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A római látogatás
'A m agyarság, am elyet a  triano

ni gyász és nyom orúság jegyében  
e ltelt közel két évtized ezernyi 
m egpróbáltatása  sem foszth atott 
m eg a jövőbe vetett hitétől, élni- 
akarásátó l és am i a legfontosabb: 
az ősi erényektől, —  m egujhódó 
rem énységgel tekin t a közeljövő 
esem ényei elé. O laszország u gyan 
is, am ely  akkor, am ikor a legsöté
tebb fe lleg ek  tornyosultak  a  m a
g y a r  égen, elsőnek n yú jto tta  ba
rá ti kezét a m egcsonkított ország 
felé,

h atárai közt ünnepli M agyar- 
ország európai hirü m inisz
terelnökét, v itéz  Im rédy B é
lát és kitűnő külügym in iszte

rét, K án ya K álm ánt, 

Mussolininak, O laszország m i
niszterelnökének és Ciano g ró f 
külügym iniszternek Imrédy m i
niszterelnökkel és Kánya Kálm án 
külügym in iszterrel fo lyó tanács
kozásai abba az időszakba esnek, 
am ikor az egész v ilág  elism eréssel 
á lla p ítja  m eg, hogy a Róma— Ber
lin tengely diadalmasan állta ki a 
legutóbbi hónapok súlyos teher- 
próbáját, beigazolva azt, hogy a 
k ét n agyhatalom  b arátsága  E uró

pa békéjének legfőbb biztosítéka. 
M agyarország, am ely mindkét 
nagyhatalom  őszinte és szoros b a 
rátságával büszkélkedhet,

nemcsak fö ldrajzi és történel
mi adottsága alapján kap 
csolódik bele szervesen ebbe a 

nagyhatalm i együttesbe,

hanem ezenkívül a célkitűzés, v a 
lam int a  világpolitikai események 
egyform án m agas szempontból 
való  m egítélésének közössége is 
odafüzi M agyarországot O lasz
országhoz és a N ém et Birodalom 
hoz.

M inden m ag y a r em ber hálás 
szeretettel tekin t O laszország 
nagynevű vezető á llam férfia i felé, 
akik  —  a m agyar ü gy ellenségei
nek minden ezzel ellenkező híresz
telését a legélénkebben m egcá
fo lva  —  ism ételten bebizonyítot
ták, hogy

O laszország a  végleges győze
lem ig híven k itart a n agy és 
nekünk annyira szent célkitű

zés m ellett,

am elyet M u s s o lin i  hat esztendővel 
ezelőtt így  fe je z e tt  k i:

„Giustizia per VUngheria!. . . "

A magyar államférfiak fogadtatása
Vitéz Im ré d y  Béla dr. miniszterel

nök és K ánya  Kálmán külügyminisz
ter jülius 17-én reggel gyorsvonattal 
Rómába utazott, hogy az olasz kor
mánynál hivatalos látogatást tegyen. 
A miniszterelnököt útjára elkísérte 
felesége, továbbá V in ci gróf olasz 
követ és felesége, valamint a minisz
terelnökség és a külügyminisztérium 
több főtisztviselője.

A magyar államférfiakat a buda
pesti pályaudvaron ünnepélyesen bú
csúztatták; az ünnepségen megjelent 
előkelőségek sorában megjelentek a 
kormánynak Budapesten tartózkodó 
tagjai is. Ott voltak a pályaudvaron 
az olasz követség  tagjai, képviseltette 
magát a ném et és a jugoszláv követ- 
ség  is.

Budapesttől a határig az állomáso
kon hatalmas tömegekben vonult fel 
a magyarság, hogy lelkes tüntetésé
vel kifejezze egyrészről a magyarság 
sorsát intéző miniszterelnökkel és 
külügyminiszterrel szemben érzett ra
gaszkodó szeretetét, másrészről az or
szág hatalmas barátjával, Olaszor
szággal szembeni hagyományos nagy
rabecsülését

A  jugoszláv határállomáson fel
szállt a vonatra Bakách-Besseyiyey 
György belgrádi magyar követ, majd 
az olasz határon V illan i báró olasz- 
országi magyar követ. Itt kell meg
említenünk azt, hogy a

jugoszláviai újságok a legna
gyobb melegséggel emlékeztek 
meg a magyar miniszterelnök és 
külügyminiszter utazásáról ab
ból az alkalomból, hogy a ma
gyar állam férfiak az ország te

rületén keresztülutaztak.

Postum iában, az olasz határállo
máson a magyar himnusz hangjai 
mellett diszszázad fogadta a vonatot 
és az országos és helyi előkelőségek 
egész sora jelent meg az ünnepies 
fogadtatáson. A magyar államférfiak 
innen különvonattal folytatták útju
kat. Triesztben  este megismétlődött 
az ünneplés. A különvonat hétfőn,
18-án reggel 8 óra 55 perckor robo
gott be a római pályaudvarra, ahol 
M u sso lin i olasz miniszterelnök és 
Ciano gróf külügyminiszter fogadta a 
magyar kormányelnököt és külügymi
nisztert a kormány tagjai és a

fascista párt előkelőségeinek élén, a 
fejedelmi díszbe öltöztetett pálya
udvaron.

A fogadtatá&i ünnepség lezajlása 
után Olaszország magyar vendégei a 
diszszázad, éljenző magyar cserkészek 
és az ujjongó sokaság sorfala között 
szállásaikra hajtattak. Im rédy  Béla 
miniszterelnököt és feleségét, vala
mint Kánya  Kálmán külügyminisztert 
Cia/no gróf külügyminiszter személye
sen kisérte el a számukra fenntartott 
palotába.

Röviddel ezután a vendégek autó
kon a királyi palotába hajtattak, ahol

'beírták nevüket az uralkodói látogató
könyvbe, megtekintettek és megkoszo
rúzták a királysírokat, majd hatal
mas koszorút helyeztek a Névtelen 
Katona emlékművére. A fascista hő
sök kápolnájában tett kegyeletei lá
togatás után a miniszterelnök é* a 
külügyminiszter Ciano gróf olasz kül
ügyminiszternél tettek látogatást, 
majd a magyar követségen rendezett 
villásreggelin vettek részt.

A délutáni órákban Imrédy Béla 
miniszterelnök és Kánya Kálmán 
külügyminiszter két órás meg
beszélést folytatott Mussolini 

miniszterelnökkel.

A miniszterelnök felesége ezelatt lá
togatást tett az olasz szociális intéz
ményeknél.

A Duce pohárköszöntője
A római látogatás legkiemelkedőbb 

eseménye a magyar államférfiak tisz
teletére rendezett diszlakoma volt. 
Im rédy  Béla miniszterelnök feleségét 
M usso lin i vezette a káprázatosán meg
térített asztalhoz, mig Im rédy  Béla 
Ciano  gróf feleségét kisérte asztal
hoz. A virágokkal pazarul díszített 
asztalok körül ott ült Olaszország 
közéletének szine-java. Vacsora köz
ben a zenekar felváltva magyar és 
olasz dalokat adott elő.

Ü nnepélyes, szinte történelmi 
jelentőségű pillanat volt, am ikor 
M u s s o lin i  m iniszterelnök felállott, 
hogy elm ondja felköszöntöjét. A 
Duce rendkívül m eleg és közvetlen 
hangon m ondotta el beszédét, 
am elyben elsősorban nagy szere
tettel emlékezett m eg a kor
m ányzó két év előtti olaszországi 
látogatásáról, m ajd leszegezte, 
hogy

O laszország és M agyarország 
barátsága a szokásos szertar
tásos form ákon felül biztos 
és m ély viszonzásra talált a 
két nép lelkében és egysége

sen kiforrott akaratában

és a két nép a le fo lyt évtized alatt 
egységesen és szilárdan á llott egy
más m ellett. M egállapította a  
Duce, hogy a két ország barátsá
gának a lap ja  többrendbeli politi
kai és gazdasági érdek m ellett a 
béke és ig a zsá g  m a g a sa b b re n d ii ' 
eszm én ye fe lé  va ló  tö re k v é s . O lasz
ország és M agyarország együ tt
működési politikája nem zárt, 
nem irányul m ások ellen, hanem  
nyitott mindazok szám ára, ak ik  a 
rend és ú jjáép ítés célját tűzték ki 
m aguk elé. Ebben a politikában ér
tékesen működik közre a  R ó m a —  

B e r l in  te n g e ly t  irá n y ító  e lg o n d o 
lá s  és b é k e a k a ra t , -valam int a J u 
g o sz lá v iá v a l va ló  e g y e té r té s .

A Duce pohavát a magyar nemzet 
boldogulására és felvirágzására, a 
kormányzó egészségére, valamint a 
miniszterelnök és felesége személyes 
boldogságára emelte.

A Duce beszédének utolsó részét a 
vendégek felállva hallgatták végig, 
miközben a zenekar a Himnuszt ját
szotta.

Imrédy Béla miniszterelnök 
olasznyelvü válasza

V itéz Im ré d y  B éla m iniszterel
nök csodálatosom  tö ké le te s  o lasz  
beszédben  válaszolt a Duce sza
vaira . M egköszönte az olasz mi
niszterelnöknek az egész m agyar 
nem zetre m egtisztelő szavait és 
örömmel á llapította  meg, hogy a 
két. országot egybefüző .jóbarátság 
szálai nehéz és válságos időkben 
kiállották a tüzpróbát. Hangoz
tatta  a m iniszterelnök, hogy a 
m agyarság  őszinte csodálattal

adózik a Duce terem tő szellemé
nek, am ely az országot a hatalom  
és dicsőség legm agasabb polcára 
emelte. M egállapította Imrédy 
Béla, hogy

római útja és a  miegl>eszólá
sok valóban a béke és igaz
ság magasabb szem pontjait 

szolgálják.

K ifejezte  ezután azt a reményét.
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h o g y  a z  O la s z o r s z á g g a l  r é g i  id ő k  
ó t a  fe n n á l ló  s z o r o s  k a p c s o la to k , 
v a la m in t  a z  a  h a g y o m á n y o s  és  
ő s z in t e  b a r á t s á g ,  a m e ly  p o l i t i 
k a i ,  g a z d a s á g i  és  k u ltu rá l is  t é r e n  
M a g y a r o r s z á g  é s  a  N é m e t  B ir o d a 
lo m  k ö z ö t t  f e n n á l l ,  a tartós és 
igazságos béke megteremtésére 
irányuló törekvéseket sikerre 
fogja vinni és Európa békés fej
lődését szilárdabb alapokra fogja 
helyezni.

A  m in is z t e r e ln ö k  p o h a r á t  a  b a 

r á t i  o la s z  n e m z e t  j ó l é t é r e ,  a z  o la s z  
c s á s z á r  é s  k i r á ly ,  v a la m in t  c sa 
l á d ja  e g é s z s é g é r e  é s  a  D u c e  s z e 
m é ly e s  b o ld o g s á g á r a  e m e lte .

A magyar miniszterelnök zárósza- 
vait ugyancsak állva hallgatta végig 
az előkelő társaság, a zenekar pedig az 
olasz és a fascista himnuszt látszotta. 
Asztalbontás után hosszas és szívé
lyes hangú beszélgetés indult az elő
kelőségek között. É jfél után egy óra 
felé hagyták el az utolsó vendégek a 
Palazzo Veneziát. ■

A Falu-Gazdaszövetség gazdagjainak 
tisztelgése a miniszterelnök előtt

A római látogatás második napjának 
programja nagyon érdekes és válto- 
*atos volt. Im réd y  Béla miniszterel
nök és felesége előkelő olasz kíséret
tel ezen a napon megtekintette a 
fascista uralom legragyogóbb alkotá
sait: a kiszárított pontusi mocsarak 
helyén létesült Littoria-tartományt. 
A tartomány első városának, Littoriá- 
nak alapkövét 1932 junius 30-án tet
ték le és egy esztendő múlva már 
nésztvett a Dúcé az első gabonater
més cséplési ünnepségén. Sorra épül
tek a városok, amelyek ma már vi
rágzó állomáshelyei az olasz kultúrá
nak és gazdasági életnek.

A miniszterelnök littorlai látoga
tása magasztos élményt jelentett a 
Falu-Gazdaszövetség  Olaszországban 
időző csereifjai számára. Alkalmuk 
nyílott ugyanis arra, hogy

a hadviseltek székházának dísz
termében tiszteleghessenek a 
magyar miniszterelnök és fele

sége előtt.

Im rédy  Béla miniszterelnök hossza
san elbeszélgetett a fiukkal, kérde
zősködött, hogy ki Magyarország me
lyik részéből került Itáliába és mele
gen érdeklődött a fiuk olaszországi

tapasztalatai felől.
A  tartomány többi városait, Sa-

baudiát, Agro Pon tinó t és A p i'iliá t  is 
megtekintette ezután a miniszterel
nök és kísérete, aki nagy elismeréssel 
és csodálkozással látta, hogy a hajdan 
terméketlen területen most lüktető 
életű városok és tizennégy mintasze
rűen épített és berendezkedett falu él 
és dolgozd

A délutáni órákban a hatalmas ará
nyú ForU in i tüdőbeteggyógyitó inté
zetet látogatta m ega miniszterelnök, 
majd a Duce másik nagy alkotását, a 
M u sso lin i Fórum ot tekintette meg a 
miniszterelnök K ánya  Kálmán kül
ügyminiszter és a kíséret tagjainak 
társaságában, majd a tengerészhad- 
apródok festői látványt nyújtó gya
korlatának megszemlélése után va
csora következett, este pedig a ma
gyar vendégek résztvettek a Cara- 
ealla-termákban tiszteletükre rende
zett Aida-operaelőadáson. Az előadá
son M usso lin i felkérésére G ig li, a v i
lághírű énekes is szerepelt. Az elő
adás alatt és után a közönség tom
boló lelkesedéssel ünnepelte a Duce 
társaságában lévő magyar államfér
fiakat.

Pápai áldás a magyar nemzetnek
A római látogatás utolsó napján, 

julius 20-án Im rédy  Béla miniszter
elnököt és feleségét, valamint Kánya  
Kálmán külügyminisztert és kíséretü
ket a Szentatya fogadta.

A reggeli órákban a pápai udvar- 
1 artás gépkocsijai jelentek meg a 
magyar államférfiak szállásául szol
gáló palota előtt. A miniszterelnök, 
neje és a külügyminiszter kíséretük
kel először a Vatikánba hajtattak, 
ahol Pacelli bíboros államtitkár fo
gadta először és átnyújtotta a mi
niszterelnöknek a Pius-rend  nagyke
resztjét, Im rédy  Bélánénak a P ro  Ec-  
clcsia  et Pon tifice-rend  keresztjét, 
Kánya  Kálmán külügyminiszternek 
pedig a Pius-rend nagykeres.z ljét. P a 
cs in  államtitkár a kisérő személyisé
geknek is átnyújtotta a részükre ado
mányozott magas kitüntetéseket.

