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

6. szám. XIV. évfolyam. 1943. Március 15.

A háború
Március elsején múlt három és fél eszten

deje, hogy tart a második világháború. Ennek a 
háborúnak továbbra is a német-szovjet háború 
áll az előterében. A keleti csata főjellemvonása a 
vörös hadsereg semmi erőt nem kímélő nyomása 
és a német hadsereg ellentámadása. A vörös had
sereg leginkább a Donecr és a Dnyepr közötti tér
ségen támad, hogy átka ólja a Doneclól délre és 
az Azóvi tengerig levő német hadsereget.

Ezekről a támadásokról berlini és római kö
rökben igen röviden nyilatkoznak. A nyilatkoza
tok szerint ezek a támadások eredménytelenek ma
radtak. Azeegyik olasz újság szerint a vörös had
sereg az elkövetkező négy hét alatt újabb kísérle
teket teszzmajd kedvező fordulat kialakítása érde
kében. E az olasz újság azonban annak a néze- 
ténekf adkifejezést, hogy a vörösök téli támadása 
már úljutott a tetőpontján és a szovjet hadveze
tőség csak alkalmi előnyomulásokra számíthat

A vörös hadsereg téli támadása egyébként 
általános bírálatra adott alkalmat. A tengelyhatal
mak részéről nem tulajdonítanak az elért eredmé
nyeknek nagy jelentőséget és azt mondják, hogy 
mindez annak tulajdonítható, mert a Szovjet kato
nái jobban bírják a hideget. Igen érdekes ezzel 
szemben Julier Ferenc ny. ezredes és kitűnő kato
nai szakíró véleménye, aki azt mondja, hogy a 
világ egyetlen katonája sem szereti a 30 fokos 
hideget. Julier Ferenc a vörös hadsereg téli táma
dását két okra vezeti vissza. Az egyik ok gazda
sági, mert a Szovjet szeretné visszaszerezni a Donec 
vidékét. A másik katonai, mert a németek a Kauká
zusban annyira előnyomultak, hogy az arcvonal 
középső részén egy dél felé „való előretöréssel az

előrenyomuló német csapatokat megsemmisíthette 
volna. Ez azonban nem sikerült.

A nagyjában Leningrádtól Rosztovig egyenes 
vonalban tartó arcvonalnak dé'felöl északra terjedő 
első szakasza az Azóvi-tengertöl Kurszkig tart. 
Itt az Azóvi-tenger partján, az úgynevezett Mius 
szakaszon, a vörös hadsereg támadása kissé alább 
hagyott. Német részről azonban tartanak attól, 
hogy a támadások ismét hevesebb lendületet vesz
nek.

A Donec és a Dnyeper között, ahol Izium 
környékén vannak harcok, a németek Kramatorsz- 
kája és Dozovája városokat visszafoglalták. Ezzel 
kapcsolatban német részről hangsúlyozzák, hogy itt 
ismét a német csapatok kezében van a kezdemé
nyezés. Ezen a vidéken több összefüggéstelen 
szovjettámadást vertek vissza és a német csapatok 
tovább folytatják előnyomulásukat.

A Charkovtól nyugatra eső vidéken Szúrni 
város neve szerepel, azonban ezen a vidéken 
a német csapatok sorra visszaverték a szovjet 
támadásokat. A német jelentések szerint a szovjet 
csapatoknak csak egyes pontokon sikerült be- 
jutniok a védelmi vonalakba, de itt is elvágták 
Őket hátsó tetületüktől.

A legújabb jelentések szerint a harcok súly
pontja Kramatorszkája körül van, ahol megtalálták 
Pavlov vezérőnagynak, a 23. szovjet hadtest pa
rancsnokának holdestét is. Itt a szovjet hadifoglyok 
száma állandóan növekszik.

A középső szakasz Őrei környékén van, ahol 
hetek óta tartó harcok eredményeként a német 
csapatok jelentős mértékben megjavították vona
laikat. Egy német jelentés kiemeli, hogy csupán 
egyetlen napon több, mint húsz támadást vertek
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vissza és a megszerzett területből egy négyzetmé
ternyit sem engedtek vissza. Az Őrei város ellen 
indított támadások a megerősödött német ellenál
lás miatt meghiúsultak és ellanyhultak. A néme
tek Őreitől délre egymás után indítják ellentáma
dásaikat.

Ezen az arcvonalrészen Szucshinicsi és Ve- 
likije Luki környékén voltak harcok. Általában az 
látszik, hogy a vörös hadsereg vezetősége a hó
olvadással egyidejűleg igyekszik északfelé eltávo
lítani a harcok színterét.

Az északi szakaszon a szovjet csapatok nagy 
tömegek bevetésével akarnak előnyöket elérni. Két 
sú ypont alakult ki, ahol erős tüzérségi előkészítés 
után gyalogsági és páncélos erőkkel indultak tá
madásba. A jelentések azonban nem közlik a két 
helyet.

Afrikában, Tunéziában két helyen — északon 
és délen — vannak harcok. Észak-Tunéziában 
Annin német tábornok partraszáilt csapatai harcol
nak az 1. angol hadsereg részeivel. Itt a tengely
csapatok sikereket érnek el.

Dél-Tunéziában Rommel tábornagy csapatai 
állanak szemben az Egyipiomból jövő angol csa
patokkal. Itt a helyzet az, hogy az angolok sze
retnék megkerülni a tengelycsapatokat és ezen a 
helyen erősebb támadás helyett csupán előörshar- 
cok vannak.

Európa nyugati részén tovább tart a légihá- 
ború. A hét folyamán Észak-Franciaország, Hol
landia, Be'gium, németország és Olaszország vá
rosai ellen indítottak támadásokat. A német váro
sok közül Berlint is támadás érte, itt 19 angol 
gépet lelőttek. Az olasz városok közül Messina 
szenvedett legtöbbet. Ezenkívül Palermo, Nápoly, 
Catanzaró és Consena városokat érte támadás. 
Nápolyban 10 halott, 113 sebesült, Palermóban 10 
halott, 96 sebesült, Catanzaróban 5 halott, 10 
sebesült, Consenában 1 halott és 11 sebesült volt. 
A légitámadás során részben az olasz vadász
repülőgépek, részben a földi légelhárító ütegek 10 
ellenséges repülőgépet lőttek le. Hat olasz repü
lőgép nem tért vissza.

