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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

21. szám. VI. évfolyam. 1935. november I.

Szeretett jótevőnk halálára...

Mit mondjunk Neked mikor már nem vagy? 
Amit mi érzünk nincs arra szó!
Virágos sírhalmod örökcsend keblében,
Őrizze álmod a Mindenható!

Életed minden célja mi voltunk.
Minden utad felénk vezetett.
S míg másoktól, csak megvetés volt részünk;
A Te szíved, az tovább szeretett!

Segítettél, támogattál minket.
Vigasztaltál évek óta már.
S egy szép napon csak... jaj hiába vártunk, 
Mert elrabolt és temetett a nyár.

Mi ittmaradtunk árván Nélküled,
De emléked: az köztünk marad.
S ha jönnek is, ha múlnak is az évek,
Az ajkunkról Rád áldásunk fakad!

Gyászmiséden nem egy szem lett könnyes!
Nem egy fohász szállt az egekbe.
És... és,., nem egy rabszív oltotta be búját,
A szavak helyett forró könnyekbe!

Mert hisz most...

Mit mondjunk Neked, mikor már nem vagy? 
Amit mi érzünk nincs arra szó!
Virágos sírhalmod örökcsend keblében,
Őrizze álmod a Mindenható!

R.J.

Magyar származású volt Szent Margit 
skót királynő.

A Magyarság a múltkoriban közölte azt a 
rendkívül érdekes levelet, amelyben Thcngely úr 
Angliából felhívja a magyar közönség figyelmét a 
többé-kevésbbé feledésbe merült angol-magyar tör
ténelmi kapcsolatokra és ajánlja, hogy Magyaror
szág is igyekezzék a múlt dicsőséges emlékeit fel
eleveníteni és megvilágítani. Ehhez a levélhez való 
hozzászólásképpen küldötte be a Magyarságnak Fest 
Sándor egyetemi tanár a Budapesti Szemlében 
megjelent rendkívül érdekes tanulmányát, ahol 
alapos történelmi kutatások útján világítja meg 
skóciai Szent Margit királyné magyar származását.

A tudós szerző összefoglalása szerint 1016 
novemberében halt meg az angolok utolsó törvé
nyes királya, Eadmund Ironside, akit a dán bitorló, 
Nagy Kanut követett a trónon. Nagy Kanut útjában 
ott állott azonban Eadmund két kisfia: Eadmund és 
Edward. A trónbitorló a még csecsemőkorban lévő 
kis hercegeket Svédországba küldötte fel féltestvé
réhez Olafhoz, hogy az ölesse meg őket. A jószívű 
Olaf nem volt hajlandó ezt a parancsot teljesíteni, 
hanem titokban Szent István magyar király udva
rába küldette a két gyermeket, ahol azok szíves 
fogadtatásban és pártfogásban részesültek. Tehát 
itt nálunk, a magyar királyi udvarban nőtt fel az 
utolsó angol király két fia. Eadmund úgy látszik 
fiatalon halt meg és csak Edward maradt életben, 
aki bizonyára hazájában is elfelejtve körülbelül 
négy évtizedig élt Magyarországon.

Ezalatt a négy évtized alatt azonban nagy 
változások történtek Angliában. Időközben kihalt 
a bitorló Nagy Kanut családja és a királyválasz
táson Eadmund Ironside öccse, Hitvalló Edward
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került trónra, a hazánkban élő ifjabb Edward mel
lőzésével. A Normandiában nevelkedett Hitvalló 

•Edwardnak azonban nem voltak gyermekei, az an
gol trón ismét örökös nélkül állott, ami kiszámít
hatatlan zavart és veszedelmet jelentett Angliára. 
Az angol nép ekkor kezdett Edwardra, a Magyar- 
országon élő trónörökösre gondolni, aki családjá
val együtt 1057-ben vissza is kerül Angliába. Sajnos 
azonban, nem teljesülhettek sem az ő, sem pedig 
népének reményei, mert hazatérte után nemsokára 
Londonban meghalt, maga után hagyva a családját, 
Agatha feleségét és három gyermekét: Margitot, 
Krisztinát és Edgardot. A család ezután évekig még 
Angliában élt, még pedig a déli grófságokban, azok
nak a magyar uraknak társaságában, kik őket Angli
ába kísérték és velük később Skóciába is elmentek.

Nem sokáig volt maradásuk Angliában. 1066- 
ban a hastingsi csata után a gyermek Edgard tör
vényes trónörökös ugyancsak szálka Hódító Vilmos 
szemében, tehát a család menekülni kénytelen. Ere
detileg vissza akartak férni a vendégszerető elha
gyott másik hazába, Magyarországba, a Gondviselés 
azonban közbelépett. Egy hirtelen kitört tengeri vi
har a hajókat Skócia felé sodorta, ahol valameny- 
nyien partra szálltak. A fiatal Edgár herceg további 
élete folyamán nem váltotta be az angol nemzeti 
párt reményeit, és bár kétízben választották meg 
a canterbury érsek vezetése alatt királynak, sohase 
koronázták meg, mert sem szellemileg nem volt 
kiváló, sem pedig erkölcsi felfogásban nem elég 
komoly. Későbbi életéből csak egy szentföldi út
járól tudunk, ahonnan magyarországi szülőföldjén 
keresztül tért vissza hazájába. Krisztina nővére 
apáca lett, életéről nem sokat tudunk. A három 
testvér közül Margit az, a későbbi Szent Margit 
skóciai királynő, aki nagy szerepet játszott.

Amikor a menekülő család a még ma is 
Margarets Hopenek nevezett rév közelében partra- 
szállott, a szép és szelídlelkű Margit annyira meg
tetszett Ili. Malcolm skót királynak, hogy ez meg
kérte kezét és 1070-ben Skócia nagy szerencséjére 
nőül is vette a távol Magyarországról ideszakadt 
hercegkisasszonyt. A nagy és alapjában véve ne- 
messzívü harcos, Malcolm, nyers uralkodó volt, 
aki mellett Margit megmentette a még zord erköl
csöket és szokásokat, úgyhogy már az egykorú 
krónikák is Skócia civilizálójának mondják. Az ő 
érdeme, hogy Skóciát bizonyos mértékig angollá 
tette, hiszen az ősi angol királyok vére most már 
csak benne keringett. Igen nagyjelentőségű volt 
leányának, Matildnak szerencsés házassága Hódító 
Vilmos fiával, I. Henrik angol királlyal, hiszen így 
némileg áthidalást nyert a normán hódítók és az 
angol meghódítottak közti feszültség és ellentét. 
Viszont Matild leánya, ugyancsak Matild, tehát 
Margit unokája, lett az első Plantagenet királynak, 
II. Henriknek anyja. így tehát Margit és Matild 
útján nemcsak a normán uralkodók, hanem a Plan- 
tagenetek hatalmas dinasztiája is, amely Anglia 
sorsát háromszázharminc évig irányította, az ősi 
angol királyi házból származik.

