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Felelős szerkeszti t» kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

. Szerkesztőség éa kiadohivata . 
Dinkgrete Nándor könyvnyomdája C» lÓömOlaOo 
ide i'-téseodók a szeli, nn reszl illető k*£|i menyek 

hirdetések és mind nm mii pénzükl»ki k. ' 

Világpolitika uj utakon. 
A bét jelentős politikai események

kel kezdődött . Gömbös Gyula minisz
terelnök DolIlus osztrák kancellár meg 
hívására Bécsbe ér ezetl fontos tárgya
lások cellából. ; .- r • . •-'" 

A kormány elnök szokása szerint 
neiu nyilatkozóit az újságíróknak, csak' 
a nagy világlapok kiváló munkatársa i 7 
találgatlak a tanácskozás okát. Állítólag 
a gazdasági kapcsolatok szorosabb po
litikai kapcsolatok megvalósítása is, va
lamint a restauratio problémába ig sző
nyegre kerül . Ezeket az osztrák kormány 
félhivatalosa élénken megcáfolta, de 
véleményünk szerint ezen kérdések is 
képezték a tárgyalások anyagát , mert 
az osztrák politika . számos- kiválósága 
résztveti aaon- az estélyen, amelyet 
Dollfus kancellár . Gömbös miniszterel
nök tiszteletére adott. , . 

Gömbös Gyulát a régi császárvá- | étiem, hogy 
ros uralkodót megillető nagy fogadba- ; 
tásban réaxeuitelle . amelyből méltán ! 
következtethetjük, hogy a helyzet kulcsa 1 

kiváló kormányelnöklink kezében van. 
Gömbös Gyula kiváló rátermettsé- [ 

gével b izonyára óvatosan késeli a za-
varos külpolitikai helyzetben ezen nehéz ! 
kérdéseket • teljes bizalommal nézünk ' 
további működése elé. ' j 

Amig ettek BécsbLii történtek azalatt , 
Litvinov orosz külügyi népbiztos P á r i s - j 
ban tárgyalt D.iladier francia m i niszler- | 
elnökkel é s Paol-Bancaar kmügymtnisz- j fttmt terjeszkedését , 
térrel, hogy egy keleti Locarno egyez- j Angliában ezalatt a 
arányt üssön nyélbe, a tanácskozások- Iratterébe a belpolitikai 
ból úgyszólván semmi sem szivárgott 
k i , de téiő, hogy érten tanácskozások a 
titkos kommünis la propaganda terjesz
kedését akar ják cé ózni, valószínű azon-
ban, bogy a francia kormány rá fog 

jönni ideiekoráu arra, bogy a seovjet 
kapcsolatok helyeit a Duna medencében 
éld utódállamokkal létesít megállapodást, 
első sorban veiiiQk és az osztrákokkal, 
továbbá a bulgárokkálj esetleg Görög 
és Törökországgal, az utóbbit figyel
meztetve arraT bogy fokozatosan szün
tesse meg s szovjettel az eddig fenn
álló -szerződést. j '• . -.. " 

Heodérson a leszerelési konferen
cia elnöke Parisba, majd Rómába utazik 
fontos tárgyalások céljából, és Budapestre 
is ellátogat, hogy velünk is megtár
gyal ja a fontos kérdéseket, amely alán 
bizonyára a külpolitikai helyzet szá
munkra is ,obb lesz_ és bizonyára a 
revizió ulját elő fogja segíteni Angliá
nak eme- kiváló politikusa személyes 
tapaszjalata és körültekintő intézkedése. 
-. - - ' Az orosz dirdomátia folytatja 'ázas 
tevékenységéi, amelynek eredménye, az, 
hogy Litvinov a közeli napokban Bécsbe 

itt is tárgyalásokat foly
tasson Doflfas kancellárral, ezért vált 
tehát sargössé, hogy Gömbös minisz
terelnök ezen; látogatást megelőzze és 
az osztrák kancellár figyelmét a szov
jettel szembeni óvatosságra felhívja és 
Óva intse a szovjet elméletben szép 
WrpoHtikai irányelveinek- átvételétől, 
mert rjgylátszik, bogy amikor a szovjet 
belpolitikai helyzete nagyon inog, akkor 
mindig egy uj irányban akar titokban 
terjeazkedoL hogy leplezze' igazi hely
zetét és ellensúlyozza az antibolsevista 

politika hom-
rsemények lép

lek, a 4rormányzft pártok ngylátszik elé
gedetlenek Mac-Donald töreímes, körül
tekintő politikájával és Hogy a válság 
ki ne robbanjon, október vígéig el fog
ják napolni az alsó házat, bogy meg

várják, a világgazdasági, valamint a Lon
donban folyó bazakonferencia eredmé
nyét, léhát ezzel is feszültebb lett a 
helyzet, ezzel is eltolódott a döntés a 
világpolitikában. Egy örvendetes esemény 
történt -fánk -nézve Angliában, hogy már"' 
78 főre emelkedett a magyar révig 

| pártoló angol ~ képviselők száma, 
tehát a revizió ügye lassan, de biztosan 
halad előre, csak az a fontos, hogy 

| hazánkban valamilyen váratlan politikai 
események az eddigi sikereket le ne 
rontsák. . l..'~^~r" 

Szenzáció erejeként hatott, hogy 
• a Népszövetség genfi főiitkárságánál az 

Amerikában élő emigráns tótok nemzeti 
: tanácsa megbízásából emlékiratot nyúj

tottak be, amiben követelik a tót és 
rutenföldnek Magyarországhoz való vis
szacsatolását, ngylátszik, hogy a pitts-
burgi egyezmény nem valósította meg 
álmaikat, az elnyomatás alól visszakí
vánkoznak hozzánk. Ebből azt követ
keztethetjük, bo«.y ismét innen indul ki 

! a jelenlegi zavaros helyzet megváltoz
tatásához az .első lépés a revizió felé, 

' a felébredt lelkiismeret s a Nagymagyar-
or's'zágon való szabadság vonzza viasza 

j a tótokat s Jelícsfca professzor és társai 
nagy propagandái fejleneü ki a világon, 
n°gy akaratukat lassan, de biztosan 
megvalósilhíssálr és a csatlakozást ke
resztül vigyék. Benes fia ezen akcióról 

j lekicainylőleg nyilatkozott, de az óvatos 
hang ezekből a nyilatkozatokból hiány-

. zík, léhát már bajban vannak a nagy 
I hódítók,' mert egyedüli barátjak, a fran-
i ciák támogatásit is lassanként teljesen 
; elveszítik. X . 

. .Németországban Hittler kancellár a 
héten leintette alvezéreit, hogy bizonyos -

i politikai intézkedéseket tartalmazó ren
deleteiket vonják, vissza, hangsúlyozta, 

Egy síremlék. 
- - Irta : Rőder Akoa. 

