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U J E  V
Könnyhullatás nélkül búcsúzunk az ó-évtől, 

mert nem hozott számunkra semmi olyat, amitől 
nehéz volna megválni. Csak az a tudat rezeg 
szivünkben fájdalmasan, hogy életünk kiszabott 
fonala megint rövidebb lett egy arasszal s nincs 
az a hatalom, amely ezt a tőlünk elmúlt időt 
visszaadhatná. De az emberi lény szerencsésen 
van megalkotva. Olyan könnyen költi élettőkéjét, 
mintha az kiapadhatatlan volna. Mint az utasok, 
akiket mindig a legközelebbi állomás érdekel, 
úgy az életet rovó ember is voltaképen mindig 
a holnapot várja s a mai napot csak átfutó jelen
ségnek veszi, csak előkészületnek a holnapra, 
amikor elmaradt teljesülések várnak reá. Csak ha 
már messze haladtunk életpályánkon, eszmélünk 
fel reá, hogy azt, amit kereshettünk az életben, 
már régen magunk mögött hagytuk.

Egy év nagy idő, Istennek sok élő teremtménye 
egész életét leéli egy 
esztendő keretei kö
zött. A magból szár, 
levél, virág és gyü
mölcs leszés legyen 
bármilyen rossz az 
időjárás, a növény
nek mégis akkor 
van nyara, mikor 
virágzik; és legyen 
bármilyen szép az 
ősz, a növénynek 
ez mégis csak az 
elmúlást jelenti. Hát 
mi nem így va
gyunk-e? Vájjon a 
gyermek, az ifjú, a 
férfi és az agg nem 
akkor éli-e át ko

Alfonz spanyol király látogatása Rómában.
1. Alfonz spanyol király. — 2. Viktor Emánuel olasz király.

rának érzéseit, amikor testi és lelki fejlettsége a 
tavasz, a nyár és az ősz állomásait elérte?

Hiába mondjuk, hogy rossz volt az elmúlt 
év, ám annak, aki most élte a tavasz korát, ez 
a nehéz év mégis csak a virág nyílásának ideje 
volt s a virágnyiiással járó érzések széppé fogják 
tenni előbb az elmúlt mostoha év emlékét.

Hanem hát az ember rendeltetésének titka 
épen az, hogy a jobbat mindig a jövő tői reméli 
s fájdalom nélkül látja letűnni a napot és az évet, 
mert várja az új virradatot.

Hála a Gondviselésnek, nincs olyan ember, 
akinek valami várni valója ne volna. Különösen 
a háború óta valóságos váróteremmé vált az or
szág, ahol aggfdóan feszült érzések között les
sük, mikor lesz már vége a hófúvásnak, mikor 
állítják rendbe a síneket, a gépeket, hogy meg
indulhassanak hazafelé, vissza az elmúlt gondta

lanabb s derültebb 
világba. De seho
gyan sem tudunk 
megérkezni. Hiába 
lett vége a háború
nak, a forradalmak
nak, hiába jött a bé
keszerződés : csak 
nem múltak el a 
közlekedési akadá
lyok, csak nem tu
dunk rátérni a régi 
életutakra. Legjob
ban azzal biztatjuk 
magunkat, hogy 
csak hozzájussunk 
néhány száz millió 
korona külföldi köl
csönhöz, akkor már
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igazán rövidesen otthon leszünk.— Hiszen tagad
hatatlanul javult a helyzetünk ahhoz képest, amilyen 
volt az összeomlás után, mert azt élet borzalmai 
és tűrhetedenségei fokról-fokra szelídültek. De a 
javulásnak korlátái vannak. A trianoni keretek 
közé szorított Magyarország nem folytathatja azt 
az életet, amelyet ezeréves határai között élt. Az 
idegen kölcsönsegítség megment minket a leg- 
rosszabbtól. Legyünk azonban tisztába vele, hogy 
csonka és elnyomott hazánkban robotos sors vár 
reánk. Életünk csak a régi határok között válhat 
boldogabbá.
' J Azért, ha az újév eseményei gazdasági meg

könnyebbülést hoznának is, ne feledjük el, hogy 
mi volt a magyar és mivé lett. Megcsonkított és 
eladósodott szegény ország fiai egyénileg sem 
lehetnek gazdagok; elnyomott, kiszolgáltatott or
szág polgárai egyénileg sem érezhetik magukat 
szabadoknak.

Szabadság, jólét, jobb magyar jövő: ez mind 
össze van forradva a szabad és magyar állam 
fogalmával. Az élet folyamata a szűk hazában 
sem fog megakadni: szűk mozgási körben is 
nyílnak virágok, hullanak levelek, lesznek esések 
és emelkedések, de igazi ünnepre csak egyszer 
lesz a magyarnak: a nagy Magyarország feltáma
dása napján!

Budapest, december 29.
A h á tr a m o z d itó k . Magyarország tx'exsztl kezdi 

meg az áj eztendöt. A törvényhozás nem jutott hozzá, hogy 
felhatalmazást szavazzon meg a kormánynak az állami ki
adások és bevételek intézésére s így jana ír 1 tői törvény- 
kivüli állapot kezdődik az állami pénzügyek terén. Hogy 
milyen nagy hátrány ez az országra épen most, mikor a 
külföldi hitelezők bizalmira van utalva az ország, hogy a 
másfél billiós (L500 mi Itárdoj kö csőit megkaphassuk, azt 
minden épeszű ember elképzelheti. Ezt a káros állapotot a 
nemzetközi szociáldemokrata képviselő urak idézték elő. 
A nemzetgyűlés már december közepén megkezdte a felhatal
mazási javaslat tárgyalását, hogy év végire meg lehessen 
szavazni s ne legyen txltx. Az elvtárs-képviselő urak azon
ban elhatározták, hogy exlexbe viszik az országot. Csak 
huszonhármán vannak, de bejelentettén, hogy valamennyien 
beszélnek, még pedig egy egy több órán át. Nem nagy vicc 
a fölhatalmazásnal sokáig szavalni, mert a mostani rossz 
házszabályok szerint lücskőt-bogarat össze lehet beszélni 
ilyenkor. A  Móricok és Samuk elkezdtek tehát beszélni és 
fecsegtek, rotyogtak naponta nyolc órán át. Ezt látva a par
lament potgári p írtjai, karácsony előtt bezárták az ű'ésezést. 
A vörös képviselőinek nem tették meg azt az örömet, hogy 
Szilveszterig köpködhessenek a nemzet házában, mert úgy 
se lett volna vége a szófuttolásnak. De annyi örömük van 
az elvtárs nagyságos uraknak mégis, hogy az ex éx bekövet
kezik. M ost csak nézzük a való helyzetet. Egyik oldalon 
Bethlen István és munkatárszi betegre dolgozzák magukat

B ecsüljük  meg és fiszfeljük m inden em ber
társunkban  az em bert és tám ogassuk  a szép re  
és  nem esre  való tö rek v éséb en  1 S zé c h e n y i.

Londonban, Párisban és Genfben, hogy az országot kivezes
sék a pénzügyi mocsárból s ebben támogatják őket a keresz
tény kisgazda-, földmives- és polgári pártok. A másik olda
lon azonban itthon a vörös és félvörös képviselő urak min
dent elkövetnek, hogy az ország ügyét elgáncsolják. Ez az 
exlex is arra való. A külföldi hitelezők, esetleg azt mondják 
hogyan adjanak ők olyan országnak pénzt, ahol nincs tör
vény se a kiadások és bevételek intézésére íme, az negyedül 
üdvözítő* szociáldemokrácia újból bebizonyította, hogy hátra- 
moiditó tud csak lenni. A bolsevizmus óta nem javult meg. 
Kutyából nem lesz sza lo n n a ...

*
Ú jé v i a já n d é k  a s z ő lő s g a z d á k n a k . Másfél, 

éve zárta le az osztrák sógor a határt a magyar bor előtt. 
Azóta nincs ára a bornak. Sok derék szőlősgazdát hozott 
bajba ez az osztrák elzárkózás. A magyar fő Idm ív elés ügyi 
kormány sokáig hiába próbálkozott mrgnyittatni az osztrák 
sorompót. A bécsi kormány régi rossz szitásához híven nem 
akart segíteni a magyaron. Megfenyegettük azzal, hogy ha 
a magyar bor nem kell, húst se kap tólünk. Magyar pecse
nyéhez magyar bort igyanak, ne o l .s z t j  H í  pedig olasz 
bort isznak, egyenek olasz pecsenyét! De ez a fe  y  getés se 
használt, mert Becs azt jelelte rá, hogy majd hozat Ko mániá
ból vágómarhát s  nyarunkon hág  ja  a húst is. Hosszú, 
nehéz küzdelem után végre pont karácsony előtt kormányunk 
megegyezett az osztrákkal. E  szerint mi több vasipari cinket 
(kaszát, sarlót, szöget és tengelyt) engedünk be Ausztriá
ból, míg az osztrákok havonta 16 ezer hektoliter bort enged
nek be kedvezményes vámmal Magyarországból. Nem sok, 
de mégis valami. Kezdetnek megjárja. Elérjük veie, hogy 
újévtől megindul a borkivitel s ezzel az arak is némileg 
emelkedni fognak. Persze a gyárosoknak meg a gyári 
szocialistáknak nem tetszik, hogy a borért áldozatot kell 
hozniok, de végiére is százezer magyar csalad sorsa függ a 
bortermeléstől. Inkább egy-két gyár szenvedjen, mint az egész 
magyar szőlészet.--- M » ■ ■< —

MI HÍR
t A POLITIKÁBAN ? í

A nemzetgyűlés a földreformnovella általános meg
szavazása után féibeszakl otta a vitát és tekintettel arra, hogy

a felhatalmazási javaslat
törvényerőre emelkedése az ex ex elkerülése végett igen 
sürgős volt, ennek a tárgyalását tűzte napirendre. Kiss József, 
a miniszterelnök helyettese megbeszélést folytatott a pártok 
vezetőivel és megállapodtak abban, hogy a felhatalm atád  
javaslat megszavazása elé nem gördítenek nehézséget Az 
exlex nek ugyan manapság Magyarországon nem tulajdonít 
senki fontosságot, de a külföldön, ahol a pénzügyi helyzet 
megengedi a rendes költségvetés megszavazását, egészen 
másképen. értelmezik az exlexet. Épen ezért igen rossz hatást 
kelthet külföldön, ha Magyarorszag a kölcsön ügyénen meg
kezdett tárgyalások során exlexbe kerül. A nemzetgyűlésen 
képviselt összes polgári partok készségesen hozzájárulták 
a miniszterelnök helyettesének előterjeszié>éh-z, a szociál
demokraták azonban elérkezettnek látták az időt, hogy csak 
ellenező lgaltatások fejeben biitosit dk a felhatalmazási j.v a s
it, t  törvény erőre emelkedését még január elseje előtt A nemzet
köziek mitsem lőrődve az ország súlyos helyzetével, a kom
munista üzelmek miatt elítélt elvtársaik szabadonbocsátását 
és a bécsi szökevények hazatérésének a megengedését kíván
tak. A kormány természeteden nem teljesíih-tte kérésükét és  
azért a szocialisták elhatározták, hogy minden rendelkezé
sükre álló eszközzel felveszik a harcot a felhatalm azási javas-
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Latbeí1? \ A« ÍavVT lai  -urgyla,ása során ezért többórás beszé
deket tartottak és hiaba határozta el a Ház óriási többsébe, 
hopy nyolcórás üléseket tan a felhatalmazási javaslat sürgős 
letárgyalasa érdekében, a szocialisták nem tágítottak. A nem
zetgyűlés tehát a karácsonyi szünet előtt nem szavazhatta 
meg a felhatalmazási javaslatot, Magyarország pedig ennek 
következtében súlyos helyzetbe került a külfölddel szemben. 
A Ház különben január 3-án tartja legközelebbi ülését.

*
Bethlen István gróf miniszterelnök, aki a kormánv több 

tagjavai a Nép-zovetseg Ta-ácsának párisi ülésén képviselte 
Magyarországot, december 22-ér> visszaérkezett. A Népszövet- 
ség páusi ülésezése során elhatározta, hogy Magyarországnak 
jelentékeny segítséget nyújt pénzügyi újjáépítésére. A párisi 
tanácskozáson a következő irányelveiben állapodtak m eg- 
Magyarország kötelezi magát, hogy a korona értékének állan
dósítása végett további bmkjcgyek nyomását beszünteti új 
jegybankot állít fel és a költségvetés egyensúlyát 1926. évi 
június hó 30-ára helyreállítja. Magyarország

250 millió aranykorona
összegben újjáépítési hitelt vesx fel, amelyet a dohány- és 
sójövedék, továbbá a cukoriiletékek biztosítanak. A pénz
ügyi ellenőrzést a Népszövetségnek egy főmegbizottja végzi 
A pénzügyi szövetség bizottsága kimondotta, helyesnek tartja, 
hogy a legközelebbi húsz éven belül a jóvátételi fizetségek  
ne lépjék túl a tízmillió aranykoronát, de a költségvetési 
egyensúly helyreállításáig, vagyis 1926. júniusáig függesszék 
fel a jóvátételi fizetéseket.

