalábolnl, de arra nincs 

gondjuk, hogy azoknak a szegény elesett hősöknek emléktáblát 
faragtatnának. Szálma helyett már bankókkal vau kitömve a 
nytjszolyájuk.

IX. jelenet
(Józsi, Szőrös, majd Tóni.)

SZÓRÓS: Mi újság Józsikám?
JÓZSI; Azóta már izzadnak, fel lesz forgatva a falu.
SZŐRÖS: De jó, hogy a vigin lakok.
JÓZSI: Ülj le.
TÓNI: Egy üveg bor és kéth pohár, thessék. De gorombhtt 

lettél, mint egy pokródh.
JÓZSI (önt): Ne beszélj, eredj a dolgodra.
TÓNI: Kitérem. (Elmegy.)
JÓZSI: Igyál Peti!
SZŐRÖS: Isten éltessen!
JÓZSI : Téged Is. (Itatok.)
SZŐRÖS: Mondd már, hogy tn ment?
JÓ ZSI: Ahogy csak akartam. Megkérdeztem, hogy miéri 

ttom a Jegyző Irta össze az Igénylőket.
SZŐRÖS: Beteg az nagyon, kérlek.
JÓ ZSI: ő  Is azt mondta. De én erre elmondtam a te 

esetedet. Elmondtam, hogy ők csak azt tartották szem előtt, 
hogy mentül többen legyenek az Igénylők. Sok legyen köztük, 
aki elprédálja, hogy ök megvehessék. Megmondtam, a Hor 
nyos ajánlatát, amit neked tett.

SZŐRÖS: Csak engem ne említettél volna.
-JÓZSI: Ne félj semmit! Erre kérték az urak a jegyzőt, 

hogy a bírót, meg a tanácsosait függessze fel.
SZŐRÖS: J a j ! Jaj ! Énmlattam felakasztják!
JÓZSI: Ne óbégass te hülye! Hiába voltál katona? Fel- 

...g—ztlk az állásuktól. Ugyan csak akarták, de én kértem,
hogy intézzék el másként az ügyet.

SZŐRÖS: Hála Istennek.
JÓZSI: A birtokba vezetést elhalasztják, uz Igénylőkről 

erkölcs! bizonyítványt kérnek. Csorba Gergely bírót, Hornyok 
tanácsost meghagyják állásaikban, azzal a föltétellel, hogy 
egy hónap múlva álljon a hősök szobra. Hogv miként Intézik 
el, az az ö bajuk.

SZ.őítóS: Van azoknak elég plzük.
JÓZSI. A te számodra kieszközöltem tizenöt holdat egy

darabba.
SZŐRÖS: Végem van.
JÓZSI: Igyál, hogy megmaradj!
SZŐRÖS: Egy semet se.
JÓ ZSI: No csak igyál, fogadj szót.
SZŐRÖS: Jaj, csak lugoldat volna benne. (Iszik.)

’ JÓZSI: Ki lakna akkor az uj házba?
SZŐRÖS: Uj házsba?
JÓ ZSI: Abba. Elmondtam az uraknak, hogy milyen vitéz 

katona voltál a háborúiban, a rádeső részt adják á t a község
nek, oly feltétellel, hogy helyébe neked, egy rendes, lakható 
házat csináltasson. Mielőtt beleköltözködsz, felavatnak vitéz- 
nek. Jól csináltam Peti?

SZŐRÖS: Csókollak érte. (Megkapja, összecsókolja, fel 
kapja a poharat): Isten éltessen kétsázs estendeig. ( luxnak). 
Melyik a nótád? Hagy muzsikáljam el szivemből. Tóni, egy 
üveg pezsgőt!

JÓZSI: Istennyilát a nyakadra! A nótámat húzd el, az 
is elég lesz.

SZŐRÖS: Bár csak ezser volna, addig huzsom, mig <t 
húrjaim le nem sakadozsnak.

