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

X. évfolyam. 1939. június 15.

M a g y a r o k  v e z é r e .
írta: Herczeg Ferenc.

A központi erő, amely egyensúlyban tartja a 
magyar életet: az ország kormányzója. Ő a gyé
mánttengely, amely körül az ezeréves gépezet fo
rog. Benne a hitetlenek is kénytelenek hinni, az 
állhatatlanok is kénytelenek megállapodni. Ő nél
küle ki tudná elképzelni a jelent, vagy a jövőt?

A torzsalkodó néposztályokat és pártokat az 
ő tekintélye egyesíti. A dolgozó polgár benne látja 
a rend és a biztonság legfőbb őrét. A hadsereg 
minden katonája az ő személyéhez ragaszkodik 
mindhalálig.

Miután a háborúban hírt és dicsőséget szer
zett mint katona és tengerész: 1919-ik évi novem
ber tizenhatodikán bevonult a mi nemzeti történel
münkbe. Azon az őszi vasárnapon lovagolt be a 
fejérvári vámon, sastollas csapata élén.

Magyarország akkor romhalmaz volt. A há
ború győztesei és a győzelem parazitái nemcsak 
lealázták, de porba is tiporták nemzetünket. A 
hosszú háború kiszívta a nép csontjaiból az erőt, 
a kommunista szennyáradat megfertőzte a lelkeket, 
a román marodőrök elhordták minden értéket. 
Szent István ősi dicsőségéből és gazdagságából 
semmi sem maradt, csak egy marék ragyogószemű 
fiatal katona, aki fanatikusan követte Horthy Mik
lós csillagát.

Soha még nép nem érezte annyira az árva
ság és kitagadottság keserűségét. A világ lemon
dott rólunk, Európa kivetette emlékéből a magyar 
nevet.

Mindent a legelején kellett megint kezdeni, 
mindent a legfogyatékosabb eszközökkel végbe
vinni. Hungária összeomlott palotájának törmelé
keiből szegényes kis kunyhót kellett összetákolni.

Szomorú, hosszadalmas és fárasztó munka volt. 
Egy későbbi kor, amely majd föléje tud emelkedni 
az emberi kicsinyesség gőz- és porkörének, tisz
tán fogja látni, milyen halhatatlan, országmentő 
munkát végeztek azok, akinek nevét ma ki szeret
nék vakarni a magyar történelem könyvéből.

Lassanként érezni kezdtük, miként fér vissza 
a nemzet testébe a meleg élet, az erő, a lendület. 
Szent István birodalmának csodálatos regeneráló 
ereje érvényesült: Magyarország megint ország lett. 
Ma a saját törvényei szerint, a maga erejéből él 
és megint érezteti vonzó erejét az országrészekkel, 
amelyeket bűnös és ostoba békeparancs letépett a 
testéről. Vannak barátai és szavát meghallják a 
népek tanácsában.

Bizonyos, hogy nehéz útján a nemzet soha
sem jut el oda, ahol ma tart, ha a Gondviselés 
nem állítja élére az arravaló Vezért. Mi hiszünk a 
történelmi események belső logikájában és Horthy 
Miklós fényes és diadalmas megjelenése a magyar 
éjszaka legsötétebb órájában arról győzhet meg 
minket, hogy a nemzet még nem fejezte be törté
nelmi küldetését, a Népek Istene még további mun
kát és küzdelmeket szánt neki.

A kormányzó páratlan pozíciója a nagy nép
szerűségében gyökerezik. Évszázadok magyar ál
lamfői közt ő a legszeretettebb, mert ő a legma- 
gyarabb. A magyarember önmagára ismer benne; 
ha Horthy Miklóst látja, a nép mintegy aranytü
körben nézi önmagát. Ami idegenvérű fejedelme
ink közül a legnépszerűbbekben sem volt meg, az 
megvan benne: a vére abban a ritmusban lüktet, 
amely a magyart megkülönbözteti a világ minden 
egyéb népétől. Ez a ritmus az, amit a nemzet, 
mint egy ősi dalt, a messzi Keletről hozott.

A nagy sugalló erő, amely a kormányzóból 
árad, arra képesíti, hogy szükség esetén kivegye
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a nemzetből a maximumát azoknak a teljesítmé
nyeknek, amelyekre az egyáltalában képes. Jó erre 
gondolni olyan időkben, mikor egyikünk sem tudja, 
mit hoz a holnap és mikor kell a magyarnak helyt
á lln ia  magáért. Mert hiszen azt, hogy komor és 
veszedelmekkel terhes időket élünk, nincs mit ta
gadni. Tartsuk azonban eszünkben, hogy a világ
bíró nagyhatalmak helyzete nem kevésbé válságos. 
Sőt a nagyobb erőt nagyobb veszedelmek környé
kezik. Az a haragos erő, amely most megmoz
gatja talpunk alatt a talajt, az emberiség nagy 
krízise, amelyből minden népnek kijár a része.

Ezeket a gondolatokat a kormányzó hetven- 
egyedik születésnapja teszi időszerűekké. Az iste
nek kedveltje az erőtől duzzadva, az életkedvtől 
ragyogva érte meg ezt a kort. Ha egy nemzet vá- ’ 
gyai és kívánságai utat találnak a csillagokhoz, 
akkor Horthy Miklós kormányzó sok évig fog őr
helyén maradni.

Amíg ő ül Budán, addig tudjuk, hogy ősi 
alkotmányunk szellemében kormányoznak minket. 
Amíg ő fogja az ország gyeplőjét, addig biztosak 
vagyunk benne, hogy kalandok és kalandorok nem 
vihetik ingoványba az ország szekerét. Amíg ő 
tartja az ország kardját, addig folt és homály nem 
érheti a nemzet becsületét.

A kormányzó útmutatása.
Ünnepi istentiszteletek után, ragyogó pompa 

külsőségei között folyt le az újonnan választott 
országgyűlés megnyitása, mely alkalomból Horthy 
Miklós kormányzó őföméltósága elmondotta az or
szággyűlés munkájára irányt mutató beszédét. A 
kormányzó iránymutatása ez:
— Hálát adjunk a Mindenhatónak, hogy húsz 

év.i niegcsonkítottság után ősi földünknek legalább 
egy részét az igazság erejével visszaszerezhettük. 
Örömünk kifejezésére a visszacsatolt területek kép
viseletét is biztosítani kell a magyar országgyűlé
sen, a magyar-oroszok lakta Kárpátaljának pedig 
az ősi alkotmánnyal összeegyeztethető önkormány
zatot kell adnunk.