+ M .E Z O G A Z  D A S A G +

A k isb ér i állam i m énes.
/rte; Kis Mihály.

1853 bán alapította a katonai kincstár, a magyar szabad
ságharc utáni években, a vértanúhalált halt első magyar 
miniszterelnök, gróf Batthyány Lajostól elkobzott komárom- 
megyei kisbéri birtokon. Egyik célja az volt akkoriban — 
és most is az — hogy az angol telivérversenyló hazánk
ban való tenyésztésének Kisbéren éltetőforrást nyissanak, 
ahol a versenyló tenyésztői mindenkor a legjobb telivér- 
ménekhez juthatnak. Sikerült is ezzel hazánk versenyló- 
tenyésztését annyira fejleszteni a háború előtti időkig, hogy 
az szinte világhírt és dicsőséget szerzett a magyar nemzet
nek. A legnagyobb hírnévre a régi időkben, a nyolcvanas 
években, a kisbéri ménesben nevelt Kisbér nevű mén és a 
Blaskovics nevelte Kincsem nevű kanca tett szert, melyeket 
az ő idejükben a világ legnagyobb versenypályáin sem 
győzött le semmilyen ló sem. Elgondolhatjuk, milyen óriási 
értéke lehetett azoknak a méneknek, amelyektől ilyen csikó 
származott, ha tekintetbe vesszük, hogy már azokban az 
olcsónak nevezett időkben egy-egy kiváló angol telivérmént 
nem ritkán három-négyszázezer aranykoronáért vett meg 
Angliában vagy Franciaországban az állam, hogy azt azután 
a kisbéri ménesben a versenylótenyésztők igénybe vehessék.

A kisbéri ménes másik célja az, hogy mintegy 150 angol 
félvér anyakancával igen nemes és acélos angol felvérméneket 
neveljen az állami méntelepek részére. Ezek már nem afféle 
közönséges félvérek, mert kevés kivétellel legalább 30 év óta 
csak angol telivérméneket használtak a ménesben. Így hát 
majdnem hogy telivérek. Úgy hívják az ilyen félvért, hogy 
magasvérű félvér. Benne is van az angol tehverversenyló
nak minden erénye: a jó épúgy, mint a rossz. Ejonye, 
hogy szép és kecses a testalkotása és futni szeret de tud 
is — könnyű teherrel. Békés időkben a legszebb es a leg
jobb huszárló vagy úri fogatba való hámosló. Hibaja, hogy 
az igát, ekét húzni nem igen szereti; sokkal nagyobbveru 
a legtöbbje, mintsem hogy ilyen lassú, nehéz munrat szíve
sen végezne. Ezenfelül kényes; a szelet, vihart nem ig

állja, hamar és könnyen megfázik és nagyigényű, mert bizony 
annak minden, őse abrakkal teli jászol mellett és a leg
finomabb szénán nőtt fei. Szükségből megeszi ugyan a szal
mát, dudvát is, de attól könnyen kólikát kap (lnscsikarást). 
Olyan ez, mint amikor a kényesgyomrú úrfival a meg
szokott reggeli kávéja helyett dinnyét vagy éretlen szilvát 
etetnének, keletien rozskenyérrel, amit bizony az ahhoz 
szokott mezei munkás gyomra minden baj nélkül megemészt. 
Az ilyenféle kényesgyomrú ló a háború alatt sokat szen
vedett, mikor például az orosz fronton néha heteken át mást 
sem ehetett az ellenséges házak fedeléről lekerült korhadt, 
avas szalmánál. A kisbéri ló tehát nem is annyira használati, 
mint inkább fényűzési vagy — ahogy mondani szokták — 
lukszusló volt Ezt a mostani kormány igen helyesen fel is 
ismerte és ezért most már közönségeseob, durvább, nem oly

Drótnélküli telefon a rendőrség szolgálatában.
A német rendőrség újabban a drótnélküli tele'on bevezetésével 
kísérletezik és máris igen szép eredményeket ért el. Képünk 
az utcán járőrszolgálatot teljesítő rendőrtisztviselőt mutat be, aki

a fölvett segélykérést társának továbbítja.
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túlnagy vérű félvérménekkel szaporítják a kisbéri ménesnek 
a sarjadékát.

Nem is minden angol telivérmén alkalmas arra, hogy 
jó használati félvért neveljenek utána. Hogy ezt bizonyítsuk, 
egyik mai képünkön bemutatunk a fél vértenyésztésre nem 
ajánlható, különben pedig a versenylótenyésztése szempont
jából általában nem kifogásolható angol telivérmént. Ennek 
az egyébként szép és hatalmas telivérménnek pedig az a 
hibája, hogy túlnőtt, ami azt jelenti, hogy a farbúbja maga
sabbra nőtt a marjánál, a hátulja túlnőtt az elején. Az ilyen 
ló az elejével csetlik-botlik, ha göröngyös úton, mély szán
tásban kell járnia, tehát közönséges használatra nem való. 
A simára fogasolt versenypálya gyeppázsitján nem érheti 
ilyen baj, sőt előnyére válik ez a hiba a sebes futásban, 
akárcsak a hasonlóan alkotott nyúlnak is. A hatalmával 
uralkodó hátsó része még hatalmasabbá válik azzal, hogy
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az amerikai módra a ló marián kuporodó, angolosan zsoké
nak nevezett versenylovas, majdnem hogy a futó ló nyakán 
fii. Sajnálatos, hogy a lovaglásnak ez az amerikai módja 
már divattá kezd lenni az úrlovasok között is, mert így 
gyorsabban bir futni a versenyparipa, mintha huszár mód
jára ülnek rajta, ahogyan katonának illik.

A másik képen egy régibb kisbér: félvérkancát látunk, 
mely nem túlnőrt és olyan hatalmas, amilyennek a nemes és 
szép vadászlovat csak festeni szekták. Különösen szembe
tűnik enne!; jő! fejlett magas marja, melyből a hosszú, karcsú 
nyak kiindul. Igaz ugyan, hogy szigorú szemmel ítélve, ez 
a nyak könnyen szarvasnyakxá válhat, ha a ló a fejét jobban 
emeli. Emberét válogatja, aki az iíymcdon felkunkorodó 
nyakú lovat futtában hatalmában képes tartani.

N éhány szó  a gyapjúról.
Irta: Anghi Csaba Oeyza.

A birkákra kevés gazda fordít annyi gondot, amennyit 
azok megérdemelnek. Rendszerint silány a takarmányuk, 
trágya az alomjuk, eső ellen nem igen találnak védelmet és 
sok helyen hitvány bozótos réten legelnek, vagy az erdő 
gyenge minőségű, árnyékban nőtt füve a legelőjük. Mint
hogy azonban a kisgazda ritkán tart olyan juhot, amelyik 
a takarmányozással szemben különösebb igényeket támasz
tana, a gyenge takarmányozás, ha az nem fokozódik az 
éheztetésig, a gyapjú minőségére itt nincs oly nagy be
folyással. Nagyobb az a baj, hogy az áilat gyakorta piszok
ban fekszik s trágyalétől sarga lesz gyapjúja. Az ilyen 
gyapjú, ha egyéb tekintetben meg is felelne, a szine miatt 
sohasem fog olyan jó áron elkelni, mint a fehér, mert a 
legtökéletesebb gyári mosási eljárások sem képesek a vizelet 
sárgító hatását kiküszöbölni. Azután meg a gyáros nem sár- 
és ganajkölöncöket, hanem minél tisztább gyapjút akar venni 
a gazdától. Helvteien tehát az az eljárás, amikor a mocskos 
komondor vagy puitkutya sáros szőréhez hasonló gyapjút 
kevernek a jobo minős gühöz, csakhogy nagyobb legyen a 
súly, mert ha a máskülönben elég jó minőségű gyapjú kö
zött a gyáros vagy gyapjúkereskedő ilyen, ránézve haszon
talan, sárral kőkeménnyé tapasztott gvapjúcsomókat talál, az 
egész anyag értését leszállítja és pedig sokkal jobban le 
fogja szállítani, mint ahogy azt tényleg kellene. Hogy a 
gyapjú sártól, trágyától mentes legyen, mindig szükség van 
egy kevés gyepes területre, ahol az átlátok legelés után le- 
heveredhessenek. Azután arra is legyünk tekintettel, hogy 
poros úton minél kevesebbet hajtsuk a birkát, mert a gyap
júba került por, homok szokta a gvapjú értékét igen gyak
ran csökkenteni.

Az eső és az erős napfény sem használ a gyapjúnak; 
a sokat ázott gyapjú olyan lesz, mini a vizelettől szennye
zett, a napfény pedig a gyapjúzsírt felolvasztja, mire a für
tök szélesnek s a tisziátalanító anyagok káros hatásának köz
vetlenül van kitéve a gyapjú. Tehát a sok ázás ellen álljon 
félszer a birkák rendelkezésére, az erős napfény ellensúlyo
zására pedig az árnyékot adó fa.

Erdőben csak akkor legeltessünk, ha ott tüskés bokrok, 
cserjék nincsenek, nehogy a tüskék a gyapjúfürtőket meg
bontják, összegubancolják. De ne csak az erdőben kerüljük 
a tüskékét, bokrokat, hanem arról is gondoskodjunk, hogy 
a legelőn se legyen tüske, bojtorján, szamártövis stb. Ezek 
irtását tehát nemcsak általános legelőiavítási szempontból, 
de birkát tartó gazdának, a gyapjúban okozható káruk miatti 
fokozott mértékűén kell szem előtt tartania. A szétzilált 
gyapjú sokkal könnyebben piszkolódik, mint a zárt fürt
tetejű, mert a por és piszok a megbomlott fürtök között 
könnyebben hozzátapadhat a gyapjúzsírhoz.

A takarnányos gyapjúban is több az oda nem való 
anyag, mint a tiszta gyapjú. Régi rossz szokása a juhásznak, 
hogy az istállóban lévő birkák feje felett hordva helyezi el 
az eietőkben a takarmányt, llyenfcrrrán takarmányrészek a 
junra hullva, annak gyapjúját szennyezik. Hogy ez ne tör

ténhessék, a takarmány széthordásakor gondos juhász a 
juhokat az istálló egyik sarkába tereli és csak a szélhordás 
befejezésével engedi juhait a jászlakhoz. A jászol rácsai 
pedig úgy legyenek készítve, hogy abba a birka ne hatol
hasson be derékig, hanem csak annyira, amennyire szüksé
ges, hogy enni tudjon. Sokszor azért is lesz takarmányos a 
gyapjú, különösen a mellső részen, mert a rácsok távol 
vannak egymástól.

A beteg, nemkülönben a hiányos szellőztetésű, fülledt, 
meleg levegőjű istállóban tartott állat sokkal nagyobb mér
tékben izzad, mint rendes körülmények között. Az izzad- 
mány és a beteg test magasabb hőfokától olvadt gyapjúzsír 
hatására egyes gyapjúszáiak elfeküsznek, összekuszálódnak s 
így a gyapjú alsó harmadában, de nem ritkán egészében 
nemezedetté válik. Tehát a juhistálló építésénél a szellőztet- 
hetőség követelményeinek is eleget kell tennünk.

Ha az istállóból nincs rendszeresen kihordva a trágya, 
vagy ott, ahol az istállóban való trágyakezeléste vannak be
rendezve s így onnan a trágya csak nagyobb időközökben 
szokott kikerülni, de az állatok mégsem részesülnek kellő 
almozásban, nagy mennyiségben keletkezik ammóniák, ami a 
gyapjúzsírt elszappanosítja. Erre aztán nem kell más, mint 
hogy néhányszor megázzék a gyapjú s ki van mosva a 
gyapjúzsir! Ha nincs kellő mennyisegű gyapjúzsír, a fürtök 
felbomlanak. Hogy ez miért nem kívánatos, arról már fen
tebb szólottám.

