
H ü évfolyam 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előficetási ár : negyedévre 2 pengd, félévre 4 pengd, 

eyeoz-évre 8 pengő. —- - - . 
H t r d e t é e dijj aljra tia«t«nit8. 

P O L I T I K A I L A P . 

Felelős szerkesztő él kiadó 
MNKOREVE .NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadohlvata;: 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája cCt» idOmölköD 
ig> iutézendők » szellemi részi illető ktJ.menyek 
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Magyar gazda-gondok. 
A végtelen magyar mezőket tele

rakta aranyszino. kalászáldásával a Te-. 
remtöWsten. Sok-sok éveoAt nem járt 
ilyen kedvező időjárás mezőink - felett. 
A bőséges termést- ígérő- őszi" gabona 

tok közös megegyezéssel a gazda sorsát I négyes psktom megkötése óta a ktilpo-
érdeklö problémákat, mert hiszen a gaz
dák érdekeinek megvédése, az ezer 
sebtől vérző fa.usi szegénység és leron-

litikában reánk nézve fontos és döntő 
lépések várhatók, mert ugyanazon idő
pontban Benes cseh külügyminiszter is 

jórésze >már kepékb^n-áaUy—a.' többi ga-
bonanemQeket pedig forró napsütés 
ereszti. Akár -merre nézünk, mindenhol 
bőség és - szentr áldás fekszi meg a 
mezőket. A magyar gazda munkája nem 
veszett kárba, ,mert"az elhintett, mag 
tízszeresen és százszorosan fizet meg 
jutalmul gazdának, munkádnak egyaránt. 

-Mégis mintha nem volna teljesen 
megelégedett a magyar gazda arca, 
ugyanis sajnosán kell tapasztalnia, hogy 
a hajdankor aranyat érő. acélos buza 
ára nem a szerint alakul, hogy neki 
mennyi munkáiéba, fáradságába, féltő 
rettegésébe és imádságába kerül, hanem 
a- pénzérdekek diktálják a^csunya,spe
kuláció formájában a gazdát kedvetle-
nitő gabonaárakat. • ~ - - 1 — : ~ ± —. 

»,' " Százszor és . ezerszer hangoztatott 
politikai hitvallás, hogy az ország sorsa 
a gazdatársadalom sorsával áll. Vagy 
bukik. Ezt ki lehet egészíteni aszal a 

' megállapítással, hogy a magyar gazda 
sorsa pedig a buza sorsával, a buza 
áralakulásával.ári, vagy bukik. Ha ugyanis 
a termelő a búzával telt magtárát azzal 
a tudattal nézi, hogy terményét nem 
érdemes piacra szállítani, mert amit kap I 

=" f̂te7~adSFa .seTrrelegOTdfJf oeui némn-~f 
balja el egyetlen egy politikai párt sem j 
a gazdák elégedetlenségéi " 
társadalom nyugtalanságát. Hiszen évek, i 
óta csak ígéreteket kap a helyett, hogy* 
radikálisan megoldanák a különböző pár-

gyolódás megváltás*, nem ilyen éa nem i oda érkezik, valószínű, hogy a tevinid 
olyan politikai, párt érdeke, hanem első- j kérdésével is tárgyalások kezdődnek a 
sorban a nemzet érdeke. —-——;—' Oiy* '"^"T'*^'* A hirerT szerint 

K ö z é p e uropai politikai éa gazdasági 
függetlenségünk egyetlen biztositéka a 
gazdálkodó társadalom megmentése. Ha 
a kormány az ez évi otár bőséges ter
mésének áldását nem tudja kellőkép 
elhelyezni és értékesíteni, 'akkor szá
molnia kell azzal; bogy "az. ősz folyamán 
oly politikai felfogás jut érvényre a gaz
datársadalom széles rétegei között, mely
nek következményei magára a kor
mányra, de tán a nemzeti életre nézve 
is be'áthatatlanok. Valami különös nagy 
forrongás és titkos láz ég az emberek 
lelke mélyén s ha tovább is tart ez a 
bizonytalanság, amely a gazdasági rend
szerek terén ma uralkodik, akkor nem 
lehet tudni,- hogy az államháztartás 
egyensúlya megbillenésével nem áldo-
zódik-e tel nemzeti és pénzügyi életünk 
függetlensége. 

A magyar miniszterelnök erős kezű 
ember és ügyes diplomata. Magyar fai-
szerető lelkével .bizonyára.ugy a berlini, 
valamint a közel jövőben megvalósuló 
római htja áldás lesz az egész nemzetre, 
az egész gazdatársadalomra. Spektatcr. 

Gömbös miniszterelnök tár
gyalásai. 

Benes együtt utazik Gömbössel Páriába, 
bogy t>U Daladier miniszterelnök és Paul 
Bancaur külügyminiszterrel a római 
tárgyalásokat folytássák. 

Gömbös miniszterelnök külpolitikai 
irányelvei ügylátszik teljes sikerrel in
dulnak a megvalósítás felé, mert az 
óvatosság és a szilárd kitartás, jellemzi 
az ő államférfiúi munkásságát s a re
vízió Ogye lassú, de biztos léptekkel 
halad a megvalósulás felé, amely körül
ményt abból véljük megmagyarázni,' 
hogy Angliában már -105 főre szaporo
dott a revízió barátainak száma, sőt 
élükre állt az angol külügyminiszter is, 
Sir John Simon, aki egy tekintélyes 
angol, lapban köve leli a magyar lakta 
területeknek visszacsatolását Magyaror
szághoz. 

Elismeréssel adózunk Gömbös mi
niszterelnöknek nemzetmentő munkájá
ért, hogy a legmélyebb hazafiságot vitte 
vele a. felelős és kényes helyzetben levő 
felelős állásába a bizonyára államférfiúi 
bölcsessége meghozza számunkra a várva 
várt általános revíziót, de hálával és 
elismeréssel kell adóznunk eddigi em> 

i.berfeletti nagy munkájáért. 
Hálával adózunk -'Mttssotini 

misZterei- | 
nökönk a jövő héten Rómába utazik, 
bogy ott fontos gazdasági és politikai 
tárgyalásokat folytasson. Ugylátszik a 

gandájáért is, aki nagy elfoglaltsága 
-mellett nap-nap után talál—időt—arra, 
hogy r. magyar kérdéssel foglalkozzon 
a kitartó munkájával ujabb és ujabb 
barátokat szerez a magyar nemzet szent 

Egy kis fia bánata. 
Irta: I n U Kálmán, 

Egy roskadozó tabáoi ház dohosszago, 
szök udvarán a földön végigdőlt fatönkön 
öreg, 80 év körüli assxony ült. Sápadt, sovány
amat a hosszú élet ráncba verte. Törékeny 
testtel ugy Olt a fatönkön, mint meghajszolt, 
szárnyaszegett madár. 

Körülötte három sápadt, vézna gyerek 
játszott, a legkisebbik alig heteit 1 - éves, 
tépett, tarka, ingben az öregasszony által tar-
tott bot körOl első lépéseit próbálgatta.' 