— Egység, munka, megerősödés befelé, függet
lenség és önállóság kifelé: ez legyen jövő vezető 
elvünk. Alkosson a törvényhozás olyan törvénye
ket, melyek a család megerősödését szolgálják, 
házhelyhez és otthonhoz juttatják a népet. A szo
ciális intézkedéseket pénzügyileg meg kell alapozni. 
A társadalmat magyar nemzeti szellemben kell 
nevelni. Gazdaságpolitikai célunk legyen, hogy 
mindenki dolgozhassák és munkájából mindenki 
tisztességesen meg is élhessen. Több munka és 
több termelés viheti előre gazdasági életünket, 
ennek nem szabad megtorpannia, mert különben 
versenytársaink túlhaladnak rajtunk.

— Földmívelésünk színvonalát emelni kell, fej
leszteni kell kereskedelmünket, fejlődjön iparunk is, 
ami alapja az önálló magyar gazdasági életnek. 
Uj földreform által minél több önálló gazdasági 
egyedet kell teremtenünk, de ezeknek a termelését 
is fokozni kell, termelésünkben az egyoldalú ter
melés helyett változatosságot keli meghonosítanunk.

Közigazgatásunkat jobbá, gyorsabbá és emberies- 
sebbé kell tenni. Meg kell valósítani az adóterhek 
arányos elosztását és az adóztatás egyszerűségét. 
Pénzünk értékét fenn kell tartani, de a hitelellá
tást javítani kell.

— Kiválóan megszervezett honvédelem, képzett, 
hazaszeretetben nevelt és jól felszerelt hadsereg a 
megerősödésünk biztosítéka. Honvédségünk meg
indult szervezését erősen folytatni kell!

— Elsősorban a saját erőnkre kell támaszkod
nunk, de keresni kell barátokat is és azok mellett 
híven kitartani. Hálásak vagyunk Olaszországnak, 
mely elsőül állott mellénk, hálásak Németország
nak, melynek segítségével eredményeket értünkéi. 
Lengyelországhoz igaz barátság fűz bennünket és 
mindent megteszünk, hogy barátságba jussunk 
Jugoszláviával is. De baráti jobbot nyújtsunk min
denkinek, aki jószándékáról bizonyságot ad.

— Európa lábhoz tett fegyverrel áll egymás
sal szemben két táborban, de nincs olyan kér
dés, ami békés úton megoldható ne volna, ha 
kölcsönös a jóakarat. A tárgyalások ideje elér
kezett és a legszerencsésebb megoldás volna, ha 
a pápa őszentsége tenne javaslatott a nagyhatal
maknak a békés tárgyalások megkezdésére.

— Végsőkig feszült légkörben kezdi meg 
munkáját az országgyűlés. A magyar nemzet azon
ban a válságos órákban mindig rátalált a helyes 
útra. Népünk harckészsége, jogérzéke, tekintély
tisztelete, alkotmányos gondolkozása, ősi hagyo
mányaihoz való ragaszkodása, nagy eszmék iránti 
fogékonysága mindenkor biztos.

A választások eredménye.
A pünkösd két napján tartott választások 

eredményéről a következő érdekes adatokat kö
zölhetjük:

A megválasztott képviselők 
pártállása a következő:

Magyar Élet Pártja 180
Nyilaskeresztespárt 28
Független Kisgazdapárt 14
Különféle nemzeti szocialista pártok 10 
Szociáldemokratapárt 5
Rassay-párt 5
Egyesült kereszténypárt 3
Fajvédőpárt 4
Népakarat párt 1
Pártonkívüli 2

Ez összesen 252 képviselő.
Pótválasztás volt 8 kerületben: Mohácson, 

Siklóson, Nyíregyházán, Ráckevén, Kunszentmik- 
lóson, Tatatóvároson, Jászapátiban, Szarvason.

Mely pártok vesztettek?
Lényegesen megnövekedett a kormánypárt. 

A múlt országgyűlésen a kilépések után a kor
mánypártnak volt 103 képviselője, most lett neki
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180. Ezeket az új képviselőket részben a többi 
pártoktól hódították el.

A múlt országgyűlésen a független kisgazda- 
párt 21 képviselővel volt, most csak 14 van, a 
szociáldemokraták 11 -en voltak, most csak 5-én, 
a kereszténypárt 15 tagú volt, most csak 3 tagja 
lesz, illetve 5 tagja, amennyiben 2 kereszténypárti 
a kormánypárt listáján jött be. Rassayék 5-en 
voltak, most is 5-en vannak, csak más személyek. 
A különféle nemzeti szocialista pártok a múlt or
szággyűlésen 15-en voltak, most összesen 38-an 
vannak. A Népakarat párt 1 képviselővel volt, 
most is egy van.

Eltűnt pártok.
Eltűnt a választások következtében a demok

ratapárt, a Kossuth Párt, valamint az újonnan 
alakult Nemzeti Reformpárt, melyet Bornemisza 
Géza alapított. Teljesen kimaradt az országgyű
lésből az a csoport, melyet Sztranyavszky Sándor 
vezetett, amikor kiléptek a kormánypártból. Egyál
talában a kormánypártból kilépettek közül egy sem 
jutott vissza a képviselőházba, még a legnagyobbra 
tartott politikusok sem. Eltűnt a Friedrich-párt is.

