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Honvédeink visszafoglalták 
Dél-Bácskát. •

A német csapatoknak Jugoszlávia területére tör
tént bevonulása után jugoszláv repülőgépek több
ízben intéztek a határszéli magyar városok és fal
vak ellen támadást. A granicsárok ismételten meg
kísérelték, hogy betörjenek a határon, de a határ
őrség minden támadásukat visszaverte. A magyar 
kormány erélyesen tiltakozott a határsértések el
len, de eredmény nélkül.

A határértékekkel egyidejűleg megkezdődött 
a jugoszláviai magyarok üldözése is. A felfegyver
zett csetnik-alakulatok valóságos rémuralom alatt 
tartották Muraköz és Dél-Bácska magyar lakossá
gát. Ennek a vidéknek férfilakosságát a szerbek 
még a német bevonulás előtt vagy katonának vagy 
pedig munkaszolgálatra hívták be. A falvakban 
maradt asszonyok, öregek és gyermekek nem tud
tak szembeszállni a fegyveres csetnik-bandákkal, 
a szerb hatóságok pedig nem nyújtottak védelmet 
nekik.

Hasonlóan nehéz helyzetbe kerültek a bara
nyai és a délbácskai részen élő magyarok. Erre a 
vidékre a jugoszláv kormány ószerbiai és monte
negrói katonákat szállított és azokat a magyar fal
vakban helyezték el. A szerb közigazgatás tisztvi
selői már az első napokban elmenekültek és az 
uralmat a csetnikek vették át; akik itt is rémület
ben tartották a magyarságot. Néhány magyarnak 
sikerült átmenekülni a határon, akik elmondották, 
hogy a községekben zavargások és fosztogatások 
vannak.

A korm án yzó  k iá ltván ya .

Ilyen előzmények után adta ki vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 
nagypénteken Magyarország népéhez intézett kiált
ványát. A kiáltványban a kormányzó úr hangoz
tatta, hogy Magyarország a dunavölgyi békét akar
ta biztosítani és ezért kötött négy hónappal ezelőtt 
Jugoszláviával barátsági szerződést. De március 26- 
án olyan elemek kezébe került Jugoszlávia kor
mányzása, akik 1914-ben már sok könnyet és vért 
zúdítottak Európára.

Majd így szólt a kormányzó úr kiáltványa:
— Az új belgrádi rendszer katonai erőket 

vonultatott fel határainkon s ezzel szemben azon
ban Magyarország csak akkor tett védelmi intéz
kedéseket, amikor sorozatos légitámadások érték 
az ország területét. A rohamosan lejátszódó ese
mények új helyzetet teremtettek. A horvát nép ve
zérei kimondották Horvátország önállóságát és 
függetlenségét. Őszinte örömmel üdvözöljük ezt az 
elhatározásukat, amelyet a magunk részéről min
denben tiszteletben tartunk. A független és önálló 
horvát állam megalakulásával Jugoszlávia meg
szűnt létezni és alkotóelemeire bomlott.

— Ezzel egyidejűleg parancsoló kötelessé
günkké vált, hogy a Magyarországtól 1918-ban el
szakított terület és az azon nagy tömegben élő 
magyarság sorsának és helyzetének biztosítását újból 
kezünkbe vegyük. Olyan szent nemzeti kötelesség, 
amit haladéktalanul teljesítenünk kell. Ezért még 
a mai nappal parancsot adok katonáimnak, hogy 
a Délvidéken élő magyarságot az anarchia pusz
tulásától megóvjuk. Katonáim akciója nem a szerb 
nép ellen irányul, amellyel nincs vitánk és amely- 
lyel a jövőben békében akarunk élni.
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A honvédek előnyom ulása.

A kormányzói parancs értelmében a magyar 
honvédek a baranyai háromszögben és a Duna- 
Tisza közén mindenütt átlépték a trianoni határt. 
A szerbeknek itt jól kiépített védelmi állásaik vol
tak, ahonnan szívósan védekeztek. A honvéd is
mét megmutatta, ki a világ legjobb katonája. Egy
másután kerültek magyar kézre a szerb erődítmé
nyek és szombat estére az egész baranyai három
szöget birtokukba vették a magyar honvédek.

A Duna-Tisza közén nagypénteken és nagy
szombaton a'jelentősebb városok közül Szabadka, 
Zenta és Zombor kerültek magyar kézre. Ezeknek 
a városoknak elfoglalása lépésről-lépésre ment. A 
bujkáló csetnikek házak ablakaiból, padlások ré
seiből, a kerítések, sőt még a sírkövek mögül is 
lövöldöztek a bevonuló magyar hadseregre. Voltak 
közöiiük öregek, aszonyok, sőt fiatal gyermekek 
is. Nem egynek gépfegyvere volt. De a honvédek 
és a magyar csendőrök rövidesen összefogdosták 
őket és Dél-Bácska ma már meg van tisztítva a 
csetnikektől.

Húsvét vasárnapján a reggeli órákban a ma
gyar honvédség katonái rövid, de heves küzdelem 
után elfoglalták a várost és mindaddig tartották 
azt, amíg a gépesített gyorsosztag megjelent. Ez
után már gyorsan ment a Duna-Tisza közének 
megszállása. A magyar honvédség hétfő estére be
fejezte munkáját és négy nap alatt megszállta a 
baranyai háromszöget és Bácskát.

A Duna-Tisza-közén a szerbeknek két erő
sen kiépített, vasbetonerödökkel teletűzdelt védel
mi vonaluk volt. Az első erődítmény határ mellett 
húzódott, ezt honvédeink szombaton délelőtt tör
ték át. A második erődvonal Zentától indult ki és 
Nemesliticsnél végződött. Ezzel honvédeink szom
baton délután végeztek.

M i kerül v issza  ?

A baranyai háromszögben és Dél-Bácskában 
élő magyar testvéreink 22 év után éppen a Feltá
madás napján kerültek vissza országunkhoz.

A baranyai és délbácskai terület sík, lapá- 
lyos, jóföldü vidék. Főterméke a búza, tengeri és 
cukorrépa. Az állatállománya igen gazdag, de ezt 
a szerbek most elhajtották. Délbácska visszakerülése 
közlekedési szempontból is jelentős. Itt van a Du- 
na-Tiszát összekötő Ferenc-csatorna és az ebből 
a Dunába vezető Ferenc József-csatorna. Sajnos, 
ezt a két csatornát a jugoszlávok elhanyagolták és 
azt bizony csak hosszas munka után lehet majd 
használni.