A negyedik gyermek az ócska kapu nyi-
. lásánal állt, 6—7' éves lehetett. Különös, bu-

zavirágkék szemében feles bujt meg es magas, 
iveit homloka mögött ott — ugy látszott — 
valami nagy tervet sző, csak a pillanatot 
várja, hogy a testvéreivel foglalatoskodó-öreg
anyja elől terve végrehajtására elmeneküljön. 

Az öregasszony lelke a mesék bugyogó 
forrása volt és a három vézna gyereket szí
nes, lautasztikns mesékkel édesgette magához. 

A legidősebb, negyedik gyermeket nem 
érdekelték a mesék, ő a Dnnan kereszt"!! a 
daloló várost nézte, odavagyok. Egyszerű, 
gyermekéletét nem tudta beosztani a szűk 
udvarba s a nagyanyái mesékben nem tudott 
lelkileg belekapcsolódni. . -
, Mindegyik gyerek\arcán látszott^ hogy a 
szülői Öleléstől és csóktól száműzöttek vala-

I mennyen. 
Apjuk, Nemes Vendel gyárba já r t Arcán 

sohasem látszott derű, vagy mosoly, akkor 
volt boldog, ha munkába törhette magát. 
Édesanyjuk egész nap mosott, igy hozta össze 
a kis élettengelő jövedelmet családja számára, 
férje kevés keresetével együtt. 
--> Az Összeroskadt kaph és hólyagpapírrai 
beragasztott ablakok mőgfll Nemes Vendet 
házában szűkös, nyomorgató szegénység lakott 
A ház udvarára a tavasz és a nyár nem szórt 
be napfényt. Az egész házban a vergődő élet 
nehéz lehellele érzett- A legidősebb gyereknek 
arcáról tükröződő, t le, amint a kijárat szélén 
állt, hogy láj egyszerű gyermekleikének a kis 
tabáni haz penészes nyomorúsága. 

A nyári Nap fenn az égen a Gellért hegy 
m ö g ü l 
á szük udvarban valósággal elkábította 
egyre vonla'ottabban meséié öreganyát,, akit 

[ a három apró gyerek . kutyaengedelmességeel 
i figyelt s közbe ajkán elhalt a -szó, láradt lelke 
[álomba roskadt. A legidősebbül gyermek óva-
I tosan h igyla el u' kapunyilasl és a Hadnagy-
' utcán"át az Erzsébet hidon keresztül ment a 

Múzeum kert felé. KülOnös almoktól hajtolt 
gyermeklelke szerette a főváros pesti o.dalát._ 
érdekelte és megfogta lelkét a pesti fény, 
melyet megvont tőle a tabáni ház OrOkös 
homálya. Gyönyörködött, a szép, illatos ru
hákban—s megbámulta a fésűit, ápolt pesti 

gyerekekét. Amint az Erzsébet hídról leiért * 
mintha átölellek volna a különös lármától é a 

zajlói mindig nyQzsgő utcák erekbe nyúl" 
házainak falai s amint az Egyelem utcaho2 

ért, egy Oregiir szeme me, akadt különbőz13 

színű piszkos rongyokból összevarrt iogén 8 

mintha- elégedetlenül azt jegyezte volna meg,, 
hogy egy ilyen rongyos ruhás gyerek elrontja 
az utca szép színét, A kisfiú, megérezte ezt, 
mert sietve ment tovább s arcát halvány pir 
ütötte fel. A lorgalmas Múzeum körútról va
lósággal lopva ment be a lehajló nap fényé
ben izzó Múzeum kerlbe,-ahol az autók tűl-
kOlése. a villamos kocsik csOrömpOlése, rik
kancsok kiáltozása, a lármának ez a zűrzava
ros iörgelege megszelídült, A kert tele volt 
jái-zú, hancúrozó, jól táplált gyermekekkel. 

m<ut a -
virágok Stözött ott felejtett, elhagyott kóró. 
De kicsi Jyermejilelke (algyőit, mert szent 
rajongással v^gyotftrH^ezután a kert utan. -A 
pesti gyerekek nem vetették meg, de nem is 
szóltak. hozza. Némelyiknek szeme mégakadt 
Nemes Laci' t»ngerkek szemen és barna, gön 
dör törtjein. Laci a kert túlsó szélére ment. 
Megállt gondolkodva, tépelődve^ aztán bele
nyúlt nadrágja zsebébe es két piros agyaggo
lyói vett elő—Mintha, az élet egészsége ebben 
a pillanatban záporban hullott volna sápadt 
arcára,' mert .amikor az első golyót aMuzeum-
épületének falához ütötte és az á- "faltól pár 
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ügyének. Akármit teszünk, mindig a tisztesség 
Ne.ur vagyunk optimisták, nem és az igazság, saját és embertársaink! 

képzeljük, bogy órák. percek slalt nehéz magyar testvéreink egészsége és jóléte 
helyaelijnkben javu'ás állhat be, de.| lebegjen szemünk eló'lt Ne akarjunk fele-
bi&aaQi; éa valtjuk, bogy/ ár. Egek Ura barátunknak még saját anyagi.húznunk 
megelégelve keserves briyjsettinkel. meg- elérésével sem^kSrr 
váll szt-nar-iésrinklö , visszaadja vére
inket, elrablott t rrüleleinket s ellensé
geink «*t vében i» barátságot és szerété 
tel teremti. TUrg s könyörgünk, hogy 
Gömbös. Gyuláéutja a magyar nemzet 
kálváriáiénak i. evszüutetését- je l íntse é s 
hozza nieg ezen ut s zámunkra \az örö 
nrot 'és b é k t s s é i í e i és _a_magyal fellá 
madásl I - • I 

A tejeskannáttrűl és Kezelé
sükről. r ' 

A tajétkannák anyaga, karbantartása, tfez-
... titasa, tömítése, jelzése stb. 

Irta : Szanyi latvan, kir. fövegyész,': a szegedi 

bérnek, minden országnak erőssége, tá
masza éa" talpköve az igazság, a tiszta 
.erkö cs. Ha ez elvész, tnegdól nemzetünk. 

. ^ T J é m lehet eléggéhangsúlyozni, hogy 
mennyire fontosra tejnek szállítás-köz
ben tisztán, édes eshamisit.allan állapot
ban való megörz-se. A'higiénikus fejés 
és tejkezeié:, a szűrés és tet4«ele*-!iel^én-
való alapos hites csáknem hiábavaló, ha 
szállítás közben á kannában szeunyeződ-
hetik a tej A ótériheró. a tejgazdaság és 
a tejüzem minden jószandéka és tiszta
sága meddővé lesz. ha a .szállítás pisz
kos és rozsdás^ valamint elhanyagolt 
külst-jü és bels*e;ü továbbá rosszal 1110 

vegyklséileti ttr iwfmlnkisérleti állomás veirtóje. sott, nem megfelplú auyagu es loinitesü 
(Folytatás.)', .- kannában történik A tej forgalmának 

. Legyen rajta végül a tejeskannán legnagyobb, részét kannában tölti, amiért 
» tulajdonos neve .és lakhelye (házszám, 
tanyaazám) is. Az iparos, a kereskedő 
is feltünteti iparcikkjén és áruján, de a 
a csomagol') burkolaton papírzacskón 
is névé t ; kifüggeszti üzlete, műhelye tóié 
nevét és cégét _• , 