A képviselők foglalkozási megoszlása.
A most megválasztott országgyűlés 260 kép

viselőjének foglalkozási megoszlása érdekes eltoló
dásokat mutat az előző országgyűlés tagjainak 
foglalkozásához képest. Feltűnő, hogy nagymér
tékben csökkent az ügyvédképviselök száma, de 
csökkent a nyugalmazott katonatisztek száma is. 
Némi csekély arányban emelkedett a kisemberek 
száma. Mindezek dacára végeredményben a kép
viselőház többsége a földbirtokos és közalkalma
zotti csoportból került ki. Számszerű adatok a 
kővetkezők:

Földbirtokos • 56
Köztisztviselő 43
Nyug. katonatiszt 19
Lelkész 13
Egyetemi tanár 6
Tanár 5
Tehát közszolgálati jellegű 86
Ügyvéd 28
Orvos 8
Mérnök 10
Gyógyszerész 3
Részvénytárs. igazgató 8
Tisztviselő 7
Hírlapíró 14
Kereskedő 2
Iparos 4
Ipari munkás 7
Kalauz 1
Zenész 1
Kisgazda 20
Még ismeretlen foglalkozású 5

Angol-japán ellentét.
Az olasz-német hatalmi csoport és Japán 

között fennálló együttműködés alapján újabb kül
politikai sakkhúzás történt: ezúttal Japán közbe
jöttével. Japán — aki Kínával szemben hosszabb 
idő óta hadat visel, — Tiencsin nagy kínai kikötő 
várost zár alá vette, az ottani külföldiek, elsősor
ban angolok mozgási lehetőségét teljesen korlá
tozta, több magasrangú katonatisztet elfogatott; 
egyszóval igen erős intézkedéseket tett az angol 
érdekek sérelmére. Erre a lépésre ürügyül azt 
hozta fel, hogy angol területre menekültek kínai 
terroristák, akik japánokat gyilkoltak meg. Kije
lentették a japánok, hogy mindaddig nem szünte
tik meg az angolellenes intézkedéseket, ameddig 
egyrészt az odamenekült kínaiakat ki nem adják, 
másrészt, amíg az angolok meg nem szüntetik a 
japánokkal szemben álló Csangkai Csek kínai 
hadvezér támogatását.

Ez a japán intézkedés rendkívül éles feszült
séget teremtett Anglia és Japán között, aminek 
nyilvánvaló szándékos célja az, hogy Angliát gon
dolkozóba ejtse: könnyen kitörhet keleten az
összetűzés közte és japán között.

A legnagyobb világkiállítás (WorlcTs 
Fair.) New Yorkban.

A világkiállítás megnyitása óta mindennap 
készültem kimenni ebbe az álomvárosba, de ál
landóan halasztgattam, mert az első hetekben 
még nagyon sok pavilíon nem állt készen, s én 
szerettem volna az egészet teljes pompájában, 
befejezetten látni. Most, hogy kint voltam, belátom 
gyermekes naivitásomat. Mit jelent az, hogy az 
egészet készen látni? A newyorki világkiállítás 
olyan szédületes irányú, hogy két-háromszori láto
gatás után nyugodt lélekkel bevallhatom, még 
mindig csak kóstolgattam belőle. Gyors egymás
utánban kétszer voltam kint és még mindig elő
fordul, hogy társaságokban, ha valaki a Wold’s 
Fair egyik épületéről beszél, szégyenkezve hallga
tok, mert azt sem tudom, hogy merre van, pedig 
mindkét látogatásom után olyan fáradt voltam a 
sok mászkálástól, hogy szívesen vettem volna, ha 
a kiállítás mindenre gondoló vezérkara hordágyon 
szállított volna a lakásomra.

Mit lehet csinálni egy szemétdombból!
Igen bizony, hiába szépítjük a dolgot, a 

büszke newyorki World’s Fair még nemrég a 
gigászi város szemétdombja volt Évtizedekig oda- 
hordták hétmillió ember minden piszkát, ételmara
dékát, hamuját, kidobott rongyát, üres konzerv
dobozát. Amikor ezt a sivár, szörnyű helyet 
szemlélték ki a világkiállítás céljaira, először ezt 
a minden idők legnagyobb szemétdombját kellett 
el hordani. Már egy gyengébb költségvetéssel dol
gozó szerény kis világkiállítás a szemétdomb 
elhordásátől is visszariadt volna. De Grover A. 
Whalen úrnak, a World’s Fair elnökének semmi 
se volt drága: elpucoltatta a szemetet, igaz, hogy
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több, mint hat hónapig tartott. Hogy a magyar 
olvasónak csak egy kis fogalma legyen arról, 
hogy milyen arányú szemétdomb lehetett a mai 
megcsodált világkiállítás területén, álljon itt ez a 
néhány adat: 30.000 ember dolgozott 190 napig 
csak a szemét elhordásán. Ezalatt elhordták 7 
millió köbméter szemetet. Csak ez a munka került 
két és fél millió dollárba. No de hát mi volt az 
a két és fél millió dollár ahhoz az összeghez, 
amibe az egész kiállítás került. Mire elérkezett az 
ünnepélyes megnyitás napja, akkor, váltották fel a 
százötvenötödik milliót. Dollárban! De ezt az 
összeget csak a kiállítás területének megépítésére, 
a közművekre és azokra az épületekre költötték, 
amelvek a World’s Fair tulajdonai. Mert amikor 
pl. bent voltam a General Motors fantasztikus 
épületében, egy odatartozó űr büszkén hencegett 
nekem, hogy az ő cége egyedül 5 millió dollárt 
költött erre az ideiglenes kiállítási helyiségre. 
Szóval ebben a 155 millióban nincsenek benne 
az államok és cégek önálló épületei. Mindegyik 
túl akarta szárnyalni a másikat és olyan csodák
kal lepték meg a világot, amin csak meghök- 
keni lehet.

1216 hold terület.
Bizony nem csoda ha az ember elfárad ezen 

a kiállításon, amikor csekély 1216 hold a területe. 
Hiszen annakidején a Chicagói világkiállítás se 
volt valami egyszerű ökörsütés, de könnyen el
képzelhetjük, hogy milyen szegényes lehetett a 
New Yorkihoz, ha megtudjuk, hogy az „mindösz- 
sze“ 33 millió dollárba került. A két év előtti 
párisi világkiállítással összehasonlftva pedig Grove 
A. Whalen elnök büszkén jelentette ki a sajtó 
képviselőinek, hogy a párisi egész területe belefért 
volna abba a részbe, ahol itt csak a szórakozó
helyek vannak.

Lépten-nyomon találkozunk kék-sárga egyen
ruhás World’s Fair alkalmazottakkal, ötvenezer 
férfi és nő áll a világkiállítás szolgálatában. Külön 
rendőrsége van, ezerfőnyi legénységgel.