Sokat vitatott és még nem egészen eldöntött 
kérdés, hogy ki is von Agatha, Margit anyja. Ettől

függ ugyanis Szent Margitnak magyarországi szár
mazása. Fest Sándor alapos kutatásokkal alátá
masztott tanulmányában azt bizonyítja, hogy Agatha 
Szent István királyunk leánya. És valóban az egy
mással gyakran ellentmondó krónikák egybeveté
sével logikusan jut el a kutató erre a végmegálla
pításra. Bizonyítást nyert tehát, hogy a múltban 
valóban olyan szoros történelmi kapcsolat állott 
fenn a magyar nép és Anglia között, amely túl
zás nélkül döntő kihatású volt nemcsak Skócia, 
de egész Anglia történelmében.

Hogy készül a karikás ostor?
(Balogh Mihály pusztakarádi és Szilvási And

rás cigándi csordás így mondta ezt el Kántor 
Mihálynak.) Először is bőr kell hozzá, még pedig 
jó bőr, tinónak a bőre. Szarvasnak vagy őznek a 
a bőre is megfelel. A bőr szőrös oldalát bekenjük 
„öreg“ mésszel. így hagyjuk egy napig. Akkor a 
szőrt letisztítjuk róla. Most fél marék jó sót és fél 
marék timsót összekeverünk és ezzel behintjük a 
bőrt, azután összehajtogatjuk, állani hagyjuk ismét 
egy napig. Ezután egy sima fán addig húzigáljuk, 
míg meg nem szikkad és ekkor már lehet is a 
karikásfonáshoz széjjel hasogatni.

Karikást lehet fonni 4, 6, 8, 10, 12, sőt 16 
ágból. Leggyakoribb a 8 ágú, legszebb a 16 ágú. 
Rendszerint egy karikáson többféle fonás található. 
Eszerint kell már a hasogatást is intézni. A kari
kásnak van nyele és ostora. A nyél 12 hüvelyk 
hosszú. Ebből a kézbe való rész a fogó, 4 hüvelyk- 
nyi. A többi része két szál szőrrel folytonosan kör
be mozgó ráhurkolással szépen be van kötve. A 
nyél fejben végződik, mely szélesebb bőrszíjból van 
és a nyélre erősítését a bekötés fokozza és el is 
takarja.

Az ostornak van: feje, dereka vagy hasa és 
eleje. Ezen van a csapószíj. Olyan legyen az alakja, 
mint a kígyóé. Legtestesebb a hasa. Ha nem kí
gyóalakú, akkor a pásztor magát csapja meg vele. 
Ezt az alakot főleg a „bélés“-től kapja meg, mely 
az ostor belsejében lehetőleg szíjból van; de mad
zag is lehet. Hozzájárul még az alak előállításához 
a fonáshoz használt szíjágak vastagsága is. Erre 
is figyelemmel kell lenni a hasogatásnál. És még 
arra, hogy a fejnél kezdjük-e a fonást, vagy az 
elején. Leginkább az elején kezdik.

Először négy szálat hasítunk, aztán négyből 
nyolcat ,majd pedig tizenhatot. Nehéz munka ez, 
mert abból a tenyérnyi bőrből körbemenetelesen 
kell az egyes szálakat kihasítani. Az elszakadt szál 
helyett toldást is alkalmazhatunk. A fonás menete 
a megfelelő áthúzáson és visszahúzáson alapszik.

— Könnyű az, csak érteni kell! — mondja 
Balogh, a számadó. — A fonás után az ostor alakja 
négyszögletes. Azért is fonás után vizbe tesszük és 
sima deszkán kezünkkel, vagy deszkákkal kerekre 
hengereljük. — Éppen olyan ez ilyenkor, mint a 
„csúszó." (Kígyó.) Megér egy hathónapos malacot.

Az ostor feje és a telke régebben kizáróla
gosan vaskarikából volt. Azért hívják ezt az ostort 
karikásnak.
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Kalap és kritikus.
Pista barátom, a magyar zenekritikusok ka

rának kitűnő tagja, sok mindenről nevezetes, de 
legfőképpen arról, hogy rendkívül szórakozott em
ber. Gondolataiba mélyen elmerülve jár az utcán, 
fekete kalapját leveszi olykor fejéről és kézben 
tartja, úgy bandukol hajadonfőit. A kalaptalan fej
ben zenekultúránk kérdései forronganak; nem csoda, 
ha a mélyen elmerült gondolkodó nekimegy a lám
paoszlopnak. Felnéz, udvariasan azt mondja az osz
lopnak, hogy pardon, aztán folytatja mendegélését 
az utca forgatagában.

Ahogy így elmélyedve baktat egyszer az utcán, 
hirtelen eszébe jut, hogy szórakozottságában elfe
lejtett valamit elintézni az Operaház igazgatóságá
val. Ejnye, ejnye. Megnézte az óráját. Már bent 
lesznek az urak az irodában, telefonon még elérheti 
őket. Szétnézett, van-e a közelben trafik. A második 
házban talált egyet.

Belépett a trafikba.
— Jó napot kívánok, szeretnék telefonálni.
Egy jóképű, fitos kisasszony állt a pult mö

gött. A pultra pedig féloldalt dőlve egy fiatalember 
volt látható. Kisasszony és fiatalember igen mélyre
ható beszélgetésbe merültek. Első pillanatra meglát
szott arcukon, hangjukon, hogy nem trafikdolog
ról beszélgetnek. Hanem az emberiség egy sokkal 
régebbi témájáról. Amely néha szintén füstbe megy 
ugyan, de ilyenkor, mikor kezdődik a dolog, a fia
talok azt még nem tudják. Egyszóval a kisasszony, 
aki igen nagy érdeklődéssel hallgatta a duruzsoló 
fiatalembert, csak úgy hanyagul a telefonfülkére 
mutatott. Aztán folytatta a forró eszmecserét.

Pista bement a fülkébe, feltárcsázta az Opera
házat, aztán elintézte az igazgatósági irodával, amit 
akart. Nagyon örvendett, hogy elintézte. Kijött a 
fülkéből és tűnődve körülnézett, hogy mit is akar 
még ? Ja igen, a kalapját. A pultra támaszkodó fia
talember mellett ott volt a pulton a fekete kalap. Fel
vette, de nem tette a fejére, csak úgy kézben tar
totta, köszönt, távozott. Azok ügyet sem vetettek rá.