Minden termelőnél, tej és tejtermék-
árusnál lega. eh a kózigazgatosági -hatóság 
által kiáltitott személyazonossági, vagy 
őstermelő igazolvány, fci.altal elkeni belő 
és megakadályozható a hamis név be
mondása által bekövetkezhető sok feles-
leg-s láuoraloriumi munka. Szamtala 

n v 

gzor előfordul ugyanis, hogy a gondat
lan, vagy embertársat szándékosan, meg
károsítani akaró tej a ni.-csak a íialósági 
mintavételkor eszmél ra, hogy helytele--

nül cselekedett Ilyenkor azután előfor
dul, hoyy szégyenében és a bünletéstől 
félve, letagadia becsületes nevet, felre 
akarja vezetni a hatóságot A lefölözést, 
vizezést etb. voll mersze elkövetni, de 
nincs- bátorsága helyt áb/tii tettéért: az 
igazságnak meg nem.feleloimodon akarja 

is a legnagyobb gond fordítandó a te 
jeskannára, legfontosabb élelmiszerünk 
tartályára Legyen bii-zke a termelő ra
gyogóan liszta es kifogástalan minőségű 
kannájára, zsirdus teljes tejére"-es ne 
ócsárolja tejének .minőségéi á feleslege
sén alkalmazott „fölözött" jelzéssel Lé 
gyen a termelő és arus' lelkiisiiierétgs. 
gondos es a fogyasztó' jo pénzért kifo
gástalan, télies tapériékü es joizii • tejet 
kapjon fgv állaii'li* es JDlti'etö vevőkörre 
tesz szert; tejet és tejtermékeit pedig 
a leromlott gazdasági viszonyok- köze
peit" ís megfelelő árért mindig -d tudja 
adni Az ország H-v/ükségleiéiiPk nagyobb 
részét a kisgazdáktól szármázó kiváló 
minőségű es . zsirdus tej tédezi. Ha ez 
igy van, akkor lankadatlan buzgalommal, 
a minden vonalon keresztül vitt tiszta
sággal é sembersze repu te l arra kell tö
rekedni, hogy. a magyar kisgazdák tejé
nek jóminösege es hire megmaradjon_ 
és a tej forgalombajiozaiala a termelő 
és fogyasztó minden igényét téliesen k i -

^élkerufnF""a k ozonséy"nrcgk arositasára -ele-gUsfc 
irányuló tettének következményeit, a meg- á t e j t 
érdemelt büntetést. Az ilyen- nCTn-ószinte; —élidmrswtt'k, 
hamis embert azért- előbb-utóbb utoléri zogazdasagi cikk minőségére, összetete 
a végzet, a büntetés sem marad ej. lére, értékes es káros anyagainak meny 

tej termékei , valamint más 
iijtrth-ntteatfc 

nyiségére a vegykisórleti állomások vegyi 
és más vizsgálatai szolgáltatnak"részletes 
adatokat. 'Mindennemű kérdésben ingye
nes felvilágosítással és tanáccsal igyekei-
nek jglómozdtnntr a mezőgazdaság, ipar 

L-ertp|gm7_ vaj^mintX g fogyaultÓ 
érdekeit. .-. -f> ../ 

. Vegyiisérléii é s vegyvizsgáló állo-
; mások vannak : Budapest. Magyaróvár, 

Debrecen. Kalocsa. Békéscsaba. MiskolQ, 
Pécs, Újpest. Győr, Kecskemét, Sopron, 
Székesfehérvár. Szombathely 'és Szeged 
városokban. " (Végfej 

Mi lesz buzaterinósünk tdiss-

iegével ? 
A napokban jelent meg a fóldini-

velésügyi minisztérium termésbécslő jé-, 
lentése, mely szerint búzából 20 eii~-Te)>-̂  
millió mm.."rozsból 7 és fél millió huh., 
árpából ö és háromnegyed millió mm., 
zabból pedig 2 és háromnegyed millió " 
mm termésre várhatunk Ezen adatok 
szerint idéi búzatermésünk a tavalyi n 
és fél millió mm-val szemben - mijttegy 
3 millió tíiin-val több lesz, sőt ez-a 
szám a iiiágánbecslések szerint még 
emelkedni fog Ha csak a hivatalos ada
tokat vesszük ís figyelembe, kivitelre 
kerülhető liuzaíeleslegünk több mint 5. -
tnillió mm" lesz. amely mennyiségnek 
a külfóllöii való elhelyezése a kormány
nak.még sok gondot fog okozni, külö
nösen azért, mert a német jelentések 
szerint Németország az elmúlt évekkel 
szemben nem- engedélyezi". a—k^ftiWi— 
gabona "kiígészitö behozatalát. A "német 
kormány- beviteli tilalma és a jó cseh
szlovák termes gabonakereskedelmünk 
helyzetet igen nehézzé teszi, de nehézzé 
teszi a kormányét is. amely az elvesz- *• 
tett piacok helyett kell; hpgy^ termésfe
leslegeinknek más piacot biztosítson 

Örvendetes eseményt jelent a la
poknak az a, híradása, hogy Gömbös 
miniszterelnök'légutóbbi bécsi látogatása', ! 
illetve, tárgyalásainak eredményeképen a. 

-kozeli napokban osztrák dologuow-^lie- 3 
zik Budapestre,, sót állítólag maga az 

ztoesliaadoJmi 'miniszter is — s . . 
ennek a delegációnak célja az, hogy 
kimélyítse a két állam közötti kereske-

mel-r'¡ pattant: ci, le I her "h..Dókba, -a 
padi arcan, roz-a* nyi.uk Miodtii nap dél 
ulan ez a" feliét >ő kert: ré^z vu:l az a áe iy, 
anol az ő le. ke jalék koroen -.yönyjörü aimo-
kal almodolt, ahO. lolf-.-lejt'etté kenyetleu ede.s-

. apja durva ölesei: ."- egész napon al a vá
rosban dolgozó édesanyja kérges kezének 
simitásaíi. 

A főid piraban pirosló gii'y . ; - -i I 
gott, miut valami ,éló viraiz - a másik gVilyr: 
a Iáihoz ütve a földön levó golyóhoz igyeke
zett pattintani. Amooar a a é l golyó ai!y közel 
hu-lutt.j-^ymashoz^^hiigy kic i, kékére- ujjai 
«al ossza tudta őse ! huzTri, arca derűs lett 
és lángolt az örömtől. 

Nem messze tőié egy padon. 25^30 . év 
körüli hullámos hajfürlü,. leányos arcú ifjú 
"gyeit* • "gyermek jalaHjit-Az. al i 0-poéta-le. 

b u i í a i — i ' - . . . a oflit . vj,lahul messze — : 
gerb iiieiü i. 

•A l' l-i li-gyeii feiől melí g paraj, árnyék 
dn:i a Unna naiolflalara..A Múzeum keríTát" 
s5T) veudé.fi 'i 'tre fogylak NeihVs"' Laci 
mén uioi'.-.a , tet soiyut etpattinlótla a 
Múzeum >.fi:ianj faláról. A két golyó a por
ban egyTna-hoz -irtiult,--mint két eyörtyörü 
szromlev.-l. A ki-flu lelke kacagott a piros 

i eolyók lal-tt. a hatalmas termetű laizba-zakadt 
rendőr ép abban a pi'lanatban meni tovább 
f i i porból .1..- insjsoiyg&^riros üolyókra^apo. . 
sott széle- csizmájával. ". 

