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

4. szám. XIV. évfolyam. 1943. Február 15.

A sztálingrádi hősök.
Február másodikén egy földalatti fedezék 

mélyén, az ellenséges ágyúk pokoli pergőtüzében, 
amikor már az utolsó betonfalakat zúzták szét a 
gránátok, a hidegtől és kimerültségtől elgémbere
dett testtel hajolt a rádiókészülék fölé az ismeret
len katona és küldötte az utolsó üzenetét az éteren 
keresztül az élők és a halottak nevében: „A leg
nehezebb harcban, az utolsó emberig megtettük 
kötelességünket. Éljen a Führer, éljen Németország." 
Majd elhallgatott a rádió is, amely hetek óta az 
egyetlen összeköttetés maradt Sztálingrád német 
védörsége és a külvilág, az otthon között. Ami 
azután és azóta történt, arról a német jelentések 
számoltak be.

Az igazi férfi, az igazi katona jelmondata: 
tudni kell remény nélkül is harcolni. A Sztálingrád
ban visszamaradt VI. német hadsereg tisztában 
volt azzal az immár legendáshírű Paulus főparancs
noktól az utólsó közlegényig, hogy harcuk saját 
egyéni szempontjukból reménytelen. Köröttük min
den oldalon az ellenség rohamozott, egyre meg
újuló tartalékokat vetett a harcba, egyre újabb, 
friss kötelékek zúdultak a védelemre, amely meg
erősítést, utánpótlást, élelmet, gyógyszert immár 
sehonnan sem kapott. „A pokol": írták a német 
haditudósítók. Valóban a pokolnak apokaliptikus 
szörnyűsége tombolt köröttük, fölöttük, ágyúk 
bömbölésében, repülőgépek dübörgésében; és ezt 
a poklot, párosulva a teljes reménytelenséggel, 
senki ember nem tudhatta elviselni, csak az olyan, 
aki érzi: itt most nem az egyes életéről és létéről 
van szó, hanem ez az a pillanat, amidőn a maga 
teljes valóságában ölt testet az a fogalom, hogy 
— áldozat.

A VI. német hadsereg parancsot kapott, hogy 
maradjon helyén, tartson ki az utolsó emberig és 
utolsó töltényig, mert a hadvezetés magasabb ér
deke ezt úgy kívánja. A vett parancs a szó szo
ros értelmében végrehajtatott. Igen: az utolsó em
berig és az utolsó töltényig...

A katonának rendszerint még a legnehezebb, 
legveszélyesebb pillanatban is megvan az a re
ménysége, hogy hátha sikerül megmenekülnie, 
életben maradnia. Ez az életösztön kölcsönöz az
után neki olyan ellenálló erőt, amellyel csakugyan 
emberfeletti nehézségeket gyűr le. De ezek a szta- 
lingrádiak más forrásból merítették páratlan hő
siességüket. Számukra nem volt szabadulás, nem 
volt lehetőség. Másféle hit és reménység éltette 
őket és százszorozta meg erejüket. Ők, a pokolban 
rekedt férfiak hitték és tudták, hogy harcuk nem 
hiábavaló, mert ha meg is semmisülnek, életben 
marad a haza, döntően hozzájárulnak az otthon 
megmentéséhez.

A Sztálingrádból érkező helyszíni tudósítások 
szemléltetően mutatták be, hogy a harcok utolsó 
szakaszában már megszűnt minden különbség tá
bornok és gránátos között, a számban mindinkább 
összezsugorodó kis védősereg nem állott már más
ból, csak halálraítélt németekből, hősökből, akik 
dacosan és vasfegyelemmel néztek szembe a vég
zettel. Tiszt és közlegény ott feküdt egymás mellett, 
kezelte a fegyvert, váltotta az őrséget, takarékos
kodott a lőszerrel, hogy minél későbben érkezzék 
el a pillanat, amikor az utolsó lövés dördül el, 
mert elfogyott az utolsó töltény.

A katonai, a nemzeti, az emberi hősiesség
nek felülmúlhatatlan megnyilatkozása a Paulus- 
hadsereg sztálingrádi pusztulása*
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Bandi.
Igaz történet 1942-ből.

Bandi most tizenhat éves. Szőke, növésben 
levő, gyerekes arcú fiú. Csak a nézése különös. 
Mondják, hogy a szem a lélek tükre. Bandi szeme 
mélyén egy kis törés van, nézése kissé fátyolos, 
kissé öreges, mintha lélekben idősebb volna tizen
hat évnél.

Bandi most magyar tüzéregyenruhát visel. 
Szabályosat, piros hajtókával, derékszíjjal. Olyan 
öntudatosan néz rám, mintha valóban leszolgálta 
volna már a bárom évét.

— Hol születtél?
— Noovgrádban — mondja különös hang

súllyal.
— Nógrádban?
— Neem — nyújtja az e betűt, — Ukrajna 

országban.
írást mutat, abból olvasom, hogy Novográdban.
— Apám volta szakaszvezető... Fehér csillag 

volt neki, három... meg három ilyen pénz a ka
bátján... nem tudom, hogy mondják...

— Kitüntetés — segítem ki.
— Asz, de nem tudom, milyen... csak na

gyon szép volt...
— Hogy került Novográdba? — faggatom 

tovább.
— Volta magyar katona régi háborúban, 

aztán oroszok elfogták... nem tudta hazamenni... 
pedig szép ember volt... erős ember volt...

— Meghalt?
Bólint. Ajkát mereven összezárja, szeme a 

távolba tekint, mintha a múltat nézné. Vannak 
pillanatok, amikor az arc néma izomjátéka többet 
mond az élő szónál. Aztán kifakad kérdezés nélkül, 
lassú, tagolt, nyújtott beszéddel:

— Jaaj, mikor volt nagy éinség... 1933-ban... 
Sztálin volta a király és a nép nem ette mást 
csak ilyen faborítás...

— Fakéreg — segítem.
— Asz, meg őrölt szalma és széna 'kenyér

nek... jaaj nagyon rossz volta... Apám ette, de 
nem tudta sokáig... Anyám főzte neki falevél, de 
apám nem tudta inni faleves... meghalt...

— Egy reggel nem tudta felkelni. Csak bőr 
volt, semmi hús, meg csont... Aztán anyám se 
tudta enni sokáig falevél... ő is meghalt... jaaj 
Sztálin rossz király... sok orosz meg ukrajn meg
halt, mert nem tudta enni szalmakenyér...