A félóránál hosszabb ’ deig tartó 
kihallgatás után a miniszterelnök és 
kísérete megtekintette a Szent Péter 
székesegyházat, majd az autósor Cas- 
tellgandolfóba robc jött.

A Szentatya először tizperc' s ma
gánkihallgatáson fogadta im rédy  
Béla miniszterelnököt, majd a kíséret 
tagjai is eléje vonultak. Ezután a 
pápa francia nyelven néhány közvet
len szót intézett a magyar vendégek
hez, hangsúlyozva, hogy személyük

ben az „egész kedves magyar nemze
tet" üdvözli nagy szeretettel, majd 
áldását adta az egész magyar nem
zetre,

„a nagyokra és kicsinyekre, a 
gazdagokra és szegényekre egy
aránt, de főként, amint azt 
mindig mondani szoktuk, a sze
gényekre, akik erre az áldásra 

jobban rászorulnak".
A pápai kihallgatás végeztével a 

miniszterelnök és kísérete megtekin
tette a gandolfói csillagászati intéze
tet, majd a palota előtti téren felvo
nult magyar cserkészek csapata előtt 
lépett el a miniszterelnök az olasz 
közönség lelkes ünneplése közben.

A délután folyamán a magyar ven
dégek megtekintették a római egye
temi várost és különféle intézményeit, 
majd pedig a Dopolavoró  kiállítását. 
Később Im rédy  Béla miniszterelnök 
olasz miniszterek látogatását fogadta.

A római napok ünnepségeinek so
rát a Ciano gróf által a vendégek tisz
teleté e a Tiszti Kaszinóban adott 
vacsora r, késztette be.

Az estély .tán Kánya  Kálmán kül
ügyminiszter ünnepélyes búcsúztatás 
közben -visszaindult Budapestre; a 
miniszterelnök és felesége másfél 
napot, magánemberekként még Olasz
országban töltöttek.

A hivatalos jelentés
A Rómában folytatott tárgyalások 

eredményeiről az alábbi hivatalos je
lentés számc1 be:

„Imrédy miniszterelnök és Kánya 
uUlUgymin.Bzter olaszországi hiva
talos látogatásuk alatt a D ú c é v a l  
és C i a n o  gróf külügyminiszterrel 
hosszas megbeszéléseket folytattak

abban a szívélyes szellemben, amely 
a két oiszág kapcsolatait jellemzi.

E megbeszélések során részletekre 
menően vizsgálat tárgyává tették az 
Olaszország és Magyarország kö
zö li, valamint a más országokkal 
való kapcsolatok különböző szem
pontjait, különösképpen a Duná
in edenc ere vonatkozókat, és megái-

lapitást nyert a két kormány tökéle
tes felfogásbeli azonossága.

Olaszország és Magyarország kép
viselői egyetértettek annak újbóli 
megerősítésében, hogy a római jegy
zőkönyvek, amennyiben azok a két 
országot érintik, mind politikai, 
mind gazdasági tekintetben teljes 
mértékben érvényben maradtak. A 
béke és az igazság célkitűzései, ame
lyek Olaszországnak és Magyaror
szágnak politikáját, összhangban a 
roma— berlini tengely ilyirányu cél
jaival, áthatják, előfeltételei a nem
zetközi téren való szélesebbkörU ha
tékony együttműködésnek, amely 
nyitva áll mindazok részére, akik a

rend és a béke müvét őszintén kí
vánják szolgálni."

•
Az olasz sa jtó  a legnagyobb lelke

sedéssel emlékezik meg a magyar ál
lamférfiak látogatásáról, hangsú
lyozva az olasz-magyar barátság ben
sőséges voltát es annak különös je 
lentőségét. Ugyancsak nagy rokon- 
szenwel ir a látogatás eseményeiről 
a ném etországi sa jtó  is. A fra n c ia  és 
angol lapok, bár azok érdeklődésének 
homlokterében természetesen az • an
gol király párisi látogatása áll, 
ugyancsak nagy jelentőséget tulajdo
nítanak az olaszországi események
nek.

A S o m ló v itíé  
k é t  á llíto tt S

A  Somlóvidék tudvalévőén amel
lett, hogy a nemzeti vagyonnak nagy 
értéket képviselő részét alkotja, —  
hiszen borét a tokajival emlegetik 
egysorban —  a legrégibb lakottságok 
egyike. írásos feljegyzések tanúsít
ják, hogy a Somlóhegy Somlóazőlős 
felőli részén már 1093-ban vár állott, 
amelynek romjai még ma is, meglepő 
épségben megvannak. A hajdan Az 
Árpádok, majd a legelőkelőbb föurak 
birtokában volt területnek most az 
Erdődy grófok a birtokosai.

Az évszázados történelmi emlékek 
ben gazdag Somlóvidék kulturális és 
gazdasági érdekeinek feltárása és 
megismertetése érdekében különösen 
az utóbbi években indult egyre több 
sikert felmutató akció, amelynek élén

Schandl Károly dr., a kerület 
országgyűlési képviselője áll, 
akinek kezdeményezésére meg
alakult a „Somlói nagybizott
ság", amely gazdag programja 
első pontjául tette meg, hogy a 

Somló csúcsán kilátót emel.

Ezen a helyen már régtől fogva állt 
egy fából összetákolt, kezdetleges ki
látó, ez azonban semmiképpen sem

k  ö rö k  entlé- 
t í .  I s t v á n n a k

felelt meg rendeltetésének és nem 
illett a pazar szépségű helyre.

A gyönyörű célkitűzés, hála a bi
zottság munkásságának, különösen 
Nováky  Lajos devecseri plébános fá 
radozásának, már meg is valósult és 
a kilátót a Romlóvidék történelmi 
múltjára is és arra is tekintettel, 
hogy az emlékmű éppen Szent István 
halála 900. évfordulójának évé
ben kerül átadásra, „S zen t István-  
kilá tó “ -nak nevezik el.

Az országraszóló ünnepség ke
retében julius 31-én történő 

avatóünnepségen
résztvesz Jó z se f  királyi herceg, T e 
lek i Pá! gróf vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter, Zadm vetz  István ny. 
tábori püspök és a magyar közélet 
sok előkelősége, Schand l Károllyal, a 
Romlóvidék magasztos Rzent István 
ünnepsége gondolatának felvetőjével 
az élen.

A Somlóvidék nagy ünnepségére,
értesülésünk szerint az ország minden 
resztből f il lé re s  vonatok  is indulnak, 
hogy a történelmi múltú vidék Szent 
István ünneplésében —  amint az kí
vánatos —  az egész ország résztve- 
hessen.

Az angol királyi pl
A nagy világesemények történeté

ben szinte páratlan, hogy két olyan 
rendkívül fontosságú látogatás esett 
egy időre, mint a magyar államfér
fiaké Rómában és az angol királyi 
páré Parisban. Európának mind a 
két tengelye egy időben mozdult meg, 
s indította el a kontinens és vele 
együtt a legnagyobb valószínűség sze
rint a világ sorsát is.

Tizenhárom ezer postagalamb és 
százegy ágyulövés üdvözölte a fran
cia partra szálló angol királyi párt. 
Paris utcáin sok százezer ember él- 
jenzett. Az Eifeltorony ormán nyolc
van m éteres angol lobogó lengett. A 
francia művészet és lelkesedés párat
lan fénnyel vette körül az uralkodó
párt.

ír párizsi látogatása
A diszlakomán Leb ru n  elnök han

goztatta a közös akaratot, amelyet a 
két ország rokonérzése támogat. 
VI. György király pedig azt, hogy' 
nemzetközi megegyezések utján meg
találják a világ békéjét fenyegető 
problémák s a gazdasági nehézségek 
megoldását.

A diplomáciai tárgyalások a láto
gatás időtartama alatt ugyanolyan 
lázas ütemben folytak, akárcsak Ró
mában és minden időszerű kérdésre 
kiterjedtéit. Köztük elsősorban a 
m ind inM bb kényesebbé váló cseh k é r
désre , amelyben Anglia továbbra i;; a 
közvetítő szerepét óhajtja betölteni. 
Az angol királyi pár látogatása kere
tét az ünnepségek sorozata egészí
tette ki.

Hitler Üzenete
H it le r  német vezér éfl kancellár bi

zalmas szárnysegéd jét: W iedeniann 
kapitányt Londonba küldte H a lifa x  
külügyminiszterhez, aki még párisi 
útja előtt fogadta Hitler megbízott
ját. H it le r  üzenetében biztosította az 
angol külügyminisztert, hogy a leg- 
őszintébben k íván ja  a két ország  
közti viszony javu lását, amely nem 
volna lehetetlen, mert nincsenek az 
angol és német népet elválasztó alap
vető ellentétek. Csehszlovákia  tekin
tetében Hitler azt a biztosítékot 
küldte, hogy a szudétanámet kérdés 
békés megoldását k íván ja . Lord Hali- 
fa x  azt felelte, hogy köszönettel fo
gadja az üzenetet. Különös örömmel 
üdvözli azt a k ije len tést, hogy nincs 
alapvető ellentét a. két nép között.

A z  európai béke megszilárdítására 
irányuló német lépés igen jó hatást ! 
keltett diplomáciai körökben. |

Súlyos szerencsétlenség 
a pécsi szénbányában

A z E lső  Uunagözhajózási Társaság  
pecsbányatelepi Szécsenyi-aknájában 
julius 20-ár. délelőtt 11 óra tájban a 
negyedik mólyszinten a 26. számú te
lepben su jtő lég k itö ré s  történt. A’ 
munkások kimenekültek, azonban ké l 
bányász menekülés közben a gázkitö
rés következtében fe lk a va rt szénpor
tól m egfu lladt. A sújtó] ép-ki tör és 
mintegy 1500 métermázsa szenet do
bott ki és a bányavájatokat mintegy 
60 méter hosszúságban bedöntötte.

A  szerencsétlenség alkalmával 
Sahneider  Adolf vájár és H orvá th  
Béla segédvájár vesztette életét. 
Skoda  Ferenc, Ham m er Henrik, 
K e sz lc r  István, Tóth  István és M isé n - 
n y i Antal bányászok súlyosabb mér
gezést szenvedtek, három bányász 
könnyebb mérgezést topott
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Mussolini távirata
Szekeres Lászlóhoz

A Falu-Gazdaszövetség  olasz— ma
gyar gazdaifjusági csereakciójának 
magyar résztvevőit, akik Szekeres 
Lá sz ló  b. igazgató vezetésével érkez
tek Rómába, M u sso lin i olasz minisz
terelnök, Ciano  gróf külügyminiszter 
utján táviratilag üdvözölte. A távirat, 
amelyet C iano  gróf Szekeres  László
hoz intézett, a következőképpen hang
zik :

„A  Duce igen nagy örömmel 
vette szívélyes táviratukat és azt 
viszonozva úgy önnek, mint a 
H'alu-Gazdaszovetség gazdaifjai- 
nak igaz szívből jövő köszönetét 
és üdvözletét fejezi ki. C i á n  o.“ 

Gazdaifjaink, mint ismeretes, több 
hónapot töltenek Olaszországban, ahol 
a kijelölt birtokokon tanulmányoz
zák az ottani mezőgazdasági életet, 
kertgazdálkodást, szőlészetet, gyü
mölcstermelést, piacra való előkészí
tést és a szövetkezeti berendezkedése
ket. M u sso lin i ezzel a ténykedésével 
is újabb tanujclét adta nemzetünk 
iránti regi barátságának és szerete
ttének, de annak is, hogy igen nagy 
fontosságot tulajdonit —  amint táv
irata is igazolja —  a két nemzet kö
zött fennálló gazdaifjusági csere
akciónak, amely hivatva van a ma
gyar-olasz gazdsági és baráti kapcso
latainkat még jobban kimélyiteni és a

A m agyarság ügyeit intéző illeté
kes tényezők, elsősorban a magyar 
kormány növekvő aggodalommal álla
pította meg, hogy a magyarság élet
erejét rohamosan csökkentik a népbe
tegségek és a betegségekkel szembeni 
ellenállóerő hanyatlása mellett a sza
porodás visszaesése. Évtizedek óta az 
egyke  —  amely egyes vidékeken már 
egysévé  fajul —  apasztja a magyar
ság számát.

Ezek a szomorú tapasztalatok arra 
késztetik a kormányt, hogy a népjólét 
fokozását célzó szociális intézkedései 
ütemét a lehetőség határain belül 
meggyorsítsa, de egyidejűleg előse
gítse az ifjúság számára a családala
pítást és igy emelje a házasságköté
sek* és keresztelők számát.

A kormány mellett a társadalom is 
kiveszi részét e nemzetmentő munká
ból. Életre keltette az Egészségpo li
tikai. Tá rsaságot, —  az EPOL-t —  
melynek egyetlen célkitűzése az, hogy 
a magyarság egészségének megjaví
tása érdekében tegyen javaslatokat és 
intézkedéseket.

Az E P O L  legutóbbi intézőbizott
sági ülésén A n ta l Lajos dr., a társa-

megismertetni. Itt említjük meg, hogy 
az olasz gazda,ifjak  e napokban érkez
nek Magyarországra.

Az Olaszországban
tartózkodó magyar 
gazdaif jakhoz 1

Több oldalról azzal a kérelemmel 
fordultak hozzám, hogy a  birtokok ve
zetőségétől részükre kerékpárt kér
jek. Ennek a kívánságnak eleget te
szek. Megkerestem a birtokok vezető
ségét, hogy a .szükséges kerékpárokat 
rendelkezésre bocsássák. Ez alkalom
mal nyomatékosan hangsúlyozom azt, 
hogy nagyon vigyázzatok a kerékpár
ra l való közlekedésre, m ert Olaszor
szágban m indenütt jobb fe le  van a 
m enetirány. A z  országutakon igen 
siirü az autóforgalom és nagy gyorsa
sággal haladnak, tehát a legnagyobb 
óvatossággal közlekedjetek kerékpár
ral az országutakon, nehogy valami 
szerencsétlenség történjen. Minden
kinek lelkére kötöm, hogy ezt a. fig y e l
m eztetést állandóan szem előtt tartsa  
Akik a Dúcéval együtt csépeltek, Ír
ják meg annak lefolyását, hogy a 
Vasárnap-bán és a fővárosi lapokban 
közreadhassuk. E havi jelentést eket 
is várom. Szeretettel köszönt mind
nyájatokat atyai jóakarótok

ság elnöke, számolt be a nagyrahiva- 
tott intézmény legutóbbi intézkedé
seiről. Különösen nagy eredményeket 
vár az E P O L  a most létesített Nép
szaporodási A lap tó l, amelyből 85 
évesnél nem idősebb, szegénysorsu, 
örökölhető betegségben nem szenvedő 
házasulandók U00— U00  pengős, ka
m atmentes kölcsönt kaphatnak.

A kölcsön tíz esztendőre szól, de 
a házasságból születő minden 
egyes gyermek keresztlevelé
nek bemutatásával 100 pengőt 

törlesztettnek tekintenek.

Ha tehát a házasságból tiz év alatt 
négy gyermek születik, akkor a köl
csönből sem m it sem kell v issza fizetn i.

