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Nyolcezer gyermek életéért indult meg 
a harc Szegeden.

A magyar Alföld Európa egyik legmélyebben 
fekvő síksága. Az óriási földkatlanban megáll a le
vegő, a nyári forróság, a téli fagy, nem szellőzteti 
sem Isten, sem ember. A mozdulatlan levegő nem 
tisztul, súlyosan ránehezedik az emberek tüdejére.

Dr Petrányi Győző egyetemi magántanár, 
gyermekorvos 17.000 szegedi óvodás- és iskolás
gyermeket vizsgált meg. Nem hivatalos rendelet 
alapján, hanem tisztán a kutató magánszorgalmá
ból, saját költségén. Végigjárta a szegedi iskolákat, 
megnézte 17.000 alföldi gyermek tüdejét. Az ered
mény megdöbbentő volt: a szegedi gyermekek 47 
százalékának meg volt támadva a tüdeje.

Petrányi elsősorban Baranyi Tibor főispánnal 
közölte kutatásának tragikus eredményét. Ezután 
Baranyi főispán és felesége elhatározták, hogy meg- 
küzdenek a magyar alföld pusztító rémével. Nem 
hivatalos rendeletekkel, aktákkal, hanem azonnal, 
rögtön, hatásosan és ténylegesen! Szinte napok 
alatt alakult ki a csataterv: Minden tüdőbeteg sze
gedi gyermeket gyógykezeltetni kell.

A tbc a szegények vésze és talán éppen ezért 
a legdrágább betegség, amelyet nem lehet egyszerű 
medicinával gyógyítani. Elsősorban az életmódot 
kell megváltóztatni, a betegnek jól kell táplálkoz
nia, egészséges levegőre van szüksége és sok, sok 
pihenésre.

Három csoportba osztották a betegeket: Az 
olyan gyermek, akinek tüdejét megtámadta ugyan 
a vész, de betegsége nem fertőző és szülei egész
ségesek, valamint megfelelő lakásuk van. Ennek a 
csoportnak, iskolai fekvöcsarnokot építenek, amely 
egyúttal napközi otthon is.

A megtámadott tüdejü, de nem fertőző beteg 
gyermekeket, akiknek szülei rossz körülmények kö
zött élnek, iskolaszanatóriumban helyezik el, ahol 
állandó orvosi kezelésben de egyúttal iskolai okta
tásban is részesülnek.

A nyílt tuberkulózisban szenvedő fertőzött 
gyermekeket részben a deszki gyermekszanatórium- 
ban, részben pedig a szegedi gyermekklinikán he
lyezik el.

Baranyiné elsősorban a szegedi nöcgyleteket 
szólította fel munkára. Szeged társadalma lelkesen 
csatlakozott a mozgalomhoz.

Ötvenpengös ágyalapítványt létesítettek. Egy 
heverő, egy párna, egy vastag pléd, egy pár cipő, 
egy sapka, egy pár kesztyű, egy trikó alsónemű, 
egy mackóruha: ez a felszerelése a fekvőcsarnoki 
ágyhelynek. Hullottak az ötvenpengösök, mert Sze
ged módosabbjai megértették, hogy minden ötven- 
pengőssel egy magyar gyermek életét mentik meg. 
Szinte hetek alatt gyűlt össze a pénz és most már 
építik a rókusi iskola tornaterme felett az első fek
vőcsarnokot.

Az építkezés céljára a város 1500 pengőt ado
mányozott, a tuberkulózis ellen küzdő egyesület 
pedig 500 pengővel járult hozzá a küzdelem költ
ségeihez. A beteg gyermekeket a Népkonyháról lát
ják el, a szükséges tejtermékeket pedig a Tejakció 
bocsájtja díjtalanul a mozgalom rendelkezésére.

Baranyi Tiborné a napokban felutazzon Bu
dapestre, hogy Szeged egészségéért folytatott har
cáról beszámoljon a belügyminiszternek. Keresztes- 
Fischer Ferenc belügyminiszter megdöbbenéssel ér
tesült arról, hogy a nagy alföldi város gyermekeinek 
negyvenhét százaléka a tüdővész martalékául esik, 
ha nem érkezik sürgős segítség.
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A miniszter és Scliolz államtitkár nagy meg
értéssel fogadta elgondolásomat — mondta munka
társunknak Baranyáié — ésfmegígérte, hogy min
den rendelkezésre 1 álló eszközzel a segítségünkre 
lesz. Az iskolaszanatórium céljára megkaptuk az új
szegedi erdőben levő úgynevezett szerb bánsági in- 
ternátus épületét, amely mint „ kárpótlási vagyon" 
került a belügyminisztérium tulajdonába.

Baranyáié elmondta, hogy Albrecht főherceg 
is segítségére sietett Szeged gyermekeinek és az is
kolaszanatórium részére felajánlotta a makói Gyer
mekvédő Liga menhelvének 19.000 pengő értékű 
berendezését. Ilymódqn lehetővé vált, hogy a sza
natóriumot már augusztus elsején megnyissuk — 
mondja Baranyi Tiborné.

— Ezzel természetesen még nem fejeződött be 
a mozgalmunk. A rókusi iskola mintájára fekvő- 
csarnokot kell építenünk valamennyi szegedi isko
lában és szanatóriumokat Szeged pormentes kör
nyékén.

így indult meg a nagy harc nyolcezer sze
gedi gyermek egészségéért, életéért.

Népszavazással kell orvosolni 
Trianon igazságtalanságait.

Llewellyn Jones angol képviselő, Shottonban 
egy angol városban mondott beszédében az eu
rópai helyzetet áttekintve kifejtette, hogy a saar- 
vidéki népszavazás lényegesen enyhítette Nyugat- 
curópa légkörét és nagyban hozzájárul majd a né
met-francia súrlódások elsimításához. Ez a kedvező 
eredmény teljes mértékben igazolja a népszavazási 
rendszert és a nemzetek önrendelkezési jogának 
elvét.

