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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól
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„Sohase felejtsétek el Anglia becsületbeli 
adósságát M agyarországgal szemben."

Paliner képviselő előadása az angol diákoknak.

F. N. Palmer angol képviselő, az alsóliáz kö
zépeurópai csoportjának tagja a tottenhami középis
kola növendékei előtt előadást tartott Magyarország 
történelmi hivatásáról.

— A magyar nemzet — mondotta Palmer — 
évszázadokon át vére linllatásával mentette meg a 
nyugati államokat a világ legfélelmetesebb katonai 
nagyhatalmaitól, a tatároktól és törököktől. Anglia 
akkor még gyenge, fejletlen állam volt és Magyar- 
ország hősies önfeláldozása nélkül az is megtör
ténhetett volna, hogy török hódoltság alá kerül. 
Hogy pedig ez mit jelentett volna, azt még ma is 
mutatják a balkáni államok. Így közvetve a magyar 
vitézségnek köszönhető, hogy Anglia nyugodtan 
megerősödhetet, hatalmas, gazdag kultúrállammá 
fejlődhetett. A magyar védőbástya nélkül London ma 
talán kis balkáni város lenne s a Szent Pál és a 
Westminster székesegyházak helyén mecsetek áll
nának.

Hogyan törlesztette a müveit nyugat ezt az 
évszázados adósságot a magyarokkal szemben? 
1918-ban, midőn a szövetségesek a wilsoni elvek 
alapján fegyverszünetet ajánlottak Magyarország
nak, a magyar csapatok abban a meggyőződésben 
tették le a fegyvert, hogy hazájuk régi határai sér
tetlenül fenn fognak maradni; szomszédai azonban 
a fegyverszünetet felhasználva, elfoglalták az ország 
területének kétharmadát. Trianonban jóformán egy 
délután döntöttek egy ezeréves országnak és a né
pek millióinak sorsáról. Az angol nemzet képvise
lője a béketárgyalások alatt néha szundított is.

A háborút csak jó béke fejezheti igazán be, 
olyan, aminőt például Anglia a legyőzött búrokkal 
kötött. A kegyetlen békeszerződés, mint amilyen a 
trianoni, Közép-Európa igazi veszedelme, mert 
előbb-utóbb általános felboruláshoz vezet.

A rosszindulatú szomszédok által a külföldtől 
és a tengertől elzárt Magyarország nem viheti ki 
termékeit és nem vehet a külföldtől árukat. Anglia 
is szenved ennek következményeitől, mert a ma
gyar földműves nem hozhat külföldről mezőgazda
sági gépeket és Magyarország kénytelen belföldön 
készíteni ruhaneműit és egyéb ipari cikkeket, a 
yorkshirei és lancashirei szövőipar pótolhatatlan ká
rára. A nemzeteknek épp úgy le kell róniok jogi 
vagy becsületbeli adósságaikat, mint az egyéneknek.

Eljön az idő, midőn fel fogtok nőni — így 
fordult ifjú hallgatóihoz a képviselő — választók 
lesztek, egyesek közületek talán képviselők, sőt mi
niszterek is. Sohase felejtsétek ezt a becsületbeli 
adósságunkat, mely örökké fenn fog állani Magyar- 
országgal szemben és ne nyugodjatok addig, amíg 
legalább egy részét nem törlesztettétek. Magyaror
szág bízik Anglia támogatásában és mindent el 
kell követnünk, hogy mint becsületes emberek meg
fizessük tartozásunkat.

Palmer képviselő végül dijat tűzött ki a 
Magyarországról szóló legjobb tanulmány jutalma
zására.

Hordosy Iván, a Magyar Revíziós Liga lon
doni titkára felszólalásában megköszönte a hallga
tóság és a tanári kar meleg érdeklődését. Palmer 
képviselő kérésére Hordosy angolul tolmácsolta a 
Magyar Hiszekegyet, mire Smith igazgató elszavalta 
az iskola himnuszát, melynek utolsó versszaka han
goztatja, hogy az angol nemzet kötelessége teljes 
erővel küzdeni barátaiért.
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Március.
Remény:
Szépséges áldások, 
Életvihar után, 
Megtisztult szívedből 
Csodaszerűségben 
Szállnak fel hozzád.

Kétely:
Mérgezett fulánkok, 
Balszerencse után, 
Minden kis sejtedből 
Millió rajokban, 
Lehelnek halált.

Valóság:
Bimbós hóvirágok, 
Tél elmúlta után, 
Vak fekete földből, 
Szűzi fehérségben, 
Ragyognak reád!

Az influenza terjedését főként az 
egyéni védekezéssel lehet 

megakadályozni.
Csordás Elemér dr, Budapest tisztiföorvosa 

beszámolt a polgármesternek az influenzamegbete
gedések jelenlegi állásáról és megvitatta azokat az 
intézkedéseket, amelyeknek megtételétől remélhető 
hogy az influenza nagyobbmérvű elterjedésének gá
tat lehet vetni. Csordás Elemér dr a polgármes
terrel folytatott megbeszélésről a következő hivata
los nyilatkozatot adta:

Két héttel ezelőtt Budapesten is észleltünk 
nagyobbszámú influenzás megbetegedést, szövőd
mények azonban nem voltak. A legutóbbi három 
nap alatt azonban nagymér.ékben terjedt az influ
enza és több esetben szövődmény (tüdő- és mell- 
hártyagyulladás, középfülgyulladás) lépett fel. Ed
dig ÖL halálesetet jelentettek. A Szent László-kór
házba szállított influenzás betegek közül 13 eset
ben lépett fel szövődmény. A kórházban haláleset 
nem volt.

— Semmiféle olyan hatósági intézkedést nem 
teszünk, amely a forgalmat korlátozná, mert egy
részt a betegség terjedésére ezek az intézkedések 
különösebb befolyással nincsenek, másrészt pedig 
a mai gazdasági helyzetben igen káros hatásuk lenne.

Hogyan védekezzünk?
Szendy Károly polgármester falragaszokat té

tetett ki, amelyeken felhívja a közönség figyelmét 
az influenza elleni védekezésre. A plakát szövege 
a következő:

— A székesfővárosban az utóbbi hetekben 
sokan betegedtek meg influenzában. A hatóság 
ugyan minden lehetőt megtesz, hogy a betegség 
terjedését megakadályozza, de egyedül hatósági in
tézkedésekkel megfelelő eredményt elérni nem le
het, sőt az influenzánál az egyéni védekezés a leg
fontosabb. Felhívom ezert a székesfőváros közönsé

gét, hogy a maga részéről is kövessen el mindent e 
betegség terjedésének megakadályozása céljából.

A védekezés szempontjából a közönséget a 
következőkre figyelmeztetem:

1. Az influenza lázzal és a felső légutak 
(orr, torok, gége) hurutjával kezdődő megbetege
dés,’ amelyhez sokszor szövődmények, (tüdő-, mell
hártya-, középfülgyulladás) járulnak.

2. Az influenzát az orrból, torokból, orrfú- 
vás, tüsszentés, köhögés által kikerülő váladék ter
jeszti. Éppen ezért nemcsak a levegő útján terjed, 
hanem terjedhet ilyen váladékkal szennyezett kéz, 
zsebkendő és egyéb tárgyak útján is.

3. Óvakodni kell a meghűléstől, mely a szer
vezetet gyengíti és elősegítheti a megbetegedést. 
Nátha, rekedtség, torokfájás, köhögés, láz jelentke
zése esetén forduljon mindenki orvoshoz, mert na
gyon fontos, hogy a beteg már a baj kezdetén meg
felelő gyógykezelésben részesüljön.