Neme- Laci mikor mulatta és "észre-, 
vette, hogy,a két goiyó összeroppant és a 
tovürbbmenö rendőr csizmája sarka piros vér-
csikót háevoit a fehér porba, sápadtan á 
M."">m lal-a iiiili-tt-szinte ájultan a homokba 

betett, rat'rt különös halával tekinteti a játszó 
gyermekre s papírra j-gyézte a játék hata-a 
alatt beoue életre kelt. jr'Ondoiatokat " 

" ~ A kis6u-vaiósággsl egy kúlön elszigetelt 
gazdag szinii^let«t elt ott játék közben és a 
mellette elhaladó magasra emelt tekintettel 
az égze-néző rendőr sem zavarta meg játé
kos viiágabáo. ~ '" 

A bosszú hosszú órák alatt százszor és 
ezerszer csókolózott a ket piros golyó a fehér 
porban s közben a nap utojsót lángolt meg
remegett a kék bizonylalabsaaban, aztán a 

padror ugyeio' nju 'onaogrotl 'hozza s 
jimikor l*ls_egilette, a kis Laci nagy; kék.sze-
"meiböl gyöneyíiző k-annycsvppek hulltak alá. 
Az ifja k é r d e z t e , babusgatta, a gyermek nem 
feleli, mert.valami mérhetetlen fajdajom ol-
szoritotta torkai és-valami gyönyörűséges "élét 
nunoTITSiin benne, á kacagó'gyermekéletét 
és színes alomvilágol jelentő két piros golyó 
Osszeti'prása miatt ; Majd lassan iássan megá-
hoz tért-s az ifjútól elvoftta kezét s futva 
menekült ki a Múzeum kertből vissza a tabáni 
nyomorusáuba és.a szürkeségbe;— -

 v ." 
^ Mire hazaé.ti sápadt'testvérei már alud-

, halkan, mpy.i l.'peit be ..a "lyukas kony--
ha-íjt n es legkisebbik testvére mellé, a Iliidre 
telt szalmazsákon bnji meg 

A Tabaul átólelte az esti-sötétedő lio- • ^ 
maly. Valaboi n%ksze_á. pvstf oldalról azüm- -
mügő zajt LUioa'rsoeia valanii nyár' sziréna-
bugása .s a ki.- Laci lelke remegve, félve (el
jajdult, hogy mit mond édesapjának, ha kér
dőre vonja a két piros golyóért.' ' ' ' 

- Másnap délután, á Múzeum kertben a 
réjji megszokott̂  padján isinél olt. ült a pué-
tas kinézésű ifjú. N.yugtaianol várta a tegnapi.... 
kis 'Unt, hogy az összetört golyók--helyett 
szinesebb es finomabb golyókat adjon oeki. A-
fiu nem jött, várta a következő nap, "akkor, 
sem jött. Elmúlt a nyár s a kis halvauyarcn ^ 
sápadt gyermeket nem lattá többet soha. 
Caepán- egyszer,—amikor- magában.wkadl«n»^z= 
tán egy gyönyörű kölleméby belső megszüle
tése nagyszerű pillauatában \-gyedut-filt"- as 
őszi avarral teleszórt kertben, ugyanaz a rideg 
rendörarc mént el mellette s - lelkében ugy 
érezte, hoity annak az ismeretlen tengerkék-
szemű gyereknek tiszta lelkében "a szioea \ 
életet az a durva rendőrcsizma ölte meg s a 
kis gyermeklélek mérhetetlen bánata piroa 
vérben folyt szét abban a vonalban, melyeta 
rendőr-csizmája hagyott hátra, amikor a két 
piros golyót összésajtotta. 

; Kiasomlyó, 1933. 
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delmi tárgyaláso-kat és biztosítsa nagyobb 
_ mennyiaégü búzának az átvételét. De 

örvendetes jelenség a mi szempontunk
ból a rossz amerikai búzatermés, mely' 
nek előrelátható következménye nemcsak 
a búzaár emelése lesz, hanem az--isr-
hogy. a magyar buza oly piacokon fog 
megjelenni, amelyeken eddig az ameri
kai búzával szemben nem volt konkur-
renciaképes, Különösebb aggodalomra 
.fentiek után nincsen ugyan okunk, meg 
kell azonban a jövőre nézve tanulnunk 
azt,, hogy termésünk feleslegeinek elhe
lyezését nejii bizhatjuk véleilenek're éa 
biztosítani kell magunkat oly 'meglepe
tések ellen, ' rniiltSamilyenben a német 
kormány , legutóbbi rendelete kővetkez-

, tében részünk Volf Ma már "tisztázott 
kérdés , hogy^ a legtöbb kedvezmény 
alapján állo kereskedelmi szerződéseink 
nem felelnek meg, ezeket fel kell léhát 
bontani és helyettük oly szerződéseket 
k é l t kötni az ipari államokkal, amelyek' 

, azon elven épülnek fel, liogy cSak annyi 
• - ipari cikket engedünk be az illető or 

szagból, amennyi értékű mezőgazdaság! 
termékét az tőlünk ténylegesen átvesz 1 

... ü -i H K K . 
" '=5=* miniszterelnök gyásza. Súlyos csapás 
érte az eOuuit G irohös Gyula minisz
terelnökét, elragadná áiejiói? íz orvul taiuado 
b-t aí hűsége- mtv-s-i ^a'mu Izatársót Szilányi 
Eirsébetet éieterf.-k 43 tk evében. Szerdau d. 

,-u. fél 5 t'rakur- tntv.tték az' egész. or.sz.o-
- részvéteié in.'l.ei.t az elhupyl nagyasszonyt, 

aki. férje ... da ar. sok ha-ztios tnuitkgt y . . / - tt 
De nagy C s á p - i * er'e a 'szegényekéi tsj akik 
betm> nemes patroiiu-OfcaL vesztetten el. As 
egé-z vi'ág tiiety részvéttel-halmozta ejTUoui 
bos Gyuat. mi pedtg erra.' kérjük az Ettek 
Urat, liiigy adjon eien er>t súlyos c-apas 
eivtóe.ese.re,-. tiuzy ti». abb íoit lalha-s-a nemzei-
meulő gigászi múmiáját. 

Dollfus kancellár a káldi plébános 
azustmisején Virág U : káldi plébáojrs a 
szombathelyiben do zarándoklattal a stajerwr-
sragi Hartacellbe utazott 'é- az ottani aejry-
temp oinbdii'~miiDdla ezüstiniséjét. az . ezüsL 
misen az ep-oit- tdnzöükibrass kancellár és 

- ygogoin- Offraii h.idOjyiniiii wt- r i» jelen viliit, 
Hivatalvizsnálat. üzttc? l - l van várme-

gyei számé; euör hétfőn délelőtt Celldömölk 
nagyközségnél, kedden p o d r e a celidOmöllivi-
déki kOrjegyzO-tegiiéi' tartott viz- n ,loi. Ró 
sénthSIer. József - p e n i ü g y i szaineliepOr szerdán 

. a ceí-döniök vidéki körjegyzőségnél tartóig 
vizsgálatot.'. 