Az intézőbizottság nagy tetszéssel 
fogadta az egészen újszerű és a ma
gyar viszonyoknak mindenben meg
felelő elgondolás ismertetését, majd 
elhatározta, hogy Budapest székesfő
városhoz és a nagyobb törvényhatósá
gokhoz felterjesztést intéz, hogy a 
törvényhatóságok és városok vállal
já k  el a terü letükön születő 3-ik és 
U-ik gyemnek keresztajmságát, és min
den ilyen gyermek után 10— 20 pengős 
családi pótlékot folyósítsanak.

L in dbe rgh  megérkezése óta nem 
láttak Newyork utcáin olyan mámoros 
örömet, mint amilyennel a hatalmas 
világváros népe Iíu g h est  és társait 
fogadta.

Az eseménnyel az egész világ saj
tója hasábokon át foglalkozik s a 
sportteljesítmény kiemelése mellett 
azt is hangoztatják, hogy a szerzett 
tapasztalatoknak rendkívüli katonai 
jelentőségük is van. Ami valószínű 
is. Az angol katonai aviatika éppen 
most rendezkedett be olyan rendszerű 
repülőgépeik beállítására, mint ami
lyennel Howard Hughes alig három 
nap alatt repülte körül a világot. 
Anglia egyelőre 200 darabot rendelt, 
Később, a szükség .szerint, valószí
nűen többet.

Érdekes megemlíteni, hogy Hughes 
földkörüli útja 300.000 dollárba ke
rült. Ebből a gép ára 20.000 dollár

Ócska géppel
az Óceán fölött

Közvetlen H ughes repülése után 
másik teljesítmény hire is bejárta a 
világsajtót.

Douglas C orrigan  amerikai repülő 
nyolcéves elavult gépén néhány nap
pal ezelőtt Los Angelesből Newyorkba 
repült. A newyorki repülőtérparancs
noksága megtiltotta neki, hogy az

A K őcser  község melletti Dem eter 
tanyán élt Dem eter Gábor 16 holdas 
kisbirtokos a feleségével, 26 éves P i
roska. nevű leányával és 21 éves Jó
zsef nevű fiával. Kit-ünő földjük 
volt, hét szarvasmarhájuk, lovaik, 
teli sertésólak és rengeteg aprójó
szág. A szorgalmas család gondosan 
művelte földjét és hasznosította gaz
daságát, amíg a múlt nyáron be nem 
következett

az a rejtélyes lelki kórság, 
amely a szerencsétlen család 
tagjait teljesen hatalmába ke

rítette.

A Demeter család elmaradt a fa
luból, nem vitte terményeit a piacra, 
nem kereste fel N agyköröst sem . 
Amikor a rokonok meglátogatták 
őket, megdöbbentő állapotot találtak 
a tanyán. A konyhában álldogálva ta- 

' lálták a Demeter családot rongyo
san, lesoványodva. Karjukat egymá
séba öltötték, fejüket lehorgasztot- 
ták, valamennyien zokogtak és nem 
néztek 3enki szemébe.

Hiába faggatják őket, senkinek 
sem feleltek, pedig több jelből 
látszott, hogy megértik a kérdé

seket.

A hatóság emberei s a lelkészek 
mindent elkövettek, hogy megmentsék

Minden hangszert
legjobb minőségben és a 
l e g o l c s ó b b a n  
v á s á r o l h a t  
a h í r n e v e s
Reményi Mihály

hangszertelepén. Budapest, 
VI./15, Király-utca 58-60.
K érje  51. sz. díjmentes árjegyzékemet

életveszélyes gépen az utat visszafelé 
is megtegye. Erre a vakmerő és el
szánt pilóta, hogy megmutassa, mit 
tud az ő gépe,

megszökött a repülőtérről és át
repülte az Atlanti-Óceánt.

Leszállt az ir parton. Útját nem 
olyan gyorsan tette mgg, mint H u g 
hes, de sokkal olcsóbban. Egy tengeri 
mérföld Hughesnek 90 pengőjébe ke
rült, Corrigannak 16 fil lé r jé b e . A ha
tóságok most nem tudják, mit csinál
janak a „bolond gép“ tulajdonosával, 

mert sem útlevele, sem nemzet
közi okmányai nincsenek. 

Nagyszerű teljesítményei azonbaft 
előreláthatólag mentesitik a büntetés 
alól. Egyelőre ünnepük őt is.

a pusztulásra Ítélt családot, amely, 
teljesen gondozatlanul hagyta gaz
daságát. Zárt intézetbe nem szállít
hatták őket, mert nem voltak ön- és 
közveszélyes elmebetegek, hiszen sen
kiben sem tettek kárt.

Csak amikor a gazdaság kezdett 
tönkremenni, léphetett közbe a ható
ság. A szerencsétlen család ideigle
nes gyámot kapott Ádám  Imre gaz
dálkodó személyében, aki Dem eter 
Gáborné testvéröccse.

Ez a derék gazda kezelte a gazda? 
ságot. Learatta a termést és felfris
sítette az állatállományt.

A Demeter család állapota azonban 
sehogysem változott, vagy javult. 
Végül is a törvényes gyám kérésére 
a hatóság elrendelte, hogy

Demeteréket Budapestre hoz
zák a Benedek-klinikára, ahol 

; majd megállapítják rejtélyes 
betegségük okát.

A betegeket felhozták, s a klinikán 
át is vették őket. A felvételnél is zo
kogtak és hallgattak. Az orvosok vé
leménye szerint esetük olyem külö
nös megnyilvánulása a lelkibetegsé
geknek, hogy hasonlóra nem emlékez
nek. Mindenesetre egyik fa ja  annak 
a lelki bajnak, amelyet magyarul a 
lélek ketté hasadásának szokás ne
vezni.

Hughes világrekorddal
repülte körül a földet

A százezrekre menő tömeg, amely a 
Newyork melletti repülőtéren H ughest 
várta, egetverő örömrivalgásban tört 
ki, amikor a világot járt repülőgép 
lassú köröket Írva, ugyanott ereszke
dett le, ahonnan alig négy nappal 
előbb felrepült.

Közben körülrepülte a földet olyan 
rekorddal, amely minden eddigit 
megdöntött:

3 nap, 19 óra, 17 perc, 30 másod
perc alatt!

A mindent elsöprő tömeget hatal

mas rendőrkordon szorította 
hogy a győztes gépmadár leszállhas
son s vezetőit a hozzátartozóik s a ha 
tóságok kiküldöttei fogadhassák.

H ughes, aki személyesen vezette 
gépét, utolsónak szállt ki. Nagyon fá 
radtnak látszott, ami nem is csoda, 
hiszen saját bevallása szerint 

a föld körülrepülése közben alig 
négy órát pihent.

Az első, ami után mohón kapott, a 
cigaretta, vo lt. Az utón ugyanis nem 
dohányozhattak,

M egh a lt
a román anyakirályné

M ária  román anyakirályné julius 
18-án a sinajai Pelishor-kastélyban 
meghalt.

Mária, anyakirályné már évek óta 
betegeskedett. Legutóbb olasz- és né
metországi szanatóriumban gyógyke
zeltették. Miután állapotában egyre 
rosszabbodás állott be, azt az óhaját 
fejezte ki, hogy Romániában akar 
m eghalni. A z  anyakirálynét kívánsá
gához képest hazaszállították. Halála 
előtt egy nappal érkezett Sinajába.

Halálos ágyánál ott volt K áro ly  ki
rály, M ih á ly  trónörökös és E rz sé b e t  
hercegnő. A kormány legtöbb tagja 
Miron C ris tea  pátriárka vezetésével 
szintén Sinajában tartózkodott. Má
ria anyakirályné halála alkalmából 
nemzeti gyászt rendeltek el.

Mária román anyakirályné IS®-

ben született. Alfréd Sachsen-Coburg 
és Gótha hercegének leánya volt, akit 
Angliában mint Edinburgi herceget 
ismertek. Egészen fiatal korában V. 
György angol király állítólag meg
kérte a kezét, de Mária hercegnő ezt, 
a házassági ajánlatot nem fogadta el, 
hanem két évvel később, 1 8 9 8 -ban 
Ferd in á n d  román trónörököshöz ment 
fe leségül. Mária királyné férjének 
uralkodása alatt, sőt már korábban is, 
erősen érdeklődött a politika iránt. 
Ferdinánd király halála után, a kis
korú Mihály, jelenlegi trónörökös 
uralkodása idején, mint, a régens- 
tanács tagja, rendkívül élénk politi
kai tevékenységet fejtett ki. II. Ká
roly király trónralépése után vissza
vonult a politikától és betegségéig fi
gyelemreméltó tevékenységet fejtett 
ki, amelynek során megírta saját, 
Kurópaszorte nagy feltűnést keltett 
éle tra jzá t is. Életének utolsó észtén*
dejét már sulwe bitesen Wltítfei 1

Szekeres László.

G yerm e lc lce l törlesztifyetö  
Kölcsön

megoldódik-e a kocséri 
néma család titka?
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A Futura mindenütt felvásárolja 
a felkínált buzatételeket

A buzaértékesitéssel kapcsolatban a földmivelésügyi minisztérium fe l
hívja a gazdák figyelmét arra, hogy a kormány intencióinak megfelelően a 
Futura bizományosai utján az ország egész területén felkínált buzatételeket 
felvásárolja. A búza átvételi ára a nyugati határállomásokon, valamint a 
dunai, továbbá Szolnoktól délre a tiszai rakodóállomásokon métermázsánként 
20 pengő 75 fillér. Ez az ár 15 tonnás vasúti kocsiba, illetve uszályba, eladó 
költségére berakva, 80 kg-os fajsúlyú, legfeljebb 2 százalék idegen keveréket 
tartalmazó szokványminőségü búzára értendő.

A Futura csak annyival csökkentheti a fenti árat. amennyit az illető 
helyről a hozzá legjobban fekvő nyugati határállomás vagy hajókirakodó 
állomásig való fuvarköltség kitesz. Tekintet nélkül a feladóállomás födrajzi 
fekvésére, a búzaára feladóállomáson vn*lrr  mázsánként 19 pengő iá  fillérnél 
alacsonyabb nem lehet.

Nemesített buzavetőmagot

az összeírás még 168 teherautót és 
706 személyautót talált a mezőgazda
ság szolgálatában.

Érdekesek a hizlalásról és biztosí
tásról szóló adatok is. Ezek szerint
1934-ben 69.755 szarvasmarhát, 1.9
millió darab sertést és 63.000 darab 
juhot hizlaltak; ezek közül házilag 
levágtak 1,169.000 darab sertést.

Ami a biztosítást illeti.

535.000 gazdaságban volt tüz- 
kárelleni biztosítás, vagyis kö
rülbelül minden harmadik gaz
daság biztosította magát tűzkár 

esetére.

Jégkár-biztositást csak 44.000 gazda
ságban talált a statisztika, mig állat
biztosítás csak 15.000 esetben fo r
dult elő.

Az Országos 
Kamara

Mezőgazdasági 
uj jelentése

Az Országos Mezőgazdasági Ka
mara legújabb helyzetjelentése szerint 
az aratási munkák rendben folynak 

és a mezőgazdasági munkások 
foglalkoztatottsága jó.

A száj- és körömfájás terjedése 
az értékesítés! gondok növeke
déséhez szintén hozzájárul, azon
ban a betegség lefolyása arány
lag enyhe és számottevő elhullás 

nem fordul elő.
kaphatna7. a gazdák

földmivelésügyi minisztérium a 
buzavctömag-akció keretében a neme
sitő, valamint szaporító gazdaságok
ból az arra hivatott kísérleti állomá
sok vizsgálata szerint megfelelőnek 
talált körülbelül 600 vagon búzavető
mag kiosztását tervezi. Az akcióban 

iló részvételi szándékot nagy gazda
ságoknak közvetlenül a Növényterme
lési Hivatalnál (földmivelésügyi mi
nisztérium),

kistermelőknek pedig az illeté
kes vármegyei gazdasági fe l
ügyelőségnél kell bejelenteni 

legkésőbb augusztus 5-ig.

Az akció keretében a vetőmag fel- 
a/át és a vasúti szállítási fuvarkölt
séget a földmivelésügyi kormány ma
gára vállalja, az igénylő gazda pedig 
ff búzának a budapesti tőzsdei közép
árát tartozik megfizetni. Szaporító 
gazdaságok közelében lakó igénylők

cserébe is kaphatnak 10 százalékkal 
több szokványbuza beszolgáltatása el
lenében vetőmagot.

Ha a vetőmagot nem kell vas
úton szállítani, kistermelőknél 
a földmivelésügyi kormány 
még a tőzsdei árból is megté

rít mm-ként egy pengőt.

Minden vármegyében vannak szapo
rító gazdaságok s igy az igénylő kis
termelők nagyrésze élvezheti ezt a 
kedvezményt. Kistermelőknek össze 
kell állaniok ( község, gazdakör) és az 
igénylést együttesen kell bejelente
niük, mert a kistételekben való kiuta
lás nehézségekbe ütközik.

A  búzavetőmag-akcióra vonatkozó 
minden ügyben érdeklődők fordulja
nak közvetlenül a vármegyei gazda
sági felügyelőséghez, illetve a járási 
gazdasági felügyelőhöz.

Mezőgazdaságunk 
érdekes számadatai

Országunk mezőgazdasági viszo
nyainak megismerését rendkívüli 
mértékben elősegítik azok a kiadvá
nyok, amelyek az 1935. évi agrársta
tisztikai felvétel anyagát dolgozzák 
fel és eddig már öt kötetben nyilvá
nosságra is kerültek. Az első négy 
kötetet, amelyek a birtokviszonyok
kal, a gazdaságok élő és holt felsze
relésével foglalkoztak, már annakide
jén ismertettük. Az uj kötet is any- 
nyi érdekes adatot tartalmaz, hogy 
azok a legnagyobb érdeklődésre tart
hatnak számot.

Megtudjuk belőle, hogy az ország 
16 millió kát. holdnyi területéből 2.8 
millió holdat miveinek haszonbérlet
ben. A  kötet beszámol arról, hogy az 
országban összesen 4123 kát. holdon 
van öntözött, vagyis bolgár rendszerű 
kert s ebből 3889 kát. hold termel 
elsősorban eladás céljára. Faisko
láink kiterjedése 3663 kát. hold s eb
ből a kereskedelmi jellegüeké 2307 
kai. hold.

Nagyon figyelemreméltóak azok az 
adatok, amelyek a szőlők megoszlását 
mutatják. Ezek szerint a hegyoldala
kon fekvő szőlők 111.000 holdat, a 
könnyű homoktalajon telepitett sző
lők pedig 175.000 holdat foglalnak el, 
mig az egyéb —  főleg síkvidéki, kö
tött talajú —  szőlők területe 48.000 
hold

A direkttermő szőlők kiterjedése
37.000 hold, vagyis több, mint 

az összes szőlők 10%-a;

az azért érdekes adat, mert tudjuk, 
hogy az uj hegyközségi törvény a 
direkttermő szőlők fokozatos kiirtá
sát rendelte cl. A  direkttermő szőlők

főleg kötött talajon vannak —  az it
teni szőlőknek egynegyede ilyen —  
mig immunis homokon elenyésző 
mértékben (2.5% ) fordulnak elő.