4. Könnyű megbetegedés esetén nem szük
séges a beteget kórházba küldeni, mert az egyrészt 
felesleges, másrészt pedig a rendelkezésre álló kór
házi férőhelyek gyorsan megtelnek és a súlyosabb 
betegek elhelyezését nehezen lehetne biztosítani.

5. A szegény betegek részére, akik a beteg
segélyező pénztáraknak nem tagjai, a székesfővá
rosi kerületi orvosok, úgy a kerületi elöljáróságo
kon, mint rendelőjükben díjtalanul rendelnek, ugyan
csak díjtalanul kapják meg a gyógyszert is a sze
gény betegek. A lakásukon fekvő ilyen beteget a 
kerületi orvosok szintén díjtalanul gyógykezelik. A 
kórházi ápolást igénylő betegeket szintén díjtalanul 
szállítják kórházba,

6. Tüsszentésnél és köhögésnél tartsa min
denki zsebkendőjét az orra és a szája elé. A hasz
nált zsebkendőt forró vízben, vagy méginkább forró 
lúgban kell kifőzni.

7. Aki köhögéskor és tüsszentéskor kezét 
tartja az orra és a szája elé, az kezét azonnal 
szappanos vízben mossa meg. Aki náthás és kö
hög, kerülje a felesleges kézfogásokat.

8. A járvány terjedését nagyon elősegítik a 
köpetek. Tartózkodjék mindenki attól az ízléstelen, 
rossz és veszélyes szokástól, hogy nyilvános he
lyeken, utcákon köpködjön. Köpni csak zsebken
dőbe vagy köpőcsészébe szabad, mely utóbbit 
lúggal és szódával gyakran kell tisztogatni.

9. Lázas, náthás, köhögős beteget ne láto
gassunk, mert nemcsak a látogató betegedhet meg, 
hanem másokra is átragadhat a betegség. Az ilyen 
beteg gyermeket ne engedjük iskolába.

10. Aki náthás, köhög, sokat tüsszent, ne men
jen társaságba, színházba, táncmulatságba, mozgó- 
fényképszínházba, kávéházba, gyűlésekre stb. és 
ha sürgős ügye nincs, ne keresse fel a hivatalo
kat, általában kerülje a zsúfolt helyiségeket, a tö
meges gyűléseket.

11. Élelmiszerüzletekben a kiszolgálók kezü
ket állandóan tartsák tisztán és orrfúvás, köhögés, 
tüsszentés után azt azonnal mossák meg.

12. Gondoskodni kell arról, hogy a lakás, 
iroda, műhely stb. mindenkor megfelelő módon 
szellőzött legyen.
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13. Nemcsak téves, hanem káros is az a fel
fogás, hogy az alkohol (sör, bor, pálinka) és az 
erős dohányzás megakadályozza az influenzameg
betegedést. Az alkohol túlzott élvezete gyengíti a 
szervezetet és elősegítheti az influenza szövődmé
nyeinek kifejlődését.

A házinyúl,
Csodálatos, hogy mily nehezen válik nálunk 

általánossá a házinyúl tenyésztés. Pedig oly kicsi 
helyen elfér, igénytelen, tartása olcsó, különösen 
faluhelyen nem kérdés. De a városban is tarthatjuk 
ott, ahol a családi ház körül egy kis kert, vagy 
udvar is van. Éppen csak a néhány ketrecre való 
férőhelyre van szükség, fedett, de levegős, világos 
fészerben s máris több családot nevelhetünk. Az 
élelmezése nem okoz nehézséget ott, ahol egy kis 
zöldségeskert is van, vagy ahol közelben van vala
mely nagyobb kertészet, amelynek zöldséghulladé
kait egész esztendőben úgyszólván ingyen kaphat
juk. E mellé egy—egy marok árpa vagy árpadara, 
télen egy kevés lucerna széna s néhány répa, s meg
van a szerény igényű házinyúl kosztja. A kellő.gon
dozás s a ketrecek tisztántartása mellett aztán ellát 
minket a házinyúl olcsó hússal, amelyről csak a 
képzelődés állítja, hogy nem jó. Ugyanúgy készít
hetjük el, mint a csirkét: a húsosabb hát- és comb
darabokat úgy, mint a rántottcsirkét, vagy a borjút, 
aztán pörköltnek, paprikásnak, becsináltnak ; rizzsel 
körítve vagy paradicsomosán, úgy, mint a párolt 
ürüt ír módra. De úgy is mint a vadnyulat, páccal. 
Vagy az öreg nyulat levesnek, a húsát aztán leda
rálva, kevés sertéshússal vegyítve, rendes vagdalt
hús módjára. Legalább tízfélekép elkészítve, elég 
változatosságot hozhatunk vele étrendünkbe, s ha 
annyi házinyulunk van, hogy végre mégis meg- 
únjuk a húsát, akkor eladjuk azt s még egy kis 
bevételre is szert tehet így a ház asszonya.

De a szőrméjét is sok mindenre fel lehet 
használni. Láttam belőle sapkát, téli kesztyűt, va- 
dászmeliényt, meleg cipőbélést, házipapucsot, kabát
gallért és kézelőt, karmantyút, kabátbélést, gyerek
kabátot és gyerekocsitakarót. Kedves emlékeim közé 
tartozik egyik földbirtokos ismerősöm három kis
lánya, barna-fehértarka szőrmekabátban, fehér sap
kával, fehér karmantyúval, míg a negyedik ugyanilyen 
barna-fehér takaró alatt feküdt kicsi tolókocsijában.

Elgondolom, mennyi költségmegtakarítást, de 
mennyi bevételt is jelentene, ha például Pestszent- 
lőrincen vagy Cinkotán, Érdligeten vagy más tele
pen a lakosság nagy része, egyöntetűen és céltu
datosan tenyésztene házinyulat. Volna egy jó tanács
adójuk, ki már tapasztalt, régi tenyésztő létére a 
nyúlbőr helyes szárítására is utasítást adna. Aztán 
a tenyésztők között bizonyára akadna egynéhány, 
aki a nyúlbőr kikészítését megtanulná, a többiét 
is vállalná, s ebből szépen keresne. Az egész kör
nyék el lenne látva olcsó hússal, könnyű, meleg 
prémmel, sőt tavasszal, nyáron, kora ősszel leölt nyu- 
lak bőrét szőrtelenítve, kesztyűvel, cipöfelsöbörrel is.

Akár egész községek, telepek lakosai, akár egye
sek szinte észrevétlenül, csak egy kis fáradtsággal jut
nának jó koszthoz, meleg téli holmihoz, keresethez.

A folyékony gyümölcs és konzervált 
must, mint kereseti forrás.

A gyümölcsnek régebben is szokásos sokféle 
feldolgozásához az „amerikai" név alatt ismert föl
di eper és málna keresztezése által előállott, ná
lunk még ritkább gyümölcs-dzsemnek való fel
használásához most újabban az úgynevezett folyékony 
gyümölcs eltevését, értékesítését is sorakoztathatjuk. 
Érre leginkább a lédús gyümölcsöket használjuk 
fel. tehát a málnát, ribizlit, sárga- és őszibarackot, 
nem ropogos cseresznyét és meggyet. De az eper
ből, egresből, almából, körtéből is készíthetünk fo
lyékony gyümölcsöt.