A békeszerződések, főként a Magyarországot 
kegyetlenül megcsonkító trianoni szerződés, a né
pek millióit szakították el akaratuk ellenére hazá
juktól és ősi ellenségeik önkényének szolgáltatták 
ki eket. Ezeket a bajokat a Népszövetség köteles 
orvosolni. Teljesen alaptalan és hamis az az állítás, 
mintha a népszövetségi alapokmány szakaszait sem
mi körülmények között sem lehetne a békszerződé- 
sek igazságtalanságainak módosítására felhasznál
ni. A saarvidéki népszavazás feltűnő sikere világo
san mutatja, milyen módon érvényesítheti a Nép- 
szövetség az alapokmány 19. szakaszát amely a 
szerződések felülvizsgálásáról szól. A Népszövetség- 
által vezetett nemzetközi ellenőrzéssel, a szavazás 
szabadságát, tisztaságát és a rend fenntartását biz
tosító intézkedésekkel megnyugtató módon lehetne 
elintézni azokat a sérelmeket és panaszokat, ame
lyek Trianon igazságtalanságaiból fakadtak és ame
lyek mind súlyosabban fenyegető veszedelemmé 
kezdenek válni.

Krisztus magyar program — hirdette 
Ravasz László püspök Debrecenben.

A budapesti „Református Élet" változatos és 
nagysikerű négynapos gyűlést rendezett Debrecen
ben, melynek kiemelkedő eseménye volt Ravasz 
László püspök ‘beszéde.

Ravasz László püspök a többi között ezeketjnondta:
— A háborúsujtotta népek között — egyet

lenegy sincs, amelynek élete és sorsa annyira meg
változott volna, mint éppen a miénk. Nincs tehát 
nagyobb feladat, mint az új magyar sorshoz új 
erők keresése. Ha meg nem találjuk, végünk van, 
az önfenntartás ténye és követelménye ösztönös 
paranccsal adja elénk: mentsük meg magunkat, a 
lelkünket! Hogyan lehet ezt megtenni: csak a régi 
alapokon, a folytonosság, a magyar múlt, az élet
egység szemmeltartásával. Mi nem bábuk vagyunk, 
amelyik pillangó akar lenni, mi egy viilámsujtotta 
és lecsonkozótt cédrus vagyunk, amely azt akarja, 
hogy ágai kinőjjenek és újra bugyogjon belőle a 
győzelmes élet, mint egy halleluja.

— De éppen a sorsban, a létben, abban a 
tényben, ahol vagyunk és állunk, adva van az út: 
ezt csak belső megújulással érjük el, — ez pedig 
az új lélek megragadása, az új lélektől való meg- 
teljesedés. Annak meglátása, hogy a magyar életet 
nem lehet foltozni és tatarozni, azt belülről kell 
újjáteremteni, hogy hiábavaló ábránd a kard az 
arany, a tanács, — egy út van, a lélek útja és egy 
erőnk van: az érték. A magyarság nem mennyiségi 
jelszó, csak minőségi jelszó lehet, értékfogalom és 
ez a nagy látás, a nagy ígéret. A legfontosabb, 
döntő, az kell hogy legyen, hogy a magyarság ér- 
tékjelzö, magyarnak lenni, ez nem csak azt jelenti, 
hogy a magyarság létezik, hanem azt is, hogy a 
magyarság egy különbségi és magassági fogalom.

— Széchenyi prófétasága vág bele a szívünk
be és érdekes, hogy Széchenyi jobban belefér ebbe 
az évtizedbe, mint a saját korába, ö  volt az, aki 
nem egyes reformgondolatokat hozott, hanem ma
gának a magyar népnek a minőségét akarta meg
változtatni, új lelki alkatot akart, a különb ma
gyarság gondolatával jött. Milyen élesen látott, hogy 
égette el magát ebben a gondolatban! Csak erő
forrásaira nem tudott rámutatni, tehát az ő tragi
kus alakját ki kell egészíteni egy sugaras látással, 
az Evangéliummal. Krisztus magyar program, a 
holnap kulcsa, a jövendők és Ígéretek ajtajának a 
nyitó szava. A magyar egy gondolatból szervez
kedjék újjá, a Krisztus gondolatából. Krisztus ma
gyar program, ez azt jelenti, hogy Magyarország
nak egy külpolitikája és egy szociálpolitikája lehet, 
hogy Krisztus győzzön és előtte minden térd meg
hajoljon, Krisztus földbirtokpolitikai jelszó, közéleti 
morál, soha nem ismert felelősség és szolgálat. 
Igenis, kérdezze mindenki: lehet-e ebből valami? 
Máról-holnapra kétségkívül nem.

— Arról van szó, hogy amit századok épí
tenek, ahhoz én is segítsek, nem én vetem a fun
damentumot, nem én teszem fel reá a csillagot, 
bokrétaünnepén nem én leszek ott, de amikor hoz
zám ért az épület, akkor szívemet és életemet mint 
egy élő téglát beleépíthetem ebbe a láthatatlan 
dómba, Krisztus Magyarországába beleépíthetem 
szívemet azzal, hogy odaadom Krisztusnak.

— Még valamit tehetek: megfoghatom azok
nak a kezét, akik szintén ezt csinálják és akkor 
halkan zsongva énekelhetjük a Kömlves Kelemen 
énekét: Vérünkkel, vérünkkel emeljük a falat...
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— Debrecen város és egyúttal a magyar re
formátus egyház címerében egy főnixmadár van, 
amely a napból támad és újból a nap felé repül. 
És mi azért jöttünk, hogy elkiáltsuk: Akik láng
tengerben jajgattok, ne felejtsétek el, hogy szár
nyaitok vannak...

Óriási német győzelmet hozott 
a Saar-szavazás.

A végső hivatalos közlés szerint a népszavazás 
eredménye a következő:

Szavazók száma: 539.541. Beadott szavazatok 
száma: 528.005 (97'9%). Érvénytelen szavazatok 
száma: 2.249. A jelenlegi állapot fenntartása mel
lett beadott szavazatok száma: 46.513 (8'87%). A 
Franciaországgal való egyesülés mellett beadott 
szavazatok száma: 2.124"(0 04%). A Németország
gal való egyesülés mellett beadott szavazatok száma: 
477.119 (90 08%).

