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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo lyá sá ró l és a z  em ber a lkotása iró l.

12. szám. XII. évfolyam. 1941. június 15.

Bocsásd meg...
írta: Mándi Janka.

Bocsásd meg uram, hogy zúgolódom néha 
S a más kacaja, boldogsága fáj...
Ilyenkor daccal a szívemben mondom, 
Hogy érettem is meghaltál!

Bocsásd meg Uram, hogy zúgolódom néha 
S nem nézem a más könnyét,' bánatát, 
Csak azt tudom mi bennem él ilyenkor: 
Önző szívemnek — ezer panaszát!

Bocsásd meg Uram, hogy zúgolódom néha 
S irigykedve nézem a más sorsát,
Ilyenkor könnytől fátyolozott szemmel 
Nem látom jól a keresztfát.

II. Vilmos.

Jun. 4-én d. e. 11.30-kor. Doomban meg
halt II. Vilmos volt császár, utolsó óráiról isme
retessé vált, hogy a császár állapotában a múlt 
napokban átmenetileg javulás állott be, amely 
teljes felépüléssel kecsegtetett. Június 3-án a késő 
esti órákban azonban a császár állapota jelenté
kenyen rosszabbodott. Tüdőembólia gyors erőle- 
gyengülést idézett elő, amely a betegnek a termé
szettől erős testalkatát meggyöngítette és mély 
öntudatlanságot okozott, s ebből a volt császár töb
bé nem tért magához.

II. Vilmos, az utolsó német császár 1859 
január 27-én született. Vilmos hercegnek és az 
angliai Viktória hercegnőnek, Viktória angol ki
rálynő leányának volt a legidősebb fia. ő s i szokás 
szerint 18G9-ben hadnagyi rangban belépett az 
első gyalogos gárdaezredbe. 1874-ben beíratták a 
kasseli gimnáziumba, 1877-től 1879-ig pedig jogi- 
és államtudományi tanulmányokat végez a booni 
egyetemen. A fiatal Vilmos herceg egészen 1882- 
ig szolgált az első gyalogos gárdaezredben, ahol 
századosi és zászlóaljparancsnoki fokig vitte. 1881 
február 27-én feleségűi veszi Auguszta Viktória 
schleswig-holstein-sonderburg-augusztenburgi her
cegnőt. 1888 március 9-én elhunyt nagyatyja, I. 
Vilmos. Utódja a súlyosan beteg trónörökös, ural
kodói nevén III. Frigyes császár. Száz nap múlva 
azonban meghalt a császár súlyos rákbetegségben 
és Vilmos trónörökös 1888 június 15-én II. Vil
mos császár néven trónralép.

II. Vilmos volt német császár halála alkal
mából a Frankfurter Zeitung kimerítően méltatja 
a volt uralkodó egyéniségét.

— Sok ragyogó tehetsége volt — Írja a 
lap — , csodálatraméltó emlékezőképessége, nem 
hiányzott az az ösztöne sem, hogy észrevegye a 
lényeget a politikai döntéseknél. Ezenkívül őszintén 
óhajtotta, hogy boldoggá tegye népét. Ilyen volt
I. Vilmos unokája, aki harminc évi dicsőség után 
hirtelen a mélységbe zuhant.

Vilmos német excsászár temetése június 9-én 
volt a doorni kastélykápolnában.

Mint a Svéd Távirati Iroda jelenti, a volt né
met császár elhunyta alkalmából a királyi udvar jú
nius 4-től kezdve junius 11-ig udvari gyászt tartott.
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A háború.
Csaknem két hétig tartott a háború eddig leg

véresebb csatája Kréta szigetén a német-olasz és az 
angol-görög csapatok között. Ez a sziget egyike volt 
azoknak, amelyet az angol hadvezetőség bevehe
tetlen helynek tartott. Azért is itt vonták össze a 
Görögországból elmenekült angol és görög csa
patokat. A közel kéthetes küzdelem azután meg
mutatta, hogy nincs bevehetetlen sziget, mert pün
kösd első napjára a németek és olaszok birto
kukba vették az egész szigetet. Anglia egyik leg
fájdalmasabb vereségének számít a sziget elvesz
tése. A kéthetes harc igen sok emberáldozatot kö
vetelt, ezenkívül pedig több mint 15 ezer angol 
és görög katona esett fogságba. Valószinö azon
ban, hogy a foglyok száma még növekedni fog, 
mert a sziget hegységei között lehetnek elbújt ka
tonák. Az angol-görög hadseregnek csak nagyon 
kis része tudott elmenekülni; nagyobb része vagy 
megsemmisült, vagy fogságba esett. Igen jelentős 
hadizsákmány is került a tengelyhatalmak kezébe.

Az elfoglalt szigetet a tengelyhatalmak fon
tos katonai támaszponttá építik ki. A krétai ve
reség után Anglia Ciprus szigetét erősíti meg és 
csapatokat vontak össze Palesztinában.

A Közel-Kelet harcterei közül Irakban részben 
megszűnt a harc. Az angolok heves támadást indí
tottak az ország fővárosa, Bagdad ellen. Kajlani 
miniszterelnök az alig hétéves Fejszal királlyal és 
számos iraki előkelőséggel Perzsiába menekült. A 
miniszterelnök távozása után Bagdadban bizton
sági bizottság létesült, amely a várost átadta az 
angoloknak és fegyverszüneti egyezményt kötött. 
Visszatért a fővárosba Abdul Illah uralkodó her
ceg, akit nemrégen fosztott meg tisztségétől Kaj
lani. Abdul Illah felhívást intézett az iraki néphez 
amelyben hangoztatta, hogy a fegyverszüneti egyez
ményben Anglia biztosította Irak függetlenségét.