JÓZSI: Tedd föl a hangfogót, oszt kisérj. (Dalol, Szőrös 
kiséri hegedülve. Dallam: Futóbolond lett a falu legderekabb 
legénye.)
Mosolyogtam a lányokat, ha szerelmet vallottam,
Nem szerettem még egyet se, szeretőt nem tartottam;
Szivem akkor se dobogott, ha egy kislány csőkot adott, 
Elfeledtem, kikacagtam szerelmét,
Most tudom, hogy te számodra tartogattam szivem összes me

legét.

Arra kérem a jő Istent, tartsa meg szerelmedet.
Tőlem sohse fordítsa el hűn szerető szivedet;
Elátkozhat édesapád, ha a mennyből édesanyád 
Ránkhullatja áldásaként könnyeit.
Megáldja a jő Isten is, akik egymást igaz szívből szeretik.

X. jelenet 
t Voltak, örzsi.)

ÖRZSI (A dal vége felé belép) : Józsi, te Itt mulatsz?
JÓZSI : Örzsi kém, bologságorn, gyere, ülj Ide mellém.
SZŐRÖS: Gratulálok Jóska, hát ünekl sóit az a nóta?
JÓZSI: Örzslkém! Haladunk, ne félj semmit. (Feláll ö is.)
ÖRZSI: Én nem bírom már tovább ezt az alakoskodást.
SZÖKŐS: (Félre): ügy vesein ésre, hog iölösleges vagyok 

Itt. (El.)
JÓZSI: Csak kitartás örzsikém, kezemben ’an már min

den. Mikor Ide bejöttem akaratiam?’ olyan Jelenetet láttam 
meg, amire már régen vártam.

ÖRZSI: Csak nem édesapámról van szó?
JÓ ZSI: Nem, de fejemet teszem rá, hogy megszabadulsz 

hamarosan a mostoha anyádtól.
ÖRZSI: Nem megy az olyan könnyön.
JÓ ZSI: A nád tói függ minden, meg igaz, hogy tetőled b»
ÖRZSI: Éntőlem?
JÓZSI: Igen, tőled, inért ha esetleg nem ukarnád, akkor 

bele se kezdenék. Mondd csak örzslkém, akkor Is a feleségem 
tudnál lenni, ha édesapádnak egy szégyennel teli tarisznyát 
akasztanék a nyakába?

ÖRZSI: Van már azéba elég. Ja, kiég a szemem!
JÓZSI: Valamit észrevettél?
ÖRZSI: Mikor édesapám elment az asztalunktól, Zoli há

romszor Ls úgy szólította Tercsi, meg Tercsikéin. Aztán mindig 
visszakapta a szót. ügy lett aztán birónéasszony. Ebből azt 
következtetem, hogy szeretik egymást.

JÓZSI: De még mennyire, én meg ra jta  kaptam  őket. 
ahogy itt csókolóztak.

(Folytatjuk.)
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R E J T V É N Y E K
1. Szórejtvény.

D  r e c e p t
(Beküldte Boa Józsrf Lend vau j  faluból.)

2. Szórejtvény.
s

s
s

s  l A n g o l
(Beküldte Kovács Máié Kapospuláról.)

3. Pontrejtvény.
A a  á . n  p . l . g . o  b . e . i . a .  

(Beküldte H anzséros Bála ós Im re Fertószéplakról.)

4. Szórejtvény.

T átra t e s t r é s z  ( — z )  A  X h ü v e ly e s  ( - 1 )
C=M

(Beküldte Papp István Bodroyhalomból.)

5, Névrejt vény.
Eger. Arad, Zilált. Nyitra, Illává, Győr, Konihány, Árva. Hont. 

K nevek kezdőbetűit helyesen összerakva egy magyar vé
res nevét kapjuk.

(Beküldte Tolnai István József Cserhát halápról.)

6. Szórejt vény.

1
p o k r ó c

_____________________________

(Beküldte Molnár Lajos Gyöncyösorosziból.)