Előállításához az első és fő feltétel a legszi
gorúbban betartott tisztaság. A gyümölcsöt langyos 
vízben jól megmossuk, szitán vagy ruhán megszá- 
ritjuk, kimagozzuk s az előre kifőzött húsdarálón 
ledaráljuk. A késeket persze nem főzzük ki mert 
ezáltal életlenek lesznek. A pépből a levet kipré
seljük. Ezt a levet néhány óráig hűvös helyen állni 
hagyjuk, hogy tisztuljon, aztán óvatosan átöntjük 
az előre tisztára kimosott, száraz, szüknyakú üve
gekbe. Az edény alján maradt sűrűbb, zavaros lét 
hozzáöntjük a lekvárnak, dzsemnek szánt s köz
vetlenül ezután befőzendő gyümölcshöz, így ez se 
megy veszendőbe.' Ha csak kevés gyümölcslevet 
akarunk nyerni, úgy ne préseljük ki a pépet, hanem 
hűvös helyen több órára vászonzacskóban felakaszt
juk, amelyből a tiszta lé lecsepeg az alatta levő 
edénybe. Ha még aránylag elég lé marad vissza 
a pépben, ezt hozzátesszük a befőzendő dzsemnek 
szánt gyümölcshöz; persze még az nap kell ezt is 
megfőzni.

A gyümölcslével telt üvegekbe 10— 15 gramm 
cukrot teszünk literenként, s ledugaszoljuk. A du
gaszoláshoz hibátlan parafadugókat melegvízben 
megmossuk, fedő alatt vizben-gőzben megfőzzük 
s egy egyszerű dugaszológép segítségével az üve
geket lezárjuk. A lé ne érjen a dugóig, hanem né
hány centiméterrel alább! Most 70— 75 fokos viz- 
és gőzfürdőben 20 — 25 percen át főzzük; felforrni 
ne engedjük, hogy a lében levő tápanyagok, kivált 
a vitaminok változatlanul megmaradhassanak. A ki
hűlt palackok fejét, tehát a dugót s az üveg nya
kának felső részét forró fehér szurokba mártjuk s 
ezzel az eljárás teljesen légmentessé válik.

A folyékony gyümölcsöt hűvös helyen rak
tározzuk el.

Ugyanígy járunk el a szőlővel is, amiáltal 
hosszú időn keresztül élvezhetjük az egészséges és 
üdítő mustot, amelynek különben oly rövid az évad
ja. Ha a szőlő nagyon édes, úgy ahhoz még az a 
kevés cukor sem szükséges, amit a többi gyümölcs
höz hozzáteszünk.

A gyümölcs konzerválásának többféle mód
jához elég számottevő befektetést jelentenek az üve
gek. Ha tehát megrendelésre, eladásra dolgozunk, 
kérjük meg a megrendelőt, hogy az üvegeket ö 
adja vagy ezek s a gyümölcs beszerzésére előleget 
kérjünk tőle.
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13. Nemcsak téves, hanem káros is az a fel
fogás, hogy az alkohol (sör, bor, pálinka) és az 
erős dohányzás megakadályozza az influenzameg
betegedést. Az alkohol túlzott élvezete gyengíti a 
szervezetet és elősegítheti az influenza szövődmé
nyeinek kifejlődését.

A házinyúl.
Csodálatos, hogy mily nehezen válik nálunk 

általánossá a házinyúl tenyésztés. Pedig oly kicsi 
helyen elfér, igénytelen, tartása olcsó, különösen 
faluhelyen nem kérdés. De a városban is tarthatjuk 
ott, ahol a családi ház körül egy kis kert, vagy 
udvar is van. Éppen csak a néhány ketrecre való 
férőhelyre van szükség, fedett, de levegős, világos 
fészerben s máris több családot nevelhetünk. Az 
élelmezése nem okoz nehézséget ott, ahol egy kis 
zöldségeskert is van, vagy ahol közelben van vala
mely nagyobb kertészet, amelynek zöldséghulladé
kait egész esztendőben úgyszólván ingyen kaphat
juk. E mellé egy—egy marok árpa vagy árpadara, 
télen egy kevés lucerna széna s néhány répa, s meg
van a szerény igényű házinyúl kosztja. A kellő.gon
dozás s a ketrecek tisztántartása mellett aztán ellát 
minket a házinyúl olcsó hússal, amelyről csak a 
képzelődés állítja, hogy nem jó. Ugyanúgy készít
hetjük el, mint a csirkét: a húsosabb hát- és comb
darabokat úgy, mint a rántottcsirkét, vagy a borjút, 
aztán pörköltnek, paprikásnak, becsináltnak ; rizzsel 
körítve vagy paradicsomosán, úgy, mint a párolt 
ürüt ír módra. De úgy is mint a vadnyulat, páccal. 
Vagy az öreg nyulat levesnek, a húsát aztán leda
rálva, kevés sertéshússal vegyítve, rendes vagdalt
hús módjára. Legalább tízfélekép elkészítve, elég 
változatosságot hozhatunk vele étrendünkbe, s ha 
annyi házinyulunk van, hogy végre mégis meg- 
únjuk a húsát, akkor eladjuk azt s még egy kis 
bevételre is szert tehet így a ház asszonya.

De a szőrméjét is sok mindenre fel lehet 
használni. Láttam belőle sapkát, téli kesztyűt, va
dászmellényt, meleg cipőbélést, házipapucsot, kabát
gallért és kézelőt, karmantyút, kabátbélést, gyerek
kabátot és gyerekocsitakarót. Kedves emlékeim közé 
tartozik egyik földbirtokos ismerősöm három kis
lánya, barna-fehértarka szőrmekabátban, fehér sap
kával, fehér karmantyúval, míg a negyedik ugyanilyen 
barna-fehér takaró alatt feküdt kicsi tolókocsijában.

Elgondolom, mennyi költségmegtakarítást, de 
mennyi bevételt is jelentene, ha például Pestszent- 
lőrincen vagy Cinkotán, Érdligeten vagy más tele
pen a lakosság nagy része, egyöntetűen és céltu
datosan tenyésztene házinyulat. Volna egy jó tanács
adójuk, ki már tapasztalt, régi tenyésztő létére a 
nyúlbőr helyes szárítására is utasítást adna. Aztán 
a tenyésztők között bizonyára akadna egynéhány, 
aki a nyúlbőr kikészítését megtanulná, a többiét 
is vállalná, s ebből szépen keresne. Az egész kör
nyék el lenne látva olcsó hússal, könnyű, meleg 
prémmel, sőt tavasszal, nyáron, kora ősszel leölt nyu- 
lak bőrét szörtelenítve, kesztyűvel, cipöfelsöbörrel is.

Akár egész községek, telepek lakosai, akár egye
sek szinte észrevétlenül, csak egy kis fáradtsággal jut
nának jó koszthoz, meleg téli holmihoz, keresethez.

A folyékony gyümölcs és konzervált 
must, mint kereseti forrás.

A gyümölcsnek régebben is szokásos sokféle 
feldolgozásához az „amerikai" név alatt ismert föl
di eper és málna keresztezése által előállott, ná
lunk még ritkább gyümölcs-dzsemnek való fel
használásához most újabban az úgynevezett folyékony 
gyümölcs eltevését, értékesítését is sorakoztathatjuk. 
Erre leginkább a lédús gyümölcsöket használjuk 
fel, tehát a málnát, ribizlit, sárga- és őszibarackot, 
nem ropogos cseresznyét és meggyet. De az eper
ből, egresből, almából, körtéből is készíthetünk fo
lyékony gyümölcsöt.