Az angol-iraki fegyverszünettel az iraki kér
dés nem nyert megoldást. Németország, Szovjet- 
Oroszország és Törökország magatartásától függ 
a helyzet további alakulása.

Denzt tábornok, a szíriai francia főbiztos 
Kelet-Szíriában, tehát az iraki határvidéken kihir
dette az ostromállapotot. Szíria és Egyiptom kö
zött megszűnt a posta-, a telefon és a táviró- 
forgalom. A szír-palesztin határon erődöket épí
tenek.

A Távol-Keleten főleg a kínai szabadcsapatok 
tevékenykednek. Peking környékén felrobbantot
tak egy utasszállító vonatot. Igen sok utas életét 
vesztette. Más csapatok Pekingtől északra mű
ködnek. A japán hadvezetőség 20 ezer főből álló 
csapatot vezényelt tisztogató hadjáratra. A kínai 
szabadcsapatok búvóhelyeit repülőgépekkel kutat
ják föl.

Afrikában továbbra is Sollum és Tobruk 
környékén folynak a heve6 harcok. Német repülő
gépek Marsa-Matruh és Alexandria ellen intéztek 
támadásokat. Az angolok újabb csapatokat vontak

össze. Abesszíniában az olasz csapatok továbbra 
is folytatják az ellenállást és még mindig igen 
nagyszámú angol haderőt tartanak lekötve.

Az északi fronton német repülőgépek Anglia 
északnyugati, keleti és délkeleti partjain dobtak 
le bombákat. Súlyos repülőtámadás árte Manches
tert, a legnagyobb és legfontosabb angol ipari 
várost. A francia partvidéken felállított német 
messzehordó ágyúk az angol partokat lőtték.

Rejtélyes repülőtámadás érte a semleges 
Írországot. Angol és amerikai jelentések szerint 
német repülőgépek bombázták Dublin fővárost 
és nagy károkat okoztak. Ezekkel a hírekkel szem
ben a német hadvezetőség részéről kijelentették, 
hogy Írország ellen nem intéztek repülőtámadást, 
így tehát nem lehet tudni, hogy milyen nemze
tiségű repülőgép támadta az írek fővárosát.

Anglia veszteségeiről jelentek meg hivatalos 
kimutatások. Eszerint Anglia eddigi háborús vesz
tesége 101.056 ember. Ebből a szárazföldi had
sereg 74.164, a tengeri haderő 15.896, a légi ha
derő pedig 10.996 embert vesztett. Ebből 24.198 
halott, 24.501 sebesült, 9.111 eltűnt, 31.335 pedig 
fogoly.

A haditengerészet vesztesége a hivatalos 
jelentés szerint kereken 260 ezer tonna. Az előző 
világháború alatt az angol haditengerészet összes 
vesztesége 158 ezer tonna volt. Egyes olasz jelen
tések szerint az angolok jelentése a hadihajók 
veszteségéről túlságosan alacsony, mert a tényle
ges veszteség körülbelül 500 ezer tonna, ami az 
angol hajóhad egyharmadát teszi ki.

A kimutatásokban még nem szerepelnek a 
krétai veszteségek és a Hood hadihajó, amely
nek 1.400 főnyi személyzetéből csupán hárman 
menekültek meg. A Hood egymaga 42.000 tünnás 
volt, a krétai harcokban pedig elpusztult az an
gol földközitengeri hajóhad jelentékeny része.

A hadihajókon kívül kereskedelmi hajókban 
is jelentős vesztesége volt Angliának. Német je
lentés szerint május végéig több mint 11 millió 
tonna ürtartalmú kereskedelmi hajóteret süllyesz
tettek el a német hajók és repülőgépek. Ez az 
angol, kereskedelmi hajótérnek körülbelül fele. 
Azonban Anglia igen sok idegen állam kereske
delmi hajóit is használja.

Erdélyi hírek
— Az erdélyi vasúti nyugdíjasok ellátása. 

Kormányrendelet alapján az erdélyi volt román 
államvasúti alkalmazottak, nyugdíjasok, özvegyek, 
árvák ellátását szabályozták. Igénye lehet ilyenek
nek ellátásra, ha magyar állampolgárok, ha az 
ellátás megállapítását szabályszerűen kérték, ha 
1940 augusztus 30 napját vagy 3 hónapon előt
te a visszatért területen volt az állandó lakhelyük, 
ha augusztus 30 előtt román hatóság engedélyé
vel a visszatért területekről Magyarországra vagy 
más állam területére távozott. Az ellátás megál
lapítására 1941 július 31-ig kell az állomásfőnök
ségen keresztül a kérelmet a magyar államvasu-
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(ak igazgatóságának beadni. A szükséges kérvény- 
nyomtatványokat az állomásfőnökök adják ki díj
talanul, bővebb felvilágosítást is ők adnak.

— Az iparügyi miniszter (32.200/1941.) ren
deletében kimondja, hogy az erdélyiek és a Romá
niából menekültek iparigazolványt, ipari munka
könyvét kapnak az ipartestületekben, ha tanukkal 
vagy írással igazolják, hogy tanonci és segédi 
szakbavágó gyakorlattal rendelkeznek. Az ilyen 
iparigazolványokat azért adják ki, hogy aki elvesz
tette iparigazolványát vagy a románokmiatt azt nem 
tudta megszerezni, átmenetileg iparigazolványt kap
jon. Az ilyen átmeneti iparigazolványt, ipari munka
könyvét 1941 december 31-ig szabad kiadni és 
annak érvénye legfeljebb csak egy év tartamára 
szólhat. Az átmeneti iparigazolvánnyal kapcsolatban 
az ipartestülctek adnak részletes felvilágosítást.

*
— A szatmári piacokra Budapestről szállí

tanak zöldségféléket.
— Az erdélyi gazdasági tanács azt indítvá

nyozta a kormánynak, hogy a székelyföldi gabona
árakat függetlenítsék a budapesti, anyaországi 
áraktól.

