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Halottak napjára.
Nem sír-rí, — néma sír.
De mégse: balzsam ír.
Borús, halvány, halom,
Benn’ pusztulás malom,
Lisztje új élet ír!

Zokog a gyász! Ah kín!
Nem ad vigaszt, hang, szín!
Lázálma zsarnok jós,
Szívkönnye vértől sós,
Jajja: tört csonton sír.

Győztes az, ki hernyóvoltát,
Szellem nappal itatja át,
S míg leveti sötét vázát,
Pillangója könnyű szárnyát,
Örök élet újítja át!

József királyi herceg és Gömbös Gyula 
miniszterelnök jelenlétében leplezték le 

a nagytétényi hősi emlékművet.
Nagytétény község a világháborúban elesett 

hőseinek emlékművet állított, amelyet a napokban 
ünnepélyes keretek között leplezett le József királyi 
herceg. Az ünnepségen megjelent Gömbös Gyula 
miniszterelnök is. Az emlékművet, amely termés
kőből összeállított gúla, tetején bronz turulmadár
ral, a Szentháromság-téren helyezték el, alkotója 
Thomas Antal műépítész.

A községháza előtt diadalkaput állítottak fel 
s itt fogadták a polgári és a katonai hatóságok kép
viselői a gépkocsin érkező miniszterelnököt, majd 
József királyi herceget. A Szentháromság-téren tá
bori mise volt, amely után megkezdődött a felava
tási ünnepély.

József királyi herceg hosszabb beszéddel avatta 
fel az emlékművet.

— Koronatanúja vagyok annak, — mondotta 
a többi között — hogy Nagytétény fiai, nemcsak 
ez a 112 elesett hős, hanem az életbenmaradott 
bajtársak is, mindig megtették odakint kötelessé
güket. Hősök voltak a szó legnemesebb értelmében. 
Ott, ahová állították őket, nem történt baj, ott az 
ellenségnek minden erőlködése megtörött rajtuk; 
hiszen ezért vitték mindenkor a magyar ezredeket 
oda, ahol legnagyobb volt a veszély.

József királyi herceg ezután megemlékezett 
a négy ezred hősi küzdelmeiről, majd így foly
tatta:

— Nincs okunk a kétségbeesésre. Ezek a 
hősök nem haltak meg hiába, mert az ő szent 
örökségüket átvettétek Ti, magyar testvéreim, akik 
nemcsak fegyverrel a kézben, hanem a hétközna
pok munkájában is szívetek minden dobbanását a 
magyar haza felépítésének szentelitek.

— Bajtársak! Emlékezzetek vissza arra, — fe
jezte be beszédét József királyi herceg, — hogy 
ott a harctereken egyetlen nagy egységben össze
olvadva egy szent célért küzdöttünk: hazánkért. 
Ezért most is fogjunk össze, tegyünk félre minden 
civódást s kapcsoljon eggyé, igaz testvérekké a 
hazaszeretet. Amíg Magyarország csonka lesz, addig 
népe is szenvedni fog. De ezt a szenvedést el kell 
viselnünk s közös erővel fel kell építenünk régi, 
nagy hazánkat.

József királyi herceg beszédét az egybegyűl
tek lelkes éljenzéssel fogadták.

Az ünnepség után a vitézek, a rokkantak, a 
frontharcosok, a leventék és a cserkészek diszme- 
netben elvonultak József királyi herceg és Gömbös 
Gyula miniszterelnök előtt.
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József királyi herceg a külön csoportokban 
gyülekezett vitézek és volt katonák közé ment, 
akik lelkes ünneplésben részesítették volt hadve

zérüket. A királyi herceg szívélyesen elbeszélgetett 
volt katonáival, majd szárnysegédje kíséretében gép- 
kocsiján visszatért a fővárosba.________________

A magyarok teljesen meglehetnek elé
gedve a varsói eredményekkel.
Az olasz sajtó érdeklődéssel foglalkozik Göm

bös Gyula miniszterelnök varsói útjával.
A Tribuna varsói különtudósítója hosszú cikk

ben számol be Gömbös miniszterelnök útjának ered
ményeiről. A tudósító megállapítja, hogy a miniszter- 
elnök teljes egészében elérte azokat a célokat, amelye- 
ketvarsói útja előtt tett nyilatkozatában körvonalazott. 
Hangsúlyozza, hogy a lengyel sajtó a legnagyobb 
szívélyességgel és ritka megbecsüléssel irt Gömbös 
látogatásáról és a magyar-lengyel barátságról.

A tudósító ezután kitér arra, hogy Gömbös 
miniszterelnök a lehető legjobb időpontot válasz
totta varsói útjához, mert a lengyelek különböző 
okokból ma már megváltoztatták revízióellenes ál
láspontjukat és elismerik, hogy amikor szükségessé 
válik, el kell következnie a szerződések revíziójá
nak. Annak bizonyítására, hogy ez valóban így van, 
a tudósító utal a lengyel lapok közleményeire, amely- 
lyekből kitűnik, hogy a lengyelek teljesen megértik 
Magyarország revíziós álláspontját és a maguk részé
ről is csatlakoznak a magyar igazság követeléséhez.

. — Természetes, — írja a Tribuna, — hogy 
Magyarország nem várhatott azonnali eredményt 
Lengyelország revíziós álláspontjától, de ez a mai 
politikai viszonyok között nem is lett volna lehet
séges. Mindamellett a magyarok teljesen meg le
hetnek elégédve az eredménnyel, mert Varsóban 
tökéletesen megértették álláspontjukat.

Fiatal magyar orvos feltalálta a 
gázmérgezés ellenszerét.

Egy fiatal orvos felfedezte a gáz ellenmérgét. 
A gyógyszer: methylenkék-oldat, amely még ak
kor is hatásos, ha a gázmérgezés következtében 
már-már beáll az agónia.

Kisfaludy Bertalan Miklós, a felfedező, az 
orvosság feltalálásáról a következőket mondotta:

— Talán túlzás lenne, ha azt állítanók, hogy 
a gázniérgezés legsúlyosabb esetében is meglepő 
sikerrel használt methylenkék-oldat az én találmá
nyom. Az orvosság ugyanis nem új, már 1910-ben 
Warburg tanár kísérletezett vele s azóta is a kül
földi orvosi szaklapokban alaposan megvitatták a 
gyógyszer hatását. Vannak olyanok, akik károsnak, 
vannak olyanok, akik rendkívül hasznosnak tartják, 
de közben Chromoson néven egy külföldi vegyi 
gyár már régebben forgalomba hozta. Amennyiben 
érdemről beszélhetünk, az csak annyiban illet meg, 
hogy nem elégedtem meg az elvi vitatkozás anya
gával, hanem kísérleteket végeztem állatokon és a 
kísérletek eredményeképpen felmertem használni 
gázmérgezéseknél.