Fogondnok választás Slikjils Antal máv 
fóiniezói a celldömölki rel.. üokegyhaz mull 
vasárnap tartutt közgyűléséé főgondnokká vá
lasztotta. ; -

Névnap. A CeltdOmOHri ev.-ifjojági egi 
sülét csütörtökön e.v.e Bac-i "Sándor lelkész és 
Ludváu Sándor igazgalo-kariiauy vezetésével-
kivonuit Mersevaira, hogy az egyesület világi 
elnökét kit.tát Vidos Daniéi nagybirtokos, a 
Johaunila-rend lovagját névünn pe alkalmából 
üdvözölje. A gyönyörű szerenád* utan Bácsi 
Sándor egyházi eluön szép beszédben üdvö
zölte .az ünnepeltet, kifejezte jókivánatait es 
további hathatós támogatás i t kerté az egye
sület szamára Koltai Vtdós Dániel meghatva 
mondott köszönetet az üdvözlésért és—ven 
dégül lattá az egyesület tagjait. ; 

Halálozás. Ki Mod Imre, volt alsósági 
kovácsmester 78 éves korában Alsúsagon 

~végeigyengüíésbeu—Csütörtökön, este 7 uráéul, 
elhunyt. Temetése, tegnap," *zombaton délután 
3 órakor uagy részvét meTlefr, folyt. jö AIsJfT̂  
ságoo. Az elhunytban Horváth' Elek helybeli 
lakatos-mester apósat gyászolja; 

-Kemenesaljái múzeum. A Kemenesaljái 
- Múzeum Egyesület pénteken délelőtt tartotta 
alakul'i közgyűlését a varosháza tanácstermé
ben. Elnöke, lett dr. Gerlits Elek főszolgabíró, 
ügyvezető alelnök dr Nagy János szolgabíró, 
múzeum vezetó dr. Holéczy Zoltán orvos. A 
Múzeum szeptember 8 án nyilik meg ünnepé: 

lyesen a volt polgári fiúiskola helyiségeiben. 
Négy-terem van berendezve^ egy geológiai, 
egy i' -.i-m t in. egy kotor! és egy liru - es 
vaskori terem. A gyfilés miodvégig uagy ér
deklődés mellet; folyt le. . 

Halálos szerencsétlenség a Bazaltba 
ayiSaa. Pe.iteie.-i deioiőu 9 íira taibau bor 
zai mii - szerette,etU'i-e< innéut a .saah-gyí 
Bat •. tb i: y ab in. Szalon Károly 75 eve, nap 

pali őr, akt. « jobb időkben Caildomöikuek 
egyik vagyonos és tektnte yes p ' . tt i veit, ax 
utóbbi időkben pedig i sági B-zMbaiiya 
szolgalatába altott, — a hármas baoys előtti 
m- edek hegyoldalról, körülbelül I l i u.ei r 
meljsé^oe a sikló pályára leijei lezuhant. 
Azoutmi ei-ó s-igfliytjeu részesítenek s leieíö-
oou kérte dr. Hetlhéssy Elek járasorvost ki 
a helyszínére,, .aki rögtou °tl is termelt, .de 
mar c -u i bealít halált iimstslálui Delutau 
az i»rvo-."reiidón yixsgáaiut drvGerlits E'.ek fő
szolgabíró, I T T . Hetihes.-) Ki k jarásorVbs KOz-
belljOttevet ejtette luee. M n,. te-r.- méllú, 
hogy a o r i > - , 58 perckor állt meg, 
lehal a k.iliw.lröta rákkor- következett be.tta-
latit Pestem lakó "fiaVs IkérYáruu lakó nevelt-
leaoya Medr cky gy0glsjerészirt._Kif*á3zoljak. 
Hnllt.«lr. Va|..s*liHt«g- -"T-'if'lftllés"|llk<H'"i -

Eljegyzés: Feüer J rzsef atVosagi, jeiefi-. 
leg Hevtz azetilauJraai hulyetles segédiegyző. 
az e.-jfull '• •-riru.ip eljKgyezle "Koczor Bőiket 
Celldömölkön. 

Segetljegyzo választás. Szerdán., volt 
K e m e i e raagasrban s -egedjegyző választás, 
egyhangU'.ag az eddigi Iteiyeites segédjegyzói 
dr. Somogyi Ernőt vaiasziottaC meg 

Áthelyezések. A mai. igazgatósága Hor
váth Jírzsef mav. segédtisztéi Celid&mölsröl 
Herceghalomra,. Kovács í-ivan máv.'-segéd-
Usztet pedig GyömOreről Celldömölkre he
lyezte Jti :.' • 

Szabadságon. Berget Kalmao mav. fő 
intéző a Iteteo ö tteii strabads.tgra távozott. 

Esküvő. Horváth: iLajos szombathelyi 
mav. gep.aaalos, iOldiuk, legua.p deiutau tar
tolta .e-KU-i'ijei az ostffya-^zonjíai rotu. koth. 
leiupioiubau. Mexslcb Jaiiaüiiaval. -. • T~~ 
"• - Előléptetés: NeUBiitib Aulai, 'aki korab 

'bau varosutikbáii iiiiUialotl a postauai es je-
-lenle^-a papai- -puaiju' leljeaii szoigalalol, a 

^ ^uüoil-.'tiőrre lepteiié elő a 
tO u tízeieoi fokosaiba. 

Nyugatomba vunuu vasutat. S^tkura 
GyU'd tuoaitteiyi ntdv. iriuüvezelő, aki va-
rosuukbáu is ismeretségnek os nöztiszleletnek 
örvend, A mav". igazgatósága 43 evi szolgalat 
u ati uyugai.oiuba tetézte . Ez aiáalommal a 
kittiufi- vasutast ture^ üujiepíesbeu részesi 
tetléii kunar at es f-iebbvaioi a szoiubáihe-
lyi Berg-r leié vendegioDen. 

Kisipari es kiskereskedői segedhitelek. 
A ' tJlliTapJs'T i t t i i J K L i l t r ű j r eirtjMlluiUiala-eíőz. 