A bejáratnál az első megdöbbentő kép az 
volt, amikor megláttam az autók parkoló helyét. 
Ez maga 200 hold terület és 43000 kocsi számára 
van hely. Megálltunk a kocsinkkal, kaptunk egy 
számot, mint a ruhatárban és elindultunk a bejá
rat felé. Jó félórai gyaloglás, amíg a kocsiparko
lótól a bejáratig lehet jutni. Ezért van az, hogy a 
legtöbb autótulajdonos (és kinek nincs Amerikában 
autója?) az első világkiállítás tapasztalatai után 
többé nem megy kocsival a World’s Fair-re, 
hanem olyan közös közlekedési eszközt használ, 
amely egészen a bejáratig viszi. Amikor másod
szor kimentünk, okulva a tapasztaltokon, mi is 
lemondtunk a gépkocsiról. A közlekedés nagyszerű. 
Lehet Subway-val menni, vagy a Pennsylvania 
állomásról vonattal, autóbusszal a város minden 
részéről, sőt hajóval lehet a Hudson-ön. A leg
többen Subway-n mennek, mert gyors és öt 
centért kiviszi az embert a kiállításra. Öt centért 
olyan messzire, mint Budapestül Monor.

A kertészet csodája.
Miután tudjuk, hogy a világkiállítás egy 

nyugalmazott szemétdombon épült, nem is az 
óriási, szédületes arányú épületek tarka tömege 
az, ami először feltűnik, hanem a fák, bokrok, 
virágágyak és a pompás füves területek. Ezeket 
vájjon, hogy varázsolták ide ilyen gyorsan, erre a 
nemrég még sivár területre? Hát tényleg idevará
zsolták. Elmondották nekem, hogy tízezer fát 
szállítottak ide Pennsylvániából, Connecticut-ből, 
New Yersey-ből. 10.000 fát! De nem valami kis 
fa-csemetéket, mert a világkiállításnak nincs ideje, 
hogy a fejlődésüket megvárja. A fák közül nagyon 
sok 18 méter magas, a súlya 25— 30 tonna. 
Külön vasúti kocsikat építettek, hogy a terjedel
mes gyökerekkel együtt kiemelt fákat elszállíthas
sák új állomás-helyükre. Elültették őket és mind 
a tízezer újra éledt, mind virágzik és levelet hajt. 
De van olyan, amelyik még most is be van cso
magolva. Csodálkoztam volna ezeken a fa átülte
téseken, ha néhány hónappal ezelőtt nem látom 
a saját szememmel, hogy a Fifth Avenuen a Roc
kefeller Denter előtt kibontják a járdát és néhány 
nap alatt emelődaruval és más hasonló gépekkel 
elültetnek hat darab öt-emelet magas fát Mosta
nában, valahányszor arra megyek, megnézem a 
fákat és látom, hogy egészen jól érzik magukat a 
Fifth Avenuen, zöldek és lombosak, nem ártott 
nekik a szállítás. Ugyanez történ a World’s Fair
en. Csak nagyobb arányokban, tízezer fával. A 
fákon kívül rengeteg virágot, cserjét hoztak. Hat
százezer bokrot ültettek el és hogy legyen elegendő 
füves terület, kétszázötven holdra való fűtéglát 
szállítottak a kiállítás területére. A primadonna a 
virágok között: a tulipán. Egymillió tulipán hagy
mát ültettek el, egymillió tulipán virágzik minden
féle színben, közöttük olyan különleges fajták, 
amiket itt láttunk először. A világkiállítás vezető
sége különösen nagy becsbe tartja a tulipánokat. 
Díjat tűzött ki azoknak megjutalmazására, akik a 
legszebb felvételt készítik a World’s Fair tulipán
jairól. Amióta közhírré tették, hogy díjat kap a 
legszebb tulipán-kép, azóta szegény világkiállítási 
tulipánoknak nincs nyugtuk. Ahány fotografáló 
masina csak van a World’s Fair-en, az mind a 
tulipán ágyak körül lábatlankodik. Miután Ameri
kában ismeretlen dolog „a fűre lépni tilos," a 
túlbuzgó amatőr-fényképészek belehasalnak a tu
lipán ágyakba, hogy egészen különleges felvétele
ket készíthessenek. Amióta a tulipán-díj van, 
azóta senki se törődik az orchideákkal, pedig 
érdemes őket megnézni. Venezuelából három na
ponként repülőgépen hoznak friss orchideákat.

Magyar találmány amely fölöslegessé 
teszi a búvárharangot.

Vácott él az a volt tengerész gépmester, aki az 
összeomlás előtt találta fel az elsüllyedt tenger

alattjárók megmentésének módját.
A közelmúlt napokban, amikor az amerikai 

Squalus tengeralattjáró borzalmas szerencsétlen
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ségére figyelt fel az egész világ közvéleménye, 
lelkendező örömmel gondolt mindenki a modern 
technikának egyik embertmentö vívmányára, arra 
a búvárharangra, amelynek egyedül volt köszön
hető, hogy az életben maradott tengerészek el
hagyhatták a pusztulásra ítélt vízalatti hajóroncsot. 
Elismeréssel és álmélkodva nézték e búvárharang 
ábráit, olvasták annak részletes leírását a világ 
minden nyelvén a napisajtóban. Talán csupán itt 
Vácott rázta meg valaki elégedetlenül fejét és dör- 
mögve állapította meg, hogy az egész búvárharang- 
dolog korántsem a legsikerültebb a maga nemében.

Alig ocsúdott fel a világ a rémületből és 
megdöbbenésből a Squalus katasztrófája után, pár 
nap múlva még ennél is borzalmasabb szeren
csétlenség következett be a Thetis angol búvár
hajónak elsüllyedésével és legénységének úgyszól
ván maradéktalan pusztulásával.* Ugyanekkor is
mét itt Vácott, sóhajtott fel valaki szomorúan, ami
kor arra gondolt, hogy ő tudja csupán, mennyire 
elkerülhető lett volna ez a katasztrófa is.

Most itt ülök szemben ezzel az elégedetlen
kedővel, a kis, polgári lakásban, amelynek falain 
hajóképek függenek, tengerészegyenruhában fény
képezett alakok és csoportok, a sublódon pedig 
arany szalaggal csokorra átkötve valami igazán 
megható és megindító emlék: öblös üveg, olyan, 
amilyenben kölnivizet tartanak. Szép kalligrafikus 
írással pingálta valaki hasas oldalára tartalmát: 
„Tengervíz a cattarói öbölből."