— Legutóbb egy munkáshoz hívták ki a men
tőket. A munkás az Aréna-út és Váci-út sarkán

csatornában dolgozott többedmagával. A föld alatt 
fejlődő gázoktól a munkások rosszullettek, de az 
a munkás, akiről beszélek, már-már haldoklóit. Pul
zusát alig tapinthattam, szaruhártyareflexe nem mű
ködött és semmiféle ingerre nem reagált. Kísérle
teztem oxigén- és szénsav-légzéssel, de ez nem 
segített. Végül is 30 köbcentiméter mennyiséget 
fecskendeztem be a beteg vénájába a methylenkék- 
oldatból. Már az első tíz köbcentiméter befecsken
dezése után meglepő változáson ment át a beteg. 
Kinyitotta a szemét, visszanyerte öntudatát, a Ró- 
kus-kórházban, ahová- szállítottuk, csakhamar job
ban lett.

— Hasonló módon sikerült megmenteni egy 
kis cselédleányt, aki világítógázzal mérgezte meg 
magát. A Poliklinikáról már másnap gyógyultan tá
vozott. Igen kitűnő szolgálatot tett már a methylen
kék-oldat cyángázmérgezéseknél is. Nemcsak a bete
get mentette meg az életnek, de megkímélte a mérge
zés következtében beállott szörnyű szenvedésektől.

A fiatal orvos készséggel mondja meg az 
orvosság receptjét is. Egy százalékos methylenkék- 
oldat 33 százalékos szölöcukorban. Ebből áll az 
orvosság, amellyel azonban még tovább kísérlete
zik. Állatkísérletei alapján meggyőződött róla, hogy 
a methylenkék-oldat a szervezetben bizonyos vál
tozásokat okoz. A többi között például oldja a vér
cukrot. Újabb kísérleteiről nem nyilatkozhat még.

M o z ije g y s z e d ő b ő l d o k to r .

Kisfaludy Bertalan Miklós fanatikusa az or
vostudománynak, annál inkább, mert nem minden
napi nehézségeken keresztül szerezte meg a dok
tori címet.

— Édesapám — mondotta —, aki nyugdíjas 
főjegyző volt, csak az éretségiig tudott segíteni, 
azután a magam erejéből kellett tanulmányaimat 
folytatni. A Fészek-moziba álltam be jegyszedőnek. 
Másfél esztendő után egy nyomda expedíciójában 
dolgoztam napszámosként, majd a községi kenyér
gyár dagasztógépe mellé kerültem munkásnak. É j
jel dolgoztam, nappal tanultam. 1925-ben már azt 
hittem, összeroppanok. Az egyetemen és a dagasztó
üzemben is elvesztettem öntudatomat a fáradság
tól. Könnyebb munka után kellett néznem. Egy ke
reskedelmi vállalatnál kaptam ügynöki állást. 1926- 
ban életemben szerencsés fordulat következett be: 
elnyertem a Szent Rókus Egyházközség adóbesze
dői állását.

Később korteskedtem, ajánlási szelvényeket 
gyűjtöttem, közben megtanultam angolul, később 
már én adtam angol- és hegedű-leckéket. Egy ba
rátommal gyalog mentem Milánóba, az egyetemre, 
gyalog jöttünk vissza Bécsbe, ahol túlnyomórészt, 
mint a piramisok munkásai, vöröshagymán és ke
nyéren éltem. Végül mégis csak sikerült megsze
reznem a doktori címet, most boldog vagyok, hogy 
a mentőknél laktanyás-orvos lehetek.

A Szent Rókus Egyházközség volt adóbesze- 
döjének életmentő orvosságát a budapesti mentők 
már rendszeresen használják s ezzel még akkor is 
meg tudják menteni a gázmérgezések áldozatát, 
ha az utolsó perc előtt érkeznek.
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Fohász.
Szomorú emlékek, könnyes halmazában,
Sétálok föl le itt a hűvös zárkámban.
Hozzád kiált lelkem, magasságnak Ura!
Engedd javulásom, térjek helyes útra.

Tégy az országunknak hasznos polgárává,
Értünk szenvedt Krisztus megtért bárányává. 
Engedd, hogy úgy legyen ahogy én szeretném, 
Istenfélő ember a világtól nem fél.

Tehozzád könyörgök mindenható Isten! 
le  légy a vezérem, te légy segítségem.
Ne engedj pusztulni állíts talpra kérlek,
Küld szózatod felém, Ember! Ember, térj meg!

A német birodalom átalakulása köz
társaságból népközösséggé.

Az utolsó nagy világpolitikai események ha
tása alatt nagyon gyorsan feledésbe merült a tény, 
hogy Hitler Adolf egy új törvény alapján feleskette 
a maga nevére a birodalom minisztereit. Az új 
miniszteri törvény és a vele járó eskü volt úgy
szólván az utolsó oszlop a harmadik birodalom 
szervezetében. A régi követelése a nemzeti szocia
lista pártnak, hogy minden hatalom Hitler Adolf 
kezében egyesítendő, megvalósult. A weimári al
kotmányból, a nélkül, hogy azt érvénytelenítették 
volna, csak az maradt meg, ami Hitler teljhatamát 
nem korlátozhatja. A harmadik birodalom szervező 
törvényeit, amennyiben szükség volt reájuk, egy
szerűen beleépítették a weimári alkotmányba, amely 
tehát formálisan fennmarad, ha nem is fedi az új 
berendezkedés tényeit. A harmadik birodalom nem 
köztársaság többé, ezt a nevet hivatalosan már nem 
is viseli. A szövetkezett államok fennállanak ugyan, 
de hatáskörük, jogaik lassan felszürödnek az új b i
rodalom szervezeteibe, végül csak a nevük fog meg
maradni a régi letűnt korszak emlékéül. A biroda
lomnak van ugyan még elnöke, de az egyúttal 
kancellár is és mindkét állásában — megingat
hatatlan.

Felette érdekes, mily egyszerű módon érték 
el a nemzeti szocialisták állami hatalmuk törvényes 
úton való megrögzítését.

Hindenburg halála után egyesítették a kan
cellári állást a birodalmi elnöki méltósággal, azaz 
Hitler kancellárból egyúttal birodalmi elnök is lett, 
ami más szóval azt jelenti, hogy amíg ő a kan
cellár, Hindenburg utóda is ő marad. Mint kan
cellár azonban csak kétféleképpen volna elmozdít
ható: a birodalmi gyűlés határozata alapján, ami
ről természetesen szó sem lehet, vagy pedig elnöki 
elhatározással, ami viszont lehetetlen, mert Hitler 
csak nem fogja önmagát elbocsátani. Miután a kan
cellár egyúttal elnök is, elmarad az alkotmány sze
rint hét esztendőnként megismétlendö elnökválasz
tás, vagyis: Hitler örökös elnök és kancellár egy
személyiben.