-* Ott láttam a p . . , - i temetőben. Szép, 
csillogó fekete márványból volt faragra és 
arany-betűkkel ragyogott raj!* a fniiras: 

_1 „; • InNnyugszik-s-
R É T E K I E R N Ő 

élt 23 évet, meghalt 1901. december 10. 
..; * Követte öt a sirba édesanyja: 

ö z v . R É T E K I G D S Z T Á V N É 
élt 52 évet, meghalt 1901. december 27. 
Csalhatatlan -bizonyítéka a ^raretetnck 

Anya, 6o szerették egymást. 
és az anya nem tudott élni 

Meghalt a aB-f-ósZftít meg a Rétekiné haja, — megint 
nélküle. Dtánoa 

-balt. Az orvosok pedig erős agybaota^makkal 
kombinált szivszélhddést - konstatáltak, U,*> 
is történt a dolog? -

-—---játkor haláloa)-ágy4n-fekndt Réteki Gnsz-. 
táv, mégegyszer oda fordult feleségéhez: 

— M á r l B f ne sírj sokat "utánam. 
- ..El^er' akadt a szavs, de azért tovább 

beszélt: . _: . . . 
— A gyermykBnk — Eruő — neveld 

— őrizd. 
" Itt a halát közbeszólt;-•-"'- .'•" — L -

— ElágI - ' - '". 
Es elég volt.- Réteki Gusztáv nem be

szélt tovább. 
Özv' Rétrkioé letörölte könnyeit és ne

velte, őrizte fiat. Addig-addig, min égjszejrcsajt 
diplomával a kezében meut haza mint 
kész mérnök. Ám 

— Megjöttél, édes fiamHmhoo vagy? 
Itthon is maradsz ugye? 

"— Itthon, itthon, édes anyám! Itthon 
vagyok, nem is megyek innét Most már min
dig egyölt lehetőnk. 

— Ogy, Uky, fiam. Mindig együtt lesztlnk. 
Az a csúnya kaszás rém, aki mar egy" 

szer megzavarta a boldogságukat — azóta 
olt 

settenkedett a hátnk mögött.=Csak mosolygott 
\^yüaa!L^í»ja»!;*n..csoBi? 

" — Jo, jói~3e majd_ abba a z egyjlttlélbe 
én Is beleszólok' ~ r »—. —'. 

Azeian jött ~gvik: nap a másik után,,tp 
ugy, mii.; máskor-. 

• Abban az esztendőben szokatlanul enyhe 
napok járlak. Még november végén is lehetett 
a szabadban dolgozni. Egyik szomszéd község 
határában lázas sietséggel folyt s munka, hogy 
az országút" uj hídja készén legyen még a 
keményebh idő beálta előtt. Réteki Ernő, a 
fiatért mérnök, vezette a munkálatokat , . 

Mikor egy délelőtt Bétekiné magában 

üldögél: odahaza, egyszer csak fölnyilt az 
ajtó és belépett rajt a fia, kimelegedve és 
porosan. 

Az özvegy vmeglepetve nézett rá. 
— D-i édes fiam, hogy hevíthetted fOÍ 

magadat ennyire? . /, 
Ernő lehajolt és megcsókolta a gondos 

anya kezét 
- — Köszönöm, édesanyám a figyelmét 

Egy kis baj történt odakint, azt kellett jelen
teném. Kerékpáron jöttem, hogy hamarabb 
végezzek. Innen i.- -.elek tovább csak "egy 
pohár bornc-kat hajtok fölotravalőul. 

— Nem árt majd meg a" hideg bor? 
Nagyon félek Ernő, hogy még valami baj ér. 

•Mi. aHéájilkréég Fiyáwti Bcbarks 
lódzom á"k'6pÍaSypTOtíe~é» ügy~ uyárlTalrrt- v-si 
sz». bogy rá sern érek .meghűlni. 

Meg «1 is mosolyodott-Rélekiné. 
— No bar csak menj, rossz gyere 
Réteki-Ernő.-el is ment de akármilyen, 

gyorsan haladt, nyomrtban suhant a cs^btkezB 
rém is azzal a csúnya, kárörvendő vigyor-' 
gással. 

— Csak siess, siess! Annál hamarabb 
leszel az enyém. -•'••» 

7 Wém is tágított mellőle. 
. - Mikor másnap este kocsin vitték haaz 
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bogy csau fokozatos'feiiűdesnek a híve 
s mindenben alkalmazkodjanak ebber, 
nehogy külpolitikai téren a nagyhatal
mak 'elfogásával"szembe találják ma
gákat. A kalti. egyházzal történt meg
egyezés után Poroszországban az ev ; 

egyházzal is megtörtént a béke, így 
tehát sor kerül most már a külpolitikai 
kérdések, valamint kereskedelmi és gaz
dasági egyezmények megkötésére, is. Mi 
csak eggyen csudálkozunk, hogy Híltler 
miért késlelteti a-.császári Néroetora 
helyreállítását, amely szer in tünk csak 
emelné a német birodalom súlyát éa 
tekintélyét á nagyhatalmakkal szemben 
és - siettetné a sürgős külpolitikai kérdé
sek gyors és kedvező megoldását. 

Hazánkban ezalatt Gömbös Gyula 
miniszterelnök lázas tevékenységgel ké
szíti <-,J a -törvényjavaslatokat. 

KriatályosVizé ló tükörébe I' . 
S nézz a szivekbe! Azt súgja hiven. 
•IMindenek szólják, rk>gy,.4| az Isten U 

Látszat éa .Vslé ; ! j . ; .__ 
Szólhat a nyelved .Wmilycn szépet, 
Ha élted mást mutat, mit sem ér! 
Ncrn: nyer az égben szent üdvösséget, 
Aki sohasem ad, aki csak kér.' 

C e l l d ö m ö l k ö n 
a Kossuth Lajos utca 1 4 szám alatt 

levő emeletes házban - T T -

êgy nagy üzlethelyiség 
augusztus l-re, 

e g y k i s e b b Ü z l e t h e l y i s é g 
•;' - novemb r-; l-re kiadó. 

földdel kötendő gazdasági szerződések 
anyagát és szervezi meg mindenü t t 

.nagy sikerrel a nemzeti egység pártját. 
Összefoglalva a bét politikai ese

ményeit, arra a véleményre ju tunk, hogy 
. a magyar kérdés, a magyar ha tárok 

mielőbbi visszaadása, az á l ta lános béke-
•revizió oldhatja meg a súlyos külpoli
t i ka i problémákat , mi magunk részéről 
haladunk a magunk előre megszabott 
alján s támogatjuk Gömböst és korma-, 
nyát, hogy egyesült erővel, teljes felké
szültséggel vívhassuk meg nemze tünk 
nsgy harcát . " ; -r- -

" Q o n d o i á t o k . 