7. Szórejtvény.

(Beküldte Békefi László Zalakoppátnyból.)

8. Szórejtvény.
y

a  k e c s k e  h í m j e
(Beküldte Kardics Jcnó Gót/ánfáról.)

9. Szórejtvény.

villa forgat „H ová m e g y ? “
(Beküldte ifj. Naijy Istvdn SsendrOrOl.)

Itt. Szórejtvény.

Péter 10 holdas
I stv á n  6  h o ld a s  V a s á r n a p  ja  r o m lo t t  v a j  1 P  2 0  1 
J á n o s  5  h o ld a s

(Beküldte Csizmadia Ddniel Tibr/lddardcrOl.)

A rejtvények helyes megfejtését u megfejtők és nyerte- 
névsoréval a 37-lk szálúban közöljük.
Kérjük olvasóinkat, hogy a rejtvények megfejtését tiz 

naia ■> íh*1í í1 okvetlenül juttassák el hozzánk, mert az elkésve 
érkező megfejtők neveit nincs módunkban közölni.

A ö lik  számban közölt rejtvények helyes megfejtése: 
I’°utrejtvéiiy: Nincs egyebem, csak a reménység. 2.

"ê -rejtvény: Előbb magadhan keresd a hibát mielőtt 
uiaMzkhan felismernéd. 3. Szúrejtvéuy: Nincs édesebb, mint a

méz. 4. Szórejtvény: Szelvény. 5. Szórejtvény: Szeretet 6. 
Szórejtvény: Parabola. 7. Szórejtvény: A Duna árad. 8. Pont
rejtvény : „Vasárnap'* a kisgazdák önzetlen lapja. 9. Szórejt
vény: Gyöngykagyló. 10. Névrejtvény: Magyaróvár.

M egfejtették:  H orváth  György, külső Csóka József, M olnár L a 
jos, Délczeg Is tv án . M lsinszky Is tv án , H etényi T ibor, T ó th  P é te r, 
Nagy János, K erekes László. Kis Béla. Nagy Jó ska , K ovács J á 
nos, Szülök Is tv án . Boros G ésa, Vámos P éte r, Szabó A ntal, K iss 
Béla, Boa P éter, V árad! Ferenc, Vas Jóska , Szűcs P á l, Csapó I s t 
ván, Vendel P éte r, M entes László, P a tak i P éter.

Jutalomkönyvet nyertek: külső Csóka József (Pécsbayota), 
Délczeg István (Budapest) és Horváth György (Nayybátony).

A 32-ik számban megjelent rejtvények helyes megfejtését, 
a megfejtők és nyer’esek névsorával együtt, jövő héten kö
zöljük.

VÁSÁROK JEGYZÉKE
A u g u s z tu s  h ó  2 4 - é n ,  v a s á r n a p .

Ló-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Fiizesgyarmat, Kis-
kunmajsa, Kunhegyes, Tlszaföldvár. — Izó- és kirakodóvásár: 
Budapest.

A u g u s z tu s  h ó  2 5 - é n ,  h é tfő n .
Ló-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Rabocsa, Dees, 

I íöbrököz. Felsővadász, Görcsöny, Hajdúböszörmény, Halászi, 
Jákőhalma. Körmend, Kunszentmiklós, Letenye, Lovászpatona, 
Miskolc, Nagykőrös Pusztamérges, Sümeg, Szécsény, Szil, Vá- 
mospércs, Vásárosból*. — Ló-, marha- és kirakodóvásár: 
( ’sesztreg, Jánosháza, Szabadhidvég, Toponár. — Marha- és 
ki rak odó vásár: Zalaszentbalázs.

A u g u s z tu s  h ó  2 6 -á n ,  k e d d e n .
Ló-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Iván, Kőröshegy, 

Kunszentmiklós, Nyiracsád, Tata, Veszprémvarsány. — Ló-, 
marha- és kirakodóvásár: Kuni, Szécsény.