Ilyen régi tengerészemlékek és érzelmes erek
lyék között ül most velem szemben Bösenbacher 
Ferenc, a k. u. k. monarchia tengeri haderejében 
szolgált gépmester, aki jelenleg prózaibb elfog- 
latságot űz: főgépésze a váci Horgany Hengermű 
Részvénytársaságnak. De felcsillan a szeme, ha ten
gerész múltjára emlékezik és látható büszkeséggel 
rakosgatja ki a látogató elé szolgálati papírjait.

Ismételten és nagy öntudattal hangoztatja:
— Az egész mai Csonkamagyarországon 

mindössze ketten vannak, akik értenek ahhoz, hogy 
mi is egy tengeralattjáró, és a kettő közül — az 
egyik én vagyok.

Találmány, amelyért maga az admirális fejezte 
ki legmagasabb elismerését.

Besenbacher Ferenc gépmester egyik talál
mánya nyomán került át a világháború folyamán 
a német tengeralattjárókhoz, miután éppen e ta
lálmányáért maga Chmelarz admirális fejezte ki 
előtte legmagasabb elismerését. Mutatja az erről 
szóló okiratot az eredeti aláírással az egykori 
gépmester és sajnálkozva mondja:

— Ha az összeomlás nem következet volna 
be, szabadalmazott találmányomat bizonyára már 
régen bevezették volna úgy a német, mint pedig 
az osztrák-magyar haditengerészetben. Ez a talál
mány, mint a vázlatokon is látható, helyettesíti a 
búvárharangot, amelynek alkalmazása nagyon kö
rülményes, és abban az esetben, ha a hajó a ten
gerfenéken féloldalra fordul, használhatatlan. Az 
én tervem szerint magát a tengeralattjárót szere

lik fel a két úgynevezett „bebúvó nyílás" helyén 
olyan rekeszekkel, amelyek önmagukban is a bú
várharang szerepét töltik be, tehát a legénység kül
ső segítség nélkül is feljuthat a tenger színére. 
Lényegesen egyszerűbb és gyakorlatiasabb ez a 
megoldás minden búvárharangnál és ezért bizonyos 
részvéttel néztem a nehézkes kísérletezéseket, ame
lyek a Squalus körül — végül is csak félig ered
ményesen — folytak.

Besenbacher Ferenc részletesen megmutatja 
és elmagyarázza vázlatait, amelyeket azonban nem 
akar nyilvánosságra hozni. Az alapötletet számára 
az a francia újítás adta, amely úgy képezte ki a 
tengeralattjáró parancsnoki tornyát, hogy az ve
szély esetén a hajó törzséről lekapcsolható lett és 
két-három emberrel vízszinre emelkedhetett. Bö
senbacher találmánya viszont meg tudja menteni 
az egész legénységet. Hogy annakidején milyen 
komolyan figyeltek fel rajzaira a legmagasabb ten
gerészeti körök, azt bizonyítja az admiralitás 
elismerő irata és azok a levélváltások, amelyeket 
igen magas körökkel folytatott. Besenbacher Fe
renc egykori gépmester most csak azt sajnálja, 
hogy Magyarországnak nincsen többé tengere, 
nincsenek U-hajói, hogy nyomban a hivatalos 
körök rendelkezésére bocsáthatná találmányát, ame
lyet annakidején a k. u. k. admiralitás vett kezébe, 
de amelyek az összeomlás után Isten tudja hol 
kallódhattak el.

„Mennyi fényes gombod van!"
Az angol királyi pár néhány hét előtt hajóra 

szállt, hogy meglátogassa, tengeren túli hatalmas 
birtokai egyikét: az észak amerikai Canadát. Az 
első kábeltudósítások után most érkeznek meg a 
kimerítőbb beszámolók Torontó városának világra
szóló eseményéről: az angol királyi pár és az öt 
kanadai Dionne-ikerlányka találkozásáról.

Az ikrek különvonata hétfőn reggel futott be 
a torontói főpályaudvarra. A mozdonyon hatalmas, 
virágfüzérekkel övezett tábla hirdette: „Dionne’s 
Spécial." Az első kocsiban utaztak a kislányok 
— külön ágyakat szereltek fel részükre —, a 
másodikban szüleik és hét testvérük, a harmadik
ban kezelőorvosuk: az őszhajú doktor DafoS, a 
felügyelőnőkkel és ápolószemélyzettel.

Jellemző részlet: hogy az 5 ikerlány közül 
egyik kislány sem akart életének első „nagy útjára" 
indulni kedvenc játékszere nélkül. Yvonne „Sze
gény Péter" nevezetű, kitömött nyusziját, Marié 
öreg kócbabáját, Annette plüssmackóját, Emily 
plüssmajmát és Cécile gumikutyáját szorongatta a 
karjaiban. A pályaudvarról kilépve, pillanatra cso
dálkozva állottak a rendőrosztag közepén, majd az 
eléjük gördülő hivatalos gépkocsi láttán Emily 
felkiáltott:

— Ezt már a király bácsi küldi nekünk?...
Maga a fogadtatás a parlament elnöki lak

osztályában folyt le. Ontario tartomány miniszter- 
elnöke és Doktor Dafoé mutatta be az öt aprósá
got a királyi párnak. Az ikrek, talpig fehérbe öl
tözve, ha nem is egyszerre, de nagy igyekezettel* Erről a Bizalom mai száma közöl értesítést.
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vágták ki a heteken át tanult mély udvari bókot; 
pufók arcocskájuk kipirult és szemük csillogott az 
örömtől. A királyné — aki tudvalevőleg rajong a 
gyermekekért — erre a kedves látványra elnevette 
magát. Nosza, több sem kellett az öt kis ördög
nek! Megfeledkezve az udvari szertartás szigorú 
szabályairól, a rájuk mosolygó szép, fiatal asszony 
felé szaladtak... Erzsébet királyné pedig letérdelt 
a puha szőnyegre és össze-vissza csókolta őket...

A király azalatt, kissé távolabb állva, gyö
nyörködött a bájos jelenetben. Egyszerre csak 
Marié odament hozzá, ráemelte nagy, kék szemét 
és csodálkozva mondta:

— Te vagy a király bácsi, ugy-e?... Nahát, 
mennyi fényes gomb van a kabátodon!

VI. György szintén elnevette magát és meg- 
símogatta a kislány fejét, aki közben már nagy 
komolyan tapogatta a királyi egyenruha kabátjá
nak ragyogó aranyzsinórjait...