ASPIBIN 
t a b l e t t á k i 

;•' btváltik a 
jeleméLés 

kóoyvv»z»ta*éí eirjtyjtók^.Ml'- « B I e.. ii.loti dr. 
Germán Tib-ir budapesti e i t y e t e n ó . m:ieáníS-
nátnak E-en-az «r%jtvna- » . «'»j'.i'.i • c i-ro* a 
Színházi._E;élÉ mnrrk-rfars-aiph"to-r.-i ru--ű--
képvis-tiék és péntek reggel mar az ucáp 
volt s Színházt Eel az Ssttltvő «r»tiz-tciós 

-teJjAsavatti és kéeeivpl. : : • •'->. 
" "•'Iparbeazüntetea." Mesziir...- Gahor hely
béli oip.észme.-1-r cipészipirat ti---ztit - -

Kedvezményes áru gyümőlcsÍJpérrne-
tezogép a kórséjoknek, A i ' , r ' r r"c • "rrnetés 
fokoz.it.i -b-z'.o-t a . : , ettiek. b... a - - t . t . i v lés-
ügyi ntitiisztiT kedvc.7i.rét;y<--- árüTfyr.triö'csfa 
permMező gepkei a d . a köz-éget. nije A .j„m -
22 liter lirtaru muak lr-.-i;.,V e irak 64 
pengób-ti van riiegai — p-v i, m<-:\ t--- /i-:fi.*e-

' réssel né£y V v - n " . H I T . - : Itti' kant-1'1-, ie»eD 
lörtészüsetii, iz t ^ n y é - e - v . . k< s v -• : iii a 
varmegyei gazdasági f ' - t l - y e ó-égh-z .el ' . -for--
dult.il \ 

Iparigazolványt i yert. BVk.is Jati .sné> " 
jaoosharai tak<»s bercsep-ö .ipar üya: or-Tl^ira--' 
uyert ipareiig--delytr ' -

Felemelik az osztrák iauohezataji kon
tingenst. A kelhavout* t.iitti t ír i a.a-ok,-.: 
r t í e l y t t ' k H az ' os j t iák e - m y a r F. 'M; u...tek a 
kereskedelmi szerződés idŐkOzi tr,.-. . ,,i nek 
roeganiipila-a celjatiu: l é r i a n S K , e i f l r . Ultiató-' 
lag a két an.ini- »ö Otti ariicser.iurg i"i.'i:OaD 
nagy etioiodasoktit togiia* u k ú z i i í , in.<r i leg
közelebbi egyeztető tárgyalásoknál, roert az 
osztrákok a kétezer vadonban toegallapilolt 
fabehozataii kotttiiigeűsnek tl?.e..eil,atez.tis-.ta-
goura való lelet-Belesét kérik. R-komp-nzaciór. 
kepep az. i.szlrakoi Makyarorszaitoak a ga-
boua, gyümölcs és idényeikkel terén üiv.u.nak 
engedményeket ..tenni Mititatt s .mntyar ino-
zögazdasagi cikken lome-zesebb be-iram-asa 
eilen az osztrák aitraretdekel-eitek stloitast 
nem lettek,, remélhető, heuy 
emelt k oungettsre rövidesén 

l e . V t f c e l l fel-

i.r kerül. 

lerjeszte-ere a kerekedé mi kormau) oly kis
ipart es tsskereskedi sbgedhiteit nyújtó akció 
létesítését határozta ; el elvben, 'amely sZeriot 
bankszerű fedeztltei btr'ö.de egyébként telje
sen tuegbizliato kisiparus és'kereskedő anyag
beszerzésre. mu0ka,t kiírnak biztosításira stb. 
!2IX) pengőig lerjcde hitelt kapnak. Elképzelés 
szerint ezmi httelakcr 'bau .nemcsak az aliam, 
u-t;,• in a törvényit insagok es a varoson is 
reszt-iogttak veoot ázattál, hogy a hitelalap 
raegteretulesehez hozzájárulnak.. Ezzel a hoz-
zajarulaisal jogol uj-tmek-a i-z.és irá
nyítására és ellenőr,ejrcte. I.z a hitelakció 
teljesen luggetien lenne ' a mir mük-ödii 
hasonló cem _kejLinri;.e.zi3íenyi0l. - „. 

- riárom hónapra felfüggesztik a gazda-
árveréseket. Hír szertől meg e heten össze 
fogjak Invt.í "a 33 a- bizottságot, mely ffikétt ' 
aj'gazdaarveresek fellilggesztésévol fog foglal
kozni, az ezután ineiijeleUő"kormányrendelet 
ki lógja mondani, "hogy hsróm hónapig niin-
deü néven nevezendő*árverést lejfügge;,. . n. 
k ^ ^ - n s . , u^. j . tejet t j^i i^ ' lv^-i^ „rve-

A W a g n e r M a n ó 
nyilvános reálgimnáziummal kapcso
latos újonnan átalakított tinlnternátu 
Igazgatósága kérésre prospektust küld. 

R a O S F H O T i , 
Tisza István I l im 81, Telefon 9 I l i • 8fl. 

~rés?lc~té7fttggeszle-ie eseli 
"ben c-elekményre ts-kiterjeszti. A kormauy: 

n.ik ezzel a rendelettel az a célja, hogy a 
-gazdákat a felesleges perköltségektől raegki-
mérje és hogy kü önösen a kisegz.is^eLUiál a, 
földjüket megtarlliassak. 

Bajor Gizi szenzációt esküvője. Csü
törtökön, délelőtt lel 12 órakor Budapesten a 
legnagyobb litokbáu es a nyilvánosság leljes 
kizárásával'Bajor Gizi a Nemzeti Színház 
első színésznője a budapesti |V. kerületi anya-

M -r,-yar ejtlnk pusztulása Székelyföldön. 
Mar a Nep-zövetseg több mint ê y éve elren
delte a löbb mint 100 millió let ertékO u. n. 
székelyvagyon visszaadásit, Inetyhez óriási 
kiterjedésű* erdők, tartozóak] a román kor
mány en ae*k a rétTdettítnek mmdezidetg eleget, 
nem tett, hanem azzal » kifogással, in y a 
kérdést törvénnyel fogja elintézni, az erdők-~ 
nek sok millió lei ér.e.ü faállományát továbbra 
is pusztítja és dobja piacra." Igy a- Be'boT 
nevű erdőből eddig 20 millió lei 'érteku fái 
vágott kí. A román kormány u-tylatszik mind-
addiit, amig ezen erdőket ki nem irtotta és. a 

»1 nem adin.—a rangért lOrrényt-tiy-er. tat-. _ 
meg sem. fogfa~hozni. A szegény székely tu 

jdi.nosok végeredményben osak a kopár " ^ f lajdQ 
hegyoldalakát és "kopasz gerinceket fogják, . 

tl.vlr.-lml rtiHsIn napyhlltat-pa.k_jé^a nér-B'-lTCl • 
-ség nagyobb dicsőségére visszakapni. 

Budapestre jött egy maharadzsa egy 
"petti színésznő utan. fjdekes-cikkbeu számol 
be a Színházi. -.Elet .ui szama arról, ho^y^fll 
nepah mnharádz-a nagy kíséretével Buda 
pectre* érkezett volt le'i ségéífk,-egy y&li 
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aziuéaznöuek Sajó Lilin-k látogatására. Csapa 
érdekesség Incze Sándor hetilapjának aj szá
ma. Hir - tuy Zuill Cirkusz cimen irt cikket 
arról, iio.y Maklary Zoltán lelépett a pesti 
jjrkwaban egy bohóc szerepben. Hattan Lili 
•81 so:yom madárról irt, Szép Ernő egy pár 
átejtett keztyürft, Ang lo magazinjában a leg
újabb fogyókúra divatról számol be pompás 
képekben. A szezou egyik legérdekesebb es-
k üvöje, p-sti úriasszonyok mint pilótaoők. A 
7 e, szam "kabalája, HOrbiger látogatása szü
lőföldjén, az AogyalfOldöo, bicikli/ő színésznők, 
Paríöm p u . . a legújabb pesti sláger kepék
ben és rengeteg Sok más érdekes cikk és 
gyönyörű k.ep vau még a Színházi Elet uj 
szamában. Ebben az uj számban jelenti be a 
Színházi Elet, hogy üaal Juha, Uiss Magyar
ország 1983 a héten indái a Strand Szépe 
választás zsőrijével vidéki körútiéra, hogy az 
ország minden strandján" megválasszák, a 
Strand Szépét. Tehetségavatas rovat. Játszunk 
színhazat: pályázat. Háromfelvooásos színda
rab, kotla, kezimonkaiv. 32 oldalas Gyermek- . 
ujsáe és 64 oldalas radio vilaghirado, Európa : gnkat, de ezenkívül miudazok — beleértve 