A háború.
A háborús események súlypontja Balkán mel

lett Észak-Afrikában van. Az egyesített német
olasz csapatok olasz Líbia északi részéből telje
sen kiszorították az angolokat. A német gépesített 
osztagok már Egyiptom területére is benyomultak 
és elfoglalták Soilum városát.

Wavell tábornok, az északafrikai csapatok 
angol parancsnoka lemondott. Helyére Wilson tá
bornokot nevezték ki, aki sürgős segítséget kért 
Egyiptom megvédésére.

Angliában a német repülőgépek Birmingham 
hadiipari központot, Newcastle és Southampton 
fontos kikötővárosokat, valamint Porstmouth kikö
tőjét bombázták. Az angol repülőgépek Berlint 
támadták.

G ö rö g o rszá g  háborúja .

A német csapatok benyomultak Görögország 
területére, mert oda angol csapatok érkeztek. Gö
rögország így két tűz közé került : olasz és né
met csapatok közé.

A német csapatok a Struma-folyó völgyében 
indultak meg és rövid idő alatt elérték Szaloni- 
kit. Görögország legfontosabb kikötője pár nap 
alatt német kézbe került és ezzel a Kelet-Görög- 
országban, az úgynevezett Tráciában levő görög 
sereget elvágták az utánpótlás lehetőségétől. Az itt 
lévő görög sereg megadta magát.

Az olaszok Albániában intéztek támadást a 
görög-angol erők ellen. Több helyen sikerült a 
görög arcvonalat áttörniök. A görög sereg hely
zetét a menekülő jugoszlávok akarták enyhíteni 
és az albán-jugoszláv-görög határ mentén lévő 
Ohrida-tónál kísérelték meg oldalba támadni az 
olaszokat, de tervük nem sikerült.

Az elmúlt hetek során mintegy 250—300 
ezer főnyi angol katonaság szállt partra Görög
országban. Ezeket Észak-Afrikából vonták ki, hogy 
Görögországban és Jugoszláviában álljanak szem
be a németekkel. A német hadsereg gyors sike
rei miatt azonban az angolok nem tudtak megüt
közni a németekkel. Most Görögországban ismét
lődik meg a belgiumi esemény. Ismeretes, hogy 
a Franciaországba és Belgiumba késedelmesen 
szállított angol katonaságot csak úgy tudták Dün- 
kirchennél elszállítani, hogy a ‘puszta életüket vit
ték és hátrahagyták összes hadianyagukat. A dün- 
kircheni menekülést igyekszik megismételni az an
gol hadvezetőség, mert Görögország tengerpartja 
mentén már felsorakoztak az üres szállítóhajók. 
Nemcsak a kikötőkben rakják hajóra az angol 
katonákat, hanem a partok mentén is.

J u g o sz lá v ia  összeom lása .

Egy hét alatt Csehszlovákia sorsára jutott 
a trianoni szerződés által életre hívott Jugoszlávia 
is. Virágvasárnap hajnalán indultak meg a német 
csapatok Jugoszlávia ellen és húsvétvasárnap reg
gelén már bevonultak a fővárosba, Belgrádba. Egy 
hét alatt szétbontott az ország, nagyobb fele né
met megszállás alá került, II. Péter király és a 
puccsista Szimovics-kormány ismeretlen helyre 
menekült, a hadsereg megadta magát.

J u g o sz lá v ia  története.

Mintegy 1300 évvel ezelőtt jelentek meg a 
szerbek a Balkánon. Önálló állami életet azon
ban 1815-ig nem éltek, mert csak ekkor kiáitot-
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ta ki egy kis területen az ország függetlenségét 
Obrenovics Milos, aki fejedelme lett a kis Szerbiá
nak. A kis állam azonban egy évszázad alatt 
nagyranőtt. Részben azért, mert a törökuralom 
fokozatosan kiszorult a Balkánról és akkor terü
leteket kapott Szerbia is, részben pedig azért, mert 
Trianonban ezt az államot is mértéktelenül meg- 
duzzasztották. Ekkor csatolódott Szerbiához Ma
gyarország déli része és Horvátszlavonország, to
vábbá Ausztriából Krajna és Karintia, ahol a szlo
vének laknak, továbbá Dalmácia, Bosznia és Her
cegovina, úgyszintén Montenegró és délen Mace
dóniának egy része. Az új állam lakosainak szá
ma 15 millió, területe pedig akkora lett, mint a 
háború előtti Nagy-Magyarország.

A lakosság azonban nem igen élt békében, 
mert a nép igen kevert. Alig a fele a lakosságnak 
szerb, a többi hoiVát, szlovén, német, magyar, 
bosnyák, bolgár, macedón és többféle más. Sehol 
olyan kevert népesség a világon nincs, mint itt. 
Különösen éles volt az ellentét a horvátok és szer- 
bek között. A belpolitikai vezetés is hibásnak bi
zonyult: erőszakkal akarták együttartani a nagy 
ország különböző részeit, melyek több alkalommal 
már azon a ponton voltak, hogy elszakadnak a 
Szerb-Horvát-Szlovén királyság testéből.

H o rvá tország  önálló.

A világháború után létrejött új államalaku
lat belső ellenzéke a horvátok voltak. A horvát 
népet csak a legnagyobb terrorral tudták Jugo
szlávia keretében megtartani. A szerbek és horvátok 
közötti ellentét igen sokszor véres merényletekben 
tört ki. '

A horvát nép örömmel üdvözölte a jugo
szláv területre bevonuló német csapatokat és mi
előtt azok elérték volna Zágrábot, kikiáltották a 
független horvát államot. Macsek átadta a horvát 
nemzeti párt vezetését Kvaternik tábornoknak, aki 
rádió útján hívta fel a horvát csapatokat, hogy ne 
harcoljanak a szerbekkel és felszerelésükkel együtt 
térjenek haza Horvátországba, egyben pedig be- 
jentette, hogy megalakították a független és sza
bad horvát államot. Az államvezetés egyelőre 
Kvaternik tábornok és Pavelics kezében van, akik 
a horvát nemzeti mozgalomnak régi harcosai és 
vezetői.

T ovábbi fe lo sz lá s .