Mindez, ha nem is egyezik meg a weimári 
alkotmány szabályaival, mégis megtámadhatatlan, 
mert új törvényeken alapul. Ma tehát Németország 
olyan alkotmányos államnak nevezteti magát, amely

nek feje élethossziglan Hitler Adolf, aki egyúttal 
feje a birodalom összes véderejének, azonkívül 
kancellár is, aki megint csak a weimári alkotmány 
szerint a birodalom belső és külső politikáját irá
nyítja. Hindenburg halála tehát lehetővé tette, hogy 
a nemzeti szocialista párt a párt és az állam egy
ségét törvényesen megállapítsa, az összes hatalmat 
a pártvezér, Hitler Adolf kezébe lefektesse és a 
harmadik birodalom állami berendezkedését befe
jezze. Az utolsó lépés volt a birodalmi miniszterek 
esküje Hitler Adolfra.

A  m e g v á lto z o tt  b ir o d a lm i g y ű lé s .

Ami a parlamentet illeti, az névleg fennáll. 
A birodalmi gyűlés azonban manapság már csak 
— egy költségvetési tétel. Nem olcsó, mert a Reichs- 
tagnak soha annyi tagja nem volt, mint most. Ez 
azonban a weimári alkotmány ama paragrafusának 
köszönhető, amely kimondja, hogy minden hatvan
ezer szavazatra egy mandátum esik. Miután a nem
zeti szocializmusnak sikerült a választóknak több 
mint 90 százalékát az urnák elé vinni, a képvise
lők száma felette megszaporodott. De ennek a 
Reichstagnak hatalma nincs. Hitlernek kancellárrá 
való kinevezése után az akkori parlament, amely
ben még a régi pártok képviselve voltak, teljha
talmat adott Hitler kormányának mindama kérdé
sek szabad elintézésére, amelyek különben a biro
dalmi gyűlés hatáskörébe tartoznának. Ez a felha
talmazási törvény páratlanul áll a parlamentek tör
ténetében, mert kiterjed még az alkotmányreformra 
is és törölte az államfő vétó jogát. Már e törvény 
értelmében a kormány hozta meg a maga összes
ségében az új törvényeket s a kancellár aláírása 
volt a szentesítésük, úgy, hogy Hindenburg mű
ködése az utolsó esztendőben a diplomáciai és a 
katonai kinevezésekben merült ki, bár Hitler teljes 
lojalitással mindennemű számottevő lépése előtt 
kötelességének tartotta jelentést tenni a birodalom 
elnökének. így fejlődött ki elnök és a kancellár 
között az a meleg baráti viszony, amely kifelé a 
teljes egyetértés és megértés képét mutatta.

Most tehát teljesen felesleges a parlamentet 
törvényhozói munkára összehívni, mert a felhatal
mazási törvény, amely a mai körülmények között 
szinte örökös jelleggel bír, a kormány kezébe adta 
a törvényhozás egész munkáját. A birodalmi gyűlés 
maga tisztán az uralkodó párt híveiből áll, akik
nek a vezéri-elv alapján ellentmondás nélkül bele 
kell nyugodniok a kormány döntéseibe, úgy, hogy 
erről a részről Hitler uralmát veszedelem nem fe
nyegetheti. Hogy a parlamentet formálisan mégis 
meghagyták, annak az a magyarázata, hogy bekö
vetkezhetnek olyan politikai fordulatok, amelyek 
szükségessé tehetik, hogy a kancellár a birodalmi 
gyűlés szószékéről beszéljen nemzetéhez, vagy az 
egész világhoz, amint például Németország béke
politikája leszögezésénél történt.

A birodalmi gyűlés életkorát a weimári al
kotmány pontosan megállapította: minden négy 
esztendőben a német népnek alkalma van parla
mentjét újjáválasztani. Hitlernek azonban az az el
gondolása, hogy a német népnek legalább is min
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den esztendőben ■ egyszer meg kell nyilatkoznia 
szavazás, vagy választás útján, vájjon rendületlen 
bizalommal követi-e még kormányát...? Ezt a tényt 
a parlament feloszlatásával és újjáválasztásával is 
lehet bizonyítani. Ez okból nem valószínű, hogy a 
parlament, bár csak kivételes alkalmakkor ül is 
össze, akár egyszer is elérje a törvényes életkort, 
sokkal valószínűbb, hogy rövid időközökben fel 
fogják oszlatni. Természetesen a választásoknál nin
csenek ellenjelöltek, mert a régi pártokat feloszlat
ták és minden újabb pártképzés lehetetlen. Mégis 
a választás érdekes és fontos marad, mert a nemmel 
szavazók egyesítik magukban — Hitler ellenzékét.

A z  egységes  b iro d a lo m  m egterem tése  
m á r  csak egy  lépés.

A birodalom egységének megteremtése még 
csak készülőben van ugyan, de mert tervezete is
meretes és megvalósításának akadályai nincsenek, 
az államreformnak ez a része csak az idő kérdése. 
A lényege az, hogy a szövetkezett államok kor
mányzását Berlinben a birodalmi kormány kezében 
összpontosítják, miáltal az egyes országok kormá
nyai fölöslegessé válnak. Poroszország úgyszólván 
feláldozta magát a nagyobb birodalom érdekében. 
A porosz minisztériumokat lassan egyesítik a biro
dalmi minisztériumokkal, azaz a porosz miniszte
rek eltűnnek és helyükbe lép a birodalmi minisz
ter, vagy pedig a porosz miniszter lesz a birodal
mi kormány tagja, ha eddig hatáskörének nem volt 
képviselője a központi kormányban. így lett Rust 
porosz kultuszminiszter, birodalmi nevelésügyi mi
niszterré. Rövidesen a porosz kormányból csak 
Göring miniszterelnök marad meg, aki azonban 
már kezdettől fogva tagja a birodalmi kormánynak, 
mint légügyi miniszter és a jövőben is, mint párt
jának egyik kiválósága, kétségkívül feje marad a 
porosz tartománynak, amely azonban a közigazga
tás szempontjából a nagy birodalom szerves része 
lesz. Poroszország után következnek majd a többi 
szövetkezett államok, amelyek jól ismerik jövöjük- 
nek eme változatát, de nem emelnek kifogást el
lene, mert egész Németország lelkes híve az egy
séges birodalom megteremtésének.