Akkor Bandi mindössze hat éves volt még. 
Szemeláttára halt éhen az apja és anyja. Milyen 
lélekkel indult neki az életnek ez a gyermek, haza 
és szülők nélkül? Szervezete erősebb volt és fia
talabb, kibírta valahogy falevélen is.

— Aztán volt egy jó ukrajn — folytatja —
asz vett lakásába és vitt iskolába. Négy évet is
koláztam, aztán mentem puskacsinálni, meg pisz
tolycsinálni... Sztálin csináltatta sok puska... 
tudta lesz nagy háború... Én nagyon szeretem 
puskacsinálni... /

Most felenged a merev arc egy kicsit. Mun
káról van szó, az ő mesterségéről, amit nagyon 
szeret.

— Hogyan kerültél a magyar csapatokhoz?
— Jaaj... jöttek németek, nagyon sokan és 

az oroszok elfutottak. Volt bomba, jaaj, nagyon 
sok, mint a hó... és sokan meghaltak... Mondták 
jönnek magyarok is, de én nem láttam... aztán 
elmentem keresni...

És Bandi megindult az előrenyomuló német 
csapatok mögött. Mezítláb, egy rossz zsákkal a 
hátán, megkeresni a kétezerkilóméteres fronton a 
magyar csapatokat. Hol az árokparton hált, hol 
egy jószívű ukrán istállójában. Lopott gyümölcsön 
és alamizsnán élt egy álló évig. Végigcsavargott 
a front mentén Novográdtól Charkovig, onnan 
Kievig. Itt talált rá csapatainkra. Útközben többször 
elfogták, vallatták, németek is, aztán szélnek eresz
tették, hadd keresse meg a magyarokat. Az út. 
amit megtett, többezer kilóméter.

Kicvben magyar nyelven jelentkezett csapa
tainknál és azonnal munkába állt az egyik fegy
verül ühelyben.

— Dolgozni jobban szeretem, mint enni..
— mondja, aztán szakszerűen elmagyarázza a 
különbséget a magyar és orosz lőfegyverek között.

— Én vagyok katona. Reggel öt órakor 
ébresztő. Csukló. Reggeli, aztán dolgozni műhely
ben délután ötig. Kilenc órakor takarodó... Voltam 
fogdába is kétszer, mert nem tisztelegtem őrmester 
úr... Nem tudtam... Most már tudom. Tudom 
balra át; jobbra át, meg puskafogást is...

— Aztán hol volt jobb, Novográdban vagy 
Kievben?

— Itt nagyon jó ... kapom enni, mint a többi 
katona... sok kenyér meg paprikáskrumpli... meg 
tudom dolgozni magyar puskát... aztán megyek 
haza...

Itt fölragyog az arca. Szeme csillog. Megint 
a messzeségbe vész a tekintete, de most vidám, 
reményteljes, mintha a jövőt kutatná.

— Haza? Hová?
— Megyek Magyarországba. Mondta hadnagy 

úr, ha csinálom sok puskát, megyek haza, nézni 
Dunát, nagy városokat, ahol szép házak vannak. 
Nem olyan, mint Sztálin király épít...

— Hát apád hová való volt?
_  ?
— Hol született?
— Pest, vagy Nyíregyháza...
Jól, tisztán mondja ki a nehéz szót. Ha nem 

volna benne magyar vér, sohasem tudná így ki
mondani.

Tehát haza vágyakozik, az után a haza után, 
amiről csak apjától hallott, meg itt a tüzérektől. 
Ha hazakerül, dolgos, jó magyar lesz belőle, aki 
bőrén tapasztalta „Sztálin király" uralmát és őszin
tén tud beszélni róla.

— Hát imádkozni tudsz-e?
— Tudom. Apám tanította... Én vagyok 

katólikus... Jaaj Sztálin nem engedte imádkozni... 
Küldte mindenkit Szibérjába... Sztálin mondta, 
nincs Isten... aki mondta, van Isten, megy Szi
bérjába...
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— Te honnan tudod, hogy van Isten?
Apám mondta... Őrmester úr is mondta, 

hogy Isten fogja engem hazasegíteni Magyaror
szágba ... Ott mindenki mondja, van Isten... ott 
az úr Horthy Miklós... én fogom csinálni neki 
puska...

Beesteledett. Bandi most katona. Mennie
kell.

Szabályosan tiszteleg.
Isten segítse haza A^agyarországba

A számozott fák birodalmában.
R epü lőgéppel k ü zd ik  le a z  erdők kártevőit.

Közép-Európa egyik legnagyobb értéke az 
erdő, amely azonfelül, hogy számtalan embernek 
ád kenyeret, mint éghajlatszabályozó és széljárás- 
korlátozó tényező a mezőgazdaság minden ágára 
kihatással van. A középeurópai ember tehát féltve 
őrzi az erdejét és az állam is minden eszközzel a 
védők segítségére siet. Erdeinket azonban számta
lan ellenség támadja folyton-folyvást. Különösen 
hat végzetes támadója van, ezek között a csere
bogár és lárvája és különféle szövöférgek, a me
lothonták, amelyek egyáltalán nem válogatósak és 
a szó szoros értelmében felfalják a legerősebb ős
vadont is.

Az idei esztendő, mint ezt a németek kimu
tatják, különösen veszedelmes az erdőségeinkre. 
A melothonták ugyanis minden öt esztendőben 
lépnek fel romboló hatással s ez az ötödik esz
tendő az 1943-as év. A férgek a fák gyökérzetét 
támadják és válogatás nélkül a fenyőtől a legerő
sebb tölgyig mindent elpusztítanak. Hatásukat az 
ember csak a következő évben látja, mikor szá
mára teljesen érthetetlenül egész erdőségek szá
radnak ki.

A melothonták kártevését a számozott fák 
birodalmában, Németországban, amelynek erdé
szete a legtökéletesebb a világon, egyedül a po
rosz területeken évi 4.120.000 márka kárt okoznak 
rendszeresen. Már pedig, miután az egész Biro
dalom erdőállományának 14 százalékának védel
méről van szó, ezek a kártevések odavezetnének, 
ha nem volna kellő védelem, hogy végül is ki
pusztulnának a leghatalmasabb alpesi ősrengete
gek is húsz év alatt, ha a férgek rombolásának 
szabad teret engednének.

Mivel pedig Magyarország erdőterülete a 
visszaszerzett területek révén erősen felnövekedett 
s fenti tétel a pusztulással kapcsolatban reánk is 
azonosan vonatkozik, jó, ha megismerkedünk a 
legújabb védekezési móddal.