Most következett a fogadtatás csúcspontja: 
a kis Dionne-ok újabb pukkedlizés közben átad
ták Őfelségéiknek fényképeiket, amelyekre megle
hetősen dülöngélő betűkkel — hiszen mindössze 
csak most lettek ötévesek! — ráírták a nevüket 
is. A királynénak még külön virágcsokrot nyújtot
tak át. Ők viszont remekbe készült kék kabátká
kat kaptak ajándékba.

— Az én kislányaim: Erzsébet és Margit- 
Rózsa küldik nektek ezeket a kabátokat — ma
gyarázta a királyné.

Végül a királyi pár franciául pár szót váltott 
a büszkeségtől sugárzó Dionne-szülőkkel és sze
rencsét kívánt a jó Dafoé doktornak a gyermekek 
kitűnő színéhez. A királyné alig tudta levenni ró
luk tekintetét.

— Aranyos csöppségek, igazán aranyosak... — 
ismételgette szinte magának.

Ami az öt kis ikret illeti, ők később kijelen
tették, hogy igen örülnek királyuknak és királyné
juknak. Különösen Erzsébet királyné nyerte el leg
magasabb tetszésüket...

Húsz percig tartott az egész nevezetes talál
kozó, de most az Angol Birodalom négyszázmillió 
lakosa csak erről beszél!

A „Thetis" kilencvennyolc foglyát 
klórgáz fojtotta meg.

Egy menekült matróz „utolsó jelentése“ a hajó 
belsejében lejátszódó megrázó drámáról.
A szombatra virradó éjszakára, miközben 

még lázasan folytak az elsüllyedt tengeralattjáró 
személyzetének és utasainak megmentésére irányu
ló kísérletek, már látszott, hogy minden erőfeszí
tés hiábavaló. Ennek ellenére halvány reménysugár 
kezdett derengeni, amikor híre érkezett, hogy haj
nali négy óra tájban a búvárok halk kopogást 
hallottak a tengeralattjáró falán. A búvárok jelen
tésére az admiralitás azonnal kiadta a parancsot, 
hogy a mentési munkálatokat folytatni kell.

Az admiralitás jelentése ellenére senki sem 
kételkedett már abban, hogy az elsüllyedt búvár

naszád foglyai nincsenek életben. A tengernagyi 
hivatal későbbi hivatalos közleménye teljesen vé
get is vetett minden reménykedésnek. Megállapí
totta, hogy azok a hírek, amelyek szerint a búvárok 
kopogtatásokat, hallottak a tengeralattjáró belsejé
ből, téveseknek bizonyultak.

A birkendheadi hajógyár előtt szombaton 
szívettépő jelenetek játszódtak le. Az elsüllyedt 
tengeralattjáró tengerészeinek hozzátartozói, felesé
gek, anyák és gyermekek,' kétségbeesetten vára
koztak újabb hírekre. Amikor a hajógyár vezetősége 
közölte velük, hogy most már fel kell hagyni 
minden reménnyel, az asszonyok fuldokló zoko
gásba törtek ki. Néhányan közülök elájultak.

Megrázó jelenetek a hajó belsejében.
A „Thetis“ pusztulása a legsúlyosabb vesz

teség, amely az angol flottát hosszú idő óta érte. 
A szerencsétlenség okát illetőleg csak feltevésekbe 
lehet bocsátkozni.

Az egyik megmentett matróz elmondotta, 
hogy menekülése előtt közvetlenül a tengeralatt
járóban gáz kezdett terjengeni, ami valószínűleg 
elkábította a legénységet, úgy hogy belülről nem 
tudtak már tovább kísérletet tenni a menekülésre. 
Elmondotta a matróz, hogy életének legszörnyűbb 
percét csütörtökön este élte át. Mialatt az e lsü l
lyedt búvárnaszád legénységének legtöbb tagja a 
legszebb magatartást tanúsította és a nyugalom 
megőrzésére az időt sportolással igyekeztek elűzni, 
három matróz szörnyű körülmények között veszí
tette életét. Kettő közülük megkísérelte ugyanis, 
hogy a búvárnaszád tornyán keresztül menekül
jön, a kísérlet azonban sikertelen maradt és a két 
ember életét vesztette. Egy harmadik matróz be
leőrült a szörnyű látványba és kevéssel utóbb meg 
is halt. Ez volt az utolsó jelentés a búvárnaszád
ban rekedt emberekről. A szerencsétlen emberek 
további sorsáról sohasem lehet majd bármit is 
megtudni.

Mi volt a katasztrófa oka?
A katasztrófa okát illetőleg tengerészeti kö

rökben rámutatnak arra, hogy a tengeralattjáró a 
parthoz túl közel hajtotta végre az alámérülési 
kísérletet. Közvetlenül a gyakorlatozás megkezdése 
után a búvárnaszád orrával a tengerfenékbe fú
ródott. A búvárnaszád tatja a szerencsétlenség 
bekövetkezése után még sokáig kilátszott a vízből 
és  ̂ezzel magyarázható, hogy a szerencsétlenség 
színhelyét olyan hamar megállapíthatták. Kifogá
solják, hogy az admiralitás csak csütörtökön este 
adott ki jelentést a szerencsétlenségről, amikor 
már látták, hogy a mentés súlyos nehézségekbe 
ütközik. A búvárnaszád parancsnoka, mint most 
kiderült, a szerencsétlenség után azonnal kiadta 
a parancsot, hogy a mentőkészülékeket nem sza
bad használni.

Kilencvennyolc ember!
Amint a tengernagyi hivatal szombaton déle

lőtt közölte, az elsüllyedt Thetis tengeralattjáróba
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bezártak száma összesen 98. Köztük egész sor 
ismert angol szakember van.

Klórgáz fojtotta meg a „Thetis" foglyait.
A tengernagyi hivatal szombaton délután 

újabb hivatalos jelentést adott ki, amelyben közli, 
hogy most már semmi remény sincs az elsüllyedt 
„Thetis" legénységének megmentésére. A szeren
csétlen áldozatok halálát fulladás okozta. A hajó
test belsejében nagymennyiségű klórgáz képződött, 
amelyet a tengeralattjáró nagy mennyiségben vitt 
magával s ez okozta a fulladást.