Horvátországon kívül azonban önállósulni 
kívánnak a montenegróiak és a macedónok is. 
Újra fel akarják állítani az önálló Montenegrót, 
valamint új államot kívánnak létrehozni déli részen: 
Macedónia néven, mely a régi világtörténelemben 
már szerepet játszott. Úgylátszik tehát, hogy a 
sok részből összetákolt állam újra eredeti részeire 
oszlik, mert amint a múlt évszázadok alatt nem 
sikerült állandó állami életet és uralmat biztosita- 
niok a szerbeknek, úgy nem sikerült most sem. 
Amely nem volt képes a múltban önálló államal
kotásra és egységre, nem képes az a jelenben 
vagy jövőben sem,

Gróf Teleki László tragédiája.
Gróf Teleki Pál miniszterelnök tragikus ha

lála fölidézi a család másik tagjának tragikus ese
tét, akinek az öngyilkosságát hasonló megdöb
benéssel és mélységes részvéttel gyászolta meg a 
nemzet. Gróf Teleki Lászlóról van szó, a Nemzeti 
Színházban most felújított „Kegyenc" szerzőjéről, 
a kiváló politikusról és diplomatáról, Kossuth La
jos egyik leghívebb munkatársáról. A negyven- 
nyolcas szabadságharc összeomlása után Teleki 
László tagja volt a magyar emigráció igazgatósá
gának és amint Kossuth hátramaradt levelezésé
ből látjuk, ő volt az egész mozgalom egyik leg- 
kipróbáltabb hűségű és legtevékenyebb tagja. 1860 
novemberében valami családi ügyben angol út
levéllel Drezdába utazott. A szász kormány, hogy 
Bécsnek kedvére tegyen, elfogatta és az osztrák 
hatóságoknak kiszolgáltatta. Telekit Bécsbe hur
colták, bevitték a Burgba, majd bevezették egy 
szobába s egyszer csak szembenállód magával 
Ferenc József császárral. Hosszabb beszélgetés folyt 
le közöttük, amelynek tartalma nem került nyil
vánosságra, de sejthető. Telekinek a császár be
csületszavát vette, hogy addigi politikai tevékeny
ségét többé nem folytatja. Hazaérkezése után 
amnesztiát is kapott. 1861 áprilisában nyílt meg 
a nevezetes országgyűlés, amelyen Teleki László 
lett szinte akarva nem akarva az úgynevezett ha
tározati párt vezére. Ö ebben az időben szemc- 
fénye volt a pesti ifjúságnak, amely egy al
kalommal fáklyás menetet rendezett tiszteletére. 
Ugyanakkor Deák Ferenc attól félt, hogy macska
zenét kap. 1861 május 8-án nyílt meg az ország- 
gyűlés s a megnyitás első ténye az volt, hogy az 
elnök bejelentette gróf Teleki László halálát. A ha
tározati párt vezére aznap hajnalban agyonlőtte 
magát a Kristóf-téren ma is meglevő Teleki-pa
lotában levő lakásán. Kossuth Lajos iratainak har
madik kötetében adja elő Teleki László esetét. El
mondja, hogy amikor a Times című napilapban 
(Kossuth ekkor Londonban tartózkodott) a drez
dai esetet olvasta, rögtön levelet írt Palmerston 
miniszterelnöknek és közbenjárását kérte. Ugy- 
látszik azonban, hogy a kiváló angol államférfiu 
közbenjárásának nem volt eredménye. Teleki Lász
ló tragikus halálának körülményeit sokat találgat
ták. A legelfogadhatóbb azonban Kossuth Lajos 
magyarázata. Kossuth Lajos azt irja, hogy Teleki 
László olyan tragikus helyzetben került 1861-ben, 
ami az emberi életben a legnagyobb ritkaság. 
Ferenc Józsefnek szavát adta, hogy politikával töb
bé nem foglalkozik és ugyanakkor szinte páratla
nul álló népszerűsége révén ő lett a magyar ön- 
céluságot és a magyar nemzeti szempontok ér
vényesülését követelő ellenzéki párt vezére. Teleki 
László' a szörnyű dilemmát úgy oldotta meg, hogy 
saját kezével vetett véget életének.
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Cholnoki professzor beszél a nagy 
földrajztudós Telekiről, a másik 

földrajztudósról.
A Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli el

nökét, a földrajztudomány világhírű munkását gyá
szolja az elhunyt miniszterelnökben. A társaság 
elnöke dr. Cholnoky Jenő ny. egyetemi tanár a 
csütörtökön délután tartott rendkívüli ülésen.pa- 
rentálta el gróf Teleki Pált. A kegyeletes aktus 
után lakásán fogadta egy napilap tudósítóját:

— Kedves tanítványom és testi-lelki bará
tom volt Teleki Pál — mondotta meghatóban 
Cholnoky professzor. — Mikor Lóczy Lajos mel
lett adjunktus voltam, én vezettem be őt a térké
pészetbe és a földrajzi segédtudományokba. Azon
kívül hallgatta akkoriban magántanári előadásaimat 
a leíró és csillagászati földrajz köréből. Tudomá
nyos érdeklődése nagyon korán felébredt. Már 19 
éves korában megjelent első értekezése az ázsiai 
utazások történeti korszakairól. Igen nagy hatással 
volt rá nagybátyjának. Teleki Sámuelnek példája, 
aki híres Afrika-utazó volt és a Rudolf- és Stefá- 
nia-tavak felfedezője. Akkoriban ő maga is felfedező 
utakat tervezgetett az északi sarkvidékre, majd 
Ázsiába. De csak jóval később tette meg első 
nagyobb tanulmányútját az egyiptomi Szudánban. 
Később sokat utazott. 1912-ben velem együtt 
résztvett az amerikai földrajzi társaság 60. éves 
jubileuma és új newyorki palotájának felavatása 
alkalmából rendezett nagyszerű tanulmányúton. 
Kéthónapos út volt ez. Bejártuk kíilönvonaton az 
egész Észak-amerikai Uniót. Későbbi tudományos 
munkásságára ez az út nagy hatással volt. Nekem 
kedves emlékem marad, mert ekkor-szövődött sí
rig tartó meleg, baráti viszonyunk. Együtt laktunk, 
sőt nem egyszer egy ágyban aludtunk, az amerikai 
szállodai szobák széles nyoszolyáin.