Elvégre a melothonták családjába tartozó 
Panolis Flammea nevű féreg 1922— 1923-ban 
északkeletporosz területeken 500.000 hektárnyi er
dőterületet tisztára felfalt! 20 millió köbméter fát 
kellett kivágni s ez a kár egyedül 700 millió már
kára rúgott.

Eleinte erömüvi úton igyekeztek a kártevők 
ellen védekezni. A férgek összeszedése a lárvák 
kiásása és elégetése mit sem használt. Legfeljebb

30—40 százalékot lehetett megsemmisíteni, a többi 
vígan ott maradt és tovább pusztított. Voltak erdők, 
melyeknek a talaját a leggondosabban feláslák és 
felszántották. Hiába, a kár egyre növekedett.

Ekkor a nemet erdőgazdasági kutatóintézetek 
más módszerhez folyamodtak. 1939-ben ugyancsak 
volt mit elcsodálkozni Kelet-Poroszországban a 
gazdáknak. 22 repülőgép keringett állandóan az 
erdők felett és 26.344 hektárnyi kísérleti terepet 
szórt tele egymilliókétszázezer kilógram olyan 
méreggel, amely nem árt sem a fáknak, sem 
az embernek vagy állatnak, de a férgeket 
elöbb-utóbb kipusztítja. A férgek védekezni pró
báltak. Azok a fajták, amelyek a felület lombhul
ladékában teleltek át, nyomban megsemmisültek. 
De néhány fajta egyszerűen bebújt a föld alá, 
mire 40 motoros ekét állítottak, — rendkívül ügyes 
kis gépeket, amelyek a legsűrűbb erdőben is dol
gozhattak — és a felforgatott földet mérgezték tele. 
így aztán már felszínre kerültek a többi kártevők 
is és elpusztultak. Az eredmény szenzációs volt. 
A bepermetezett és felszántott erdőkben egyetlen 
fa sem pusztult el!

A németek a hylarsol nevű arzénes perme
tezőkeveréket használták. Ennek az az előnye, hogy 
sokáig hat, az eső nem mossa le és a férgekben 
bél mérgezéseket okoz.

De még ez a hadjárat sem hozott százszáza
lékos eredményt, mert a nagy viharok a poralak
ban permetezett vagy szétszórt anyagot mégis csak 
tovasodorták. Megállapítást nyert, hogy még az 
erdélyi erdőkbe is elhordta a szél a méregport. 
Nagy meglepetésre alig egy évi virulás után az 
erdők megint pusztulni kezdtek.

A német nem azért német, hogy a harcot 
abbahagyja. Áttértek tehát a férgek biológiai vizs
gálatára s megkeresték azokat a kártevőket, ame
lyek nem a fákat, hanem a fapusztitó férgeket 
pusztítják. Állatkertekben kitenyésztettek ilyeneket 
és rászabadították az erdőségekre. Azóta, ha lassú 
tempóban is, de állandóan fogy a kártevők serege 
és a számítások szerint nyolc esztendő múlva tel
jesen kivész az a siserahad, amely alattomosan és 
oly kitartóan harcolt az ember és birtoka ellen.

Miként az emberi társadalmak megrontói 
keletről vándoroltak közénk, hogy aztán csápjaikat 
egyre nyugatabbra tóivá megfertőzzék az egész 
világot, úgy az a hatféle féreg, amely Európa er
deire végzetes veszedelmet hozott, szintén keletről 
származott ide. Sőt, a Hilobius abictis nevű rend
kívül veszedelmes kártevő onnan jött, ahonnan a 
többi, Galíciából. Ott ugyanis jóval a világháború 
előtt már annyira felfalta az erdőségeket, hogy 
csak itt-amott maradt egy-egy liget. Ezzel a „kis 
falattal" nem elégedett meg a féreg, elindult tehát 
jobb vadászterületek felé és északnyugatnak tartva, 
egy-kettőre megfertőzte a Birodalom egyes részeit.

A melothonták Szibériából jöttek. Ott mara
déktalanul kiirtották legkedvesebb áldozataikat, az 
ezüstfenyőket, aztán hallatlan szívóssággal vándo
roltak száz és ezer kilómétereket, míg új helyükre 
megérkeztek. Megjelenésük sokszáz milliós kárt
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okozott, akárcsak emberszabású társaik. AAegért- 
hetetlen azonban a Panolis flammea nevű féreg, 
amely egyes-egyedül Kanadában tenyészett még a 
század elején és onnan jött át a tengeren, a fel
tevések szerint a nyugatkanadaiak fából ácsolt 
hajóin, úgy, hogy bennemaradt a fatörzsekben és 
mikor partot ért, partra is szállt.

Nyolc esztendő múlva azonban már nyoma 
sem lesz Európában. Remélhetőleg az a faj, amely 
annyira hasonlít hozzá, akkorra szintén nem lesz 
itt...

Ciprus szigete.
A Földközi-tenger legkeletibb öblében, 

három világrész összeszögellésében, mindhá
romtól elhagyatva, magányosan emelkedik ki 
a háborgó habok közül Ciprus szigete. 
Amiként a tenger viharai: a történelem hullámve
rése is szüntelenül ostromolja az elárvult sziget 
sziklás partjait. Tragédiája, hogy nincs elég távol 
a népek országútjától (Kis-Ázsia déli partjától 
hatvan, Szíriától száz kilóméterre), hogy elkerülje 
a népek hatalmi versengéseit — és nincs elég 
közel a három ősi világrész szárazföldjéhez, hogy 
ide vagy oda véglegesen csatlakozzék.

A földközi-tengert át- meg átszelő hajók 
messze elkerülik. Az Istanbulból Szíriába igyekvő 
hajók Rhodos szigetét elhagyva, Kis-Ázsia partja 
mentén haladnak tovább Alexandrettebc, onnan 
le délnek a szíriai parton Beirut és Jaffa érinté
sével Port Saidba. Ciprus szigetének csak egy
két kinyúló foka és kopár hegyei tűnnek szembe 
a távolból.

Csak a legszenvedélyesebb világjárók keresik 
fel a ciprus és a mirtusz reges szigetét. Ezek 
közül való volt Rider Haggard, a „tájregények" 
híres írója, aki Téli zarándokút-jában lelkesedés
sel beszél Ciprus szépségeiről; W. H. Mallock, 
aki úgy vetődött a szigetre, hogy zöld márványt 
keresett és nem tudott megválni tőle; Kinglake, 
az angol történetíró, aki híres könyvében magasz
talja a szigetet. Már Euripides megénekelte „Tro- 

•odosz elbájoló hegytetőit," virágos völgyeinek 
mézédes illatát.