A beteg állat gyapjúját az egészségesekével, a holt 
gyapjút az élő állatéval, a bárányokét az idősebbekről le- 
kerültekkel összekeverni nem célszerű, mert a gyáros az át
vételnél nem azt nézi, hogy mennyi a jó gyapjú, hanem 
azt, hogy mennyi a rossz, ami a jó értékét csökkenti.

•-’M W r x

Bárányhizlalás Ha a juh a bárány testsúlyához viszonyítva 
oly bőven tejelne, mint a tehén, akkor legjobb volna a bárányt 
is anyatejen hizlalni. Minthogy azonban az anyajuh a bárányhiz
lalásra elegendő táplák-kot nem nyújt, a szopós bízóbáránnyal 
egyéb takarmányt is kell etetnünk. A fósúlyi mindazáltal itt is a 
tejre helyezzük. Hogy az anya jói tejeljen, a lehetőségig jó! kell 
azt takarmányozni. Ezenkívül 2—3 hetes koruktól kezdve az akol 
egy elrekesztett helyén a bizóbárányoknak kitűnő, finom széna és 
abrak- (zab, kukorica, árpa, olajpogácsa, korpa) álljon rendelkezé
sükre, hogy a bárány bármikor odajuthasson és ehessen, mikor 
étvágya van. Minél több az anyat. j és minél több abrakot fogyaszt 
el a bárány, annál jövedelmezőbb lesz a hizlalás. Az abrakon 
és szénán kívül nyalósó és tiszta ivóvíz is iegven a hízók előtt! 
A bárányhizlalást nálunk három hónapig szokás folytatni, hogy 
a decemberi bárányok husvétkor kerülhessenek-piacra; a németek 
téli bárányaikat július-augusztusban vízik piacra, mert a nyári, 
friss főzelékek idényében van ott a hízott (30—40 kg -os) bárány
nak legjobb piaca.

Régi kisbéri angol félvérkanca.

L
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Túlnőtt angol telivér mén.

A háziállatok Itatása, Az itatás époly fontos tartozéka fiz 
ápolásnak, mint a megfelelő takarmányozás. Csak a friss, tiszta, 
szagtalan, fertőző baktériumoktól és férgek petéitől mentes viz 
alkalmas az itatásra. Az ívóvízszükséglet aszerint változik, hogy 
milyen fajú az állat, milyen takarmányt fogyaszt és mennyi ned
vet ad ki az állat szervezetéből. Legkevesebb vízzel beéri a juh; 
már többet iszik a ló, jóval többet a szarvasmarha, legtöbbet a 
sertés. Ha a takarmányban sok a viz (zö'dtakarmány, szeszmos
lék, répa), akkor kisebb a vízszükséglet, míg a hasmenésben szen
vedő, sokat izzadó vagy bőven tejelő állatoknál nagyobb. Legjobb 
az önitatóberend-zés, melynél minden állat jászla mellett egy 
edényben víz áll s így az állat egyedi igénye szerinti mennyiségű 
vizet vesz fel és pedig akkor, mikor megl ivár.ja. Ilyen berendezés 
hijjával vagy etetés előtt, vagy közben, vagy utána itatják az 
állatokat. Azt már tudjuk, hogy az emésztésre nézve teljesen 
mindegy, hogy az itatás a három közül mely időben történik. 
Fontos csak az, hogy az egyszer bevezetett rendhez, melyhez álla
taink hozzászoknak, szigorúan ragaszkodjunk. A lovakat napjában 
legalább háromszor itatják, még pedig az abrakolás után. Forró nyári 
napokon többször is, de semmiesetre se felhevült állapotban. 
Szarvasmarhák télen kétszer, nyáron többször kapnak vizet. A ser
tés — ha takarmánya nem moslék — gyakori itatás mellett fejlő
dik és hízik jói. A juhot legjobb a legelőre hajtás előtt itatni, 
mert az utána való itatás esetleg Felfúvódásra vezet. Különben 
mindenféle állatnál óvatosság ajánlatos az itatásnál akkor, ha duz
zadó és felfuvó takarmányt (borsó-, bab-, rozs-, zöldtakarmány) 
fogyasztottak; ezen esetben vagy etetés előtt, vagy az etetés után 
két órával itassunk.

Az emdeni Iád. Ez a nagytestű lúdfajta nemcsak tisztavérben 
aló tenyésztésre, de parlagi fajták feljavítására is nagyon alkal- 
ías. Nagy előnye ugyanis az. hogy nagy testét jól átörökíti s 
jy a parlagi fajták egy-két évig emdeni gúnárral keresztezve, 
agyban megközelítik az emdeni lúd nagyságát. Tolta Fehér, rugé- 
ony, tehát értékes ágynemű anyagot szolgáltat. Nagy testén ter- 
íészetszerűleg sok tollat termel. Az emdeni lúd amellett, hogy 
ik húst és tollat szolgáltat, nem igényes. A tarlón elhullott sze
lek s a pocsolyák békái, rovarai, gilisztái stb. kedves táplálékát 
’pezik. A tenyésztésre szánt gúnárokat október elején kell ki- 
ilogatni. Tenyészképes gúnár súlya 10—13 kg.-ig, tojó su.ya 
—10 kg.-ig is felmegy.

Az apaállatvizsgálat. A mezőgazdasági közigazgatás minden, 
legtesz, hogy az állattenyésztés virágzó és jövedelmező le£Ven. 
zért különös figyelmet fordít arra, hogy a községi bikák, csódö- 
5k, kanok es kosok m*gfe!elők legyenek. Hiszen ezek után even e 
0-100  darab ivadék születik. Ennyi haszontalan állat, ha apjuk 
rtéktelen és ennyi értékes ivadék, ha apjuk megfelelő volt. Ezért 
érvényes intézkedés van érvényben arra nézve, hogyha egy ap 
Hattal mások teheneit, kocáit stb. is akarjuk hagatm, akkor eze- 
et az apaállatvizsgáló bizottságnak be kell mutatni. Asz 
iszolgabiróságnak be kell jelenteni, mely a s á
izottság egyes tagjaival a tél folyamán a községbe 
íegfeielő apaállatoknak igazolványt ad ki. On?y,af®
zen bizottság előtt eltitkolt zugmenhez, zugbtkáho. stb. veze 
Hatját, mert ezeknek utóda csak korcsne

A s th m á t , tüdőcsúcshurutot, rekedtséget stb. g^gyit : 
Isthma Gyógyintézet. Inhalatónum, Rontgenmtézet, Budapest, 
mdrássy-út 87. sz. Telefon : 123—82.

Téli teendők a magtárban. Az eladásra szánt gabonát ros
táljuk, hogy tisztán adhassuk a kereskedőnek, ki így nagyobb 
árat fizet érte. A rosfaaljat darálva mit denféie állat szívesen fo
gyasztja, ha mérges magvak nincsenek közte. Meg kell kezdeni a 
vetőmag rostálását és triőrözését is, hogy a tavaszi munkák köz
ben ez a vetést ne késleltesse. A friss gabonakészleteket legalább 
egyszer minden hónapban meg keli forgatni. A raktársarkokban 
rostaalját és söpredéket ne tűrjünk, mert ezek a gabonazsizsik 
melegágyai.
------ ■ ■■m . 'ig ii «»■!> «.< W "t

T A N Á C í a d ó
Kérdés. Verseimet beküldhetem-e kiadás végett? (B. /. Föl

deák.) — Felelet. A versek kinyomatására mi nem vállalkozhatunk 
s nem is hisszük, hogy bármelyik kiadó vállalkozna erre, mivel 
igen sokba kerül. A levelében említett célra sem fogják meg
venni. Öccsének táncmesteri vizsgát keli tennie Budapesten. Ebben 
az ügyben forduljon Róka Pál táncmesterhez, V ili, Szentkirályi
utca 6.

Kérdés. Németországban kapunk-e letelepedési engedélyt? 
(E. F., Kővágószőllös.) — Felelet. Ez a német ha óságoktól függ. 
Beutazási engedélyt feltétlenül kapnak, letelepedési engedélyt pe
dig otttartózkod.isuk alatt kell kérni. Hogy ezt megkapják-e, az a 
német hatóságtól, illetve az indokoktól függ. Az üzemet kell elő
ször megkapni, ami szintén nagyon nehéz; ha ez megvan, akkor 
esetleg kapnak letelepedési engedé'yt is.

Kérdés. 1. Tizenkét évet betöltött fiam hat évig járt elemi 
iskolába, mely idő alatt három osztályt végzett el. Köteles-e még 
tovább is iskolába járni? 2. Hol lehet beszerezni * Erzsébet királyné 
mártiromsága* című. regényt? (V. O y) — Felelet. 1 A törvény 
szerint az iskolalátogatási kötelezettség a betöltött 15. életévig 
tart. 2. Jelenleg nem kapható.

Kérdés. Baromfi eladása után ki köteles a forgalmi adót 
megfizetni: a vevő vagy az eladó? (5484 sz. előfizető.) — Félé
iét A forgalmi adót az eladó köteles fizetni, azonban jogában 
áll azt a vevőre áthárítani.

Kérdés. Sárga bőrkabátot mivel lehet tisztítani és festeni? 
(Egy előfizető.) — Felelet Ha a bőrt tojásfehérjéből vert habbal 
bedörzsöli, a bőr eredeti színét visszanyeri. A festést a következő 
összetételű bőrlakkal végezheti: 500 rész sellakkot, 60 rész velencei 
torpentint, 130 rész nigrosiní, 15 rész sárga anilint, 1500 rész 
borszeszben fel kell oldani, amikor is kitűnő sárga bőrlakkot kap.

Kérdés. Lehet-e keménykötésű táblát kapni a « Vasárnapit év
folyamához ? (H. P )  — Felelet. A magas arak miatt nem készít
tettünk bekötési táblákat.

Kérdés. 1. Földmérő láncot hol vehetek? 2. Rokkant nyug
dijamat hol sürgethetem? (K. P.) — Felelet. 1. Nagyobb vas
kereskedésben, esetleg a Magyar Mezőgazdák Szövet nézetében, 
Budapest, V., Alkotmány-utca 29. 2. A járási székhelyen tevő 
Nepgondozó hivatalnál. Ha ott sem ér el eredményt, az utalványt 
küldje a szerkesztőségbe. Mi majd végére járunk az ügynek.

A kiadóhivatal üzenetei. (Q. K- Ostffyasszonyfa.) Ha még 
2910 koronát küld, előfizetése jövő évi február 15-éig, a naptár 
küldésével együtt rendezve lesz. — (Sz. L.) A fáraó leánya és a 
Fehér szobor című regények kőnyvalakban nem jelentek meg. — 
(Br. Sári.) Dumas: Világ ura című regényét 33.200 K előzetes 
beküldése mellett kiadóhivatalunk posiadíjmenteseu küldi.

Szerkesztői üzenetek .
D . L . A verses rejtvény nagyon döcög, ezúttal nem vált be. — 

If j .  N y . L. Vásárosszentgál. Ö n a legszorgalmasabb rejlvénykészí- 
tőnk, sajnáljuk, hogy nem tudjuk eléggé honorálni a buzgéságát, mert 
mindenki követelt a jogát. — T .  I. B udapest. Ez is jó . — H . P. 
Z ics . Az első számú jő. —  V . M . K on do ro s. A rejtvények most is 
beváltak. —  V . F . S arkad . A tréfa jó ;  a rejtvény mondata nem jó ;  
tessék mást választani. — M . I .  N ag yp a ll. A rejtvények jók, a tré
fákból is válogatunk. —  S. A. K ővágőszőllős. A második rejtvény 
bevált. —  B. I .  F ü le . Jók; valamelyikre sor került. — P. I .  A re jt
vények nagyon jók. — Az Á rpád apánk e lh ag yta  E te lközt című 
rejtvények beküldőjének neve elkallódott. — T ö b b e k n e k . Még mindig  
akadnak olyanok, akik nem küld ik be rejtvényeik m egfejtését; ezek a 
papírkosárba kerültek. — K. S. T o ln a n ém ed i. A versek most nem ütik 
meg a közölhetőség mértékét. De azért ne veszítse el a kedvét, ezekben 
is fölcsillan itt-o tt az érzék. A rejtvényekhez nem írta oda a m egfej
tést. — T .  B. S. Za laszabar. Ezek a versek még nem ütik meg a 
mértéket. — L. L . Szentes. A beküldött apróságot mai Számunkban 
közöljük.
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A K ö ig a id a iá g tu d o m á n y l Egyetem  m lntagazdas&got 
kapott S öregpusxtzn.