A legújabban beérkezett jelentések szerint a 
Berlin ellen intézett légitámadások sokkal nagyobb 
erővel folytak, mint azt az első időkben észlelni 
lehetett. Áz ellenség támadása azonban meghiú
sult a légvédelem jól összpontosított elhárításában. 
A tűzoltóság közreműködésével sikerült a tüzek 
továbbterjedését megakadályozni. Ezt a támadást 
egyébként Londonban a második arcvonal elője
lének tekintik.

H onvédőink a háborúban.

A honvédvezérkar főnökének hivatalos jelen
tése szerint a keleten működő honvédhadsereg 
jelenleg átcsoportosítás alatt áll, amely a csapa
toktól nagy menetteljesítményt követel és rövide
sen befejezést nyer.

Ehhez a hivatalos jelentéshez még azt fűzték 
hozzá, hogy befejezéshez közelednek azok a moz
dulatok, amelyeket a honvédhadsereg az eddigi 
mozgó hadműveletek .során hajtott végre. Ezeknek

a célja az ellenséges tömegtámadás erejének, majd 
lendületének fokozatos tompítása volt, a lehető 
legkisebb veszteség mellett. Ezt a célt szolgálta 
kisebb erőknek különböző utóvédállásokban való 
makacs kitartása.

Ezeket a célúkat honvédeinknek sikerült el
érniük. Az időjárás továbbra is enyhe, a hőmér
séklet a fagypont körül mozog és az olvadás 
járhatatlanná teszi az utakat.

H onvédőink veszteségei. , .

A keleti arcvonal kegyetlen féli hadjárata 
kétségtelen, hogy veszteségeket követel. A mostani 
háború tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy 
a veszteségek lényegesen kevesebbek, mint az 
előző világháborúban voltak. Ez annak tudható be, 
hogy az első világháború idején hatalmas tömeg- 
támadások is voltak, míg most ezeket a korszerű fegy
verek helyettesítik. A korszerű hadviselés azonban 
azt is megköveteli, hogy minél több tiszt legyen 
az első vonalakban, illetve a korszerű harcieszkö
zök mellett. Ennélfogva nagyobb a veszteségben 
a tiszti arányszám. A hadseregben általában 3.5 
százalék a tisztek aránya, míg a veszteségben 3.8 
százalékkal szerpelnek.

bt kell megemlékeznünk a 2-es kezdetű tábori 
számokról is. Amikör még néhány hónappal ezelőtt 
álló hadműveletek folytak, úgy a csapatok, mint 
a posta, állandó helyen tartózkodott. Volt köztük 
olyan, amely egészen közelben helyezkedett el, 
de olyan alakulatok is, amelyek 100 kilométer
nyire voltak. így történt meg az, hogy még az 
álló hadműveletek idején sem egyforma időközök
ben jöttek a posták. Ezenkívül a tábori levelező
lapoknak csak egy részét vitték repülőgéppel, a 
többi részét pedig vonaton. Azonban így  is álta
lában két hét kellett ahhoz, hogy a tábori lapra 
válasz érkezzen.

Lényegesen megváltozott a helyzet, amikor 
a mozgóharc váltotta fel az állóharcot. A mozgó
háború megnövelte az arcvonal és a posta közötti 
távolságot. Nehezebbek lettek a közlekedési viszo
nyok is. Ezek miatt történik meg az, hogy 4—5 
hetes időbe kerül egy-egy levélváltás, A téli idő
járás az oka annak, hogy a postai repülőgépek 
leszállóhelyét nem tudják olyan közel vinni a csa
patokhoz. Nagyon sok helyen nincs is hely a le
szálláshoz. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az 
arcvonal a tábori föpostától úgy kocsin, mint 
autón igen messzire van sok esetben.

A németországi munkamozgósítás.
A világtörténelem során még nem fordult 

elő olyan munkamozgósítás, amilyent most hajt 
végre a német kormány. A fegyverek, muníció, 
hadfelszerelési tárgyak és repülőgépek gyártását, 
valamint a hadsereg létszámát az eddig sohasem 
látott mértékig kívánják fokozni.

A fegyverkezési tervek megvalósításához meg
állapították a sorrendet a termelés fontossága szem- 
pontjából. Ez a következő: tengeralattjárók, repülő
gépek, tankok, páncéltörők, tüzérségi fegyverek
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villanyfegyverek és kis gépfegyverek. A munka
hivatalok már február végéig sokszázezer embert 
vettek nyilvántartásba. Ezek az időközben behívott 
munkaerők helyett fognak dolgozni, esetleg ők ma
guk is katonaruhát öltenek. Pótmunkásoknak azo
kat tekintik, akiknek eddig más foglalkozásuk volt 
vagy eddig nem dolgoztak (tőkések, magánzók). 
Ez az óriási munkásfelvonulás lehetővé teszi a 
külföldi munkások létszámának csökkentését.

A rendelkezések közül a legfontosabb az, 
amely a nem hadifontosságú üzemek azonnali 
megszüntetéséről intézkedik. Bezárják a kiállítási 
csarnokokat, az illatszer-, bélyeg-, ékszer-, szűcs-, 
hangszer- és rádióüzleteket, a fényes vendéglőket.

A vas-, papír-, írószer-, cipőgyártással fog
lalkozó üzemek közül meghatározzák azt, hogy 
melyek folytathatják üzemüket. Más üzemeket vi
szont súlyosabb korlátozás alá vettek. Az egyszerű 
vendéglők addig tarthatnak nyitva, amíg a közön
ség mindennapi igényeit kielégíthetik.

Ez a harc igy valóban a létért való küzdelem 
„vagy-vagy" alapon. Vagy győz ez a teljes és 
tökéletes erőkifejtés, vagy... de ez a második es
hetőség nem is fordulhat elő. Itt csak győzni 
vagy meghalni lehet.

A terménybeszolgáltatás végrehajtása.
Most már átment a köztudatba, hogy az 1943. 

július 1-től kezdődő gazdasági évben a termény
beszolgáltatás az ingatlan kát. tiszta jövedelme 
alapján történik. Az ingatlan szántó területének 
kát. tiszta jövedelmét kell alapul venni és minden 
korona kát. tiszta jövedelem után 50 búzaegysé
get kell beadni. Az 50 búzaegységbő! 10 búza- 
egység feltétlenül kenyérgabonában, 10 búzaegy
ség zsiradék félékben, a többi 30 búzaegység pedig 
a megállapított terményekben adható be. A kisza
bás és beszolgáltatás ellenőrzése igen sok munkát 
igényel és igen nagy előkészületeket tesz szüksé
gessé. Ezért a kormányzat már megállapította, 
hogyan kell majd végrehajtani ezt a beszolgál
tatási rendszert.