A tengernagyi hivatal jelentése azután közli, 
hogy az elsüllyedt búvárnaszádot a legénység ha
lála ellenére kiemelik, mégpedig lehetőleg sértet
len állapotban. A vontatógözösök legénysége igyek
szik az elsüllyedt tengeralattjárót vízszintes hely
zetbe hozni, hogy ki tudja vontatni a partra, a 
naszád orra azonban mélyen belefúródott az iszapba 
és nehezen mozdítható ki.

„Sajnálattal jelentjük, felt kell adni a reményt. . “
Este hat órakor a Cammel Laird hajógyár 

birkenheadi irodájának ablakába kifüggesztették a 
a tengernagyi hivatal tragikus szövegű táviratát: 
„Sajnálattal jelentjük, fel kell adni a reményt, 
hogy megmentjük a Thetis személyzetének életét. 
A roncs kiemelésének munkája tovább folyik."

Az elsüllyedés helyén óriási zöld úszó bójá
kat horgonyoztak le ezzel a két kilométer távol
ságra látható felirattal: „Elmerült hajóroncs".

Egyébként másnap délután az angol rádió 
valamennyi állomása félbeszakította adásait és két 
perc csönddel rótta le a kegyelet adóját az áldo
zatok iránt.

Választás után.
Pünkösd két napján lefolytak az országgyű

lési választások. Az eredmény előre látható volt. 
Minden politikai tényező tudta, hogy a kormány
párt nagy többséggel fog győzni, csupán az volt 
kérdés, hogy ez a nagy többség milyen részekből 
áll majd. Nyilvánvaló volt az is, hogy a nemzeti 
szocialista irányok az elmúlt évek alatt igen meg
erősödtek és ennek folytán szintén nagy sikert 
könyvelhetnek el maguknak.

Szükség is van nagy és erős kormánypártra, 
hogy az a kívánatos és helyes intézkedéseket gyor
san, határozottan megvalósíthassa. Az az állapot, 
amikor hetekig, sőt hónapokig rágódnak komoly 
munka nélkül valami kérdésen, a mai időkben 
már nem tartható fenn. A világ sok államában az 
úgynevezett diktatúra rendszer lépett életbe. Ennek 
a jellemzője az, hogy egy vezér akarata érvényesül 
korlátozás nélkül és gyors intézkedéssel. A mi 
országunk múltjának és a mi népünk kívánságának 
a diktatúra nem felel meg. Mi azt akarjuk, hogy 
„ne határozzanak rólunk — nélkülünk." De ezzel 
vele jár az is, hogy amikor együtt határozunk a 
magunk sorsáról, akkor ne fecséreljük az időt sok 
haszontalan vitatkozással, hanem együttesen és 
összefogva gyorsan cselekedjünk a sorsunk jobb-

rafordítása érdekében. Azért van szükség nagy 
kormánypártra, hogy ez a gyors cselekvés lehető 
legyen.

De múlhatatlanul szükség van komoly ellen
zékre is. A kormánypárt sokszor félreismerheti a 
helyzetet és kevésbbé foglalkozik azokkal a pana
szokkal, amiket közvetlenül a nép körében lehet 
tapasztalni. Az ellenzék arra való, hogy ezeket a 
kívánságokat megfelelő formában és alkalmas 
időben a kormánypárttal megismertesse és közös 
jóakarattal igyekezzenek a lehető legjobban hatá
rozni az ország, a nép sorsáról.

Ha számszerűleg nézzük az új képviselőház 
pártjainak megoszlását, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a helyzet alkalmas a komoly alkotó munka meg
kezdésére.

N y ?

/iV *
Világ folyása. ík v

G eraldine sorsa. Mikor az olaszok bevo
nultak Albániába, Zog albán király és felesége, 
Geraldine, a magyar Apponyi grófnő elmenekültek. 
A királynénak éppen az olasz bevonulás előtti 
napokban született meg a gyermeke és az egész 
világ részvéte kísérte a párnapos anyát, amikor 
menekülnie kellett országából. Utóbb az olaszok 
hangoztatták is, hogy egyáltalában kár volt Ge
raldine királynénak menekülnie, mert az olaszok 
vannak annyira lovagiasok, hogy őt kellőképpen 
ellátták volna.

Zog és Geraldine most Konstantinápolyba, 
Törökország régi fővárosába érkezett, amelyet ez- 
időszerint Istanbulnak hívnak. A királyi család 
több albán politikussal 10 kocsiból álló külön 
vonaton érkezett meg, nagy poggyász és állítólag 
sok értékes szállítmánnyal. A jelentések szerint 
Geraldine királyné állapota teljesen kielégítő és 
nem igazak azok a hírek, minthogyha el akarna 
válni férjétől.

Apja után fia. Ungvárról távirat érkezett 
Kemendollár községbe, hogy Varga István honvéd 
a kárpáti harcokban kapott sebesülésébe belehalt. 
Özv. Varga Istvánná szomorúan vette tudomásul 
a fia hősi haláláról szóló hirt. Urát is a kárpáti 
harcokban vesztette el ezelőtt 22 évvel. Sírva 
panaszolta az alispáni hivatalban szomorú sorsát 
és azt mondotta hogy szeretne elmenni fia teme
tésére. Brand Sándor alispán 80 pengőt utalt ki 
útiköltségre, hogy elmehessen hős fia ungvári te
metésére.

