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A Nobel-díj.
Az idén múlt negyven esztendeje, hogy meghalt 

Nobel Alfréd svéd vegyészmérnök, aki tudományos, 
valamint a béke érdekében kifejtett munkásság jutalma
zására a legnagyobb alapítványokat tette. Körülbelül 
ötvenmillió svéd koronát kitevő vagyonának kamatai
ról úgy intézkedett, hogy az összeg öt részre osztva 
évenként jutalomdíjként adassék olyan kiválóságoknak, 
akik a fizika, a kémia, az orvostan vagy élettan terén 
korszakos felfedezést tettek, továbbá, akik eszményi 
tartalmú irodalmi munkásságukkal tűnnek ki, végül azok
nak, akik az emberiség békéjének ügyében buzgón fára
doztak. Egy-egy díj körülbelül 130.000 pengőre rúg. ,

Nobel Alfréd, a nagylelkű alapító Stockholmban 
született 1833 okt. 1-én. A stockholmi egyetemen vegyé
szetet tanított. Kísérleteket végzett a nitroglicerinnel, 
amely minden robbanóanyag közül a legrettenetesebb 
erejű. Technikai célokra, az emberi erő kímélésére akarta 
megszelídíteni ezt a szörnyű anyagot. Laboratóriuma 
1864-ben a levegőbe repült. Újra berendezve, törhetetlen 
energiával folytatta a munkát, mely végül is a dinamit 
feltalálásával eredményre vezetett. A dinamit feltalálása 
az addig kezdetleges bányaiparnak, kőtöröknek, útépítés
nek (alagutak) stb. új lendületet adott. Okos és jó
indulatú kezekben a dinamit valóban az, aminek láng
eszű feltalálója szánta: az emberi erő kimélöje, helyette
sítője, hiszen pár pillanat alatt sokszáz ember munkáját 
elvégzi.

Nobel később Franciaországba ment, ott is labora
tóriumot rendezett be és folytatta a robbanóanyagokkal

való kísérleteit. E kísérletezés közben találta fel a füst
nélküli lőport. Ez valóságos forradalmat idézett elő a 
hadászatban. Az addigi füstös lőpor ugyanis (nem 
ugyanaz, mint a ma hasonló elnevezés alatt forgalomba 
hozott lőpor) lövés után kormos, sűrű füstfelhőt képe
zett a lövő arca előtt, ami az újabb célzást lassúvá és 
bizonytalanná tette; azonkívül a golyót legfeljebb pár 
száz méternyire vitte el. A füstnélküli lőpornak tiszta
ságán kívül az a nagy előnye, hogy 2 l.2-szér nagyobb 
a hordó-és átütő ereje és a löveg által leírt vonal sok
kal kevésbé tér el az egyenestől (laposabb kört ír le) 
úgy, hogy 1600 lépésre még teljes pontossággal lehet 
a fegyvert beállítani. E találmány következtében az egész 
világ hadseregei óriási átalakuláson mentek keresztül. 
Innen lehet számítani annak a hadviselési módnak a 
kezdetét, amely a személyes bátorság és erő kiküszöbö
lésével, lassan-lassan mindinkább csak a jó gépek és 
ami ezzel vele jár: pénz kérdésévé teszi a háborút

Nobel találmányának szabadalmát minden állam 
óriási összegért vette meg; innét eredt óriási vagyona. 
A békeszerető és finomérzésü mérnök keserű lélekkel 
látta élete utolsó éveiben, hogy az európai államokat az 
ö véletlen találmánya mind szörnyűbb és kegyetlenebb 
fegyverkezésre viszi rá. U. i. valóban az ö találmánya 
indította meg azt az örült fegyverkezést, mely végül is 
a világháború szerencsétlenségéhez vezetett. Különösen 
Német- és Franciaország vetekedtek; ha ma az egyik 
alkalmazott egy vastag páncélt hadihajóin, holnap a 
másik építtetett egy ágyút, mely képes volt azt átütni
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stl). Úgy, hogy Nobel, aki tisztánlátással észlelte az 
eseményeket, súlyos lelkifurdalásokat érzett végzetes 
találmányának nyilvánosságra hozása és értékesítése 
miatt. Ennek tulajdonítható, hogy egész vagyonát a már 
említett módon jótékony célra hagyta. Azt gondolta, hogy 
ha már az 6 találmánya folytán ilyen szerencsétlenség 
szakadt a világra, legalább abból a pénzből, amit talál
mányáért kapott, a békére törekvő munkát, a műveltség 
előmozdítását támogassa. Nobel Alfréd élő példája a 
szerencsétlen szerencsés embernek, mert jószándéka, 
szorgalma és tehetsége egy oly találmányhoz vezette, 
mely által világhírre tett szert s talán a világ egyik leg
gazdagabb emberévé lett, de mindez nem okozott neki 
örömet: ellenkezőleg lelkiismeretfurdalást, gyötrelmet és 
belső meghasonlottságot. Mikor 1896 dec. 10-én meghalt, 
egy nemeslelkű, de szerencsétlen ember lelke hagyta el a 
földet, kit gazdagság és hírnév nem tudott megnyugtatni.