Szép volt az idő, ennélfogva Pista elhatározta, 
hogy nem ül autóbuszra, hanem gyalog megy a 
Zeneakadémiára. Ment, mendegélt, néha ismerőssel 
is találkozott. Az ismerősök köszöntötték, ő felrez
zent gondolataiból, meglengette a kezében tartott 
kalapot, aztán tovább baktatott, nem is eszmélve 
arra, hogy az ismerősök kissé furcsán néznek reá. 
Még olyan is volt, aki utána fordult. De mondom: 
Pista igen szórakozott ember, nem ügyelt a kül
világra.

Megérkezvén a Zeneakadémiára, odalépett a 
ruhatárosnéhoz, kinél hosszú esztendők óta el szokta 
helyezni a holmiját. Protekciós módon, ruhatári 
szám nélkül. Letette a kalapot és indult a terem 
felé. De a ruhatárosné utána szólt:

— A másik kalapot nem teszi le, szerkesztő úr?
Pista csodálkozva fordult vissza. Miféle másik

kalapot? A fejéhez nyúlt. A fején valóban ott volt 
a kalap. Hogyan lehet ez, hiszen most adta oda a 
ruhatárba? Meghökkenve kezdett gondolkozni. Nem

lehet másképpen, mint hogy valahol felragadott egy 
idegen kalapot. Igen ám, de hol? Gyorsan végig
gondolta, milyen helyeken járt legutóbb. És eszébe 
jutott a trafik. Úgy van, a trafikban idegen kalapot 
szedett fel. Mikor bement a fülkébe, nem vette le 
a kalapját. Szórakozottságában elfelejtette, hogy fe
jén van a kalap és elvette azét a fiatalemberét. 
Viszont tévedése nem derülhetett ki, mert az ide
gen kalapot csak kezében hordta. A fején hordott 
kalapot meg nem érzi az ember.

Most mi a teendő? Rögtön vissza a trafikba. 
Taxiba vágta magát és előre restelte, hogyan kell 
majd mentegetődznie. Az a fiatalember igen dühös 
lehetett mikor nem találta a kalapját. De nagy baj 
nem lesz belőle: a trafikos kisasszony nyilvánva
lóan tudja a fiatalemberről, hogy kicsoda. Majd 
eljuttatja neki a kalapot.

Pista odaérkezett a trafikhoz. Benyitott.
— Jó napot kívánok.
Nem felelt neki senki. A fiatalember most is 

féloldalt támaszkodott a pultra. Pontosan úgy, mint 
mikor ö a kalappal eljött. S a kisasszony is pon
tosan olyan sugárzó odaadással figyelte, amit a fia
talember beszélt. Öróla, a belépőről, egyáltalában 
nem vettek tudomást.

Pista gondolt egyet. Járását lábujjhegyre vál
toztatva odaosont a pulthoz, a kalapot odalopta a 
fiatalember mellé, aztán ugyancsak lábujjhegyen ki
osont a trafikból. Az illető fiatalember nem tudja 
ma sem, és nem is fogja megtudni soha, hogy ka
lapját húsz percig egy nevezetes zenekritikus hordta. 
Igaz, hogy csak kézben.

Mindebből kitűnik, hogy nem a szórakozottak 
felejtkeznek meg jobban a külvilágról, henem a 
szerelmesek.

A Hon.
Sok utat bejártam a világon. Nagy kerülők

kel és sokféle tévedésen vittek sok idegen országon 
átfáradtan és nehezen álltam éjszakai sötétségben 
egy kapu előtt: hon és menedék utáni vággyal 
telten. A bezárt bejáraton egyfolytában kopogtattam. 
Az felnyílott és betértem — a saját szívembe.

Stejfen Albert.

Az én jövőm.
Éjféli csendben 
virrasztók egyedül.
Köröttem csupán 
a halál hegedül.
A hangja tompa...
Oly tompán zsongja:
— tested múltba vész.
Tisztán szellemed marad:
Ez jövőbe néz!

r. m.
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Csodalovakról.
Egy nagy amerikai újság érdekes cikket kö

zölt a világ legszebb lováról, a Mambrino Ring
nék nevezett iigetőrői. Természetesen Mambrino 
Ringnék voltak vetélytársai is ezért a kitüntető cí
mért. Nézzük meg, mit írtak az akkori lapok er
ről a nevezetes lóról.

„Mambrino Ring a világ legszebb lova volt 
a maga idejében. Szépsége mellett klasszisa is volt, 
versenyben azonban nem mutatta igazi képességét. 
Ha sulykba fogták, már nem volt a régi. Nem volt 
az az ügető, amely a nézőt szépségével annyira 
elbűvölte, mintha nem is ugyanaz a Mambrino 
Ring lett volna, amelyik a jártatóban a közönséget 
elragadtatta. Ott ápolója, a néger Jerry Martin kí
séretében jelent meg, aki a mént a nézők előtt 
gépiesen előállította és azután az adott jelre várat
lanul ügetni kezdett. Ilyen alkalmakkor Mambrino 
Ring pompás látvány volt. Szabad, csapongó moz
dulatai, melsö lábainak elegáns vetése, amelyeket 
a hátulsó lábak megfelelő mozdulatai kísértek, a 
büszkén feltartott fej, a lobogó sörény, a hosszú 
hattyúnyak, a bozontos farok és teste arányos vo
nalai remekben öntött egészet alkottak. Á néger 
olyan gyorsan futott mellette, hogy bármely ver
seny-gyalogló megirigyelhette volna. A mén ido- 
mítása kifogástalan volt. Ápolója előre ismerte min
den mozdulatát és tudta, hogy kell ezekhez alkal
mazkodni, úgyhogy a látvány felért két betanult 
artista mutatványával. Mambrino Ring szőrzetének 
színe olyan volt, mint az égetett „sárga." Azonban 
nagyszámú ivadékai közül szőrzetének szépségét 
egyik sem bírta megközelíteni. Ha a ménnek nem 
lett volna olyan színpompás szőrzete, talán a világ 
részéről kijárt csodálata sem lett volna olyan ha
tártalan."

Eddig a lap egybehangzó, elragadtatásba me
rült leírása.