A u g u s z tu s  h ó  2 7 - é n ,  s z e r d á n .
Ló-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Kiskunhalas, Tata, 

Tiszabercel. — Ló-, marha- és kirakodóvásár: Okány, Zala.
A n g it s z tu s  h ó  2 8 -á n , c s ü tö r tö k ö n .

!/>-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Badacsonytomaj, 
Bodrogkeresztur, Tabajd, Tornaszentandrás. Ló-, marha- 
és kirakodóvásár: Csököly. — Ló-, marha- és sertésvásár: 
Kapuvár.

A u g u s z tu s  h ó  2 9 -é n ,  p é n t e k e n .
Ló-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Majs, Veszprém.

Ló-, marha- és kirakodóvásár: Baté, Zalalövő.
A u g u s z tu s  h ó  3 0 -á n , s z o m b a to n .

Ló-, marha-, sertés- és kirakodóvásár: Csanádpalota, H á
romra, Kémes. — Ló-, marha- és kirakodóvásár: Istvándi. 
— Marha- és sertésvásár: Szekszárd.

VÁSÁR ÉS PIAC
Fővárotd árak auguaztua lS -á n

G A B O N A T Ő Z S D E .
KÉSZÁRUPIAC.

K é«záru p lac. Búza  tisza vidéki 77 kg-os u j 17.70— 18.10. 78-ns 
17.90— 18.30. 79-es 18.00— 18.50. 80-as 18.10— 18.60, felsőtiszai 77-es 
17.10— 17.40, 78-as 17.20— 17.60, 79-es 17.40— 17.70, 80-as 17.50—  
17.80, Jászsági 77-es 17.40—17.70. 78-as 17.50— 17.80, 79 es 17.70— 
18.10, 80-as 17.80— 18.20, fejérmegyei 77-es 17.00— 17.30, 78-as 17.10 
— 17.50, 79-es 17.30— 17.60, 80-as 17.40— 17.70, d unán tú li 77-es 
17.00— 17.30, 78-as 17.10— 17.50, 79-es 17.30— 17.60, 80-as 17.40— 
17.70, pestvidéki és bácskai 77-ee 17.00— 17.30, 78-as 17.10— 17.50, 
79-es 17.30— 17.60, 80-as 17.40— 17.70 pengő. —  K özt pestvidéki uj
10.75—  10.85, inás uj 10.75— 10.85, árpa u j 18.50— 20.00, egyéb 17.00 
--1 8 .0 0 , takarm ányárpa  15.00— 15.50, közép 14 .50 .— 14.75. zab kö
zép u j 16.25— 16.75, tengeri tiszai 16 .50 --17 .00 , d u n án tú li 16.40—  
17.00, repce uj 27.25— 27.75, korpa  9 .60— 9.80 pengő iné tenn ázaán k in t.

HATÁRIDÖPIAC.
H atáridöp iac . Búza  17.51— 17.52, m árc iu sra  19.20— 19.21, uiá

Jusra 19.68— 19.69 pengő. —  Rozs  ok tóberre 11.50— 11.53, m árc iusra
12.75— 12.77 pengő. —  T engeri au g u sz tu sra  16.00— 16.05. szeptem  
bérré 16.00— 16.05, m á ju sra  15.85— 15.87 pengő m é term ázsánk ln t.
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V e tö m a g p io c . f-4 JfOKÍkner Ödön maatermeU és maokereskedelmt 
r  -t h r ti je lentése.) Biborheremao. A készletek kifogyöbnn vannak, 
a  külföldi érdeklődés javu lt SzöarSaM M onp. J6  k ínálat m ellett a 
kereslet is élénk, ára  nem változott. ó íz iboraét nagy mennyiségekben 
kínálnak, a külföldi elhelyezés nehéz. Állandóan keresnek m ustdrm aool. 
pohánkát. repcét és tarlórépamapot. Loheremau. A term éskilátások 
nem Jók egyes vidékeken a  term és nem sikerü lt, v iszont o tt , ahol 
idejében  esőt kapott, még közepes term ésre szám ítanak. Lucerna  má 
sodlk kaszálása most van folyam atban, gyenge term ést Ígér. —  A 
J/oopar M apkereskeM k Orscáoos Eoyesületének h iva talos jegyzései 
100 kilónként, nyersáruért. Budapesten: biborbere 35— 38, fehérhere 
130—170 baltacím  32—34. V lctoriaborsó 10— 19, E ip ressborsó  15— 
17 őszi bors* 24— 26. tavaszi bükköny 22—24, szöszösbiikköny 35—  
3?: lenmag, nagyszernél 39—40. kisszemü 37— 38, m ustár, fehér 36— 
38. repce 27—27.50 pengő.