Első tudnivaló az, hogy a rendelet szerinti 
beszolgáltatás mindig azt a termelőt kötelezi, aki 
az ingatlanon tényleg gazdálkodik, tehát akár tulaj
donos, akár haszonbérlő, akár haszonélvező. Min
dig a tényleges gazdálkodó köteles eleget tenni 
a beszolgáltatásnak. Ezeket a tényleg beszolgál
tatásra kötelezetteket a községi elöljáróság lajstrom
ba foglalja és 15 napig közszemlére teszi ki. A 
lajstromban benne van a birtok nagysága, a be
szolgáltatásra kötelezett neve és a beszolgáltatandó 
búzaegység mennyisége. Az egyes községekben a 
községi elöljáróság jogos az egyes gazdákat behi
vatni f s  tőlük adatokat szerezni, ha arra szük
sége van.

Ha az ingatlan haszonbérbe van adva, a 
tulajdonos a gazdalajstrom közszemlére tételétől 
számított 15 nap alatt köteles bejelenteni a köz
ségi elöljáróságnak, ki a bérlő és mennyit bérel 
a birtokán. Ha a tulajdonos ezt a bejelentést el
mulasztja, akkor haszonbérlet esetén is a tulajdo
nos van kötelezve a beszolgáltatásra.

Részes mívelésnél, továbbá illetmény vagy 
szegődmény föld vagy egyéb címen megmivelésre 
átengedett szántóterületnél ilyen bejelentést tenni 
nem kell. Ezeknek a területét terhelő beszolgái- 
tatási kötelezettséget a részesre, cselédre stb. át
írni nem lehet. Ezekután a területek után a 
beszolgáltatási kötelezettség a földtulajdonost ter
heli. Ha pedig az ingatlan bérbe van adva, akkor 
részesföld, illetményföld beszolgáltatási kötelezett
sége a haszonbérlőt terheli.

Ha valakinek több község határában van 
földje és így több helyen volna beszolgáltatásra 
kötelezve, kérheti, hogy a több községben való 
beszolgáltatás helyett egy községben való beszol
gáltatást állapítsanak meg. A kérést annál a köz
ségnél kell előadni, ahol nem akarja a beszolgál
tatást teljesíteni. Azt kell tehát kérni, hogy töröljék 
öt abból a gazdalajstromból, ahol nem akar beadni, 
de egyúttal meg kell jelölni azt a községet, ahol 
a beszolgáltatást teljesíteni kívánja.

A gazdalajstrom esetleges hibái ellen a köz
szemlére való kitétel utolsó napjától számított 15 
nap alatt szóval vagy írásban fellebbezni lehet a 
községi elöljáróságnál. A fellebbezésre hozott hatá
rozat ellen pedig további 15 nap alatt a közellá
tási kormánybiztoshoz lehet fellebbezni. A felszó
lalások bélyegmentesek.

Minden gazdálkodó részére gazdakönyvet 
kell kiállítani: ebben a gazdaság adatai, a be- 
szoigáltatási kötelezettség mértékei, a beszolgál
tatás teljesítésének feljegyzése és azonkívül a 
vámőrlési jogosultság megállapításai vannak A 
gazdakönyvet a 100 kát. hold szántónál kisebb 
területen gazdálkodók részére a községi elöljáró
ság adja. Aki talán 1943. május 31-ig nem kapná 
meg a gazdakönyvet, maga köteles azt kérni 
és kiváltani.

A gazdakönyvet a községi elöljáróság állítja 
ki. Éspedig a birtok nagyságára vonatkozó ada
tokat a hivatalos adatok alapján, a gazdálkodó 
családtagjainak számát, alkalmazottainak számát, 
vetésterületét és állatállományának számát a gazda 
bemondása alapján. Az elöljáróság a bemondott 
adatokat a helyszínen ellenőrizheti. A gazdakünyvbe 
beírandó a beszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
is. Erre vonajkozólag bejegyzéseket csakis a ter
mények átvételére jogosított személyek tehetnek. 
A gazdakönyvre vigyázni kell, mert ha elvész, 
annak másolatát csak 20 pengő ellenében adják ki.

A gazdakönyvnek megfelelő nyilvántartás a 
községházán a gazdalap. A gazdalap ugyanúgy 
tartalmaz minden adatot, ami a gazdakönyvben 
van és amit abba utóbb beírnak: így a gazda
könyvnek, meg a gazdalapnak egyeznie kell. A 
gazdakönyv a gazdálkodó birtokában van, a gazda
lap a községházán mutatja, mi a helyzet az illető 
gazdánál. Csalni nem lehet.

A beszolgáltatási kötelezettségének azzal 
tesz eleget a gazdálkodó, ha a beszolgáltatásra 
kijelölt terményekből az előirt mennyiséget ható
sági áron eladta és átadta az átvevésre kijelölt, 
jogosított személyeknek. A beszolgáltatásra előírt 
termények' átvételénél az átvevő a gazdálkodó
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részére előírt mintájú vételijegyet állít ki, az átvé
telt a gazdakőnyvbe bejegyzi és a termény árát 
kifizeti. A gazdálkodó a vételijegyet megőrizni és 
kívánatra előmutatni köteles. A vételijegy igazolja 
a termény átadását, de igazolja a minőségét is. 
Nagyon kell tehát vigyázni, hogy tényleg a való
ságnak megfelelő minőséget jegyezzen be az átvevő 
és ne forduljon elő, ami a múltban gyakori volt, 
hogy egyes átvevők csak úgy találomra vették fel 
a minőséget pl. a búza fajsúlyát, tisztasági fokát, 
a napraforgómag minőségét stb. Ha a gazda 
nincsen megelégedve a bejegyzett minőséggel, 
azonnal szabályszerű mintát vegyen az átadott 
terményből.

A beszolgáltatási kötelezettségnek tehát a 
gazdálkodó a hatósági áron való átadással tesz 
eleget. Ezenfelül azonban néhány kivételes szol
gáltatás beleszámít a beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésébe.

Beszámít a beszolgáltatási kötelezettség tel
jesítésébe a kenyérgabonából kiadott arató és 
cséplőrész, de csak akkor, ha a gazdálkodónak a 
szántóterülete a 20 kát. holdat meghaladja és a 
gazdálkodó a munkaszerződést 1943. június 15-éig 
a községnek bemutatja.

Beszámít a beszolgáltatási kötelezettség tel
jesítésébe az idénymunkásoknak, summásoknak 
kimért, munkavállalóként és havonként legfeljebb 
2 mázsa, az egész idényben azonban összesen 
csak 10 mázsa kenyérgabona, de csak akkor, ha 
a munkavállaló a gazdaságban egész idényben 
előfordu'ó munkák elvégzésére vállalkozik.