A Saar-vidék március 1-töl Németországé.
A népszövetségi Tanács egyhangúlag kimon

dotta a Saar-vidék visszacsatolását. — A részlet- 
kérdésekről a francia és német kormány közvetle
nül tárgyal. —

A rádió világgá adta a Saar-vidék népszava
zásának az eredményét. Nyolcvanhat százalék Né
metország mellett. Utána a saarbrückeni leadó szó
lalt meg, ünnepi zenétől kísérve harsogta a kilenc
ven és félszázalékos német győzelmet. Akár kilenc
ven és fél, akár nyolcvanhat: ragyogó győzelem, 
elementáris erejű győzelem. A Saar-föld, szénnek 
és ércnek gazdag kebele, Németországé. Nyolcszáz
ezer lélek, amely tizenöt éven át el volt a német nem
zettesttől szakítva, megtérhet a haza boldog ölelé
sébe. Ki kételkedett ebben az eredményben? Ki ké
telkedhetett ebben a német győzelemben, tizenöt év 
elidegenítő munkájának dacára a német állam bel
politikai tévelygéseinek és külpolitikai kísérletei
nek s minden izgatásnak, félelemnek és fenyegetés
nek dacára. Hol van egy teremtett ember aki azt 
várta, hogy a gyermek meg fogja tagadni az édes
anyját, aki azt hitte, hogy van hatalom ami hatal
masabb mint az anyanyelv ereje és az anyafőid von
zása? A természet győzedelme ez, a legmélyebb 
törvényé, vad és isteni törvényé: a vér és a lélek 
törvényéé. Mi szorongó magyar nemzet fölemeljük 
a fejünket. Fölfigyelünk egy Európa felé, melynek 
testét a népszavazás után remélhetőleg tüstént meg
tisztítják az egész Saar-kérdés mérgező kérvényé
től, melynek világosabb és engeszteltebb légköre bé
két, több jólétet és több igazságot ígérhet a jöven
dő napjaira. A mi elszorult szivünkben egy fájda
lom és egy epedés vonaglik és a mi lüktető hom
lokunkat egy gondolat ostromolja, az egyetlenegy 
magyar gondolat: a mi három millió elszakított 
testvérünk gondolata. Mikor fogják azt a három mil
lió ellopott, elrabolt magyart a világgal szembesí
teni? Mikor bocsátják azt a három millió lelket 
nemzetközi szuronyok és tankok védelme alatt a nép
szavazás titkos urnái elé? Azt a három milliót, akik 
közt annyi hitehagyó sem akad majd mint a Saar-

vidék németjei közt. Se nagy nemzetnek, se kicsiny 
nemzetnek a tagjait nem lehet idegen karámba zár
ni, hamis bijjogot a testükre sütni, azok az ég 
alatt mind egyenlő rangú emberek. A szívet be
festhetik zöldre meg sárgára, annak a szívnek a 
kamráiban ugyanaz a forró piros vér patakzik, az a 
szív ugyanazt a dalt dobogja csitíthatatlanul örökre!

Damjanich János,* az aradi vértanú 
özvegyének emlékezete.

Damjanich Jánosné úgy él a magyar szivek
ben, mint a höslelkü magyar asszonyok mintaképe. 
A höslelkü nagyasszony emlékezetére — aki sú
lyos megpróbáltatásokban és nemes tettekben gaz
dag életét kilencvenkilenc esztendős korában fe
jezte be — az Aradi Szövetség a Zeneművészeti Fő
iskolában emlékestet rendezett amelynek keretében 
Berta Ilona Damjanich Jánosné emlékezete címmel 
értékes előadást tartott, átfogó képet nyújtva a már
tír özvegyének életéről.

— A Kerepesi temető egy csendes parcellá
jában — kezdte előadását Berta Ilona — nyugszik 
Damjanich Jánosné. A sír fölé emelt emlékmű Dam
janich János tábornokot ábrázolja. Azt mondják, 
hogy a síremléket a Damjanich-család hosszú ta
nácskozás után maga tervezte és készíttette el 
Radnai Béla kitűnő szobrászművészünkkel. A Sír
emlék végtelenül mély gondolatot rejt magában, 
amely mindenkit megkap, aki a sir előtt egy pil
lanatra megáll és elgondolkozik a nemesszívü nagy
asszony életén.

— Damjanich Jánosné, született Csernovics 
Emília 23 éves korában ismerkedett meg Aradon 
az akkor negyvenhárom éves Damjanich-csal. A há
zastársak azonban nem élhettek sokáig együtt, mert 
Damjanich mély hazaszeretetében megbántva, össze
tűz Haynauval és Olaszországba helyezik át. Olasz- 
országi állomáshelyéről Damjanich hamarosan haza
kerül ugyan, de Emíliának ez megint csak nem 
jelent boldogságot, mert férjét a fellángoló szabad
ságharc zászlaja hívta és az asszonynak a szabad
ságért fel kellett áldoznia szerelmét. Damjanichné 
ritkán látta férjét, csak a fényes győzelmek híre ér
kezik el hozzá. A tábornok azonban lábát töri és 
Emília, mint hűséges ápolója ekkor mellette lehet. 
Jelen van ő is az aradi várban, amikor Damjanich 
minden erejével tartja az erősséget. Ott van, ami
kor férje a kétség és hazaszeretet lelki tusájában 
már-már oda jut, hogy levegőbe akarja röpíteni az 
egész várat.

— A végzet Damjanich Jánosné* ismét elvá
lasztja urától — nemsokára örökre. A várat át kell 
adni az oroszoknak, akik minden ígérgetés ellenére 
Damjanichot az osztrákok kezébe adják. A tábor
nok az aradi börtönben van és Emíliát eltiltják a 
vele való találkozástól. A kivégzés előtti napon meg
engedik neki, hogy férjét meglátogassa. Ekkor tudja 
meg a végzetes valóságot.

* Az 1848-i magyar szabadságharc leveretése után, 
a 13 szerencsétlen magyar vezért az osztrák császár az 
Arad melletti Világoson kivégeztette. Köztük Damjanichot is.
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— Férje halála után Damjanichné lelkére sö
tétség borult, teljesen érzéketlen lett a világ dolgai 
iránt, éppen csakhogy létezett. Az osztrák önkény 
pedig haditörvényszék elé állította és örökös ház
kutatásokkal zaklatta. A nagy sötétségből a makói 
kastélyban ébredezik. Leginkább házimunkával fog
lalkozik. 1855-ben Pestre jön. Résztvesz Vörös
marty temetésén, ahol oly hosszú idő óta először 
csendül fel ismét a Szózat. 1861—62-ben Batthyányi 
Lajosné grófnővel jótékonycélú egyletet alkot, amely
nek titkos célja az elszegényedett honvédek árváit 
gyámolitani. 1868-ban meg is nyílt az árvaház. 
A jótékonyság és az embertársai iránt való szere
tet gyakorlása gyógyította meg a vértanú özvegyét. 
Élete ezután a jó, nemes, irgalmas cselekedetekben 
merült ki. Megértette, hogy a saját nagy szenve
dését csak a mások boldogulásán lehet elfelejteni.