Ennek elolvasása arra indított, hogy felele
venítsem két más csodaszépségű ló emlékét, mely 
Radziwill herceg tulajdona volt. Ez a csodás, co
boly színezetű mén különös jelekkel ékesítve, a 
legszebb látvány volt. Feje féloldalt teljes hosszá
ban olyan színezetű volt, mint maga az egész ló a 
másik fele, a füle narancsszínű volt, a mellén, szü- 
gyén négy jávorfalevélszínű folt, a hátán pedig ép
pen olyon foltokkal tarkított rózsaszínű pontok 
tűntek fel. A lónak mind a négy lába fehérlett a 
térdéig nagy narancsszínű pettyekkel díszítve, el
lentétben fekete patáival. Amellett a telivér hatalmas 
rámájú, 16 markos volt s kitűnően be volt lova
golva, úgyhogy a zabla legkisebb nyomására vagy 
érintésére a jelzet oldal felé forult és ép olyan köny- 
nyen, a lovas legkisebb mozdulására, ugrásra ké
szen termett. Radziwill Rároly herceget egy alka
lommal, amikor sétalovaglásáról hazatért, a császári 
udvar egybegyült előkelő közönsége már türelmet
lenül várta, .hogy a ló szépségében gyönyörköd

jék. Egy alkalommal Ferenc József császár is vé
gignézte a lovaglást. A kíváncsiság őt is lenyűgözte 
és már az első látásra annyira elbűvölte a csodaló 
szépsége, hogy annak természetes színében való két
kedését fejezte ki. Erre Radziwill herceg udvarmes
terét hivatta, aki a császárt meggyőzte arról, hogy 
a ló színezete nem mesterséges beavatkozás műve.

Ez alkalommal Radziwill herceg a mén ug
rási tehetségéről is fényes bizonyságot tett azzal, 
hogy a ló hátán tett kis mozdulatára az előtte hat 
egymás mellé, egyenlő távolságra felállított kocsin 
helyből, hiba nélkül átugratott, ami a királyt és az 
udvar nézőközönséget bámulatba ejtette.

Sajátságos, hogy éppen ennek a szépségéről 
világhírre szert tett lónak a neve nincs megörö
kítve. Ennek az a magyarázata, hogy a herceg pa
ripája azért maradt az utókor számára névtelen, 
mert a mén, mint a saját tenyésztése, csak a ma
gánéletben szerepelt, nyilvános versenyben soha.

A lengyel lószakértő terjedelmes munkáját 
böngészve, egy érdekes rész keltette fel érdeklő
désemet. Eszerint négy őselem van a földön, amely
ből az összes dolgok alakulnak: a föld, a tűz, a 
víz és a levegő és e négy elem ugyanannyi össze
tételnek felel meg. A földnek a hideg, a tűznek a 
meleg, a víznek a nedvesség és levegőnek a szá
razság. Miként négy elemet ugyanúgy négy belső 
tulajdonságot vettek alapul, melyek négy alapszín
nek vannak alávetve. A fekete színű ló, mint a föld
nek a lényege, egy melankólikus búskomorságra 
hajló összetételnek féléi meg. A taxusbarna, illetve 
a sárgás színvegyülékű ló, már maga a színezésből 
eredően, a tűzhöz hasonló, azt rejti magában és 
ilyen színezetű lovak lobbanékony vérmérsékletüek, 
gyakran haragra gyűlök és veszekedő természetűek 
szoktak lenni. A fehér, szürke színezés a víznek 
alkatelemére utal, ami a flegmához, a hidegvérüség- 
hez hasonló és az okosság hatását érezteti. A bar
nás-szürke színezés a levegő alkatrésze és sangvi- 
nikus vérmes összetételnek felel meg, ami a lovak 
élénkségét bizonyítja. A zavaros színezés rossz fényt 
vet a ló belső ösztönére,

A tapasztalatok mesgyéin haladva, úgy talál
tam, hogy a lovak életpályáján sok olyan eset for
dul elő, amelyeknél a színösszetétel és a lovak jel
legzetes tulajdonságai csakugyan szoros összefüg
gésben állnak egymással.

Ismertem lovakat, amelyek okosságukhoz ha
sonló hidegvérrel, nyugalommal teljesítették hivatá
sukat: ismertem lovakat, melyek vidám életkedvvel, 
játszi hajlamokkal végezték munkájukat, versenybeli 
szolgálataikat; szemtanúja voltam annak a párját- 
ritkitó látványnak is, amelynél egy sárga felivér a 
versenypályán — anékül, hogy ingerelték volna— 
ledobta lovasát, harapdálta, összerugdosta, így elé
gítette ki dühét, haragját. Ez a telivér Hohenlohe 
herceg versenyistállójából került ki és 1908-ban 
a bécsi szeptemberi meetingen szerepelt. A fenevad 
fölött gazdája rögtön kimondta a halálos ítéletet, 
nyomban agyonlövette.
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A tengeri (kukorica) vízgyűjtő 
tulajdonsága.

A tengeri a meleg és többnyire száraz ég
hajlat növénye. Hogy a némelykor igen mostoha 
csapadékviszonyok között is elég nedvességet ve
hessen fel magába, a természet úgy építi fel a szá
rát, leveleit, hogy minden csepp csapadékot, amely 
a közelében lehull, értékesíthesse. Már apró sarj ko
rában levele oly vályús alakban fejlődik, hogy azon 
a harmat- és esőcseppek a gyökérzethez lefolyhas
sanak. Később amikor megnő, mindegyik levél 
külső fele lekonyul és ez a rész vezeti le a reá
hulló esőt a gyökérzet külső részéhez, a hajszál
gyökerek végéhez. A levél felső, a szárhoz közei 
levő része úgy áll, hogy a reá hulló nedvességet 
a szárhoz s azon végig le a növény tövéhez ve
zesse le. Szerkezeténél fogva felhasznál tehát a ten
gerilevél és szár minden csepp esőt és harmatot. 
Gyökérzetét pányvásan ereszti maga körül a földbe, 
ezzel a növénynek a szél által való mozgattatását 
ellensúlyozza és úgy kipányvázza a szárat, hogy 
az a nagy szélben is biztosan áll. Egyúttal a na
gyobb területen szétterjedő finom gyökérzet termé
szetesen több nedvességet tud a talajból felszívni, 
mint más hasonló növények gyökérzete.

Nagy hiba a tengeri túlságos feltöhögetése. 
Ez azt eredményezi, hogy a növény a feltöltögetett 
laza részben is gyökeret hajt, abba a kis földku
pacba, mely hamar kiszárad és lazaságánál fogva 
a szél által való mozgatásnak sem tud elegendő 
biztos ellenállást nyújtani.