Irta. U n - d o r . 
-Bekérd. " • 

Hajrái Előre l bábbal és kézzel! ' - V -
Hajrá !• Küzdeni, százezer Vésszel!-
•H.ojr4! Tipprrti előtted mindent! -
Feledni Vallást, -feledni IstentI 
Hajrái Rekordéi*, amig csak birod. 
— Jutalmad pompás: mcgásVa. sírod! 
% "• • A SZÍV. ' 
Egy kis. húsdarab négy részre osztva : 
— Pitvarok, kamrák - - egységbe fogva"!' 
Ketyegő óra, maga az >elet«! 
Innen kél útra minden csepp Véred; 
S ha ez az 6tB egyezer megáll'. . , 
Nincs többé élet! Qyözött a >halálc! 

Isten. • •'.'*" — 
jNézz a fűszálra, óriás, tölgyre! 
Hófedett hegyre, Virágos Vő gyre! 
jNézz a csillagos, ragyogó égre I 

ebjj felvilágosítás nyerhető lapunk 
szerkesztőségében. 

A tejeskannákról és kezeié-, 
síikről.-

A tejeskannák anyaga, karbantartása, tisz
títása, tömítése, jelzése stb. 

Irta: Szanyi Is tván, Idr. íövegyész, a szegedi 
veg>'kisérleti és jtapukakiscrleli állomás vezetője. 

• (Folyta tás) —77— 
Tiszta, szagtalan és megfelelő anyag

ból való legyen a kannafedél tömítő 
anyaga is. A kannák fedelét ugyanis tö-
míteiii- kell, hogy_ szállítás közben ki-
csurgás . veszteség ne következzék be. 
Vonatkozik ez különösen a transzport 
kannákra . Piszkos -s- színes ruha, újság
papír, vagy szalma sto. használata tö
mítésre szóba sem jőhef; egészségtelen, 
isi de az igazán megérdemel t büntetést 
ís . eredményezheti.- - Sokszor előfordul, 
hogy a -kellő gondosság- elmulasztása 
folytán a fedél;tömítőgyűrűjében vissza
maradt'anyag oly rossz szagú, bűzöséé 
rothadt volt. hogy a tej, mire rendelte 
tésére ért, liemósak kellemetlen szagú 
lett, hanem meg is romlott. A piszkos,, 
régi tömítőanyag szinte melegágya a tej 
megromlását előidéző—és az egészségre 
káros csiráknak, baktériumoknak 

A termelő, a gazda tejeskannáínak 
fedelét tiszta, naponként jól kimosott 
fehér ruhával tömítse.' A tejgazdaság, a 
tejüzem, transzport kannái fedelének tö
mítésére gumigyűrűt és e oélra készített 
— csak egyszer használható — papiros 

szalagot alkalmazzon. Természetes, hogy 
idönkéqt a gummigyürüt is ki kell cse
rélni és a kannafedél töniitő-uieiyedéseit 
is szükséged kitisztítani, Igen jó tömítő
anyag a gyékény, , de osak akkor, ha 
kellőképen csirátlanitva, fertőtlenítve van. 
A budapesti Országos m. k i r : Ohenriái 
Intézet kísérletei szerint a csírátlanítás 
csak félórán át' tartó magasabb nyomása . 
gőzzel történhetik teljesen kifogástalan 
módon. Még a szódás f o n ó vízben való 
főzés és gőzzel való kezelés sem elegendő 
a. gyékényen előfordulható csírák télies-
elpusztítására Ezért csak olyan gyékény, 
szallagöt cé lszerű 'kannatömitesre hasz
nálni, amely magasnyomású gőzzel lett 
sterilizálva Kívánatos lenne ily fertőtle
nített gyekénytőmités elteriedése, meft 
igen jól -tómű és nem külföldi áru, mint 

paptros-csilr Minden töTnilő ;anvág 
tiszU itelyetr-titrtafliÓT 

. Í - - . : T : A kanna -zá r sze rkeze t e is jó legyen. 
H_a ólomplomb ^szolgál a kanna lezárá
sára, ugy ennek látható sérelme nélkül 

' a kannát kinyitani né lehessen. , v 
A tej forgiimát, szabályozó földmi-

velésügyi miniszteri rendelet szer ínt 'a 
tejeskannán a tej minősége jól olvasha
tóan és "könnyen el nem távolítható mó-
dou -feltüntetendóVVagyis jelezni kell azt, 
hogyha' karinában milyen tápértékü tej 
van Ha a kannán "a-tej közelebbi mi
nőségére; utáló felirat nincs, ugy a benne 

"levő tej teljes zsírtartalmú tehéntejnek 
vétetik. A gondos termelő és árus , de 
különösen a 'fogyasztó szempontjából a 
kannájelzés igen.fontos. A felirat; ne kis 
fadarabkára, vagy papí r ra , hanem a kan-' 
nára forrasztott, vagy jó l felerősített" 
fémlapon legyen alkalmazva; a bétúk 
nagysága egy__oéintíméter legyen. Sza
batos és előirt kannajelzések: „részen 
lefölözött tej", vagy ^egészen lefölözött 
tej" . A „fölözött" felirat rövid, de rossz 
és megtévesztő, mert nem fejezi ki a 
fölözés mértékét. Lefölözött . ugyanis a 
0 . 1 százalék, valamint a 2 . 0 , továbbá-a-
2 . 5 és 2 . 9 százalék zsírtartalmú tej De 
míg az első teljesen zsír talan, géppet 
egeszén lefölözött, addig az utóbbiak csak 
jészhen lefnlözöttek, A ̂ ""zBi rgruTiua 

alapján értékesül Becsapódik tehát az 
a vevő, aki 0 . 1 százalék zsírtartalmú 
tejet vesz 2 . 5 "százalékos helyett A tej 
minősegét, kereskedelmi és tápértékét 
kifejező jelzés alkalmazása kötelező 11 

Rétek 1 Ernői, ^kkons ott-Olt mellette- a ko-
osio. Ott Olt négy napig a betenágyon, a hal
dokló férjénél és csak a uégy" nap -'ítéltével 
távozott Magával Vitte az életet és ott tiagyta 
a szenvedést. Az élet Réteki Ernőé volt, a 
szenvedés az édesanyjáé. > 

A szegi .- asszony csak ült .< avalál 
mellett összekulcsolt kezekkel es nem tudta 
elhinni, hogy az ő fia meghalt Az lehetetlen. 
Merő káprázat, gonosz alom, hogy itt ra
vatal, a ravajon az ő fia fekszik csöndesen és 
holtao, aki négy nsppal ezelőtt még vidám 
volt és élő. Gsak álmodta ezt a négy borzasztó 
Oapot, osak álmodta a tegnap estét,' csak ál-
mabaii.baliotia Saaak. bnceztasaaait; sÉdasi 
anyám ne várasson sokáig magara. Mi nem 

JéhelOnk egymás nélkül. Megmértük. Jöijön hat, 
• édes anyám, siessen utánam.*- "-
———I#ía,-á4irjodott^»^z^éoy^éteto^ 

hog'y az ilyen alomból nincs f Ivírradás. 
Mikor eltemette a fiát es a hantok tom

pán dübörögtek a koporsón, akkor ugy tet
szett neki, mintha mind -u egyes hant az ő 
szivére is rázuhanna/Es mikor már készen 
domborult az uj „sírhalom, akkor meg ngy 
érezte-.í8élekiné, hogy az 0 szivén is dombo
rul egy sirhalom. A szenvedés, a fájdalom 
meg a gyászos emlékezet virrasztott azon a 

sírhalmon és odalent, a sir fenekén, igén mé-
lyen, ott nyugodott a boldogság. 