A legborzalmasabb téli vihar 
Magyarországon.

1816 január 29-én és 30-án sarki vihar dü
höngött Magyarországon. A vihar középpontja Szol
nok, Törökszentmiklós és Fegyvernek táján volt, 
de az egykori lapok szerint az Alföld többi vidé
kein, a Felvidéken és Erdélyben is érezték pusz
tító hatását s még évek múltán is emlegették és 
több feljegyzés maradt fenn róla. Ilyen féktelen 
hidegek és hófergetegek csak a sarkvidékeken, 
Szibéria hómezőin szoktak végigszáguldani s eh
hez fogható Középcurópában talán azóta nem is 
volt.

Három évvel később, 1819-ben Gorove László 
földbirtokos leírta a vihart a Tudományos Gyűj
teményében. Még senki se őseitől nem hallotta, 
sem írásban nem találta, hogy ilyen rendkívül való, 
ítélethez hasonló, hideg és havas fuvallat az Al
földet ostromolta volna, — mondja leírásának be
vezetésében.

Január 29-én reggel 8 és 9 óra közöt ször
nyű zúgással és sebességgel megindult az északi 
szél mely az ablakokat szünet nélkül úgy rezzen- 
tetle, mint valami mennydörgés. A legsűrűbb ho
mály, „aminőt nappal még sohasem láttunk", bo
ntotta el a földet, annyira, hogy a legnagyobb 
tárgyakat sem lehetett már tíz lépés távolságnyira 
se látni, amiből el lehet képzelni, hogy mily sű
rűséggel hullt az apró hó, amely a porrátört üveg
hez lévén hasonló, iszonyúan szúrt és fagylalt. A 
szél azonkívül kanyargós lévén, néhány perc alatt 
betapasztotta nemcsak a kiviil járni merészkedő 
embereknek, hanem a marháknak is a szemét, fü
lét és száját. A szegény páráknak a feje csupa 
jégcsapokkal volt körülaggatva. A szélvész össze
vissza kavarta a havat, minden oldalról csak a ház 
fedelek és a toronyletök leomlásából lehetett meg
állapítani, hogy a szél északi szél. A hó oly ke
mény volt hogy a hófúvásokon a legterhesebb hat
ökrös szekér is átmehetett volna, annyira meg volt 
keményedve. A hó színe piszkosszürke volt, de 
amellett oly apró finom, hogy az ablakokon és aj- 
tóhasadékokon át halmokat csinált a szobában. Ez 
azonban részben szerencse is volt, mert miután

vízért és fáért nem tudtak kimenni az emberek, a 
havat olvasztották fel és azt itták, a házi bútoro
kat pedig tüzelőfának felaprították, amint azt a Go
rove László szakácsnéja is cselekedte. Paládicson, 
az egyik Abony melletti pusztán a hó a ház bejá
rását egészen eltemette s a fergeteg megszűnése 
után a kéményen mentek be az emberek, hogy a 
bentrekedteket kiszabadítsák.

Ebben az öldöklő fergetegben a pásztorok ott
hagyták nyájaikat, a csikósok ménéseiket, a kocsi
sok szekereiket és menekültek fedél alá. Aki nem 
jutott hamarosan védett helyre, annak hamarosan 
meg kellett halnia. Igen sokra telne az írás, — 
írja Gorove László, — ha midazokat a szerencsét
leneket elő akarnám hordani, akik csak az Alföl
dön ezen a napon a fergeteg mérgének szomorú 
áldozatai lettek. Csak Debrecen körül tizenegy ilyen 
holttestet szedtek össze, közöltük volt egy zsidó 
rab is, akit a város két fegyveres őrrel Váradra 
kísértetett. Az őrök is ott fagytak meg a rab mel
lett. Hódmezővásárhely közelében a Sámsodi pusz
tán egy csoport katona fagyott meg lovaival 
együtt.

Ezek többen voltak húsznál, amint ezt egy siral
mas történet szerzője feljegyezte. Törökszentmik- 
lósra megfagyott juhászokat, szolgalegényeket, uta
zó katonákat, asszonyokat gyermekeket szállítottak 
be a vihar elvonulása után. Püspökladányban öt 
holttestet találtak a határban. A nádudvari posta
mester Kábáról Bárándra indult. Hiába figyelmez
tették a kábái bírák, ebben a szörnyű ítéletidőben 
négyfogatú forsponton útnak indult, de nem jutott 
messze, mert a falu alatti kertek mellett, egy po
csolyába megfeneklett a kocsi és mind a lovak, 
mind ő maga megfagyott. Megpróbálta a kábái 
kocsisról lehúzni a subáját, de a paraszt önön meg
tartásának ösztönétől lelkesítve, meg nagyobb erő
vel is bírván, a bundát a szerencsétlennek átal 
nem engedte. A forspontos azután üggyel, bajjal 
gyalogosan a nem messze az útfélen lévő csárdára 
akadott, külömben maga is megfagyott volna. így 
csak a két lábát a térden alól fagyasztotta le és 
minden seborvosi munkálkodások után is nyomo
rék maradott. Azt hallottam, — írja Gorove László, 
— hogy eddig talán már meg is halt. Szerencsé
sebben járt Gorove Lászlónak Bethlenfalvi Miklós 
nevű bérese, aki útközben leült egy part alá és hama
rosan belepte a hó és mély álomba szunnyadt. Ami
kor szerdán reggel, január 31-én a mezőtúri gazdák 
elszéledt juhaikat keresték, eljutottak ahhoz a hó
fúváshoz is, amely Miklós bérest eltemette és abban 
a hiedelemben, hogy az összetorlódott hó alatt juh 
lappang, széthányták a hófúvást és meglepetéssel 
látták, hogy juh helyett fagyott embert találtak, 
akit szánakozássból kiástak, szánkára tettek és a 
szomszédos tanyára bevittek, ahol egy értelmes 
öregember nem engedte meg, hogy melegre vigyék 
a testet, hanem egy vízzel telt kádba tétette, amely 
kádban a béres nemsokára feléledt és „ma is egész
ségben él“. Azok az állatok, amelyeket eltakart a 
hó, élve maradtak. Volt olyan juh, amelyet csak 
egy hét múlva kapartak ki a hó alól s tüstént enni 
kezdett.
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A legedzettebb és legkeményebb állatok 
amelyek nem egyszer állottak már ki a legkemé
nyebb telet és szelet szabad ég alatt, ebben a ször
nyű ítéletidőben vagy rakásra fagytak, vagy sza
naszét szaladva hullottak el, sőt elvesztek az istál
lókban is, amelyek nem egy helyen dőltek össze. 
Százanként hevertek a hóban marhák, csak a szar
vaik hegye állót ki a hóból és egymást nyomták 
agyon. A hevesvármegyei fegyverneki pusztán száz
ötvenöt tehenet egy csomóban ölt meg a vihar, a 
százötvenhatodik a hógarmada tetején élve maradt. 
Debreceni tehetős marhatartó gazdáknak a gulyái 
két-háromszázdarabból álló csordák pusztultak el. 
Egyetlen bérlőnek 330 darab ökre veszett oda. 
Azok a barmok, amelyek az erdőben teleltek vagy 
oda futottak, megmenekültek, „mert a fák mind a 
szélnek, mind a hónak ellentállottak". A nádból al
földi módon készült szárnyékok nem használtak a 
marhák megtartására semmit, mert a szárnyék fe
detlen lévén, a szegény párák megfagytak bennük. 
Sok marha, amelyek az időt kiállották, megbénult, 
mert a lába, füle, vagy a farka megfagyván, ezek 
később leszakadtak róluk. A gyalui pusztán, Cibak
háza közelében a vihar egy igen szép birkanyájat 
a Körösbe hajtott és 3842 darab birka egymás 
hegyén-hátán a jég között úgy fagyott össze, hogy 
a Körösön csupa birkán egészen által lehetett men
ni. ...A ki csak 100 darab marhát és egy két-száz 
birkát vesztett el, szerencsésnek tarthatta magát,
— olvassuk Gorove László földbirtokos tudósítá
sában.