így fest a német csoda, ahogyan Hitler maga 
nevezte el élete nagy munkáját. Hitler hatalma 
ugyanis a német népközösségből fakad, amelyet ő 
maga teremtett meg csodás energiával, páratlan 
szerencsével és tagadhatatlanul sok államférfiúi 
készséggel. Hogy e másfél esztendő alatt, amióta 
uralma tart, tömérdek munkát végzett és sok min
dent valósított meg, amire eddig senki sem mert 
gondolni, azt még ellenfelei is elismerik. Hogy a 
lázas gyorsaságú munka közben hibák csúsztak be 
és hamis intézkedések is történtek, ö maga is be
ismeri. H itler maga állapította meg uralma törvé
nyes határait, ö maga kereste azt a kivételesen nagy 
felelősséget, amely vállaira nehezedik és amíg népe 
bizalmából a birodalom élén tud és akar állani, a 
német nemzeti szociálizmus Németország ura is 
marad. Ma csak konstatálni lehet, hogy a párt 
másfél esztendő alal* véglegesen megteremtette a 
harmadik birodalmat új alkotmányával együtt. A

német köztársaság helyett a német népközösség 
uralkodik, amelynek vezére és teljhatalmú irányí
tója: Hitler Adolf.

N é m e to rs z á g  a d d ig  n em  tö r le s z th e t i a d ó s s á g a it, a m íg  
a  k ü lfö ld i  p ia c o k  z á r v a  v a n n a k  a  n é m e t á r u  e lő tt.

Schacht dr, a Német Birodalmi Bank elnöke, 
aki a gazdaságügyi minisztérium ügyeinek vezeté
sével is meg van bízva, a közép-német ipari gyű
lésen mondott beszédében a következőket fejtegette:

— Ötödik esztendejében állunk annak a gaz
dasági válságnak, amely nemcsak Németországot, 
hanem az egész világot megtámadta. E gazdasági 
válság nem más, mint utólsó hatása a világhábo
rút követő politikai egyenetlenségeknek. Ma már az 
egész világ tisztán látja, hogy a háború után olyan 
adósságrendszer épült fel, amelynek törlesztése ter
mészetes úton nem lehetséges és hogy Németor
szág csak árukivitel útján egyenlítheti ki tartozá
sait. Ezt a kivitelt azonban a külföld nem akarja 
felvenni, mert minden német árúkivitel természet
szerűleg versenyt jelent más államok termelői szá
mára. A kérdés ma egyesegyedűl ama probléma 
körül forog, kívánják-e, hogy Németország tovább
ra is megfizesse tartozásait, mert ez esetben meg 
kell engedniök Németországnak kivitele növelését; 
ha azonban a német árúkivitel kiterjesztését ily mér
tékben nem kívánják, akkor le kell mondaniok ar
ról, hogy Németország megfizesse tartozásait.

Schacht a továbbiakban rámutatott arra, hogy 
az ipari országoknak régebben nem volt kiviteli fe
leslege. így Németország a háború előtt egym illi- 
árd márkával többet inportált, mint amennyit nyers
anyagban exportált. Minthogy azonban Németor
szágtól elvették összes külföldi beruházásait, ez a 
lehetőség megszűnt. Ezért jelentkezik most egyre 
erőteljesebben az átutalás problémája.

— Teljesen lehetetlen azt kívánni a magas
kultúrájú német néptől — mondotta — , hogy a 
kínai kulihoz hasonló életet folytasson. Bizonyos 
mértékű életszínvonalat fenn akarunk tartani. Nem 
akarjuk, hogy azt a kultúrát, amelyet több mint ezer 
esztendős munkával teremtettünk meg, politikai ter
mészetű külföldi nyomással ismét elvegyék tőlünk.

Ezután vázolta azokat a politikai akadályokat, 
amelyek a német árukivitelt csökkentették.

— Ez a politika — mondotta — mutatja a 
teljes képtelenségét annak, hogy Németországtól 
tartozásai megfizetését követelik, ugyanakkor azon
ban elveszik tőle ennek lehetőségét. Ezidőszerint 
az a helyzetünk, hogy nem rendelkezünk elegendő 
külföldi pénznemmel az összes külföldi nyersanya
gok és félgyártmányok megszerzésére, amelyeket 
be szeretnénk hozni. Amikor a nemzeti szociálista 
rendszer uralomra jutott, a legelső feladat volt meg
értetni a külfölddel, hogy nem kaphat tőlünk több 
pénzt. Ez egyáltalában nem volt könnyű, mert a 
külföldi politika kieszelte azt, hogy a politikai adós
ságokat magánadósságokká alakították át. Ismétel
ten kijelentem, a legnagyobb mértékben együttér- 
zek a német kötvények külföldi tulajdonosaival, 
akik bízva abban, amit nekik külföldön mondottak, 
hittek abban, hogy a német kölcsönökben jó tő
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keelhelyezést találnak, most pedig az előtt a kény
szerhelyzet előtt állanak, hogy kamatjaikról rész
ben le kell mondaniok.

, T~ Sajnos, most nem mutalhatok számukra 
más kivezető utat, mintha azt mondom, hogy tar
tozásait csak az tudja fizetni, aki pénzt keres. Kor
mányaitok politikájának köszönhetitek, hogy ne
künk nincs több pénzünk és ugyancsak e politi
k á n a k  köszönhetitek, hogy nem tudunk már pénzt 
keresni. Egyelőre tehát csak azzal a tanáccsal se
gíthetünk rajtuk, küzdjenek odahaza azért, hogy a 
Német birodalom számára ismét megnyissák a p i
acokat M i fizetni akarunk, de a hitelezők kor
mányainak nem szabad bennünket ebben meg aka
dályoztok.

„ N in c s  o k u n k  a  csiiggedésre

— Ha valami optimizmussal tölt el a jövőre 
nézve, az az, hogy a mi vezérünknek sikerült is
mét helyreállítani a kézi és szellemi munka egy
ségét, amely az előző rendszer idején sok tekin
tetben veszendőbe ment.

— Kétségtelen, hogy szíikebbre kell fognunk 
a nadrágszíjat, de semmi okunk sincs a csiig- 
gedésre.

A törzsvendég halála.
Ez a történet csak Pesten történhetett.
A napokban meghalt egy törzsvendég. Egyik 

körúti kávéház elkényeztetett vendége, aki negyven 
esztendőn át mindennap pontosan megjelent s 
helyet foglalt a karosszékben és a kávéházi ablak 
nagy üvege mögül hol bámészkodott a semmibe, 
hol pedig megbeszélte barátaival Magyarország, 
Európa, illetve az emberiség sorsát.'

Úgy járt kávéházba, mint a pontos hivatal
nok. Egyszer sem késett, s ha üres maradt a helye, 
tudták, hogy beteg. Agglegény volt, magánosán élt. 
Ha beteg volt, meglátogatták a föpincérek, sőt fel
szaladt hozzá az újságosgyerek is, hogy nem pa
rancsol-e valamit.