— Bikszádon üveggyárat állítanak fel.
— Románia 2 millió üveg borvizet hajlandó 

a székelyektől vásárolni.
— Országzászlót avatott Kalotaszentkirály 

és Zentelke, Marosvécen júliusban lesz ünnepé
lyes zászlóavatás.

— Kolozsvár visszakapta a román agrárre
form során kisajátított 800 hold legelőjétt.

— Közvetlen vasúti közlekedést kért Kolozs
vár Kassával.

— Erdélyben öt gyümölcsfeldolgozót léte
sítenek.

— Erdélyben halászatot csak halászati tár
sulat gyakorolhat. A halászati társulatoknak vár
megyénként 1941 július 31-ig kell megalakulniok. 
Egy megyében több halászati társulat is alakulhat. 
Halászatra eddig kötött haszonbérleti szerződések 
szeptember 30-ig maradnak érvényben még akkor is, 
ha azt több évre kötötték. Tilos a halászat ott, ahol 
a terület eddig nem volt bérbeadva. Ezekkel a terü
letekkel majd a megyei halásztársaságok rendelkez
nek. Az 1941 szeptember 30-ig közben lejárt szer
ződések szeptember 30-ig érvényben maradnak.

— A földmívelésügyi minisztérium erdélyi 
kirendeltségét Kolozsvárott felállítják. Erről már 
megjelent a kormányrendelkezés. A kirendeltség 
Beszterce-Naszód, Csik, Háromszék, Kolozs, Maros- 
Torda, Szilágy, Szolnok-Dobóka és Udvarhely 
megyékre terjed ki. Ez a hivatal még júniusban 
megkezdi a működését.

— A magyar-román határátlépési egyezmény 
alapján határt csak 5 km sávon belül lévő tulaj
donosok léphetik át. Ez nem oldja meg a határ
sáv gazdáinak kérdését. Ezek most azt kérik, hogy 
a gazdasági felügyelőségek által zárolt és gond
nokolt román birtokokat földjüktől a határ által 
elvágott magyar gazdáknak adják át használatba.

Délvidéki hírek.
Délvidéken a katonai közigazgatás területén 

marhalevélkiadás, állatvásárok tartása, a húsvizs
gálat, az elhullott állatok kötelező bejelentése a 
további intézkedésig a régi rendszer alapján ér
vényben maradnak.

Állatoknak szállításával, gyógyításával kap
csolatban a járási katonai parancsnokság állator
vosához kell fordulni, aki ingyen ad felvilágosítást.

Délvidéken is bevezették a bevásárlási köny
vet. Ugyanazt lehet bevásárlási könyvre vásárolni, 
mint az anyaországban.

Zimonyban magyar közművelődési szövetség 
alakult.

Augusztus elsején új rendszer alapján álla
pítják meg Újvidéken az üzletbéreket.

A Cséplőgéptulajdonosok Országos Beszer
zési Szövetkezete (Szabadka, Hitler-tér 5.) közli 
a délvidéki cséplősökkel, hogy a géphez szükséges 
minden anyagot (szenet, faszeszt, naftát, petróle
umot, kenőolajat, szíjat stb.) csak igényléssel, elő
zetes bejelentéssel lehet beszerezni. A szabadkai 
szövetkezet kéri a cséplőgéptulajdonosokat, hogy 
a szövetkezethez jelentsék be az igénylésüket. Csak 
így jut el az anyag idejében a rendeltetési helyére.

Zár alá vonták a 10 kg-on felüli kávé- és 
2 kg-on felüli teakészleteket. Ezután a nyers kávénál 
kg-ként 12, a pörköltkávénál 15, a teánál 30 pengő 
feloldási illetéket kell fizetni a régi árakon kívül.

Mindenfajú iskolában junius 1—7 között volt 
a beiratkozás. A beiratkozás minden elemi iskolai 
tanulóra kötelező. Aki most kimaradt a beírásból, 
annak szeptemberben a pótbeiratáson kell jelent
keznie. Aki a 6. életévét 1941. szeptember 15-ig 
betölti, az iratkozhatik be az első elemibe, fiatalabb 
gyermeket az iskolába nem szabad felvenni. A be
iratkozás az elemi iskolákban egy pengő. Szegé
nyek beiratkozása díjtalan.

1940. évi vagy korábbi évben termett tengerit 
csak a Futurának vagy a Futura képviselőjének 
szabad eladni. Az 1940. évben vagy korábban ter
mett 15 százalék nedvességet meg nem haladó, 
legfeljebb 4 százalék hibás szemet tartalmazó sze
mestengeri árát vagonba, hajóba rakva 23 pengő
ben állapította meg a katonai parancsnokság. A 
4 százalékot meghaladó, de 12 százaléknál nem 
több hibás szemet tartalmazó tengerinél, a 4 szá
zalékot meghaladó minden százalék után 15 fillér 
vonható le. A 10—20 százalék hibás szemtartalom 
mellett 12 százalékon felül százalékonként 20 fillér 
vonható le. A 20 százalékon felüli hibás szem
tartalomnál á tengeri 20 pengő. Ha a gazda nem 
szállítja hajóba, vagonba a tengerit, akkor szállítás 
címén a tényleges szállítási költség levonható a 
23 pengőből, de a gazdának így is legalább 22.25 
pengőt kell kapnia.

Ha egy községben nincs elég tengeri, akkor 
a 10 holdon aluli gazdák azt egymástól beszerez
hetik. De a bevásárlásokat kötelesek a Közellátási 
Hivatalnak (Budapest) bejelenteni. Nagyobb gaz
dák, ha nincs tengerikészletük, tengerit a Közel Iá-
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tási Hivataltól (Budapest) igényelhetnek. A Közel
látási Hivatal az igénylést megküldi a helyi, járási 
Futurának, ott adják aztán ki a tengerit 23.80 pen
gős mázsánkénti árban.