IJsz t. A nyílt piacokon: Búzadara 52— 60, duplanullás finom 
tésztaliszt 48—50, nullás 48—50, kettes főzőliszt 44— 48, négyes ke
nyérliszt 40— 42, hatos 32—36 fillér kilogram m onként.

A b r a k ta k a r m á n y  piac. Árp&korpa 13, borsóhéj 13, borsókorpa 13, 
buzakonkoly 11. buzakorpa 10.75. búza takarm ány liszt 14, konkolydara 
12.50. lenmagpogácsa 27, napraforgópogácsa 17, repcepogácsa 13.50, 
répaszelet, szá ríto tt 11, rozskonkoly 11, rozskorpa 11. rozsocsu 10, 
rozs takarm ányliszt 13, szója ha bpogácsaliszt nagyban 26, szójabab- 
pogácsaliszt kicsinyben 28, tökm agpogácsa 22 pengő m éterm ázsánként.

Burgonya. Az á rak  nagyban m éterm ázsánként a következők: 
nyári rózsaburgonya 8.50—11, őszi rózsaburgonya 8—9, E lla b u r 
gonya 7.50—8 pengő.

T a k a r m á n y  v á sá r . Réti széna, elsőrendű ó S—9.50, réti széna, 
m ásodrendű ó 7—7.80. réti széna, harm adrendű , csom agolásra 5 — 
6.50, m uharszéna 7—10, lucernaszéna 9—10, lucerna- és zabatakar- 
mAny keverék 7.25—825, zabosbükkönyszéna 850, zabataka rm ány  8, 
alomszalma 3— 1, zsuppszalm a 370—4 pengő m éterm ázsánként

Alomtőzeg tépve, bálákban 377, alom tözeg, öm lesztve 2.73 peugő 
m étennázsá nk én t .

Szuróm arhavásár. Élő borjú, belföldi szopós, elsőrendű 1.22— 1.34, 
kivételesen 1.38, másodrendű 1.04— 1.20 pengő kilogram m onként élő
súlyban.

T e n y é sz m a r h á k  já rm osó körök. Elsőrendű belföldi járm osökör
(ta rka) 0.98— 1. elsőrendű belföldi járm osökör (fehér) 0.96— 0.98, 
1%— 2 éves üszők 0.96— 1.02, 1% éves tinók 0 .94—1, fia ta l, friss 
fejős telién 1.25— 1.40 pengő kilogram m onként élősúlyban.

V á a ó m a r h a v á sá r . Ökör középminőségü 78— 98, gyengébb 6-1— 76, 
bika k özép  92— 108, gyengébb 70— 90, tehén középminőségü 64— 88, 
gyengébb 52—62, csontozni való m arha 25— 52 fillér kilogrammonként, 
élősúlyban.

S e r té sv á sá r . Könny üsertés 118— 122, közepe? neuez
126— 130 fillér kilogram m onkint, élősúlyban.

Lóvásár. Csikó 90, igás kocsiló (nehéz, nyugati fa jta )  230— 590, 
igás kocsiló (könnyű, nyugati fa j ta )  200— 470, öszvér 90, alárendelt 
minőségű lovak 80— 210, vágólovak 60— 170 pengő darabonként.