A rétekre vonatkozó adatokból 
megtudhatjuk, hogy jóminőségü szé
nát terem 581.000 hold rét, de nem 
sokkal kisebb a savanyu szénát ter
mő, nedves rétek területe is (522.000 
hold). Legelőből 300.000 hold van 
hegyoldalon, 240.000 hold homokon 
és 370.000 hold sziken. Ezen a
900.000 holdnyi legelőterületen 1.1 
millió szarvasmarha, 80.000 ló, 2.3 
millió sertés és 1.5 millió juh keresi 
sovány táplálékát.

Tógazdaságaink vizzel borított te
rülete 18.198 hold. Az összes gazda
ságok beépített területe 48.317 hol
dat, az udvarok és szérüskertek pe
dig 167.000 holdat foglalnak el.

Rendkívül lesújtunk azok a szá
mok, amelyek földjeink trágyá

záséról szól;; „Ír,

Ezekből kitűnik, hogy 1934-ben oaz- 
szesen 2.3 millió kát. hold terület 
kapott trágyát; még pedig a szántók
nak egynegyed része, a szőlőknek egy- 
hatoda, a kerteknek egynyolcada, a 
réteknek egytized része. Mindössze
58.000 hold kapott istállótrágyán ki- 
vül műtrágyát is, 182.000 hold pedig 
csak műtrágyát.

Beszámol ez a kötet arról is, hogy 
az országban 646.000 szekér és 43.200 
személykocsi van és azok céljára öaz- 
szesen 314.000 kettős lófogat, 96.000 
egyes lófogat, 53.000 kettes, 15.000 
négyes ökörfogat és 83.000 tehén
fogat áll rendelkezésre; ezeken kivül

A  férfimunkások napszámbére általá
ban 2 pengő körül mozog, a 2 pengőn 
aluli férfinapszámbér aránylag ritka, 
viszont nehezebb munkáknál, különö
sen kaszálásnál és aratásnál —  ott, 
ahol a munkások nem rész fejében 
szegődtek el —  8— h pen gős napszám - 
bért is gyakran fizetnek. Az ország 
északkeleti megyéinek egyes közsé
geiből érkeztek olyan értc'mü jelenté
sek, hogy a munkások megfelelő 
munkaalkalmak hijján vannak; az or
szág többi vidékein, különösen pedig 
a dunántúli megyékben helyenként 
munkáshiány m iatt vannak panaszok.

A  terményértékesités tekintetében 
eddig fennakadás nem volt.

Az uj termés értékesítésére vo
natkozó nyilatkozatok a gazdák 
körében bizalmat és megnyug

vást keltettek.

Az állattenyésztés tekintetében a 
helyzet sokkal kedvezőtlenebb. Az in
tervenciós vásárlások már folynak, de 
eredményük még nem kielégítő s kü
lönösen a külföldre szánt hizó állatok 
értékesítése ütközik rendkívüli nehéz
ségekbe.

A gyümölcstermelő vidékeket sú
lyosan érinti a korai gyümölcsök el
maradása, amiket tudvalévőén a tava
szi fagyok pusztítottak el. A gazdák 
itt nehézségekkel küzdenek a pénzbe
vételek elmaradása miatt. A  szőlők
ben a munkálatok folynak, a szőlőtő
kék közepes termést Ígérnek, de na
gyon sok a panasz a peronoszpora és 
szőlöilonca pusztítása miatt.

Mint minden évben, most is ebben 
az időszakban a legnagyobb a gazdák 
pénztelensége és a legtöbb a hitelek 
hiánya m iatti panasz.

A Magyar Nemzet? Bank alap- 
szabálymódosítása nagyon jó 

hatást keltett,

a gazdák ebben a mezőgazdasági hi
telélet feltámasztására irányuló első 
lépést látják s hatása elé nagy vára
kozással néznek. A  termésértékesitést 
megelőző pénztelenség idejében az 
adók fizetése is vontatott, bár minde
nütt tapasztalható az a törekvés, hogy 
a hátralékok sem a köztartozások, 
sem az egyéb kölcsönszolgáltatások. 
tekintetében ne növekedjenek.

Darányi lgnác*emlékművet 
emeltek Tihanyban

Julius 17-én, vasárnap délután, ke-
gyeletes ünnepségek keretében leplez
ték le Tihanyban Darányi Ignác em
lékművét. A  tihanyi mólóval szemben, 
a kikötő felügyelőségének épülete 
mellett emelkedik a terméskőből fara
gott 12— 15 méter magas emlékmű, 
amelynek alapzatáról Darányi Ignác 
ércbeöntött vonásai tekintenek a Ba
latonra. Az emlékművet Tóth Gyula 
szobrászművész készítette s azzal a 
Balatoni Szövetség akarta leróni há
láját az egykori nagynevű földmive
lésügyi minisem* és a Balaton ba
rátja iránt.

Az ünnepségen a megjelent előkelő
ségek között a család részéről ott vol
tak Darányi Kálmán volt miniszterel
nök és felesége, Darányi Béla, a Fu
tura vezérigazgatója, Darányi Gyula 
egyetemi tanár. Egymásután érkeztek 
meg Hóman Bálint és felesége, Teleki 
Pál gróf kultuszminiszter, Rcmcnyi- 
Schneller Lajos pénzügyminiszter, 
Karafiáth Jenő főpolgármester, Te
leki Béla gróf, Zala vármegye főis
pánja, Vay László báró földmivelés
ügyi államtitkár és felesége, Dani 
Balázs altábornagy, Vojnich Sándor 
felsőházi tag és még sokan, akiket 
emlék fűz Darányi Ignáehoz és barát
ság a ma élő Darányiakhoz. Pár perc
cel az ünnepség megkezdése előtt 
megérkezett József királyi herceg és 
Auguszta királyi hercegasszony.

A zenekar eljátszotta a Hiszek
egyet, utána Páldy Róbert alkalmi 
szavalata, majd a katolikus egyházi 
kar éneke következett. Az emlékbeszé- 
det Strommer Viktorin dr. tihanyi 
apát mondotta. Az emléktáblát T i
hany község bírája vette át, azután a 
koszorúkat helyezték cl az emlékmű
vön. i

A sertéspestis elleni oltás 
szabályozása Pestmegyében

A  földmivelésügyi miniszter a ser
téspestis által évről-évre okozott ká
rok csökkentése céljából elrendelte, 
hogy Pest-Pilis-Soll-Kiskun vármegye 
községeiben a sertéseket az 1988. év
ben sertéspestis ellen szimultán mó
don be kell oltani, hu a községben a 
sertéspestist hatóságilag megállapí
tották.

Azok a községek, amelyekre a ren
delet vonatkozik, a következők: 
Abony, Áporka, Ápostag, Bia, Dán- 
szentmiklós, Dunavecse, Maglód, 
Mende, Mogyoród, Monor, Solt, Szalk- 
szentmúrton, Szigetbecse, Uj kecske, 
Kóka, Torbágy, Gyömrő, Úri, Duna- 
egyháza, Nemesnádudvar, Hajós, 
Kunszentmiklós, Pécel, Ráckeve, Fii- 
löpszállás, Gomba, Kiskőrös, Pereg. 
Peszéradacs, Soltvadkert, Szabadszál
lás, Tahitótfalu, Tass, Túra, Zsám- 
bök, Akasztó, Alsónémedi, Boldog, 
Csengőd, Bugyi, Dömsöd, Dusnok, 
Isaszeg, Kiskunlacháza, öcsa, Sziget- 
monostor. Szigetcsép, Tószeg, Vác- 
szentlászló és JAszszentlászló.

Abban a községben, amely raga
dós száj- és körömfájással fertőzve 
van, a betegség megszűntté nyilvání
tásáig a kötelező védőoltás végrehaj
tását cl kell halasztani. A rendelet 
közli, hogy a kötelező védőoltás alól 
az elsőfokú állategészségügyrendőri 
hatóság a birtokos kérelmére felmen
tést adhat az olyan különálló gazda
ságban tartott sertésekre vonatkozó
lag, amelyekben értékesítésre kész 
sertések vannak, feltéve, hogy a ser
téspestis fertőzésének veszélye köz
vetlenül nem fenyeget. Ugyancsak 
a birtokos kérelmére felmentés ad
ható az értékesítésre kész hízott ser
tésekre, ha nincsenek velük ugyan
abban az udvarban oltásra köteles 
más sertések.
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A-FALUST felt OTTHON
Gyümölcasaláták

K I S  V A S A R N A P  

KOCSO MESE
A k i siet, elkésik

A di4k.it nyári eiünldöra úsztattak 
f»ét.

A  mi két diákunk szeretne idót 
nyerni. Szétnéznek a városi fogadókban,
pincs-e szekér, amivel haza jutnának?

Úgy látszik szerencséjük van, találnak 
egy szekeret, amely át fog haladni a 
falujukon. A  gazda éppen befogással fog
lalatoskodik.

Bácsi, nem vinne haza minket? — 
kérdezik.

A gazda nincs jó kedvében, mordul vá
laszol.

Az a kérdés, hogy útközben fizet- 
ttok-e egy kis bort? — mondja.

A diákok borúsan pillantanak össze.
— Bizony, nekünk nincs most pén

zünk. de egyszer majd megszolgáljuk ! — 
kötik magukat.

— Hát üljenek fö l! — int a gazda.
— Csakhogy nekünk csomagunk is 

van. azt is idehoznék! — kérlolőznok a 
diákok.

A gazda most tiltakozván int:
Azt már nem várhatom meg, mert 

nagyon sietek. — Ezzel gyorsan felül a 
bakra s a lovak közé vág.

\ lovak megugorják magukat . ? , a 
gazda i)edig abban a pillanatban a bak 
ról a. földre bukik.

A sietségben ugyanis a hámistrángot, 
elfeledte fölvetni a hámfákra. A lovak 
ugrásával igy a kocsi helyt maradt, a 
gazdái pedig a földre rántotta a gyeplő.

A f i l á  m

De szép is az élet nyáron . . .
De. szép is az élet nyáron, 
Kaszacsengés száz határon, 
Kaszacsengés, pacsirtadal 
Kél a piros pirkadattal.
—  Sej, haj, Katicabogár,
Siet a szép nyár!

De szép is az élet nyáron,
Piros alma csüng az ágon..
Piros alma, sárga körte 
Aranyágról hull a földre.
—  Sej, haj, Katicabogár,
Siet a szép nyár!

De szép is az elet nyáron, 
Lubickolni lágy hullámon. 
Lubickolni s lesni halat 
Muzsikáló füzek alatt.
—  Sej, haj, Katicabogár,
Siet a szép nyár!

De szép is az élet nyáron, 
Lepkehajsza, virágálom. 
Csillaghullás, hüs funalom,
Rékaszó a nádas parton.

Sej, haj, Katicabogár,
Siet a szép nyár!

De szép is az élet nyáron,
KI mulatni gyöngynótákon, 
Kyöngynótákon, gyöngy meséken 
Kialudni csöndes éjben.

Sej, haj, Katicabogár,
Siet a szép nyár!

SZÁM ADÓ ERNŐ

Fejtörő:
H e v o a m e g y e l v á r o s  v ir á g c s o k o r
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fa jt is z ta , magas 
gyapjuhozammal, 
10 drb, 4 hónapos 
50 pengőért eladó. 

Béldi, Sárszentmiklós, Fejér vm.

Körtéből, szilvából, őszibarack
ból, aranyalmából kitűnő gyümölcs- 
salatát lehet készíteni, amely fel
bontva is eláll hosszú ideig.

A körte*alátához apró, félig érett 
szagos körtét veszünk, melyeket 
meghámozunk, a szárát pedig megka
parjuk. A nagyobb körtéket felébe
vágjuk s magházukat kiszedjük. Há
n t á s  után a körtét azonnal citromos 
vízbe tesszük, hogy eredeti színét meg
tartsa s közben zománcozott edényben 
elkészítjük a salátalevet: minden ki
logramm körtére negyedkiló cukrot 
és félliter jó borecetet számítunk, fa
héjat, szegfűszeget, citromhéjat te
szünk bele és felfőzzük. Főzés közben 
a habot leszedjük és ha már teljesen 
átlátszó, beletesszük a körtéket és pu
hára főzzük. A megfőtt gyümölcsöt 
üvegekbe rakjuk, a szirupot kissé be
sűrítve, forrón ráöntjük a körtére, 
úgyhogy egészen ellepje s mikor a szi
rup kihűlt, az üvegeket bekötjük. Ha 
a gyümölcsön hólvagocskák mutat
koznak, öntsük le a levét és újra fel
főzve, forrón töltsük rá.

SzilvusalÁtához a gyümölcsöt több 
helyen megszurkáljuk, cukorszörp
ben pár percig főzzük s mikor már 
egyik-másiknak a héja felreped, gyor
san kiszedjük tiszta üvegekbe és a be
sűrített cukros ecetet ráöntjük. Lehet 
úgyis készíteni, hogy a szárát rajta
hagyva, a megszurkált szilvát cserép- 
faz&cban borecettel feltöltjük s két- 
három napig hűvös helyen állani 
hagyjuk. Akkor a gyümölcsöt kiszed
jük és kilogrammonként egy kilo
gramm cukrot, számítva rá, porcukor
ral, citromhéjjal, néhány szem szeg
fűszeggel és fahéjjal üvegbe rakjuk 
és hólyagpapirral lekötjük, de ecetet 
nem öntünk rá.

A gyümölcssaláták mellett sok he
lyen teszik el az úgynevezett nyári 
vegyes salátát, amely úgy készül, 
hogy apró uborkát, pici kukoricacsö- 
vet, gyenge zöldbabot, piros és zöld

iü l  A  T E E N D Ő  A  S Z Á J F Á J Á S  
Z Á R L A T Á N A K  F E L O L D Á S A 

K O R ?

A zárlatok feloldásának főfeltétele 
a fertőtlenítés, melyet igen lelkiisme
retesen kell végrehajtani. Mindenek
előtt gondoskodni kel! a trágya, alom, 
takarmányhulladék, szemét ártalmat
lanná tételéről. Fertőtleníteni kell to
vábbá mindazokat az ott talált bőrö
ket, gyapjút, szarvat és egyéb állati 
nyerstermékeket, amelyek beteg vagy 
gyanús állatoktól származnak, vagy 
amelyekről feltételezhető, hogy ilyen 
állatokkal érintkeztek. Fertőtleníteni 
kell az ilyen helyen levő jármüveket, 
trágyatelepeket, fürösztöket, itatókat, 
ezek környékét, valamint e helyen 
levő berendezési tárgyakat, szerszá
mokat, istállóeszközöket, fejőedénye
ket és tejesedényeket A trágya, 
alom, takarmányhulladék fuvarozásá
ra lehetőleg autót vagy lovak által 
vont kocsikat kell felhasználni. A  ko
csikat használatuk után és a vonta
tásra használt tiagypatás állatok láb 
végeit azonnal fertőtleníteni kell. 
Ugyancsak fertőtleníteni kell azokat 
a személyeket és ruházatukat is, akik 
beteg vagy e betegségre gyanús álla
tok ápolásával foglalkoztak, vagy 
ilyen állatok szállításánál, levágásá
nál. leölésénél, boncolásánál, avagy 
ilyen állatok hullájának szállításánál, 
fertőtlenítésénél segédkeztek. Végül 
meg kell tisztítani és fertőtleníteni 
a fertőtlenített helyen levő valameny- 
nyi szarvasmarha körmét és test
felületét.