Egy Stewart nevű angol mérnök volt az el
ső ünneprontó, aki rámutatott az érem másik ol
dalára és leleplezte a sziget kietlenségét, éghajla
tának tűrhetetlen szélsőségeit. Hallgassuk meg 
mit ír róla:

„Ciprus — mondja Stewart a vasútépítő 
mérnök kiábrándult' józanságával — északon és 
délen hegyláncok közé fogott széles, termékeny 
síkság. Hol patakokban ömlik az eső, hol meg 
pernyévé éget mindent a perzselő nap. Nyáron 
sivatagi képe van a síknak. Ember, állat, minden 
haldoklik a szomjúságtól. A sziget belseje egész
ségtelen, veszedelmes lázak szülője. Télen is er- 
nyesztő és keserves... Kétségtelenül a Földközi
tenger legegészségtelenebb helye ez a föld. Nem 
az a csodálatos, hogy olyan puszta és szegény 
amilyen, hanem, hogy nem annyira sívár és élet
telen, mint a Szahara."

A. Bertram, Ciprus szülötte és szerelmese 
megcáfolja ezt a keserű, egyoldalú vádaskodást.

„Ciprus ártatlan abban — írja — hogy Mr. 
Stewart-ot tikkasztó nyáron idekötötte vasútépítő 
munkája. Ez még nem Ciprus s a nyár nem az 
esztendő. A síkságon egymást érik a  falvak. Ta
vasszal zöldéi az árpa, a réteket elborítja a virág. 
Májusban aratnak. Vidám lelkesítő kép a ragyogó 
veröfényben. A hegyekből fujdogáló üditő esti 
szellő elűzi a nappali hőséget."

És leírja a festői falvak szívderítő életét, 
egyszerű népének szíves vendégszeretetét. Elragad
tatással dicsőíti a kiréniai partvidék elbűvölő 
szépségét, a hegyek báját, a hegytetőkről a kék 
tengerre és Kis-Ázsia messze havasaira nyíló ki
látást... A kertek virágpompája olasz tengerparti 
városkákra emlékezteti. Eljön az idő — írja —, ami
kor a Cairó bazárjaiban nyüzsgő angolok és ame
rikaiak, akik most Egyiptom sivatagaiba zarán
dokolnak, fel fogják fedezni Kirónia virágos part
vidékét, Ciprus emlékekben gazdag földjének 
vonzó szépségeit, a Troodosz és az Olimposz 
megragadó költészetét.

Ha nem is a boldogság Paradicsoma ez a 
sziget, mint rajongói vallják, bizonyos, hogy év
ezredek óta nem szűnt meg a versengés Ciprus 
birtokáért.

A föníciaiaktól a görögök hódították el, majd 
római gyarmat lett belőle. Róma után Egyiptom, 
aztán Perzsia kaparintotta magához. A keresztes 
hadjárat idején az angol Oroszlánszívű Rikhárd 
zsákmánya lett. Rikhárd eladta a szigetet Jeruzsá
lem királyának, később Velence kezébe siklott át 
a sziget. A famagustai székesegyházat mecsetté 
„fokozták le" későbbi urai, a törökök. A várbás
tya fokán ma is ott büszkélkedik Velence szár
nyas oroszlánja. Három évszázadon át a török 
volt az úr Ciprus fölött. 1878-ban került angol 
közigazgatás alá, jutalmul az angol segítségért az 
orosz-török háborúban. így vált belőle Levantc 
Maitája: a Gibraltárból Máltán át a Szuezi csa
tornához vivő víziút végső brit állomása a Föld
közi-tengerben.

A világháborúban Nagy-Britannia szorosab
ban kapcsolta magához Ciprust: 1914-ben „annek- 
tálta," 1925-ben koronagyarmattá léptette elő és 
kormányzót küldött a szigetre.

Ciprus szigete területre (9.300 négyzetkilo
méter) tizedrésze a trianoni Magyarországnak. Az 
egész Földközi-tengerben csak két sziget nagyobb: 
Szicília és Szardínia. Korzika már kisebb, Korfu 
eltörpül mellette, Malta pedig beleférne egyik öb
lébe. A népesség száma tekintetében (1937 végén 
372.810) már jóval hátrább áll a rangsorban. A 
lakosság egyötöd része török, a többi jórészt gö
rög.

Elenyésző pont a brit világbirodalom föld
részekre terjedő gyarmatai mellett. Jelentősége 
elsősorban politikai. Támaszpont: a Gibraltárból 
Szuezen és Adenen át Indiába ívelő „híd" oszlop-
fője.

Az angol uralom óta fellendült kikötőinek 
forgalma. A sziget hajóforgalma meghaladta a
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kétmillió tonnát. A behozatal értéke 1937-ben
2.200.000 font sterling volt. a kivitel ugyanekkor
2.100.000 font.

A szigetgyannat állami bevétele 870 000 
font, a kiadás 917.000 font. Súlyos teher a török 
adöságból átválallt évi 92.800 font sterling.

A művelhető föld egyharmada van'művelés 
alatt. Ebből százezer holdnál több a híres ciprusi 
bort termő szőlő. Főbb termékei: az árpa kb 
egymillió métermázsa, búza 600.000 métermázsa, 
olajbogyó, gyapot, szőlő, carob-bab, olaj, dohány! 
Állatai a juh és a kecske. Gipsz, márvány és as- 
best-bányái értékesek. Sok rezet bányásznak. Ne
vét is a rézről kapta a sziget. (Az angol copper 
szó görög eredetű.)

A sziget egyetlen vasútvonala 121 kilométer, 
a távíró- és telefonvonalak hossza 400—^ k i l o 
méter. Gépkocsival járható útjainak hossza meg
haladja az ezer kilómétert.

Legnagyobb városa és fővárosa a 24.000 la
kosú Nicosia a sziget belsejében.

Hadászati tekintetben Máltával és Gibraltár
ral vetekedik a sziget jelentősége, kivált amióta 
1936-ban, az olasz-abesszin háború idején hatal
masan megerősítették az angolok.