Előállításához az első és fő feltétel a legszi
gorúbban betartott tisztaság. A gyümölcsöt langyos 
vízben jól megmossuk, szitán vagy ruhán megszá
rítjuk, kimagozzuk s az előre kifőzött húsdarálón 
ledaráljuk. A késeket persze nem főzzük ki mert 
ezáltal életlenek lesznek. A pépből a levet kipré
seljük. Ezt a levet néhány óráig hűvös helyen állni 
hagyjuk, hogy tisztuljon, aztán óvatosan átöntjük 
az előre tisztára kimosott, száraz, szüknyakú üve
gekbe. Az edény alján maradt sűrűbb, zavaros lét 
hozzáöntjük a lekvárnak, dzsemnek szánt s köz
vetlenül ezután befőzendö gyümölcshöz, így ez se 
megy veszendőbe. Ha csak kevés gyümölcslevet 
akarunk nyerni, úgy ne préseljük ki a pépet, hanem 
hűvös helyen több órára vászonzacskóban felakaszt
juk, amelyből a tiszta lé lecsepeg az alatta levő 
edénybe. Ha még aránylag elég lé marad vissza 
a pépben, ezt hozzátesszük a befőzendő dzsemnek 
szánt gyümölcshöz; persze még az nap kell ezt is 
megfőzni.

A gyümölcslével telt üvegekbe 10— 15 gramm 
cukrot teszünk literenként, s ledugaszoljuk. A du
gaszoláshoz hibátlan parafadugókat melegvízben 
megmossuk, fedő alatt vízben-gőzben megfőzzük 
s egy egyszerű dugaszológép segítségével az üve
geket lezárjuk. A lé ne érjen a dugóig, hanem né
hány centiméterrel alább! Most 70— 75 fokos viz- 
és gőzfürdőben 20— 25 percen át főzzük; felforrni 
ne engedjük, hogy a lében levő tápanyagok, kivált 
a vitaminok változatlanul megmaradhassanak. A ki
hűlt palackok fejét, tehát a dugót s az üveg nya
kának felső részét forró fehér szurokba mártjuk s 
ezzel az eljárás teljesen légmentessé válik.

A folyékony gyümölcsöt hűvös helyen rak
tározzuk el.

Ugyanígy járunk el a szőlővel is, amiáltal 
hosszú időn keresztül élvezhetjük az egészséges és 
üdítő mustot, amelynek különben oly rövid az évad
ja. Ha a szőlő nagyon édes, úgy ahhoz még az a 
kevés cukor sem szükséges, amit a többi gyümölcs
höz hozzáteszünk.

A gyümölcs konzerválásának többféle mód
jához elég számottevő befektetést jelentenek az üve
gek. Ha tehát megrendelésre, eladásra dolgozunk, 
kérjük meg a megrendelőt, hogy az üvegeket ő 
adja vagy ezek s a gyümölcs beszerzésére előleget 
kérjünk tőle.
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A sajt pótolja a húst.
Az emberi szervezet és munkaerő biztosítá

sára még nem elég, ha az ember jóllakik. Fontos, 
hogy amit megeszik, tápláló is legyen. A falusi 
ember főtápláléka a kenyér s ennek az a jó tulaj
donsága, hogy nemcsak a jóllakottság érzését kelti 
az emberben, hanem tényleg sok hasznos tápanya
got is juttat a testnek. Sokat, de nem eleget. Aki
nek módjában van húst, tojást, zöld- vagy száraz- 
főzeléket és tejet is fogyasztani, az egészségre nézve 
minden szükséges tápanyagot magához vett. Kevés 
embernek van azonban erre pénze. Ezt a vegyes 
kosztot s főleg a húst legkönnyebben tejjel, tej
termékekkel s ezek között kiváltképpen sajttal pó
tolhatjuk. A sajt tápértéke csaknem egyenlő a hús
éval, sőt: az a munkás, aki kenyere mellé sajtot 
visz magával, okosabban cselekszik, mint aki nyá
ron nagy melegben egy darab agyonfiistölt s a tél 
óta kiszáradt kolbászt vagy füstölthúst eszik kenyere 
mellé. Sajtot mindig lehet frissen vásárolni. Aki pe
dig nincs abban a helyzetben, hogy készpénzt adjon 
érte, az úgy segíthet magán, hogy a túrót kevés 
sóval, esetleg egy kis édespaprikával vagy pár szem 
köménymaggal jól összevegyíti, zománcos cserép
edénybe erősen legyúrja s néhány napig hűvös he
lyen pihenni hagyja. Ez a legegyszerűbb, de nagyon 
tápláló sajt, hazánkban csaknem mindenütt isme
retes. Ha azt akarjuk, hogy még több tápérték le
gyen benne, a tejet nem fölözzük le egészen s ak
kor a túróban némi zsírtartalom is marad.

Rendes sajtot otthon sem nehéz készíteni. 
Ha a birkagyomornak egy pici darabját tejbe tesz- 
sziik, az ezt rögtön megalvasztja. A birkagyomor 
pótlására kész ojtót is lehet kapni, amelyből a tej 
szintén rögtön összeáll. Ebből a hirtelen megsűrű
södött pépből leszűrjük a savószerü levet, 1 — 3 
kilógrammos csomót ruhába csavarunk, deszkát te
szünk rá és ezt valamilyen súllyal nehezítjük. Két 
nap múlva a ruhából szép kerek sajtot vehetünk 
ki. Ezt 8 — 14, esetleg 20 napig fellállitva a kam
rában tartjuk, mielőtt elfogyasztanánk.

Ha a tejet előbb egészben vagy részben le
fölözzük, sovány és félkövér sajtot kapunk, ha az 
egész fölével együtt készítjük el sajtnak, úgyneve
zett zsíros sajtot nyerünk. Ez a legtáplálóbb, de 
igen jó az előbbi is, amelynek viszont az az előnye, 
hogy a fennmaradt tejfelt főzéshez lehet felhasz
nálni, vagy vajat köpülhetünk belőle. Aki rászorul, 
eladja a vajat, tejfelt s amellett mégis jó, tápláló 
sajtot ehet. Aki juhot tart, ne mulassza el azokat 
fejni, amikor a bárányok már elég nagyok s így 
azt nem sínylik meg. A juhtúró és a jusajt úgy
szólván semmibe sem kerül, viszont ízletes és igen 
tápláló ételt ad a gazdának és családjának.

A komposzt.
Minél belterjesebben gazdálkodunk, annál több 

olyan hulladék gyűlik össze, amely nem való a trá
gyatelepre, mert külön gondozás és kezelés mellett 
sokkal nagyobb értéket jelent, mintha egyszerűen 
csak a trágyadombra vetjük. A komposztot legcél
szerűbb az udvar, vagy a kert egyik széltől védett,

félárnyas helyén összegyűjteni. Háromszor annyi 
helyet szánunk rá, mint amennyit egy év alatt oda 
összehordhatunk, mert három évig tart, amíg évente 
átforgatva jó termőfölddé válik. A konyhahulladékot, 
az udvar-, utca- és kertsöpredéket, a lehullott lombot, 
a levágott gyepszélet, az utakról, virág- és zöldség
ágyakról kigyomlált gazt, a hervadt virágot, lenyesett 
galyakat, a zöldségfélék értékesítésénél visszamaradt 
hulladékot stb. stb. használjuk fel erre. A magba- 
ment gyomot, a beteg zöldségrészeket, a beteg gyü
mölcsöt, galyakat azonban előbb égessük el és csak 
a hamut vigyük a komposzttelepre. A fahamu kü
lönben is értékes része a komposztnak. A galambok, 
baromfiak és házinyulak ürülékét az ezzel kevert ho
mokkal, fürészporral, vagy tőzegporral együtt szintén 
tegyük hozzá a komposzthoz. A tőzeg különösen 
értékes komposztanyag s ezért aki olcsón juthat 
hozzá, lehetőleg ezzel almozzon a baromfi és a há
zinyúl alá. Ajánlatos ezenkívül évente többször ége
tett mészport teríteni a komposztra s ezt megöntözve 
beföldelni. Ezáltal olyan hőség képződik, amely min
den baktériumot és gyomormagvat elpusztít.