A MÁV 64. méter hosszú betonhidat épít a 
Lendva patak felett, hogy helyreálljon a közleke
dés Zalaegerszeg és Alsólendva között.

A volt jugoszláv hadseregből német hadifog
ságba került délvidéki magyarokat hazavivő első 
vonat mégérkezett Szabadkára. A német fogoly
táborokból a többiek is hamarosan hazatérnek. A 
foglyok után a községházán lehet érdeklődni.

A repülés új szenzációja: 
itt a mesterséges madár!

A légi fegyver, vagyis a repülőgép, mint azt 
a hadijelentések nap-nap után megállapítják, ma 
már nélkülözhetetlen főrésze akármelyik hadsereg
nek és a polgári repülés is óriási konkurenciát 
jelent a vasúti és hajózási közlekedésnek. Az em
ber ősrégi álma, hogy a madár módjára repülni 
tudjon, valósággá vált. Ismerjük az ógörög Dedalus- 
mondát, amely az ember a levegőben való köz
lekedését már akkor szinte reklamálta. A művész 
Dedalus a krétai királynak, Minosnak, megépítette 
a Labirintust. Mihelyt elkészült vele a király úgy 
őt, mint Ikarus nevű fiát börtönbe vetette, csak 
azért, hogy más királynak ugyanilyen földalatti 
palotát ne építhessenek. A fogságban Dedalus két 
pár, a karokra erősíthető szárnyat készített, hogy 
ezek segítségével átkelhessenek az Égéi-tengeren, Á 
monda szerint Dedalus meg is menekült, fia azonban 
szárnyalás közben többet akart, mint amennyit az 
istenek az ember számára lehetővé tettek. Oly ma
gasan szárnyalt az ég felé, hogy Helios sugarai 
megolvasztották a szárnyakat öszszetartó viaszkot. 
Ikarus lezuhant és elveszett a háborgó tengerben.

ö n á lló  repü lés v a g y  m esterséges m a d a ra k ?

Mikor a repülés ideája kezdett valósággá 
válni, valamennyi ezzel a kérdéssel foglalkozó fel
találó az emberi izmok felhasználásával akarta 
megoldani a kérdést. Mesterséges szárnyfelületeket 
készítettek és a karok s lábak mozgatásával gondol
ták magukat a levegőben tartani tudni. LIL1ENTHAL 
Ottó német mérnök, az utolsó „izomrepülő" el 
is ért némi eredményt, de ez annyira passzív 
eredmény volt, hogy gyakorlati felhasználására 
gondolni sem lehetett. A kutatók végül is áten
gedték az erőszolgáltatást a motornak és levegő
nek, de a repülőgépek kormányszerkezete ma is 
az, amit Lilienthal elgondolt.

Mihelyt az ember ezt megtette, már a mes
terséges madarak feltalálásában tevékenykedett 
éppen úgy, mint azt elődei tették sok-sok évez
reden át. Á monda szerint a görög ARCHYTAS 
annakidején fából készített galambot mutatott be 
királyának, az ónémet REGIOMONTANUS pedig 
olyan mesterséges sast készített, amely kortársai 
teljes megdöbbenését váltotta ki. PENAUD francia 
tndós olyan kakast csinált fából, amely, ha fel
húzták, percekig a levegőben tudta tartani magát.

A jö v ő  p iló tá ja  m o zg ó  s zá rn y a k k a l f o g  repülni!

Az aviatikusok mindnyájan tudják, hogy a 
tökéletes repülés feltétele a mozgatható szárny. 
Figyeljünk meg egy madarat: ha nem is repül 
oly gyorsan, mint a motoros repülőgép, de moz
dulatai annyira önállóak, annyira változatosak, 
hogy azt semmiféle mai gép utánozni nem tudja. 
Most azonban úgylátszik, a mozgatható szárnyak
kal való repülésnek is új apostola akadt. HOLST 
Erik göttingai fiatal mérnök tizenöt esztendeig fi
gyelte a madarak repülését és megfigyeléseiről 
könyvtárra rugó számításokat tett. Az elmúlt napok
ban aztán bemutatott egy repülőgépmodellt, amely 
már majdnem azonos a mesterséges madárral. A 
modell a bőregér és lepke szárnymozgatását utá
nozza oly sikerrel, hogy egyetlen felhúzásra több 
mint öt percig marad a levegőben és a legélcsebh 
sarkos repülést végzi, azaz hirtelen tudja változ
tatni repülési irányát s abszolút biztonsággal csa
pódik tetszés szerinti irányba.

A Holst-féle modell tehát azonnali irányvál
tozással, a legélesebb szögrepülést tudja végezni, 
ami annyit jelent, hogy a repülő anyag súlylendü
letének részleges kikapcsolásával előre-hátra, föl 
és le villámgyorsan lehet változtatni a repülés 
irányát. Hadiszempontból ez óriási jelentőségű, 
mert eddig csak a zuhanóbombázók tudtak meg
lehetősen éles szögben irányt változtatni, azt is 
csak egy-két formában. A Holst-gép azonban tel
jesen madárjellegű és amennyiben gyakorlatilag 
is beválik, eredményében utolérhetetlen. Holst a 
madarak repülésének minden fázisáról a film se
gítségével végzett tanulmányokat s mind mondják, 
a bemutatón azonnal átvették a modelljét. Nem 
lehetetlen tehát, hogy a német hadvezetés, — ami
lyen gyorskezünek ismerjük, — rövidesen olyan 
új meglepetéssel szolgál, amire a világ egyáltalán 
nem is gondol. Ez a meglepetés: a mesterséges 
acélmadár lesz!