— A világháború után Teleki Pál finnországi 
útat tett és alkalmasint ott szerzett tudományos 
tapasztalatai ösztönözték a Turáni Társaság meg
alapítására. Akkor alapította meg a Körösi Csoma- 
archivumot és egész érdeklődésével az őshaza
kutatás felé fordult. Legjobban szívéhez nőtt a 
Földrajzi Társaság. Ennek már 27 éves korában 
választmányi tagja volt s nem sokkal utóbb főtit
kára lett. Nekem jutott a szerencse, hogy mint 
főtitkárnak, elnöke lehettem. Nagy lelkesedéssel 
dolgozott a társaság kebelében és főtitkári teen
dőit hűségesen elvégezte még azután is, hogy 
miniszter, majd miniszterelnök lett. Egyízben a 
Kormányzó Úrhoz kellett mennünk kettesben, hogy 
átnyújtsuk a társaság valamilyen kérvényét. Néhány 
bevezető „szó után elővettem az írást, hogy felol
vassam Őfőméltóságának. Teleki azonban kivette a 
kezemből azzal, hogy:— ez a főtitkár dolga — és 
maga olvasta fel. Semmi sem jellemzőbb rá, mint 
ez a kis eset. Ebben is megmutatkozott igazi tu
dóshoz illő szerénysége, kötelességtudása és em
beri közvetlensége. Ha mint embert jellemezni akar
nám, elsősorban végtelen puritánságát, bölcsessé

gét, higgadt tárgyilagosságát kellene említenem. 
Ezekkel a tulajdonságokkal Deák Ferencre emlé
keztetett. Jó ember volt abban az értelemben, hogy 
fölfelé kemény és tüskés volt, lefelé nyájas és ba
rátságos. Amilyen komoly volt a munkában, annyi
ra kedves a magánérintkezésben. Szerette az élcet, 
a humort, a legválságosabb élethelyzetekben is el 
tudott mulatni egy-egy jó tréfán. Amikor vese
bajban szenvedett, felesége telefonon hívott beteg
ágyához, hogy szórakoztassam. Tréfás és borsos 
versezetet írtam erre az alkalomra. Nagyokat kaca
gott rajta és hasonlóval válaszolt.

V ilág  fo lyása .
JÜ___________________

A pápa húsvéti beszéde. XII. Pius pápa 
húsvét vasárnapján hosszabb olasznyelvü beszédet 
mondott a Vatikánban. A háborúval kapcsolatosan 
kijelentette, hogy mindenki számára a becsületes bé
két kell biztosítani, amely minden nemzet jogos igé
nyeit kielégíti. Hangsúlyozta, hogy ő mindent meg
tett a háború megakadályozására. Istenhez fohász
kodott a világ valamennyi népe közti testvéri egyet
értés megvalósításáért. Végül felhívta a világ kato
likusait, hogy imádkozzanak a becsületes békéért. 
Ezután pápai áldást osztott.

Még félmillió hold van yíz alatt. Bánffy 
Dániel báró földmívelésügyi miniszter jelentése 
szerint április első részében újabb 57.800 hold 
földről vezették el a vizet. Eddig 369 ezer holdat ár
mentesítettek, 517.700 holdon azonban még áll a 
víz. A további levezetést megnehezíti a Duna és a 
Tisza magas vízállása.

A héten Kisküküllő mentén kerültek a földek 
víz alá, a Kisküküllő kilépett a medréből.

F innrendszerü szövés B aranyában. Pé
csett a baranyai szövőasszonyokat finn rendszerű 
szövésre tanítják. A tanítás díjtalan, azt akarják, hogy 
a híres baranyai házi ipart tovább fejlesszék. Á me
gyeházán felállították a finnországi háziipari szövő
székek mintájára a zengővárkonyi fafaragó tanfolya
mon készített új szövőszékeket. Ezek kisebbek a ré
gieknél és ezeken 150 — 170 centiméteres széles 
anyagot is lehet szőni. Az országban eddig a házi
iparban átlag 50 — 70 centiméteres volt a szövés. A 
vármegyei közjóléti szövetkezet rendezi Baranyában 
az új tanfolyamot.

< A lábbeli szétosztás rendje. A kormány
nak az a rendelete, amely a lábbeli szétosztását, 
a fejelések és a talpalások rendszerét szabályoz
za, több helyen félreértésre adott alkalmat, mert 
úgy értelmezték, hogy a közalkalmazottakat min
denki előtt előnyben kell részesíteni. Ennek a té
ves értelmezésnek szétoszlatására a közellátási 
miniszter újabb utasítást adott ki. Az utasítás értel
mében minden törvényhatóság területére minden 
hónapban külön állapítja meg a miniszter azt, 
hogy azon a területen abban a hónapban meny
nyi lábbelit és fejelésre, vagy talpalásra való bőrt
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lehet szétosztani az igénylők között. A törvény- 
hatóság első tisztviselője azután ennek arányában 
osztja ki az egyes községek részére a kiosztható 
lábbeliket, illetve a bőrt.

Az igénylés úgy történik, hogy akinek láb
belire, fejelésre, vagy talpalásra van szüksége, az 
elmegy az elöljáróságra és ott kér igénylőlapot.

Ezen bejelenti, hogy neki nincs lábbelije és 
szüksége van újra, fejelésre vagy talpalásra. Ez a 
kijelentés büntetőjogi következményekkel jár, vagy
is aki nem mond igazat, azt megbüntetik.

Az igénylések alapján azután az elöljáróság 
megállapítja azt, hogy kinek van feltétlenül szüksége 
lábbelire, fejelésre, vagy talpalásra. Ennek alapján 
osztják azután szét a meglévő készletet. Vagyis, 
ha valaki közalkalmazott, nem kap feltétlenül láb
belit, csak az esetben, ha neki is okvetlenül szük
sége van rá. A miniszter utasítása szerint úgy kell 
a szétosztást az elöljáróságoknak elvégezni, hogy 
a közönséget ne érje károsodás.

Kétféle utalvány lesz. Az egyik olyan, ami
vel mindenütt Iehett lábbelit vásárolni, a másik 
pedig olyan, amelynek alapján csak rendelésre le
het cipőt elkészíteni. Mindenki olyan utalványt kér, 
amilyent akar. Aki olyant kér, amelynek alapján 
csak rendelésre lehet a lábbelit elkészíteni, annak 
az utalvánnyal el kell menni az iparoshoz. Az 
iparos pedig az utalványt elviszi a bőrkiosztóhely
re. A bőrkiosztókat, illetve azokat, akik böranya- 
gokat árusíthatnak, rövidesen kijelölik a főszolgá- 
bírók. Általában csak keresztények árusíthatnak 
majd bőrt és cipőt.