Másnap, kedden reggel, vagyis január 30-án, 
a szél süvöltött még, a hó is esett, de már a mesz- 
szebblévő tárgyakat meg lehetett különböztetni és 
jó bundában lehetett néhány percig a szélben jár
ni. Tisztán derült fel szerdán a nap . . .  Csak a 
csatapiacnak L-het nagy ütközet után szomorúbb 
képe, mint volt ezen a reggelen az Alföldnek, Ir
tózatos volt a pusztulás emberben és állatban egy
aránt. Sajnálni lehet, — írja Gorove, — hogy a 
hőmérővel senki sem végzett megfigyeléseket. Mert 
ez a hideg talán még az 1813. évi muszkaországi 
hideget is felülmúlta, amely a Bonaparte seregeit 
is megfagyasztotta. Mert itt az Alföldön hamarabb 
fagyott meg mind ember, mind barom, mint ott 
sőt Gorove valószínűnek tartja, hogy az itteni hi
deget még a kozák lovak sem bírták volna ki.

Gorove László azt írja, hogy 1775. évi már
ciusi fergeteg, amelyre hetvenötéves halásza és más 
öregebb gazdaemberek visszaemlékeznek, össze sem 
hasonlítható ezzel. Akkor nyugodtan lehetett a sza
badban járni és egy nap alatt vége is lett a vihar
nak. A tornyok fedeleit sem szedte le a téli ferge
teg. — 1806 április 6-án is volt egy harmadnapos 
fergeteg, amelyben sok borjú és bárány elpusztult, 
de akkor huszadrészben sem volt annyi kár, mint 
1816-ban.

Az 1816-os viharban elpusztult barmok és 
és juhok számát 80.000-re teszik. Hogy hány ember 
fagyott meg, azt pontosan nem állapították, meg.
— de „hogy az nem egy-kétszázból állt, gyaní
tani lehet".

Az emberek könnyen felejtenek mindent, tehát 
ezt a rettenetes zivatart is el fogják felejteni idővel, 
ami több maradékaink ezen hűséges leírások való
ságát, sok lehetőségét kétségbe fogják vonni, — 
mondja Gorove. — Pedig akármenyit írunk róla, 
nem nagyítjuk a dolgot, mert nem lehet annak 
irtózatos voltát lerajzolni. A felföldiek, akik arról 
képzelődni nem tudnak, már most sem hiszik, hogy 
a tanyákból az istállókig vagy a közelben lévő 
marhaállásig a barmok megmentésére kimenni nem 
lehetett . . .  Találkoztak, kivált a szegényebbek kö
zött olyan vakmerő gazdák és pásztorok, akik a 
tanyából kiindultak ugyan az állás felé, de a ho
mályban és a nagy szélben barmaikhoz sem jut
hattak, sem tanyájukra többé rá nem akadhatván, 
összeroskadva fagytak meg.

Rab Fohász.
Bethlehem városnak,
Rongyos istálójában;
Pompa nélkül fekszik,
Egy kisded a jászolban.
íme egy fa, a karácsonyba,
Hirdeti e világnak:
Ma született a Megváltó!
Örvendjünk a drágának.
Ó mily édes Ö a drága,
E világ Megváltója.
Betegeknek és árváknak,
Igaz, gyógy-vigasztalója.
Édes kis Jézuskáuk!
Köszönt Téged c világ.
Kicsinyeknek és nagyoknak,
Közös édes Atyánk vagy.
Gyermek ajkunk Hozzád csdve,
Sóhajt küldünk az egekbe.
Tekints hát be a szivünkbe!
Végy Magadhoz a mennyekbe
Öreg rabok görnyedt teste,
Bűntől vagyunk megterhelve.
Térdre rogyva így kiáltunk,
Urunk! Jézus segíts rajtunk.
Urunk! adj erőt hogy elviseljük,
Bűnös voltunk keresztjét.
Mutass utat, szabadíts meg, 
Bűnbánóknak a lelkét.
Drága Jézus Üdvözítőnk,
Ki e világ fő Ura,
Király voilod koronája,
Tövisből lett megfonva.
Vérét adta mi érettünk,
Hogy a bűntől megváltson;
Majd egykoron számot adva,
Trónja előtt láthasson.
Drága Jézus kérünk téged 
Közös édes Atyánkat!
Add vissza a széjjeltépett,
Nagy, Magyar, édes, drága hazánkat.