1! Hasznos tudnivalók. I I
SZAs

Gyümölcscsomagoló központok Az ízle
tes és kitűnő magyar gyümölcs csak akkor találja 
meg helyét a különböző külföldi államokban, ha a- 
zok jól és szakszerűen vannak csomagolva. A cso
magolással bizony még nagyon nagy hadilábon ál
lunk, amit a különféle piacokra kerülő gyümölcsök
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annyira bizonyítanak. A termelők nem tudják meg
érteni, hogy miért nem tudják jól eladni terményü
ket, pedig ha kicsit szétnéznének a piacokon, hamar 
rájönnének arra, hogy még a rosszat is jobban el 
lehet adni, ha az szépen kerül a piacra. A hazai 
piacokon való értékesités teljesen magunknak vesz
tesége vagy nyeresége, de már a külföldi értéke
sítésnél ez nemcsak az eladóra fontos, hanem az 
országra is. A földmíveléstígyi miniszter, hogy a 
gyümölcs kellő formában és módon kerülhessen 
a külföldi piacokra, az ország legnagyobb terme
lőhelyein és lehetőleg azoknak központjában meg
felelő gyümölcscsomagoló és átvevőhelyiségeket 
állít fel. Ezek a helyek állami felügyelet alatt ál
lanak és a Külkereskedelmi Hivatal irányítása 
mellett történik a szállítás. A csomagolásban pe
dig szakemberek és munkások tanítják meg a 
termelőket a helyes osztályozásra és megkívánan
dó válogatásra. Az ilyen csomagolók még a ba
rackidény megindulása előtt megépülnek. Egyelő
re a következő nagyobb gócpontokon állítanak 
fel csomagolóhelyiségeket: Kecskemét, Nagykörös, 
Helvécia, Bugac-Monostor, Lakitelek, Szánk, Ti- 
szakürt, Csongrád, Hódmezővásárhely, Szatymaz, 
Kelebia, Kiskunhalas, Jánoshalma, Izsák, Lajosmi- 
zse, Soltvadkert, Pomáz, Tahitótfalu, Kiskörös, 
Bácsalmás, Ókécske, Nagykanizsa, Zalaszentgrót. 
Úgy, ahogy a gyümölcstermesztés fejlődik, aszerint 
szaporodnak majd a csomagoló és átvevőhelyisé
gek. A magyar gyümölcs jó értékesítésére igen 
fontos a helyes, lelkiismeretes osztályozás és a 
megfelelő csomagolás. Ezt a körülményt szem 
elől téveszteni nem szabad.

Mire figyeljünk az állatok legelőre járá
sánál ? A legelő az állattenyésztés legfőbb erőssége. 
A legelőn a tüdő, szív és az izmok megerősödnek s 
ha a legelő jó akkor azokon az állatok meg is 
híznak. Azonban nagyon tévednek azok, akik azt 
hiszik, hogy a legelő jószágot gondozni és takar- 
mányozni nem kell. A legelőre járó jószágnak 
igen nagy szükségé van gondos tisztogatásra, 
mert az állatok rendszerint poros utakon halad
nak addig, amíg legelőre jutnak és így bőrük 
telerakódik porral, piszokkal. A szőrözet közé ra
kódott por és piszok meggátolja a bőrön át való 
légzést, pedig a bőrlégzésre az állatoknak igen 
nagy szükségük van.

Az állatokat reggel korán hajtják ki a lege
lőre és így reggel nincs idő a kellő tisztogatásra, 
ezért legjobb azt este elvégezni. Tisztogatásnak 
elegendő, hogy este, mikor az állat haza jön, ala
posan megcsutakoljuk és utána jól megvakargat- 
juk és végül egy kevéssé megkeféljük. Ha így 
járunk el, az út pora n\ég nem fészkelődött be 
annyira, hogy könnyen eltávolítható ne lenne. A 
csutak, vakaró és a kefe alapos tisztogatási és 
egészségügyi munkát végez. Az állat nemcsak 
megtisztul, hanem fel is üdül, nyugodtan pihen. 
Igen fontos, hogy a legelőre járó állatainkat otthon 
is ellássuk egy kevés tákarmánnyal, mert a leg
több esetben a legelőn elegendő szárazanyag

hoz nem jutnak. Leghelyesebb, ha este egy kevés 
fonnyasztott takarmányt adunk. Reggel, hogy az álla
taink üres gyomorral ne menjenek a legelőre és 
így nagy mohósággal ne legeljék a még mindig 
nedves, harmatos legelőt, szükséges, hogy kevés 
száraz, vagy fonnyasztott takarmányt kapjanak. 
Úgy este, mint reggel jó az állatokat vízzel meg
kínálni, mert bizony a legelőn elegendő és jó ivó
vízhez nem mindig juthatnak. Ha az elmondottak 
szerint járunk el, akkor állataink a legelőn nem
csak egészségesek és jóhúsban levők lesznek, 
hanem a lehető legnagyobb jövedelmet is adják.

Fokozatosan tö ltsük  fel a burgonyát. Üde
és szép zöld, valamint erőteljes a burgonya szára 
és levele. A mostani esős idő kedvez a burgonya 
fejlődésének és ez különösen ott érvényesül, ahol 
a burgonyának elegendő tápanyaggazdag földje 
van. A buja szár és levél csak akkor tud elegendő 
gumót is kötni, tehát termést is hozni, ha a bur
gonya szárát fokozatosan feltöltjük, mivel a termés 
a leföldelt szár oldalhajtásaiból kötődik. Erre mi 
nem sokat figyelünk, hanem a burgonyát virágzás 
előtt feltöltjük, akkor azonban alaposan. Mennyi
vel jobb lenne a termés, ha a burgonyát 2 — 3 
ízben töltenénk fel, hogy így a még fiatal, tehát 
sarjadzani tudó szár töltődjék fel. Virágzáskor a szár 
már elvénült s így oldalhajtást nem tud nevelni, 
tehát így nem is tud termést kötni. Igen sok eset
ben ez az oka az alacsony és gyenge burgonya- 
termésnek. Tudjuk, hogy nehéz a szokáson változ
tatni, de hogy meggyőződjenek kedves olvasóink 
igazunkról, arra kérünk mindenkit, hogy burgo
nyavetésének legalább egy részén próbálja meg a 
fokozatos feltöltést és meglátja, az eredménybeli 
különbséget. A haladás csakis a kísérletekből in
dulhat ki és mindenkinek érdeke a nagyobb termés 
elérése.

A bútorkereskedő üzletköre. A bútorke- 
kereskedő általában jogosult a raktárában lévő 
fényezett bútorok tükrének helyreállítására, a rossz 
enyvezés folytán kiesett lábak, vagy fogas enyve- 
zéssel való visszaillesztésére, bútorveret kiesett 
csavarénak vagy szegeinek pótlására, a szállítás 
közben megsérült fényezésnek a sérülés terjedel
mére korlátozott helyreállítására. Nem jogosult 
azonban a bútor pácolásának és fényezésének 
lehuzatására s a pác és fényezés ily módon ere
deti vagy más színben való megújítására, még ha 
ez a művelet nem is kapcsolatos a bútor szét
szedésével.

Ipari tanfolyamok. Az ipari tanfolyamok 
országos vezetősége Szegeden a Szegedi Munkás
ság Hivatásszervezete számára fodrászipari tanfo
lyamot, Tiszaföldváron pedig cipészipari tanfolya
mot engedélyezett.
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