Kedvelte is a személyzet. A tisztes hangon 
bizalmaskodó pincérek, a fanyararcú cukrászkis
asszony, a totyogó trafikos, a mindig ijedten cik
kázó telefonos, — ezek voltak a családja.

Voltak apró privilégiumai. Nyíltan kitéphette 
a napilapokból azt az oldalt, amelyet érdemesnek 
ítélt arra, hogy félretegye, színültig töltötték a vizes
poharát feketével.

A törzsvendég pesti ember volt s a házas
ságot elintézte kissé fanyar akasztófahumorral:

— Minek nősüljek? A ruhagombokat fel- 
varrja a ruhatáros, ha félrecsúszik a nyakkendőm, 
megigazítja a cukrászkisaszony; ha pedig fáj a 
fejem, piramidont hozat kedvencem, a föúr.

Ezelőtt két héttel súlyos beteg lett. Megláto
gatta kávéházi családja. A törzsvendég a beteg
ágyban így szólt hozzájuk:

— Gyerekek, úgy érzem, hogy helyet változta
tok, a „Mennyei Kávéházba" fogok járni. Ott leszek 
törzsvendég. Arra kérlek benneteket, hogy amikor 
a ravatalozóhoz visztek majd, álljon meg egy p illa
natra a kávéház előtt a tetemszállítókocsi. Egy

pillanatra, hogy búcsúzzam és tisztelegjek a hely
nek, ahol az életem jórészét leéltem . . .

Megvigasztalták. De a törzsvendég csakugyan 
megérezte a véget. Másnap meghalt.

És teljesedett utolsó kívánsága. A kávéház 
előtt megállt a halottat szállító autó, kijött a fő
pincér, pincérek, cukrászkisasszony, telefonos, tra
fikos, mindenki.

Álltak a fekete kocsi előtt. Hajadonfővel és 
könnyes szemmel fogadták a halott törzsvendég 
egyperces tisztelgését . . .______________________

Már Amerikában is népszerű 
a magyar fajkutya.

Nagy érdeklődés mellett tartott előadást a 
napokban az Országos Közegészségi Egyesület 
rendezésében Abonyi Lajos dr, egyetemi adjunktus 
„Mennyiben jelent a kutya veszélyt az emberre" 
címmel. Gerlóczy Zsigmond dr egyetemi tanár el
nöki megnyitójában utalt arra, hogy a mai kutya
kultusz elterjedése különösen aktuálissá tette a 
kutyabetegségekkel kapcsolatos probléma feltárását 
és a kutyákkal szemben éppen a betegségek miatt 
sok tekintetben averzióval viseltető közönség meg
nyugtatását.

Abonyi dr előadása bevezetőjében a kutyák 
tenyésztéséről, ápolásáról beszelt és rátért a veszett
ségre, amelyről örömmel állapította meg, hogy az 
utóbbi időben egyre kevesebb kutya esik ennek a 
veszedelmes betegségnek áldozatul. Ismertette a 
veszettség tüneteit, beszélt a gümőkórról, a fertőzés 
különböző módjairól és arról, hogy miképpen 
védekezhetünk az emberre és állatra egyaránt veszé
lyes betegség ellen. Megemlékezett az Aujeszky- 
féle betegségről, amely nagyjában hasonlít a veszett
séghez, de emberre való ragadóssága ezideig nem 
deríthető ki. Fontos az állatok tisztántartása, kefé
lése, időnkénti fürdetése. Arról is beszélt az elő
adás további részében Abonyi dr, hogy a tisztán tar
tott kutya nem betegséghordozó, ellenkezőleg ő kapja 
meg az embertől a betegséget, például a gümőkórt.

Részletesen foglalkozott az előadó azzal, hogy 
mit kell tenni, ha a kutya megharapja az embert: 
milyen elővigyázatosság szükséges az esetleges 
veszettség megakadályozására. Fontos szerep jut 
e téren a Pasteur-intézetnek, amely díjtalanul oltja 
be a megharapott embereket. A különböző magyar 
kutyafajták sajátosságait is ismertette az adjunktus 
és büszkén állapította meg, hogy európai vonatkozás
ban is elsőrendű híre van a magyar kutyának. Ezt bi
zonyítja az is, hogy néhány hete a bécsi nemzetközi 
rendörkutyaversenyen a kispesti osztályparancsnok
ság Bíkfic nevű kutyája nyerte meg az összes 
európai kutyák közül az első díjat. Európai viszony
latban mint nyomozó, őrző és rendőrkutya is első 
a magyar puli. Külföldön nagyon keresik a ma
gyar kutyát, Amerikában nagy pénzeket fizetnek 
egy tiszta fajt képviselő állatért. Az osztrák vasútak 
vezérigazgatója is vásárolt Budapesten egy magyar 
pulit, amit már útnak is indítottak.

A mindvégig érdekes és tudományos vonat
kozásban is értékes előadásért a nagyszámú közön
ség nevében Gerlóczy professzor mondott köszönetét
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Világ folyása.

Közel h a tm illió  pengős befektetés a K örö 
sök hajózhatóvá tételére. Kállay Miklós földmű
velésügyi miniszter október 24-ére értekezletet hí
vott össze, a Körösök hajózhatóvá tétele ügyében.
Az értekezleten, amelyen Mayer Károly dr állam
titkár elnökölt, a Körösök hajózhatóvá tételét célzó 
azoknak a tervezési munkáknak az ismertetése volt 
napirenden, amelyeknek megindítását Kállay föld
művelésügyi miniszter még a tavasszal elrendelte.

Az értekezlet eredményeként megállapították, 
hogy a Hármaskörösnek Békésig, a Sebeskörösnek 
Körösladányig, végül a Hortobágy— Berettyó-csa- 
tornának Turkevéig való hajózhatóvá tétele mintegy 
5.7 millió pengő befektetéssel fog járni. A rend
szeres forgalom számára így nyerhető kereken 100 
kilométeres vízi út egyetlen duzzasztó gát és ha
józó zsilip építését teszi szükségessé. Tekintettel 
arra, hogy a tervezett munkálatok nemcsak a vízi- 
forgalom fejlesztésének, hanem a Körös-völgy ön
tözésének szempontjából is elsőrangú fontosságúak 
és emellett az ármentesitő társulatok igényeit is 
minden tekintetben kielégítik, a megjelent érdekel
tek a miniszter nagyjelentőségű kezdeményezéséért 
hálás köszünetüket fejezték ki.