A Nobel-dijat 1909 óta osztják ki, mindig az 
alapító halálának évfordulóján. A megjutalmazott tudó
sok között szerepelnek a következő fizikusok: Röntgen, 
a Curie-házaspár, Marconi, a magyar származású 
Lénárd Fülöp és Bárány. Vegyészek: Vaut Hoff, Fischer, 
Arrhennins, Ramsay William, Buchner, Ostwald, Werner

Alfréd. Orvosok: Behring, Koch Róbert, Mecsnikov, 
Ehrlich és Carrel. írók: Sully-Prondhomme, Monnisen 
Tivadar, Björnson, Mistral, Echegeray, Sienkievicz, 
Carducci, Kippling, Lagerlöf Selma, Maeterlink, Haupt- 
mann Gerhard, Rabindranat Tagore. A békedíjat kapták: 
Dunant H. (Genf), Cremer W. R. (London), Suttner 
Berta bárónő (Bécs), Roosevelt Tivadar (Amerika), 
Moneta E. T. (Olaszország), a berni nemzetközi béke
iroda, Root Eliku (Amerika), La Fontaine Henri (Brüsszel).

A legutóbbi Nobel-dijkiosztásnak jubiláris jellege 
volt, mert az alapítvány megnyílta óta, éppen a harmin
cadik volt. Ezúttal a következők részesültek a Nobel- 
jutalomban: Chandrasekhara Venkata Román indiai fizikus 
(Kalkutta), Fischer János vegyész (München), Langsteiner 
orvosprofesszor(New-York), SincklairLewis író (Amerika). 
A békedíjat Kellog volt amerikai állámtitkár és Soeder- 
blom upsalai hercegérsek kapták.

A díjkiosztásra, mely Oszlóban, Norvégia fővárosá
ban folyt le üunepies keretek között, a kitüntetettek vala
mennyien megjelentek. A dijat beszéd kíséretében a 
svéd király személyesen nyújtotta át a kiváló férfiaknak, 
akik ugyancsak ünnepi beszédben köszönték meg a ki
tüntetést.

A rádió-vevőkészülék.
(Kristálydetektoros vevő.)

Mint már előző cikkünkben említettük, a vevő
készülékek két nagy csoportra oszlanak: a „lámpás", 
azaz helyesen elektroncsöves készülékekre és a kristály- 
detektoros készülékekre.

A könnyebb megértlietőség szempontjából elsőnek 
a kristálydetektoros készülékkel foglalkozunk.

A kristálydetektoros készülék nevét legfontosabb 
alkatrészétől, a kristálytól nyerte. Azt lehetne mondani, 
hogy a kristály a lelke a készüléknek, mert a kristály 
alakítja át a gyorsváltakozású elektromos áramot, mely 
a hangáramot hordozza, lüktető egyenárammá és így 
alkalmassá teszi arra, hogy a fejhallgatót megszólaltassa. 
Ennek a kristálynak anyaga: galenit, antimon, pirít, 
chalchopirit, cinkit, sciliciuni, magnetit, telur stb. Lehet 
természetes és mesterséges. A természetes kristályt már 
kész állapotban találják a természetben, a mesterséges 

•ellenben leggyakrabban két anyag összeolvasztása, eset
leg kristályosítás révén nyerik. A mesterséges kristály 
előnye a természetessel szemben, hogy az ember meg
felelő anyagok összeolvasztása útján céljainak leginkább 
megfelelőt készíthet és annak felületét szándékának meg
felelően alakíthatja ki.

A készüléknél a kristály mellett láthatunk egy vele 
érintkező tüvékonyságú spirálisan meghajtott huzalt, ez 
alkotja a kristállyal együtt a kristálydetektort.

Ezt a detektort szokás a por és rázkódás elleni 
védekezés céljából zárt tokba szerelni.

A kristálydetektoros vevőgéphez tartozik még egy 
tolókás tekercs, mely a hangolásra szolgál. A készülé
kek kondenzátorral, variométerrel, variokoplerrel is épít
hetők, ezek azonban annyira bonyolult alkatrészek, hogy 
megfelelő előkészültség nélkül az ezekről szóló magya
rázatot megérteni majdnem lehetetlenség.

Itt csak arra szorítkozunk, hogy a legegyszerűbb 
kristályos készülék alkatrészeit felsoroljuk. Áll pedig ez 
a következőkből: antennából, melyről már volt szó, itt 
csak annyit jegyzünk meg, hogy az antennának a föld
del jó vezető összeköttetésben kell lennie, a tolókás te
kercsből és a kristály detektorból, ha így készen van 
az anyag, akkor már csak egy fejhallgató kell, hogy él
vezni lehessen a helyi adóállomás legfrissebb műsorát. 
Természetesen nagy követelményeket, illetőleg igényeket 
a kristálydetektoros készülékkel szemben támasztanunk 
nem szabad, mert azok csak az adóállomás közvetlen 
körzetében válnak be, vevökörzetük maximuma alig 
haladja meg a 100 km-t.