V ilá g  fo lyása .

Lassan fogy a víz a  földekről. A földmi- 
velésügyi miniszter heti vízügyi tájékoztatója szerint 
a melegebb idők bekövetkeztével már nagyobb,
36.000 hold területről vezették el a vizet. Különben 
2556 szivattyú emeli a földekről a folyókba a vizet. 
Még mindig 361.000 hold van víz alatt. Remélhető
leg a meleg idő meggyorsítja a vízlevezetést, azon
ban újra sok területen emelkedett a vízállás.

Bevezetik a jobboldali közlekedést Euró
pában már csak Magyarországon érvényes a „balra 
hajts." A külföldi autók, kocsik nehezen szokják 
meg a baloldali közlekedést. Ezért augusztusban 
Magyarország is bevezeti a jobboldali közlekedést. 
A kormány által elkészített tervek szerint a jobboldali 
közlekedést először a vidéken, azután a fővárosban 
rendszeresítik. A jobboldali közlekedésre való átté
rés költséges, Budapesten több millió pengőbe kerül 
a villamossínek átszerelése.
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Változó ünnepek 1940—1950
H ú s v é t

1 9 4 1 .................................

P ü n k ö s d

1 9 4 1 .................................. 1
1 9 4 2  ................................. 1 9 4 2  ................................. . . . .  M á ju s 2 4
1 9 4 3  ............................ 1 9 4 3  .................................. . . . .  J ú n iu s 13
1 9 4 4  ................................. 1 9 4 4  ................................. 2 8
1 9 4 5  ............................ 1 9 4 5  .................................. 2 0
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1 9 4 8  ............................ 1 9 4 8  .................................. 16
1 9 4 9  ............................ 1 9 4 9  ................................. 5
1 9 5 0  ............................ 1 9 5 0  ................................. 2 8

Elengedik az árvízká
rosultak földadóját. A
pénzügyminiszter (110.326/ 
IX. a.) rendelete alapján az 
idén is elengedik az árvíz- 
károsult gazdák földadóját. 
Ebben az évben háromféle 
vízkárt szenvedett földterü
letet vesznek az adótörlés
nél figyelembe:

1. Az olyan földeket, 
amelyek nagyobb részben 
már 1940-ben is víz alatt vol
tak. Az ilyen földeket két éve 
nem lehetett megművelni. 
Ezeknek teljesen törlik az 
1941. évre előirt földadóját 
és a járulékait.

2. Olyan földekre, ame
lyekre zsilipek elzárása, vé
dőtöltések emelése, vagy át
vágása következtében került 
víz, szintén teljes földadó- 
elengedés jár, ha azokat a 
földeket ebben az évben már 
nem lehet hasznosítani. Ha 
ellenben ebben az évben ter
mést adnak az ilyen földek, 
akkor aránylagos adómér
séklésnek van helye.

3. Ötvenszázalékos föld- 
adóelengedésre számíthat az 
a károsult, kinek a földjét 
1940-ben nem járta ár vagy 
vadvíz. Az 50 */«-os kedvez
mény is csak akkor jár, ha 
a föld az idén már nem ad 
termést. Az adóelengedés 
olyan területekre is érvényes, 
amelyeket a kataszteri mi
nőségi osztályok megállapí
tásánál árvizveszélyeztetett- 
nek minősítenek, tehát a rend
szeresen vízjárta terület után 
is adnak az idén adóked
vezményt

A vízkárt szenvedett terü
leteket a községházán június 
15-ig kell bejelenteni. A be
jelentések alapján a pénz
ügyihatóságok a községben 
helyszíni tárgyalást tartanak, 
megállapítják az adóelenge
dés mérvét.

A magyar olaj. A ber
lini napilapok több cikkben 
ismertetik a Magyar-Német 
Olajtársaság megalakulásá
nak részleteit. A magyar olaj 
az új Európa nagy kincse lesz.
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Múlandó az élet.
Kacagás és szomorúság az embernek az élte,
E pár esztendő lezajlik majd, az életnek vége! 
Egy kereszt előtt leroskadok, szemein reá szegzem, 
A megváltóval beszélgetek; és nem nehéz az éltem!

Ha a földön elítélnek és megtör szived, lelked,
A társadalom kitaszított; azért el ne csüggedj!
Ha nincsen aki vigasztaljon, ne búsulj majd lesz fent, 
Szállj magadba és tiszta szívvel imádjad az Istent!

És elhagyatva, betegágyon kínok között fekszel,
A halál már érted készül; mi lesz a lelkeddel?! 
Megmentheted! ha térdre borulsz, bevallód a bűnöd, 
Mert megváltott az örök Atya, szent fiában küldött!

D. 1695.

H asznos tudnivalók.
‘•yis

Ipari tanfolyamok. A közeli jövőben a követ
kező helyeken lesznek ipari tanfolyamok: Debre
cenben cséplő — és vetőmagtiszlitói, férfi szabóipari 
és női szabóipari, Kunmadarason cipészipari, Ma
rosvásárhelyen asztalosipari, kőműves és ácsipari, 
Szegeden cipészipari és női szabóipari, Budapesten 
textilipari nyüstös, Győrött fém- és textilipari, 
Nagyváradon cukrászipari, Orosházán cipészipari, 
Újpesten vetőmag- és cséplőgépkezelői tanfolyam. 
Jelentkezni a budapesti tanfolyamra a Nemzeti 
Munkaközpontnál, Budapesten, IX. Üllöi-út 19., a 
többire az illető ipartestületeknél.

Mit kell beírni a vásárlási könyvbe? Amint 
ismeretes, a kormány rendeletét adott ki, amelynek 
értelmében a főbb közszükségleti tárgyakat csakis 
könyvre lehet vásárolni. Az egyes árúk tekinte
tében kételyek merültek fel arra vonatkozólag, 
hogy mit lehet könyv nélkül is vásárolni.