Dagály és apály mint szénpótló energia- 
forrás. A föld szénállománya, amely minden ipar 
legfőbb energiaforrása, erősen korlátozott mennyi
ségű, tehát elkerülhetetlenül bekövetkezik az az 
időpont, amikor ez az energiaforrás kimerül. Ezt 
a tényt már réggebben felismerték a technikusok, 
akiket állandóan foglalkoztat az a gondolat, hogy 
a föld szénállományának pótlására, de a szénnél 
olcsóbb energiaforrás nyerése szempontjából is 
megvizsgálják, hogyan lehetne a természeti erőket 
gyakorlatilag értékesíteni. Többek közt kísérletek 
történtek arra nézve is, hogy a dagály és apály 
természeti jelenségét energianyerés szempontjából 
hasznosítsák. Apálynál tudvalevőleg jelentékenyen 
süllyed a tenger tükre, dagálynál pedig ennek 
megfelelően emelkedik. Sokféle berendezkedéssel 
kísérleteztek már, hogy a tengernek ezt a mozgá
sát gyakorlatilag felhasználják. A legérdekesebb ilyen 
kísérlet kétségtelenül egy írországi mérnök, O’Maley 
gépezete, amely azt a célt szolgálja, hogy a dagály 
és apály váltakozását egy tengerparti város víz
ellátásának szolgálatába állítsa. O’Maley üres és 
légmentesen elzárt fémhengerekből tutajt épített, 
amelyet annyira megterhelt, hogy csak épp a viz 
színén tudja magát tartani. A tutajt a vízre enged
ték és egy olyan emeltyű rövidebb karjára szerel
ték, amelynek tengelye a parton van. Kis távol
ságra tavat ástak, amelybe bevezették a szomszé
dos édesvízü forrásokat. Az emeltyű hosszabb 
karja e tó fölött nyúlik el és végére üres víztar
tályt szereltek. Ha mármost beállt a dagály, ak
kor a tutaj felemelkedett az emeltyű rövidebb kar

ján és ennek megfelelően a víztartállyal felszerelt 
hosszabb kar lesüllyedt a tó vízébe, amely szinül- 
tig megtöltötte a tartályt. Mikor azután beállt az 
apály, a tutaj megint lesüllyedt és ezáltal az emel
tyűt a víztartállyal olyan magasra emelte, hogy 
ez elérte a mellette épült víztorony- tartályának 
magasságát. Az emeltyűn levő víztartályból csö
vekkel vezették át a vizet a víztorony tartályába. 
Ezzel az eljárással sikerült minden dagálykor és 
apálykor a víztorony tartályát, amely a várost 
vízzel látja el, költség nélkül édesvízzel megtölteni. 
Az ír mérnök véleménye szerint, ha ilyen beren
dezkedések nagy számban épülnének egymás mellé, 
akkor a legnagyobb tengerparti városok is könnyen 
volnának elláthatók vízzel, anélkül, hogy ehhez a 
szén hajtóerejére és költségére szükség volna. 
Eddig csak kicsinyített modellen próbálták ki az 
ír mérnök eljárását, de a próbák eredménye oly 
kiváló, hogy tervbevették ennek a találmánynak 
gyakorlati megvalósítását és üzembehelyezését.

Ahol vastag sókéreg borítja  a tavakat. 
Tunisz déli részén folynak most az északafrikai 
harcok. Ez a vidék egészen más jellegű, mint a 
francia gyarmat északi fele. Északon magas hegy- 
vonulatok, az Atlasz hegység nyúlványai emel
kednek. A déli rész síkság, steppeszerü alakulat, 
mely a Szahara homoksivatagába olvad. A part
vidék északon meredeken fut le a tengerig, kelet 
felé sima és homokos. A hamameti és a gabesi 
öblök között lapos ívben nyúlik kelet felé az úgy
nevezett „Sahel“, vagyis termékeny terület. Ez 
volt az ókorban Róma gabonaraktára. Ma is bő
ven terem itt a gabona, kiváltképen búza. Dúsak 
az olajerdök is. A Sahel főhelye Susa kikötő, mely
nek 23.000 lakosa van. Az ókorban ez volt Had- 
ramentum város s akkor is, mint a gabonaszállító 
hajók kikötője volt ismeretes. Manapság Susa igen 
fontos kikötőhely a tuníziai kivitel szempontjából, 
különösen búzát és olajat szállítanak innét sűrűn 
a hajók. Az ötven kilóméterrel beljebb fekvő Kairu- 
annak is ez a kikötője. Kairuan a nyugati Észak- 
Afrika mohamedánjainak legkeresettebb zarándok- 
helye. Az igazhívők úgy nevezik: A paradicsom 
negyedik kapuja. 20.000 lakosú város. Számos 
mecsetje közül a Sidi Okba egyike a földkerekség 
legrégibb és legnagyobb muzulmán templomainak.

A Sahel déli részén Sfax kikötőváros, 28.000 
főnyi lakosságával a gyarmat legnagyobb telepü
lése. Híresek óriási olajfa ültetvényei. Sfax köz
vetlen környékén nem kevesebb, mint 14 millió 
olajfát számoltak össze. Dél-Tunisz nyugati részén 
Sbeitla és Feriana környéke különösen termékeny. 
Itt burjánzik a halfa-fű, amelyet mindenféle ipari 
célokra felhasználnak. Innét a sivatag felé a „Soltok" 
lankája képezi az átmenetet. Sóitoknak nevezik a 
sivatagi sós tavakat. Felszínüket vastag sókéreg 
borítja, amely több helyen olyan erős, hogy ember 
és állat veszély nélkül közlekedhet rajta. Ez a 
tavakkal behintett lankás rész a gabesi öböltől 
nyugat felé 375 kilóméternyire nyúlik, egészen az 
algériai Biskráig. Tunisz legnagyobb sottja az 
El Dzserib mellett elterülő sóstó, húszszor akkora, 
mint a Bódeni-tó.
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Ahol a tóvidék a Földközi-tengerrel talál
kozik, ott fekszik Gabes kikötőváros, a legdélibb 
és legnevezetesebb tuníziai kikötő, 15.000 lakossal. 
Fitöl 40 kilóméterre délkelet felé húzódik a Mareth- 
vonal. Ezt a 35 kilóméter hosszú erődítmény- 
rendszert a franciák építették ki az abesszíniái 
konfliktus idejében, amikor feszült viszonyba ke
rültek Kábával.

Chile, a salétrom  és a réz országa. Chile 
Délamerikában van. A hossza 4.225 kilóméter, a 
szélessége 350 és 170 kilométer között váltakozik:. 
Valóságos országkígyó.

Területe 741.767 négyzetkilóméter, lakossá
gát 1937-ben négy és félmillió lélekre becsülték. 
A Csendes-óceánnak néhány sziklamorzsája is 
Chiléhez tartozik: a Juan Fcrnandez-szigetek, a 
Húsvét-szigetek, a Desaventuradák, végül Salas 
és Gomcz. Értékük, gazdasági jelentőségük kevés. 
Jóformán semmi.