K. I.
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A kezdet.
A rabság nem akkor kezdődik, amikor a bi

lincset kezünkre • teszik, vagy amikor a börtönajtó 
bezáródik mögöttünk. Hanem akkor, amikor rabjai 
leszünk egy gondolatnak, egy érzésnek. Amikor en
gedjük, hogy bilincsként szoruljon reánk valami 
olyan vágy vagy akarás, amiről eleinte egészen pon
tosan tudjuk, hogy helytelen és hogy szerencsétlen
séget fog hozni, — később azonban már meg
szokjuk ezt a lelki bilincset és nem törődünk avval, 
hogy csak idő kérdése és testi bilinccsé fog válni!

A szabadság sem akkor kezdődik, amikor le
veszik kezünkről a bilincset. Sem akkor, amikor a 
börtönajtó megnyílik előttünk. Hanem csak akkor, 
amikor lelkünk bensejéről ledobjuk azokat a gyön- 
geségeket melyeknek valamikor, réges-régen rabjai 
lettünk. A börtönből való szabadulás csak akkor 
válik igazi szabadulássá, ha lelkünk szabadságát 
megszerezzük magunknak. Egyébként: biztos a visz- 
szaesés a bűnbe, a visszatérés a börtönbe!

És a körülmények? A nyomor? A munkanél
küliség? Mert ezek is csak akkor válnak kénysze
rítő erőkké, ha az ember velük szemben nem tudja 
megőrizni szabadságát! Az a sok-sok ember, aki 
legnagyobb nyomorban, nélkülözésben is bír tisz
tességes maradni, azért képes erre, mert erősen 
ellenáll annak a kísértésnek, hogy a rossz körül
mények megfosszák őt lelke szabadságától s oly tet
tekre kényszerítsék őt, mely tettek nem jobbik én
jéből fakadnak . . .

Bálnavadászaton a délsarki 
tenger határán.*

A ragadozó állatoknál is veszedelmesebb a finn
bálna hímé. — Élet-halálharc állat és ember kö

zött. — Ha a szigonyos ügyetlen.
A délamerikai Horn-fok szélességében és a 

37-ik nyugati hosszúság alatt fekszik egy ismeret
len kis angol sziget: South Georgia. Valamikor 
Patagonia szerves része volt s nincs is rajta egyéb, 
mint égnekmeredő sötétszürke gránitbérc s néhány 
szegényes, éhes bozót, barlang és zuzmó. Annál 
nagyobb a jelentősége a szigetcsoportnak az a 
körülmény, hogy a megfogyatkozott bálnavadász
területek itt jövedelmeznek a legkiadósabban s az 
örökösen viharos tenger, mely errefelé már a déli 
sarkvidék mozgójeges területével ölelkezik, a világ 
legbőségesebb bálnamezeje. Ez az a sziget, ahol a 
szappannak és újságnak nagyobb ára van, mint 
az emberéletnek, ahol csak karácsonykor tartanak 
egyetlen mozielőadást s a zenekultúra egyetlen rossz 
grainofón ezerszer használt lemezein át recsereg a 
bálnavadászok fülébe.

Bár a sziget az angoloké, s ehhez hozzátar
tozik némi vizjog is, mégis tilos a sziget körül 
bálnára vadászni. Az engedélyezés joga a Sociedád 
de Navigatión de Pesca nevű buenosi társaságé, 
mely évről-évre harminc finnbálnára és harmincöt 
cetre ád lövetési engedélyt. A cet és a bálna nem 
azonos fogalom errefelé, mert a finnbálna legalább 
is kétszer annyira értékes, mint a közönséges cet,

* A bálna és cet óriás méretű emlős halak.

de elejtése sokszorosan veszedelmesebb. A finn
bálna nem várja meg a nagyobb vadászhajót, mely
ről ma ágyúval lövik ki rá a szigonyt. Ma is csó
nakkal kell megközelíteni a hatalmas állatokat s nem 
múlik esztendő, hogy néhány szörnyű baleset fel 
ne rázna a sziget egyetlen kikötőjének, Royal Bay- 
nak a nyugalmát.

Négy napig kószáltunk vagy hatvan mértföld- 
nyire a szigetek alatt a mindsürübben jelentkező 
jégtömbök között, amikor az anyahajó árbocáról 
felharsant a kiáltás: — „Walfische in Sicht!“ Ér
dekes, hogy South Georgia tengerészei kivétel nél
kül német vezényszavakat használnak. A pattogó, 
erős kifejezések valahogy jobban konveniálnak. 
Ezúttal nagy csoportban hevertek előttünk vagy 
négyszáz méternyire a bálnák s az egész bandára 
egyetlen vezérállat ügyelt csupán. Három trillázó 
füttyjelzésre lerepült egy „Lang-Boot“, — vadász
csónak — tizenkét emberrel és két szigonyossal. 
Azért kettővel, mert egész családról volt szó s pár
zás idején nincs a világnak rettenetesebb fenevadja, 
mint a finnbálna, mely habozás nélkül támad már 
akkor is, ha embert lát s ha nem is bántják!

Amint az út felét megtetük, már hallottuk a 
bálnák üvöltözését. Hol mély, hol magas hangon 
adtak kifejezést a családi találkozás nagy örömei
nek. Orrlyukaikból karvastagságú, kettős vízsuga
rakat löktek a magasba a lét és szerelem boldog
ságában hentergö állatok, míg néhány „másodrendű 
árú", vagy hat púpos bálna, a csoport mögött 
bohóckodott egy óriási, kölykeit szoptató cet körül. 
Előttünk pedig egy kapitális hím dúdolt s óriási 
fark-uszonyával olyan hacacárét rögtönzött, hogy 
a visszahulló víz harsogásában saját beszédünket 
sem hallottuk. Jaj a csónaknak, ha ez a hím időelött 
észreveszi! Azonnal nékimegy s nem várja be a szi
gonyt! De most szerencsénk volt, — a tenger erősen 
hullámzott s a vízvölgyekben jól megbújhattunk. 
Ilyen körülmények között már oly közel kerültünk 
a hímhez, hogy az általa felvert tajték elborította 
a csónakot. De ebben a pillanatban a hím sejt
hetett valamit, mert felhorkant, mire az egész bálna
család villámgyorsan alábukott a mélybe s varázs
ütésre eltűnt a tenger felületéről. Ellenben a hím 
felgörbítette roppant hátát és már jött is! Lélekzet- 
elállító pillanatok voltak ezek! A harsogó, zuhogó 
tengeren, teljesen magunkra hagyatva, szembe kell 
szállni egy állatóriással! Ismertem a szigonyosokat 
s tudtam róluk, hogy nem a legbiztosabb kezű- 
emberek. Pedig maga a szigony egészen kis acélű 
pálca, selyemburkolatú nyéllel s ha nem jól talál, 
úgy a bálna fel sem veszi a sérülést!