Hogy a fertőtlenítést milyen anya
gokkal és módszerekkel végezzük, 
arra nézve a m. kir. állatorvos ad uta
sításokat, ki a helyszínén ellenőrzi a 
fertőtlenítés pontos végrehajtását.

paprikával vegyesen üvegbe rakunk,
csillag- és félholdalaku sárgarépával, 
néhány szem fekete borssal, aztán fel- 
forralt ecetet öntünk rá és az üveget 
jóerősen lekötjük.

Kánya Terézia
M agyar konyha

Darahablepény-leves. Egy kanál vajat 
elkeverünk hat tojás sárgájával, hat 
evőkanál vizet, 28 dekagramm darát
adunk hozzá, kevés sót, mindezt jól ki
keverjük, hozzáadjuk a hat tojás fehér
jének habját és kikent tepsiben megsüt
jük. Ha megsült, felvágjuk és levessel 
adjuk fel.

Zöld uborka tejfölösen. Szép nagy, de 
gyenge uborkát meghámozunk, znagvát 
kiszedjük, ujjnyi hosszú szeletekre vágjuk 
és sós vízben megából juk. Egy jó kanál 
lisztet tejföllel elkeverünk, vizzel fel
eresztjük és beletesszük az uborkát, hagy
juk jól felforrni, megsózzuk, ecetet és 
tejfölt adunk hozzá, hogy jóizfi legyen.

Potyka sóskamártással. A megtisztí
tott potykát bevágjuk ujjnyi széles bor
dákba, anélkül, hogy átvágnánk. Megsóz
zuk és vajjal bedörzsöljük, aztán tepsi
ben, rostélyon sütőbe tesszük. Tetejére 
darab vajat teszünk és gyakran meglo
csoljuk vajjal. Ha megsült, sóskamártás- 
sal tálaljuk be.

Arany  sszabályote
Úgy kell kormányozni a szerencsiét, 

mint az egészséget: élvezni, amikor 
jó ; türelemmel lenni, amikor rossz 
és sohasem fordulni erős orvossze- 
rekhez végső szükség nélkül.

*
A hirtelen halálesetek okozója leg

nagyobb arányszámban a vérelmesze- 
sedés, tehát úgy kell élnünk, hogy a 
már meglevő vérelmeszesedésünk ne 
rosszabbodjék. Ne fogyasszunk sok 
alkoholt, ne dohányozzunk és ne le
gyen egyedüli táplálékunk a hús.

Újabb megállapítások szerint —  
olcsóságánál fogva is —  igen alkal
mas fertőtlenítő a nátronlug, szintúgy 
a kálilug, még pedig állatok lemosá
sára 1 százalékos, istállók és tárgyak 
fertőtlenítésére 2 százalékos oldatban. 
Istállók és tárgyak fertőtlenítésére az 
J./1000-es íormalin-oldat is megfelel.

A  L U C E R N Á T  K Á R O S ÍT Ó  R O 
V A R O K  I R T Á S A

A lucerna fejlődését és magtermé
sét újabban módfelett veszélyeztetik 
a rovarkártevők: lucernabarkók, ápio- 
nok, lucernabogarak, lucernabödék, 
vincellérbogarak, lucernapoloskák. Ir 
tásukra háromféle módszert javasol
nak, s az eredmény legjobb lesz, ha 
mindhármai, végrehajtjuk. Tavasztól 
kezdve többször, amikor a rovarok je
lentkeznek, járassuk meg lucernásun
kat egy bevált kézi vagy fogatos bo
gárfogó készülékkel, mint pL a 
Pawlovszky-féle rovarfogó kaszával, 
az Avaria tolórendszerü bogárfogó 
készülékkel, vagy a Pawlovszky-féle, 
a Rátkay-'féle, esetleg a Manninger- 
féle fogatos rovarfogó készülékkel. 
Ha helyenkint május elején lekaszá
lunk egy rend lucernát, akkor itt a 
második kaszálásu lucerna korábban 
virágzik. A kártevők a nyári idő
szakban ide húzódnak petelerakás 
céljából, itt mintegy összecsoporto
sulnak s az említett rovarfogókkal 
eredményesebben dolgozhatunk. Sok 
rovarkártevőt pusztíthatunk el úgy 
is, ha kora tavasszal, mikor a lucer
nahaj tAsok még csak 8— 10 cm ma
gasak, a leveleket alaposan megper
metezzük olyan oldattal, melynek 100

literjében 0ü kg arzén tartalmú mé
reg (Arsola, Darsin) és 1 kg káb-
szappan van. Természetesen a perme
tezést követőleg ott állat ne legeljen! 
Mire kaszálásra kerül a sor, a mér
gező hatás elmúlik.

M I L Y E N  U T A K O N - M Ó D O K O N  

T E R J E D  A  S Z Á J -  É S  K Ö R Ö M 

F Á J Á S ?

A francia Marseille kikötőjében 
Afrikából érkezett juhszállitmányt 
hajtottak ki másfél évvel ezelőtt. A 
juhokon mindjárt a kikötőben megál
lapították a száj- és körömfájás tüne
teit. A francia állategészségi hatósá
gok rögtön tudatára ébredtek annak, 
hogy milyen súlyos anyagi veszede
lem lépte át Európa küszöbét és min
den intézkedést megtettek a vész ter
jedésének megakadályozására. Mégse 
tudták ezt elérni. Sőt a La Manche 
széles tengervize se vetett neki gátat 
és áthúzódott Angliába, hol sok mil
liós károkat, okozott. Azóta vonul fel- 
tartózhatatlanul keleti irányban is; 
fellépett hazánkban, jóllehet hatósá
gaink mindent megtettek, hogy hatá
rainktól távoltartsák.

Mi lehet az oka annak, hogy ilyen 
nagy gondosság ellenére se lehet gá
tat vetni a súlyos károkat okozó ve
szedelemnek?

A  ragályanyag benne van tudvale
vőleg a hólyagok savójában, az epéjé
ben, vizeletében, tejében és nyálában. 
Ha a beteg állat nyála vagy más vá
ladéka — akár köhögéssel vagy tüsz- 
szögéssel —  átjut más állatra, akikor 
a betegség már azon is fellép. Ezért 
természetesnek találjuk, hogy az is
tállóban a szomszédok betegednek 
meg előbb, de azért átjut a legelőn, 
a vásáron is egyik állatról a másikra. 
Ha csak ilyen utón, az úgynevezett 
közvetlen utón terjedne a betegség, 
akkor nem lenne nehéz megállítani út
jában, mert hiszen nem kellene mást. 
tenni, mint a beteg állatokat szigorú 
zár alatt tartani. De sajnos, sokszor, 
sőt legtöbbször a betegség terjedésé
ben a közvetett fertőzésnek jut sze
rep. Ha ugyanis a hólyagtartalom a 
beteg állat nyálával a takarmányra, a 
vályúkra, a jászlakba, az ivóvizbe, az 
alomra, a legelőre, a vasúti kocsik fa
laira, a beteggel foglalkozó egyének 
kezeire és ruházatára jut, akkor in
nen már könnyen átléphet az álla
tokra, melyek azt a takarmányt vagy 
ivóvizet fogyasztják, melyek azokkal 
a jászlakkal, vasúti kocsikkal, ápolók
kal érintkezésbe jutnak. Ezért meg
betegedhetik az állat, melyet olyan 
utón hajtanak, hol már egy beteg ha
ladt; megbetegedhetik a közlegelőn, 
vásáron. De a fertőzött takarmány, 
a trágya, az elhullott állatok bőre, 
gyapja, teje is terjesztői lehetnek a 
járványnak. Ezenkívül mészárosok, 
hentesek, állatkereskedők, házalók, 
herélők, miskárolók és más személyek, 
továbbá fertőzött udvarokból szár
mazó —  talán a betegség iránt nem 
is fogékony —  állatok, például ló, 
szamár, baromfiak is közvetítői lehet
nek a ragálynak. Különösen nagy sze
repet játszanak e tekintetben az állat
vásárok és a házakhoz járó kereske
dők, nem kevésbé a cselédváltozások.

A  T E J  V I S S Z A T A R T Á S A

Ha a tehén nem adja le a tejet, ak
kor lehetőleg szüntessük meg azokat 
a hatásokat, melyek a tehenet valószí
nűleg felizgatják (megijedés, szokat
lan fejés, a borjú leválasztása, fájdal
mas sebek a csecsibimbón). Az ilyen 
ingerlékeny egyedeket kezeljük nyu
godt türelemmel és fejessük a leg
ügyesebb fejővel. Simogatás, kedvelt 
takarmány nyújtása, meleg borogatás 
az ágyékra —  rendszerint hatásosan 
csökkenti az ingerlékenységet. Ne fe 
ledjük ugyanis, hogy a tej visszatar
tása sohse akaratlagos. Ezért esztelen 
dolog azt hinni, hogy ütés-verés javít 
az állapotán. Éppen ellenkezőleg!

G c ^ d g f u d n jv a jy k ^ ^
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24 VASÁRNAP
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27 SZERDA
Pantoleop. Olga
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A nappal tartama julius 30-án 16 óra 
ól Dere, a bet folyamán 16 perccel 
csökken. —• A hold fényrőltozása: Ujhold 
27-én.

A  fra n c ia  leö v e i  s é 
den  Ü n n e p e lté k  a  

k o r m á n y z ó t
Július 14-én a francia nemzeti ün

nep alkalmából a budapesti francia 
követség termeiben ünnepélyt tartot
tak. amelyre a budapesti francia ko
lónia tagjai és Franciaország számos 
barátja voltak hivatalosak. Gaston 
Magra# francia követ beszéddel nyi
totta meg az ünnepséget és meleg 
szavakkal emlékezett meg a magya
rok hagyományos vendégszeretetéről, 
majd Horthy Miklós kormányzó szü
letésének 70-ik születésnapját mél
tatta.

—  Boldog vagyok, —  mondotta a 
francia követ —  hogy ezt az alkal
mat felhasználhatom arra, hogy hó
dolatomat. fejezzem ki e nagyszerű 
fé rfiú  előtt. Ö nemcsak kitűnő ve
zére népének, hanem egyúttal meg
testesítője a magyar fa j lovagiasan 
fenkölt szellemének, melynek a mi 
francia tengerészeink a világháború 
fájdalmas éveiben gyönyörű tanú je 
lét látták. Nagybányai Horthy M ik
lósnak köszönheti sok francia tenge
rész az életét, akiket a küzdelem nap
jaiban az ö parancsára mentettek ki 
a hullámokból.

A követ beszédét az összegyűlt ven
dégek nagy tetszéssel fogadták.

Hideg telünk lesz. Sandstroem 
professzor, az időjárás-jóslásairól vi
lághírűvé vált német meteorológus 
rendkívül szigorú telet jósol. A  me
teorológus most tért vissza tanul
mányújáról, amelyet a golfáram vo
nalán végzett és azt az érdekes meg- 
állapitást tette, hogy a következő té
len a golfáram átlag két fokkal hi
degebb időjárást fog előidézni, mint 
a múlt télen. A tudós nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy nem kell különös 
aggodalmakat táplálni a téli hideg 
szigorúsága miatt, mert ha szigorú 
is lesz a tél, mégsem lesznek elvisel
hetetlen fagy hullámok.

ReSsch) Imre meghalt. Reisohl Imre, 
Hévíz gyógyfürdő igazgatója. Keszthely
nek 2o éven át, volt bírája, a pipál Szent 
Gergely-rend és a finn Fehér Rózsa-rend 
lovagja, a magyar polgári Érdemérem 
tulajdonosa 70 éves korában Keszthelyen 
meghalt. Temetése július 16-án volt a 
Balatoni Muzeum előcsarnokából.

Révész Imrét jelölték debreceni 
református püspöknek. Julius 14-én 
Debrecenben a tiszántúli egyházke
rület. esperesei és gondnokai értekez
letre gyűltek össze. Az értekezlet el
határozta, hogy egyhangú állásfogla
lással Révész Im re dr. debreceni egye
temi tanárt jelöli Mákláry Károly 
püspök utódjául. A választás elren
delésére julius 22-én déli tizenkét 
órára Debrecenbe egyházkerületi köz
gyűlést hívnak össze.

Meghalt Matta Árpád. Matta. Á r 
pád dr. földbirtokos, m. kir. gazda
sági főtanácsos, Fejérmegye törvény- 
hatósági bizottságának örökös tagja, 
volt országgyűlési képviselő, 79 éves 
korában rövid szenvedés után meg
halt. A  magyar agrármozgalmak e 
nagy alakját a szászhalombattai te
metőben julius 18-án helyezték örök 
nyugalomra, nagy részvét mellett.

Húsz pengőt fizet a Meteorológiai In
tézet megtalált guinigörubjeiért. A Me- 
teorológl'ii Intését julius IS-ától 23-áig 
légkőrkutAtómüszereket. bocsátott lel a 
magasabb légrétegek tanulmányozására. A 
vesszőfonatu kosárban elhelyezett, műsze
reket. körülbelül két méter átmérőjű, 
hydrogénnel töltött gumigömb viszi fel a 
magasba- A gömb elpukkauása után h 
müszerkosár ejtőernyő segítségével ér föl 
def. Az intézet kéri a megtalálót, hogy 
a kosárra kötött bontókban található 
sürgöny minta szerint azonnal sürgönyöd 
zön Meteor Budapest címre, A műszer- 
kosarat gondosan őrizze meg addig, amig 
a visszaszállításra ládái és utasítást nem 
kap. Szigorúan tilos és büntetendő cse
lekmény az áHem! tulajdonú müszerkosár 
felbontása, mert ezzel a műszerek tudo
mányos feljegyzései tönk remeimének. Aki 
a műszert sértetlenül szolgáltatja vissza 
az intézetbe, bnsz pengő jutalomban része
sül éa összes költségeit megtérítik.