A fe lsze le te lt kig)<á. Észak-Chile túlnyomóan 
nagy része a forró égöv alá tartozik, de a nap 
ti izét a dél felől érkező hideg tengeráramlat és a 
csapadékban való szegénység kellemesen megsze
lídíti. Ezen az esőtelen északon csak a gyakori 
köd ajándékoz valami kis nedvességet. Ahol a 
hiányzó esőt mesterséges öntözéssel pótolják, a 
föld a banánt, a cukornádat és a trópusi gyümöl
csöket is megtermi. Öntözés nélkül minden kultúr
növény megfullad.

Sósivatag, kősivatag — ezek a tájnak leg
gyakrabban ismétlődő motívumai. És mégis, Chi
lének ez az északi szelete adja meg az ország 
jelleget. Még hozzá nem is azzal, ami a föld fö
lött, hanem azzal, ami a föld alatt van. A salét
rom a legpusztább, legkietlenebb vidéket is föf- 
élénkitette, akárcsak a színtelen arcot a pirosító. 
Fszak-Chile öt tartománya mintegy negyven szá
zaléka az ország egész területének, de a lakosság
nak alig hetedrésze él csak ebben a köves, sziklás 
Szaharában. A legdélibb tartomány: Coquimbo 
már részben belelóg a mérsékelt, esőben gazda
gabb övezetbe és feltűnően hordja a más fekvés, 
más éghajlat bélyegét.

Közép-Chilc klímája kellemes, mérsékeltövi 
kiima. Az északi tartományok még melegek, de 
dél felé haladva egyre hüvösödik az éghajlat. 
Északon a pluviométer még mostohán méri a felhők 
nedvességét, délebbre már egyre bőkezűbben. A 
jórészt földműveléssel és állattenyésztéssel foglal
kozó lakosság főleg a hosszantian elhúzódó völgy
ben és a partvidéken tömörül. Ezen a középső 
részen, Chile derekán — noha területe nincs is 
23 százaléka az ország egész területének — él a 
lakosság négyötöde. Tíz hónap a nyár, két hónap: 
július és augusztus a tél.

Dél-Chilében sok az eső, sok az erdő, gaz
dag a növényzet. De a népesség gyér. És szegény. 
Az országnak ez a déli harmada a lakosságnak 
alig hat százalékát tudja csak eltartani. Ahogy 
délebbre és délebbre haladunk, a népsűrűség 
egyre ritkul. Óriási területeket találsz, amelyek 

. teljesen lakatlanok. Ezeken csak az állatok és nö
vények az „élőlények.“

A lakosság nagy többsége a bevándorolt 
spanyolok és a bennszülöttek keveréke. A tisztán 
megmaradt indiánok hozzájuk viszonyítva csak 
jelentéktelen morzsái a népességnek. Az indián 
őslakosság százezer főre zsugorodott össze. Az 
arakuánok az úgynevezett Fróntera-ban, a Tüz- 
földön és a déli szigeteken élnek.'Itt, délen és a 
perui határsávban más törzsekből is maradt 
mutató.

Európának jóformán minden országa küldött 
kivándorlókat Salétromországba. Legtöbben vannak 
a németek. Utánuk az angolok, franciák, svájciak, 
majd az olaszok, skandinávok és a többi országok 
„kiküldöttei" következnek. Északon a kínaiak és 
négerek se hiányoznak, újabb színeket rakva fel 
a különben is gazdag palettára.

A m it a  fö ld  ad. A föld bőkezű. Néhol való
sággal tékozló. Az arany és az ezüst karrierjének 
bealkonyodott, újabban a salétrom a primadonna, 
amely — a rezet kivéve — minden ásványi kin
cset mellékszereplővé, statisztává nyomott vissza. 
Borax, kén, jód, konyhasó mind ott vannak a ki
viteli listán, de a salétromhoz viszonyítva egészen 
szerény részesedéssel kell beérniük.

Szén is van, vas is van és egy különös 
„ásvány", a guanó, csak petróleumot nem akar 
adni a chilei föld, pedig — különösen az ország 
déli szegletén — sokat kutattak utána. Az ered
mény gyenge.

A salétrom Chile fehér aranya. A salétrom
nak és melléktermékének, a jódnak kiviteli vámja 
sok gondot vesz le a chilei állampolgárok vállai- 
ról. Az állami kiadásoknak több mint a felét ezek 
a vámbevételek fedezik. Tisztességes kvóta.

A salétromnak a tengerpart és a Kordillerák 
között elterülő többszáz kilóméter hosszú száraz 
és kopasz sivatag az „otthona." Tarapaca és Anto- 
fagasta tartományok. Ez a kő- és homok-Szahara 
Chile kincseskamrája. Ami Bolíviának az ón, 
Ausztráliának a gyapjú, Argentínának a búza és a 
hús, az Chilének a salétrom. A salétrompampák 
úgy csillognak, mintha dér csípte volna meg vagy 
mintha ezüstpapirral terítették volna le a földjüket.

A mezőgazdaság hozadéka mélyen alatta van 
a bányászat hozadékártak. A megművelt terület 
kétharmada búza, a harmadik harmadon a zab, 
a dinnye, a tök, a hagyma, a dohány és más 
kultúrnövények osztozkodnak.

Állattenyésztéssel a hosszú Chile minden 
vidékén foglalkoznak. A ló és a szarvasmarha 
mellett északon az öszvér és a szamár, középen 
a kecske, délen a juh a kedvencek. A Tüzföldön 
tenyésztett juh gyapjúhozamban Ausztrália legjobb 
merinóival is felveszi a versenyt. Chilei külön
legességek a láma, amellyel terhet cipeltetnek és 
az alpaka, amelyet a gyapja miatt tenyésztenek.

Az ipari fejlődés üteme a világháború óta 
jelentékenyen meggyorsult. A gyáriparnak három 
nagyváros: Santiago, Valparaiso és Concepcion a 
központjai.

S an tiago . A 800.000 lakosú főváros félezer 
méter magasan fekszik a 3.091 méteres Cerro San 
Ramon lábánál. Nem fiatal város. 1941-ben ülte
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meg négyszázadik születésenapját. Alapítójának, 
Pedro de Vakliviának szobra köré legszebb, leg
illatosabb virágaikat ültetik a santiagói kertészek.