Mind a két esetben köteles a munkaadó an
nak a községi elöljáróságnak, ahol a munkavállaló 
lakik, a terményben való kiszolgáltatást bejelenteni, 
mert csak ebben az esetben írják azt neki jóvá a 
gazdakönyvében.

Beszámít a beszolgáltatási kötelezettség tel
jesítésébe a haszonbérlőnél a haszonbérbeadónak 
természetben kiadott gabona és zsír (hízottsertés), 
de csak akkora mennyiségben, amilyen mennyiség 
a haszonbcrbeadói fejadag szerint megilleti. Ebben 
az esetben is a haszonbérlő köteles a bérbeadó
nak tett természetben való szolgáltatást a bérbe
adó lakása szerint illetékes községi elöljáróságnak 
bejelenteni, mert neki csak ebben az esetben szá
mítják be a kiszolgáltatott terményt a közösség 
részére való beszolgáltatási kötelezettségbe. Ha a 
haszonbérbeadó maga is beszolgáltatásra köteles 
gazdálkodó, akkor a részére természetben kiszol
gáltatott terményt nem lehet a közösségi szolgál
tatásba betudni.

Beszámít a beszolgáltatási kötelezettség tel
jesítésébe esetleg az is, ha a gazdálkodó kenyér- 
gabona helyett kukoricát vagy árpát ad ki az 
aratónak, summásnak és haszonbérbeadónak, — de 
erre előbb a közellátási kormánybiztos engedélyét 
kell kérr.i.

Az éves gazdasági cselédnek kiszolgáltatott 
kenyérgabonát nem lehet beszámítani. Amennyiben 
azonban valaki a szántóterületének minden 20 
holdja után legalább egy éves gazdasági cselédet 
tart, az ezen felül levő gazdasági cselédeknek

kiszolgáltatott kenyérgabonát be lehet számítani a 
beszolgáltatási kötelezettség teljesítésébe, legfeljebb 
azonban cselédenként 12 mázsát.

Aki az 1943. évben terményjárandóságért 
aratási, cséplési vagy idénymunkák elvégzésére 
vállalkozik, köteles június 30-ig a lakóhelyén az 
elöljáróságnál a munkaigazolványát bemutatni és 
lebélyegeztetni. Ez azért fontos és nem szabad 
elmulasztani, mert csak-ama lebélyegzett munkás
igazolvány birtokában lehet a megkeresett terményt 
a gazdaságból átvenni és vámőriésben megőrletni. 
Aki tehát nem jelentkezik a munkásigazolványával, 
az nem kaphatja ki a terményjárandóságot és nem 
őröltethet vámőrléssel 1

Kétféle kedvezményt nyújt a rendelet.
Első kedvezmény az, hogy a kenyérgabona, 

valamint a zsiradék félék beszolgáltatásába be 
lehet számítani fűszerpaprikát, vöröshagymát és 
fokhagymát annál a gazdálkodónál, aki 1943. évben 
szántóföldjének több, mint fele területén ezeket a 
fűszernövényeket termeli és az utolsó három évből 
legalább egy évben ezeket a terményeket hasonló 
mértékben termelte.

Ugyanilyen jellegű kedvezmény az is, hogy 
a beszolgáltatásra felvett és a már ismertetett I.,
II., III. csoportba sorolt terményeken kívül más, 
a felsorolásba eddig fel nem vett terményekkel is 
lehet beszolgáltatást teljesíteni. Ennek feltétele 
szintén az, hogy a termelő az ilyen beszolgálta
tásra felhasználni akart terményét a szántóterüle
tének legalább fele területén termelje az 1943. 
évben és hogy az utolsó három évben legalább 
egyszer szintén hasonló mértékben termelte ezt a 
terményt. Pl. káposzta nincs felvéve a beszolgál
tatható termények közé, de ha valaki szántóterü
letének több, mint felén termel 1943-ban káposztát 
és az utolsó három évből egy évben már léiméit 
hasonló mértékben káposztát, akkor ezzel is telje
sítheti beszolgáltatási kötelezettségét. Ilyen esetekben 
a beszolgáltatás engedélyezését legkésőbb 1943. 
június 30-ig kell a közellátási kormánybiztostól 
kérni.

Végül ehhez hasonló kedvezmény az is, hogy 
ha valaki termelési szerződés vagy bizományi szer
ződés alapján termel olyan terményt, ami nincsen 
felvéve a beszolgáltatható termények jegyzékébe 
akkor ezt a terményt is be lehet számítani a 
beszolgáltatási kötelezettségbe. Ez esetben is iga
zolni kell, hogy az előző három év valamelyikében 
hasonló területen termelte a szóbanforgó terményt 
és az esetben is beszámítási engedélyt kell kérni 
június 30-ig a közellátási minisztertől. Az államnak 
vagy állami akciók részére tenyésztési célra átadott 
méneket 2000, kancákat 1500 búzaegységgel kell 
beszámítani. A honvéd lósorozó bizottságok által 
vásárolt katonai pótlovakat pedig 1000 búzaegy
séggel számítják be.

Második csoportja a kedvezményeknek a 
gyermekkedvezmény. Annál a gazdálkodónál, aki
nél a szántóterülete kát. tiszta jövedelme 100 
aranykorona alatt van, minden 1931 után született, 
tehát 12 évesnél fiatalabb gyermek után kedvez
ménynek van helye. A kedvezmény a birtok nagy
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ságához igazodik és abból áll, hogy a beszolgál
tatandó búzaegységek számát minden gyermek 
után csökkenteni kell.

Vagyis például, akinek a szántóterülete 50 
korona kát. tiszta jövedelmet tesz ki, annak rendes 
körülmények közt be kell szolgáltatni 50X50=2500 
búzaegységet. Ha most az illetőnek van 3 olyan 
gyermeke, aki 12 évnél fiatalabb, akkor 3X 50=  
150 búzaegységet le kell neki vonni, vagyis be 
kell szolgáltatnia 2500—150=2350 búzaegységet.

A harmadik kedvezmény a katonai szolgalat 
kedvezménye. Ha a gazdálkodó vagy a gazdaság
ban állandóan foglalkoztatott családtagja hadba- 
vonult és a gazdálkodó összes szántóterületének 
kai tiszta jövedelme a 100 koronát nem haladja 
meg, akkor az 1943. július 1. napja után katonai 
szolgálatban eltöltött minden hónap után a kenyér- 
gabonánál 10, a zsiradék féléknél 10, a többi 
terményeknél 30 búzaegységet le kell vonni a 
beszolgáltatandó búzaegység számából. Például 6 
hónapi katonai szolgálatért a kenyérgabonánál 60, 
a zsiradéknál 60, a többi terménynél 180, össze
sen 300 búzaegységet kell levonni, függetlenül 
attól, hogy a birtok kisebb vagy nagyobb, de csak 
ha a szántóterület kát. tiszta jövedelme 100 koro
nát nem haladta meg.