Hibája még a detektoros készüléknek, hogy hangja 
gyenge, amin ugyan erősítőkkel lehet segíteni, de így meg 
a legfőbb előnye, az olcsósága vész el.
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Balkán és Skandinávia.
(összehasonlítás.)

Irta: Bán Márton.
A külföldet járó ember egész temészetes, hogy 

összehasonlítja az egyes országban tapasztaltakat. A 
két legutóbbi nyári vakációban egy-egy tanulmányutat 
tettem, előbb északon, Svédországban, Norvégiában és 
Dániában, utóbb Jugoszláviában, Bulgáriában, Török- és 
Görögországban.

Az előbb említett országok Európának két ellen
tétes végén fekszenek. Balkánt ugyan szeretik keletnek is 
emlegetni és a művelt nyugattal összehasonlítani, de 
tapasztalataim szerint, az ellentét nyugat és kelet közt 
nem oly feltűnő, mint észak és dél között.

A földrajzi helyzet és az éghajlati viszonyok ellen
tétes volta maga után vonja a tájak és termesztmények 
másféleségét is.

A növényvilág kialakulását elsősorban a hőmér
séklet, másodsorban a csapadék évi mennyisége, illetve 
évszakos eloszlása befolyásolja. A Skandináv államok 
a hűvös mérsékelt és egyenletes csapadék-eloszlású 
tájzónába esnek, míg a balkáni államok a meleg 
száraz szélsőséges zónába esnek. Norvégiában csak köz
vetlen a tengerpartokon van zöld növénytakaró, törpe- 
fenyő, nyírfa, de már pár kilométernyire a tengertől a 
magas felföldeken a zord és kietlen éghajlat következ
tében kopár a tájék, legfeljebb mohok és zuzmók von
ják be a sziklákat.

A norvég partok a tenger felöl jövő meleg áram
lás következtében enyhe éghajlatúnk még a magas 
északon is. Ugyanilyen magasságban másutt, ahol nincs 
meg a meleg tengeri áramlás, elviselhetetlen a téli hideg. 
Szeptembertől—májusig, tehát télen a tenger vize melegebb 
a levegőnél, tehát a tenger vize mintegy fűt. Nyáron pedig 
a tenger vizének állandó hűvössége teszi kellemessé az ég
hajlatot, úgyhogy nyáron 18—20,lC.-nál melegebb ritkán 
szokott lenni. Gyümölcs és gabona természetesen ilyen 
helyen nem terem. Norvégia déli részén legfeljebb a 
cseresznye érik meg, de az is csak szeptemberben. Üveg
házakban termesztik még a zöldségféléket is. Nagyobb 
városokban díszes üvegházak vannak, rendesen növény
kertekkel kapcsolatban. Az oslói, stockholmi, koppenhágai 
botanikus kerteknek üvegházai igazán gyönyörűek. A 
botanikus kertek egyúttal üdülőhelyek is.

A Balkánon ilyen üvegházakra nincs szükség, 
hiszen már Sztambulban, Athénben a pálmák szabadban 
diszlenek. Athén utcáin igen szép datolya- és legyező- 
pálmákat lehet látni. Az athéni királyi kertben igen sok 
a délszaki növény, narancsfa is van itt bőven, de nekem 
legjobban tetszett az a kis erdőség, amelyet a virágokkal 
teli leanderfák alkottak.

Természetesen az agavé és kaktuszok sokfélesége 
is szépen van itt képviselve. Ha nem volna itt nyáron 
oly tartós a szárazság, még szebb lenne a növényzet, 
de néha bizony 3 —4 hónapig se esik (pl. Athénben) az 
eső, igy az előbb említett növényeket szorgalmasan kell

öntözni. A szárazság az oka annak is, hogy nagy terü
letek teljesen kopárok. .Üszkübtöl vagy ahogy most 
nevezik, Skopljétöl délre a vonat, a Vardar folyó mellett 
haladva, nagyon sivár kiaszott területeken megy keresz
tül órák hosszat. Csak közvetlen a folyó partját szegé
lyezi kis fűz- és nyárfasor, különben ameddig a szem 
ellát, csak sivárságot látni. Tavasszal még zöldek e tájak, 
de nyáron már kiszárad itt a nap hevétől minden fűszál

A Balkánon átlag 30—35°,u a terméketlen terület, 
Norvégiában 75" », hazánkban csak 5%. Ha arányba 
állítjuk a termőterületek percentjét a népsűrűséggel, 
akkor megállapíthatjuk, hogy mind a Balkánon, mind 
Skandináviában sehol sincs oly sűrűn lakott terület, mint 
hazánkban, igy a megélhetési viszonyok is átlag kedve
zőbbek. Mert míg a Balkánon négyzetkilométerenként 
35—45 ember lakik, addig Svédországban 14, Norvégi
ában csak 8, hazánkban pedig 8(i ember él átlag egy 
négyzetkilométernyi területen.