M a c D o n a ld :  É j je l-n a p p a l  a  b é k e  m e g ó 
v á s á n  f o g u n k  d o lg o z n i .  A MacDonald-kormány 
tagjai a napokban ismét hitet tettek a nemzeti egység 
gondolata mellett. Most ült először össze a parla
ment a nyári szünet után s a kormány tagjai ez 
alkalomból minisztertanácsra ültek össze, hogy ün
nepélyesen leszögezzék a kormány egységét és 
együttműködését. Hogy összetartozásukat kifelé is 
dokumentálják, a miniszterek a minisztertanács után 
bankettre mentek, melyet MacDonald pártja, a nem
zeti munkáspárt rendezett a három koalíciós párt 
vezére: MacDonald, Baldwin és Sir Johan Simon 
tiszteletére.

A három pártvezér a banketten is azt han
goztatta, hogy ez a három párt együvétartozik és 
továbbra is együttműködik a nemzet érdekében. 
Mindhárman kijelentették, hogy a három kormány
párt közösen vesz részt a jövő évi új választásokon.

MacDonald miniszterelnök hosszabb beszédet 
mondott:

— Az ország a mai nehéz időkben nem tér
het vissza a pártoskodó politikához. Az angol 
nemzeti kormánynak az az egyik legfontosabb ér
deme, hogy sikerült megóvni a békét. Minden erőn
ket megfeszítve, ezentúl is éjjel-nappal a béke meg
óvásán fogunk dolgozni.

H a ta lm a s  g y ó g y p a r k  a  le b o n t o t t  T a b á n  
h e ly é n  (60 holdból csak 45 holdat parcelláznak. 
— Óriási szabad színpad épül). A Tabán végle
ges rendezésének ügyében — rendkívül érdekes 
fordulat következett el. A főváros illetékes ténye
zőinek az a felfogása, hogy amennyiben a Rác- 
fürdö megvásárlását a belügyminiszter jóváhagyja, 
rövidesen dűlőre viszik a Tabán rendezésével ösz-

szefüggő teljes kérdéskomplexumot. Megoldást 
nyerne tehát az anyagi fedezet és a felépítés mi
kéntje, de kitűznék a munkálatok megkezdésének 
időpontját is. Ezen a héten volt ebben az ügyben a 
döntő fontosságú, egyeztető, nagy konferencia, ame
lyen Szendy Károly alpolgármester újból meghall
gatta valamennyi ügyosztály és meghívott szakértő 
előterjesztését, s egy nevezőre hozta a legfontosabb 
szabályozási kérdéseket. Végül a magasépítési és 
városrendezési ügyosztályának, utasítására az egy
hangúan elfogadott térrendezés :gipszmodellje októ
ber 22-ére elkészült, a Közmunkák Tanácsának 
ezt fogják majd jóváhagyás céljából bemutatni.

Információink szerint valamennyi tényező a 
„fürdőváros-tervezet" mellett döntött. A lebontott 
Tabán újból való beépítésének lehetősége tehát 
megszűnt, sőt csákány alá kerül még sok olyan 
épület is, amely a Tabánra való rálátást a Döb- 
rentei-tér felöl ma még elzárja. Eddig 208 házat 
bontottak le, hátra van még 26, köztük a Rácfürdö 
minarettszerű gyárkéményével és a fehérsas-téri 
polgári iskola, amely csak ideiglenesen marad 
addig a helyén, amíg a Mészáros-utcai új iskola 
elkészül. Lebontják azt a négyemeletes sarokpalo
tát is, amely a Közmunkák Tanácsának palotájával 
áll szemben. Minthogy a görögkeleti templomot 
műemléknek deklarálták, ezt egyelőre nem bántják.

A lebontott Tabán hatvan katasztrális hold 
területet foglalt el, amelyből az Attila-körút és a 
Hegyalja-utca közötti „öblözet" negyven hold ter
jedelmű. Ez az a rész, amelyet a végleges ter
vezet szerint parkoznak és amelyen bérház nem 
építhető.

A rendezés főfeladata ennek a 40 hold nagy
ságú területnek elplanirozása, hogy a ma még 
teljesen rendezetlen, hegyes-völgyes terep lejtője 
az Attila-körút mai nívójából egyenletesen emel
kedjék fölfelé. A terepegyengetés munkáját követi 
a közmüvek lefektetése, utak építése és végül a 
kertészek munkája. Rájuk vár a legnehezebb fel
adat, mert a főváros vezetősége Európa legszebb 
parkját akarja a Tabán helyébe varázsolni.

Alkalmunk volt betekintést nyerni abba a 
tervezetbe, amelyet a magasépítési ügyosztály Kem- 
pelen Ágoston műszaki főtanácsos vezetése alatt ké
szített el, s amely plasztikusan domborítja ki a jövő 
Tabán képét. Világosan látjuk ezen az impozáns
méretű gyógyparkot, amelyen csak fürdő, szanató
rium, ivócsarnokok és szállodák létesíthetők, egyéb
ként pedig sétányok, parkok, virágágyak és pihenő
helyek fogadják majd a gyógyulást kereső és pihe
nésre vágyódókat. A szélmentes völgykatlant észak
tól délig örökzöld pázsittal és dúslombozatú fákkal 
borított alacsony hegylánc övezi, míg délkelet felé a 
Dunára teljesen szabad lesz a kilátás. A hegyek lej
tőin félkörívben mintegy 45.000 négyszögöl területet 
parcelláztat és értékesít a főváros. Itt lehet majd 
építkezni, de két emeletnél magasabb épületet 
sehol sem fognak engedélyezni.

L e n g y e lo r s z á g  k ü z d e lm e  a  t r a c h o m a  
e l le n  (súlyos szembaj, ragályos). Grósz Emil dr 
egyetemi tanár írja a következő érdekes adatokat 
a Budapesti Hírlapnak:



B I Z A L O M 167

Lengyelországba a trachomát a középkorban 
Ázsiából, Oroszországon át hurcolták be. A világ
háború után körülbelül 3 m illió ember özönlött át 
Oroszországból Lengyelországba, köztük 30.000 
árvagyermek, kiknek 30 százaléka trachomában 
szenvedett. Ezek révén az árvaházakban trachomás 
endemia keletkezett. Egészben véve négyszázezerre 
becsülik a trachomások számát. A restituált ország 
kormánya erélyes rendszabályokat léptetett életbe 
a trachoma leküzdésére. A betegség bejelentését 
kötelezővé tették, úgyszintén a gyógykezelést, dis- 
pensaireket állítottak fel (háromszáznegyvenhetet), 
melyekben a betegek díjtalan kezelésben és tanács
adásban részesültek. Az orvosokat tanfolyamokon 
kiképezték, iskolaszanatóriumokat létesítettek tra
chomás gyermekek számára (2200 ággyal), a kór
házakban szemosztályokat rendeztek be, mozgókór
házakkal utazták be a legfertőzöttebb vidékeket. 
A költségeket részben az állam, részben a közsé
gek fedezték. Az állami költségvetésben félmillió 
zloty szerepel. Szóval ugyanazokat az eszközöket 
alkalmazták, mint amilyeneket a magyar törvény 
(1886 :V. te.) előír.