G y a p jú . A hazai piacon érdeklődés és kereslet h iánya következté
ben a  forgalom von ta to tt.

N y e r s b ő r . M arhabőr, m agyar 0.95— 1, m arhabőr, ta rk a  1.05—  
1.10, borjubőr: rövidgyapjas, friss  vágású 1.50— 1.55, tavalyi vágású 
magasgyapjas 1.10— 1.15 pengő kilogram m onként.

H usvásár. M arhahús a ny ílt piacokon: Rostélyos, vastag  hátszin, 
f e ls á l ,  fe h é r p e c se n y e , g ö m b ö ly ű  f e ls á l  220-^340, fa rtő , hátsz in , cson
tos oldalas, ta rja , szegye 220—320. gu lyásnak  való 120—220 fillér 
kilogramm onként. — Borjúhús: Felszeletelt comb 320—440, sü tn ivaló  
I6 « k— 360, pörköltnek való 120— 240 fillé r kilogram m onként. —  Juh-  

? “? COmb 20í)—24°, gerinc, lapocka 160— 200, pörköltnek való
IOO—ibö  n iié r  kilogramm onként. —  Sertéshús:  F riss  kara j 260— 
3 4 0 , friss  comb, ta r ja , lapocka 220— 240, friss  oldalas 180—210. füs
tölt helybeli ka ra j, ta r ja , lapocka, oldalas 220—380, vidéki 280— 
400, ó h a j t a n i  való szalonna 168— 190, sózott kenyérszalonna 180—•

. iü s tö k  180 200, háj 184— 210, zsíros tepertő  180— 240 hely
beli sertészsír 176—200 fillér kilogram m onként.

Baromfi és tojás. Élő állatok a n y ílt piacokon: Tyuk 225__320
T v u t’ •?íÍÍ~^Í°’ rUCa 20° —350 n iIé r darabonként. —  * Leült állatok :

f 0- 340' ™™ 2 2 0 -2 6 0 , lúd, h ízott
“ ’ *u,lm áj 41X1— 800, ludzsir ás há j 260— 320 fillér kllogram 
r a b i k é n t -  FrÍ8S te“ t0MS ’ ° ~ n ’ re ,8 ‘° » s 8 - 10 f ' l ' f  1a-

A 7 6 0 -8 0 0 , comb 380. többi része
X r í L L X  ^ " '  36° ' CO” 'b 36°- ,6bbl 1G° - - 50

f i ! ? 10?  “ n v i“  h iifiá -on . H arcsa 400—600, ponty 260— 
^ ‘ X ^ ^ k é n ^  k " ~ “ ">• -  P ib -am , rák

T e j ée  te j te r m é k e k . ,1 rp ilt piacokon: Teljeotej 34— 40 a lu d tte j 100
íömbbTn 4 ^ - jT 4 0 ZI102T _330' te jf# ‘ M ° - 200’ cen trifugált teavaj: 
. . .  n iIX)— 140, 10 likK-os csomagolásban 440—560 fózóvai 340 
■ ' , zedett vidéki vaj 3 6 0 -4 4 0 , ju h sa jt 2 0 0 -2 8 0  tehén ,mó 8 ^ 2

i S ^ t f S o o ' V 0-, Jnh t“ í  24° - 280- ^ - 6  i S L

. is ta  “ J t - 4" - 360- " a ia i  ' w

Lencse 0 0 - 8 4 .
színéé 4 8 - 6 4 , t|„om  árpakása 8 0 - 1  < T ~  a n“Ky'izeraU S O -120 . 
' " ‘z s íd  é llV 4°  ^ — hént. d ” ” a ,OJ4“ 8-

«■»!,«, ’5S,4t'?- köt« í  2 - 1 8 .  pet-
---- --------------- —------—— -  clier' i J l onság, zöldjével darab ja

Európa Irodaim! é í N y o m j a '