A negyedik kedvezmény az elemi csapás 
esetére szól. Ha a földbirtokot elemi csapás érte 
és ezt a pénzügyigazgatóság a szabályszerű kár
jelentés alapján megállapította, akkor a pénzügy
igazgatóság kármegállapitásának arányában kell 
csökKenteni a beszolgáltatási kötelezettséget is. 
Ennek a mértéke a következő: ha a kár (a pénz- 
ügyigazgatóság által hivatalosan megállapítva) egy
negyed rész, akkor a beszolgáliatás 50 százalékkal 
csökken, ha a kár kétnegyedrész, akkor a beszol
gáltatás 75 százalékkal csökken, ha a kár három
negyedrész vagy teljes, akkor a beszolgáltatást 
teljesen törölni kell. Ha olyan kár érte a gazdál
kodót, aminek a megá lapitása nem pénzügyigaz
gatósághoz tartozik, mert nem elemi csapás, hanem 
más kár, (tűzvész, állatelhullás stb.) akkor a kárval
lottnak a községi elöljáróságtól kell kérni a beszol
gáltatás mérséklését es e tekintetben a községi 
elöljáróság határoz annak figyelembevételével, vájjon 
a kár mekkora, biztosítva volt-e stb. Ha a kár 
előidézése miatt a kárvallott ellen büntető eljárás 
indul, akkor engedmény nem adható.

Ha a gazdálkodó részére a közellátási ható
ságok oly terményt utalnak ki, mely termények a 
beszolgáltatandó termények jegyzékébe fel vannak 
véve, (például vetőmagra kenyérgabonát, takarmá
nyozásra kukoricát stb.) akkor a beszolgáltatási 
kötelezettséget annyi búzaegységgel kell emelni, 
amennyit kitesz a hivatalos értékelés szerint a 
kiutalt termény. A kiutalt termények e mennyiségét 

.tehát búzaegységben vissza kell téuteni éspedig 
a kenyérgabona félét kenyérgabonában, a zsiradék 
félét zsiradékban, a többit pedig bármiben. Nem 
kell fgy emelni a beszolgáltatandó búzaegység 
számát akkor, ha a gazdálkodó vámőrlésből korpát 
kap vissza, ha szerződés alapján termeit olajos
magvak után olajpogácsát kap vissza vagy ha a

cukorgyárnak, szeszgyárnak termelt répa után me
laszt vagy répaszeletet kap vissza.

A gazdaságok egymásközti forgalma nincsen 
korlátozva. A gazdaság között egymásnak eladott 
termények azonban csak akkor számítódnak be a 
beszolgáltatási kötelezettségbe, ha a gazdák egy
más között a közellátási kormánybiztos által kiál
lított vásárlási engedély alapján adnak-vesznek. 
A gazdák között ilyen vásárlási engedély alapján 
eladott és megvett termények az eladónál a be
szolgáltatandó búzaegysegek számába beszámítan- 
dók ugyanúgy, mintha a terményt a kijelölt keres
kedőnek adta volna el. Viszont a vevő gazdánál 
a megvett termény ugyanannyival növeli a beszol
gáltatási köielezetlségét, mint amennyit kitesz a 
megvásárolt termény búzaegysége, ezt tehát neki 
vagy a megvásárolt terményben vagy másban, 
búzaegységben be kell szolgáltatnia. A beszámítást 
az eladó a községi elöljáróságnál a vevőtől átvett 
vásárlási engedély alapján igényelheti a vételtől 
számított 45 nap alatt.

A községi elöljáróság a kormány által meg
határozott időben minden gazdálkodó gazdalapján 
végrehajtja az elszámolást. Már a gazdakönyv 
kiadásakor megállapították, mennyi búzaegységet 
kell beadnia, az elszámolásnál a tényleg beadott 
termények búzaegységét összegezik és ha valami 
hiba van, akár hiányzik a kellő beszolgáltatási 
mennyiség, akár eltérések vannak, akkor megfelelő 
eljárást indít.

Ha a leszámolásnál azt látják, hogy a gaz
dálkodó az előírt búzaegységnél többet adott 
be, akkor minden 100 búzaegység után az elszá
molás idejében érvényes búzaár egyharmadánr.k 
megfelelő jutalmat kell kiadni a gazdálkodónak. 
Valakinek például be kell adni 3000 búzaegységet, 
de beadott 3300 búzaegységet, akkor 300 búza
egység után jutalom jár neki, éspedig az érvényes 
búzaár egyharmada minden száz egység után. M i 
áron számítva ez volna 3-szor 10 pengő, vágj s 
30 pengő.

Ellenben, aki a beszolgáltatási kötelezettsé
gének nem tett eleget, annak minden hiányzó 
100 búzaegység után az érvényes búzaár 3 szoto- 
sától 8 szorosáig terjedő rendbírságot kell fizetnie. 
Például tehát, ha hiányzik csak 100 búzaegység 
is, annak a mai áralapon 90 pengőtől 240 pen
gőig terjedő bírságot kell fizetnie.

Ezen felül még egyéb büntetések is várnak a 
mulasztóra vagy a rendeletek megszegőire.

„ L á t t a  k.“
Látlak, — szólt Lapunk egy verse — 
látlak, magadban keresve 
való ősszel, igazságot, 
minőt Vész arcodon látott.
Mért riadsz az alkonyából? 
hiszen újra hajnalt jósol.
Látlak „gyászköntösön" által, 
az ablaknál dús lombú fákkal.
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Világ folyása.