Az eredmények nem maradtak el s Zachert, 
a trachomaellenes küzdelem vezetője, jogosan 
állítja, hogy Lengyelország a trachoma terjedésének 
gátat vetett.

„ H o r th y  M ik ló s -h a r a n g “- o t  ö n t e t  a  k e le n 
f ö ld i  r e fo r m á tu s  e g y h á z .  A budapesti reformá
tus egyházmegye esperese, Szabó Imre hivatalos lá
togatást tett a kelenföldi egyházközségben s a vizi- 
táció alkalmából terjesztette elő a presbitérium ülésén 
Torzsay-Biber Gyula dr közig, bíró, főgondnok 
azt az indítványt, hogy miután Horthy Miklós most 
tizenöt éve éppen a Kelenföldön át indult el az új 
honfoglalásra: hódolattal köszöntsék a kormányzót, 
az évfordulói istentiszteletre hívják meg és egy 
nyolc mázsa súlyú harangot ezen az évfordulón 
állítsanak be a templom tornyába. Ünnepi lelke
sedéssel fogadták el az indítványt és kimondották, 
hogy az új harangra nagybányai vitéz Horthy M ik
lós nevét vésetik és a harangszentelésre a honvéd
ség képviselőit is meghívják.

M a tú r a  E r n ő  B u d a p e s tr ő l  R ó m á b a  fu t.  
Matúra Ernő, hentessegéd, aki tudvalévőén Bécs- 
ből Budapestig futott, példanélkül álló teljesít
ményre készül. November 4-én startolva Rómába 
akar futni, hogy megkoszorúzza az olasz hősök 
emlékművét és átadja Mussolininak a budapesti 
húsiparosok diszalbumba foglalt üdvözletét. A vállal
kozó szellemű hentessegéd vasárnap délelőtt fél 11 
órakor indul a Szabadság-téri Országzászlótól és 
az 1458 kilométeres távolságot napi száz kilomé
teres szakaszokban készül megtenni. A nagy táv
futás előkészítésére bizottság alakult, amelynek 
helysége az Andrássy-út 4. számú ház elsöeme- 
letén van.

H á n y  d iá k  v a n  a  v i lá g o n ?  Az Egyesült- 
Államokban vetették fel azt az érdekes kérdést, 
ahol mindjárt össze is állították a világ összes 
egyetemistáinak statisztikáját. Eszerint az összes 
egyetemisták száma 2,350.000. Ennek 40 percentje

egyedül az amerikai Egyesült-Államokra esik. Utána 
jön Németország 138.910, Franciaország 39.940, 
Lengyelország 49.770, Olaszország 47.723 és Ang
lia 37.438 főnyi egyetemi polgárral. A legkevesebb 
egyetemista Alaskában él. Itt ugyanis mindössze 
86 van. Utána következik Island 180 egyetemis
tával. Érdekes az a kimutatás is, hogyan oszlik 
meg ez a szám a női és a férfi egyetemi hallgatók 
között. Az Egyesült-Államokban a legmagasabb a 
női egyetemi hallgatók száma : az összes egye
temisták 48 százalékát teszik, míg Finnországban 
csak 338, Lengyelországban 28 6, Romániában 279, 
Jugoszláviában 22 és Olaszországban 13*8 száza
lék. A legtöbb külföldi diák az osztrák egyeteme
ket látogatja, az összes osztrák egyetemi hallgatók 
31 i  százaléka, utána jön Svájc 28, Franciaország 
22 és Belgium 161 százalékkal.

M  Hasznos tudnivalók. ^
>g<a SKV
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V irá g ha jta tá s  a lakásban. Hajtatás alatt a 
növények természetes fejlődésének gyorsítását, ser
kentését értjük. Hajtatás útján érik el azt, hogy 
karácsonykor, újévkor a virágos boltokban nyíló 
orgonákat, rózsákat stb. látunk.

Elv a hajtatásnál a növények nyugalmi álla
potát hosszúra kinyújtani, illetve egy tavaszt, kike
letet tőlük ellopni. A szegény becsapott növény 
hűtöházakban különböző mesterséges hűtés és 
éheztetés által nem érzi megr a kikeletet és végig
alussza a tavaszt és a nyárt. Ősszel azonban, mikor 
a cultivateur a hűtőházból kihozza növényeit és jól 
fűtött, párás növényházba állítja, a növények fejlő
désnek indulnak és a télben élik virágpompázó 
tavaszukat. A másik módszer, mikor a növényeket 
pihenni nem hagyják, hanem az ősszel kezdődő 
nyugalmi állapot beállta előtt helyükről kiemelik, 
meleg, párás hajtatóházba viszik, úgyhogy a sze
gény növény megint becsapva, fejlődésnek indul, 
gondolván, hogy a tavasz melegítő napsugarai 
varázsolták a hajtatóházat meleggé. Természetesen 
a mai modern hajtatókultúrának ez csak irányitó 
elve, ennek véghezviteléhez sok gyakorlati fogás 
és kedvező mellékkörülmény szükséges.

A hajtatásnak egyik módja olyan egyszerű, 
hogy azt bárki otthon, saját lakásában könnyen 
elvégezheti. Jelen soraimmal két kevésbé ismert, 
de igen hálás és szép növény hajtatását ismertetem.

Astilbe japonica. Japánból származó, nálunk 
a szabadban kinn telelő, évelő virág. Virágja 50— 
60 cm hosszú kocsányon, az orgonavirág alakjára 
emlékeztető formában, de sokkal kisebb virágok
kal fehér, krém és rózsaszín színekben jelenik meg. 
Hajtatása úgy történik, hogy a kertészetekből, vagy 
saját kertünkből beszerzünk egészséges, fejlett tö
veket és azokat szeptember végén 1 rész meleg
ágy i föld, 1 rész komposzt-föld, V* rész homok, */« 
rész tőzeg és '/* rész gyepszinföld keverékébe, 
10— 14 cm átmérőjű cserépbe ültetjük. A beültetett 
töveket a fagyos idő beálltáig a szabadban kezel-
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jük, gyér öntözéssel. A hideg idő beálltakor növé
nyeinket fagymentes helyiségbe visszük (pincébe, 
fűtetlen szobába), hol csak igen ritkán öntözzük, 
úgyhogy a töveket éppen csak nyirkosán tartsuk. 
Tél közepén kezdjük meg a hajtatást. A növénye
ket meleg, vagy mérsékelt szobában, világos helyre 
állítjuk. Öntözésüket fokozzuk, mikor is növénye
ink fejlődésnek indulnak. Előbb lombozatukat, majd 
később pedig a már ismertetett virágjaikat fejlesz
tik ki. Az Astilbe a hajtatás kezdetétől számított 
2—3 hónapon beiül virágzik. Elvirágzás után a 
szabadba, félárnyékos helyre kiültetjük, vagy hogyha 
ez nem áll módunkban, cserepestől kihelyezzük. 
Tavasszal és nyáron bőven öntözzük és hetenként 
tápsóoldattal trágyázzuk. A jól ápolt növény jövő 
ősszel, illetve télen újból hajtatható.