Azután igen sokat imádkozott Rélakiné, 
hógy a jo Isten -engedje őt fiához. 

És az Isten igen jó. 
Eltelt két hét es elérkezett a szép kará

csony. Előtte való nap igen szép délután volt. 
A téli nap c-t logó sugárral ragyogtajie a 
havas tetőket és az utcákat. De a sugár nera 
melegitet't. Hideg volt és fagyos, mint a hal
dokló ember szive. - . 

Rétekinének ekkor mar oem volt jártá
nyi ereje. Odatolatta magát, kerekeken járó 
karosszékében az ablakhoz és gyönyörködött 

lényió hnhan é« 1—tenyin n»panp.-.i,h^, 
Csaknem jól -érezte magát. "Pedig már az ö 
szive is kezdeti olyan hideg lenni, mint azok 
a sugarak odakint. De mikor a sugarak el
hallak es a nap eltűnt, ő is kezdte érezni- a 
hideget " "*•'" : 

— Lajos, toljon vissza a kályha mellé. 
Pázom. Fordítsa a széket szembe az ajtóval 
Ogy! jól van. Köszönöm. 
-. Kis Ideig hallgatott s újra kezdett be
szélni. . ; - , . - ' . ' 

—. Az . én szegény Ernőm. Emlékszik, 
Lajos? Épen ma.két hete halt meg. Itt lekOdt 
ebben a szobában. ' . - • 

—A" hü, öreg.cseléd (élrefordult-és-keTges-
öklével kél köuuycserpet morzsolt szét sze
mében. A beteg tovább beszélt 

*- .— Olyan rossz igy magamban lenni.— 
ügy-e nem leszek már soká igy? ""•" 

._Az a meleg, szeretf"' szív egyre jobban" 
hidegült. A halál már a beteg homlokát is 
végigsimitottá csontkezével és összezavarodlak 
benbe" a gondolatok. -

— JJa eljöhetne hozzám az Ernő. Már 
régen nem lattant. 

, Odakint leszállt a homály.-Az- a szürkés 
bántó homály, amelyik a világosság ólán jár 
és a sötétség előtt és. amelyik mindenleié 

..rémképekel tállal ar, emberrel 
A beteg félig fölemelkedett. :——— 

. - Csitt 1 vslSki jár odakiüV a folyosón. 
|*Már itt van az ajtó előtt Ernő - lesz az, az 

éo fiam. Nyissa iH^a^ j tó t^osJ - J íyJsaaAÜ. . 
Eressze be a fiámat I •_ 

. , A vén szolgán hideg borzongás fut vé
gig. Keresztet vét" magára és kinyitja1 az ajtót. 

A hosszú folyosó néma és flrea.- Csak 
az a csúnya homály, lopódzott be' minden 
szögletbe, N : - - -

A haldokló még jobban (elemelkedik. 
Két karját" kitárja.-Boldog mosoly. deríti tol 
sápadt arcát. Halkan,- suttogva beszél. 



tormeló gazdira, a-tejárukra, a tejüzemre, 
a tejgazdaságra, a tejet árusitó. füszer-

- kereskedőre is. 
Sajnosán elterjedt az Alföldön az 

a helytelenség, hogy sok kannán föló-
zÖttségre utaló felirat van Ritka, vagy 
talán nincs, is olyan kereskedő, iparos 
8tb.,~aki áruját a vevÖ-éloirTTszölJaTle^ 
beesmérli. Még a cigány is dicséri lovát. 
Csak a termelő nyilvánítja silányabbnak 
áruját ? Talán a mintavételtől való féle
lem az oka a felesleges letninósitésnek. 
Meg kell itt is nyugtatni minden gondos 
és lelkiismeretes gazdát: aki megszakítás 
nélküli fejessel teljesen kifeji tehenéfléa-
á tejhez semmit nem toaz hozzá, sem 
abból semmit el. nem. vesz, annak nem 
kell félni a mintavételtől még akkor sem, 
ha véletlenül gyengébb tejelőképességü 
a tehene. A vegykisérleti állomások vé-. 

pttsagtalanut senki ellen 

uzsoráskodnak, a mezőgazdasági mun
kásoknak pedig a kikölcsönzött gaboná
val űzött Uzsora által az -uzsorások igen 
nagy karokat okoznak A miniszter a 
rendeletben részletes tájékoztatást közöl 
az uzsoráról szóló törvény - rendelkezé
seiről Ezeket a rendelkezéseket a ható-

Vendéglő megnyitás! 
Tiszteteltel értesitem Celldömölk és 

vidéke n. eV aőzönséaét, hogy özv. Nagy 
Andrásné veníéfWiét ésszá'lodáját bér-

ÖB.OI a i eouenvezesölvet a Iiaio- I . . . * • ,,„A 

gMdáklJzTínWelőtV kihrra^^ 
kötelesek, egyúttal kötelesek mindenki-J m a » " * ™ » P - W * b ó 1 6 - * n e s | e 

nek megfeléli felvilágosítást is adni. »ogv ünnepélyesen meanviíom. 
nlr mur Indiák az V J V jf:. 

a szuroimatoit áldozatok meg tudják az 
uzsorások ellen, a hatásos . törvényes 
lépeseket tenni. A rendelet különben 
jogi magyarázatokkal ellátva ismerteti 
-az uzsora törvényt. Kuizsorázáa miatt 
panaszt emelhet p l . az az egyen, akinek 
-helyzetét kihasználták, ezésstben mind-, 
azt "Visszakövetelheti, amit az uzsorásnak, 
vagy helyette másnak adott. Kamatot és 
kárának megtérítését is követelheti a 

* ~ A megnyitó estélyre ugy isrnerö-
seimet, in nt. jóbarát'aiinat. és az igen 
tisztelt nagyközönséget tisztelettel meg
hívom. -, - ^ 

Igyekezni fogok, hogy nagyrabe
csölt vendégeimet a legkitűnőbb ilalok-
kal, Ízletes ételekkel saolgáljam ki., _" 

Szíves pártfogást kérve. 