A tábla sem helyezte, szabadlábra 
Szálas! Ferencet. Az elmúlt héten, 
amikor az államfelforgatás büntette 
miatt háromévi fegyházra Ítélt. Szá
last, Ferenc szabadlábrahelyezési ké
relmet, elutasították, Szálast védője 
beadványt intézett a tábla szüpeti ta
nácsához, amelyben tízezer pengő óva
dék ellenében Szálasi szabadlábra he
lyezését kérte. Ezt a kérelmet a 
tábla szüneti tanácsa julius 19-én 
tárgyalta és úgy határozott, hogy a 
szabadlábrahelyezési kérelmet, még 
óvadék ellenében sem tartja■ teljesít
hetőnek és ezért azt elutasította. A 
tábla végzésének indokolásában meg- 
állapitja, hogy figyelemmel Szálasi 
Ferenc váldott személyes körülmé
nyeire, a felajánlott tizezer pengő 
biztosítéki összeg nem teszi valószí
nűtlenné a szölcés veszélyét, ennél
fogva a szabadlábrahelyezési kérel
met cl kellett utasítani.

Hét lakóház elégett Lirkópusztán. A 
nmsonmegyei Lielcópuszta egyik házában 
julius 18-án délben tűz keletkezett, amely 
az orkánszerü széllxm rohamosan ál.ter
jedt. a szomszédos házakra is. Hét lakó
ház teljesen elpusztult és néhány gazda
sági épület is leégett Harminc család 
maradt hajlék nélkül. A vizsgálat meg
indult a tűz keletkezésének kiderilésére.

Óriási jégvihar Kecskemét kör
nyékén. Julius 19-ére virradó éjszaka 
jégvihar vonult át Kecskeméten és 
környékén és 1500 holdon a■ szelőt és 
tengeritermést elverte. Legnagyobb a 
kár Városföldön és Matkópusztán. A 
villám 600 gabonakeresztet felgyúj
tott és porrá égetett. Egy istállót a 
becsapó szárazvillám rombadöntött, a 
benne lévő állatok elpusztultak. Kiss 
Endre dr. főispán és Liszka. Béla dr. 
polgármester személyesen járják be a 
jégkársujtotta területet.

összeégette a hátát a felrobbant gyors
fűző. Súlyos szerencsétlenség történt va
sárnap Gyopóros- fürdőn. Egy ismert nevű 
orosházi kereskedő, akinek villája van 
Gyopároeon. vasárnap kiment családjá
val Gyopárodra. Felesége gyorsfnrralóu 
ebédet főzött »  szabadban. Eddig isme
retlen okból a gyorsfűző felrobbant és a 
kezeiben lévő férfi hálát súlyosan iissze- 
égette. Az asszonynak csodálatosképpen 
nem történt az ijedtségen kívül komo
lyabb baja.

F illéres vonatok. Az Államvas
utak igazgatósága közli, hogy julius
23-án: Budapestről és Pécsről Sze
gedre; julius 24-én: Budapestről, 
Sarkadról, Szolnokról, Kalocsáról, 
Miskolcról Szegedre; julius 25-én 
Budapestről Szegedre filléres vonato
kat indit.

Arany-ezüst beváltás
a legmagasabb napi áron :

Szigeti Nándor és Fia
ékszerésznél.
Budapest, IV. Kecskeméti-utca 9.

A  »H lm n u s x «  
k ö l iö /é n c k  Ü n n ep e

Ebben az esztendőben lesz száz esz
tendeje annak, hogy Kölcsey Ferenc, 
a Himnusz halhatatlan költője örök 
álomra lehunyta szemeit. A  centená
rium alkalmából a magyarság áhita- 
tos ünnepséggel kíván hódolni a nagy 
költő emlékének és a Himnusz imád- 
ságos sorainak.

A  nemzet egyetemes rétegén kívül 
a hivatalos szervek is bekapcsolódnak 
az ünnepségbe. így  a postahivatal 
augusztus 19-én reggel fél 9 órától 
kezdve az ügetöversenypályán, az ün
nepség színhelyén egészen az ünnep
ség befejezéséig szolgálatot tart. Az 
itt feladott leveleket Kölcsey-emlék- 
bclyegzővel látja el a posta. A bé
lyegző szövegében a következők olvas
hatók:

„Isten áldd meg a magyart, 1888— 
1938“  és az augusztus lO-iki. dátum.

A külföldi magyarság érdeklődése 
is állandóan fokozódik a nemzet egye
temes ünnepsége iránt. Nincsen a 
világnak olyan zuga, ahonnét ne kül- 
denének leveleket, üzeneteket elsza
kadt véreink. A leveleik hangjából az 
együttérzés szava csendül ki.

Háromszékből két egyszerű székely 
egy zacskó erdélyi földet hozott ma
gával az ünnepség rendezéséhez, hogy 
ezzel szimbolizálják Háromszék és 
Erdély részvételét a Kölcsey-ceutená- 
r  izemen és ezzel is kifejezést adjanak 
őszinte magyar érzéseiknek.

Felesége halála fölötti bánatában orv 
gyilkos lett egy öreg gazda. A komárom
megyei várteskedhelyi községben Geb- 
barát Jakab 71 éves gazdálkodót fel
akasztva holtan találták hozzátartozói a 
padláson. Oehbardt Jakabnak pár nappaJ 
ezelőtt ball meg a felesége és ettől kezd
ve az ivasnak adta magát, majd bánatá
ban felakasztotta mayát.

A földművelésügyi miniszter
háromhetes szabadságra ment
A kormányzó Sztranyavszky Sándor 

dr. magyar kir. titkos tanácsos, föld
művelésügyi miniszternek külföldön 
töltendő háromheti szabadságidőt en
gedélyezett és távolléte tartamára a 
földmivelésügyj minisztérium ideig
lenes vezetésével Mikecz Ödön dr. 
magyar királyi igazságügyminisztert 
bizta meg.

Igenyelt egy nyitott zsebkést. Tfj. Sem- 
csók Gábor 18 éves kiskunfélegyházi gaz
dasági munkás összeveszett az édesapjá
val ős emiatti e.lkeserodősében lenyelt egy 
nyitott zsebkést. A ktekunfélegyházui 
kórházban raütőtot hajtottak vőgro rajta 
s a ló centiméteres hosszú zsebkést a vé
konybélben találták meg, ahonnan sze
rencsésen el is távolították. A fiatalem
ber minden valószínűség szerint felgyó
gyul.

Olcsóbb lett a paprika . Az Árellen-
őrzés Országos Kormánybiztosa a 
paprikanagykereskedői árak rendezé
se kapcsán a Magyar Fűszerpaprika^ 
nagykereskedők Szövetkezetének már
cius 17-én kibocsátott körlevelében 
szereplő árakat minden mennyiségi 
csoportban és minden paprikaminő
ségre vonatkozóan 10 fillérrel csök
kentette.

Megfulladt egy csecsemő a mosdótól- 
han. Hálálna gyermektragédia történt fi 
Gátics köwéghez tartozó Hxilaspusztán. 
Pnkkancs Mihály pusztai cseléd 11 hóna
pos ki* Mária nevű gyermeke, aki nem
régiben kezdett jérni. arcod beleesett 
egy mondóidba és a tálban lévő sekély 
vízben megfulladt.

Szétmorzsolta a cséplőgép. Csorvós 
község közelében cséplőgép vonta
tása közben súlyos szerencsétlenség , 
történt. A gép puha talajra került ás 
elakadt. Kezelője úgy akarta a gépet 
helyéből kimozdítani, hogy a vontató
gépet elöre-hátra rángatta. Hosszú 
kisérletezés után a gép váratlanul na
gyot ugrott s a mozdony magához rán
totta a cséplőgépet. A kezelő leugrott 
a gépről, de társa, Stovecz János, a 
mozdony és a cséplőgép közé került, 
még pedig olyan szerencsétlenül, hogy 
o két, gép valósággal szét morzsolta a 
testét.

Halálos gyermekjáték. Megrendítő 
gyermektragédia történt a csehor
szági Bömisch Lcipa városkában. Egy 
Winkler nevű lakos gyerekei a náluk 
lévő vendéggyerekekkel játszadoztak 
a kertben. Az egyik Winkler-fiu egy 
öreg flóbert-puskát vett elő, egy tíz
éves kislánynak a fejére paradicso
mot tett és húsz lépés távolságról 1p 
akarta lőni. Ajmikor elsütötte a pus
kát., a kislány felsikoltot.t és eszmé
letlenül esett össze. A golyó a kislány 
szivét találta, úgyhogy néhány pero 
alatt kiszenvedett.

Leszűrte a számadójuhászt. K isp es t ha
tárában. a birkástanyán Rojetik János 
peetezen terzsébeti juhászlegény bérleti 
szerződés miatt összeszólalkozott Oláh 
József 60 éves számadójuhásszal. A vb 
tatkozás hevében kést rántott é? mjak- 
mirtem szúrta az öreg számadót, fiát 
Oláh Pál 32 éves juhásztepényt pedig két 
k átszúrással letéri tette. Bojcsikot izgal
mas hajsza után elfogták és előállították 
a rendőrségre. A két juhászt súlyos álla
potban a kórházban ápolják.

Elmarad a tokiói olim- 
piász és a világkiállítás

Amióta az óriási méretű japán- 
kínai hadimerközés folyik, a világ
sajtó egyes szócsöveiben többször 
bolygatták meg a. kérdést, hogy meg
tartják-e az 1910. évi tokiói olim- 
piászt? A  japán terjeszkedéssel szem
ben ellenséges érzelmű nagyhatalmak 
sajtója pedig nem egyszer hangoz
tatta, hogy versenyzőik aligha venné
nek részt a tokiói olimpiászon. A na
pokban a nemzetközi olimpiai bizott
ság értesítést kapott a japán kor
mánytól, hogy az 1910. évi tókiói, 
olimpiászt lemondották. Az olimpiai 
bizottság most. Finnországot hozza 
javaslatba, hogy rendezze meg az 
olimpiászt. A finnek örömmel vállal
koznak is reá. Ha azonban bánni ok
ból elhárítanák, akkor az angolok tar
tanak világversenyt Londonban. A sú
lyos anyagi lcérdésekJcel küzdő magyar 
versenyző gárdánál;, mindenesetre ff, 
közeli finn megoldás volna a legcél
szerűbb, mert olyan létszámmal vonul
hatna fel, hogy működését az eddigi 
szereplésünkhöz méltó siker koronáz
hatná.

Kiugrott az autóból. Julius 19-cn 
este Veszprémben a legforgalmasabb 
időben a Kossuth Lajos-utcában, 
amely a város legmeredekebb utcája, 
egy budapesti személyautó a szabály
talan oldalon állott meg. A rendőr 
figyelmeztette Stem  Leó budapesti 
kereskedőt a szabálytalanságra, mire 
Stern az autó vezetőjének távollété
ben maga indította meg a gépkocsit, 
megállítani azonban nem tudta. A 
mozgásban lévő kocsiból kiugrott és 
véresen terült el az utca, kövezetén, 
az autó pedig vezető nélkül leszaladt 
az utcán és a Segesdi-féle cipőüzlet
nek rohant. Az üzlet bejáratánál ült 
Lakos István 68 éves cukorkereskedő, 
akinek lábát az autó teljesen szétron
csolta. A két sérültet a veszprémi 
kórházba szállították,

A ló hátán ülve akasztotta fél magát-
Az öngyilkosságnak szokatlan módját 
CKzelte ki Ivanesó János ófch értói gazda
sági munkás. Egyik este bezárkózott, a* 
istállóba és a gondjaira bízott lovának a 
hátára felülve, hurkot kötött a nyakára 
és az egyik gerendára felkötötte magát, 
A reggeli órákban társai benéztek az is
tállóba és megdöbbenve látták, hogy Far- 
kan a ló há tán ül arccal dóré búk ml 
Amikor közelébe mentek, csak akkor fe
dezték fel, hogy halott

Háromfejü macska. A fclsőkistelek! 
pusztán, Kiskunhalas mellett, Orbán 
János gazdálkodó macskájának össze
nőtt. hármasikrei születtek. Egy törzs- 
zf cJ» hat lábhal, három teljesen kifej
lődött fe jjel és három farokkal.
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Szitás ÍM zsi és
M ^ t k e z e t t . . .

7fycvz tö lté s e i a IdizdelevnAŐl és a d ié tá sé itó l
1934 tavaszán e*y tarka vállken

dő,, kis parasztlányt mutattam tv  a 
Vasárnap szerkesztőségének. Hall
gatag, szerény kis parasztlány volt
akkor Szitás Erzsi, csak szemében 
lobogott valami legyőzhetetlen bit, 
csak elhatározásában volt valami 
megszállottság. Fűzzsayarwmtról hoz
tam föl Szitás Erzsit, akire csak úgy 
véletlenül találtam rá néprajzi kuta
tásaim közben. Magyaros, szép \zlcs 
röl, ősi diszitőkedvröl tanúskodó raj
zai már akkor sejttették benne i 
kétségét., a művészt. Ugyancsak 
ragyogott a szemé, 
nézve, kijelentettem:

— Erzsi, magából még nagy mű
vész lehet.. Csak el kell indulnia és 
sokat-sókat kell küzdenie és tanul

nia

te- 
fel*

mikor rajzait

1934
közül 

ifcy ir-

És Szitás Erzsi elindult. - . 
május 6-án —  talán olvasóink 
többen emlékeznek is reá 
tünk Szitás Erzsiről:

ttltiúl a ItatáiMjn. év
vel ezelfitt?

S z itá s  Erzsi fűzesgyarmati kis pa- 
rasztlány eljött a zengő városba, 
mert azt álmodta, hogy nagy sorsol 
bizott rá az Isten. Festőművész, vagy 
iparművész szeretne lenni. . .

— Tizenkétéves koromban kezd
tem rajzolhatni, —  mondja csak 
úgy, ahogy nézegettem a kalandárium 
képeit, azt gondoltam, hogy ha más 
ilyen akkurátosan lerajzolta, miért 
ne tudhatnám én is? Először csak 
szénnel rajzolgattara, mert cerutóm, 
vagy színes krétám nem volt. Me»g 
azután szines képet nem is láttam, 
hacsaknem színes hímzést. Mikor 
megtudtam, hogy színes kép is van, 
hát nem igen tudtam szines krétára 
szert tenni, mert igen szegény sor
ban éltem otthon, szüleim árnyékában. 
Tengerit törni, gyomlálni, kapálni 
jártunk, hogy valamikópen meggyüjt- 
silk a télire valót. . . A  szines kép?-- 
Hát bizony arról azt hittem, hogy 
ilyet nem tudok csinálni. De Jánossy 
Zoltán nagytiszteletíi ur csak bizta
tott. Azt mondta, hogy lehet még be
lőlem valami, csak nehogy sárréti di
vatot kezdjek. (Tudniillik, nehogy 
abbahagyjam a képírást.) Adott is 
szép levelet, hogy jöjjek el Pestre 
Csók István képiró úrhoz. El is ver
gődtem valami nagynehezen, de b i
zony Csők képiró mester el sem ol
vasta a levelet. Azonmód visszaadta 
és azt mondta, hogy nem ér ő ra 
ilyesmire. Én bizony igen elszontyo
lodva téníeregtom haza De biz csa 
nem nyughattam. Csak Írtam én tőb 
képet, most már színnel is. GálffV 
Kálmán Unitó ur meg mértani rajzra 
oktatott az időtől kezdve. Azután tói 
fogva jobban le tudtam párjázm a 
sztirhimzéseket, de meg az embert es 
a tájékokat is. 1932 nyarán meg egy 
híres bécsi tanár ur festegetetl i- 
f  eszi tett végvásznakra, meg olyan 
nagy gyolcsokra. Annak mutattam a 
képírásomat. Nagyon kiderült a képe. 
a bécsi urnák a rajzokra, osztán csa 
váltig azt mondogatta, hogy. gut- 
gut, zer gut . . . meg ehhez hasonlót. 
De bizony a bécsi ur is elment., én 
meg ott maradtam a füzesgyarmaH 
istenhátamegen. A többi! már a szri- 
kesztő ur fa tudja .. •“

Az a bizonyos „többi" annyi volt. 
hogy elindítottam Szitás Erzsit, bc-

muUttam néhai, jóemlékezeth Tor-
may Cecil nagyasszonynak és kilin
cseltem érte, amerre lehetett. Pénzt, 
segélyt, elindulási alapot koldultunk 
össze művészbarátaimmal a kis Szi
tás Erzsi számára.