Csak beírás mellett szabad kiadni minden
féle szappant, köztük a borotvaszappant is, a gyü
mölcsből készült konzervek kivételével az összes 
húsnemüekből és halakból, valamint a zöldfőze- 
lékböl készült konzerveket. A ruházati cikkek kö
zül bútorszövet (méterárú), függönyanyag és kész 
függöny, a csipkeszövet, illetve ebből készült füg
göny kivételével, szőnyegvédő vászon, zsebkendő 
és fejkendő, portörlő, padlótörlő, cipőtörlö, konyha- 
és felmosóruha, az úgynevezett fémkelme, impreg
nált és gumírozott esőköpeny, fürdőruha és fürdőkö
peny, hímzett (kézi-, vagy géphímzésű) ruha, 
minden kötöttáru, ideértve az úgynevezett kötött
szövött árut is (harisnya, habselyem vagy hasonló 
anyagból készült fehérnemű, stb.) és stoppolópamut 
ftsak könyvbe való beírás mellett adható.

Könyv nélkül vásárolható a húskivonat, szardel
lapaszta, leveskocka és hulladékfa (forgácskéreg). 
A ruházati cikkek közül szőnyeg, padlókárpit, pok
róc, takarók, falvédők, nagykendők, kézimunka

alapanyag, ha kizárólag csak erre a céira hasz
nálható, előnyomott, előfestett félkész (fonálnélkül) 
és kész kézimunka, géphímzés, csipkeszövet cs 

' tüll a női ruhaanyagok # kivételével, gépi és kézi 
csipkerövidáru, női díszkéndő selyemből, műselyem
ből vagy kashm irból, női és férfi sálak a kötött 
gyapjúáruk kivételével,- csecsemő állkendő. linóle
um — és viaszosvászon, zsák, ponyva, zsák — 
és ponyvaszövet, zsinór és kötélárú, hátizsák, sap
ka, kalap (a gyapjúfonálból kötött áru kivételével), 
fűző, melltartó és haskötő, nadrágtartó és harisnya
tartó, férfigallér, nyakkendő, paplan, ágybetét 
(matrac), vánkos és dunyha, fátyol, mosdókeztyü, 
fürdőcipő, kombinált (féligkötött vagy féligbör) 
kesztyű.

Érdemes-e a kukoricát négyszer megka- 
pálni? A címül használt kérdést illetően a termelő 
gazdák és a részes munkavállalók, továbbá a 
mezőgazdasági cselédek véleménye keresztezi egy
mást. Az előbbiek szerint a kukoricát — ha jó 
termést akarunk elérni — négyszer okvetlen meg 
kell kapálni, a nehéz agyag- vagy kavicsos tala
jon pedig az ötödik kapálást sem szabad elhagy
ni. Ezzel ellentétben az utóbbiak váltig hangoztat
ják, hogy a kukoricát elégséges háromszor meg
kapálni, sőt többek szerint már a harmadik kapá
lás is felesleges.

Annak eldöntésére, hogy melyik félnek van 
igaza, két tapasztalati adatot kívánok elmondani:

Egy belterjes dunántúli kisgazdaság alkalma
zottjai, akik a konvenciós földjük mellé még egy- 
egy m. hold harmadost is vállaltak, szinten feles
legesnek tartották a kukorica négyszeri kapálását, 
sőt már a harmadik kapálást is csak elnagyázták. 
Az intéző éveken keresztül hiába magyarázta az 
alkalmazottak feleségeinek, akik a kapálásokat vé
gezték, hogy a kukorica nagyon meghálálja a 
négyszeri kapálást és az arra fordított munkáért a 
több termeléssel három-négyszeres napszámot té
rít vissza, a negyedik kapálást mégse teljesítették. 
Erre az intéző 1939. (avaszán az alkalmazottak 
által vállalt harmados kukoricaföldek közé arányo
san elosztva, beékclt három szorgalmas részes 
vállalkozót, akikkel már előre megállapodott ab
ban, hogy négyszer és az általa megjelölt időben 

.fognak kapálni. Ezt a három idegen részes pon
tosan teljesitette is.

Miután az idegen részesek által munkált 
területen a kukoricacsövek jobb fejlődését már a 
törés előtt meg lehetett állapítani, az intéző törés
hez mind a négyszer kapáló új részesek, mint 
azok kétoldali szomszédainak eső részt a helyszí
nen lemérte. Az egy-egy m. hold (1200 CIl-öl) 
területről a négyszer kapáló részeseknek átlagban 
70 kg. csöveskukoricával jutott több, mint a há
rom kapálást végző szomszédaiknak. Ezenkívül 
a négyszer kapált területen a termés minősége is 
szembetűnően jobb volt, így, pl. kevesebb volt 
az éretlen, csutkás cső és a szemek is fejletteb
bek voltak. Ennélfogva a terméstöbblet százalékos 
arányszáma a morzsolás után még emelkedett.
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Hozzávetőleges számítás szerint az eggyel 
többszöri kapálást a kukorica ni. holdanként 150 
kg. szemes terménnyel hálálta meg, ezenfelül még 
a jobb minőségre is lehet 100 kg-ként legalább 
egy pengő felárat számítani.

A másik említést érdemlő idevágó megfigye
lést a saját praxisomból ragadom ki.