A megélhetési viszonyokon igen sokat segít az a 
körülmény is. hogy mindegyik balkáni és északi ország
nak tengere is van. A tenger igen sok embernek ad 
kereseti lehetőséget, a hajózás, hajóépités. kereskedelem 
és halászat különféle ágaiban. Norvégia sok helyén tel
jesen terméketlen vidékeinek lakói kizárólag halászattal 
foglalkoznak. A hal a norvég export egyharmadát teszi. 
A heringfogás kedvéért laknak itt az edzett norvégok 
a sötétség és világosság e szélsőséges honában.

Évente körülbelül tizmilliárd darab kerül innen 
forgalomba. Érdekes, hogy a halak száma a megfigye
lések szerint évszázadok óta nem csökken. A norvég 
partokon a halászatot nagyon megkönnyíti a sajátságos 
szaggatott part-alakulat. Ezeknek az érdekes és szép, 
messzire benyúló, sokszor elágazó, meredekpartú tenger
öblöknek, az úgynevezett fjordoknak a száma oly nagy, 
hogy a számítások szerint, ha e partvonalak ráncait egye
nes vonalba kihúznák, akkor az a Nord-kaptól—Sztam- 
bulig érne. A Balkán tengerein is van halászat, de nem 
oly jelentős. A Balkánon nagyobb szerep jut a föld
művelésnek és állattenyésztésnek. Bulgária a kisbirtoko
sok hazája, a lakosság háromnegyedrésze őstermelő. 
Legfontosabb mezőgazdasági termékei a búza és a kuko
rica. A bolgár zöldség-kertészet rendkívül fejlett és világ
szerte ismeretes. A rózsatenyésztés és a rózsaolajtermelés 
kiviteli szempontból is fontossággal bír. A rózsaolajat 
a franciák vásárolják össze.

Görögországban gabonát keveset, inkább kukoricát 
és dohányt termelnek. Jelentős a déligyümölcs, olajfa, 
aprószölő-(mazsola) termesztés. Jugoszlávia északi részén 
nagyon jó termőföldek vannak. Az európai Törökország 
nagyon kicsiny most már, termesztményei jelentéktelenek. 
A kisázsiai termesztményekkel látják el az ország leg
népesebb és még ma is legjelentősebb városát, Sztambult. 
A Balkánon régebben több volt az erdő és legelő, mint 
most, úgyhogy a szarvasmarhatenyésztés már nem olv 
virágzó, inkább juhot és kecskét tenyésztenek nagyobb 
számban.
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A Skandináv államoknak nagy kincsük a szinte ki
meríthetetlen fenyveserdők. A kitermelt fát ott a hely
színen feldolgozzák a sok vízierö energiája segítségével.

Az északi államok kereskedelme határozottan fej
lettebb, mint azt a beviteli és kiviteli forgalom is bizonyítja.

Érdekes az északi és déli államokat a közlekedés 
fejlettsége szempontjából is összehasonlítani. Általában 
a tengeri hajóforgalom mindenütt fejlett.

(Folyt, köv.)

Dr. Kabos János karácsonya.

Sűrű, nagy pelyhekben hullt alá a hó. Mintha 
milliónyi apró, kis virágszirom kelne útra, úgy játsza
doztak a légben vígan, egymást kergetve, mígnem a 
meddő játékban teljesen kifáradva szárnyaszegetten hull
tak alá s ott egymásra találva, — összcölelkezetten, for
rón csókolódzva, pihegve pihentették játékban kimerült tag
jaikat.

Karácsony volt s az utcán járó-kelő emberek sze
mében nyugodt tiszta öröm, a szent béke látszott. Dr. 
Kabos János bámulva állt az utcán és csodálkozva nézett 
mindent. Úgy érezte, hogy valami különös, a sajátjától 
merőben eltérő, ellentétes világba került, amely húzza, 
vonzza magához, mint a nagy világűr fáradt bolygóit a 
naprendszer középpontja. A derült emberi áradat pillanatok 
alatt változtatta át borús kedélyét. Ragadta magával a 
hangulat, a mások öröme. Kedvesnek és szépnek találta 
a szállingózó hópelyheket, a fényt, az emberek mosolyát.

Szokatlan frissességgel ért törzskávéháza elé; 
pár másodpercig habozva állt meg az ajtóban, tanako
dott, hogy bemenjen-e, aztán pillanatnyi lázadozó han
gulata felett győzött a megszokás, a beosztott, kényelmes 
életrend meghatározott útja — és belépett.

A meleg füstös levegő elbágyasztotta; fáradtan ros- 
kadt egy székbe. A forró kapuciner is csak meleget ön
tött fáradt tagjaiba, de nem lelket, amely felrázta volna 
gépies egyhangúságából. Fanyar unott arccal rágta füs
tölgő szivarját és arra a pár percre gondolt, amit kinn 
az utcán töltött — lakásától a kávéházig —, arra a 
ritkán észlelt elégedettségre, mely az emberek szeméből 
feléje világion. Nem talált magyarázatot erre a szokatlan 
jelenségre. Pedig ez alatt az idő alatt benne is ismeret
len hangulat fakadt fel. Körülnézett valami ismerős után, 
s akkor látta csak, hogy a kávéház úgyszólván teljesen 
üres. Hirtelen eszébe jutott, hogy karácsony estje van.