.A komposztkupacot az év végén átlapátoljuk, 
úgyhogy helyet változtasson s ami eddig kívül volt, 
az a közepébe essék. A tetején vályuszerü mélyedés 
legyen, hogy az esővíz beleszivárogjon. Nagy szá
razság idején egypárszor jól meg is locsoljuk. Ha 
átlapátoljuk, a régi helyére kezdjük összehordani a 
hulladékot.

A komposzt a harmadik év végén kész, ami 
annyit jelent, hogy most már szép egyenletes, kön
nyű jó föld lett belőle. Ezt a kitűnő földett a virág-és 
zöldségágyak földjének megjavítására használjuk. Ezt 
szórjuk többé-kevésbé vékony rétegben veteménye- 
inkre is és ezt rakjuk évelő virágjaink és örökzöld 
cserjéink töve köré, ezzel keverjük melegágyaink 
földjét. Érett apró trágya helyett ezt szórjuk ker
tünkben a gyepre is. A komposzttelepet lehetőleg 
eltakarjuk: élősövényt vagy egy-két sor bokrot ül
tetünk eléje. Törölt üveget, szeget, nagyobb fadarabot 
stb. sohase hordjunk a komposzttelepre. (Folyt, köv.)

Magyar madárvárták 
az egyiptomi tengerparton.

Elindultak már északfelé a tavaszt hozó vádorma- 
darak — Beszélgetés Szalóki-Navratil Dezsővel

a pesti madarak földi paradicsomában.
Hány fok lehet? Húsz fok hideget mutat az 

ablak külső felén dermedő hőmérő. Húsz fok!. .  A 
gondolatra is összeborzadunk.

Szerettük volna már látni, hogy a szomszé
dos ház ereszéről vígan csörgedezik a füstös hóié, 
hogy az utcán agyonfagyott emberek helyett nyitott 
kabátok lobognak és sárcipők cuppognak a lucsok- 
ban. De az ereszről még fehéren lógtak a kemény 
jégcsapok és a tető alatt dermedten gubasztottak 
a galambok...

Galambok, verebek, rigók, a város, parkok 
madarai és az a sok más éneklőmadár a földeken 
és az erdőkben legtöbbször élelem híján vájjon hogy 
bírják azt a szörnyű hideget, amely még az ember 
orrát, fülét, és az ujjait is ropogósra fagyasztja.
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Különösen erre kifelé a Jánoshegy alatt időszerűek 
ezek a gondolatok, éppen amikor Szalóki-Navratil 
Dezső képviselő, az Ornitológusoki Országos Szö
vetségének elnökéhez igyekszünk, hogy mint a leg
illetékesebbtől feleletet kapjunk ezekre a kérdésekre.

Navratil Dezső villájának parkja a madarak 
valóságos eldorádója. A hatalmas parkban, a több
száz éves tölgyek óriás fenyőkkel váltakoznak. A ha
vas pázsiton feketerigók rajokban ugrálnak és a 
deres ágak között rengeteg cinke, harkály és ki 
tudja még milyen fajta és féle madársereg ugrál. 
Úgy látszik, ezek a kis állatok tisztában vannak 
azzal, hogy a parkon belül minden madár sértet
len és jobb otthonuk még a bibliai paradicsomban 
sem lehetett.

Nyúzott róka az ágon.
Órák hosszat el lehetne nézegetni ezt a tarka 

nyüzsgő életet, havas őstermészetet. De 20 fok hi
deg . . .  és ilyenkor határozottan kellemesebb a fü
tött szobában a fotel langyos mélyén.

— Hogyan bírják elviselni ezek a kis védtelen 
teremtmények ezt a hideget? — kérdeztük Navratil 
Dezsőt.

— Bizony nehezen állják és sokat szenvednek 
szegénykék — mondja mély sajnálattal hangjában.
— A madarak nagyon megérzik a szokatlan hideg
hullámot s minden gondozás, óvintézkedés ellenére 
veszteségre kell számítanunk. A Magyar Ornitoló
gusok2 Országos Szövetsége mindent megtesz a 
madarak védelme érdekében. Az ország területén 
tizenegy „madárvárta" és százötven etető viseli 
gondját télvíz idején az énekes madaraknak. De 
a madarak etetésének és védelmének propagálására 
az egyesültet igen sok előadást is tartott, amelyben 
igyekeztünk felvilágosítani a nagyközönséget is az 
énekesmadarak hasznos voltáról.

— A madarak etetésénél igen fontos, hogy 
olyan eledelt adjunk, amely tényleg előnyös táplá
lékul szolgál. Kertben például leghelyesebb, ha ki
aggatunk fára egy faggyúdarabot, vagy egy szelet 
nyershúst, amelyre aztán rászállnak a madarak és 
lassan csipegetve elfogyasztják.

Navratil Dezső az ablakhoz vezet és lemutat 
egy terebélyes bükkfára. Az egyik csupasz ágon 
furcsa, megnyúzott állat csüng és körülötte hem
zsegnek a cinkék, zöldharkályok, tarkaharkályok és 
egyéb madarak.

— így lehet fehasználni a rókát amelynek 
szőrméjéből prém készül a hölgyek kabátjára. A 
megnyúzott róka, amelyet legtöbbször elhajítanak, 
mivel húsát semmire sem lehet felhasználni, nálam 
csemegéül szolgál a szegény fagyoskodó madarak
nak. A hús egészen friss, — ami nagyon fontos, 
mert romlott húst nem szabad adni a madaraknak
— de nem is fog elromlani, mert nem lesz ideje rá.

A madár a szabadba való
Az ablak melletti aranyos kalitkában, mintha 

megértené gazdája szavát, élénk zajt csap a vir
gonc veresbegy.

A gazda jóságos szavakkal csendesíti le a 
kis madarat, majd így szól:

i, 2 Madár tudósok.

— Nálam a jelszó az, hogy a madár a sza
badba való. Nem is tartunk soha kalitkában ma
darat. Ez a kis veresbegy most kivétel, de ö sem 
rab, hanem „szanatóriumi" kezelés alatt áll. Nem
régen találtuk ezt a kis veresbegyet a park füvében. 
Behoztuk a szobába. Eleinte hiába élesztgettük, csak 
nem akart magához térni. Később azonban életre 
kapott, apró húsokkal tápláljuk, megvárjuk az első 
tavaszi napsugarat és akkor kiengedjük a szabadba.

Megkérjük Navratil Dezsőt, hogy magyarázza 
meg néhány szóval, mi is az a „madárvárta"?

— A madárvárták kis házikók, amelyek a 
madaraknak nemcsak menedékül, hanem tápláló
helyül is szolgálnak. A házikók fölé megfigyelő 
állomás van építve, ahonnan az ornitológus3 meg
figyeli a madarak életét és tulajdonságait. Nyuga
ton, főleg Angliában, az ornitológia4 tudománya 
igen népszerű és mondhatjuk, hogy majdnem min
den második ember ornitológus.