Vléw év aIoü iskolai
évi

De Viszont tudom azt, hogy hiába 
lett volna minden jóakarat és segít
ség, ha Szitás Erzsi nem lett volna 
tisztalelkü, tisztaéletü, igazán külde
tett ember. A hősies „többi", már 
tisztára az ő érdeme. Ezer éhségen 
A* nyomoron keresztül szakadatlanul 
és ernyedetlen szorgalommal tanult. 
Ma 1938-at írunk. Négy év alatt 
Szitás Erzsi kis parasztlányból ok
leveles és kitüntetett iparművész lett, 
lei fiatal fe jje l a magyar Nemzeti 
színház és a,z Operaház kósztümter- 
vetői mellett dolgozik, ezenkívül egy 
üveg és kerámiai gyár tervező tech
nikusa, a,ki ezer kin és harc. után 
szép keresetével, hovatovább szüleit 
is támogatni tudja.

Szitás Erzsi négy év leforgása 
alatt nyele osztályról tett kitűnő 
eredménnyel vizsgálatot. Ugyanis az 
Iparművészeti iskolára legalább is 
négy középiskola elvégése után vesz
nek fel rendes tanulót. Szitás Erzsi 
mert Ígéretet tenni, hogy leteszi a 
négy polgárit az iparművészeti isko
lai tanulmányai közben. És Ígéretét 
beváltotU. 1986-ban már a negyedik 
polgáriról hozta el kitűnő bizonyítvá
nyát. S most 1938 nyarán, mint négyN 
polgárit és az iparművészeti iskola 
négy osztályát elvégzett, kész okleve
les iparművész jelentkezett mindenek
ből első és kitűnő bizonyítvánnyal és 
kezében a mindennapi kenyerét je
lentő állásával. Mert ezt is kiharcolta 
magának. Most nyelveket tanul, mert 
külföldre akar menni, Olaszországba, 
Németországba és Franciaországba, 
hogy tovább képezze magát. Mert 
Szitás Erzsi nem fásult el a szörnyű 
küzdelemben és a megerőltető tem
pójú tanulásban.

JxutuloU is küzdők lováéi...
— Még csak most kezdem. —  

mondja vidáman. Most indulok el iga
zán küzdeni a dicsőségért. Eddig sem 
vallottam szégyent és ezután még 
inkább meg akarom mutatni, hogy 
nem voltam méltatlan a segítségre 
és a bizalomra. Tanulok és küzdők 
t/yyább, hogy minden bennem bízók
nak örömére szolgáljak és . . .  és — 
itt szinte elcsuklik a hangja, — az 
én szegény, kedves jé szüleimnek, 
akik felneveltek — és az én egyetlen 
és imádatosan szeretett Magyar Ha
zamnak sok és nagy szolgálatot, te
gyek. A kedves Kőrös partjáról in
dultam el a Duna partjára és innen 
messze még és lehetek bármilyen hí
res és nagy ember, én csak Szitás 
Erzsi maradok, az a régi kis paraszt
lány, ki bőszoknyában, tarka váll- 
kendőben feljött ide ebbe a zengő, 
nagy városba, küzdeni a dicsőségért...

Szitás Erzsin ma magaterveztc di
vatos magyar ruha van, barna haján 
csinos kis kalap, de ő szivében a 
régi . . . tisztalelkü, tisztaéletü, val
lásos. becsületes Irány, aki az ő sze
gény szüleinek most is engedelmes 
kislánya.

Kedve® Kishugom, Szitás Erzsi, 
eljöttél hozzám megköszönni & múl
tat és elküldted szives Üdvözleted a 
V asárnap-nsk, amelyik legelőször 
emelte fel szavát melletted. Kishu- 
gom, nincs köszönni valód. Magya
ros. igaz kötelességünk volt, amit 
megtettünk Te voltál és te vagy a 
hős, mert nincs igazabb igazság an
nál, amit dicső paraszt elődünk, 
Arany János, mondott:

Nőni kell, nem emeltetni, hogy 
naggyá legyünk . . k

SZÁMADÓ ERNŐ

cA mi költőink
Földet nézek

Földet nézek, embert Látok,
Jaj, kerülget kín és átok.
M it csináljak jó barátok!?

Szaladó szél. nem beszélhet.
Ember hozzám nem beszélget, 
Kedves bajnak gondja éget.

Csókra, éhes ember lettem, 
ölelve szeretni mellem, 
Hazugságokkal betelten.

Jó biztatást senki sem. ad.
Bánatom ezernyi marad,
Míg valaki megsimogat.

B É K E F F Y  GÁBOR (B u d a p e s t )

Múló emlék
Szivemben, még it t  él az álmodó* ,
A nyári esték csendes lágy zenéje,
A csillagoknak tarka szép meséje, 
Mint éjbehintett száz tüzes póráz-.

Szememben még itt  ég a régi láz,
Még it t  ragyog a szemed tiszta fénye, 
A hangod édes meleg reszketőse 
Még féltve óv és telkemre vigyáz.

De néha elragad az u j világ 
S a fénysugár bohókás vig kacajjal 
A múltba néző bús arcom.ba vág.

És hiv a fény, az elet u j szavakkal, 
Emléked lassan, lassan elhagyom,
S egy u j világban száll már vig dalom.

B O N N Y A Y  M IH Á LY  ( Szany)

A csend fekete temploma
A csend, fekete temploma.
Szivem benne az orgona,
S imádkozik az éjszaka . . .

Jámbor pap itt  az áhitat, 
Áldoztatja a vágyakat 
És telkemmel gyönyört itat.

Haík, röpke, szárnyú szent imák. 
Szivemből áradt muzsikák 
Zengnek az Urnák éneket.

Ily  áhitatos, bús misét
Nem hallott soha senki még:
Csak én, álmatlan énekes!

SERÁK M ARG IT

Megfejelt közmondások
Madarat tolláról, embert barát- 

járói. (Ez ig a z .  M ih e ly t  to lla -  
sodsz, s z a p o ro d n a k  a  b a rá ta id , 
f i a  m e g  tu d n a k  k o p p a s z ta n i,  ú g y is  
o t t h a g y n a k  és  sen k i sem  is m e r . )

Addig jár a korsó a  kútra, mig 
el nem törik. (A  k o rs ó  soh a sem  
.já r, h a n e m  v is z ik .  S  m a g á tó l  s o 
h a s em  t ö r ik  e l, m á so k  zú zzá k  szé t. 
J gy  t ö r ik  el k ö n n y e n , a k i n em  a 
s a já t  lá b á n  j á r . )

0
Korban az igazság. (D e csak  az 

erős borban és a gyönge ember
ben. Aki b ir ja  a bort, nem tánto
rog a lába s nem ered meg a 
nyelve.)

Számos magyar sző kezdődik vagy
végződik olyan szótaggal, vagy szó
tagokkal, amelyek egy-egy állatnevet 
fejeznek ki. Például: László, halál, 
stb. Ilyen szavakat tessék beküldeni.
(Sál fai Szita Bélámé, Nagytótfalv, 
ötlete.)

A  levelezőlápra irt megfejtést a 
Vasárnap szerkesztőségének címére 
(Budapest, V., Báthory-u. 24) kel' 
küldeni, tíz napon belül. Elkésve ér
kező megfejtést nem veszünk figye
lembe. Jutalom:

néhány értékes könyv.

Kiosztjuk olyan olvasóink között, 
akik az előírásnak megfelelő legtöbb 
szót küldik be, előfizetőtáborunk tag
jai és előfizetési díjhátralékuk nincs.

A 27. számban közölt rejtvény he
lyes megfejtése:

1038: Szent István király halála.
1526: Mohácsi vész éve.
1868: Horthy Miklós születési éve.
Megfejtette tizenhat olvadónk
Jutalomkönyvet nyert:
Diós János (Nagykopáncs;.
Nemes Miklós (Györgifmajor ).

Egy kis apróság
A kibie tudvalevőleg: német alak So

hasem Is próbálták meg magyarosítani a 
nevét. A németek dolga, honnan vették 
a foga rlailatian kártyakrltiknshoz ezt a 
nevet. Mindenesetre kiállhataflan alak, 
bár h kártyások mindenféle furfangos 
gorombasággal szokták elriogatni a já
tékasztal mellől.

Az egyik előkelő kaszinóban az alsódba
melegedett, társaságot molesztálja egy 
kellemetlen kibie. Valaki a játékosok 
közül — hibás kártyát hív ki.

— No, tisztelem a kedves nejét — szó
lal! meg a kibic

— Köszönöm, — udvarlaskodik a Já
tékos — de miért?

— Azért, amit önnek ma déR>en főzött..
— Azért ttszteltetheti mert az jó

volt
— Igen, csakhogy aa étlapban hiba 

volt
— Hogy-hogy?
— Hát mit evett ön ma?
— Mit ettem volna? Rizslevest, mar- 

babust paradicsom márt ássál, csirkepe- 
csenyét kompóttal, diósrétest. . . . nem 
elég?

— Hát még?
— No ogy kis gyümölcsöt ts.
— Más nem volt az étlapon?
— Nem. Hát ez sem elég Önnek?
— Látja, jól mondtam. A legfőbb 

dolog hiányzott az ön étlapjáról.
— Ml hiányzott volna?
— Hát egy porció — saénn

t g t y  J U U  m o s o ly
Bgy gazda szamarat akart vásárolni.-

Elment tehát a kupééhoz. Szemflgyre 
vette az eladó szamarakat s kiválasztott 
közti lök egyet

— Kedves szomszédé ram. — mondotta
a kupeonek — ezt a csacsit most nem 
fizetem ki. Előbb hazaviszem és kipróbá
lom. Ha beválik, átadom az árát.' ha 
nem, visszahozom a szamarat.

A  knpec beleegyezett A  gazda haza
vezette a szamarat és bee vesztette a# 
övéi közé. Hát a csacsi nem nézeti sem 
erre, sem arra, hanem egyenesen oda
ment a leglustább s a loguagyobb evő 
szamárhoz s azzal barátkozott össze. A 
gazdának elég volt a próba. Fogta a csa
csit és vissza vitte. A kupec nem értett# 
a dolgot

—  Hogy lehet «e, hogy Ilyen hámor
visszahozta, gazduram? Hiszen még ki
som próbálhatta!

Oh. dehogy nem!— felelte a gazda, 
— Mindjárt láttam, melyikkel barátko
zik. i I cgiux lábba t ő a. legnagyobb óvót 
választotta, s most maga. sem lesz különb.
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Mit kell tudni a Németországban lévé 
magyar mezőgazdasági munkásoknak?
A z  Országos Gazdasági Munkaközvetítő Iroda közleményei
Kőmives Dávid református lelkész felhívása

Kómives László református magyar lelkész közti a magyar munkás- 
csoportok tagjai vaj, hogy megérkezett Berlinbe. Címe a következő: CoUegmm 
Hungaricunn, Berlin* N . W. 7. Dnrotheen~Stiyut*e S. A nagytiszteletli ur kéri 
az egyes csoportokat, írják meg erre a címre, hogy a csoportban hány re for
mátus vallásu magyar munka* dolgozik.

Magyar szívvel megírt német levél
érkezett a múlt héten a németországi 
Tramnitzból Ko-vács Imre tolmácstól. 
Kovács Imre igaz magyar érzésekről 
tanúskodó sorait hiv fordításban 
alább közöljük, példamutatásul tol
mácsoknak és munkásoknak egyaránt, 
hogy lássák, hogyan kell egymásról 
gondolkodniok, egymás iránt érezniök 
azoknak, akik joggal akarják magu
kat, magyar embereknek nevezni. A 
levél így hangzik:

Tisztelt Szerkesztőség!
Locsássanak meg, amiért lapomat 

uém*H nyelven ivóm, azonban nem is
merem elég jól a magyar helyesírás 
szabályait, beszélni sem beszélek ki
fogástalanul magyarul, minthogy 
anyanyelvem német. Ennek azonban 
nincsen jelentősége, mert lehet va
laki igy is jó magyar ember. A  do
logra térek azonban: egy tizennégy- 
tagu magyar vándormunkás-csoport 
tolmácsa és előmunkása vagyok. Köz
tük hat házaspár van. két. leány és 
jómagam. Tizenhármán a hajdume- 
gyei Balmazújvárosból valók, én és 
az egyik leány pedig a vasmegyei 
Fclsőröukről jöttünk. Jő egyetértésben 
élünk magyar barátaimmal és a 
„testvérek*' —  ezt a szót magyarul 
irja kedves levélírónk —  bizonyára 
nem fognak ellenem panasszal élni, 
minthogy mindenütt és minden 

•  •

es így 
Hiszen

ügyükben becsülettel járok el 
fogok tenni a jövőben is. 
olyan szép és jó dolog, mint, egy csa
ládban, testvérekként élni együtt! 
Kérem a tisztelt Szerkesztőséget ma
gyar barátaim és testvéreim nevében 
is, hogy üdvözletemet, tolmácsolják 
szeretett otthonommal, az én magyar 
hazámmal és valamennyi otthoni 
kedve? testvéremmel. Szívélyes üd
vözlet valamennyiünktől.

Kovács Imre.
«

Ha minden magyar tolmács és min
den magyar munkás ilyen érzésekkel 
fogja munkáját odakint ellátni, ennyi 
honfitársi szeretettel fogja munkás
társai dolgait intézni, mint teszi azt 
a derék Kovács Imre, akkor bizo
nyára ennek előnyeit a csoport min
den tagja egyformán érezni fogja, 
nemcsak azért, mert nyugodt lelki- 
ismerettel lehet meggyőződve arról, 
hogy magyar kötelesságtudással állta 
meg helyét az idegenben, hanem 
azért is, mert testvéri összefogással, 
nyugodt munkával az elérhető anyagi 
eredmény is csak kedvezőbb lobot.

Kovács Imre üdvözleteit és a többi 
testvérek köszöntését igaz szívvel 
viszonozzuk cs kivánjuk nekik, hogy 
őrizzék meg szivükben ezt a békessé- 
ges, szép hangulatot és jó érzéseket.