. sem tesznek kihágást följelentést. A tehén 
gyenge tejelőképessége . a próbafejésen 
kitűnik és ezért senkit som érhet bün
tetés. De ha a tejet fölözi, vagy vizezi 
valaki,'ugy embertársa pénztárcája .% 
egészsége ellen tör, meg is érdemli a 
büntetést. Különben az egyes piacokon 
nemsokára itülőjjJteljei^kelL árumi "a 
fölözött tejeket és akkor akinek részben. ; 
vagy egeszeit fölözött jelzésű kannája! 
van, nem árulhat a teljes tej 'részére 
fenntartott helyén. 

(Folyt, kőv.) i 

Rendelet az uzsora elleni vé- : 

- v . ' dekezesról. -• j 
, 'Nagy horderejű üjitást küldött a I 

föídmivelésügyi* miniszter a/, összes köz-
hatóságokhoz, amelyben felhívja a Itató-
sagok vezetőit; hogy a gazdatársadalmat j 
az uzsora .elJaoijtőrvényekről "oktassák-
ki, hogy az uzsorásokkal szemben véde- j 
kezni tudjanak. Információnk szerint a ] 
föídmivelésügyi rninisztep- ezt_j» rendeletet 
azért adta'ki, mert tudomására jutott, 
hogy a gazdatársadalom körében, agy 

-a fértz^fflint- *t árnhiteilel igenJ^lrán 

— Itt vagy! Kijöttél.r.-soaa. variaiaT -

Rossz gyerek, illik igy.megsíumuritaiji aédes- - , 
anyádat? Oyan rossz-volt nálad nélkül. De 
most mar itt vagy. Itt is maradsz ugy e? 

Itég sokat mond. de csak .a. szája moz
gásáról látni, hogy beszél. 

Egyszerre csodálatos^ erővel felpattan 
helyéről, kezével görcsösen kap maga elé az 
Őreá levegőbe és kétségbeesetten fölsikolt. 

f-i Fiam, fiam! Maradj ittl Ne menj el! 
- A kert fái közt átcsap a hideg szellő. 

Besnhan a folyosóra, végig röppen rajt és a 
nyitott ajtó nagyot csattanva. csapódik be 
nyomában. 

A haldokló kimerülten roskad vissza puha 
párnái közé és vonagló ajakkal suttogja: 

— Nem*"maradt itt. Elment. Én. is el-, 
megyek utanna. 

És elment. "- .,, . 

krazsorázott—Akit • szorult—helyzetében I 
valaki kiz.sákiiuyvo[. az egy éven belül 
pert indíthat jogügylet megsemmisítésére. 
Ha valamely hitelező 8 százaléknál ma
gasabb kamatot követel, azt az adós 
feljelentheti. Kétségtelen tény, ha a has 
tűságúk a miniszter rendeletét ugy fog
ják -közhírre tenni,, hogy" áz a köztudatba 
is átmegy, egy annak jó hatását a gaz-
dakózönség rövidesen érezni fogja. 

teljes tisztelettel 

iéxum O á b o r 
•; >•'•-• ~ í : " ' "Wno'églös. 

Kltünö balatODtnellékl és sághegyl 
borok, Jó és olcsó házias konyha! 

Tiszta és kényelmes hálószobák! 

Ü l H Ü K . 
. 40 éves papi jubileum. Sianits Fulgepl 

0. S B. tátiar, a helybeli polgári leányiskola' 
igazgatója a napo'tban fogja ünnepelni pappá 
szeuteiésének «0 eves jubil-umát Kismarton
ban, anol ujmiséjél is mondotta. A magunk 
részéről is a jubiláns igazgatónak a legjobbat 
kívánjuk 40 éves papi jubiienma alkalmából. 
— Szabadságán Uitz András m. kir. ado-
tiszt tegnap ment 3 'heti szabadságra. 

Halálozás. Horváth Mihály ostffyasszooy-
fai földbirtokos csütörtoköo delelőn 9 órakor 
rövid, de.sulyos-beteg-ég-ot.vp a celldömölki 
kOzkorhazban elhunyt. Ho ttéslét hazaszalli-
tultak Ostffyasjzonyfara, ahol tegnap délután 
helyezték nagy réstvét mellett örök nyugalomra. 

Üzletigazgató varosunkban. Dr. üjheiyi 
Sándor szombathelyi • av. Üzletigazgató pén
tekén hivatalos ügyekben városunkban tar
tózkodott. 

alábbi napirendet targyaltak 1e: 
. flAg. h. ev. gyülekezet által már régebben 
kéri ingatlan átengedése fölött a képviselő-
testület nem tudott határozóimért nem volt 
együtt a tör tényben előirt számban. 

Kegykut áthelyezésével kapcsolatos in
tézkedésekről trtt jelentést as elöljáróság,-tu
domásul vet tett. 

Lessinget Ottó kéri, hogy az ntcareude-
zésnél területéből kihasított területért a köz
ség 100 pengőt fizessen. A képviselőtestület 
75 pengő megtérítésére hajlandó. Amennyiben 
Léssinger ezt nem fogadja el, az összeget a 
község helyezze bírót letétbe. 

Községi ingatlanok eladásáról már a 
"mull közgyűlésen volt szó és utasítást kapott 
az elöljáróság a marcali földek eladására, az 
igy nyert összeget pedig házas ingatlan véte
lére fordítsa. A Képviselőtestület az eladáso
kat nem hagyta jova. A" házas ingatlau vé
teléről egyelőre lemondott. 

Özv. Móritz Sandorné kéri, hogy a köz
ség engedélyezzen részére havisegélyt.. A kép
viselőtestület a kérelmet— tekintettel az illető 
munkaképességére •— elutasította. -

Református fiókegyház kéri, hogy imaház 
és iskola részére a község engedjen at bizo-

."" 7 Amint ott álltam á" csillogó márvány
emlék előtt és visszaidéztem emlékezetembe 
ezt a bns történetet, két ember jött arra. Ugy 

tátott a síremlékre. 
~": — Lásd, ez az anya is ugy 

fiat, hogy utána halt 

Ai egyik rámiii 

másik megvetőleg nézett oda, 
— Frázis. - Persze . hogy »kOvette« az 

anya a fiát, mert hisz a fiu előbb halt meg. 
Különben ismerem az egész históriát, A ke
zelőorvosok erős agybántalmakkal kombidált 
Bzivszéi hüdést konstatáltak. Ebbe pedig belehal 
aa ember minden szeretet nélkül.ia 

Azzal tovább mentek. 

Szabadságon," Dr. Vigh Lajos járásbiró 
a mull vasárnap távozott el 6 heti .-zabad-
ságra, dr. Nagy Jaott* -szolgabíró pedig folyó 
hó 88 én kezdi meg 5 hetes szabadságát 

Segédjegyzöválaaztaa. Szerdán délután 
volt Alsó-agon -a segédjegyző-választás, He
gedűs László oki. jegyző, ottani helyettest vá
lasztották meg. — - - -

Elkapta kezét a gép. Nagy József 31 
éves karakol lakos Karakón a szíjat akarta 
fellenni^a -gépre, eközben elkapta a gép a 
Pál kezét és két helyen összetörte. A celldö
mölki közkorhazban ápolják. 