— Magyarországon a tudománynak ez az ága 
egyre jobban belekapcsolódik a nyugati fejlettségbe. 
A magyar ornitológusok havi folyóirata a „Kócsag" 
amely öt nyelven jelenik meg, az egész világon is
mert és büszkén állíthatjuk, hogy a lap által a ma
gyar népnek és országnak igen sok őszinte barátot 
szereztünk. A folyóiratot én szerkesztem, Breschik 
Jenövei, a Nemzeti Aáúzeum őrével karöltve. A szer
kesztőségi levelekből kitűnik, hogy a Kócsagot nem
csak egész Európában várják nagy érdeklődéssel, 
hanem például Jávában, Tokióban és a világ leg
különbözőbb pontjain is nagy szeretetnek és meg
becsülésnek örvend.

Magyar „Madárvárta“ Kairóban'-’
Navratil Dezső levelet vesz fel az íróasztalról. 

Kairóból érkezett a magyar ornitológusok egyesü
letének elnökéhez. A levélben az egyesület kairói 
megbízottja azokról a tárgyalásokról számol be, 
amelyeket Russel angol tábornokkal a kairói rend 
teljhatalmú őrével folytatott.

— Régi panaszunk volt ugyanis, hogy az 
egyiptomi tengerparton milliószámra fogdossák ösz- 
sze a vándormadarakat, amelyek táplálékul szolgál
nak az arab benszülötteknek. Legutóbb is egyik jelen
tésünk szerint nem kevesebb, mint 5 millió madár 
került Kairóban piacra.

— Russel pasával, aki egyébként a Herrman 
Ottó-érdemkereszt tulajdonosa és a magyar orni- 
tolögusok régi barátja, állandó kontaktust tartunk 
fenn és a mostani tárgyalások odairányulnak, hogy 
a sokmillió vándormadár elpusztításának valaho
gyan elejét lehessen venni. Szeretnénk továbbá az 
itteni madárvártához hasonlóan Kairóban is létesí
teni egy magyar madárvártát. Russel pasának na
gyon tetszett a madárvárta létesítésének gondolata 
és az egyiptomi tengerparton 15 madárvártát akar 
felállítani, természetesen a mi gyakorlati tapaszta
lataink meghallgatásával és szakértőink irányítása 
mellett. A madárvárták felállításának különös elő-

3 Madárludős.
* Madártan.

Kairó. Város Egyiptomban, Észak-Afrikaban.
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nye lenne, hogy a madarak vonulásának irányát 
és idejét állandóan figyelemmel lehetne kísérni.

Jönnek a vándormadarak.
— Eddig úgy próbáltuk figyelni az innen el

költözött vándormadarakat, hogy lábukra gyűrűt 
helyeztünk. A legtöbb esetben azonban a gyűrű
zöd madaraknak nyoma veszett. A magyarázat egy
szerű. Hiába gyűrűzzük a madarakat, ha rendszeres 
gondozás s ellenőrzés híján az arabok felfalják őket. 
Russel pasával folytatott tárgyalásaim célja tehát az 
egyiptomi madárvédelem kimélyítése és a vándor
madarak tudományos figyelemmel kísérése.

— Azt mondják, hogy az állatok a legjobb 
időjósok. Ha így van, akkor nyugodtan állíthatom, 
hogy rövidesen beköszönt nálunk a tavasz. A je
lentésben, amelyet most kaptunk, az áll, hogy az 
egyiptomi partról nagy vonulás indult meg. Ha te
hát a madarak elhatározták, hogy útnak indulnak, 
ez annyit jelent, hogy végérvényesen véget ér a hi
deg és beköszönt a tavasz. A tengerpartról már 
útra is kelt egy nagy sereg bíbic, hant madár és 
pacsirta és vonulnak észak felé. Reméljük, hogy 
mire megérkeznek az első vándormadarak, tényleg 
verőfényes tavaszi napsugárban köszönthetjük őket.

Vezetőm.
Odakünn az élet árja 
Isten külső jelben várja 
A lelkemben él az Isten,
O az én egyetlen kincsem,
Törvénye van minden lénynek 
Bennem is vannak törvények,
Melyekkel Isten javában,
Vezet engem e világban.

Raáb Mihály

3  Világ folyása. B
___________ áq$
A pápa levele Serédi hercegprímáshoz.

Serédi Jusztinján dr bíboros-hercegprímás kará
csonykor hódoló iratot intézett XI. Pius pápához, 
aki erre az alább magyar fordításban közölt és 
sajátkezűig írt latin levélben válaszolt a magyar 
egyházfejedelemnek:

„Kedvelt Fiunknak, Serédi Jusztiniánnak, a 
római Anyaszentegyház Caelius-hegyi Szent And
rás és Gergelyről nevezett áldozár bíbornokának, 
esztergomi érseknek — XI P ius pápa.

Kedvelt Fiunk! Üdvöt és apostoli áldásunkat 
küldjük Neked.

Igen jól esett leveled, melyben az Úr szüle
tése ünnepe alkalmával Irántunk való engedelmes
ségedet újra kifejezésre juttattad és jókívánságaid
dal fölkerestél. Ezek a jókívánságok megfeleltek az 
ünnep szentségének, a Te lelked ragaszkodásának 
és mindenképpen megfeleltek a Mi kívánságainknak 
is, kik semmit sem óhajtunk inkább, minthogy az 
igazságnak és jognak uralma, a tekintélynek tisz
telete és az emberi társadalomnak az emberi és 
isteni törvények egyezéséből származó nyugalma 
helyreáliíttassék.

Minthogy Te, Kedvelt Fiunk, abban az állás
ban, melyet betöltesz, mindezeket szem előtt tartod 
és gonddal munkálod, azért nemcsak jókívánataid, 
hanem működésed és fáradozásod is, melyet sú

lyos körülmények között férfiasán teljesítesz, nagy 
örömmel és megelégedéssel töltenek el.

Viszonozva tehát szereteted nyilvánítását, szív
ből kérjük Istent, hogy mindenható Kegyelmével 
mindazt megadni kegyeskedjék, amit Te főegyház
megyéd és egész magyar hazád javára oly hévvel 
kívánsz. És ennek az égi kegyelemnek eszközlöje 
és jele, nemkülönben a Mi különös szerzetünknek 
tanifiága legyen apostoli áldásunk, melyet Neked, 
Kedvelt Fiunk, valamint az egész papságnak és 
hivő seregnek éppúgy, mint a szeretett magyar 
nemzetnek az Úr nevében szívből küldünk.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 1935. január 
10-én, pápaságának 13. évében.

XI. Pius pápa s. k.“
Közzétették a fiumei kikötőre vonatkozó 

magyar-olasz egyezmény részleteit. A fiúméi 
irány a magyar kivitel legolcsóbb szállítási vonala 
lesz. Római jelentés szerint a fiúméi kikötő magyar 
áruforgalmának fejlesztésére vonatkozó olasz-ma
gyar egyezmény, amelynek megkötését, a napokban 
közölték hivatalosan,- azoknak a megállapodásoknak 
a sorozatába tartozik, amelyeket a két ország kor
mánya a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 
kimélyítése érdekében létesített. Egyidejűleg Olasz
ország hasonló megállapodást, kötött Ausztriával 
is a trieszti kikötő tekintetében, ami azt jelenti, 
hogy Fiúmé és Trieszt a jövőben fokozatosan visz- 
szanyeri azt a régi szerepét, amelyet Magyarország, 
illetve Ausztria életében a múltban betöltött.