Éber Antal, a Magyar-olasz bank vezérigazgatója és neje 
kétszáz holdnyi területet adományoztak a Közgazdaságtudo
mányi Egyetemnek söregpusztai birtokukból. A birtokon 
nintagazdaságo! létesítenek, hogy az egyelem hallgatói gya
korlati tapasztalatok alapján sajátíthassák el a taiajmívelés ok
szerűségét. Söregpusztán Éber Antal internátust is létesített 
húsz főiskolai hallgató számára. A mintagazdaságot vasárnap 
avatták fel nagy ünnepség közepette. Az ünnepségen megjelent 
az egyetem tanári kara, a főldmívelésügyi és a kultuszkor
mány képviselői és a mezőgazdasági egyesületek és intéz
mények kiküldöttei. Az ünnepséget díszközgyűlés nyitotta rreg, 
melynek keretében Éber Antal Tóth Lajos államtitkárnak 
átnyújtotta az adományozásról szóló oklevelet. Tóth állam
titkár a birtokot és az internátust Steinecker Ferenc dékánra 
bízta. Steinecker Ferenc dékán a kísérleti mintagazdaságnak 
a fontosságát ismertette. Kerpelv Kálmán tanár az egyetem 
programmját vázolta, amelynek alapján a mintagazdaságon 
a tanítást vezetni fogják. A díszközgyűlés után a vendégek 
megtekintették a gazdaságot, amelyet Éber Antal teljes fel
szereléssel adott át. Az internátus magyaros stílusa minden
kit igen kellemesen lepett meg.

A fő ldm íve lésügyi m inisztérium  M ezőhegyesen  
g yapo tte rm elésse l k ís é r le te z ik .

A földmivetésügyi minisztérium kisérletügyi osztályán, 
Újhelyi Andor dr. miniszteri osztálytanácsosnál látható az első 
valódi, ágastól leszakított mezőhegyest magyar terme'sü gyapot. 
Virága hajSíáifinom fonalakból áll, az egész a fehér rózsához ha
sonló. Ha sikerül győzelmet aratnunk a természeten és kikény- 
szeríthetjűk a gyapotnak a mi éghajlatunkkoz való alkalmazko- 
dasát, altkor ezzel a magyar textiliparnak olyan támasza lenne, 
hogy függetlent' eni tudnánk Magyarországot a gyapolbehozatal 
terén a külföldtől. Egy új' gazdasági növény meghonosítása, vagy 
általában a mezőgazdasági termények valamelyikének megnemesí- 
tése évek hosszú sorára kiterjedő kitartó munkát igényel. Magyar- 
országot állandóan az a veszély fenyegeti, hogy az oroszországi 
és az amerúai gabona egyszer el fogja árasztani a mi külföldi 
piacunkat és akkor gabonafelesiegünket nem tudjuk értékesíteni. 
Ezért kell mezőgazdaságunkat más termelésre előkészíteni. S ezért 
helyez a főldmívelésügyi minisztérium nagy súlyt a tejszővetke- 
zetek kiépítésére és főként ezért történnek kísérletezések a gyapot
termesztéssel is.

As á rte rü le te k  b irto k o s a i ad öv issza té rités t fognak  
kap n i.

Az ártéri birtokosokat súlyosan érinti az a visszás hely
zet, hogy ártéri területeik kataszteri tiszta jövedelmét úgy 
számítják ki, mint más földnél, amely egész évben haszno
sítható. A főldmívelésügyi minisztériumban most készül a 
törvénytervezet, amelynek értelmében az ártéri birtokosok 
adóvisszatérítésben részesednek

Száseser h e k to lite r  b o rt v ihetünk k i Ausstriába.
A hosszabb idő óta húzódó magyar-osztrák gazdasági 

tárgyalások befejezést nyertek. A tanácskozások során sikerült 
megállapodni minden kérdésben. A két állam megbízott 
képviselői az új gazdasági egyezményt már alá is írták. 
Az egyezmény százezer hektoliter bor kivitelét biztosítja 
Ausztriába. Az osztrákok viszont textilárut, vasat, fémipari 
cikkeket hozhatnak Magyarországba. Az egyezmény hat hó
napra érvényes.

Egy miniafalu.
Törökszentmiklós község nagyszerű példáját szolgáltatja 

annak, hogy a répnek és vezetőinek egymást megértő és támo
gató együttműködése mennyire fokozni tudja a község haladását 
minden téren. A falu lakosságának Különböző ré egei idők folya
mán tizenöt különféle egyesületet és kört létesítettek, amelyek 
sűrűn rendeznek ismt retterjesztő és szinielőadásozat, hazafias 
ünnepeket és minden mozgalomban előljárnak. December 9-én az 
összes társadalmi intézmények képviselői, több százan érteke.letre 
gyűltek össze Erdély Kálmán főjegyző lelkes kezdésére és Muhoray 
Károly dr. főszo gzbiró elnöklete alatt. A gyűlésen Bodor Antal 
dr., a Falu Szövetség igazgatója hosszabb beszédben fejtette ki, 
hegy nemcsak az egyes embernek hasznos az, ha egyletekbe 
tömörül, de ily helyen, ahol tizenöt egylet működik, azoknak 
maguknak is tömörülniük kell, hogy a Falu tovább fejlesztésének 
összes teendőit közösen megtárgyalva és egymás közt megosztva 
a különféle egyletek közt, egymást megértő és támogató együtt
működéssel igyekezzenek megvalósítani. A gyűlés egyhangúlag 
elhatározta, hogy az egyletek közt ily kapcsolatot létesít és meg
állapította az együttműködés néhány közelebbi tennivalóját is. 
A szövés-fonás széleskörű elterjesztése érdekében nemesített ken
der termeléséhez kezdenek és szövőszékek készítésére műhelyet 
állítanak. Közös erővel közelebbről könyvet adnak ki, amelyben 
szakemberek ismertetik a község múltját, a mai gazdálkodását, 
társadalmi és kulturális viszonyait és megvilágítják a hibákat s a 
jövőbeli haladás útját megjelölik.

K é l iö ld m lves  k itün te tése .

Aigner Kátoly dr. főispán az elmúlt vasárnap adta át Sze
geden szép beszéd kíséretében Szakáll Péter és Imre István mező- 
gazdasági munkásoknak a földn íveiésügyi miniszter elismerő ok
levelét. Az ünnepségen megjelent Koszó István belügyi állam- 
tiúár is, aki ez alkalommal beszámolót tartott.

K ávéterm elés i Idsérlsstak hazánkb an .

Arról értesülünk, hogy a sopronmegyei Kapavár községben 
ezidén kávéültetéssel lettek kísérleteket. A" termeit kávét a soproni 
vegyvizsgáló állomáson vizsgálták meg és a megejtett vizsgálat 
megállapította, hogy a magyar földön termett babkávé jó minőségű. 
A vizsgálat még azt is kiderítette, hogy a Rábaköz zsíros talajá
ban megtermett babkávé nagy mértékben rendelkezik koffein: el, 
a kávé legfontosabb alkatrészével. A Szumatra és Java szigetéről 
származó kávécsemetékea kívül Paraguayból is hozattak kavé- 
cserjét a Raoaközbe, ott elültették és ez a kísérlet is szép ered
ménnyel végződött. Megjegyezzük, hogy az idei kedvező eredményt 
nem lehet, teljesen mérvadónak tekinteni, mert a rendellenes hosszú
ságú nyár alkalmas lehetett olyan növények me,. érlelésére is, melyek 
számára a mi éghajlatunk tulajdonképen nem megfelelő.

Szép e re d m é n n y e l Járt a fűszeres n övén yek  
te rm elése .

A főldmívelésügyi minisztérium két intézménye, a Gyógynövény- 
forgalmi irodi és a Gyógynövény kísérleti állomás már több éve 
fáradozik azon, hogy a gyógyszereket és illatszereket szolgáló 
növényi anyagok termelését mighono-ítsa és gyáriparunkat a drága 
külföldi árutól mentesítse. Egyik-másik cikknél a folyó évben már 
jelentős eredményeket értek el Elsősorban illóolajat szolgáltató 
növények termelését szorgalmazzák, mert már több hazai illóolaj- 
gyárunk van, amelyek a nyersanyagot feldolgozva, az illóolajat 
nagy t telekben szállítják külföldre. Az idén nagy területek korian- 
drommal voltak beve’ve. Az országos átlagtermés 8 - 1 0  mm. 
volt kát. holdanként és gyárak minőség szerint 250.000—300 000 
koronával váltották be metermázsánként. Tekintve, hogy a kor an- 
drom semmi külön’eges munkát nem igényel, termelése a gazdák
nak igen jól kiúzetődött. A koriandromon kívül még sok helyen 
az édes köményt és borsa' mentát termelik. A konyhaköménnyel 
máris szép eredményt értek el gazdáink, amennyiben kát. holdan
ként 4 mm. termést kaptak, melyet méíermázsánként 1.500,000 
koronáért leheteti elhelyezni. A M. Kir. Gyógynövény kísérleti 
Állomás (Budapest, Debrői út 15) a jövő évben legalább 5—6000 
holdon állítja be a gyógy- és fúszeresnövények termelését az ország 
különböző vidékein és a jelentkező gazdákat megfelelő útbaigazí
tással és irányítással ellátja.

V iszketegség, rühesség. sömör ellen használja a rég bevált 
és kiváló «Antiscabint», magyar neve: Borókakenőcs. Kapható 
minden gyógyszertárban. Gyártja: Kosmochemia R.-T., Budapest, 
VII., Dembinszky-utca 4.
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Az iró. Irta: Libola Lajos.
Mesét mondok arról, hogy mi az író. Volt régen hegyek 

körött egy kis falu és nem messzire tőle a völgyben feküdt egy 
szép kis város. Országút kötötte ö-sze a kettőt, amely a hegyek 
között vitt. Történt egyszer, hogy egy vidéki halárus asszony ment 
arra a kisfiával. A '■árosban vásár volt. Késön lett vége a vásár
nak s már alkonyodon, mire kiértek a városból. A kisfiú váltig 
mondogatta az édesanyjának, hogy ő nem megy, mert egy nagy 
gödröt látott és fél, hogy bele esnek. De az anyja rá sem halga- 
gatott. hanem számolgatta magában a nyereséget. Közben rájuk 
sötétedett, terhes felhőket hajtott a szél. Villámok cikkáztak az 
égen. Olyan nagy sötétség leit, hogy két lépést nem lehetett látni. 
Az asszony és a gyermek ijedten álltak meg. Azt sem tudták, 
merre menjenek, mert nem láttak. Egyszerre gondolata támadt, a 
fiúnak, gyorsan kikapta anyja kosarából a gyúfát, oda ugrott a 
közvetlen mellette álló bokorhoz, zsebéből kivett egy darab 
csomagoló- papirt, ebbe száraz falevelet burkolt és az egészet 
meggyújtotta. És ekkor vették észre, hogy a szakadék szélén 
állanak. Ezentúl akárhányszor jöttek, mindig hoztak fáklyát, hogy 
bele ne essenek a szakadékba.

. . .  Ilyen fáklyája az emberiségnek az Istentől való Író.

György götög király elhagyta hazáját. A görög királyi 
pár fővárosából egy görög hajón elutazott. A király útiköltségül 
civilistaként egymillió drachmát kap. Általában az a nézet 
uralkodik, hogy a köztársaság kikiáltása közvetlenül küszö
bön áll. Piastirus tábornoknak határozati javaslatot nyújtot
tak át Othonaios tábornok és valamennyi tiszt aláírásával, 
amelyben a király elmozdhá át követelik. A köztársasági 
lapok azt írják, hogy a király elutazása végleges, mert a 
valóságban a dinasztia elmozdításáról ven szó. A rojalista 
lapok ezzel szemben kijelentik, hogy a nép többsége ennek 
ellenére hű marad a dinasztiához A király távolléte szabad
ságnak tekintendő. Kundariotisz tengernagyot, aki Sándor 
király halála után egyszer már kormányzó volt, most újtól 
felruházzák e tisztséggel. György király hétfőn még elnökölt 
a saját kívánságára összehívott koronafanácson, amelyen ki
jelentette, hogy a trónról semmi körülményeit, közölt nem 
hajlandó lemondani, ellenben a miniszterelnök kérésére haj
landónak nyilatkozott az országot ideiglenesen elhagyni. 
A kormány 2 500 000 drachma évjáradékot állapított meg 
a király számára és külön egymilliót útiköltségre. A király 
Phaleronban egy angol cirkáló fedélzetére szállott és azon 
utazott el. Athénben teljes a nyugalom.