Üzenetek
Ez a rovat m indenkit érd ekei J
Surányi Karoly, Rostock: Szép leve

lüknek nagyon örültünk, .ló kívánságai
kat megköszönjük é? szívből viszonozzuk 
mlpdrivójuknak. — Szanyi Balázs és tár
sai. Barhy: Forduljanak tóim ácsuk ut
ján a legközelebbi Arbeitsamt-boz és 
adják elő panaszukat. Az ügyet ki fog
ják vizsgálni. — Csernyik Ferenc, cso
portvezető: Meg kell hosszabbítani. — 
Bíró János, Zurow: Forduljanak tolmá
csuk utján a legközelebbi Arlxüfsaim
hoz. Ügyüket kivizsgálják. — Win tér Mi
hály, Kargnw: tfrlelmcs levelét nagy él
vezettel olvastuk: teljesen igaza van. 
hogy az emberek felfogása különböző és 
ezért mindenkinek az Ízlése szerint nem 
lehet a dolgokat, mgoldani. '.Meg vagyunk 
győződve, hogy a munkások is belátják, 
hogy a tolmács nem welgája minden 
egyes munkásnak, hanem az egész <*sa- 
paf. érdekét kell szem előtt tartania. Az 
1? természete?, hogy csak jogos kívánsá
gok teljesítését lehet kérni. Reméljük, 
hogy ezt nemcsak nz ön csapata, hanem 
az öss73f« magyar munkások belátják. — 
Pető vári József. ITofhauskinhftn: A leg
utóbbi VaJo'irvap-htw már Irtunk erről. 
Most ismét közöljük, hogy o pénzhazauta
lás Ausztriából ezután úgy fog történni, 
mint Németo-szágból. Az erre vonatkozó 
hivatalos értesítést a napban Mildl
, /.éjjel Pécsből ar ottani mezőgazdasági 
munkaügyi hivatni. — HarU Antal: Te
vőiére értesítjük, hogy az a pótlék, ami
ről cSri beszél, a szerzőéiben nem szó 
vepe.1 és erre nem Is lehet igényt tartani. 
Mások is fordnbak a múlt éviién ilyen 
kéréssel hozzánk, mikor utána jártunk, 
illetékes heb t n közölték, hogy e-j*e igényi

nem le.het tartani u lm a munkaadó meg 
is ígérte volna, annak kifizetésére felha
talmazást a múlt évben uem kapott. Fe
lelősség tehát, ebiben az ügyben senkit 
som toriad. — I'ttgár Károly: levelépek 
tartalmát kivizsgálás végett az Országos 
Gazdasági Munkak-övetltő iroda az ille
tékes német hatósághoz eljuttatja. — 
Bessenyey Gáspár cs társai. Otlllcnhof 
bei Bernsteen, Kr. Soldin. Nagyon örü
lünk. hogy munkaadójuk, a derék Kari 
Stccn■ ur elégedett a magyar munkások 
teljesítményével és maguknak jól megy 
nála a dolguk. Arra azonban semmi szük
ség nincs, hogy mi németül megírjuk 
munkaadójuknak, hogy maguk hálás 
szívvel vannak irányában: elégbetfcégü
ket. szerate.tüke.l magatartásukkal, köte
lességük pontos teljes.itéjével s*Az levél
nél is rebben és érthetőbben fejezhetik 
ki sajátra aguk. Ezer esztendőn át és 
különösen a Trianon utáni években a 
magyarság hozzászokott már. hogy érzé
seit is. igazát is békében munkájával, 
háboruba.n pedig vilézséyrével és lovagias
ságával juttassa kifejezésre. Hlgyjék el: 
ott a magyar nyelvet ma már világszerte 
megértik. A kint maradás feltételeiről az 
A rbei fsainknál érdeklődjék. Címét, a 
többi derék kövezővei való levelezés elő
segítésre az üzenet élén közöltük. Szi
ves üdvözlet. Bölkény János és társai, 
Woltow bel Tessin: Szép levelükért me
leg üdvözlet : szalonna reklamációjukkal 
forduljanak h Tra.nndanubidJiót, bár a 
panasz ügyében ml is intézkedünk. 
Forró István é«. Humán József. Znbren: 
Az átutalt pénz — ha olvasható he
lyes címzéssel együtt adták ái a munka-

adónak —  körben bizonyára megérkezett, 
ettől függgeüenül ia utánanézünk a do
logijaik. —  Kengyel Jánosáé, Dorwerk- 
Karaerun: Sorait illetők** helyre továb
bítottuk. —  Barna János é* tárnái, 
Weetíiavnlland: Az ügy elintézésének 
egyetlen módja az. hogy az .Arbeitsaült
höz fordulnak A tolmácsnak kötelessége, 
bogy segítségükre legyen. A békés egyet
értés, (szeretetteljee összetartás vaiameny- 
nyiöknek érdeke és kötelessége. Ha a bé
kesség helyreállítása ennek ellenére .-som 
sikerülne, könnyen megtörténhet. hogy 
valamennyíüket hora.küldlk. azonkívül 
pedig az. vagy azok. akik a ma^varsácra 
rossz fényt vető civakodást okozták, sú
lyosabb kel lemet 1 on (jéggel is számoljanak! 
— Ébreir.bsdorfi magyar munkások: Na
gyon örülünk, hogy a csapatban marsán 
a becsületes magyaros összefogás és hogy 
a tolmácsokkal is elégedettek. A  panasz- 
lőtt; ügylam helyesein jártak ol s ha 
helyzet nem változik. forduljanak ismét 
az Arbe.i fsainthoz. Üdvözlői. —  Iftkovic* 
Marion, Alt Weidlm g: Magyar érzéssel 
megirt kedves soraiért meleg üdvözlet. 
Ha a sérelmes ügyet nem orvosolnák, a 
tóim ács utján forduljanak az A rbel mami
hoz. Takács Lajos, Gr. Lukow: A
pénzt utaltassa át a saját nevére „Or- 
íízúgos Központi Ffitelsvsövotkezot fiókja. 
Eger" címre, Üdvözlet. —  Braun József, 
Hohcn-Zie.thcn, Kr. Soldin fNeumark) és 
Kiss István: Gallé Jánosnak, aJdtel le
velezni akarnak, ez a címe: Rpcrauwald. 
Fost, Gollwltz, über Pre.nzlau. — Gyár- 
matJiy György és családin, Holland, Post 
Mait in: ürömmel olvastuk érdekes és mn- 
gyar szívvel megírt beszámolójukat. Na 
gyón derék dolog, hogy a cswport Igen 
szépen ki lesz magáért. Annak semmi aka
dálya nincs, hogy a pén/.l fivére óimért 
küldje: személyenként és havonként 
márkát adjanak át munkaadójuknak át 
utalás végett és fivére pontos elméi ol- 
vasi) a tó.in írják fel, hogy az átutalás kö
ríti ne legyen késés. Üdvözlet —  Kiss 
József és társai. S<*h»lzendnrf. iilior 
Wriezen: Minden magyar mezőgazdasági 
munkás küldhet hnzn  pénzt a munkaadó 
Utján, még pddig havonta 3S márkát. Ke
reseti adót nem vonhatnak le, csak be 
tegaegélyezésl és balesct.blzt o&itási járulé
kot. Kerékpárra vonatkozóan semmi hű 
tőéit nem írhatunk, az illetékesek-1g\e- 
keznek megfelelő megoldást találni, lehet 
azonban, hogy <y~&k a vám lefizetése elle
nében lehet maid a gépeket hazahozni.

Jurácsik Gábor és társai. Lichtenow: 
Nagyon heJ.vesen jártak el; panaszuk 
elintézéséről ta.jékoz! assanak majd ben 
ni in két, mert az iigj lx-n tni la teszünk lé 
pésoket. —  Szeles István és társai, 
Kowalz. Ptwl Tesskv Kr. Rostock: A 
pénz közben bizonyára megérkezett: el
mét. amint látja, kérésének megfelelően 
közöltük. —  Gellai Imre. Bülow : Kérje 
meg hozzátartozóit, hogy a kívánt lapot 
rendeljék meg és az előfizetési dijat 
fizessék be — Klimó Juliska, Ruhs, bej 
Storkow : Nagyon dicséretes elhatározása 
megvalósu lta fása érdekében forduljon a 
tolmács utján a legközelebbi Anheitsami- 
hozt —  Méhes Pápa Sándor és tíz berek 
böszörményi tárna, Ra-tznu iihsr N siim : 
Csörgő Mihály és tárnái. Beekeodnrf: 
flcftsi Márton és társai: Nagyon szép, 
soraikat köszönjük, üdvözleteiket továb
bítjuk én őszinte jökivámágnkkaj viszo
nozzuk. —  Dobi Gál hu* és társai. Domilnc 
Voltersdorf: Sajnos, a példányszám eme
lése iránt nem intézkedhetünk, mert ne
künk arra kell törekednünk, hogy minden 
csoport arányosan kopjon lapot. Az újsá
got nem egyesek számára küldjük, azt 
senkinek sincs Joga a maga számára le
foglalni és inunk tetőst vérei elől elzárni, 
Csodálkozniuk azon. ha a csoportban 
akadnának olyanok, akik nz ön józan és 
magyar emberhez méltó érvelése el Ionéra 
mcg1>oiitanák a ősapa| egységéi A pénz 
küldésre vonatkozó rendeletét minden 
7ii unka a dónak megküldték Üdvözlet —

Szalma Antal és társai, Rorntin: Saótá* 
küldésiére, sajnoe, nem vállalkozhatunk 
Kérjék meg hozzáta rrozóikat erre. 
Turált Ferenc, Hemsendorf: a  példány. 
Mámra vonatkozói)n a J>>bóélcnak adott 
válaazt olvassák eL A hazaküldött pénz. 
bői nz O. K. H, a lőhető legkisebb áfuta. 
lájrt költséget vonja csak le, a kézbosip^ 
pedig a leggyorsabban tör róni k. Üdvözlet 
valamennyiíiknok. nealádjának szívesen 
megindítjuk a lapot, ha megreudelik ók 
az előfizetési dijat beküldik. — \jfcj 
Viktor: Ivapiát sajnos, nem tudtuk telje 
w*n elolvasni. Máskor írassa meg vala 
melyik munkástársával. A levonások 
miatt panasszal forduljanak az Arbelts. 
amthoz. — Szabó Ülés é« társai, ScJialb 
herge: Panaszaikkal forduljanak az Ar- 
bej fsam thoz; mi a levelet különben ille
tékes helyre további tett tik. — Roller 
Henrik, ZeRewitz: térését, Mjne^. nem 
teljesíthetjük. — Brandt György, Fried- 
richsbof: A csoport elmére két példányt 
küldünk; a rejtvény megfejtését a többi 
közé soroltuk. Üdvözlet. - -  Kiró János 
és tarft&i, Bantikou: Nagyon derék do
log. hogy a ki len/'fa m j csoiv*rt szép egyet 
értéiben dolgozik örülünk, hogy derék 
tolmácRuk. a vasmegyei Láng Jiiz.it>f, 
készséggel van segítségükre é« minta
szerűen látja ol kötelességét. Az iidvöz- 
leteket tolmácsoltuk ér őszinte iókiváusri, 
gokkaJ viszonozzuk Kerekes Béla,
Ritfergijl Buskou : a megrendítő osetp 
írott nagyon világos é$ meleg együttérzés
ről tanúskodó beszámolóját azonual to- 
vábbitoi.tuk. Az intézkedésig — aaaz ha- 
zaircállitásíiig — feltétlenül hagyja orvosi 
felügyelet, alatt a kórházban a szerencsét- 
len a sszon\*i Egyébként minden Km na- 
gyón helyesen, szépen, magyar emberhez 
méltóan járt el, bizonyára azért, mert a 
szivére hallgatón Melegen köszönt,Ulk. 
— Bunsch Pál. WindJiaber: Végtelenül 
jólesett olvasnunk levelüket, amelyben 
Írják, hogy a Vasárnap milyen örömet 
szerzett Önöknek, mert újság nélkül olya
nok volnának, mint a süketek. A legjob
bakat kivánjuk továbbra is! — Kuiikuv> 
\irh János és neje, Nuvipr-Hollahninn; 
Pénzküldésre vonatkozólag olvassák dl 
lapunk előbbi számait, amelyben részié- 
tej; felvilágosítást nyerhetnek. — Lau- 
rinyecz Mihály, Eggcrsdorf: Igyekezze
nek elsősorban is a munkaadóval abban 
megegyezni, hogy pc vonja le a konven
ciót, ha akkordba is dolgoznak. Tolmá* 
‘ «uk utján érdeklejének a legközelebbi 
Arbeitsamt-nál. — Hajiul István. Goll* 
nitz: Nagyim <̂ sodáUtozunk, hogy dacápi 
többszöri figyelmeztetésünknek, uiég akad 
a tolmácsok kozott olyan, aki a csapat 
dolgaival nem törtidik, sőt a hozzáforduló
kat bajaikkal elutasítja és meg nem en
gedhető kifejeziSteket használ. Fordulja
nak az Árból tea int-hoz. — Roóz József 
mezőberényi lakos, tolmácsot fejszéiitjul. 
kötelességének teljesítésére, mert ha még 
egyszer panasszal, fordulnak hozzánk 
úgy az ügyei hivatalosan fogják ki víz? 
gálni. — Kiss János Grosskrütz: Leveliik 
bél örömmel értesültünk, hogy mindnyá 
Jun jól érzik magúkul, a legnagyobb 
egyetértésben élnek és derék 'olmácsuk a 
csapatnak mindenben segitség<»n- van. — 
Oíitvát látván és lla.rhnann Intre ugyan 
úgy küldhet pénzt haza, minit a többi 
munkások. — Vince István, Késién: Pos
tán ne küldjenek pénzt. Pénzlriildésra vo
natkozó híreinket <dvn;-ssák el figyelmesen 
és ahhoz tartsák magukat. — László Já 
nos, Krc.ls Soldin: Tudomásul vettük 
hogy ügyüket az Arbeitsamt megelégedé 
síikre elintézte. -  Medovárszky A dánt 
társat Reppenhagon: Minden hónapban 
áő márka küldhető haza A kérdezettel 
Is küldhetnek haza pénzt, ugyanúgy min* 
Önök. A szalonnának kilója 1.4Ő márka 
ezért seholsem flzctliotnok többet T>c?r 
nek nyugodtak, a Transdanubia BurUo- 
ben elintézi panaszukat. Forduljanak if 
mételten oda. — Névnétttüli ilzonot: KI 
vánságukra nevüket nem Irtuk ki. Legye 
nek megnyugodva, ügyüket hivatalosan 
fogják kivizsgálni. — Baranyai András e- 
társai, Grambow: Nagyon szép üdvözlő 
lapjukat őszinte Jókívánságokkal viszo
nozzuk. — Dchm zpini Lajos, Sparken: A 
lapot megindítottuk. Örülünk, hogy mun
kaadójuk megelégedésére, magyar becsü- 
letőrzéasel végzik munkájukat.
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