A fiúméi kikötőre vonatkozó egyezmény ér
telmében Olaszország a Magyarországból származó, 
vagy Magyarországba irányított áruk számára a 
közterhek és a forgalmi könnyítések terén ugyan
olyan elbánást biztosít, mint amelyet az olasz áruk 
élveznek. Nem tesz különbséget az sem, hogy az 
árukat olasz hajók, vagy pedig magyar lobogót 
viselő hajók szállítják. Egyben Olaszország hoz
zájárul ahhoz, hogy Magyarország Fiúmét a ma
gyar nemzetiségű hajók felszerelési kikötőjeként 
használhassa.

A fiúméi magyar forgalom fejlesztése szem
pontjából igen fontos az egyezménynek az a ren
delkezése, hogy Magyarország a kikötőben vám
hivatali kirendeltséget állít fel; ez előreláthatólag 
olcsóbbá teszi a vámkezelést és a forgalom tény
leges hasznát fogja látni az ebből származó meg
takarításnak. Az egyezmény kimondja továbbá, 
hogy állandó szakbizottság alakul, amelynek az a 
feladata, hogy tanulmányozza a fiúméi magyar 
forgalom fejlesztése érdekében megteendő rend
szabályokat és biztosítsa azokat az előnyöket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szállítmányo
kat ne vonják el a fiúméi iránytól.

A részletek tekintetében az egyezmény biz
tosítja, hogy a fiúméi közraktárak megfelelő tisz
tító helyet bocsássanak a magyar származású ga
bonák és hüvelyesek rendelkezésére. A magyar
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áruk Fiúméban hatheti fekbérmentességet élveznek. 
Bizonyos forgalom elérése esetén külön térítést 
nyújtanak, mind a gabonaszállítmányok, mind pedig 
a cukorszállitniányok és egyéb áruk után. Az eddig 
érvényben volt díjszabásokkal szemben igen elő
nyös és fontos újítást jelent, hogy a Fiúméban 
felmerülő költséget az áru megérkezésétől az áru
behajózásáig és viszont egy tételben állapítja meg. 
A kedvezményes díjtételek — összehasonlítva 
azokat a magyar áruforgalmi viszonylatokban ér
vényes általános feltételekkel — jelentős mérsék
lést képviselnek. A fekbérdíjakat szintén lényegesen 
csökkentik.

Mindezek a különböző kedvezmények vég
eredményben odavezetnek, hogy a jövőben a fiúméi 
irány a magyar kivitel legolcsóbb szállítási vona
lának tekinthető. Minthogy másfelől Fiúméban 
kereskedelmi szempontból is megfelelő szervezet 
áll rendelkezésre, amely régi hagyományos kap
csolatokat tart fenn egyrészt Magyarországgal, 
másrészt a nemzetközi piaccal, bízvást remélhető, 
hogy a legújabb egyezményben biztosított lehető
ségek és előnyök kihasználása kedvező hatást fog 
gyakorolni a magyar külkereskedelem fejlődésére.

Fenti római jelentés kapcsán Londonból ér
kezett sürgöny szerint a Times és a Daily Express 
azt írja, hogy az olasz-magyar egyezmény Fiúmét 
a magyar tengeri hajózás és külkereskedelem kikö
tőjévé teszi. Mindkét lap kiemeli, hogy az egyez
mény nagyfontosságú engedményeket tesz a magyar 
gazdasági érdekeknek és hogy lehetővé teszi a 
magyar kivitel fejlesztését.

A Duna Mohácsnál veszedelmesen áradt. 
A hirtelen fellépett melegebb időjárás hatalmas 
áradásokat okozott a Duna alsó szakaszán Mohá
cson még február 18-án állt a jég és a jégpán
célon itt ott gyalog is át lehetett menni. Éjjel 
azonban az áradó Duna felemelte a jégpáncélt és 
összeroppantotta. Azóta szakadatlanul zajlott a Du
na mohácsi szakasza. A nagytömegű jégtáblák 
azonban a határmentén lévő kisebb-nagyobb szi
geteken megtorpanlak és nem tudnak leúszni. Mo
hácsnál ez hatalmassá duzzasztotta a Dunát.

A víz este már elérte a meder szélét és haj
nalban kilépett medréből, elöntve a várost védő 
betonfal alatti vontatóutat, továbbá a szigeten a 
töltés előtt húzódó hatalmas árterületet. Jelenleg 
már különösebb veszély nincs. Az ármentesitö tár
sulatok munkásai gyors akcióba léptek. A vízállás 
ugyanis rövidesen elérte a hat méter magasságot 
és szakadatlanul nőtt. Az árterületen levő házakból 
akkor már megkezdték a lakók kilakoltatását és 
minden óvóintézkedést megtettek, hogy emberélet
ben kárt ne tegyen az ár. Két vályogból épült 
ház, melyet a hullámok már elértek, összeomlott. 
A téglaépületekben egyelőre nem történt kár, azok 
szilárdan állnak az árterületen.

1926 óta a Dunának Mohácsnál nem volt ily 
magas vízállása. Az emberek a Dunaparton aggo
dalmas arccal nézik a viz szakadatlan emelkedését. 
Nagy veszély fenyegette a jégár miatt a partra ki
vontatott vízimalmokat is. A molnárok egész éjjel 
dolgoztak és drótkötelekkel a parthoz erősítették

azokat, nehogy az emelkedő vízben elsodródjanak, 
vagy a jégár a fabordázatot benyomja. Az árterü
leten lévő weekendházacskák és a mohácsszigeti 
strand épületei közvetlen veszélyben forognak. Né
hány ház már a víz színén lebeg, mert gazdája 
elfelejtette annakidején megerősíteni. Ha az áradás 
rövidesen nem áll be, úgy katonaságot kérnek a 
jégtorlaszok felrobbantásához és a gátak megerő
sítéséhez.

Halasi csipketerítő  a brüsszeli világki
állításon. Kiskunhalasról jelentik: A halasi csipke
verőműhely a brüsszeli világkiállításra igen szép 
csipketeritöt készített. A világos, magyar elemekből 
összeállított terítő tervezője Stepanek Ernő, a halasi 
református gimnázium rajztanára. A térítőt négy 
csipkeverö leány 71 és fél napon át készítette és 
dr Fekete Imre polgármester személyesen viszi el 
a kereskedelmi minisztériumba, ahonnan Brüsszelbe 
juttatják.

Á radás a Felvidéken. A Felvidék középső 
és déli részeiben áradások pusztítanak. Ezeken a 
vidékeken csaknem valamennyi folyó kilépett med
réből. Nyitránál a Nyitra folyó áradása elöntötte 
a város külső részeit és messzi területek kerültek 
viz alá. Rozsnyóban is súlyos a helyzet, mert a 
Sajó három kilométeres sávon nagy áradást oko
zott. Az áradás a várost nyugati irányában teljesen 
elzárta minden összeköttetéstől. Rimaszombat külső 
részeiben a Rima áradása okozott súlyos pusztí
tást. Pelsöc részben szintén viz alá került. Csehie
ken az áradás két halálos áldozatot is követelt. 
Egy vasutast az őrházban lepett meg az# árvíz s a 
szerencsétlen ember menekülés közben a vízbe 
fulladt. Egy tűzoltó víz alá került házából ki akarta 
menteni az ingóságokat s e közben odaveszett. 
Zólyomnál a Garam áradása okozott súlyos káro
kat. A füleki állomást körülöleli az ár és az uta
kat teljesen járhatatlanná tette. A Bodrog szintén 
kilépett medréből.