Ha a tengerit nem töltögetjük fel, a gyökér
zet mélyebben lehatol abba a rétegbe, amely nem 
szárad ki oly gyorsan és amely erős támaszt ad 
a növénynek. Ha a tengeri alá nem tavasszal ad
juk meg a szükséges mély szántást, hanem ősszel, 
vetés előtt pedig csak boronálunk, ekkor több ned
vességet tárol a föld és később szárad ki. A fiatal 
tengerit ne mulasszuk el többször, idejébe sekélyen 
megkapálni, hogy a talajt lazán és gazmentesen 
tartsuk. Az így kezelt tengeri a nagy és tartós 
szárazságnak is sokáig ellentáll és kielégítő ter
mést hoz.

Hogy az idei nagy szárazság miatt sok he
lyen kevéssé kielégítő lett a tengritermés, annak oka 
abban is rejlik, hogy egyesek a májusi fagyok ide
jén kiveszett vetemények helyébe is kukoricát ve
tettek. Ez azonban már oly későn kelt, hogy nagyon 
zsenge korban érte a szárazság, amelynek épp ezért 
nem bírt ellenállni. Az elég korán vetett tengeri 
mindig biztosabb termést hoz._________________

Ember
Ha minden levél lehull a fáról,
A fa azért csak fa marad.
Te is megmaradsz embernek, testvér,
Ha elhullajtod vágyadat.
De a fa mintha törpébb lenne,
S a földben jobban megmered,
Te meg, mikor már elveszett minden 
Akkor, akkor vagy emberebb.

Falu Tam ás.

Elsőrendű rizs terem az eddig 
meghódíthatatlan deszki sziken.

A szik! Szörnyű szó az alföldön, örök prob
léma. Valami másfélmillió hold terméketlenség, ahol 
nem nő más, csak aszú gyep, amelyet még a jó
szág sem legel, másfélmillió hold illatos föld, a- 
mely megöli a beléje hullott magot, még a dud- 
vákat is. Hol itt, hol ott köt ki vele az emberi 
akarat, iszonyú erőket feszít neki és iszonyú erő
feszítések után csaknem mindenütt megbukik. Egyet
len komoly eredményt láttam eddig: Nagykörösön, 
a tetétlen—karai határban, ahol a B. Tóth-család 
három generáción keresztül elhódított a szik hatal
mától valami 180 holdat s most szénát termel rajta.

És most láttam az emberi erőfeszítés és az 
emberi tudás második csodáját Deszken, ahol im
már nyolcvanhat holdnyi szik földön csodálatosan 
szép rizstermést produkált Schmidt Rezső. Nyolc
vanhat holdnyi elátkozott és reménytelen területen 
olyan rizstermést, hogy szeme-szája eláll a csodál
kozástól annak, aki végigsétál a táblákat egymás
tól elválasztó alacsony gátakon. Mióta csak a ma
gyarországi rizstermelés gondolata felötlött, egyes 
érdekeltségek részéről egyebet sem lehetett hallani, 
mint hogy ez az ország nem alkalmas a rizster
melésre, itt nem érik be ez a növény s kész ön- 
gyilkosság, ha valaki itt rizstermelésre veti magát. 
Most itt Deszken bebizonyosodott, hogy Schmidt 
Rezső keze alatt nemcsak hogy megterem a rizs, 
hanem, külföldi vizsgálati eredmények szerint, olyan 
terem, amely egyenrangú a külföldről behozott, 
agyondícsért, de ennél mégse jobb rizsfajtákkal.

Tizennyolc év alatt a magyar sziken tcnnöképes
rizsfajtát tenyésztett ki Schmidt Rezső.

Ez a nyolcvanhat hold föld itt a Maros töl
tésén innen, öt esztendővel ezelőtt még gyalázatos 
fehér szik volt, amelyen a rossz porcfűnél és né
mi bazsalikomnál egyébb nem termett s a Vadúz- 
ról híres Gerliczy Félix birtokának ez volt a leg- 
átkozottabb és legbitangabb része, ahol legfeljebb 
csak a birkák legeltek, azok se szívesen. Ezt a 
birtokrészt vette aztán bérbe Schmidt Rezső, aki 
tizennyocévi szakadatlan munkát áldozott azért, 
hogy kifejezetten a magyar szikeken meghonosítsa 
a rizstermelést. Mert a rizs kényes növény, nehéz 
növény és idegen, amelynek 160— 175 nap a ve
getációs ideje, meleget kíván, a plusz 6 fokos hő
mérsékleten már elpusztul s a magyar klíma ilyen 
hosszú vegetációs időre nem igen futja,

Schmidt Rezső azt mondotta, az eddigi rizs
fajták a hosszú tenyész idő miatt buktak meg ma
gyar földön, ki kell tenyészteni egy olyan fajtát, 
amelynek a vegetációs ideje rövidebb s amely a 
klímaváltozásokkal szemben ellenállóbb az eddigi
eknél. így hát nyakába vette a világot, megfordult 
jóformán mindenhol, ahol rizstenyésztéssel foglal
koznak, így Turkcsztánban például, Kisázsiában, 
Egyiptomban, Bulgáriában, hogy Magyarország szá
mára alkalmas rizsfajtát tenyésszen ki. Bulgáriá
ban érte el az eredményt. A turkesztáni rizst a 
kisázsiaival keresztezte, az egyiptomi rizsfajtával
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nemesítette s az így kitermelt rizst Bulgáriában 
tenyésztette, ott aklimatizálta a középeurópai klí
mához.

Tizennyolc esztendei munkával aztán sike
rült olyan rövid vegetációs idejű és olyan ellen- 
állóképes rizsfajtát kitenyészteni, amely a legszél
sőségesebb magyar éghajlati viszonyok közt is 
megél s amely minden körülmények közt beérik 
az alföldi nyár alatt is. Ez a rizsfajta 1929—30 
tavaszán már mínusz 7 fokos hideget is kiállott 
anélkül, hogy a csíraképességét elvesztette volna 
s tenyészideje 100—105 nap között váltakozik a 
160—175 nap helyett.

Ekkor hazajött Schmidt Rezső és nekiállt a 
deszki sziknek.

— Mert nem feladat, — mondja — jó bú
zatermő földön jó rizst termeszteni. A magyar fel
adat éppen az, hogy az eddig terméketlen terüle
teket dolgozza meg, ezeket tegye termővé és hasz- 
nozóvá s ezzel gyarapítsa az ország gazdasági 
erejét. 240—250 ezer métermázsa Magyarország 
rizsszükséglete, amelyet import útján szerez be s 
amely körülbelül 8—9 millió pengőt visz el tőlünk. 
Véleményem szerint kitartó munkával a másfél- 
millió holdnyi magyar szikből mintegy ötvenezer 
holdat lehetne rizstermelésre alkalmassá tenni idők 
folyamán s ha csak tíz métermázsás átlagtermést 
veszek is, ez maga 500 ezer métermázsa rizst je
lent, tehát nemcsak az ország szükségletét, hanem 
körülbelül ugyanannyi felesleget is, amelyet expor
tálhatunk.