A jegyző továbbképző tanfolyam a mult 
fzombaton ért véget Szombathelyen, amelyen 
résztvett mng.a-közöíteken «-'01 Szabó István 
nagysimonyi, Fessler Józsel nstfiyasszony'ai, 
Jánosa Ferenc magyargenosi és Simon F.er no 
nemeskereszturi körjegyződ |-o . 

Szeszélyes Időjárás. Az elmúlt szerdin 
rettenetes vihar vonult végig a Kemenesalja 
egész -térületén. Városunkban. Alsóságon, to
vábbá Jánosháza környékén, nagy felhőszaka
dás-volt, Vöaöcköu pedig némi jég is esett 

.amely jjagy .kárt nem tett a terményekben. 
Tár. Hétfőn d.ilutáu Ratfel PM Gtññal 

nyoa jergretétrA^k^viséTötéStflleT ugy Üalá-
rozott, hogy a kérelmét elvben magáévá teszi, 
de értesiti a fiókegyházat, hogy jelöljön ki 
más terOletel. 

— A régr ffcskendó eladása már a mult— 
ülés tárgya volt, miko- az elöljárósá enge
délyt sapott annak eladására Az elöljáróság 
ma leientette, hogj a fecskendőt 850 P-ért 
eladta. " 

Ozv. Dénes Ernöné kegydijal kapott. 
annak idején azzal,- hogy ha férjhez menne, 
vagy egyéb más kereseti forrása nyílna, a . 
kegydíj megszűnik Tekintettel arra, hogy ne
vezett most trafik jogot kapott, a kegydij te- ' 
kiotétében ugy döntöttek, hogy az év végéig 
meghagyják a kegy-dijat. •———— 

Avangardisták érkeznek községünkbe 
iolyó hó 29 én. A képviselőtestület utasította 
az elöljáróságot, hogy megfelelő módon -fo
gadja őket Az - avangárdisták a vasúton csak 
átutaznak, a pályaudvaron lesz a fogadás. 

Több rendbeli határozatot jóváhagyott á-

Vajjou melyiknek volt igaza. 

pusztai nagybirtokos majorjában tűz ütött ki. 
A hatalmas pajta, amely .tele volt teljesen 
takarmánnyal, ptilwalok- alatt lángba borult, 
.azonban az ostffy isszonyfai tűzoltóság Ügyes
ségének köszönhető, hogy a tfla továbbterje
dését sikerült meggátolni, igy csak a < pajta 
égett le. Az eddigi nyomozás során a tűz 
keletkezésének okát kideríteni nem sikerült 
A kár-biztosítás révén megtérül. 

-, Képviselőtestületi ülés. Tegnap délelőtt 
10 órakor tartott képviselőtestületi ülésen az 

vármegye törvényhatósága. Ezt tudomásul vé
tel végett bejelentette az elöljáróság. 

Igazolványok a jámboráéra. Mult—szá
munkban jeleztük azt, hogy a Jámboree-ra a 
Uáv. 50 százalékos vasúti jegy váltására szol- . 
gáló igazolványokat bocsát rendelkezésre,, 
többek' kőzött a cserkészcsapatoknak is. Ná
lunk a Kapisztráo cserkészek igényeltek ilyen 
igazolványokat, bögy a n. é közönségnek" 
gyorsított módon álljon" rendelkezésre ezen 
igazolvány beszerzése. Ha ínég nem szerezte 
volna be s ha nem akarja magát okozni o 
ritka alkalomnak, a >Vilagtabor* megtekinté
sének elmulasztásával, ugyragadja meg az 
alkalmat, Szerezze be legkésőbb július 20 áo 
délig az igazolványt a Kapisztrán cserkésze-



29. s/ani 

j Atpád slee 20. tsára alalt A meg 
szerzésnél szívesen közreműködik Szerkesztő 
tégOok H . Aa igazolvány akár az ódiatazás 
Dál, akár a visszautazásnál Budapesten meg-
szakítható. Az igazulráaj érvényei a felola-
aáara jalhn 88 tót augusztus t5 if, vissaa-
ntazásrr pedig augusztus hó 1 tői augusztus 
hó 83 1«. 

5 világrész visszhangzik a dicsérettől, 
amellyel az Asyifrio tablettáknak adóznak. A 
83 év óla mindig ismétlődő eredmények iga
zoljak,' hogy as Aspirin tabletták a leghatáso 
aafib szer mindennemű hOles, járvány, reuma, 

; osuz, zsábs, izonkivül fej és fogfájások ellen, 
anélkül, hogy á szívre karos hatással volná
nak. Könnyen elképzelhető, hogy ilyen kitűnő 
azer állandó utánzásnak van kitéve. Ügyeljünk 
azért aa eredeti c-ornagola-ra a .Bayerke-
resz.teU, mert hamisítványok gyakran hatás
talanok, sőt sokszor károsak. 

A solymári bányakatatztrufa megme-
nekflltjeiért A solymári bányakatasztrófa ki-.. 

keresik fel részvélúkkei. Tolnai Vi'áplapja volt 
az első, amely a sokat szenvedett bányászok 
segítségeié sietett és kétszáz pengői, valamint 
kileoe jászt i gyapja. Tmpiaal Freskó öltönyt 
küldött nekik, A kép-slap ezzel együttérzését 
fejezte .ki azokkal az emberekkel, akik négy 
napi irtózatos küzdelem után valóban a halai 
torkából kerüllek vissza csaladjaihoz. 

B e f o z ö 
g u m i g y ű r ű k k e l 

k a p h a t ó D i n k g r e v e N á n d o r 
p a p í r k e r e s k e d é s é b e n . 

G-c-es Péter, Sveodor Jáous, Vieoze Sándor, 
Fodor L.jo . Samegi Jozset, F.irkaa Jenó, 
Vajai S.iodorv Géfiu Lajos, Árpad Gynla, Tóth 
Lajos, Schwarcz és Fehér, Fülöp József, Bö-
röcz Iit»áo, Németh József, Molnár János, 
dr aüagy János -saólgabiró, Wendier Lajos, 
Ktaft Grala, Nagy József fodrász, Pspp Jenő, 
Metzger Lkuk) fiajmaakér. Cser Lajos keme-
nesmibalyfa, Beresz Lajos, Kusator József, 
Pethő Imre 1 P, Sémeih József Kovács Já
nos 50 fillér, Hokhold I-tvan 3 P, Lóránlh 
Gyula 1 P, mely szíves adományokért ez-
uton mond bálás kOszön-t-t a vezetőség. 