Aki fejelést, talpalást akar végeztetni, annak 
ugyancsak le kell adnia a kapott utalványát a 
mesternek, az iparosnak, aki azután a fenti módon 
juthat az anyaghoz. Sarkaláshoz és kisebb javítá
sokhoz nem kell utalvány.

Nem kell utalvány azokhoz a cipőkhöz, 
amelyeknek felsőbőre selyem, vászon, bársony és 
a talpa fából vagy parafából készült. Ugyancsak 
szabadon vásárolhatók a szandálok és kisebb gyer
mekcipők.

£££ 5Sf
H a szn o s tudnivalók .

A meg nem becsült napraforgó. Talán 
nincs egyetlen más olyan kultúrnövényünk, amelyik 
annyira ellenszenves lenne a gazdák előtt, mint 
a napraforgó. Bizonyos ellenszenvvel viseltetnek 
iránta. Az egyik része — és a jó része — azt tart
ja a napraforgóról, hogy nagyon zsarolja, kiéli a 
földet, mások megállapítják: nagyon nehéz a föld
ből kiszedni és ezért nem is termesztik.

A napraforgó nem zsarolja jobban a földet, 
mint a tengeri és mégis tengeritermesztésével sen
ki sem akar felhagyni. A félremagyarázás abból 
ered, hogy a napraforgó nagy szárat és erős gyö
keret nevel. A nagy szár és a sok és erőteljes 
gyökér még nem zsarol, mert azt a növény azok
ból az anyagokból építi fel, amelyek úgy a talaj

ban mint a levegőben korlátlanul állanak a növé
nyek rendelkezésére. Zsarolni a növénynek az a 
része zsarol, amelyikben fontos tápanyagok van
nak, ilyen pedig a növények magvában van. Búza 
árpa, tengeri ugyanannyi szemet terem, mint a 
napraforgó és így ugyanolyan mértékben is zsarolja 
a talajt.

A nagy és fejlett gyökérzet eltávolítása bizo
nyos, hogy nagyobb munkát ad, mint a tengeri 
csumájának eltávolítása. A napraforgó erős gyökér
zete csak előnyös az utána következő növényre, 
mert a napraforgó mélyrehatóié gyökérzete utat 
nyit a következő növények gyökereinek a mélyebb 
talajrétegekbe való hatolásra. Ha a napraforgó alá 
éppen úgy trágyáznánk, mint a tengeri alá, akkor 
a napraforgó nemcsak dúsabban fejlődne, hanem 
nagyobb termést is adna és a tengerivel jövedel
mezőségben is felvenné a versenyt. A napraforgó 
után így éppen úgy lehetne vetni, mint a tengeri 
után. Áz már mindinkább beigazolódik, hogy ten
geri után kalászos csak akkor terem jól, ha a 
talajt pétisóval megtrágyázzuk, ugyanez áll a nap
raforgóra is.

A napraforgómagból készült olaj nemcsak 
gépek kenőanyaga, hanem igen jó étkezési olaj 
is, amelyik teljesen pótolja a disznózsírt. A ruszi
nok egészen boldogok voltak, amikor ajándékba egy 
liter napraforgóolajat kaptak. Mi megszoktuk a disz
nózsírt és el se tudjuk gondolni, hogy mással is lehet 
zsírozni, mint disznózsírral, pedig a napraforgó 
olaja is zsír, mégpedig a szervezetre egészséges 
növényi zsír, csak meg kell szokni.

Á napraforgó szára kitűnő paradicsomkaró, 
kerítéskészítésnek elég jó anyaga, tuskója igen jó 
tüzelő, levelét, vékonyabb szárát, magtól megtisz
tított tányérját a szarvasmarha elég szívesen eszi. 
1 kát. hold napraforgó annyi tüzelőt ad, mint 5 
kát. hold rozs.

A kipréselt mag után visszamarad az igen 
nagyszerű napraforgómagpogácsa, amelyik első
rendű tejelő- és növelőtakarmány, amiről már is
mételten megemlékeztünk.

Termesztése általánosan ismert, így azzal 
nem is foglalkozunk, mivel csak az volt a célunk, 
hogy a napraforgóról elterjedt téves felfogást el
oszlassuk.

Szegesborsó term esztése. A szegesborsó 
igénytelen növény, kivéve a futóhomokot, minden
féle talajon megterem, még a szikes talajon is. 
Jobban díszük az eléggé meszes talajon, legjob
ban az olyan talajon, ahol a tengeri megterem. 
Előnye: a szárazságot jobban bírja, mint más bor
sóféle, levéltetű és zsizsik nem bántja, még a liszt
harmat sem. Istállótrágyázott földbe nem vethető, 
mert ott csak folytonosan virágzik, de magot nem 
köt. A műtrágyák közül, mint minden pillangós, 
a szuperfoszfátot meghálálja, mivel ez jó magkö
tésre és termésre ösztönzi.

Bujagyökérzetű, egyéves növény, szára heve
rő, virágzata igen külömböző, mert lehet kékes, 
sőt ibolyaszfnű, hüvelye lapos és egy—egy hüvelyben 
3—4 mag van. Hüvelyét, mint a zöldborsót lehet
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enni, azonban főzés előtt néhány óráig áztatni taná
csos és főzés előtt az áztatólevet le kell önteni, 
hogy gyengén keserűségét elvegyük.

Az a jó szegesborsó, amelyiknek magja sár
gásfehér, inkább csontszínű. A vöröses, barnás, 
zöldesbarna színű nem jó, illetve nem olyan jó.

Magja most elég drága, mert mázsája 52 pengő. 
Ha csak 10 kg-ot rendelünk, annak ára 6.50 
pengő, bármelyik magkereskedésben. Legjobb 
vetőmagot Tangazdaság Tápiószele rendelni, mert 
ott régóta foglalkoznak termesztésével és onnan 
szívesen küldenek bővebb termelési utasítást is.