Nyolcvanhat holdon 1500 métermázsa 
rizstermést várnak.

Ezeket mondja, körülmutat a rizsparcellákon, 
amelyeken dús kalászok húzzák a szárakat s be^ 
szél az elmúlt esztendőkről, amelyekben a szikkel 
és a klímával viaskodott. Kemény harc volt ez, 
de győzelmes.

1932-ben kezdte meg Schmidt Rezső Desz
ken a munkát húsz holdon mindössze. Ennyit bé
relt a szikből Gerliczy Félixtől kísérletei számára. 
Munkásokat fogadott fel, elegyengettette velük a 
hepehupás talajt, alacsony földgátakat emeltetett 
a kijelölt parcellák közé s az elegyengetett és föl
gátolt földeken beengedte a Maros vizét, amely
nek iszapja olyan jó és olyan termékeny, mint a 
Nílusé. Elöntette a húsz holdat pár ujjnyi magas 
vízzel s mikor már a táblák víz alatt állottak, tá
madt egy ötlete, amellyel a vegetációs időt meg
rövidítheti. Ez az ötlet pedig az volt, hogy elő
csíráztatott magot vet a víz által elárasztott földbe 
s ezzel legalább 2—3 hetet megtakarít a tenyész- 
időből. Gödröket ásatott a táblák mellé, megtöl
tötte őket rizzsel, vizet eresztett rájuk, letakarta 
őket s a rizs öt-hat nap alatt ujjhegynyi csírát 
eresztett. Ezt a kicsírázott magot vetette aztán a 
vízzel elárasztott földbe Schmidt Rezső s meg is 
volt az eredménye, mert a vetés után hat nappal 
már deciméternyi magas volt a rizsvetés, olyan, 
mintha már háromhetes lenne.

Három hetet hát megtakarított a drága idő
ből s a húsz holdon rengeteg munkást foglalkoz

tatott. Legalább tízszer annyit, mint más mező- 
gazdasági terménnyel bevetett földeken szokás. Ez 
volt a nagy befektetés, holdanként mintegy 280— 
320 pengő s ennek kellett a próbát kiállania. Kí
sérlet volt ekkor még csak a deszki rizstermelés, 
kísérleti párbaj a szikkel és Schmidt Rezső meg
nyerte a párbajt. Remekül bokrosodott a rizs a 
vízzel elárasztott áldatlan sziken, egy szemből 25— 
40 szál is kihajtott, gazdag kalászokba borultak 
a szárak s az eddig terméketlen szik egy holdja 
az első kísérleti év végeztével 14— 16 métermázsás 
risztermést hozott. Mint Schmidt Rezső mondja s 
árakkal igazolja, ez 500—600 pengő közt mozgó 
bruttó bevételt jelentett holdanként, a befektetés 
tehát már az első esztendőben megtérült, sőt je
lentős haszon mutatkozott.

A második esztendőben harminckét holdra 
kontemplálta a termelést Schmidt Resző, de saj
nos, nem állott megfelelő anyagi eszköz a rendel
kezésére, a meglevő vezetőcsatorna segítségével 
nem tudott elég vizet kapni, így a második esz
tendőben a deszki rizstermelés 20 holdról csak 
28-ra emelkedett.

1934-ben Molnár Jenő, székesfővárosi tiszt
viselő, aki egyik lelkes előharcosa a magyarországi 
rizstermelésnek, s ezen a téren nagy irodalmi mun
kásságot fejtett ki, segítségére sietett egész vagyon
kájával Schmidt Rezsőnek s lehetővé tette a ter
melés folytonosságát. Közös munkájuk eredményét 
egy országos rizskiállítás keretében mutatták be a 
magyar közönségnek és a szakköröknek s a nagy
szerű eredmény méltán keltett feltűnést.

A meglévő kis anyagi eszközökkel nagyará
nyú termelést nem lehetett megvalósítani s így 
Schmidt Rezső megfelelő arányú tőkét keresett és 
talált 1935-re maga mögé s ennek a segítségével 
28-ról 86-ra emelte a rizstermő holdak számát. 
Jóformán egész Deszk munkanélküli földmunkás
sága ezen a nyolcvanhat holdon kereste meg a 
téli kenyerét. Lesz az idén, a vállalkozók vélemé
nye szerint, nem egy olyan holdja a rizzsel beve
tett területnek, amely 28 métermázsányi termést 
ígér s minimális számítás szerint 17— 18 méter
mázsás átlagot várnak. A becslések szerint mégis 
lesz összesen a bevetett 86 holdon valami 1400— 
1500 métermázsányi rizstermés, amelynek értéke, 
Schmidt Rezső számítása szerint, csaknem három
szorosa az újonnan beállított 58 hold földbe be
fektetett tőkének.

Ezzel a deszki rizstermelés túllépett a kísér
leti stádiumon, a kétségtelen eredmények területé
re lépett s mintául szolgálhat egy nagyarányú ma
gyar rizstermelésnek. Mintául szolgálhat nem csak 
kvantitatív, hanem minőségi eredményében is, hisz 
egy brüsszeli vegyvizsgálat megállapította, hogy a 
deszki rizs vízfelvevő képessége 4'46 százalék, te
hát túlhaladja még a jávai rizst is, amelynek víz
felvevő képessége alig valamivel több háromnál.

Beláthatatlan perspektíva nyílik itt a magyar 
mezőgazdaság előtt. Ötvenezer hold szik vár meg
hódításra s ötvenezer holdnyi szik terméketlensé
gében száz és százezer métermázsányi magyar rizs 
haszna aluszik.
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Anglia mezőgazdasága.
Angliában aránylag kevés fontossága van a 

gabonatermésnek, mert kenyérgabonát olcsóbban 
kapnak gyarmataikból, mint amilyen áron azt az 
anyaországban megtermelni tudják. A néha túlned- 
ves éghajlat sem kedvez a gabonatermelésnek és 
ezért a burgonya sem lesz mindig kifogástalan 
minőségű. A burgonya nagyrésze Dover és Lon
don között júliusban virít és akkor a búza még 
zöld. Sok a rét és legelő. A legelőket többnyire a 
német Koppeln-rendszer szerint hasznosítják. A nagy 
városok közelében nagyon sok a gyümölcsös és pe
dig a fiatal gyümölcsös is. Az angol mezőgazda
ság hatvan százaléka zöldmező. Pirostarka és fe
kete tehén legelész a legelőkön és szarvatlan birka. 
A sertések közül túlnyomórészt a yorkshire talál
ható Angliában.