Nagy és romantikus múlt van mögötte. Hol 
a Mapocho öntötte el, hol a földrengés bánt el 
vele. De Santiagót újra és újra felépítették. Mind
annyiszor szebbre, nagyobbra, pompázóbbra.

A mai Santiago nagyobb területen fekszik, 
mint Páris. Építői nem takarékoskodtak a hellyel. 
A santiagói házak — a belső városrészeket nem 
számítva — jórészt egy-, legfeljebb kétemeletesek, 
tágas patiókkal, ahogyan a spanyol házakat építik.

t Néhány esztendő előtt a vasbeton is bevo
nult Santiagóba és a város azóta felfelé terjesz
kedik. Felhőkarcolói nem érik ugyan el az észak
amerikai felhőkarcolók magasságát, de a tizenkét- és 
tizenötemeletes paloták egyre sűrűbben ágaskod
nak ki az aszfaltból. Házóriások az egyemeletes 
háztörpék mellett.

Szűk utcák és széles utcák, kis terek és 
nagy terek, Santiagóban mindenből van választék, 
mint egy jól felszerelt áruházban.

A hat kilométer hosszú, száz méter széles 
Alamcda a világ egyik legpompásabb útvonala, a 
santiagóiak nem ok nélkül büszkék rá. Hivatalosan 
Avenida de Ias Delicias-nak, „a gyönyörök ave- 
nue“-jénck hívják,de a chileiek röviden Alamedá- 
nak becézik. A szép fákkal és csúnya szobrokkal 
— nagyon szép fákkal és nagyon csúnya szob
rokkal — díszített útvonal, a Mapochon egy el
iszaposodott és feltöltött ágának ágyában épült.

A város dísztere a tágas és nagyszerű Plaza 
de Armas. Belőle ágaznak ki az üzleti negyed 
legelőkelőbb, legforgalmasabb utcái.

A Santa Lucia-hegy kopaszságát 1872-ben 
kezdték el gyógykezelni. Eredményes kúra volt. 
A Santa Lucia ma dús és. bozontos zöld üstököt 
hord, kopaszságára csak a régi metszetek emlé
keztetnek. Egyetlen roppant függőkért ma a Santa 
Lucia, olyan fényűző, hogy mellette Semiramis 
híres babyióni kertjei is elbújhatnak.

Santiagó utcái kelet felé csodálatos díszletet 
kaptak hátterül. Nem festett díszletet, valódit. A 
Kordillerák hóval prémezett, hermelinköpenybe 
burkolódzó sziklafalait. A hegy alkonyaikor a leg- 
szebh, amikor kékes ködök lebegnek a lábainál. 
A köd egyre magasabbra és magasabbra vonul, 
amíg csak fel nem jut a csúcsokig, mintha látha
tatlan kezek függönyt terítenének rá éjszakára.

Szeretet.
A szeretet oly virág, mely 
nem megy tönkre még akkor 
sem, ha a világosságot 
és levegőt elvonjuk tőle.
Ugyan lehajtja fejét s a levelek 
lekonyulnak, de megmarad 
benne az isteni örök csíra. 
Álmodik az elmúlt boldogságról 
és rendíthetetlen hűséggel 
hisz a jövendőben.

->j-í Hasznos tudnivalók, jöí
M ________________________________________M .

Mennyi egy billió? Egy billió másodperc 
egyenlő 31.712 évvel és 47 nappal. Ha a bank
pénztárosnak egy billió bankjegyet kellene meg
számolni, akkor több mint 6.000 évig kellene egyfoly
tában számolnia. Egybillió tízpengős 534.759 köb
métert töltene be, ha a bankjegy vastagságát egy ti- 
zedmilliméter vastagnak számítjuk. Egyébként egy 
billió számokkal leírva így fest: 1,000.000.000.000.

A száj és köröm fájás továbbterjedésének 
m egakadályozása. A ragadós száj és körömfá
jás továbbterjedésének megakadályozása végett el
rendelték, hogy a Garam és a Duna vonalától 
nyugatra eső területről, mint betegséggel fertőzött 
országrészről, hasítottkörmü állatokat az ország 
vészmentes egyéb területére csak a községi elöl
járósághoz való bejelentés után, lábon legfeljebb 
30, gépkocsin legfeljebb 50 kilométerre, egyébként 
pedig csak vasúton lehet szállítani. A vasúton 
szállított állatokat csak állatorvosi vizsgálat mel
lett szabad kirakni. Az állatokat rendeltetési helyü
kön más hasítottkörmü állatoktól elkülönítve, 14 
napig hatósági megfigyelés alatt kell tartani. Az 
állatbirtokosnak az állatoknak a rendeltetési helyre 
való érkezését szintén jelentenie kell a községi 
elöljáróságnál.

Takfcrmánytermelési versenyek. Állat- 
tenyésztésünk nehéz helyzete a kevés takarmány
termeléssel hozható kapcsolatba. Kétségtelen: ke
vés takarmányt termesztünk, mivel a szántóföldnek 
területéből alig esik 5—6 százalék takarmányter
mesztésre. Nagyon jól tudjuk azt, hogy egy-egy gaz
daságban nem elegendő az, ha a szántóföldnek csak 
10 % -a vetett takarmány, mert állattenyésztés szem
pontjából legalább 20—22 °/o volna szükséges.

Általánosan tudott, hogy értékes takarmány- 
növények termesztése nélkül állatainkat nem ta- 
karmányozhatjuk jól és helyesen. Általános szokás, 
hogy csalamádé, tengeriszár és a tarlóba vetett 
köles és a muhar az, amivel állatainkat takarmá- 
nyozzuk. Igen kevés az a gazdaság, ahol elegen
dő őszi pillangóst, lucernát, lóherét, baltacimot és 
zabosbükkönyt stb. termesztenek. Ezekben a gaz
daságokban, mint szemléink alkalmával láthatjuk, 
az állatok jók és termelésükkel is meg lehetnek 
elégedve. Áz ilyen gazdaságnak nem kell annyira 
futkosnia abraktakarmányok után és mégis nem 
szenvednek hiányt állataik. Igen rossz elgondolás 
az: nem termesztek több takarmányt, nem fogla
lom el vele a földemet, hanem majd vetek tarlóba 
éppen azt, amiből vetőmagom van. Ilyen elgondolás 
nem viszi elő állattenyésztésünket, pedig a jövőben 
mezőgazgaságunk csakis az állattenyésztésen áll
hat szilárdan. Az állattenyésztés szilárdságának 
alapja: a takarmánytermesztés.