KBaacNTSALlA 

béllel kevesebb, mint az 1932. évi 
252 millióvatkiSebb, mint az 1928—1930. 
év átlaga A buza ára az utolsó hetekben re'-
kord árakat ért el. A chikagoi vétéjjtr mult 
évi átlaga bushelenkint 44 cent volt Ez ér" 
áprilisában-a buza már az 55 centet érte^eT 
bnshelenként, májosban -75 centre, júniusban 
70 centre emelkedett. E heten pedig alrg ma
radt néhány centtel alatta az egy dollárnak. 
A búzaárak ezen emelkedésének egyik löoka 
kétségkívül a dollár vsszaesése, á föok pedig 
mégis csak a katasztrofálisan rossz termésben 
keresendő. ; 

Nemzetközi repflleoép Siófoké*. A MACU 
motorsport, repülő és vitorlázó osztálya mo
dern klubtelepet íé'esitett Siófokon, hogy a 
klub tagjai a vizisporrok minden ágában 
megfelelő tyakorlatra tehessenek szert Dr. 
Szentkirályi Akos, a MAC r.-pülőszakosztálya 
nak ügyvezető elnöke javaslatára most a MAC 
sporttelepet vizirepüiö állomással és száraz
földi repülőtérrel látták ,. A klubtagok igya 
szárazföldi repülésben is" gyakorolhatják ma 

legrészletesebb rádióműsor njságja egészíti ki 
—a Srínhati Elet nj szamai, am-lynek ara csak 

80 fillér. X -evi-dévi előfizetési díj 6.60 pengő. 
Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet körút 7. 

Párisi éa Földközi tengeri tanulmányút. 
A MEFH03Z Dlazasi és idegenforgalmi Ősz 
talya a nyár folyamán még r;ndkivűl kedvez
ményes 15 napos tanulmányutat indít Parisba 
augusztus 2 án, 17 én és szeptember 1-én. 

-Béáaeételi-d .J-30Q--P,—dáknak- 260 pengő. 
Jelentk-zé-i határidő 10 nappal az indulások 
előtt augúsztoí 20 ao induló Görög-Törökor
szágRhodo< és Albániai földközi tengeri ta-
nnlmauyul részvételi dija Inrisia szállással a 
luxa- hajon 268 pengő, négyágyas kabinszál-
lássa 367 pengő. Jelentkezesi határidő július 
80. Érdeklődőknek lelvilagusílással és részletes 
programmal készséggel szolgál a MEFHOSZ 
Utazási Irodája Budapest IX. Ferenc körút 
8& tsz, 2. Teleion 872—74. 

. A solymári bányászok köszönete. A 
solymári szerencsétlenség kilenc megmentett 
bányászának — mint ismeretéé — Tolnai 
Világlapja kilenc •Tropic.al FreskoT tiszta 
gyapjú Öltönyt - é- kétszáz pengőt küldött A 
bányászok, akik már kiheverték a kilencven-
egyórás elet halál küzdelem súlyos következ
ményeit, halas sziwel fogadták az ismert ké
peslap adományát és egymás utan mondtak 
köszönetet Tolnai Világlapjának. . " . , 

4 vagy 8 hold 
jóminöségii s z á n t áffiU 
keresek megvételre a celldömölki határ

ban. Ci m a kiadóhivatalban. 

A nedves időjárással kapcsolatban fel
lépett gyümölcsfa betegségekről ir a Növény-' 
védelem es Kertészet legújabb száma. -Cikke
ket közöl még a levéltetvek, hangyák irtásá
ról, a gyümölcslevek készítéséről, a csemege 
szőlő kezeléséről és osztályozásáról, a díszfák 
szaporításáról, a ribiszke betegségéiről, a rózsa 
rothadásáról, a meztelen csiga pusztításáról 
stb. A dúsan illusztrált 'két szaklapból á Nö
vényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Kossuth 
Lajos-ter I I . ) egy alkalommal díjtalanul küld 
mutatványszámot . 

A Pesti Tőzsde uj száma az--araoydol-
lár tartozásokról, a záloglevél tulajdonosok 
és jelzálogadösok helyzetéről, az ingatlan 
árverések felfüggesztéséről fontos és nélkülöz
hetetlen információkat közöl. Cikkeket írlak a 
lapba: Dános László, dr. Pető Tibor törvény 
széki biró, dr. Kerschagl Richárd, az Osztrák 

—-Nemzett Bank igazgatója é3-NeuslftdiTeToSrür=~ 
naer Odó osztrák államtitkár. Érdekis textil, 

^bízn^ojítei, vas és gépipari, Vegyészeti rovatok' 
-egészítik ki a lapot. 

ebbe természetesen elsősorban .a. külföldi to-
*~raz0 repülőkét — a Balatont szárazföldi -re-
j püőgépao is felkereshetik. E repülőtérre szűk-
j séges területet a veszprémi székeskáptalan 
) Kinti községben bocaá'otta rendelkezésre. A 
j repülőtér flzembehelyezése most van - folya-
. maiba- és ünnepélyes felavatását augusztus 

20-an a Sióiokon rendezendő rRé-pülők napja« 
alkalmából tartják meg 
— Szombathelyen nagy flnnspségak között 
fogadjak az olasz avantgardistákat. Július 
29-én halszáz -olasz avantgardista érkezik 
Magyarországra. Az olasz ifjak alja, mint a 
mult esztendőben, ezidéu is Szentgotthárdtól 
Szombathelyen vezet keresztül Budapestig 
Szombathely város nagy. előkészületeket tesz, 
hogy méltóképen logadja a testv'éroemzet 
fiataljainak érkezését Erre az alkalomra tel 
lobogózott vasuli állomáson a hivatalok, tes
tülelek élén dr. Djvary Ede polgármester üd
vözli az avantgardistákat, akiknek tiszteletére 
a leventezeoekar és a máv. Haladás dalár
dája hangversenyt'ad. Egy órai tartózkodás 
után az avantgardisták a déli órákban tovább 
utaznak Budapestre. Az olasz iljak a gödöllői 
vilagtábort is megtekintik, majd a Balaton 
mellé utaznak. Celldömölkön ugyancsak hiva
talos fogadtatás lesz. Az előkészületek már 
folynak. - . -.- ' . / -'* 

C S A f l N O K . 

Irta: Béri F. Zsigmond 
lehullott az első j hogy e-eébs 

asőosepp a aztán ömlött szakadatlanul. Köz- , 
ben-közben megdörrent az égboltozat is és 
vakító villámok cikáztak alá a fellegekből. 