Elsőrendű az angol konyhakertészet, de en
nek különösen kedvez is az éghajlat A cheshunti 
konyhakertészeti kísérleti állomás környékén 1500 
kát. holdon az üvegházak százait és ezreit látjuk. 
Érdekes, hogy rengeteg paradicsomot termelnek 
üvegházakban. Az angolok nagyon sok nyers pa
radicsomot fogyasztanak (salátának, előételnek el
készítve) és lehetőleg az egész éven át. Mivel náluk 
a paradicsom úgyszólván csakis üvegházban terem 
meg, érthető, hogy az Angliába irányuló export
ban paradicsomunk a nagy távolság ellenére is 
jelentékeny szerepet játszik. Exportőreink a csoma
golás módját kipróbálták már és az sem vitás, hogy 
vékonyhéjú, lédus gyümölcs helyett vastagabb héjú, 
keményebb húsú paradicsom termelésére kell áttér
nünk. Ilyen irányban már meg is kezdődött terme
lőink körében a propaganda, aminek eredményét 
az idei nagykőrösi kiállítás- szemléltetően be is 
mutatott.

Nagyban, a mi fogalmaink szerint szinte hihe
tetlen mennyiségben és kitűnő minőségben termelik 
az angol gazdák a földi epret is. Főleg szabadban, 
de üvegházakban is. Angliában óriási a virágkultusz 
és ennek folytán virágtermelés is van,'szabadban, 
melegágyakban és üvegházakban. Külön klubok 
létesülnek az egyes virágfajok termelésére és ne
mesítésére. így például a szagosbükköny (latyrus) 
nevelésére, amely máshol alig ismert színpompában, 
nagyságban és féleségben kerül óriási tömegekben 
az angol piacra.

Az angol mezőgazdaságban a kisgazdaságok 
dominálnak. Vannak ugyan nagyszámban nagyobb 
birtokok is, de ezek legnagyobb része kisbériéibe 
van kiadva. Igen sok a 30—40 kát. holdig terjedő 
kisbirtok.

Különösen figyelemreméltó a rothamsteadi 
gazdsági kísérleti állomás, amelyet 1812-ben ala
pítottak 500 kát. holdon. Itt 700 mm. körüli csa
padékmennyiséget mérnek, igen előnyös, egyenletes 
elosztásban. Érdekes itt a búzakísérleti telep, ahol 
az 1843. év óta mindig búzát vetnek ugyanabba 
a táblába. Az egyik, a trágyázatlan rész már csak 
néhány korcs szálat hoz, az istállótrágyával trá
gyázott sűrűn terem, de fekszik, mintha lehenge
relték volna. Az istálló- és műtrágyával bőven el

látott parcella még ma is kielégítő termést hoz.
Négy egyetemen van gazdasági fakultás, gaz

datiszt az ottani gazdálkodási viszonyokból kifo
lyólag kevés van, annál több gazdasági tanácsadó 
és tanár, kik nagyrészt a nagyon bevált és láto
gatott téli gazdasági iskolákban és tanfolyamokon 
működnek. Külön szakma itt a gazdálkodásnak 
Angliában honos minden ágazata, az állattenyész
tésnél a tehenészet, sertéstartás, juh, baromfi, házi
nyúl, amelyekre külön szaktanárok vannak, úgy, 
mint a virág- és zöldségtermelésre is.

A japán iskola.
Az ember az iskolával kezdődik. Mit tanul, 

hogyan tanul — ezek Ietörölhetetlenül nyomokat 
hagynak az egész életére és az egyéneken keresztül 
az egész nemzet életére.

Japán, amely a világháború óta az egész vi
lágot elképesztő szárnyalással tör előre Keleten, 
lassan és feltartóztathatatlanul igáz a maga szelleme 
alá Ázsiában óriási területeket, dömpingjével olcsó 
árúival elárasztva a világpiacokat, harcba száll a 
föld egész kereskedelmével, sportolóival megjelenik 
a világbajnokságokon és összeszedi a fele babért, 
művészetével elkápráztatja az európai ízlést, állami 
és gazdasági berendezkedésével, hadseregével ke
ményen és biztosan áll a megzavarodott világ Ke
letének közepén — nos, vájjon ez a Japán mennyit 
köszönhet iskoláinak, az állam létét megalapozó ne
velésnek fényes hatalmi pozíciójában ?

Tegyünk egy sétát például a tokiói Shinobu- 
gaoka-nép iskolában és megkapjuk a feleletet.

íme, a tanterem. Csodálatosan tiszta, világos 
és levegős. Üvegfalon árad be a nap. A padok ké
nyelmesek, minden kis tanulónak bő helye van. A 
falakon emeletnyi magasan ismeretterjesztő és tör
ténelmi képek. A kis nebulók éppen festenek. Ter
mészet után. A japán iskolarendszer jól tudja, hogy 
már kicsi korban fel kell ébreszteni az emberben 
a művészet iránti kedvet, a művészet tiszteletét. Hi
szen voltakép mindenütt a művészi stílus az ké
sőbb, ami bármely pályán valódi és eredményes 
sikert hoz: politikában, kereskdelemben, állami in
tézményeknél, magánéletben.

Természetesen rendkívüli gondot fordítanak a 
tornára. Köztudomású, hogy minden japán edzett. 
A kis, vékony, sárga emberek olyanok, mintha acél
ból lennének. Az iskolában nem elégszenek meg az 
európaiaktól tanult tornaszerekkel. Saját elgondolású 
szereik vannak, amelyek sokkal célravezetőbbek, 
mint a mieink. Például, az elemi iskolában olyan 
bordásfalat használnak, amelyre testnyujtó van fel
szerelve, a gyakorlat ezen az egész testet feszíti, 
nyújtja, növeszti. (Ez ugyan a japánokra ráfér.)

Már az elemi iskolákban is saját iskolaorvos 
vagy orvosnő van, az iskolában berendezett rende
lővel. Különösen a fogakra fordítanak nagy gondot, 
az orvosi fogvizsgálat állandó, mert tudják jól, hogy 
az épségben tartott száj ép gyomrot jelent, az ép 
gyomor pedig maga az egészség.