Az árvíz pusztítása Romániában. Több 
nap óta tartó áradások sehol sem csökkentek Ro
mániában. Galac elővárosát elöntötte a viz, úgy 
hogy húsz ház lakóit ki kellett lakoltatni. A Tar- 
ján-vőlgyében a Caraolia mellett a víz teljesen el
sodorta a vasúti alépítményeket, úgy hogy a sínek 
a levegőben lógnak. Az ókirályságban sok helyen 
szünetel a vasúti forgalom és a legtöbb vonalon 
csak átszállással lehet lebonyolítani a személyfor
galmat. Erdélyben a Kraszna öntött el nagy terü
leteket és a folyása közelében levő vasútvonalakat 
mindenütt megrongálta. Az utasokat sok helyen 
csónakon szállítják egyik vonatról a másikra.

Öt világbajnokságot nyertek a magyar 
ping-pongozók Londonban. Londonból jelentik: 
Hét világbajnokság közül ötöt ismét Magyarország 
nyert asztali teniszben. Szombaton késő éjjel feje
ződtek be a versenyek.

Az Óceán fölötti rendszeres légi járatok 
megindítása körül nagy küzdelem folyik amerikaiak, 
angolok és franciák között. Közben a németek, 
csendben és feltűnés nélkül, kevés szóval, de an
nál alaposabb szervező munkával és szívós kitar-
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fással már meg is valósították a menetrendszerű 
légi posta- és személyforgalmat Németország és 
Délamerika között. A Gráf Zeppelin kerek számban 
hatvanszor, a Deutsche Lufthansa óceánjáró posta
gépei szintén körülbelül ugyanannyiszor repülték 
at a déli Atlanti-Óceánt és ezek a járatok az egész 
elmúlt év folyamán már menetrendszerűleg közle
kedtek a két kontinens között.

A Zeppelin-művek léghajójáratai az európai 
végállomásnak Frankfurtba való áthelyezésével még 
csak most állanak az igazi fellendülés előtt. A 
nemsokára elkészülő L. Z. 129. nemcsak méretei
vel fogja felülmúlni a Gráf Zeppelint, hanem még 
biztosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé fogja tenni 
a léghajón való utazást. Eckener kapitány büszke 
léghajója ma az egész világ legnagyobb biztonsá
got és legtöbb úti kényelmet adó légi jármüve. 
Világkörüli útja alkalmával, 1929-ben, a trópusok 
alatt sokkal veszedelmesebb szélvihart állt ki, mint 
amibe most az amerikai légi flotta büszkesége, a 
Macon, pusztult bele.

A Lufthansa délamerikai légi postajárata 1934 
februárjában indult meg. Azóta a heti járatok óra- 
szerű pontossággal közlekednek. A posta az utat 
Berlin és Rio között négy nap alatt teszi meg és 
átlagosan egy-egy járat 30.000 levelet és postai 
csomagot szállít. A németek remélik, hogy gyor
sabb gépek beállításával a jövő évben a menet
rend idejét a két végállomás között három napra 
tudják leszállítani. A két repülőgép-anyahajó, a 
Westfalcn és a Schwabenland, amelyet az Óceán 
fölötti út egy-egy harmadán, egyiket Afrika, a má
sikat Délamerika felől állították fel, jól bevált és 
a hidroplánok forgalmában fennakadás egyetlen
egyszer sem fordult elő. Személyforgalom megin
dítását a Lufthansa egyelőre nem tervezi. Ahhoz 
a régóta tervezett úszó-szigetekre volna szükség, 
de ezeknek a felépítéséhez a németeknek nincs 
pénzük.

Friss egészségben ünnepelte 110. szüle
tésnapját Davenport asszony. A Newyork Hé
ráid párizsi lapja írja: A legjobb egészségben szel
lemi frissességben ülte meg 110-ik születésnapját 
Davenport asszony, aki Oroszországban született 
1825-ben, Liszt Ferenc tanítványa volt, azután 
Heidelbergben és Kopenhágában orvosegyetemen 
tanult

Legfiatalabbik gyermeke 73 éves, legidősebb 
fia 93 és mind a ketten jóval öregebbek, mint édes
anyjuk harmadik férje, aki csak 67 éves. Daven
port asszony úgyszólván gyereksorban, 15 éves 
korában ment férjhez, háromszor volt férjnél és 
11 fia született.

A kanadai* kormány még hat évvel ezelőtt, 
1929-ben elhatározta, hogy egy nagyobb rénszar
vas csordát megvásárol Alaszkában és áttelepíti a 
Mackenzie-folyó nagy, tágas völgyébe az ottani 
arktikus vidékeken élő eszkimó lakosság élelme
zésére. Meg is vásároltak és összetereltek egy há

* Kanada Észak Amerikában, az F.gyesült Államok
tól északra fekszik.

romezer állatból álló hatalmas csordát még 1929 
decemberében. A feladat az volt, hogy az állato
kat kétezer kilométer távolságra tereljék keleti irány
ba, mindenütt a sarkvidéki régiók szélén, leginkább 
úttalan pusztaságokon, a sub-arcticus telek irtóza
tos hidegében és hóviharaiban. A nehéz és a hason
ló sarkvidéki réncsorda-terelések, „trek“-ek törté
netében is páratlanul álló feladatra egy hatvan éves 
lap rénszarvas pásztor, Andy Bahr vállalkozott, aki 
segítő társakul kapott másik három lap embert, 
hat eszkimót, egy orvost és egy geográfust.

A csorda terelése nagyon fáradságos és hi
hetetlenül lassú munka. Bahr több mint öt eszten
dőn át állandóan hajtotta az állatokat, miközben 
segítőtársai mind kidőltek mellőle és új embereket 
kellett neki fogadni. A múlt év tavaszán megér
keztek a nagy Mackenzie-folyó partjára, de a jég 
már olvadóban volt, az átkelés nem sikerült és a 
nyugati parton kellett egész nyáron át várakozni, 
míg a tél beálltával átkelhettek a folyó befagyott 
vizén. Közben a csordának csaknem a fele elhul
lott a nélkülözésekben vagy a csordát kisérő far
kasok és medvék prédája lett. De minden évben 
új borjak ellettek és a rénszarvas csorda, amellyel 
Bahr jelentkezett a kalandos út végén, számban 
csaknem akkora volt, mint amekkorával elindúlt 
Alaszkából több, mint öt évvel ezelőtt.

Meghalt az öreg Berkes Béla. Napokban 
meghalt Berkes Béla, híres cigányprímás, 74 éves 
korában alsóerdösor-utcai lakásán. A régi nagy 
prímások közül való volt Berkes Béla, aki évtize
deken át főleg a régi, boldog Nagymagyarországon 
szerzett becsületet a magyar muzsikának. A lege
lőkelőbb társaságok kedvenc cigánya volt, akit sze
retett Ferenc József is. Berkes számos udvari bálon 
játszott. Ferenc József 1910-en az udvari zenész 
címet adományozta neki. Ő volt az egyetlen ma
gyar cigány, akit ez a kitüntetés ért.

Berkes Bélát kedvelte Erzsébet királyné és 
Rudolf trónörökös is. Sokat játszott az udvarban. 
Amikor annak idején, a nyolcvanas és kilencvenes 
években a walesi herceg, a mostani walesi her
cegnek a nagyapja Budapestre jött. mindig ő mu
zsikált az előkelő vendégeknek, többször megtör
tént, hogy a walesi herceg és Rudolf trónörökös 
reggelig hallgatták a hegedűjén síró szép magyar 
nótákat.

Külföldön is gyakran megfordult, több világ
városban járt s mindenütt királyok, fejedelmek szó
rakoztak a muzsikája mellett.

Már hosszú évek óta nem játszott Berkes 
Béla, aki most hatheti betegeskedés után hunyt el.
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