K aposvárott folyik a munka a „Szebb 
jövőért." Sok szó cselt már a Levente Mozga
lomról. Rendszerint egy-egy levente-akció megin
dulásakor vagy — mint legutóbb — egy új kikép
zési év kezdetekor szentelnek a napilapok néhány 
hasábot a „Szebb jövő" harcos ifjúságának, min'- 
egy jelképezve a — mondjuk így: — felnőtt társa
dalom megbecsülését a fiatalok törekvése iránt. 
Ánt a gondos újságolvasó szinte naponta talál
kozhat a leventemunka eseményeivel, ha az egy- 
szeiü, pársoros mondatokba fűzött, úgynevezett 
„rövidhíreket" átfutja, amelyek szerényen jelentik, 
hogy „Miskolcon a vasnapon ennyi és ennyi má
zsa vasat gyűjtöttek a leventék..." „A „Rongy-nap" 
eredménye Kalocsán 7 mázsa volt..." Tehát ezek 
azok a bizonyos számok, amelyek beszélnek. Szerte
ágazó, nagyvonalú munkájuk annyira sokrétű, 
hogy összesürilve ismertetni szinte lehetetlen. Ez
úttal a szerkesztőségünkhöz beérkezett híreket 
összefoglalva, az országos leventemunka egy kis 
részletét szeretnők megvilágítani a kaposvári had
test leventéinek munkájával.

Az „el nem szívott cigaretta" történetét vala
mennyien ismerjük. „Füstiden nap" jelszóval ke
rült a köztudatba, jelképezve azt, hogy az otthon 
emberei, akiknek családját, munkáját és életét 
száz és száz kilé méternyire innen, sárszínű egyen- 
ruhás^ testvérei biztosítják, odakínálják néhány 
keserüizö, illatos dohányrudacskájukat azoknak, 
akiknek a kékesen felszálló füst. a harcok idegőrlő 
órái alatt — a szó szoros értelmében — kincset 
ér... Levernék kezdték el ezt a szokást és a tár
sadalmi egyesületek egymásután vették át tőlük. 
Ámde, vessük fel a kérdést: hányán tartanak kö
zülünk rcndszeiescn, ma is, ilyen füsttelen napot? 
Mert a leventék tartják, ellentétben a „minden 
csoda három napig tart" elmélettel!

Besz.é jiink azonban kevéshbé ismert dolgok
ról, például a „napraforgó olajcsaláról," amelynek 
teljes hozamát, az összegyűjtött napratorgómag- 
vakból kisajtolt olajat — a Magyar Vöröskereszt 
rendelkezésére bocsátották a valóban „gazdasági 
csatái" folytató fiúk. A hadbavonuitak földjei ?s 
dicsérik a somogyi leventekarok segítségét, ame
lyek keményen marokrafogták a szerszámot ott, 
ahol a harcoló férfi helyén munkaerő kellett Kará
csonykor pedig — amint arról a napilapok sűrűn 
megemlékeztek — a „szeretet csatát" az első vo
nalakban harcolták végig. Ők végezték a körzet- 
tanulmányozást, vagyis azt, hogy a hadbavonult 
családjában kinek mire van szüksége. Gyűjtöttek, 
kilincseltek, háziól házra jártak. A kaposvári körzet 
— a körülményeknek megfelelően — a környékbeli 
erdőkben nagyrészt fűtőanyagot, tüzelöfat vásárolt 
az összegyűjtött pénzből, ám, hogy gazdaságosabb 
legyen, maguk segédkeztek a szállításban és a 
felaprításban is...

A tol fosztó akciónak bizonyára kevesen 
hallották hírét. Pedig ilyen is van! Szétszóródtak

a levente-legények és kapuról-kapura, bekopog
tattak a háziasszonyokhoz. Az eddig eldobált 
csirketoliakat gyűjtögették össze. A „zsákmányt" 
a levente' otthonban átadták tollfosztó társaiknak, 
míg végül a zsákok eljutottak rendeltetési helyükre, 
a kaposvári honvédkórházak sebesültjeinek pár
náiba.^

És ez így van az „egész vonalon" — a 
belső front arcvonalán. A légoltalom éppen úgy 
beolvasztotta őket saját szervezetébe, mint az ön
kéntes tűzoltás vagy — az ország sportélete.

Megakad a szemünk a Somogyi Újság egyik 
számának feketélő hasábjain és az ólombetűk 
nyomán ismét új oldalról látjuk a leventcsapkás 
fiúkat... Neveket sorol fel az ujsághasáb, dicsé
retben részesült legények nevét, akik kilómétere
ken át követték, elfogták, lelőtték annakidején a 
szovjet léggömbökkel tovaszálló gyujtópalackokat...

Erről a részről is meg kell, hogy világítsuk 
a mozgalmat, amely a társadalmi jellegű meg
mozdulások mellett — mint ez a hír .is mutatja
— tevőleges részt vállal a honvédelemből is.

Emlékezzünk egy. percre vissza! Vagyunk 
néhányan, akik — mint a jelen sorok írója is — 
jelen voltunk a leventemozgalom első szárnypróbál
gatásainál. Mi emlékezünk azokra az időkre, 
amikor a trianoni bilincsekben nyögő Magyaror
szágnak óvatosan ügyelnie kellett, nehogy a leven
te-képzés (akkor még „foglalkozás" volt a neve) 
túlhaladja a testgyakorlás kereteit. Mert a kisantant 
résen volt!... Ismételjük, mi, akik akkor hordtuk még 
a leventepajzsos Bocskay-sapkát, amikor anyagi 
eszközök nélkül, kétségbeesett erőfeszítés indult 
meg az ifjúság egységes összefogására, ma csodál
kozva figyeljük a kibontakozást. A műszaki, hír
adós, ejtőernyős, repülő és gyors-levente csopor
tok kialakulását . Azt a munkát, amely most már 
túlhaladja — nemcsak azokat a bizonyos „test
gyakorló" kereteket, hanem az eredeti célt, a 
„katonai előképzés" célját is. Ez a mozgalom jó
val felülmúlta az első „optimista" álmodók terveit.

Ez az új cél, amelyet egyre jobban megkö
zelít a mozgalom mai szervezete. Az ősi, somogyi 
virtusból — leventevirtus és a közösségi szolgálat 
virtusa lesz. A leventemozgaiom olyan feladatokat 
ad a magyar ifjúságnak, amelyek egyrészt lekötik 
„szabad energiáit," másrészt a köz, az egész 
szempontjából hasznosak, fontosak és megbecsü- 
lendők.

Gondoljuk el, hogy tizenöt-tizenhatéves si- 
heder korunkban (amikor mi, mondjuk, bogarakat 
gyűjtöttünk!) milyen örömmel és igyekezettel let
tünk volna „igazi" légoltalmi-rendőrök, tűzoltók, 
hírvivők vagy sebesültszállítók... Nos, ez ama 
lélektani „fogás," amely kihasználta az ifjúság 
íettrekész kalandvágyát, de úgy, hogy ugyanakkor
— saját feladata fontosságának tudatában — a 
fiatal jellemben az önbizalom és önérzet minél 
jobban kifejlődjék. Innen már csak egy lépés a 
végső cél: a ma öntudatos fiatalsága „holnap" 
már az öntudatos nemzetet jelenti.