12 cm. sortávolságra vetik általában, amikor 
vetőmagszükséglet 1 kát. holdra 150 kg. Az ilyen 
sűrű vetésnél nem kell kapálni, csak ha gyomos, 
egyszer kigyomlálni. Hamar fejlődik és akkor le
rogyó szára a közte levő gazt elnyomja. Vethető 
24 cm. távolságra, amikor egy kát. holdra csak 
100 kg mag szükséges. Az ilyen vetéskor egyszer 
tanácsos megkapálni, azután már úgysem lehet, 
mert heverő szára a földet beborítja. Szegesborsó 
termesztése, aratása és cséplése úgy történik, mint 
másféle borsóé. Aratásakor szeme nem pereg, de 
azért jobb reggel aratni és ponyvás szekéren be
hordani.

Mint látható termesztése nem kíván valami 
különösebb munkát és termeszteni azért is érde
mes, mert igen olcsó, fehérjedús takarmányt ad. 
Magja etethető szemesen és megdarálva. Másféle 
abrakkal kell keverni és fokozatos hozzászoktatás 
után a teheneknek adhatjuk fejenkint egy kg-ot, 
de jó a sertéseknek is és kocáknak adhatunk 
darálva moslékba keverten fél kg-ot, malacoknak 
0.3 kg-ot. A napi abrak 10-20 százaléka lehet a 
szegesborsódara.

Erdélyben a szászok a szép süldősonkát úgy 
nyerik, hogy sertéseikkel szegesborsódarát etetnek. 
Mindenképpen jó takarmány, mert elsőrendű tej-, 
húsképző és növekedést előmozdító. Szalmája és 
polyvája is jó takarmányozásra, a szarvasmarhák 
szívesen eszik.

Egy kát. holdon 7— 10 q magot ad, de ez 
igen természetes, a termelés gondosságától függ.

M uhar term esztése. A sok elmaradott ve
tés a takarmánynövények drága magja, valamint 
hiánya, a sok árvíz és talajvíz indokolté teszi a 
muhar termesztését. A muhar nem tartozik a jó 
takarmánynövények közé, azonban az a nagy elő
nye van, hogy későn vethető, kis igényű és az idő 
viszontagságait jól bírja. Magja most igen drága, 
mert q-ja 98— 103 pengő. Egy katasztrális holdra 
szükséges vetőmag szórva vetésnél 20—25 kg. 
sorba vetésnél pedig 16—18 kg. Nálunk általában 
a közönséges muhart termesztik. Az árjegyzékek 
is csak egyféle muharmagot tüntetnek fel. Igen 
sokszor a muhar vetőmag üszögös, ezért vetés 
előtt csávázni kell. Ugyan úgy csávázhatjuk mint 
a búzái. Üszögös magot nem tanácsos vetni, mi
vel nemcsak több vetőmag kell, hanem az üszö
gös széna az állatoknak nem jó. Ha a széna na
gyon üszögös, akkor az állatok belében gyulladást 
okoz, sőt bélidegbénulás is bekövetkezhetik, ami

az állatot elpusztíthatja. Vemhes állatok az üszö
gös takarmánytól könnyen elvetélhetnek. Áll ez 
mindenféle üszögös takarmányra, sőt még az üszö
gös tengeriszárra vonatkozólag is. Az üszögös 
takarmány az állatok légzőszerveit is megtámadhat
ja, egyáltalán .óvakodjunk üszögös magot vetni.

A muhar melegkedvelő és a szárazabb vidék 
takarmánynövénye. Nyirkos, hűvös helyen nem 
díszük. Legjobban szereti a mélyrétegű vályogtalajt, 
azonban talajban nem válogat. Legjobb gabona
sortávolságra vetni. Vetés ideje május hó közepé
től kezdve. Vethető másodterménynek is tarlóba. 
A trágyázott földet szereti és abban nagyhozamú. 
Magja apró, ezért mélyen vetni nem szabad. Ki
kelés után fogasoljuk meg, azután semmiféle ápo
lásra nem szorul.

A muhart általában takarmánynak termeszt
jük. Igen könnyen szárad és így nem sok baj 
van szénává szárításával. Ha a muharszénát szarvas- 
marhákkal akarjuk takarmányozni, akkor abban az 
időben kaszáljuk, amikor bugáját már hányja. Ha 
lovakkal akarjuk feltakarmányozni, akkor virágzás 
idején kaszáljuk. A lekaszált muhart rendben 
hagyjuk, egyszer megforgatjuk, azután összegyűjt
jük, ha a boglyákban kevés ideig állott, behord
ható.

A muhar rövid tenyészidejű növény, 70—80 
nap alatt teljesen kifejlődik. Ha magnak termeszt
jük, aratásával nem kell sietnünk, mivel magja 
nem hull. Lehet egyszerűen boglyába rakni és mint 
a gabonát, csépelni. A magmuharnak szalmáját a 
lovak szívesen eszik, mert sem a levélen, sem a 
száron nincs szőr. Éppen szőrös szára és levél- 
zcte miatt a szarvasmarha nem szereti és ha ko
rán kaszáljuk, akkor a száron és levélzeten sok 
szőr marad. Takarmányozáskor ezen úgy segíthe
tünk, hogy a muharszénát egy kicsit megnedve- 
sitjük s ezáltal nem lesz olyan szúrós.

Katasztrális holdankint 20—40 q széna terem
het. Magnak hagyva pedig, holdankint 4—8 q ma
got kaphatunk.

Köles term esztése. Az elmaradott őszi s a 
legtöbbször vetőmaghiány miatt el nem végezhető 
tavaszi vetések, amelyekhez még az árvizek és ta
lajvizek sokasága is járul, szükségessé teszi a kö
lestermesztést. Természetes annyival inkább indo
kolt, mert a köles magjából készül a jó köles
kása, de elég jó állati takarmány úgy a magja, 
mint a szalmája. Magját különösen a baromfi sze
reti. Szalmája, ha nem magasra növő, hanem ala
csony és leveles kölest termesztünk, jobb, mint 
az árpaszalma. A kölesmag ára ma elég magas 
mert q-ként ára 55—58 pengő között van. Egy 
kát. holdba, ha szórjuk, 25—30 kg. ha sorbavet- 
jük, 15— 18 kg. magot kell vetni. Többféle fajtája 
van, mint: vérvörös, fehér és az inkább csak ta
karmánynak vehető Japán köles. Legolcsóbb a vér
vörös köles, ennek q-ja 55 pengő.