Egy-16—17 évesnek látszó fiatalember 
a temetőből hazamenet keserű daccal nézett 
szembe a viharral; még lassabban ment, mint 
azelőtt s csak nagy' sokáig érkezett meg bőrig 
ázva, a kastély tágas udvarára. 

— Szent Isten! mi lelte a nacscságos 
ifjú uramat ? — sikoltott fel Panna, a ház 
hűséges, öreg cselédje, mikor az úrfit ilyan 
éktelen lucskosan megpillantotta. 

— Ne óbégasson, fogja be a száját 1̂ — 
rivall rá durván a fiatalember, s bosszúsan 
bevágta maga után az ajtót 

Az öreg Panna sírva fakadt s más al
kalmas ruha hiányában egy szalvétával törül
gette sűrűn omló-könnyeit. "• 

A z ^ j u ur ezalatt gyorsan -átöltözött, 
aztán besietett édesanyja hálószobájába. 

Két "kép fücgött a" falon; az 'egyik egy 
fiatat, bájos,, gyöngéd női alakot ábrázolt, a 
másik meg egy komoly csinos tértit. 

c " ' 30. szam 

miért is hagytál ej, engem?_— zokogott M j . 
voiiep ' fajdalommal a térdre borúit édesanyja 
képe elölt. 

—•'Édesalyam jól, ismer; tudja, hogy a. 
te édes szerelő szivedet semmisem pótolhatja 
nékem s mégis — nj asszonyt Hoz a házba, 
idegennel akarja betölteni a te helyedéi** me
lyet nem tölthet be soha senkiseml — Anyám, 
é d e s jó anjám, szivein egyetlen szerelme, 
nem tndlak feledni I 

Ezalatt csöndesen belépett az öreg Panna 
is a szobába a látva kis urának vérző bána
tát, elfeledte az előbbi báotalmat s könnyezve 
szólt oda Sándornak: -

r=s=i Édes lelkem, Sanyi gazdám, ne sir 
jon ! Szegény nagyasszonyunk az én karjaim 
k zött halt meg s megesküdtetett, hogy hívén 
őrzőm kis gazdámat, mig csak ki nem visznek 
szegény öregem mellé I 

— Panna, kedves kis Panna I Téged is 
szeretett anyám I zokogott az ifja s az öreg 
cseléd keblére boralva, mikor hirteeo fcocsi-
robogas hallatszott künn az álcán s egy fér
fias, -csengő hang zendült meg a kapóban: 

— Itthon vagyunk édesem! ... •' 
ó — Megjött a nacscságos nr, meg ózta 
az nj mamát, — kiáltott Panna s őrömében 
összecsapta a kezét. = , . ; ' = 

A fiatalember" összerázkódott, mintha a 
villám ütött volna belé. Elfojtott - hörgő han
gon szólt az öreg cselédnek: 

— Panna, ha csak egy kicsit szeretsz, 
mond apámnak, hogy beteg vagyok I Értetted? 
— s azzal otthagyva a faképnél a bámuló 
cselédet, berohant szobájába. Gyorsan lehányta 
magáról ruháját s lefeküdt. Karját összefonta 
mellén s szivében zajló indulattal várta, mi 
következik. 

Nemsokára édesen osengő női hangok 
hangzottak be a szobába és siető léptek ha
ladtak el ajtaja előtt 

— Mi baja van Sándornak? — kérdé 
Bárdos, a földesúr. 

— Meghűtötte magát nacscságos uram I 
— siránkozott Panna. 1^ .-; 

— Majd később megnézzük,— hallotta 
ismét Sándor édesatyja hangját' -

Megkönnyebbülten sóhajtott föl. 
— Ne,' édesem, menjünk azonnal sze

gény fiunkhoz; ki tudja -mi baja van? — 
csendült .meg ismét az előbbi kedves hang. 

Panna remegve nyitotta ki az ajtót s 
Bárdos ifjú nejével karján belépett a szobába. 

I Sándor a fái felé fordalt 
•WsNev^Bt^tell-édes-fianíTV— kérdezte 

Bárdos gyengédeh.s megcsókoltafia homlokai 
— Meghii'tem az imént, mikor édes

anyám sírjától hazajöttem, — telelt az ifja 
hidegén. 

Az Egyesült Államuk búzatermés becs-. 
lési adatai. Az Amerikai Jiayesüit AUamok 
kormánya mostanában közli a termés j)-oslési 
adatokat.'Ezek. szerint a* idén ' 3 3 7 ' m i l l i ó 
bushel búzára számítanak, az dtólsó 30 év . 
óta á le--'ira"5»rmyabb t-rmésered aénynek fe
lelne meg, ez az eredmény 124 ' millió" bas-

. iVycskSxort 

A fiatalember- levelta a női alakot áb
rázoló kep-t; sokáig nézte elmerengve, aztán 
a st ivéhez szurilotts, mintha állót félt volna, 
hogy elazaki'iák tőle. Végre ismét visszatette 

Az édes szót oly feltűnően hangsúlyozta, 
hetetlen volt félreérteni. 

Bárdos szigora tekintettel—mérte-végig 
fiát, a szép fiatal asszonynak pedig fájó köny 
szökött szemebe. Odalépett' az ágyhoz s meg
csókolta'Sándor ajkát 

— Édes -Sándor, — csengett az 0 szív
hez szóló, édes hangján —.engedje meg.hogy 
feledhetetlen édesanyja helyett én lehessék az 
édesanyja. S odatartotta szép, fehér homlokát 
Sándor ajka elé. 

-Az ifja nagy erőmegfeszitéssel csókot 
lehelt rá, de oly hidegen, hogy a szegény 
nőnek megborzongott tőle a szive. Bárdos is 
észrevette a kellemetlen jelenetet Haragos 
tekintelet vetett fiára s kiment nejével a szo
bából. Az ifjú nő reszketeti az erős férfi 
karjai közt Szép szemében fájó könycseppek 

| csillogtak, nemes szirén éles fájdalom nyilait 
' keresztül. - V 

— Fiad nem szeret engem — rebegte 
i bánatosan s némán, lecsüggesztett fővel lépett 

be férje karján a családi szobába. 
Kevéssel utóbb - Bárdos földúlt arccal 

I -rohant be Sándorhoz. 
— Fiám, micsoda durvaság volt ez?-

hörögte lassú, elfojtott haogonc .. 
"- Sándor összerezzent Egy darabig me

reven nazatt alyjára, aztán fölinduiástol re
megő, de szilárd meggyőződést "eTárnló hangon' 
rebegte: 

helyere ej egy darabig némán, könnyes sze 
mekkel áhoU előtte./-" r - ' ;•.' 

— Egy éve nyugszol már ott a hideg ; . — Atyám, ne kívánj tőlem lenetetlensó-
hant alatt, de szived szivemen dobog, ajkam . gel I Én nem tudom őt szeretni I 
még álmomban is csak a lé nevedet sntiogja, j (Vége köv.) -:. 
leikéin most i í csak a te lelked lángoló sze- í j " J _ l / a « n M m ó * l ! » l 
relme után vágyik. Anyám, édes jó . anyám, i Í i r 0 8 S S 8 l l a KBffl6n8Sfc!jci 
— -7* 1 • • ' ' " : ' " 
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