Xacsóh Pongrác meghalt. A Szent Istvin-kórházban elboru t 
elmével meghalt a «János vitéz* szívhez szőlő dalainak szerzője, 
Kacsóh. Pongrác. Ki ne ismerné a Kék 16, vagy a Rózsaszál 
dalát, amelyek rég túlélték a színpadi zajos sikert és ann>ira 
belegyökereztek a magyar Iélekbe, mintha csakugyan a nádfödelcs 
házikók közül sarjadlak volna. Kacsóh egyben kiváló számtan- 
tudós is volt, 1873-ban született Kolozsvárott. Betegsége mar 
régebb keletű volt és elméje napiói-nspra jobban elborult. Nyolc
éves fiacskája gyászolja a magyarság osztatlan részvéte mellett. 
Temetése illő keretek közt folyt le s a zeneszerző sírját rózsa
szálakkal borították el.

Csonka Nógrád és Hnntmegyét egyesítették. Az elmúlt 
hét csütörtökjén történt Bilassag,arma:on Csonka-Nógrad és 
Hont vármegyéknek egyesítése. A közösen tartott közgyűlésen 
alispánná egyhangúlag Baross József dr. balassagyarmati 
járási főszolgabírót választották meg- Ugyanakkor a balassa
gyarmati járás főszolgabirájává Zadányi Guidót, szolga- 
bírájává pedig Qalgóczy Bélát választották meg egyhangúlag.

Egymilliós díj a motornélküli repülésre. Iszer István oki. 
gépészmérnök egymillió koronás díjat tűzött ki azon magyar 
motornélküü repűögép szerkesztője, illetve pilótája részére, iki
nek gépe egyfolytában legalább három kilométernyi lávolságoi 
tud megtenni. A dijat fe!eré.:zoen a tervező, felerészben a pilóta 
kapja.

Columbiában földrengés rombol. A kolumbiai Bogotából 
érkező jelentés szerint a környéken heves földrengés volt, 
amelynek következtében Cumbal, Carlosuma és Áldana 
várom teljesen eltűnt a föld színéről. A talai remegese es a 
vulkánok kitörése egyre tart. Orvosi ápolás híjján a sebesültek 
javarésze mentheteden. A földrengések egyre tartanak. Három
ezer a halottak száma.

Uj törvény az adósságról. A Budapesti Közlöny közölte 
a pénztartozás késedelmes teljesítése esetében a hitelezőt 
megillető kártérítésről szóló törvénycikket. A kártérítés két
féle lehet: nagyobb vagy kisebb (mérsékelt) összegű. Rend
szerint a nagyobb összegű kártérítést kell fizetni; a kisebb 
összeget kivételképen akkor, ha az adós bebizonyítja, hogy 
késedelme nem vétkes, továbbá, ha az adós személyes körül
ményeinél vagy életviszonyainál fogva teljesen nyilván
való, hogy a késedelem ideje alatt a tartozás összegével 
semmiképen sem nyerészkedett. Hogy mekkora a kártérítés 
összege, azt a minisztériumnak egyidejűén megjelenő rendelete 
határozza meg, még pedig a nagyobb kártérítés összegét a 
tartozási tőkének heti 2 százalékában, a mérsékelt kártérítés 
összegét pedig az Állami Jcgyintézet részéről megállapított 
évi váltóleszámítolási kamatlábnak másfélszeres összegében.

A német trónörökös és felesége hazai földön.
Nemrégiben élénk feltűnést keltett az a hír, hogy a német kor
mány a volt trónörökösnek, Vilmos császár legidősebb fianak 
megengedte a hazájába való visszatérést. Az ántánt-orszagok 
fellépésre készültek, de mikor a trónörökös biztosította őket, hogy 
nem fog politikával foglalkozni, elállottak szándékuktól. Képünk 

a trónörökőspárt Oelsben mutatja be.

Az É. M. E. elnökválasztó közgyűlése. Az Ébredő Magyarok 
Egyesülete az elmúlt vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott sz uj 
városháza dísztermében. A közgyűlés cé ja elnökválasztás volt. 
A megjelentek egyhangúlag Eckhardt Tibor remzetgyulesi képvi
selőt választották meg országos elnökké, társelnökké pedig Buday 
Dezsőt es zilahi Kiss Jenőt. Választottak még alelnököket es uj igaz
gatóságot. Eckhardt letette a szokásos fogadalmat majd elmon
dotta székfoglalóját. Annak a reményének adott kifejezést hogy 
az első fehér internac onális kongresszus Budapesten lesz. A ban
kok és a kommunizmus okozta betegségek gyógyItásakent a szövet
kezeti mozgalmat jelölte meg. A közgyűlés feliratban üdvözölte 
Horthy Miklós kormányzót és József Királyi herceget. Castagneto 
herceg elhúnyta alkalmával lészvéttáviratot ku dött az olasz 
fasciónak. Végül a megjelentek a Himnuszt énekelték el.
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Megindulnak a francia-német tárgyalásos. A német kor
mány jegyzékkel fordult a francia kormányhoz s a Ruhr- 
ügy rendezése érdekében közvetlen tárgyalások megindítását 
kérte. Poincaté francia miniszterelnök valasza olyan értelmű 
volt, hogy ennek alapján a tárgyalások megkezdése lehetővé 
válik. A birodalmi kormány a Ruhr-úgy rendezésére vonat
kozóan javaslatokat fog előterjeszteni az antantnak.

Ipari tanfolyamok a fővárosban. Elektromos szerelőipari 
tanfolyam (gyengeáram) kezdődik január 7-én este 6 érakor a 
magyar királyi mechanikai és villamosszerelőipar szakiskolában 
(Vili., Tavaszmezőulca 15.). Beiratkozni lehet folyó évi december 
15-étől déli 12 és 2 óra között és kedden és pínteken d. u. 5—6 
óra között a Magyar Királyi Technológiái és Anyagvizsgáló Inté
zetben (Vili., József-körút 6. sz.). Tandíj 42.100 korona Felvehe
tők azok, akik az előkészítő tanfolyamot, vagy a dynamogép- 
kezelói tanfolyamot elvégezték. Oizmotorkezeiói tanfolyam kez
dődik 1924 január 2 án, szerdán este 6 órakor a Magyar Királyi 
Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Vili., József-körút 6.|. 
Beiratás folyó évi december hó 22-én, szombaton fél 4 órakor, 
ugyanott. Tandíj 29.100 korona. Mesterség igazolandó. Nőszabó
ipari szakrajztanfclyam kezdődik 1924 évi január 8-án este 7 órakor 
a belvárosi reáliskolában, IV., Reáltanoda-utca 7., III. rajzterem
ben. Beiratkozni lehet folyó évi december 7-étől naponta délelőtt 
12 és 2 óra között, kedden és pénteken 5—6 óra között a Magyar 
Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (V ili, Jó/sef- 
körút 6.) I. em. 2. számú irodában. Tandíj 32.100 korona.

Megbukott a bécsi Magyar Újság. A Bécsi Magyar Újság 
amint örömmei értesülünk, anyagi nehézségek miatt megszűnt. 
K lapnak nem volt más célji, csat: az, hogy Magyarországot rá
galmakkal halmozza el. Amilyen őrömmé! értesültünk erről, 
épen olyan felháborodással vesszük tudomásul, hogy ezek a 
csirkefogók Franciaországba tették át székhelyüket és ott «Párisi 
Újsága címűéi új lapot indítottak. A cím vörös betűkkel van 
szedve, főszerkesztője egy francia szocialista hó, a munkatársak 
pedig Magyarországon született akasztóíavirígok. A lap első száma 
is természetesen hemzseg a ránk szert gyalázkodásoktól. Minden 
rovata ártani akar nekünk. Jellemző, hogy a magyar nemzetgyűlés 
tagjai közül Farkas István, Ruppert Rezső, Györki Imre a kedven
cei. Ezeknek a beszédjét kiszínezve használja fel, hogy ellenünk 
ellenséges hangulatot teremthessen.

Angol vegyészek újfajta rnérgís gázokat találtak fel. Angol 
vegyészek a hadügyi kormánynak be.-nuta’tak és megvételre fel
ajánlottak újfajta rendkívül mérges és hosszá ideig tarló gázokat, 
amelyek a háborúban rettenetes pasztítást képesek végezni. A talál
mányokról Amerikában is tudomást szereztek és a washingtoni 
kormány azzal a kérdéssel fordult a nagyhatalmakhoz, résztvenné- 
nek-e egy olyan nemzetközi értekezleten, melynek célja az volna, 
hogy a jövő háborújában a mérges gázok és a tengeralattjárók 
alkalmazását korlátozza vagy eltiltsa.

Tekintetes Harangművek R.-T.-nak, Budapest. Mély tisztelet
tel értesítem, hogy a tiszaesziári két és a sashalmi egy harang 
szerencsésen megérkezett s vasárnap ünnepélyes megá'.das után a 
toronyba el helyeztetlek. Kritikát mondani felesleges, mert a haran
gok magukat dicsérik. Fenséges hangjuktól híveim el vannak ra
gadtatva, bámulatos összhangjuk a legszebb zenei alkotás. Igaza 
volt a R.-T.-nak, mikor sürgetésemre azt válaszolta, hogy a kése
dé! mért kárpótolva leszek a harangok sikeres munkájával és szép 
hangjával. így történt. Elfeledtek mindent híveim és magam is. 
S ha mindenkit Így kárpótolnak, csak azt mondhatom paptársaim
nak, hogy sohs? sürgessenek s maradjanak nyugodtan, mert az 
Ecclésia a legtökéletesebb harangokat szállítja. Szives fáradozá
sukért úgy a magam, mint híveim nevében a leghálásabb köszöne- 
temet nyilvánítom. Kiváló tisztelettel vagyok, Tiszaeszlár, 1923. 
december 12. Bíró Ferenc s. k. róm. kath. lelkész.

Az olajkirály valódi trónra készül. Az albán királyi tróni, 
hír szerint, egy milliomosnak fogják felajánlani, mert csak így 
remélik az ország pénzügyi helyzetének talpraálíiiását. A Chicago 
Tribüné című amerikai lap római levelezőjének értesülése szerint, 
királyul Harry Sinclair amerikai olajkirályt szemelték ki. Sinclair 
bizalmas emberei a múlt héten Rómán keresztül Tiranába 
utaztak.

Halált kért a fogház helyett. Az elmúlt héten kezdődött meg 
Prágában a főtárgyalás Rasin pénzügyminiszter merénylőjének 
bűntársai ellen. A vádlottak padján öt férfi és egy leány ült. 
Tanúkihallgatás végett Soupalt, az életfogy'iglani börtönre ítélt 
gyilkost is elővezették a fogságból és tanúként hallgatták ki. Ki
jelentette, hogy a fogságban oly súlyos szenvedéseket kell elvi
selni, hogy kéri, inkább változtassák át büntetését halálbüntetéssé 
és hajtsák azonnal végre, mert lehetetlen a szenvedéseket tovább 
elviselnie.

A nyúlszivű betörő. Az elmúlt hét péntekjén a Károly kői út 
19. szám alatt levő Elkán-szőrmeárúház alkalmazottai, amikor 
kinyitották az üzletet, meglepődve látták, hogy a psdló egy része 
fel van tontva. Nyomban tudták, hogy ceíörő járt az üzletben, 
de nem vitt e! semmit. Az emeleten lévő üzlethelyiség alatt ét
terem van, ahonnan azonban mintegy húsz abrosz hiányzott. Az 
étterem tulajdonosa pincéreit kiküldte a Teleki-térre és olt hama
rosan ráakadtak a íolvajra, Batta Sándor volt háziszolgára, amint 
a lopott asztalneműt árulgatta. A tolvajt átadták egy rendőrnek 
és bekísérték. Elmondotta, hogy este belopódzott a vendéglőbe és 
elbújt a pincében, majd mikor minden elcsendesedett, két asztalt 
egymásra állított és egy hatalmas kampószeggel felbontotta a 
menyezetet. A lyukon keresztül azonban légvonut keletkezett és a 
felaggatott prémek imbo'.yogni kezdtek. A betörő ettől annyira 
megijedt, hogy mielőtt bármit is magával vitt volna, elmenekült a 
lyukon át. A betörőt letartóztatták.

Genusban házkutatást tartottak az orosz kereskedelmi misszió
nál. Genuában egy kommunirta összeesküvéssel kapcsolatban az 
orosz kereskedelmi misszió tagjainál házkutatást tartottak, nem
különben a misszió hivatalos helyiségeiben is, bár a misszió ve
zetője a helyőrség exterriíorialitasára való hivatkozással tiltakozott 
a házkutatás ellen. Nagymennyiségű magán- és kereskedelmi leve
let foglaltak le.