— Voll rechts! — ordította a csónakmester 
s a járómü a következő szempillantásban hihetetlen 
erővel fordult jobbra. Éppen az utolsó lélekzetre, 
mert a vezérbálna, mely nyolc-tíz méternyi távol
ságban elrobogott mellettünk, oly hullámokat vert 
fel, hogy okvetlenül felborulunk, ha nem fordulunk 
szembe velük. így is teljesen víz alá kerültünk, de 
a vízből most felemelkedett a szigonyos s kilen
dült a karja. A búgó szél neszét is kettévágta az 
irtózatos erővel vágott acélpálca, mely már el is 
érte a bálnát és markolatig csúszott a testébe!
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Éppen az volt a baj, hogy markolatig! Ha a 
szigony hegye csontot ér, felrobban a hegyében 
elhelyezett durranóhiganyvegyület s szétroncsolja 
a talált környékét. A mi szigonyunk azonban meg
akadt a zsírban, nem ért nemesebb részeket. Az 
állat felágaskodott, s vad mozdulatokkal bukott a 
mélybe. A rosszul talált bálna most megkísérelte, 
hogy a levegőbe emelje csónakunkat. Ám akkor ak
cióba lépett a rossz szigonyost ellensúlyozó hajós
tudomány. Hogy nem repültünk s nem lapított 
össze benőnket a tenger fenevadja, azt a csónak
mesternek köszönhetjük, aki oly csudadolgokat 
produkált a járművével, hogy szemem-szám elállt. 
Pokoli ügyességgel kerülte ki a minduntalan ránk 
rontó bálnát, miközben a szigonyosok újra meg 
újra megcélozták, de a nagy zűrzavarban nem is 
csoda, hogy sikertelenül.

Rettenetes volt ez a félóra, amíg a bálna tar
tani tudta magát. Senki sem gondolt arra immár, 
hogy elejtse az állatot. Most máraz volt a lényeg: 
hogyan meneküljünk előle? Embereinkről dőlt a 
veríték; a szigonyok fogpiszkálók módjára egytöl- 
egyik a bálna hátában ágaskodtak, a szigonytartó 
fonalak összegubancolódtak és egymásután el kellett 
vagdosni azokat. Végül pedig rossz hullámokat 
kaptunk a kényszerű fordulások közben s a jármű 
tele lett vízzel.

De a bálna sem bírta tovább. Hirtelen lebu
kott és nem jött fel többé, hanem lepörgette összes 
kötélzetünket s mikor a vékony, erős zsineg elfo
gyott, oly lökést kapott a csónak, hogy valamen
nyien keresztülrepültünk egymáson. A bálna von
tatóra vett bennünket! Most már a miénk!

Egyenletesen úszott a mélyben a roppant zsir- 
tömeg, mi pedig követtük s közben kiadósán meg
reggeliztünk. Majd csak elvérzik egyszer! A csónak
mester szavazásra tette a kérdést: kövessük-e, vagy 
elengedjük? A vadászcsónakban mindenki saját 
szakállára dolgozik, a többség dönt s ezúttal úgy 
döntöttünk, hogy megfogjuk a bestiát. Ezért aztán 
két óra hosszat cipelt bennünket a bálna, keresz- 
tülkasul a jégtömbök között, míg végre felbuk
kant s egy rettenetes szusszanással elterült a ten
ger felszínén.

A harcot megnyertük. Sajnos, azonban a déli 
jegestenger réme, a köd is megérkezett és tejfehér 
végtelenségbe borította a víz háborgó felületét. 
Anyahajónk Isten tudja merre jár, hányszor tíz 
mérföldnyire lehet tölünk s megtalál-e még bennün
ket valaha? A csónakmester már tudta, mit jelent 
ez az állapot. Szemrehányó szavakkal támadt az 
ügyetlen szigonyosokra s számolni kezdett. Aztán 
kiadta az utasítást az evezésre. A bálnát lebojáz- 
tuk, elengedtük s tizenkét marok megkezdte a mun
káját: a lehetetlen utazást visszafelé . . .

Világ folyása.
Az újesztendő legnagyobb világesemé

nye, a Saar (ejtsd: Szár) vidéken megejtett nép
szavazás volt. Mint a Bizalom többször megírta, a 
Saar folyó széndús vidékét, mely jóformán tiszta

német, a háború végeztével Franciaország fennha
tósága alá helyezték, avval, hogy 15 esztendő múl
va maga a lakosság döntsön, hogy hová akar tar
tozni? S a népszavazás eredményét, majd a Géni
ben (Schweiz) székelő népszövetség fogja felül
vizsgálni és jóváhagyni. A népszavazás épúgy, mint 
a népszövetség döntése megtörténéséről lapunk ele
jén számoltunk be.

A K álvin-teret ha t sz igetre  osztják  és 
körforgalm i közlekedésre rendezik be. Sok
gondot okozott már a budapesti Kálvin-tér közle
kedési rendezetlensége és számos elgondolás hiú
sult meg. Az utcák egész sorából torkollik ide a 
közlekedés és a villamos sínek tömege állandó za
vart teremtett. A Kálvin-tér közlekedési kérdésének 
rendezésére a főváros legutóbb nyilvános tervpályá
zatot hirdetett, amely azonban nem járt megfelelő 
sikerrel. Mintegy száz pályamű érkezett ugyan be, 
ezek közül azonban egysem volt olyan, amely ki
elégítő módon oldotta volna meg a nehéz kérdést. 
Azonfelül valamennyi felvetett megoldási mód ki
vitele sokszázezer pengős költséget igényelt volna.

A városházán erre elhatározták, hogy házi
lag készítenek tervezetet a Kálvin-tér közlekedési 
rendjének megoldására. A tervpályázaton szerepelt 
használható ötleteket feldolgozták a házilag készült 
tervben és ezek alapján elkészült a végleges javas
lat a Kálvin-tér rendezésére. Az útépítési ügyosz
tály január 30-án, szerdán a szakbizottsági ülésen 
mutatta be az érdekes tervezetet, amely a lehető
séghez képest tényleg a legkielégitőbb módon old
ja meg ezt a nehéz kérdést. Úgy a gyalogos, mint 
a kocsi- és villamosforgalom megfelelő elrendezést 
nyer e terv alapján.