Az ősi szokások tisztelete és ápolása adja meg a 
japán ifjúságnak azt az öserőt, amelyre felépítik
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modern kultúrájukat. A japán gyerek ősi viseletben 
tanulja a botvívást, a legrégibb japán sportot, har
cos ősök örökségét. És ősi viseletét öltenek a gyer
mekek azokon a nemzeti ünnepségeken, amelyeken 
kötelező részt venni minden japánnak.

Az a varázslatos ügyesség, amellyel Japán el 
tudja lesni, azonnal fel tudja használni és sokszor 
még tökéletesíteni is tudja a fehér ember kultúráját, 
szerencsésen egyesül az ősi hagyományok erőfor
rásaival a japán nevelésben. Az adja aztán, vége
redményben az újkor japán emberét, aki otthon 
van a párizsi szalonban vagy a londoni hotelben, 
de hazájában, házában még ősei szellemének szá
mol be tetteiről.

Japán nem ismer áldozatot, amikor a jövő 
generációról van szó, a legszegényebb gyermeket 
is hozzájuttatja a legmodernebb nevelés áldásaihoz, 
mert tudja jól, hogy minden nemzet sorsa volta- 
kép az utánunk következő generáció kezében van.

Világ folyása.
Fiú! — Családi öröm az angol királyi ház

ban. — A nagy eseményről úgy értesültem, hogy 
a tejesember elmondta a dolgot annak a hölgynek, 
aki alattunk lakik, a hölgy a portás feleségének, 
a portás felesége az én szakácsnőmnek és a sza
kácsnőm nekem: a kenti hercegnőnek fia született.

A kenti hercegi pár nem messze lakik tőlem. 
Kinéztem az ablakon és máris láttam, hogy a hír 
igaz. A Belgrave Square 3. számú ház előtt hatal
mas tömeg gyűlt össze. Szakácsnők, komornák, 
szobalányok, lakájok, tejesemberek, ezren és ezren. 
Elfelejtették, hogy az uraságok már várják a reg
gelit. Ott álltak nagy áhítatosan a ház előtt és vár
tak, vártak, több óra hosszat. Nem hiába, mert 
egyszer csak kilépett George kenti herceg a kapun 
és elindult, hogy ajándékokat vásároljon a hercegnő 
és az újszülött számára.

A nagy lapok első oldaláról egyszerre leke
rült az olasz-abesszín háború kérdése és e helyett 
hatalmas címek hirdették, hogy örvendetes családi 
esemény történt. Megszületett George herceg kis
fia, az első fiúgyermek a királyi család harmadik 
nemzetségében. Rögtön megírták azt is, hogy a 
kisfiú trónöröklés szempontjából a hetedik helyen 
áll és hogy a neve György, Miklós, Dávid lesz. 
Súlya 6 angol font és 12 uncia, amire a szakértők 
rögtön megjegyezték, hogy ez a leghelyesebb súly. 
Ez a normális,-egészséges baby súlya.

A herceg háznál rögtön megjelent Kayser 
testvér, aki a királyi családban a jó angyal szere
pét játssza és a gyermekeket szokta ápolni. Hama
rosan más vendég is jött: Sir Jón Simon belügy
miniszter, aki ünnepélyesen, a kormány nevében 
tudomásul vette, hogy királyi herceg látott napvi
lágot. Csak az ő látogatása után engedi meg a 
törvény, hogy a minisztérium kapuján plakáttal és 
egyébként megfelelő számú ágyúlövéssel értesítsék 
London népét a nagy eseményről.

Se vége, se hossza annak a karavánnak, amely 
virágokat és ajándékokat hoz a kenti hercegi pár 
házába. Az üdvözlések száma is ezernyi. A Bath 
Club táviratban közölte, hogy tagjává választotta 
az új herceget. Az „Asszonyok Villamossági Egye
sülete" bankettet rendezett ebből az alkalomból, a 
Méhtenyésztők Egyesülete pedig így táviratozott: 
Szívből gratulálunk, méz postán megy.

Egy utcai kolduló muzsikus úgy rótta le 
ajándékát és hodólatát, hogy a hercegnő ablaka 
alatt a „Sonny (Napsugaras fiú) Boy“-t fuvolázta 
hosszú ideig. Szerinte ez a legszebb és a legalkal
masabb dal arra, hogy egy fital királyi anyát üd
vözöljön az ember.

Megírják a lapok, hogy nincsen boldogabb 
nagyapa és nagyanya, mint a király és királyné. 
Mindenki tudja már azt is, hogy a királyi család 
nőtagjai már hetek óta egyebet sem tettek, csak 
fehér csecsemőkelengyét varrtak sajátkezűleg. A 
walesi herceg rögtön beutazott Londonba és szemé
lyesen konstatálta, hogy a fiúcska öccsére. Geor- 
giera hasonlít.

A Népszövetség közgyűlése a szankciók 
mellett döntött. (L. a szankciókról a Bizalom utolsó 
előtti számát). Magyarország és Ausztria képvise
lője tartózkodott a szavazástól. — Aloisi báró nagy
szabású beszédében ismertette Olaszország maga
tartásának okait. — Bizottságot küldtek ki a megtorló 
rendszabályok egyeztetésére. — Erős olasz táma
dás indult meg a déli és keleti harcvonalon.

Nagy német győzelem a memeli válasz
táson. (L. a „Bizalom" legutóbbi számát). A memeli 
választások a német egyesült lista nagy győzelmét 
hozták, okt. 9-én fejezték be a szavazócédulák ösz- 
szeszámlálását, 1,912.000 szavazólapból körülbelül 
1,600.000 esett a német listára, vagyis 85 száza
lék. A memeli választási rendszer szerint 29 leadott 
szavazócédula tesz ki egy tényleges szavazatot. így 
a német szavazatok száma körülbelül 52.000. A 
29 mandátum közül 22—23 német képviselők ke
zébe jut.

Görögországban megszűnt a köztársa
ság. A görög köztársaság megbukott s Görögor
szág új államformája ismét a királyság. Az új kor
mány megalakítását Kondylisz tábornok hadügymi
niszter vállalta el, aki rögtön összehívta a nemzet
gyűlést és egyszakaszos törvényjavaslatot terjesztett 
be a királyság visszaállításáról.

A görög főváros október 10-én reggel arra éb
redt, hogy a házak falain hatalmas plakátokat ra
gasztottak ki, amelyek György királyt ábrázolják 
a következő felírással: Éljen a király! A reggeli 
sorakozónál valamennyi laktanyában kikiáltották a 
királyságot s a tisztek feleskették a legénységet 
György királyra.
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