Ahol minden férfi papucs alá kerül. A szaharai Ghardal-
oázis valóságos paradicsoma a feleségeknek. Ott a házasságkötés 
alkalmával a menyasszony házassági szerződést kap a kezéhez 
és ha ezt a férj megszegi, az asszonynak joga van elválni. Az 
oázis lakossága mohamedán ugyan, az asszonyok mégis állást fog
laltak a többnejűség ellen és minden férfinek csak egy felesége 
van. A nők nagy ellenszenvvel viseltetnek a szeszes italok és a 
dohány irányt, miért is a legtöbb házassági szerződés az italtól és 
dohánytól való teljes tartózkodás ígéretét foglalja magába. Ha a 
férfi inni vagy dohányozni kezd, az asszony elválik tőle.

Ha a mozdonyvezető megunja az életét. Paul Fabre párisi 
mozdonyvezető elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Elindított egy 
mozdonyt és amikor az már sebesen robogott, felmászott a ké
mény mellé és onnan levetette magát. A kerekek halálra roncsol
ták. A mozdony tovább robogott és összeütközött egy szembe 
jövő lokomotlvval, amelynek vezetője még idejében kiugrott. A 
té t mozdony darabokra zúzódott.

Megszökött Bécsből egy bankár, aki kommunista volt. Po
gány József népbiztos sógora, Ficjdu Sándor, aki nagy szerepet 
játszott a vörös világ idején, a kommün bukása után Becsbe szö
kött s banküzlettel egybekötött színházi irodát nyílott, amely fői
lendült. Az elmúlt hét elején sebtiben összecsomagolt, kihajtatott 
a pályaudvarra és jegyet váltott Bukarestig. Csak harmadnapra 
derült ki, hogy a kommunista bankár megszökött és ügyfelei pén
zét, kétmilliárd osztrák koronát is magával vitte. A postássztrájk 
következtében kétnapi egérútat nyert. A rendőrség meg is indí
totta a nyomozást és annyit megállapított, hogy a Bukarestbe való 
jegyváltás valószínűleg csak félrevezetés végett történt.

k  nagyképűség sem segít mindenkor. Egy holland vasúti 
állomás második osztályú várótermében várt a vonatra egy úr, 
akinek igen sok csomagja és egy értékes bundája volt. A jegy
váltás miatt el kellett hagynia a várótermet s így őrizetlenül ma
radt a holmija. Legjobban a bundáját féltette s ezért jól láthatóan 
egy cédulát akasztott rá a következő szöveggel: «Birkózó vagyok, 
tizenhárom bajnokságot nyertem meg, 270 fontot emelek egy kéz
zel. Mindenkit óvok attól, hogy bundámat ellopja. Mindjárt 
jövök!» Mikor visszajött, másik cédulát talált a bundája — helyén 
a kővetkező szöveggel: aFutóbajnok vagyok, tizenhárom verseny 
nyertese. Legnagyobb teljesítményem tizenkét kilométer óránkint — 
és sohasem jövők vissza.

Alkoholista állatok. Az emberiség legnagyobb része hódol 
az alkohol élvezetének, de ki hinné, hogy az állatok között is 
vannak — alkoholisták. Egy angol folyóiratban cikk jelent meg, 
amely szerint a londoni állatkert egyik elefántja mindennap ki
iszik egy üveg whiskyt a legnagyobb élvezettel Egy fiatal nőstény 
elefánt egyszer beteg volt s gyógyításul szeszes italt adtak neki. 
Azóta Diah — így hívják az elefántot — igen gyakran tetteti a 
betegséget csak azért, hogy alkoholhoz jusson. A majmok és a 
tengeri macskák dühöngök is lesznek a szeszéit. Ha tyúknak 
pálinkáskenyeret adnak enni, olyan lesz, mintha megbolondult 
volna. Az aranyhalacskák is Ízletesnek találják a szeszt. Kísérletet 
tettek a kis haacskáxí.al s ezek addig kóstolgatták a csalóka italt, 
míg elvesztették zz eszméletüket. A kígyók igen sok alkoholt 
tudnak elfogyasztani, anélkül, hogy megártana nekik.

Aki ad  v a la m it fogai szépségére és hogy a szája illatos 
legyen, Ámor fogkrémet használjon. Gyár: Pán Laboratórium IV., 
Régiposta-utca 2. sz. Budapest.
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Uj-Guineéban új emberevő néptörzset fedeztek fel. Frank 
Hurley amerikai kapitány, neves földrajzi kutató, aki most tért 
vissza ausztráliai utazásából Newyorkba, érdekes felfedezéséről 
számol be newyorki tudományos körökben A kapitány Új-Gui- 
neában ú j kannibál népfajt fedezett fel, melyről azt álltja, hogy 
arcuk vonásaiban csodalatosán hasonlítanak a sémitafajü néphez, 
azzal a különbséggel, hogy bőrük bronzszínű A kapitány el
mondja, hogy ez a vad törzs az ő expedíciójának megérkezése 
előtt semmiféle fémet nem ismert s főzőedényeit agyagból készí
tette. Hurley kapitányt és társait mérgezett nyilakkal fogadta az 
ú j kannibáltörzs, mely azonban csakhamar megbékült, midőn az 
expedíció mindenféle hasznos eszközzel ajándékozta meg őket. 
E kannibáltörzs szokásai rendkívül vérengzők és kegyetlenek. 
A törzs legnagyobb tiszteletben áiló férfia az, akinek ajtaja előtt 
a legtöbb emberi koponya található. Ha a törzs foglyokat ejt, 
akkor először elzárják őket, fogságukban kezét-ábát kitörik a sze
rencsétleneknek, hogy meg ne szökhessenek. Másnap aztán meg
eszik őket, miután kókuszdióval ízletesen megfőzték foglyaikat.

Szabadon garázdálkodnak a Felvidéken a rablócigányok. 
Leibitz szepesi város környékét legújabban erősen veszélyezte
tik az ott tartózkodó oláhcigánykaravánok. A minap az egyik 
cigány rablóbanda bevonult Leibitz városba s világos nappal több 
házba behatolva, számos betöréses lopást követett el. Az egyik ház
ból ezüst evókésileteket loptak, a lakók azonban üldözőbe vették 
a cigányokat. A vad hajszában részt vett az utca egész közönsége. 
A cigtnyok kitűnő futóknak bizonyultak és üldözőik nem tudták 
őket utóiéról. A rablóbanda azt üzente a város lakóinak, hogy leg
közelebb megismétli látogatását, mivel a cseh csendőrségtöl már 
csak azért sincs okuk félni, mert ők valamennyien cseh hazafiak
nak val'ják magukat

Csak pénzért kötelességtudók az oláh vasutasok. Az utóbbi 
időben megcsappant Oláhországban a napirenden lévő vasúti sze
rencsétlenségek száma. A szerencsétlenségek csökkenésének igen 
egyszerű és természetes az oka: az oláh vasutasok betartják a 
vasúti forgalom legelemibb követelményét, a menetrendet. Ezt 
ugyan minden valamire való államban megteszik, de az már ala
posan rávall az oláh kötelességtudásra, hegy a vasutasok jutalom 
ellenében végzik rendesen a munkájukat. Jellemző a tő ünk elrabolt 
udvari vonat sorsa is. Az oláh méltóságoknak úgy látszik, túlsá
gosan előkelő volt a vonat, hát egyszerűen árubzbocsátották és 
megvették tőlük a franciák, ami nem vall valami kényes ízlésre.

Drótnélküli távbeszélő szolgálatot vezettek b t Amerika és 
Anglia között. A drótnélküli telefonszolgálat továbbfejlesztése terén 
nevezetes eredményt értek el az elmúlt napokban. Az Egyesült- 
Államokból ugyanis Angliába küldtek kisérletképen üzenetet és a 
newyorki továbbító-állomáson mondott beszédet Londonban, vala
mint a vidéki angol felvevő-állomásokon egész tisztán hallották. 
Az üzenet elküldése amerikai időszámítás szerint esie tíz órakor 
történt, a megérkezés időpontja — angol időszámítás szerint — 
éjjeli három óra volt. Noha a légköri viszonyok egyáltalán nem 
kedvezlek, ennek ellenére egészen jól lehetett követni a beszédet. 
Ha a többnapos kísérletek állandóan ilyen sikeresek lesznek, akkor 
rendszeres drótnélküli távbeszélő-szolgálatot fognak bevezetni az 
Atlanti óceán két partja között.

A goromba admirális. D Aubigne IV. Henrik francia király 
admirálisa volt. D’Aubigne megleheiős nyers modorú ember volt, 
de sokat megengedhetett magának, mivel a király igen kedvelte. 
Egyszer hadgyakorlat alkalmával La Force kamarással együtt a 
király sátorában aludt. A király már elpihent, D'Aubigne és La 
Force azonban még hangosan beszélgettek. D'Aubigne a királyra 
terelte a szót és megjegyezte:

— Henrik a leghálátlanabb királya a világnak!
— Hogyan? — hökkent meg a gorombaság miatt a kamarás.
A király még ébren volt, hallotta a megjegyzést és meg

szólalt :
— D'Aubigne azt mondja, hogy én vagyok a világ leg

hálátlanabb királya!
D'Aubigne egyáltalán nem jött zavarba, hanem nyugodtan 

rászólt a királyra:
— Aludjon inkább, uram, még sokkal külömb dolgokat 

akarok elmordani a kamarásnak !
A Magyarországi munkások rokkantsegélyző- és nyugdijegylete fe l

emelte a tagdfjakat és segélyeket 1924. január 1-től kezdődőleg. Osztá
lyonként a következő tagdí ak fizetendők: 1. o. 180, II. o. 240, I I I .  o. 
300, IV. o. 360, V. o. 480 és a V I. osztály 600 korona hetenként. Az 
ezután beiratkozók részére 10 évi tagság után a havi nyugdíjak a követ
kezők : I. o. 10.800, II. o. 14.400, I I I .  o. 18.000, IV . o. 21-600, V. o. 
28 800 V I. o. 36.000 korona. A rokkantsági segélyek a tagsági evek ará
nyában 18 000, 24.000, 30.000, 36.000, 48.000 és 60 000 koronára emel
kednek. A beiratasi díj 750 korona. Rokkant- és árvasegélyekre az egylet 
1923-ban 20 m illió  koronát fizetett ki. Felvilágosítással szívesen szolgál
az egylet közp mtja (Budapest, V i l i - ,  József utca 23. sz.) vagy bármely 
fiók ja , befizető helye, ille tve tagcsoportja.

Előfizetési felhívás!
1924. január 1-én új előfizetést nyitunk s mindazoknak, akik 

egy évre előfizetnek, ingyen adunk egy a kiadásunkban megjelent 
1924. évre szóló gazdag tartalmú igen értékes naptárt, melynek 
bolti ára 3000 korona. A naptárt az előfizetési díj beérkezésének 
napján postára adjuk.

A „V asárnap'* a legolcsóbb és legkedveltebb hetilap.
E L Ő F IZ E T É S I D IJ A K :

n eg yed évre  , . . .........................  3000  X
f é l é v r e ..................................................... 5 S 0 0  K
egész é v r e ......................... . . . 11500 K

Mutatványszámot ingyen küld

A „Vasárnap** k iad ó h iva ta la
Budapest, V I. ,  Ó -utca 10. szám.

Egy ember — két lélekkel. Angsában igen sokat beszélnek 
és (rnsk egy emberről, aki kettős élelet él: a magáét és a testvér
bátyjáét. Ez az ember igen szorgalmas és becsületes munkás, há
rom gyermeknek az apja. Családját szereti és tisztességesen gon
doskodik övéiről. Igen gyakran azonban abba hagyja a munkát s 
azt hiszi, hogy ő — a saját testvérbátyja, aki a világháború alatt 
elesett. Az ő hite szerint testvérének a lelke időnként beléje száll, 
ami abból is látszik, hogy ilyenkor teljesen a testvérének a jelle
mét veszi fel. A feleségét ebben az állapotban «sógornőnek», 
nevezi, gyermekeinek pedig őt «nagybácsinak» kell szólítani. 
Hogy ez a munkás nem tetteti magát, abból is látszik, hogy az a 
tudat, mintha ő a sajat testvére lenne, delejes álomba hajtja. Ha 
ebben a hipnotikus állapotban a nevét kérdik, a bátya nevét 
mondja be s ha felszólítják, hogy érintse meg a fivére arcát, a 
saját arcát fogja meg. Érdekes, hogy olyankor, amikor a bátyjának 
a lelke él benne, pontosan elmond minden részletet, ami bátyjá
val a háború alatt történt s állítólag bebizonyosodott, hogy a 
munkás ezekről azelőtt sohasem hallott és nem tudhatott róluk. 
Hogy mennyi igaz az angol lapoknak erről a különös esetről Írott 
tudósításaikból, azt ellenőrizni természetesen nem lehet, bár a 
hipnózis ma sokszor valóban csodálatos dolgokat mutat meg az 
emberek előtt. Valószínű, hogy ebben az esetten is egy jó mé
diumról van szó s az eset orvosilag magyarázható.