Karácsony. . . Most már megértett mindent; az 
embereket, az utca örömét, a sietést, a fényt... Régi gyer
mekkori képek viharzoitak fel emlékében: napokig tar
tó türelmetlen várakozás; égő, lobogó karácsonyfa, aján
dékok, örömök; anyai csókok, szeretet. . .  és a halál, 
mely elvitte az anyját, a szeretetet, a karácsonyt, min
dent. ..  Majd hosszú iskolaéveinek szakadatlan tanulása, 
amely fiatalkorát teljesen felölte. Hatalmas elméje min
den megerőltetés nélkül szippantotta magába a tudást.

Büszkén tekinthetett vissza elmúlt életidejének hősies küz
delmére: az egyetemi katedrára, melyet fiatalon ért el 
és tudományos értekezleteire, amelyek halhatatlanná tet
ték nevét.

De a hit, szeretet, a lelki és a mindennapi élet 
örök fogalom maradt előtte. Ismerősei, kartársai tisztel
ték, mint nagyeszű tudóst, akinek világmegváltó esz
méi népeket foglalkoztatott; a kávéházban szívesen látták, 
mint állandó vendéget, de mindez karácsonyi emlékek, 
szeretet és öröm nélkül. Díszes legénylakása rideg volt, 
mint a szive és nem ismert mást, csak a szakadatlan 
tanulást.

Karácsony estje. . .  nem ment ki az eszéből.. .  Az 
öröm, a szeretet ünnepe. . .  s hogy ez milyen derűsen, 
mennyi jótékonysággal hat az emberi kedélyre, az érzé
sekre, azt látta a járó-kelők boldog sietésében, ragyogó 
mosolyában. Pár perc alatt ő maga is, mintha újjászüle
tett volna. Jó volt látni a mások örömét, várakozását... 
Édesanyja halála óta sohasem volt karácsonya, nem
volt öröme, csak a szakadatlan tanulás, a munka-----
Hosszú heteket, hónapokat, éveket felemésztő munka. 
Egész idő alatt alig vette észre, hogy él, csak dolgozott, 
lüktetett nagy célja felé.. .  Bár fiatal volt, erős és egész
séges, tanulmányai közepette elfojtott magában minden 
érzést!

„Karácsony". . .  felkacagott keserűen; MarxésEngels 
nyomdokain haladva beköltözött szivébe a vallástalan-
ság is.

De ilyen ridegnek, ennyire reménytelennek még 
soha nem látta életét. Eszébe jutott egy olasz népdal 
kezdete, lent hallotta valahol, az örök város környékén: 
„Az életnek tarlalmat ad a szeretet"... Hát ő nem ismerte 
a szeretetet. Senki nem örült az ö létezésének; nem várt 
és nem kapott soha semmit, de nem is adott!

Azaz egykor nagyon régen. . .  pár esztendővel ez
előtt. . .  És szinte maga előtt látta a tiszta, egyszerű, hó
napos szobát — szakadatlan tanulása és nélkülözései 
színhelyét —, ahol mégis annyi öröm és nyugalom, annyi 
boldog óra követte egymást. Éppen karácsony előtt volt: 
a barna, szelíd leányfej — lakásadónője leánya — alá
zatosan szeretettel hajolt feléje. Vájjon mi lett azóta a 
szelíd kedves kis Marikából?

Valószínűleg férjhez ment már! Talán ö is járt ma 
este az utcán, ahogy az úrának, kis gyermekeinek kará- 
•csonyi ajándékot vásárolt.

Elkeseredés, lázongás lett úrrá rajta: a teljes el- 
hagyatottság érzése vad kitörésekre késztette őt. Tob
zódásából a hideg éjszakai levegő térítette magához. 
Éjfél körül járt az idő. Ahogy mámorában ide-oda tá- 
molygott, lábai alatt ropogott a szüztiszta hó és vala
hol a közelben felhangzott a harang szava. Ércesen, 
tömören, remegő híradással, mint Róma nagy harangja, 
hívta a „jóakaraté embereket" karácsonyi éjféli misére.

Ez a lágy, kedves harangszó húzta, vonzotta magá
hoz, mint egy különös kinyilatkoztatás, amely csak neki 
szól, — mint egy isteni szózat. Nem tudott nevet adni
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érzéseinek, gondolatainak, maga sem tudta, mit akar, 
vár-e valamit, öntudatlanul ment a harang szava nyo
mán és csak akkor kapott észhez, mikor már a temp
lomban volt. Kényelmetlenül érezte magát; az önkívület
ben levő ájtatos tömeg, amely a zsúfolásig telt templom
ban jobbra balra iökdüste; a tömjén és a fenyőágak 
illata oly különösen furcsán — inkább kellemetlenül — 
hatott rá. Kényszeredetten fészkelödött helyén. Körül
belül olyan feszengő érzés lepte meg, mint tízéves 
korában, mikor első szent áldozáshoz járult. Itt is magá
nyosan, elhagyatva érezte magát; az ö lelkében nem 
támadt áhítatos fohász, esdeklő könyörgés, nem szüle
tett újjá a karácsonyi kis Jézus. És lassan a kijárat felé 
hátrált.