Calla. Afrikából származó, gumós növény. 
Érdekes virágait télen és kora tavasszal hozza. 
Magát a torzsa-virágzatot egy fehér tölcsérszerű 
lepel veszi körül. Hajtatása a kora ősszel beszerzett 
gumók elültetésével kezdődik. Egy 12— 15 cm át
mérőjű cserépbe 3 gumót, az előző növénynél is
mertetett földkeverékbe ültetjük és bőven öntöz
zük. A gumók hamar fejlődésnek indulnak, kihoz
zák leveleiket. Ahogy a növény elérte azt a fej
lődési állapotot, hogy levelei kifejlődtek, hetenként 
tápsóval öntözzük. A téli idő beálltakor a Callakat 
12— 13 fok Celsius hőmérsékletű helyiségben vagy 
szobában tartsuk. A növény csak ilyen hűvösebb 
helyiségben érzi jól magát, ha őket melegebben 
tartjuk, a levelek megtetvesednek és nem virágza
nak. A gumók elültetésétől számított 4—6 hónapon 
belül virágzik. Elvirágzás után az öntözést mérsé
keljük, sőt lassan teljesen be is szüntetjük és a 
visszahúzódott gumókat, földtől megtisztítva, 4—6 
hétig pihentetjük. A hajtásra ajánlott változatai az 
ismertebb Calla aethiopica, egy kisebb, de bőveb
ben virágzó változata pedig a Calla a. Perle von 
Stuttgart.

O lc s ó b b  ta k a r m á n y fu v a r t  k é r n e k  a  g a z 
d á k . A gazdák legutóbbi budapesti vagy vidéki 
gyűlésein egybehangzón az volt a kívánság, hogy 
az állattartás versenyképessége érdekében tegyék 
olcsóbbá a takarmány szállítását. Hivatkoztak rá, 
hogy az egyes országrészek nem egyformán van
nak takarmánnyal ellátva, tehát az olcsó szállítás 
a kínálat kiegyenlítésének célját is szolgálná. Egyes 
vidékeken a rossz takarmánytermés folytán az ab
raktakarmányok— a múlt évvel szemben — 50— 100 
százalékkal is megdrágultak, a nélkül, hogy az állat
ár javult volna. Azok az országok, amelyek a kül
földi piacokon versenyeznek velünk, ma 30—1-40 
százalékkal olcsóbb takarmánnyal hizlalnak.

Minthogy a jelenlegi takarmányárak mellett ná
lunk a hizlalás csak ráfizetéssel folytatható, az adott 
helyzet gazdaságpolitikai szempontból a jövőre 
nézve a legsúlyosabb következményekkel fenyegeti 
állattenyésztésünket. Egyrészt a hizlalás visszaesik, 
a beállítani való anyagot levágják, állatállományunk
nál egy beláthatatlan depekorációs folyamat indul 
meg, másrészt a beálliásra való kereslet elmaradá
sával az állatárak zuhanása fenyeget és nem fog

juk tudni kihasználhatni export-kontingenseinket. 
Félő ezenfelül, hogy a jövőre nézve is elveszítjük 
jelenlegi piacainkat arra az időre, amikor a hizla
lás újból rentábilissá válik, mert az állatállo
mány visszaesése miatt nem lesz beállítani való 
anyag.

Ilyen súlyos viszonyok mellett az érdekelt 
gazdák — amint már a „Köztelek" hasábjain is 
ismételten napvilágot látott — azt hangoztatták, 
hogy gazdaságpolitikai szempontból megokolt volna, 
ha a hizlalás lehetőségét tarifális kedvezményekkel 
is előmozdítanák. Az a kívánság merül fel, hogy 
a kisebb értékű, takarmányozási célra szolgáló ga
bonaféléket ne szállítsák drágábban, mint a búzát 
és a takarmányozási célra gazdák címére rendelt 
egyes takarmánycikkeket drágábban fuvarozza, mint 
ugyanazon cikknek a gyárakba, illetve gyárakból 
való szállítása történik.

Különösen változást kíván a csövestengeri 
díjszabási helyzete. Holott éppen az idén fokoza
tosan kívánatos a csövestengeri szállításának elő
mozdítása. A szárazság okozta kis árpa- és zabter
més pótlására és a drága ipari eredetű abraktakar
mányok helyettesítésére elsősorban a gazdának csö
vestengerit kell beszereznie. Azonban, amíg a szál
lítás tarifája a búzának 100 kilométerre 97 fillér, 
a szemestengerinél 109, a csövestengerinél 101 f i l
lér. Holott a csövestengeri értéke alig harmadát 
teszi ki a búza értékének.

Még súlyosabb a díjszabási helyzet az ipari 
eredetű abraktakarmányoknál. Amíg a búza a XII. 
osztály 20 százalékkal csökkentett díjtételeit fizeti, 
addig a korpa a XII., az olajpogácsa a X. (bel
földi gyárból való szállítás esetén a XII.), a répa
szelet a XII., (belföldi gyárból való szállítás esetén 
a XIII.), cirokmag a X., a lucernaliszt a XII. osz
tályba tartozik. Tehát mindezek a búza értékénél 
és áránál alacsonyabb értékű s áru takarmányfélék 
fuvardíja jelentősen többet tesz ki a búza fuvar
díjánál. így pl. a korpa a belértékéhez viszonyít
va 50 százalékkal nagyobb fuvart fizet, mint a 
búza!

Gazdaságpolitikailag nem lehet megokolni, 
hogy pl. amíg a Gyékényesről Szobon át Csehor
szágba szállított olajpogácsát 152 fillérért szállítják, 
addig ugyané távolságon a belföldi rendeltetésű 
szállítmány fuvardíja 3 P 51 fillé r s amennyiben 
gyárból vagy gyárba megy, 2 P 80 fillér. Vagy pl. 
a jugoszláv vasút Újverbászról Gyékényesre, 296 
kilométerre az olajpogácsát 9 dinárért, azaz cca 
90. fillérért szállítja, míg ugyanilyen távolságra a 
MÁV-díjszabás 3 P 22 fillér, illetve gyári kedvez
ménnyel 2 P 58 fillér.
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