A korszerű közigazgatás. A közigazgatás 
egyre nagyobb feladatok elé kerül. A szorosan
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vett közigazgatási kérdéseken kívül a szociális, a 
nemzetiségi, a földműveléssel és a közellátással 
kapcsolatos kérdések is a közigazgatás hatáskörébe 
tartoznak. A napokban nyílt meg a közigazgatási to
vábbképző tanfolyam X. ülése, amelyen a megjelent 
miniszterek ezekről a kérdésekről beszéltek.

Kállay Miklós miniszlerelnök arról beszélt, 
hogy az önálló állami életnek az alapja a jó köz- 
igazgatás. Az eljövendő új világnak, de különösen 
Magyarországnak két fontos kérdése Usz. Egyik a 
szociális haladás ügye, a másik nemzetiségünk 
helyes kezelése. A két kérdés alapjában véve egyet 
jelent. A szociális életnek és a szociális boldogulás
nak a legfontosabb alapja a jó közigazgatás. Ugyan
ezt lehet mondani a nemzetiségi kérdésre is. Soha
sem elnyomással, de mindig tekintéllyel, sohasem 
erőszakkal, de a gyengeség látszatát kizárva, soha
sem téve különbséget abban, hogy milyen nemzeti
ségű a magyar állampolgár, de mindig szem előtt 
tartva az államhűséget, kell a közigazgatásnak 
feladatát ellátnia. Ezeket a szempontokat ajánlja 
a közigazgatás figyelmébe.

Báró Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter 
a magyar mezőgazdaság feladatairól beszélt. Hang
súlyozta, hogy az iparfejlesztés egyik alapja a 
mezőgazdaság fejlődése. A mezőgazdasági terme
lésünk mennyiségi és minőségi emelésével földr 
művelésünk forrása lesz igen sok ipari tevékeny
ségnek. Ez nemcsak megnövekedett belső fogyasz
tást, hanem növekvő külkereskedelmet is jelent. 
Állami pénzügyeink és kereskedelmünk alapja a 
földmívelésügy. Ugyancsak ez képezi honvédel
münk támaszpontját is. Szükséges azonban az, 
hogy a földművelés álljon az ipar szolgálatába és 
termeljen szóját, ricinust, rizst, dohányt és egyéb 
ipari növényeket.

Szász Lajos közellátási miniszter szólalt még 
fel, aki a közellátás és a közigazgatás kérdéseiről 
beszélt. Csak látszat az, hogy a mezőgazdasági 
termelők és a fogyasztók érdeke egymással ellen
tétes. Az is csak látszat, mintha a közcllátás és 
közigazgatás érdekei szembenállanának egymással. 
A közigazgatás sohasem képviselhet egyoldalú 
érdekeket. A közigazgatásnak egyformán kell szol
gálnia a mezőgazdasági termelés érdekeit és a 
fogyasztás összhangját. A közigazgatásnak arra kell 
törekednie, hogy a termelés és a fogyasztás jogos 
igényeinek jobb kielégítését lehetővé tegye.

Falu és az erdő. A falu is az erdőre szorul 
tüzelőanyagellátás tekintetében éppen úgy, mint a 
város. Sőt talán még jobban, mert a falu szenet 
nem igen használ. Igaz, hogy falun akad egy kis 
rőzse, kiszáradt fa, marhák által már lerágott ku
koricaszár stb., de ezek nem tudják ellátni a falu 
tüzelőanyag szükségletét, hanem csak kiegészítik 
az erdőről beszerzett famennyiséget. És amennyi
vel ez kiegészítésül szolgál, annyit megspórolnak 
a kiadásokban.

A falu népe mindig hű volt az erdőhöz. A 
munkásokat ő adta az erdőnek mindig, éppen úgy 
mint most. A munkások, részért kivágták az előre
látható szükségletnek megfelelő famennyiséget. A 
vastagabbját méterbe rakják, a vékonyabbját és az

ágakat pedig kupacokba, csomókba. A tuskó pedig 
az övék. Téli időben pedig a falvak népe kivonult az 
erdőkbe és megkezdték az árverezést a rendbe
rakott fákra. Az emberek már előre kiszemeltek 
egy-egy facsomót és rendes áron legtöbbször azt 
is vették meg. A munkások a vágás által már 
megkeresték az évi fasziikségletiikct, ők tehát nem 
árvereztek.

A mostani háborús időkben az árdrágítás 
megakadályozása végett megállapították a méter
fának a legmagasabb árát és a napszámbéreket 
is. A munkások tehát igen sok helyen pénzért 
vágták az erdőt és nem részért. Igaz, hogy a be
vonulások miatt nem is volt elegendő munkás 
mindenütt. És a kivágott fákat most nem igen rak
ták méterbe a munkások, mint máskor, hanem 
kupacokba, csomókba. A kupacok ára pedig nincs 
megmaximálva. Ezért aztán árveréssel adták el az 
erdőtulajdonosok a fáikat és nem a megmaximált 
árú méterekben. Ezért szükséges lenne az erdő
tulajdonosokat arra kötelezni, hogy éppen úgy 
rakják a fát méterbe, mint eddig. A munkások 
pedig részért vághassanak, mint eddig.

Ápolónőképző iskola. A Magyar Vörös
kereszt, Hivatásos Ápolónőképző Iskolája, pályá
zatot hirdet. Az iskolába pályázhat minden magyar 
állampolgár, akinek legalább négy középiskolája 
van és 18. életévét betöltötte, de a 30-ik életévét 
még nem haladta túl. Részletes felvilágosítást a 
Magyar Vöröskereszt központi ápolónői intézete 
ad (Budapest, XII, Győri-út 17— 19.) és az írás
beli pályázatokat is erre a címre lehet beküldeni.

Fontos tárgyalások Rómában. A római 
tárgyalások a legújabb jelentések szerint két ok
ból is érdekesek. Áz egyik ok az, hogy Spellmann 
érsek visszautazik Washingtonba és magával viszi 
a pápa üzenetét. Spellmann azonban Rómából 
előbb Afrikába megy, onnan pedig Londonba és 
úgy Washingtonba. Ázt természetesen nem tudni, 
milyen üzenetet visz XII. Pius pápától Roosevelt- 
nek.

A római tárgyalások másik fontos eseménye 
Mussolini és Ribbentrop találkozása. Ezt az ese
ményt a világsajtó részletesen ismerteti. A hivata
los jelentés felreérthetetlen határozottsággal juttatja 
kifejezésre,, hogy a tengelyhatalmak közösen szán
ták el magukat a háború folytatására és megvan
nak győződve arról is, hogy ez győzelemmel vég
ződik. Nem lehet szó arról sem, hogy akár C'asz- 
ország, akár Németország különbékét kérjen.