J Iparigazolványt nyert Tó'h Albert pa-
"poa lakót és Saana Jenő vönOeki lakos mi-
szaros es hentes ipar, Deulh Jenő ja no-hazai 
lakói pedig bercsépló ipar gyakorlására nyert 
engedélyt i 

A Pesti Tőzsde lő oldalas j számát* n 
báró iladara--y Beot Gynla, Kottái Mátyás 
vetértgatgavé. dr. Görög Frigyes, a TEBE elő
adója, Herniauii Miksa vezérigazgató (New-
Yort), dr. Miklós Armaud tOtadetanáeaue és 
mások írtak cikkekel. A tőzsdei hosszról, á 
kötvénypiacról, a dollár araoyértékéoek meg; 
állapításáról mindenki számára néliülözhélet-
len. fontos információt közöl a lap, amely at 
aranydoliar záloglevelek ertékmegaliapitására 
vonatkozó rendelettervezet főbb szempontjait 
is ismerteti. . 

Járásunk kózogessógugya. A várme-
• H ^ M ^ H M ^ H ^ M B gyei tiszti főorvos jelenlése szerint július ha-
h o r f u o n a n i r vában a következő betegségek fordultak elő 
l l d l i y d p d p i r járatunk tertMeo: Reeo^oló torokleb Alsó-

" " mestert,.-kanyaró C°lldOmptk, Ciönge.Tokorca, 
! vörheny Celldömölk, Jánoshaza, Tokorcs. 

Megkezdődött az aratás, sajnos, a rossz 
időjárás miatt csak későn, általában a termés 
iónak ígérkezik, ogy őszi, mint tavaszi iabo-

„ . T T T ^ T T T i T x ^ ^ " T ^ T - nábao. A kapás. Ovények is szépen fejlődoek, 
ntSfiSff^S&íA • í ? b t . l » b " - | osak a teogerifejlödése maradt vissza. 

PeNchaoer Attila végig kéMeztn a matyar 
kepviulőbáa tagjait, koítoanyparül a* .. | . . u . 
zékit egyaránt hogy kit ajaulauak . a jókedv 
magyarországi miniszterének. A"Stinbazi Elet 
uj számában közli ezeket az interjúkat ,„ a 

körkérdés eredményét Incze Sándor hetilap-, 
jansk egyéb érdekességei: Látogatás Vojnorich 
Gézának, a Nemzet! Színház kormánybizt-iá
nak birlokau. Titkos luma a solymári banya-
szok közöli. Hat vau y Lilly mozi levele. Ezger-
Márta esküvője Boldogfalván. Karinthy Frigye* 
Cikke az »Üj vizOrönrőU, Gábor Z-az-anak, 
Miss Magyarország első udvarhölgyének film-
karrierje Becsben. Anny Ondra és Schmehng 
házassága. Strand-zepe választás. Miért nem 
szeretik a nők a szép férfiakat. A •Játszunk 
színhazat, pályázatra beérkezett válaszok 
Hevesi. Sándor megjegyzéseivel. 64 oldalas 
Rádió Világh radó. 33 oldalas Gyermeklap, 
koita és kenmunkaiv vau még azaj Színházi 
Uetben, melynek ára 60 fiuér. 

Csehszlovak-Jugosrláv kereskedelmi 
egyezstéay. Prágai híradás aterint a prágai 

Antoin Duval Párizs leghíresebb divatterve 
tőjének — aki jelenleg New Yorkban tartót 
födik.— furcsa kalandja támadt Este, ami
kor sindiójaba ment, négy csörgőkígyót talált 
szobájában, lármát csapolt, rendőr jött és 
akkor kiderült, hogy a - négy' csörgőkígyó a 
OTonxi állatkertből szökött meg Duval nevét 
nemcsak Párizsban, Londonban és New-York -
ban, hanem Budapesten is ismerik, mert ö 
rajzolja a Párisi Díva', "a népszerű magyar 
divatlap ruhakreációit 

Vasutasok nyarl táncmulatsága hagyó- . 
manyos keretek között kedvező időjárás mel- ; 
lett a legszebb siker jegyében zajlott le az I 
elmúlt vasárnap a Vasutas Otthon kertbe.;- I 
•égében. Nemcsak városunkból, hanem- az .' 
gesz-vrdek társadalma résztvett ~a kedvéi 

mnlalságou,- - ezzel mutatva ki szereletét éa 
_fe 

I 

Dr. Waltsr szeminárium 
legolcsóbban és biztos sikerrel készít 
elő középiskolai összevont magásvlzs-
gára é l érettségire. Vidékeknek leve
lező oktatás, kimerítő prospektus. (Vá
laszbélyeg.) Budapest, József-KÖrút 2. 

(Rákócziul sarkán.) 

Ujabb behozatali korlátozások. A 4699* I 
11. E. sz. kormányrendelet május-bo 3-tól 
kezdve újból több árucikk behozatalát "korlá 
tozza, illetve kon a kereskedelmi miniszternek 
előzetes behozatali engedélyéhez, igy pl. az 
éterlfaggyot, a -mesterséges ételzsirokal, földi 

atT tisztikar-"Szabó Károly má». főintéző ál i• d r o l " a ^ r t ő T Ó r r r a nspraforgö, tökmag, földi 
l-oroa-4ő'ofl»kel az élén teljes számban 'vett d i 6 6 8 terpepünolajat, a sténsavas meszet-ás 

de megjelent az eltávo- . 
lelügyélő is, akit nagy | 

részi a mutstsagoo, 
zott Bardisi Gyula 
azeretettel üdvözölt mindenki. A szép társaság j 
a kora hajnali orakig a legjobb hangulatban I 
maradi együtt. A mulatság, n felülfizettek:Dr. 
Pintér József 12 P, Szabó Testvérek 10 P, | 
Szombathelyi Vonatkísérőt Köre, Szabó Ká- ' 
roly- tOiotéiő, állomásfőnök, Bárdosi Gyula | 
felügyelő, állomásfőnök Pápa, Lázár Ferenc, 
Lázár Jenő, Lodván Sándor, dr. Bisitzky And- ' 
ras, N. N. 5 P, Teleky Lajos főintéző Szom- i 
báthely, dr. Hetthéssy Elek, Vértessy Gyula,'! 
Dániel Géza, dr: Nesselmann Gynla, Józsa 
Gábor vendéglős 4 P, Pásztbory Gyula, Vigh I 
Lajos szertárfőnök, dr. Szalóky Lajos, Kiss | 
Sándor vendéglőé, Kocsis Gynla áll. főnök 
Sirvár 3 P, Weísz Zsigmond 250 P, Blettier i 
Pal, Hervay Karoly, Tóth Ferenc, Hoeztinek | 
Imre, Nagy Béla kereskedő. Jenéi János, Ko 
czor János, Szabó Aladár tanitó Nagysimonyi, 
S.;:ulek Simon' Alsóság, SmedákFerenc,Szabó , 