Egyszere csak megállt — földbe gyökerezett lábak
kal — és tekintete fürkészően vizsgált egy szelíd leány
arcot, amelynek profilja oly ismerősen rajzolódott ki az 
oszlopcsarnok félhomályából. Nem, semmi kétség nem 
férhet hozzá. . .  ezek a kedves ismerős vonások, amelye
ket a bánat, lemondás, a titkolt szenvedések annyira 
megnyujtoftak, oly átszellemülné tették, a régi kedves 
kis Marikának drága vonásai. És aztán csak állt és nézte 
a leányt, aki fiatalságával, szépségével maga volt a meg
testesült szentség és áhítat.

A leány erős nézésének hatása alatt lassan abba
hagyta az éneklést s valami belső erőtől ösztökélve 
fordította feléje fejét. Először csodálkozón meredt rá 
szeme, majd pillanatra a felismerés öröme siklott végig 
arcán, aztán riadtan húzta vissza tekintetét. Csak később, 
— néha, lopva — egy-egy pillanatra fordult feléje.

Dr. Kallósnak ez is elég volt; ez a pár lopva fe
léje vetett pillantás és az, hogy nézhette, láthatta a leányt, 
pirosra gyűlt arcát, átszellemült, megnyúlt vonásait. S 
ahogy nézte, megérezte, átértette a karácsony áhítatát, 
szentségét, a szeretet születését és életre kelt szivében 
az első ima, az első szent fohász, az első hit.

Glória in excelsis Deo... Dicsőség mennyben az 
Istennek!

A mise végén egy meleg, kedves pillantással búcsú
zott tőle a leány. Öt pedig a tömeg tolongása, ereje, a 
kijáratok felé törekvése, más irányba sodorta. Kétségbe
esett erővel tülekedett, könyökével útat vájt, tépte, sza
kította magát; hátakat, oldalakat gyömöszölt, lábakat 
rugdosott, tyúkszemet tiport, csakhogy el ne veszítse 
szem elől a leányt. S mikor utolérte, lihegett, fújt s ziháló 
lélegzete alig bírta kinyögni:

— Marika...
A leány melegfényü szeme szelíden fordult feléje.
Azt akartam mondani Marika, hogy hat év alatt 

nem tudtam elfelejteni magát és szeretetnélküli nyo
morult életet éltem.

A leány keze bizalommal simult az övébe s a hangja 
remegett kissé, de bizalommal szólt:

— Mindig vártam magára Jani!
Hazafelé mentében sokáig nézte a sötét égboltozatot, 

a tündöklő csillagokat és azon tűnődött, hogy micsoda

isteni útmutatás, a Gondviselésnek milyen kifürkészhe
tetlen csodája vezérelte őt ma a templomba, a hat éve 
elhagyott szerelmese közelébe. Ki az az erő, az a nagy 
jóság, aki ott lakik a magasságban, a végtelen minden- 
ségen túl, aki látta az ö magára hagyott céltalan életét? . . .  
Mert tudta bizonyosan, hogy a legnagyobb kincset, a 
szeretetet kapta meg karácsonyi ajándékul.

Világ folyása.

Elengedték a  földhöz ju to ttaknak  az 1930 év
re já ró  törlesztési rész egyharm adát. A földbirtok
rendezési eljárás során a földhözjutottak 1929. évi január 
hó 1-től kezdve kötelesek voltak a megállapított ár 54  
százalékát kitevő évi törlesztőrészleteket megfizetni. Az 
időközben bekövetkezett súlyos gaztlasági helyzet, első
sorban a búza árának nagymérvű csökkenése miatt azon
ban a földhözjutottak nagy része az elmúlt évben nem 
tudott fizetési kötelezettségének eleget tenni. Ennek követ
kezménye volna, hogy a földhözjutottak nagy töme
gét már a folyó gazdasági év elején ki kellett volna 
mozdítani. A földhözjutottak nagy tömegének a kimoz- 
ditása azonban meghiúsítaná azt a fontos gazdasági és 
szociális-politikai célt, amelyet a földreform érdekében 
hozott törvények el akarlak érni.

Ennek elkerülése céljából és hogy az érdemes, 
törekvő földhözjutottak képesek legyenek a nehéz gazda
sági helyzetben is a nekik juttatott földeket megtartani, a 
minisztertanács mai ülésében Wekerle Sándor pénzügy- 
miniszter előterjesztésére elhatározta, hogy a földhöz- 
jutottakat olymódon kívánja támogatni, hogy figyclembc- 
véve a búza és egyéb mezőgazdasági termények érté
kesítési lehetőségét, a jogosan megállapított vagy meg
állapítandó földár 1930. évre járó törlesztési részének 
egyharmadrészét elengedi.