2—6, kalarábé  zöldjével d arab ja  2— 6, ö sz ifa jta  ka larábé  kilogrammja 
30, vöröshagyma, u j. zöldjével csomója 2— 4, makói vöröshagyma
22__14, közönséges vöröshagym a 10— 12, fokhagym a zöldjével 40—
80, cékla 10— 24, hazai fejeskáposzta 10— 14, sav a n y íto tt káposzta, 
uj 40, kelkáposzta 20— 46, vöröskáposzta 24— 36, karfio l 40— 120, 
fejessaláta  darab ja  6— 12, torm a 50— 100, burgonya, n yári, rózsa 12
__20, E lla  12— 14, töm ör csiperkegomba 200— 300, é t i  vargánya
gomba 300— 340. szá ríto tt gomba 1600— 2500, fekete retek  kg. 10— 20, 
hónaposretek csomója 8— 14, savany ítan i való ugorka 20— 30, sa lá tá 
nak való 8— 20. kovászos 50— 60, ap ró , hegyes zöldpaprika darabja 
1—2, tö lten i való 2—6, apró , hegyes zö ldpap rika  k ilo g ram m ja  20—30, 
nagy, tö lten i való kg. 16— 40, főzőtök 6— 12, gyalu lt 18— 24, paradi 
csőm. é re tt 8— 24, zöldbab 6 0 —80, zöld vajbab 50— 80, hüvelyes zöld 
borsó 80— 140, k ife jte tt 140— 300, zöld tengeri cső darabonkén t 5— 10, 
sóska 14— 26, t i s z títo tt p a ra j 16— 26, főzö tt paradicsom  lite rje  50— 
70 fillér.

Gyümölcs. .4 ny ílt piacokon: Nemes fa jk ö rte  80— 160, közönséges 
40— 80, szilvaiz 120— 165, gyümölcsíz 140 -300, befőzni való ringló 
40— 80, ringló, nem es 70— 160, ringló, közönséges 40— 75. kajszin 
barack I. 100— 140, I I .  50— 90, befózni való kajsz inbarack  70— 100, 
alm a, nyári édes 36— 70. rétesalm a 26— 80, befőzni való 60— 85, be
főzni való körte  50— 80. baruck, őszi, m agva váló 40— 140, barack , őszi 
nem m agva váló 50— 160, l>efözni való 60— 120, görögdinnye, faj 16 
—40, közönséges 10— 25, sárgadinnye, fa j 16— 45, közönséges 12— 
26, zentai 8— 24, csemegeszőlő 65— 140, dióbél 400— 560, héjazott 
mogyoró 480— 600, bé jazo tt m andula 480— 720 fillé r kilogram 
monként.

F ű s z e r ,  m á k . m é z  é s  h á z ls z a p p a n . A n y ílt p iacokon: Édes nem es
paprika 500— 560, félédes, gulyás 400— 440, rózsapaprika  260— 320, 
erős 200— 260, kereskedelm i 100— 200, kék mák 120— 160, pergetett 
méz 160— 240, házi szlnszappan 136— 160, közönséges háziszappan 
96— 120 fillé r kilogram m onként.

A gyógynövénypiac helyzete. A gyógy növény g y ű jté s  befejezésé 
hez közeledik. Az á rak  úgy a külföldön, m int a belföldön lassan  le 
m orzsolódnak, de e lő re lá tható lag  elérték  m ár a m élypon to t és Így 
további áresés nem várható . Kam illában  a term és kisebb volt, m int 
tavaly . Á ra 40 fillé r kilogram m onként. H ársfában  is kicsi volt u 
gyűjtés és az ezüst h á rsa t 80 fillé ré rt, a kő h ársa t pedig 120 fillérért 
vásárolják, fíodzavirág  irá n t élénkebb a  kereslet és a hófehér á ruért 
140 fillé rt fizettek, a  gyengébb m inőségekért pedig megfelelően keve
sebbet. A m aszlaglevélért 50 filléres á r a t  fizetnek . A beléndekpiac 
legmagasabb Ara 40 fillér. Fehérm ályvalevél nagy m enny bégben kerül 
begyűjtésre 18— 22 filléres Áron. Pem etefű  je lenlegi á ra  20 fillér. A 
zsurló fii á ra  15 fiiér. fíorsosm entáhan  igen nagy e lad a tlan  készlet 
nyomja a  piacot. Kőrisbogdr irá n t élénkebb a kereslet, Ara 2,80 pen
gőig megy. Az anyarozs á ra  2.20—2.50 pengő, m inőség  szerin t.