Anlal intéző, Kereskedők Egyesület?, .M> '... •? 
János, Üjtz Imre San .-. Császár Józsel Sll-
meg,_Mesterházy Józsaf, ifj. Bsrkes Jáncis, 
Ábrahám István, N. K , dr Schaffér T)-r.il, 
Gaal István,- dr. Dóczy Kálmán, Goszthoayi 
Nándor, dr. Szabó Farkas, Giatz I-tván Szé-
csy János "oy. főintéző. Scbötz Gyula,- Sz^án 
János, Datan Sjtndor^ Ga-liér Ji-zsef. id. Berkes 
János, Németh Sándair főkönyvelő 2 P Klaffl 
Mihály, Osvaih Jézsef 1/ÓO.-P," liaydy'János, 

a" losztorsaval, nátriumsókat, a különféle ke-
ro-mtőket, hordókat, kádakat, kátráoyos te-
déllemezt, nagyszamn papírárut, bőr-.rut, ka-
uosukarnt, háztartási és egé. zségügyi cikkeket, 
fűtőtesteket, tűzálló téglát, vasszerkezeteket, 
csavarokat láncokat, inzelő és fűtőberende
zéseket, főző, lepároló és gózölökészBlékekel, 
mosógépekéi, nyomdaipari gépeket, felvonó és 
emelő berendezéseket, önműködő mérlegeket, 
automobil alvázakai, vízmérő órákat, hőmé
rőkéi, szemüveg foglalatokat, különféle optikai 
műszereket, zsebkéseket, díszműárukat és da
rabonként 160 gramm súlyon aluli gramafon-
lemezeket 

A legtöbb sziiln, aki iskolába, interná
tusba készül adni gyermekéi, tájékozatlan, 
bogy milyean iskoíatipurt válasszon, hol he
lyezze el legjuBban .vermekét? A most meg
jeleni »Tanintézetek, ihternátnsok Tájékoztató 
Cimtaraj. könnyít a--zülők gondján, amikor 
eligazítja őkei akéídések, oevek, címek ut-

-TCOBtOjcbcH-V lesdkii 81 Bjg estiu BHSzliáinieitI j 
könyvecskét _ eddig 19.000 szülő kérte és a 
kiadó: ERDŐS JÓZSEF közismert hirdetési 
irodája (Budnp. st, Teréz-körut 35) bárkinek, 
intyen küldi in«g 20 fillér portóköltség meg
térítése ellenében. . . . ~7 

A jókedv minisztere. Lansbury angol. 
képviselő az- iadjítt'.a.-iyuzta áz tugol képvi-
selöh.izbaii.hogj nevezzék ki ajókevd minisz-
tferét, akinek" az legyen a feladata, hogy Ang
liából száműzze á szomorúságot és gondot 

kereskedelmi minisztériumban a mull héten a 
j jugoszláv követséggel ttnansaoaáeok folytak a 
f Csehszlovákiába iranjnió délszlávseitésexport 

rendezéséről. A létrejött megállapodást aihto-
i Isg mar ahá is Írták. Eszerint Jugoszlávia ha-
I nwkent 4000 biaott sertest ée M vagoo zsírt 

át szalonnát aaaliiuwt Csehországba. 

Mi okozza az idei hüvős nyarat ? Az 
elkedvtelunilóV. hűvös, boros, atetes, esős jo-
u.us nem olyan ritka jelentét, mint ahogy 
hinnők. A meteorológiai intézel aat mondja, 
hogy emlékezünk rá, "hogj vtilt—mar mas 
években is júniusban ros z idő, sőt sokkal 
hűvösebb,' osőscbb idő, amelyre mé, is meleg 
szép, "napsütéses július—augusztus következett. 
Négy évvel ezelőtt, 1920-ban volt utoljára, 
hogy egészen jnlius 7-ig még a mainál is re
ménytelenebbnek, U tségbeejtőbbnek látszott 
az időjárási helyzet, amely aztán egy csa
pásra- megváltozott, megjavult, melegre és' 
forróra fordolt. A tudomány tud magyarázatot" 
adni a mostani zord időre u. S at érdekes 
magyarázat a trvol Ázsia időjárásával hpzza 
kapcsolatba a dolgot, a monacan, a keletnek 
ez a hatalma periodikán jelenségé, az éghaj-
letmeghstározót a mootcan okozza nélunk 
Európa ban it, hogy az Atlanti .óceán felsőbb 
régióiban egyre njabb és ujabb hidegciklouok 
szakadnak le dél felé, nsőfrootok zúdulnak 
bland és Grönland felől Európába, jéghegyek, 
tatnak lv és dél felé nsrva, lehűtik á légtö
megeket. A raanmne sávja Kelet felé a rosta 
időt, amel; jeíens&g más évben is mutatkozik 
ugyao, de az d-u ritka halszerw)c««, hogy es 
a lolyamat ilyen erős mértékben mutatkozik 

Az erdélyi zsilvölgyl bányavidék kar 
tasztrofalis helyzete. A zaiivölgyi bányavi
dék -aat községében valósággal forradalmi 
állapotok vannak, mert a szénbányák igazga
tósága az összes bányákban megszüntette * 
munkát á té r t mert a román vasutak igazga
tósága az üzleti összeköttetést megszakította 
és szénszUkségletét Lengyelországban szerzi 
be, dacara annak, hogy a bányatelepeken 
óriási szén van felhalmozva. A kenyér nélkül 
maradt bányászok kOMöttaéget menesztettek 
Bakarestbe, ahonnan' a küldöttség azonban 
eredmény nélkül jött vissza, ez a körülmény 
a lakosságot annyira felingerelte, hogy az 
egyik mérnököt a tömeg elfogta és osak a 
oaendőrség tudta őt kiszabadítani. Fokozza a 
munkásság elkeseredését bogy a kereskedők 
az 'izieieket bezártak. Petroaéén város Una-
osa a halálra ítélt zsilvölgyi lakosság nevében 
kOrtávirattal fordult az erdélyi sajtóhoz és 
segítséget kért az élethalál küzdelemben, ame
lyet a valamikor jómódú zsilvOlgye lakossá
gának kell most folytatnia életjogaiért ésmio-
dennapi kenyéréért. Mivel a szövetkezeteket 
is bezárták es az ósazes munkásokat fizeted 
nélkül szabadságolták, a családtagokat is 
beleszámítva, mjptegy 20—82 ezer. lélek'áll 

• • -alai küszöbén. Trianon, előtt a petro-
--vnleki szénbánya medence, amelyhez a 

zaiivölgyi bányák ÍB tartoznak, Hunyadvármé-. 
gye forgalmas, jómódú vidéke volt Ez a idék 
a rum ni uralom alatt lassú sorvadásnak in
dult a ma már n román vasutak üzleti poií-
tikájs^iaialt ngylátszik megsemmisülésre van 
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