A belügym iniszter rendelete a  közm unkákról
A belügyminiszter a középítési munkálatoknak a tava
szi hónapokban való végeztetéséről körrendeletét adott 
ki. Az építési munkálatokkal összefüggő iparokban és 
a mezőgazdaság által elsősorban foglalkoztatott iparágak 
megrendeléseiben ugyanis a nyári hónapokban, valamint 
az ősz elején rendszerint torlódás áll elő. Az ipari mun
kásság egyenletesebb foglalkoztatása érdekében tehát 
kívánatos, hogy a középítési munkálatok már a tél folya
mán teljesen előkészíttessenek, az azokra vonatkozó verseny- 
tárgyalások január-február hónapokban kiírassanak, 
az odaítélés pedig lehetőleg március végéig megtörtén
jék, hogy az ipari munkásság a kora tavasszal kereset
hez jusson.

A miniszter ezért felhívja a hatóságok figyelmét 
arra, hogy az építési munkálatoknak intézésénél, továbbá 
a lakatos-, géplakatos- és kovácsszakmákat érdeklő 
megrendeléseknek kiadásánál az iparosok egyenletes 
foglalkoztatására is tekintettel legyenek.
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Egy érdekes élelm iszergyár Németországban.
Eddig a gyárszerü mezőgazdasági termelés hazája Ame
rika volt. Miként most egy érdekes híradásból látjuk, 
már Németországban is vannak ilyen gyárszerű mező
gazdasági üzemek. Egyik rézárugyár még a háború ide
jén, mikor nagy élelnűszerinség uralkodott, a munkások 
ellátására a gyár közelében farmot vásárolt, később 
azután kísérleti farmmá rendezték be, melyen a leg
fantasztikusabb termelési módszereket próbálják ki. A 
zöldségágyakat villamosárammal melegítik, gépekkel öntö
zik, a melegházakat egész különös melegítési rend
szerrel fűtik.

Legérdekesebb azonban a farm baromfitenyészetc. 
4500 tyúk van a nagyszabású és legmodernebbül be
rendezett baromfitelepen, amelyek olyan tojószekrények
ben tojnak, amely a tojást az alatta mozgó szalagon 
rögtön továbbviszi az erre a célra szolgáló helyiségbe. 
Érdekes a farm értékesítési rendszere is. A racionali
zálás szempontjából a környékbeli gazdaságok részvé
telével együtt termékeiket mindenféle közvetítői kéz ki
kapcsolásával értékesíti. Naponta erre a célra berende
zett eladási autókat küldenek Berlinbe, amelyeknek szá
mát már emelték.

Nem mások ezek, mint mozgó élelmiszerüzletek, 
melyek rendszeresen meglátogatják Berlin különböző 
városrészeit, bizonyos helyeken megállnak. Az egyik 
oldalon egy széles deszkalapot engednek le és kész az 
eladási asztal. Ezzel a módszerrel a mai kicsinybeni 
árakkal szemben 40—50 százalékkal olcsóbban tudják 
adni az egyes élelmiszerféléket. Természetesen a keres
kedők részéről a farmtulajdonos-gyár a leghevesebb 
támadásoknak van kitéve, mert joggal féltik a farmautó
tól vásárlóközönségük elmaradását.

N ém etországban nagy sikerrel űzik a prémes 
állatok  tenyésztését s újabban a délamerikai hód- 
patkány tenyésztésével kísérleteznek. A hódpatkány prémje 
nutria-prém néven ismeretes és meglehetősen keresett áru 
a prémpiacon. Tenyésztése tehát jövedelmezőnek ígér
kezik, annál inkább, mert a hódpatkány a legigénytele
nebb állatok egyike. Nyáron mindenféle fű a tápláléka és 
még a másként nehezen értékesíthető savanyú füveket 
is megeszi, télen pedig burgonyán, répán és szénán is 
jól kitelel; szaporasága is elég kedvező, mert évenként 
kétszer is fiadzik és mindenkor 3—8 kölyke van.

Németországban is nagy gazdasági válság, munka- 
nélküliség és nyomor van, — de ott mindenki teljes ere
jével próbál újabb és újabb dolgokat kitalálni, amivel 
segíthet önmagán és másokon.

Teljesen m egszűnt a kivándorlás a tengeren
túli állam okba. Az Egyesült-Államok területére az 
1930 31 fiskális esztendőre a bevándorolható magyarok 
számát összesen 869-ben állapították meg. Ebbe a számba 
nemcsak a megcsonkított kis Magyarországon, de az 
egész világon szétszórtan, tehát az elszakított területe
ken élő magyarok is beleértendők. Úgyhogy végül csonka

országunkból mintegy 300 magyar bevándorlását engedi 
meg az amerikai Egyesült-Államok idei kvótája.

Az Egyesült-Államokban azonban olyan rendkívül 
nehezek a munkaviszonyak és olyan óriási az idegenből 
bevándorolt munkanélküliek száma, hogy az Egyesült- 
Államok kormánya szükségesnek látta most a bevándor
lást teljesen megállítani.