A köles rövid tenyészidejű növény, mert el
vetés után már két hónapra takarmánynak kaszál
ható, teljes érése két és fél hónap múlva követke
zik be. Á köles fejlődéséhez sok meleget kivan,



B I Z A L O M 71

ezért csak későbben, az állandó meleg idők be
álltával vethető. A hűvös és nedves idő iránt rend
kívüli érzékeny. A szárazságot jól bírja. Legjob
ban díszük a televényes, barna homoktalajban, ne
héz kötött és nedves talajok nem alkalmasak a 
köles termesztésére. Vethető kipusztult vetések után 
és igen jól az árvízsujtotta területeken. Leghamarabb 
május végén vethető. Vetés előtt a magot jól ki kell 
rostálni, hogy léha szem ne legyen benne. Ha a kö
lesmag üszögös, akkor 1—2 óráig V2 százalékos 
kékkőoldatban kell többszöri keverés mellett áz
tatni. A kölesmag csávázására használt kékköves 
víz felhasználható még permetezésre, természetesen 
csak úgy, hogy a bordói levet szabályszerűen el
készítjük. A kölesmag csávázásához használt 1h  
százalékos kékkőoldatba nem szabad meszet tenni.

A kölest úgy vetjük, mint a gabonaféléket. 
Tenyészideje alatt semmiféle ápolásra nem szorul, 
azonban a gazos földet nem tűri és a gaz gyor
san erőt vesz rajta, ezért, ha másképpen nem lehet, 
eleinte a gazt ki kell gyomlálni.

A köles termesztésénél a legtöbb hibát az 
aratásnál követik el. A köles nem egyszerre érik 
és az érett mag könnyen hull. Aratásánál a szal
májának megsárgulását nem szabad bevárni, ha
nem akkor kell aratni, amikor a bugák felső ré
szén levő helyeken a mag szürkéssárga vagy fe
héressárga és a mag héja már eléggé kemény. 
Ebben az időben kezdjük meg az aratást. Ara
táskor a kölest legjobb kévébe kötni vagy apró 
boglyácskákba rakni, mivel ha renden szárad meg, 
akkor igen sok mag kipereg belőle az összerakás
kor. Behordani úgy a leggazdaságosabb, hogy a 
keresztek vagy a boglyácskák mellé ponyvát te
szünk és arra rázogatjuk a kévéket vagy a lesze
dett villahegyeket. Ezáltal a legszebb, legértékesebb 
mag nem hullhat el, azután a kirázott kölest pony
vával felszerelt szekérre rakjuk és éppen úgy csé
peljük el, mint a gabonát. Az bizonyos, hogy ez 
egy kis munkatöbblettel jár, de az is bizonyos, 
hogy így nemjiull el annyi kölesmag és éppen 
a legértékesebb részt szerezhetjük meg ezáltal. Azt 
mondják: Fizet, mint a köles! A köles termése 
meglehetősen ingadozó. Ez attól függ, hogy milyen 
erőben lévő talajba vetettük. Erdőirtás, gyeptőrés, 
lucernás vagy lóherés után közvetlenül vetve ad
hat kát. holdanként 17 q. szemet, de feltételezve, 
hogy az előbb elmondott aratási és behordási fel
tételeket be is tartották. Árvízsujtotta területekén 
is hasonló jól fizethet, máskülönben a holdankénti 
termés 7—12 q között lehet.

Zsombikos rétek. Szóvá kell tegyük ismét 
ezt a kérdést, mert nincs szomorúbb látvány 
most, mint a hepe-hupás rét, amely telve van 
a vakondtúrással, amelyek már régiek, gyeppel 
benőttek és csak dísztelenitői a réteknek. Nem
csak dísztelenítői, hanem a gazdák megkárosítói 
is. Az a sok zsombik lehetetlenné teszi a kaszálást, 
a fű ott marad a réten még akkor is, ha lenyisz- 
kábáltuk azokat, mert nem tudjuk összeszedni. A 
zsombikot könnyen szét lehet hányni, hogy kár
tételét megszüntessük. Nem nagy dolog ez, jó

éles kapával egy-kettőre elvégezhető. A széthányt 
zsombikot lehetőleg apróra vágjuk szét és a réten 
egyenletesen szórjuk el.

A rétnek laposabb részein csicsegő vizet is 
találunk, ezt hacsak csak lehet vezessük le a rét
ről, mert ha a víz sokáig a réten marad, a rét 
fűvezetét eldurvítja és a rét tele lesz vastag- és 
érdeslevelű növénnyel, melyet közönségesen csátés 
szénának nevezünk, ami, sajnos, olyan gyakori.
A csátés széna a gazdaságra csak káros, mivel 
az állatok nem eszik. A rétek vizenyős részeit 
legjobb megmeszezni, mert a mész a rét sava
nyúságát megszünteti. A meszezés nem áll más
ból, mint abból, hogy a rétre porrá vált meszet 
szórunk szét. Pormész van minden mészkereske- 
dőnél. Pormészböl 100 négyszögölre 30—35 kg 
elegendő. Igen sok rét füvezete njegjavult az egy
szerű meszezésre.

A vakondtúrások széthányása, a vizek elve
zetése és meszezés után a réteket alaposan foga- 
soljuk meg, mert ezáltal a rét füvezete gyökerének 
levegőt adunk, ami a rét fejlődésére igen jó ha
tással van. Fogasolással a mohát is írtjuk. A moha 
azért káros a rétre, mivel a rét fűvezetét a leve
gőtől megfosztja és így kipusztítja. Ezért van az, 
hogy a mohás helyeken kivesz, illetve nagyon 
megritkul a füvezet.

Ha a rét füvezetének fejlődésénél azt látjuk, 
hogy a fű sárgászöld, levele vékony és hosszú, 
akkor tudhatjuk, hogy a rétnél hiányzik a nitro
gén. Ezen úgy segíthetünk, ha a rétre 100 négy
szögölenként 6—7 kg pétisó műtrágyát szórunk.
A pétisót nem szükséges befogasolni, mivel az a 
legkisebb harmatra is már a talajba mosódik. Ha 
pétisó elhintése után is a rét füvezete nem fejlő
dik erőteljesen, akkor azt is tudhatjuk, hogy nem
csak nitrogén, hanem foszfor és káli is hiányzik, 
ezért úgy szuperfoszfátot, mint kálit is szórjunk 
a rétre. A kiszórásnak ideje azonban nem most 
van, ámbár a műtrágya nem vesz el, ha most v 
szórjuk is ki, azonban legjobb a foszfor- és káli- 
műtrágyákat ősszel kiszórni. A rétet gondoznunk 
a magunk érdekében is szükséges, mert nemcsak 
több, de főként jobb szénát is kapunk.