Testvérgyilkosság után — öngyilkos lett. Az elmúlt héten 
Budapesten a Lipót-körút 13. számú házban, a házfelügyelő laká
sán Bokros István lakatossegéd revolverrel rálőtt Etel nevű 
nővérére, majd halántékon lőtte magát és meghalt. Bokros össze
szólalkozott a nővérével, mert az ellenezte, hogy ő vadházasság- 
ban él. Felindulásában ragadott fegyvert, amellyel, tettét látva, 
magát is megölte.

Kevesebb 
pénzbe kerül\
a kávéja, ha babkávé és
pótlék helyett egymagában
az újfajta „ENRILO**-
ból készíti.,, ENRILO "
tökéletesen pótolja a bab
kávét. Erősebb, táplálóbb,
izletesebb és ezenfelül 

használatban rendkívül
olcsó is.Eme különlegesség
minőségéért gyártójának, a
FRANCK H E N R IK  F IA I
cégnek világhíre szavatol.

ENRILO
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Az emlékezőtehetség csődéi. Hogy az ember emlékezöiehet- 
ségét mennyire fejlesz'heii, arra a legérdekesebb példát a hindu 
papok nyújtották, akik már háromezer év óta megőrizték emléke
zetük «-en’ könyveiket anélkül, hogy valaha leírták volna. 
Ped a hinüi a szentírasa négyszer olyan terjedelmű, mint a mi 
bibliánk. A t.ndu  papok, a braminok mindegyike felszentelése 
élőt* vizsgát tc'z, amelyen hiba nélkül, szóról-szóra tartozik el
int? dani az eg sz szent könyvet. Egy alkalommal Müller Miksát, 
az oxfordi eg, \m egykori világhírű tanárat, aki a szanszkrit 
ny Ívnek az új .orbar. legalaposabb ismerője volt, felkereste egy 
h Ju  pap, a li kijelentette, hogy ő a Mahab arat át, a hinduk 
nodaszép hős ölteményét, amely százezer pár versből áll, hiba 
nélkül tudja k .ülröl. A tüdős próbát tett vele és valóban, akár
hol ütötte fel a könyvet és elmondott egy sort, a bramin rögtön 
folytatta és egyetlen egyszer sem tévtdett. Sőt, amikor a tudós az 
egyik s.-ót — a könyvbe került sajtóhiba miatt — rosszul olvasta, 
a bramin rögtön megállította és kijavította a hioásan ejtett szót. 
Homeros híres görög költőnek két nagyszerű hőskölieménye, az 
«iiías» és az «Odyssea» is ilyenformán maradt fenn a nép ajkán, 
pedig ezeknek a költeményeknek mindegyike egy-egy vaskos kötet, 
így maradtak fenn a germán törzsek csodasz-p mitológiai törté
netei, hősi d?lai és himnuszai is. A gall papok tízezer verset tud
tak kívülről, amelyeket t tios szertartásaikhoz és varázslataikhoz 
használtak. Az újkorban legcsodálatosabb emlékezőtehetségük a 
kínaiaknak van A kínai nyelvben ugyanis nincsenek belük, hanem 
minden szóra külön jel van, úgy, hogy annak, aki tökéletesen 
akar kínai nyelven írni és olvasni, annak több ezerre menő jelet 
kel! ismernie. Ezeknek megtanulása igen nagy fáradságot vesz 
igénybe, úgy, hogy magasabb hivatásra készülő tudósok rém rit
kán csak 60 -70  éves korukban tehetnek tökéletes tudományra 
szert.

— - T  R  É F Á K '—
Kivágta m ag á t

Matyi bácsit, alti közismert iemplomkerülő, megszólítja a 
plébános úr:

— Hogy van öreg, mindig; én bizony nagyon ritkán látom 
a temolomban.

— Hát csak meg vagyok, lassan; biz ér. is ritkán látom ott 
a plébános urat — felelte ravaszul a vén kópé.

(B e k ild te : M o lnár István, N a p p a liró l.)

j ő  testvérek .

Lacikát és Vilmát édesanyjuk így faggatja:
— Neked van öt diód és Vilma kér tőled két diót, akkor

hány diód marad neked ?
Lacika : Öt dióm marad!
Anya: Miért marad öt ?
Lacika: Azért, mer; Vilmának nem adok egyet se, hiába kér.

(Beküldte: Kónyt Pál, ÉgeMhalompasztáról.)

Úgy is j ó l
Két falusi gazda vitatkozik, hogy mi is legyen az a Kolum

busz tojása? Megállapodnak abban, hogy elmenjek megkérdezni 
a Orünoaum botost.

— Mígmondom — válaszol nekik Oiünbaum — de hoz.on 
mindegyiküli öt-öt tojást.

— Nekem most nincs tojásom — veti közbe az egyik gazda.
— Sebaj — feieli az élelmes Grüabmm — maga hozhat 

egy darab vajat is!
■uiniw T m  s »m

— •R E JT V É N Y E K '—

3  B tetU reJívény.X  K o c k a re jtv é n y .

10 10 10 10
4 3 3 3
2 4 4 2
2 4 3 2

(Ezeket a számokat helyesen összeadva, 
jobbról balra és balról jobbra egy ő sz 

szeget kapunk.)

(B e k ild te : Valyó M anci Kondo
rosról./

Péter Sándor 
Károly András
(A nevek kezdőbetűi helyesen 
őaszerakva egy város nevét 

adják.)

(Beküldte: Borsi Mózes Úszód 
ról.)

A  rejtvények helyes megfejtését a megfejtük és nyer
tesek névsorával jövő évi 3-ik számunkban közöljük.

A 49-ik számban közölt rejtvények helyes megfejtése:
1. Képrejtvény: ErŐ9 vár a mi Istenünk.
2. Talány:

K o rán  lesz m é g !

Két kis testvér arról beszélgetnek, hogy mit kértek a Jézus- 
kától kaiácsonyra. Az egyik hintalovat kért, a másik kis kocsit.

Megbeszélik, hogy a lovat a kocsiba fogják, ostort csinálnak 
és kocsikázni fognak a szobában.

— Én ülök a bakra — mondja az idősebbik.
— Nem, nem — kiabálta a kicsi — a bakra én ülök. 
Rettentő zsivajt csap iak, veszekednek. A lármára bejön az

apjuk. A nagyobbik tovább erőszakoskodik:
— Én ütök a bak ra!
— Szállsz le a bakról, te haszontalan! — kiált az apa — 

és egy gyors nyaklevessel csöndet teremt.

A tak a ré ko s  g ye re k .
— Papa, meg akarsz spórolni ezer koronát?
— Hogyne.
— Nohát akkor nem kell megadnod azt az ezrest, amit 

Ígértél, na karácsonyra nem kapok intőt. Mert kaptam !

Vallom ás, vallatás.
Bíró: Férjes asszony ön?
Vádlóit: Ó, már kétszer is férjhez mentem . . .
Bíró: Hány éves?
Vádlott: H uszonkettő!
Bíró: Szintén kétszer?

3. Számrejtvény: Lassan járj, tovább érsz.
Megfejtettek: Péchy Elek, Csala János, Horváth M ik lós, ifj. Papp 

Im re, Laikó Frigyes, Szijjártó Szabó Benjámin, Matics István, Boros 
M ihály, Maros Gábor, if j . Spisák János, Aranyos János, ifj. Erdős János, 
ifj. Nyerges M ihály, Balogh Elek, ifj. Éva Béla, ifj. Urbányi Ferenc, 
Tóth György László, Tüzes István, Kiss József, Takács Rezső.

Jutalomkönyvet nyertek: Maros Gábor (Budapest), 
Lajkó Frigyes (Szajol), ifj. Horváth Miklós (Jász
apáti), ifj. Papp Imre (Szentes), Péchy Elek (Gelej).

A 50-ik számban közölt rejtvények helyes megfejtését 
a megfejtők és nyertesek névsorával a jövő héten közöljük.
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— V Á S Á R  P IA C —
(Fővárosi á rak  decem ber hó 2 3 -á n .)

Oabonaárak.76kej.-os tiszavidéki búza 109.000—111.000,79 kgr.-os 
tiszavidéki b ú 'a  H 0 .7 0 0 -il2 .0 0 . rozs 82.500-83.500, takarmányárpa 
75—78.000 sörárpa 84-87.000 köles 85 -  87.000, zab 80—88.00 > tengeri 
ló) 8 1—°5 000, tengeri (ú |) 74—75.000, repce 2 0 0 - 210.000, korpa 48— 
49.000 K metermá'sánkint.

V ető m agvak . Lóneremag nagyarankás, nem tisztítható 430.000— 
540.000 lóheremag nagyarankás, tisztítható 550.000—580.000. lóheremag 
nagyarankamentes 601.000 689.000, lucernamag nagvarankás, nem tisz
títható 460.000—480.000, lurernamag nagyarankás, tisztítható 500.000— 
550.000, luc-rnamag nagyarankamentes 600.000—680.000, mák 310.000 — 
320.100, viktóriaborsó 150.099— 160.0 K). tavaszbükköny 90.000—93.000, 
baltacimmag 90.60 J—95.000 K m étrim izsánként.

T a k a rm á n y . Rétiszéna elsőrendű ó 36.000—45.000, másodrendű 
ó 26 000— 35.000 harmadrendű csomagolásra 15.000—25.000, nádtakar
mány, száraz 11.000, muharszéna 35 000 -5 0  000 lucernaszéna 60.0 0, 
zabo-bükkönyszéna 42 00 l, tenzeriszárkóré 11 000, takarmányrépa 12.000— 
14.( 09, ilomszalma 14.500—18.000, zsúpszalma 19.ÜU0—25.000 K métt-- 
mázránkint. — Mütakarmánypiac. Szárított répaszelet 550, ola ipcgáoa 700. 
sörtörköly 400, m alá táé ira  440, mehsz 360, lótáp 300, konkoly 560 K 
kilogram -nnnkin t.

V a g ó m a rh a v á s á r. Príma ökör 5800—6300, silány 3000 — 4200, 
bika (|ó) 5300- 6000, silány 3600—5100, tehén (jó) 4890—5600, silány 
3900 — 4700, kicsontozni való 2tü0—3100, növendékmaina 3800—5000 K 
kilogram m onkint élősúlyban.

S e rte svá sá r. Konnvfl 9300— 19.000, közepes 9803— 10.200, öreg 
9850—99)0 X kilogramm onkint élősúlyban.

Tenyészá lla to k  és já rm o s ö k rö k . Elsőrendű erdélyi, príma fehér 
járm osökor 6—7000, elsőrendű tarka já mosókor 4500 -  5500. másodrendú 
ta rka jármosö<ör 4 — 4500, f.iss fejős és vemhes tehenek 5—6000, l ’/z éves 
üszők és tinók 4—4500 K.

Juhvásár. H iz la lt ürű 3500, feljavított juh  3400, kiverő és anyajuh 
3800 K -ig  kilogramm onkint élősúlyban.

Nyersbőr. Nyers marhabőr 7500—7S00, száraz marhabór 15— 
15.200, nyers borjúbőr fei né.kül 12 590—13 000, száraz b rjúbőr fej né l
kül 25—26.000, lóbőr sózott 85—90 009. lóbőr száraz 65 —70.000 gyapjas 
junbőr 6—6500, nyi o tt juhbör 6—6500 K  kilogrammonkint.

H a lp ia c . Ponty, elsőrendű 9 —10 000, másodrendű 7—8000, harmad
rendű 5—1,00) süllő elsőrendű 18 —2 2 000. másodrendű 16— t7-0i)0, har
madrendű 12— 15.000, csuka, elő 8 — 12.000, jegelt 6—7000 K kilog.am - 
monkint.