A különböző versenytermelések, amelyek már 
1936 óta folynak, igen jó eredményre vezettek 
és mezőgazdaságunk fejlesztését szolgálták. Te
kintettel arra a körülményre, hogy versenytér-
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melések a kapás, illetve az ipari növények ter
mesztésénél voltak csupán, nem emelték az annyi
ra szükséges takarmánytermesztést.

A takarmánytermesztés felkarolására az egyes 
mezőgazdasági kamarák, különösen a Duna—Ti- 
szaközi Mezőgazdasági Kamara, takarmányterme
lési versenyt rendez. Ebben a takarmánytermelési 
versenyben résztvehet az egyes kamarák területén 
gazdálkodó mindegyik gazda, akinek birtoka, illet
ve bérlete nem nagyobb, mint 75 kát. hold. A 
versenytcrmelésrc jelentkező szántóföldjének leg
kevesebb 10%-át takarmánnyal kell bevesse. A 
takarmánynövények részben ősszel, részben tavasz- 
szal vethető takarmányfélék lehetnek. A takarmány- 
növények 6%-a pillangós takarmánynövény legyen, 
mint: lucerna, lóhere, somkóró, baltacím, nyúlsza
puka, takarmány bükköny, homoki borsó, őszi 
bükköny vagy borsókeverék.

Nagyon jól tudják a Kamarák, hogy 10% 
takarmány kevés, azonban ez évben nincs elegendő 
pillangós takarmány-vetőmag. 1944. évben a takar
mány termesztését már magasabb százalékban álla
pítják meg.

A takarmánytermesztési versenyre jelentkezők 
küldjék jelentkezésüket az egyes Mezőgazdasági 
Kamarákhoz. Jelentkezésükön igazolni kell, hogy 
75 holdnál kisebb a birtokuk és kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy utasítás szerint végzik a vetést, 
a kaszálást, betakarítást. Az igazolást a községi 
elöljáróságok vagy polgármesteri hivatarok adják. 
A kamarák a versenytermelésben résztvevőknek fél 
vagy 1 kát. holdra ingyen adnak a fejlődést serkentő 
Baktonin oltóanyagot. Az igénylők jelentkezésükkor 
jelezzék, hogy miféle vetőmaghoz akarják a 
Baktonint.

Vcrsenytcrmelési dijak körzetenkint: első díj 
150 pengő, második díj 100 pengő, 2 harmadik, 
2 negyedik és 5 ötödik díj.

Miért nem tojnak a tyúkok? Most bosz- 
szankodunk igazán, amikor drága a tojás és még
sem tojnak a tyúkok. A mostani tartás, gondozás 
mellett egészen természetes, hogy a tyúkok nem 
tojnak s ezért nincs is ezen mit csodálkozni.

A tyúkok csak akkor tojnak, ha jó az óljuk, 
ha megfelelő a takarmányozásuk és gondozásuk.

Az ól csak akkor jó, ha elegendő magas, 
elegendő levegő van benne, jól és gyorsan tisz
títható és szellőztethető, ha az ól nyílása délnek 
fekszik s az ólnál télen csak egy kis nyílás van, 
ahol a tyúkok ki- és bejárhatnak, úgy és akkor, 
amikor kedvük tartja. Az ilyen búvólyuk elé jó 
télen egy kis deszkát állítani, hogy minél kevesebb 
hideg levegő juthasson az ólba. Jó ól nélkül a 
tyúkok csak akkor kezdenek tojni, ha már az idő
járás megenyhül. Télen tanácsos a szabadon álló 
baromfiólhoz tengeriszárat, száríziket tenni, hogy 
minél kevésbbé hűljenek le a falak.

Ma nehéz a baromfiakat helyesen takarmá- 
nyozni, mert nincs elegendő takarmány, azonban 
kellő gondossággal ez a kérdés is .megoldható.

Inkább legyen kevesebb tyúkunk, mint annyi, ame
lyeket nem tudunk helyesen takarmányozni. Télen 
igen jó, ha a baromfiaknak minél többször adunk 
kevéske lágy eleséget, azonban napközben leglább 
egyszer, lehetőleg délben okvetlenül kapjanak me
leg, lágy eleséget s lehetőleg kevés zöldet. Szemes 
eleséget csakis este adjunk. A lágyeleség legyen: 
konyhahulladék, falevél- vagy szénalevélhulladék, 
kevéske szénsavas mész vagy krétapor, vakolat, 
ami a takarmány mésztartalmát emeli. Különösen 
fontos ez akkor, ha szemeseleségnek tengerit adunk, 
mert a tengeri igen mészszegény takarmány és a 
tyúkoknak a tojásképződésükhöz mészre van szük
ségük. A takarmányban legyen elegendő fehérje, 
amit olajpogácsával a lágyeleségbe vagy este 
szemestakarmány etetésekor napraforgómag alak
jában adjuk.

Lágyeleségből mindig csak annyit szabad 
csinálni, mint amennyit egyszerre adunk eléjük.

. Óvakodni kell attól, hogy az romolni kezdjen, 
mert ez emésztési zavarokat idézhet.

Igen fontos az, hogy az etetések pontos 
ideje betartassék. Nem szabad hol ekkor, hol ak
kor etetni, amikor eszünkbe jut. Reggel, amikor 
az ólból kijönnek, azonnal tegyük lehetővé, hogy 
langyos ivóvízhez jussanak. Télen is igen vigyáz
zunk arra, hogy mindig friss vízhez jussanak. Az 
itatót gondosan tisztogassuk.

Baromfiápolás annyiból áll, hogy az ólat 
rendesen tisztogassuk. Az ólban felgyülemlett pi
szok a betegségek melegágya. Rend, tisztaság erő
sen befolyásolja a baromfiak hozamát. Hányszor 
fordul elő, hogy a tyúkok, egyáltalán a baromfiak 
rakásra hullanak és ha az okok után kutatunk, 
azt igen gyakran éppen a kevésbbé jó tisztogatás
ban találjuk meg. így fonódnak egymásba a ba
romfitartás láncszemei és ha csak egy is hiány
zik vagy gyenge, nincs cs nem lehet meg a várt 
haszon.

L á t l a k .
Látlak, miként állsz szótlanul 
az ablaknál. Fák lombja hull.
A sövény már telet jelez.
Az álnok álmok ősze ez.
Egy földre görbedő faág 
S egy sötét madár néz reád.
A Vész így nézi arcodat.
Ó, hogy riaszt az alkonyat!
A madár szól: Látom, mi sért, 
gyászköntösöm viseld ezért 
S zengd, tudom a dal vigaszát, 
az Úr szerelmének szavát.
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