Atyánk, küld le a béke angyalát?!
Atyánk! Te vagy a világ alkotója!
A megszámlálhatatlan bajok tudója 1 
A kétségbe esett világ fölkiált —
Küld le hozzánk a béke angyalát!

Mindenhol vértenger és halál 1 
Az emberi lélek irgalmadra vár!
Hol még pogányságban tombol a lélek — 
Oda kegyelmeddel a hitet vezéreld!

Ott ahol a szívben a gyűlölet lángol — 
Szent Kegyelmed szálljon a dicsőség honából! 
A te szent szavad ha parancsot ád — 
Befejezik rögtön a háborgó csatát!
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Atyánk! A kétségbeesett világ hozzád fölkiált— 
Küld le hozzánk a földre a béke angyalát! 
Legyen itt a földön megértés, szeretet és béke— 
Dicsérje szent neved a földnek minden népe!!

Régi és idegen mértékek.
H osszm értékek.

1 bécsi öl =  6 láb =  1.8966 méter 
1 bécsi láb =  12 hüvelyk =  0.3161 méter- 
1 magyar mérföld =  8.3536 kilométer 
1 földrajzi mérföld =  7.4204 km 
1 osztrák mérföld =  4.000 öl =  7.5859 km 
1 tengeri mérföld =  1.852—1.855 km (országon

ként változó)
1 angol mérföld =  1.760 yard =  1.6093 km 
1 angol yard =  3 láb =  0.9144 méter 
1 angol láb (foot) =  12 hüvelyk (inch) =  0.3048 

méter
1 francia lieue (mérföld) =  4.4519 kilométer 
1 orosz werszt =  1.500 arsin =  1.0668 kilométer 
1 orosz arsin =  0.7122 méter

Területm értékek.

1 födrajzi négyzetmérföld =  55.086 km*
1 öl2 =  36 láb* =  3.597 méter*
1 láb2 =  144 hüvelyk2 =  0.099 méter2 
1 magyar hold =  1.200 öl2 =  0.4316 hektár =  

4316 méter2
1 kataszteri hold =  1600 öl2 =  0.57546 hektár =  

5755 méter2
1 angol négyzetmérföld =  640 acre — 2.59 kilo

méter*
1 acre =  4046 méter*
1 orosz négyzetwerszt =  1.138 kilométer2 
1 orosz deszjatin =  1.0925 hektár.

K öbm éterek  és  űrmértékek.

1 köbméter =  0.147 köböl =  31.667 köbláb 
1 bécsi köböl =  213 köbláb =  6.821 köbméter 
1 bécsi köbláb =  1728 köbhüvelyk =  0.032 köb

méter
1 magyar icce =  2 meszely =  0.848 liter 
1 icce =  2 meszely =  0.707 liter 
1 pint =  2 icce =  4 meszely — 1.415 liter 
1 bécsi akó =  40 pint =  0.566 hektóliter 
1 magyar akó =  64 icce =  0.543 hektóliter 
1 osztrák mérő =  61.487 liter 
1 pozsonyi mérő =  62.530 liter 
1 pesti mérő =  93.8 liter 
1 erdélyi véka =  0.231 hektoliter 
1 angol regisztertonna =  283 köbméter 
1 angol hajótonna =  1.19 köbméter 
1 angol Imperial Quarter =  8 bushel =  290.9 

liter
1 angol bushel =  8 gallon =  36.35 liter 
1 angol oarrel =  163.5645 liter 
1 amerikai bushel =  35.237 liter 
1 amerikai gallon =  3.785 liter 
1 orosz csetvert =  209.9 liter

S ú ly  m értékek.

1 bécsi lat =  17.50 gramm 
1 bécsi font =  32 bécsi lat — 0.560 kg 
1 bécsi mázsa = 1 0 0  font =  56.006 kg 
1 osztrák tonna =  1120.12 kg 
1 amerikai hundredweigt =  45.36 kg 
1 amerikai kis tonna (short tón) =  907.18 kg 
1 angol tonna =  20 hundredweight =  1.016 kg 
1 angol hundredweight (cwt.)= 112 font =  50.80 kg 
1 angol font =  16 uncia (ounce) =  0.4536 kg 
1 angol quarter =  2 stone =  28 font =  12.70 kg 
1 orosz púd =  40 font =  16.38 kg 
1 orosz font =  409.51 gr

Várom a tavaszt.
Várom a tavaszt, a rügyfakadást,
Szivemnek tavaszát, ébredését.
Várom a tavaszt, hogy illatos légben, 
Szárnyaljon a lelkem, fel a magas égig! 
Hogy érezzem a boldog szenvedést.
Virágos réten, játszadozó gyermek,
Boldog kacagását.
Hogy érezzem rügyfakadás után, 
Virágkelyhekben, elrejtett,
Méznek az ízét.

Várom a tavaszt, hogy leolvadjon rólam,
A jéghónak szorító tömlöce!
Várom az „Életem" a napnak melegét, 
Melyet a magasból sugárzanak szent Kezek. 
Várom a tavaszt, az el nem múló rügyfakadást. 
Ahol a virágok élnek,
Sohasem hervadnak el.
Várom a tavaszt, hogy a porba dobjam,
A bűnnek hervadt virágjait!
Lelkem zálogát.

Óh tavasz, borítsad virágba szivemet.
Add vissza az „Életemet,"
Mert most Halott vagyok.
Mint száraz kórót fujdogál a szél, tép a vihar! 
Add vissza az „Életem" erős gyökereket. 
Amelyek elszáradni ne bírjanak soha!
Jöjj, segíts, mert emészti a lelkem,
Az elszáradt virágok, undorító Bűze.
Jöjj tavasz, hogy érezzem a tiszta szűz illatát, 
Szivemnek ébredéséi.

Várom a szent napot, az Ébredés napját, 
Hogy fehérre mossam lelkemet: 
Napsugárban fürdő, csobogó patakban.

Felelős szerkesztő és kiadó:

GÖLLNER MÁRIA.
E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE,
Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