Ugyancsak 1939 nyarán a kezelésem alatt 
álló gazdaság alkalmazottai kukoricájuknak szin
tén csak három kapálást adtak. A negyedik ka- ■ 
pálásra adott felszólítási mindannyian elhallgat
ták, mivel az esőzések miatt a harmadik kapálás 
július végére tolódott ki, így a talaj nem volt na
gyon gyomos. Én a saját kukoricaföldemnek au
gusztus 10-e körül megadtam a negyedik kapá
lást, amit az akkor már száradni kezdő talajon 
igen gondosan végeztettem el. Minden túlzás nélkül 
állíthatom, hogy ez a kapálás a csövek fejlődésére 
csodás hatással volt. Pár nappal a kapálás befe
jezése után, az addig sárgásszinű levelek haragos
zöld szint öltöttek, majd a csövek indultak roha
mosan fejlődésnek. A törési eredmény várakozá
somat jóval túlhaladta. Amíg a háromszor kapált 
szomszédos kukorica földek termése O ölenkint 
alig ütötte meg a 800 kg-ot, addig nekem ugyan
akkora területen 1200 kg csöves kukoricám ter
mett. Megjegyezni kívánom még, hogy a negyedik 
kapálás előtt a szomszédos kukoricák fejlődése 
semmivel sem volt gyengébb az enyémnél, sőt 
egyeseké még jobb fejlődést mutatott.

Amint a fentebb elmondottakból is láthatjuk, a 
kukorica mindkét esetben busásan fizetett meg a 
negyedik kapálásra fordított munkáért. Törpebirto
kos, részesmunkás vagy gazdasági cseléd semmi
féle akkordmunkában nem tud olyan jó napszá
mot keresni, mint kukoricaültetvényének négyszeri 
gondos megkapálásával.

Természetesen, csak az idejében és lelkiis
meretesen végzett kapálás után várhatunk jelentő
sebb eredményt, megkésett vagy elnagyázott 
kapálás nem jár eredménnyel. Az esedékes kapá
lások végzésével mindenkor a kukorica fejlődésé
hez kell igazodni. A négy kapálást úgy osszuk be, 
hogy abból kettő a szár növekedésére, kettő pe
dig a cső kifejlődésére jusson. Ezért a harmadik 
kapálást a kukoricatővek kötése idején, a negye
diket pedig a szemképződés kezdetén kell végezni.

Végül felhívom a kis és törpebirtokos olva
sóknak figyelmét arra is, hogy a négyszeri kapá
lásban részesült kukorica után az őszi búza is 
szebben fejlődik és — eddigi megfigyelések sze
rint — m. holdankint 100 — 150 kg-mal is töb
bet terem.

Term esszünk minél több csalam ádé-ten- 
gerit. Hazánknak egyik legfontosabb takarmány- 
növénye a csalamádé, amelyik nagy tömeget 
elég biztosan terem és amelyik pillangós takarmá
nyok vagy fehérjedús abraktakarmányok pótlásával 
elég jó termelőtakarmány is. Az a baj, hogy tisz
tán csak csalamádéval tartjuk szarvasmarháinkat 
és akkor nem találhatjuk meg számításunkat, mi

vel nem tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, 
amelyekre az állati szervezetnek szüksége van 
úgy tejtermelésnél, mint erőkifejtésnél, mint pedig 
növekedésnél és hústartásánál. Egyik múltkori 
számunkban amikor megemlítettük, hogy kikelt a 
csalamádé és most itt az ideje, hogy borsót ves
sünk bele, azt is megemlítettük, hogy így a csala- 
mádét sokkal táplálóbbá és jövedelemfokozóvá 
tennénk.

Az egyre bővülő gazdasági gyakorlat és 
megfigyelések azt bizonyítják, hogy a csalamádé 
csak akkor ad hasznot, ha nyáron borsóval, lucer
nával vagy más pillangós növénnyel keverten etet
jük. Az teljesen helytelen eljárás, hogy a csala- 
mádét ősszel lekaszálva igyekszünk megszárítani 
és így szárítva etetni. Igaz, a csalamádét szárítva 
is megeszi a szarvasmarha és szívesebben mint a 
szalmát, szárat, vagy gyengébb minőségű szénát. 
Ez azonban nem azt bizonyítja, hogy jó takarmány, 
hanem csak azt, hogy jobban eszi, mint az előbb 
említett takarmányokat, azonban rendszerint azok
nál nem jobb.

A gyakorlat rájött arra is, hogy az elver
melt, különösen a lesilózott csalamádét a szarvas- 
marha nemcsak szívesen eszi, hanem etetése mel
lett a takarmányrépának és a szénának egy jelen
tékeny része is pótolható. Azoknak a gazdáknak, 
akik silót építettek, igen ajánlatos, ha minél több 
csalamádét termesztenek. De ajánlatos ez azoknak 
a gazdáknak is, akiknek nem telik silóra, mert a 
csalamádé elég jól elvermelhető. Úgy a silózás
ról, mint az elvermelésről majd annakidején meg
emlékezünk.

Most csak azt említjük meg, hogy a kiterjesz- 
tettebb mértékbeni csalamádétermesztés azért is 
ajánlható, mert vetése és gondozása könnyű, mint 
tudjuk nagytömeget terem és ha szakaszonként 
vetjük, sokáig frissen etethető. Csalamádé termesz
tésére azonban nem a nagyranövö tengeri alkalmas, 
hanem az a fajta, amelyik levéldús és sok fattyú
hajtása van, szára pedig puha. Hogy a csalamá
dé minél bujábban fejlődjön, okvetlenül istálló
trágyát adjunk alá. Az ilyen csalamádé után őszi 
kalászos vethető, azonban okvetlenül műtrágyát 
és pedig főként nitrogénműtrágyát kell adni. A 
csalamádét legjobb 60 cm. sortávolságra vetni, 
amikor egy kát. holdra 30 — 40 kg. vetőmag 
elegendő. A tengerit, amennyire csak lehet, mé
lyen vessük, hogy gyorsan csírázhasson és a kel
lő nedvességet lehetőleg mindig meg is kapja.