Borpiac. A borpiacon az utolsó héten némi élénkülés m utatkozik , 
am inek az az oka, hogy a  term előknél a borkészletek kezdenek gyé
rü ln i. A borárak a következők: 11— 13 M alligand fokú borok ára 
2— 2.50 pengőig M alligand-fokonként és hek to lite renkén t, minőség 
szerin t.

Fapiac. A fenyöpiacon  a  küszöbön Álló állam i és közhatósAgi 
építkezésekre az őszi Idényben élénkebb fo rgalm at rem élnek. K em ény  
fában  nincs üzlet és lom hfaterm ékekre fogyasztás h iányában  még 
nyom ott á rak  m ellett sem akad 4 evő. Tügt'/zi. kétéves bükkhasáb  320 

330 pengő, belföldi hasábfa minőség szerin t 280— 310 pengő kilo 
gram m onként. Faszén: Belföldi gyengébb á ru  M adó  állom áson 650- 
700 pengő, erdélyi és szlovenszkói faszén 750- 780 pengő re to r ta  fa 
szén 830— 900 pengő vagononként m agyar ha tárá llom ásró l.

, d e r T  p é " z n e in e k  H a d á u l é s  v é te li  á r a  a u g u s z t u s  h ó  1 8 -á n . A n g o l
2 ..7 5  (2 7 .9 0 ); dollár 5.67 (5 .6 9 ) ;  hollandi fo rin t 2 .29 (2 .3 0 ):font

német m árka 1.3S 11.30) ; svájc i f ra n k ’ 
ként. Cschkorona 16.83 (10.95) ; szerb d in á r 10.1)6 
frank  22.40 (22.70) ; lengyel zloty 63.65 (64 05) • 
(3.40) ; Olasz líra 29.70 (30) ; o sz trák  aehllling 
fillér darabonként.

A r a n y -  és e z ü s tp é n z e k : H uszkoronás aran y  22 
rabonk in t.

(5 .69) ; ho llandi fo rin t 2 .29 (2.30) ;
pengő darabon- 

(10.14) ; francia 
rom án leu 3.36 
80.30 (80.70)

9 (23) pengő dtt

F E L E L Ő S  SZ E R K E SZ T Ő : M A Y K B K M IL. 
K IA D JA : AZ U J B A R Á ZD A  L A P K IA D Ó  R T . 

F E L E L Ő S K IA D Ó ; FA R A G Ó  A L A D Á R .

A világot 34 éve való e r e d e t i a n g o l
T h e  C h a m p io n  
kerékpárúkat havi
16—20 P-3 részletre.

K •  rákpár >alkat> 
iróeaek et nagyban i 
•  v e d e l i  á r b n n t
Külső gumi .. w 5.80 
belső .  __  2.10

LÁNG JAKAB ét FIA ktrékpá nagytéretkedfik
vm. kw„ Jó...l-ks„t «. n i . .

Árjegyzék 1000 képpel ingyen. Alapítva nav

B e  F É M V E C  srakorvoa, vér-, bör- 
r C « v T C 3  éa nemi betegeknek 

rendel egész nap. Budapest, VII., RÁKÓCZI-UT 32.
I. EM. 1. AJTÓ------------ Rókus-kórházxal szemben.

Gyújtsunk
előfizetőket

VASÁRNAP

(Igaigató: Sehmldek Tibor dr.), Budapert, ó-utca 12.