Az elgondolás alapelve a körforgalmi, az úgy
nevezett giratoire rendszer. A téren csak egy irány
ban haladhatnak ezentúl a jármüvek, a villamos
vonalat pedig a tér közepén át vezetik. Hal szi
getre osztják a teret, úgy, amint az legutóbb a 
Baross-tér rendezésénél történt. E szigetek között 
haladnak majd a villamosok. A Kecskeméti-utcai 
villamosforgalmat a tér rendezésével egyidejűleg be
szüntetik és a régi tervnek megfelelően a Belvá
roson át azontúl csak autóbusz fogja lebonyolítani 
a közforgalmat. A Múzeum-kőrútról és a Vámház- 
körútról az Üllői-út felé irányuló villamosforgalom 
a tér közepén át, kerülőkkel bonyolódik le, hogy Így 
a többi jármű forgalmát ne keresztezzék. A rende
zés a Kálvin-téri villamosvágányok teljes átrende
zését vonja maga után. Új vágánysort kell építeni 
a tér Belváros felé eső oldalán, a Baross-utcából 
és az Üllői-útból kiágazóan, úgyszintén a Lónyay- 
utcából, a Kálvin-tér és a Vániház-körút felé.

A műemlék jellegű szökőkutat a térségnek szi
getekre osztása közben is a mai helyén hagyták. 
E körül fognak haladni a villamosok. A főváros 
már a tavasszal meg akarja kezdeni a régen szük
séges térrendezési munkákat.

Treitz Péter m eghalt. A magyar tudomá
nyos és gazdasági életet nagy veszteség érte. Meg
halt Treitz Péter kisérletügyi főigazgató, a ni. kir. 
Földtani Intézet talajtani osztályának ny. igazga
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tója. Kisújszálláson született 1866-ban, főiskolai
tanulmányait a bécsi egyetemen és a magyaróvári 
Gazdasági Akadémián végezte. Ezután 1890-ben 
meghívták a m. kir. Földtani Intézethez, melynek 
talajtani osztályát később 1932-ben történt nyuga
lomba vonulásig vezette. Egész életét a termőföld 
tanulmányozásának és különösen a magyar szi
kesek megjavításának szentelte. Szakmájában eu
rópai hírű tekintély volt. Nemcsak az orzságos 
állami szikjavítás történik ma is az ő módszere 
szerint, hanem Németországban, Galíciában, Bu
kovinában, Stájer- és Morvaországban, Észak- és 
Déloroszországban, Svéd- és Olaszországban is 
végzett talajjavító munkát. Megbízást kapott a kis- 
ázsiai görögországi és bulgáriai dohánytermő ta
lajok tanulmányozására.' Ö szervezte meg az I. 
Nemzetközi Talajtani Konferenciát Budapesten 1909- 
ben. Ebből fejlődött ki a Nemzetközi Talajtani 
Társaság. Ez a társaság bízta meg azzal, hogy 
elkészítse Spanyolország talajtani térképét. Sok 
szakcikket és öt nagyobb munkát írt.

Darányi földművelésügyi miniszter a pap
rikatermelés érdekében sürgős intézkedéseket 
helyez kilátásba. Napokban Rassay Károly orsz. 
képviselő vezetésével a szegedi paprikatermelők na
gyobb küldöttsége jelent meg Darányi Kálmán föld
művelésügyi miniszternél és átadta neki négyezer 
paprikatermelö kérvényét. Ebben főleg az eddigi en
gedélyezési eljárás megszüntetését, a zárt terület 
további fenntartását és a paprikaszövetségek fel
oszlatását kérik a termelők. Kívánják továbbá, hogy 
a kormány a külkereskedelmi szerződések megkö
tése alkalmával biztosítson a termelési költségeknek 
megfelelő árakat a paprika részére.

Darányi földművelésügyi miniszter átvette a 
kérvényt és behatóan érdeklődött a küldöttség tag
jainál a paprikatermeléssel összefüggő kérdések 
iránt. Kijelentette, hogy átérzi a megfelelő intéz
kedések szükségességét és nyomban megbízta a

jelenlévő Marschall Ferenc államtitkárt, hogy a pap
rikakérdést behatóan vizsgálja meg és sürgősen 
intézkedjék a bajok és, panaszok orvoslása iránt.

A küldöttség megelégedéssel vette tudomásul 
Darányi földművelésügyi miniszter válaszát, majd 
a Külkereskedelmi Hivatalban fölkeréste Winchkler 
István elnököt, akivel behatóan megtárgyalták a 
részletkérdéseket. Kilátás van arra hogy a szegedi 
paprikatermelők nagyobb mennyiségű paprikát fog
nak Amerikába kivinni.

Az anyai nyakleves. Jótékony nyaklevesről 
adnak hírt az angol lapok. George Peterson 9 éves 
glasgowi fiú az, aki kapta. A gyermek kétéves ko
rában elvesztette a félszeme világát. A napokban 
a félvak fiúcska rosszul viselkedett otthon, mire 
anyja nyakonteremtette. A fenyíték hatása meglepő 
volt. A gyermek elkiáltotta magát:

— Látok! A rossz szememmel látok!
A gyermek azóta is lát. A szemorvosok is 

megvizsgálták és megállapították, hogy a szem ja
vulása tartós és alapos.

Borzalmas árvízkatasztrófa a Missisippi 
völgyében. A nagy amerikai folyó, a Missisippi 
völgyébén megrendítő árvizszerencsétlenség történt.

Crovder, Curtis és Lambert városokat teljesen 
körülzárta az ár. A magasabban fekvő vidékekre 
vasúton küldenek mentőcsónakokat a fenyegetett 
lakosság megmentésére. Sokezer család hajléktalan.

A Vöröskereszt becslése szerint a környék 
egész terméskészlete és az állatállomány 70 szá
zaléka elpusztult. A halottak számát még csak meg
közelítőleg sem tudják, mert az ár éjjel házaikban 
lepte meg az alvó embereket.

Egy óriás termetű szerecsen egymaga közel 
száz személyt mentett ki a jeges árból, amíg maga 
is olyan súlyos fagyási sebeket szenvedett, hogy 
bőre rongyokban lógott le testéről.
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