Mi lesz Finnországban? A majdnem az. 
Északi-sarkon élő finn rokonaink sorsát a magy- r 
nép mindig figyelemmel kisérte. Ez a figyelem 
azért volt mindig, mert a rokon kis nép a törté
nelem során éppen olyan nehéz küzdelmeket foly
tatott szabadságáért, mint a magyar. Most azért 
fordul Finnország felé a figyelem, mert az alig 
hárommillió nép ismét a világpolitika központjába 
került.

Ismeretes, hogy Finnország Németország ol
dalán harcol a kommunizmus ellen és ismeretes 
az is, hogy Amerika szeretné, ha Finnország



48 B I Z A L O M

i'ülönbékét kötne. Ez azért volna fontos, mert ha 
Finnország kilépne a háborúból, akkor a Szovjet- 
Uniónak könnyebben tudnának hadianyagot szál
lítani. .Finnország azonban nem akar ennek a kí
vánságnak' eleget tenni és Ryti köztársasági elnök* 
kijelentette, hogy Finnország a végsőkig akar 
liarcolni függetlenségéért.

A finn politika irányítása azonban némileg 
a finn szociáldemokrata párt kezében is van, 
amely nemcsak Finnország legnagyobb pártja, ha
nem szavazatával hozzájárult Ryti elnök legutóbbi 
megválasztásához is. A választáskor azonban azt 
kötötték ki, hogy március elseje után átalakítják 
a kormányt és a külügyminiszter szociáldemokrata 
lesz.

A kormány Ryti elnök megválasztása után 
lemondott, de még nem alakult újjá. A kormány- 
alakítás érdekében már két hete folynak a tárgya
lások, de még nem sikerült megegyezni. Érdekessé 
t.szi a tárgyalásokat az, hogy a finn fővárosba 
érkezeit Kivinűki berlini és Grippenberg vatikáni 
finn követ is. Valószínű, hogy a kettő közül va
lamelyik lesz a finn miniszterelnök, míg a külügy- 
miniszier Ramsay eddigi közélelmezési miniszter.

A jelenlegi finn kormányátalakítás azért igen 
jelentős, mert megszabja majd Finnország jövő 
magatartásának útját. Erre pedig az egész világon 
nagy figyelmet fordítanak, mert bár a finn nép 
kicsiny nemzet, mégis nemcsak Európában, de a 
tengeren túl is, nemcsak barátainál, de az ellen
feleinél is teljes megbecsülésben részesül. Becsü
lik a finn nemzetben a dolgos munkaszeretetet, a 
magas műveltséget, a kötelességteljesítés terén való 
feltétlen becsületességet, a magasfokú emberies 
gondolkozást, az országuk szabadságának minde- 
nekfelett való nagy szeretetét A kicsiny finn nép 
ezekkel a kiváló tulajdonságaival a világ első leg
nagyobb nemzeteinek soraiban áll. Jövő magatar
tása tehát igen számottevő.

$ 4
Hasznos tudnivalók. 33e

Tehénállományunk feljavítása. A mező
gazdasági milliárdos törvény keretében nagy súlyt 
vetnek a minőségi állattenyésztésre. Látjuk ezt a 
különféle állatjuttatásokban: bárány, ló, szarvas- 
marha stb. juttatásoknál. Ezeket a kioszlásokat, 
amelyek révén kedvezményes áron lehet jóminő- 
ségü állatokhoz hozzájutni, a vármegyei gazdasági 
felügyelőségek bonyolítják le és azok adják meg a 
szükséges felvilágosításokat is. Tehát oda kell for
dulni ilyen ügyekben. Ennek keretében már csak a 
mai tejtermelés és tejellátás érdekében is szüksé
gesnek tartjuk a tehénállományunk nagyobbfokú 
feljavítását.

Ennek módját nemcsak abban látjuk, hogy 
jóminöségű üszőkhöz juthassanak a kiosztások 
révén a gazdák, hanem abban is, hogy a faluk
ban levő jóminöségű üszők, tehenek ne vesszenek
el a falu szárnál a. Ehhez az szükséges, hogy szün

tessék meg az úgynevezett lefejő tehenészeteket. 
Ez abban áll, hogy a lefejő tehenészetek felvásá
rolják a jól tejelő teheneket a kisemberektől, azokat 
egy-két évig tejeltetik és utána vágómarhaként 
igen jól értékesítik. Ennek a megszüntetése azért 
volna szükséges, mert így nemcsak a jól tejelő tehe
nek maradnának meg a kisembereknél, hanem azért 
is, mert a jól tejelő tehenektől kapják a gazdák a 
jó szaporulatokat. Az utánpótlást jó apaállatok 
által éppen az eddig tejtermelés szempontjából 
ugyan jól kihasznált, de meddővé tett tehenek révén 
kell biztosítani. A lefejő tehenészetek fenntartásá
val az állami kiosztások nem érhetik el céljukat, a 
szarvasmarhaállomány minőségi feljavítását.

P. J. Szeged. A kérdezett címet nem tudjuk. 
Az egyik versének rímei és muzsikája kedves, 
közölni fogjuk. A másik nagyon egyhangú, min
den szakaszban ugyanaz a rím ismétlődik. Nagyon 
jó lenne, ha a helyesírást igen szorgalmasan 
gyakorolná s hibáit kijavíttatná valakivel, hogy 
így tanulja meg, hogyan kell szabályosan írni.

A z  e lfo g u ltsá g  a z  em ber lelkében. Az elfogult
ság vakságot idéz elő. Az ember elől elmosódik 
az olyan megismerni való. ami az élet kialakítá
sához fontos. Bizalmaddal győzz az előítélkezés 
felett, ami elvon Isten, jóbaráttól és gyűlöletet 
szít ott, ahol annak jogos helye sincs, — Lelkedben. 
_______________________________________ R. M.

Alkonyaikor.
Estefelé alkonyaikor 
Kolomp szól a réten,
Gulya ballag hazafelé 
A temető szélen.
Én Istenem de rég’ is volt,
Mikor arra jártam,
Életemnek borús egén 
Most tudom hogy nyár van.
Voltam egyszer én is boldog,
Valamikor régen,
De az elmúlt, mint a harmat 
Odakünn a réten.
Engemet is vártak este 
Kitárt két karokkal,
Minden elmúlt, csak az emlék 
Maradt itt a múlttal.

P .j.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.
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