H ú sp ia c . Marhahús, elsőrendű 94—11.600, másodrendű 6600—9200, 
borjúhús elsőrendű 13—16.60), másodrendű 10— 13.000. seriéshús, első
rendű 13.200— 14. 00, másodrendű 10— 13.000, zsír és háj 13.600— 14.400, 
zsirszalonna 12— 13.200 K kilogramm onkint.

B arom fi és to jás. Élő csirke, sütnivalő 14—20.000, élő tyúk 
22 -  26.000 K páronkint, ruca, hízóit 10.500— 11.500, lúd, hízott 10.500— 
12.060, pulyka, h zott 3—10 000, lúdzsir 17— 19.000 K kilogram m onkin t 
Tojás darabja 860-500 K.

Zöldség é9 gyümölcs. W oltmann burgonya vagon tételekben, 
budapesti ál omáson 270 2)0 ( l —10 mázsás tételekhen, budapesti nagy- 
kere'kedelemben 290 — 300), sárga burgonya 400—4 0 (420—450). rozsa- 
Durgonya 440—460 (460—490), makói vörösaagyma 330—420 (420—450), 
m .kó i fokhagyma 450 -500 (500 -  550), sargar.pa 450— 550 (500 — 60d), 
vörö répa 350—410, petrezselyem 600—650 (600 —700), káposzta 250 -  
230 ( 280 -300), keikájosz a 0J— 450 (400 500), alma 5000 9*100, "Orte 
6— lOuOO, szőlő 8 -9 )0 0 , dió 7—93 )0, diobél 22— 26.003 gesztenye 8000— 
15.000, füge 14— 16.000, aszalt szilva 8 —9000 K kilogramm onkint.

B o r  és szesz. A 11—1 ’ fokos k ifo rrt ú jbor 900—1201 K. Tokaj- 
hegvalján 1500. a 14 fokos Mó-on 1601— 1800 K literenkin , de élénkebb 
a. balatoni, badacsonyi, hevesi, gyöngyösi egri és kecskeméti pi«C is. — 
A sze.zpiacon megéié kü lt a forgalom. Törköly 14—14.500, seprő 13.260 — 
13.600, s iivórium  13 — 19.000, első e n lü  borpárlat ÍZ— 18500 K literen- 
k.nt, forgalm i adó nélkül, a főzőtelepen.

Főmunkatárs: Budajr Barna. Felelős kiadó : Meskó Pál.
Főszerkesztő: Mesko Pál. Felelős szerkesztő: Héjj Imre dr.

AZ A G Y V ELŐ  T Ö R T É N E T E
E L B E S Z É L É S ,  o I R T A : Z S O L D O S  L Á S Z L Ó .

(5. folytatás.)

Mindenáron hallani szerelte volna ezt a koponyátlan 
szerb agyvelőt, vájjon csakugyan méltó volt e, az ő feleségé
nek szerelmére az a Dimitrievics Szvetozár? És hogy miket 
beszélt neki Danica? Óróla? Magáról? A szerelméről? 
Hogy tervezték a jövőt? Boldognak érezte-e magát Danicával 
és boldognak érezte-e magát — mondta e, hogy boldognak 
érzi magát ? — az a bűnös asszony ezzel a szerb agyvelövel ?

Valószínű, hogy beleőrült volna ebbe a töprengésbe, 
mert hiszen egy átvirrasztott éjszakán — igaz, hogy egyelőre 
csupán egy szempillantásnyi ideig — már az a gondolata 
támadt, hogy megkéri Husszein doktort (az volt a legügye
sebb alorvosa), hogy vegye ki (altatással) az ő (Sebes 
doktor) agyveleiét a koponyájába és kapcsolja bele helyébe 
ezét az átkos szerbét, hadd változzék át (legalább belsőleg, 
mert hiszen a teste már odalent porlad a temetőben...), 
hadd változzék át ő azzá a hitvány Dimitrievics Szvetozárrá 
és hadd szerelhesse és hadd láncolja magához olyan szere
lemmel Danicát, aminővel Sebes doktor nem tudta szerelni 
és magához láncolni azt a ragyogó szemű, gyönyörű 
asszonyt.

bt azonban, az őrület határán, nem várt szenzáció tör
tént. Danica kereső-levelére megjött a válasz a Sebes házas
sági tragédiájáról mit sem sejtő törők hadvezetőségtől, hogy 
a férje (mert Danica annak vallotta) a konstantinápolyi Sebes
klinikán szerencsétlen műtét következtében meghalt. A dél
szláv sajtó erre kipattantotta az egész históriát s valósággal 
közönséges gyilkosnak nevezte elemi dühvei Európa és a 
világ előtt Sebes doktort, aki hát csupán egyéni bosszú- 
szomjára hallgatva, gálád élveboncolást végzett a felesége el- 
csábítóján, szóval szerencsés vetélytársán, csakhogy eltegye 
láb alól.

Ez a dolog, természetesen a legkülönfélébb 
kommentárral, végigjárta az egész világsajtót s így 
Konstantinápolyban is élénk beszéd tárgya lett 
Ez aztán egyszeriben kijózanította Sebest

— Hát megérdemli az ilyen asszony — gondolta 
magában — azt az iszonyú gyötrelmet, amit én meg most 
is átszenvedek érte? Nem érdemli meg!

Elment a konstantinápolyi őrültekházába és kiválasztott 
magának egy gyógyíthatatlan dühöngő férfit, egy púpos 
nyomorékot s a világraszóló eselre való tekintetből (mert a 
szerb lapok most már Sebes operációjára hivatkozva, a török 
foglyok kiirtásával fenyegetödztek) kieszközölte a nagy
vezérnél, hogy ennek az amúgy is élőhalott embernek a 
koponyájából kioperálhassa a beteg agyat és annak csodalatos 
módja és rendje szerint átültethesse az örült emoer koponyá
jába az ó laboratóriumában vegetáltatott szerb tüzerfóhad- 
nagy agyvelejét.

A nagyvezér beleegyezett. Megtörtént minden. Hat 
héttel később, mikor az agyvelőt cserélt nyomorék örült 
végre nagynehezen magához tért, Sebes doktor a külön e 
célból megjelent szakbizottság jelenlétében először is ezt 
a kérdést intézte — szerb nyelven — a megoperált török 
elmebeteghez:

— Hogy hívnak ?
— Dimitrievics Szvetozár — hangzott el szerb nyelven 

a rövid válasz a török száján, holott azelőtt (hisz ez érthető) 
egy mukkot sem beszélt szerbül.

— Van-e szeretőd? — volt a második kérdés.
A púpos, nyomorék törők a füléig húzva szét a száját, 

elvigyorodott:
— Van!
— Hogy hívják a szeretődet ? — kérdezte Sebes doktor, 

miközben a szive erősen dobogott.
A nyomorék, mintha meg kellett volna magát erőltetnie 

a gondolkozásban, egy darabig összeráncolt 
homlokkal halgatott. Aztán egyszerre csak bol
dogan elvigyorodott és hamisítatlan szerb kiej
téssel sutiogta, hogy:

— Danica.
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I ingatlant venni vagy eladni óhajt, fór 
daljon bizalommal hozzám ; minden elő
leg nélkül, szorosan a megállapított juta
lékért eléri a leggyorsabb lebonyolítást 

KISS LAJOS, Budapest, IX . ,  Lónyel u. 19.

BRILIÁNSOKAT,
gyöngyöket, régiségeket bárkinél drágábban vess
Q v p lz p lv  F m i l  K ,rí,y’  Te l.: József 105-35. 
□ Z v K C iy  L . I l i I I  „ c  1 (Teréz-templom m.)

Pálinkafőzőüstöket, mosóüstöket és 
tejgazdasági üstöket 
stb. vörösrézből, első*
rendű kivitelben raktárról ■  B j  “
szállít, központi és mező- 1
gazdasági szeszíőzdéket^^hflM ^ <
szakszerűen berendez
Oodra Sándor és Fia BBB  L
rézmővesflzeme, Budapest, Gróf Haller-utca 4. ss. 
Nagyvásártér közelében. Telefoni József 50—12.

Ekék, ekealkatrészek,
b g £ g ^ kapálóekék,Tfikaszálók)
iR arokrakó  és ké vekö tő  arató gépek , 
l ó g e r e b l y é k ,  ké zi-járgányo so k, 
m otoros- és gözcséplőkészletek, 
szecskavágók, répavág ok , d a rá ló k , 
m orzso ló k s m ind en  egyéo gazda

sági gép és szerszám  a 

„HANGYA" gép osztá lyán á l
szerezhetők be leg ju tányosabban.

D r. H é ra y  A n d o r
■Orsi. Földbirtokrendezö Bíróság* által engedélyezett 
in g a tlan fo rg a lm i éa fizletértékeefto Iro d á ja  

Budapest, IX ., Rákos-utca 11., földszint 1. 
T ö rt. bej.cég. (Cégvezető : D án ie l N án dor.)

MRAVKÓ JÓZSEF
puskám Gves és fe g y v e rk e re s k e d ő  

B udapest, V I I . ,  K á ro ly -k ö rú t 9 . sz.
Elválla l i mindenféle fegyver javítását, átalakítá
sát és felújítását. — E lad t eltörendő gyártmányú 
golyós, sörétes, ismétlő és automata vadász- 
fegyvereket. — Legjobb minőségű mindennemű 

golyós, sörétes töltények, lőszerek.

Ruházati szükségletét
lege lőn yöseb b en  a 3

„HANGYA
vidéki szövetkezeteiben  szerezh eti be.

K A P H A T Ó : F é r fi-é s  női-ruhának v a ló  szöve
tek, feh érnem űre, ágynem űre v a ló  ch iffo n , 
vászon , zep h ir, k an av ísz . S zabókellékek , kész  
feh ém em űek és  felsőru h ák , ú gysz in tén  m ind en
nem ű röv id -, kézm fl-, k onfekció- és d íszm űáruk.

ZÖVETKEZETEK FIGYELMÉBE!
MnsnMnMHnsmHBBisBBmMnnmnnnanBBHBBBnHnsBBHHmBBmBBHSBnanBBHnnnsnnBmBnHnmmBmma

Elsőrendű színbőrböl készült férfi-, női-, gyermekcipők, box-, sevro- és 
zsíros-bőrből a le g ju t á n y o s a b b  napi árakon szerezhetők be a

„ H A N G Y A "  C 1 P Ö O S Z T Á L Y Á N Á L ,

MUNKÁSCIPÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Pálinkafőző- és mosóüstök vörösrézből. 
R É Z G Á L IC  — R A F F IA  -  R É Z K É N P O R  
szab. B alato n -, T u ru l-  és Vermőrei-rendszerű

szőlőpermetezők
szénkénegezök, háti és egy- 
kezes kénporozógépek a legol
csóbb gyáriáron beszerezhetők 
SZONTÁGH PÁL rézáru- 
gyár (CégfőnökTerényi Samu)

s
A magyar gazdák, földművesek és kisiparosok

fiMBT közkedvelt "M l
ára 4000 K Nagy Képes Szent Család Naptára 1924. ára 4000 KUj Barázda Naptára 1924. évre ...

Nagy Képes Regélő Naptára 1924. évre ára 4000 K 
Nagy Képes Családi Naptára 1924. évre ára 4000 K

Falu Naptára 1924. évre ................ ára 3000 K
Vasárnap Naptára 1924. évre .. ára 3000 K

című naptáraiból már csak kevés példány kapható.
Siessen a bevásárlással, míg a készlet tart, 

nehogy naptáraink elfogytával selejtes 
ponyva-naptárt legyen kénytelen 

drága pénzen beszerezni.

Naptáraink kaphatók a lapárusítoknál és 
a «Hangya» boltokban és megrendel
hetők a kiadóhivatalban is, Buda

pest, VI., Ó-utca 10. szám.

NAGY UJEV1I VÁSÁR!
Csak ré£i vevőimnek olcsó árak!

kézműáru r.-t., 
Budapest, Fővám-tér 3. szám.

(K özpon ti vásárcsarnokkal szemben.)

Príma vászon, métere ... K 9.000
Príma zefir, métere ......... K 10.000
Príma kanavász, métere... K 11.000 
Príma barchent, métere... K 11.000

Gyapjúszövet, métere K 19.000 
Férfi ruhaszövet, métere... K 35.000 
Férfi ruhaposztó, métere... K 68.000 
Berliner kendő, darabja ... K 60.000

Menyasszonyi kelengyék, szövetek, selymek nagy választékban! 
M in tákat szívesen kü ldünk I

Stephaneum nyomda és könyvkiadó r. L Budapest, V ili., Szentkirályi-utca 28. sz. Nyomdaigazgató: Kohl Ferenc.