A kikelt csalamádé azonnal megfogasolandó, 
hogy körülötte lehetőleg omlósabb föld legyen, 
amit a fogas eléggé biztosít. Amikor a tengeri 
3—4 leveles, kapáljuk meg és a kapálást ismétel
jük meg akkor, amikor a tengeri már elég nagyra 
fejlődött. A bevermelésre és silózásra szánt tenge
rit akkor legtanácsosabb lekaszálni és lehetőleg 
azonnal szecskázva elvermelni, amikor a szárakon 
levő csövecskék szeme már megnyomva nem pu
ha, illetve belőle már nem teljes nedv tör elő.

A csalamádé a jó időjárást nagyon meghá
lálja, azonban ha ritka sorokba vetjük és megmü-



96 B I Z A L O M

velését nem az időre bízzuk, hanem az említett 
módon kapálunk, akkor biztosabban is terem. Eb
ben az esetben kát. holdanként könnyen ad 200— 
250 q termést. Sohse feledjük azt, hogy az idő
járás csak segíti a dolgozót, azonban a munka- 
nélküli és a jóreménységben bizakodók a legtöbb
ször csalódnak. A csalamádé jó és biztosan ter
mő takarmány, azonban meg kell adni, amit ter
mesztése megkíván.

M eztelen csiga. Határjárásaink alkalmával 
sokan panaszkodnak, hogy nem tudják, mi van í: 
vetéseikkel, csak pusztul és fogy, de semmiféle 
kártevőt nem látnak, mint egy kevés ökörnyálhoz 
hasonló fényes részecskéket a leveleken.

Ha azt látjuk, hogy a növények pusztulnak, 
lerágódnak, sőt még a földbe is kis lyukak van
nak, akkor tudhatjuk, hogy a kártevők a meztelen 
csigák. Ezek a csigák mindent megesznek, legyen 
az korhadó vagy élő növény, legyen az búza, ár
pa, stb., de még az állatok ürülékét is felfalják. 
Ritkán lehet velük találkozni, mert nappal a talaj
ba húzódnak és csak éjjelre jönnek elő, amikor 
elvégzik pusztító munkájukat. Életfeltételük a ned
vesség, azért van most olyan sok, a sok nedves 
időjárás után. Különben nagyon tehetetlenek, de 
annál nagyobb étvágyúak. Lábuk nincs, csak tal
puk, amin csúsznak és pedig úgy, hogy előbb 
nyálat engednek és ezen csúsznak tovább. Ezt 
csak éjjel tehetik meg, mert nappal mindjárt meg
száradna a nyál és nem tudnának menni, csak 
nagyon nagy nyálelválasztással. Ha reggel látunk 
lerágott növényeket, de a kártevőt nem találjuk, 
azonban az ezüstös csiganyálat megtaláljuk a nö
vényeken, akkor tudhatjuk, hogy a kártevő a mez
telen csiga. Nedves időben sok van belőlük és 
nagy kárt tesznek. 2 évig élnek. Télire a talajba 
vonulnak vissza telelni. Igen szapora kártevők.

Védekezni ellenük úgy lehet, hogy éjjel a csi
gajárta helyeket, amikor a csigák előjöttek, vagy 
kora hajnalban, amikor a harmat nem szállott el, 
a megtámadott helyekre mészport hintünk egymás
után kétszer. Azért kell kétszer szórni, mert ami
kor a csiga hátát a maró mész éri, kibújik a há
tából, ami körülbelül az elhintés után 18—20 perc 
múlva következik be. Ha most újra mkszport hin
tünk, az már sokkal jobban marja a csigát és a 
csiga elpusztul. A mészport legjobb porozóval 
hinteni.

Szalma hernyófogókat a fákra! Azt ugyan 
már régen meg kellett volna tenni, hogy a her
nyórágta fákra szalmakötegeket kössünk, mert a 
bebábozódni, vagy vándorolni kényszerült hernyó
kat így összeszedtük volna. Most már rajzanak a 
fehér káposztalepkék, gyümölcsfáink lekopasztói, 
sőt már ismét rakják petéiket a gyümölcsfák lomb
jára, a konyhakerti veteményekre, egyáltalán min
den olyan helyre, ahol remélik ivadékaik sorsának 
biztonságát. Kísérjük figyelemmel a lepkék műkö
dését. A petéKet igen könnyen megtaláljuk a le
veleken és el lehetünk készülve arra, hogy a kis

férgek mielőbb kikelnek. Ellenük védekezni szük
séges lesz nikotinos vagy arzénes permetezéssel, 
de jó ellenük az egyszázalékos olajos permetezés 
is, úgy, mint azt már meg-megirogattuk. A per
metezésen kívül nagyon szükséges a fák derekára 
ember magasságnyira szalmából font köteleket fon
ni, amelyeket 3—4-szeresen csavarunk a fák de
rekára. Ezt a hernyófogó szalmakötelet hetenkint 
leszedjük és elégetjük, valamint újjal cseréljük fel. 
Ilyenmódon sok hernyót, bábot, összeszedünk és 
elpusztítunk, különösen akkor, ha kötélleszedés
kor megvizsgáljuk a kötések alját s az ott talált 
hernyót, bábot elpusztítjuk. Sok munka ez, de 
szükséges munka, amelyet most el kell végezni.

Majd egyszer.. .
(gyermekemnek)

Ha érzitek, hogy szívetek,
Egy könnyű kéz érinti meg. . .
Az én leszek.

Ha könnyektől fátyolos szemetek,
S nem tudjátok kit sirassatok. . .
Az én legyek.

Ha láttok hulló csillagokat, mik fénylenek
És siratjátok a velük elszálló életet.. .
Az én leszek.

Ha imára kulcsolódik kezetek.
S nem tudjátok kiért esdekeljetek. . .
Az én legyek.
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