December hónapban az Egyesült-Államok kormá
nya úgynevezett „vészsürgönyök“-kel árasztotta el az 
európai államokban székelő konzulátusait és utasította, 
hogy Amerikába további intézkedésig vízumot ne állít
sanak ki.

Eszerint január elsejétől az Egyesült-Államokba 
csak az ott megtelepedettek hozzátartozói mehetnek ki, 
de ezek is a vízum kiadása előtt kötelesek igazolni, hogy 
künn tartózkodó családtagjaik gondoskodnak az eltartá
sukról. Munkavállalás céljából az Egyesült-Államok terü
letére jelenleg egyáltalán nem bocsátanak be kivándorlókat.

Az Egyesült-Államok már esztendők óta erősen 
korlátozzák a bevándorlást és amiatt a magyarországi ki
vándorlók nagyobb tömege inkább Kanada felé vette útját

A múlt évben Kanadába összesen 2547 magyar- 
országi lakos vándorolt ki, amíg az előző 1929. évben 
4616 magyar kivándorló lépte át a kanadai határt Vala
mennyien földművesek, akik a jobb boldogulás remé
nyében itthon pénzzé tették kis holmijukat és nekivágtak 
a nagy útnak. Nagy részük Kanadába napszámosmun
kát vállalt és csak igen csekély százaléka jutott abba a 
szerencsés helyzetbe, hogy hazulról átmentett kis vagyon
kájából farmot vásárolhatott a kanadai területeken.

Kanadában a tömeges bevándorlások folytán eszten- 
döröl-csztendöre annyira elszaporodtak az idegenek, főleg 
a magyar bevándorlók, hogy nagy tömegükkel lehetet
lenné tették a megélhetést. Ezrével vannak Kanadában 
a Magyarországból származott munkanélküliek, akik a 
legnagyobb nyomorban sínylődnek és csapatostul szök
nek át az Egyesült-Államokba, ahol deportálják őket és 
mint alkalmatlan idegeneket, államköltségen küldik vissza 
Magyarországba.

Ezek az áldatlan állapotok a kanadai kormányt 
arra késztették, hogy,éppen úgy, mintáz Egyesült-Államok, 
további intézkedésig lezárják határaikat a magyar kiván
dorlók előtt. Az idei tavaszon tehát már egyetlen magyar 
kivándorló sem kaphat vízumot Kanadába. Argentína 
formálisan nem zárta le ugyan határait a magyar föld
műves bevándorlók előtt, azonban más módon nehezí
tette meg a halárátlépést. A vizűm díját felemelte 3 pezá- 
ról 33 pezára, ami 216 pengőt tesz ki. Az utazás költ
sége ezenkívül Argentínáig 1200 pengőbe kerül, úgy
hogy végeredményben csinos kis vagyonkába kerül annak, 
aki rászánja magát az Argentínába való kivándorlásra.

Ilyen megszorítások mellett Argentínába csak szór
ványosan utaznak ki magyar földművesek, akiknek csak 
igen kevés százaléka tud ott elhelyezkedni. A tengeren
túli államok részéről történt nagymérvű megszorítások 
azt eredményezték, hogy a kivándorlás megszűnt, ellen-
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ben annál nagyobb tömegben szaporodnak a vissza- 
vándorlók, főleg az Egyesült-Államokból és Kanadából.

A Kanadából visszavándorlók azt mondják, hogy 
az ottani farmokon rettenetes gazdasági krízis pusztít. 
Óriási mennyiségű eladatlan gabonakészletek vannak, 
amelyek az ottani megélhetést lehetetlenné teszik. Azt 
mondják, hogy Kanadában tavaszra már nagv búzaterü
letek bevetetlenül maradnak.

Mi ú jság  a piacokon ? Az idénycikkpiacon az 
utóbbi napokban a kereskedők körében nagy izgalom
mal tárgyalták a rádió bekapcsolódását az idénycikkek 
piaci hírszolgálatába. Ismeretes ugyanis, hogy a rádió 
naponként bemondja a dunaparti árakat és ennek alap
ján a vidéki termelők tájékozódást szereznek a piaci 
helyzet alakulásáról, ami természetesen azzal a következ
ménnyel jár, hogy nem lehet őket olyan könnyen levágni, 
mint azelőtt, amikor a gazda a legteljesebb tájékozatlanság
ban volt a tekintetben, hogy termel vényeinek tulajdonképpen 
mi is a reális, piacszerű értéke. Éppen ez. a tájékozott
ság az, ami ellen a budapesti idénycikk-kereskedelem 
tiltakozik és azt hangoztatja, hogy a rádió árfolyamai 
sokszor tévesek és ezzel nehézségeket okoz a keres
kedelemnek.

A gazdatársadalomnak csak előnyére szolgál a 
piaci tájékozottság, s ha vannak is még hiányok a hír
szolgálat teljességében, ez csak eggyel több ok arra, 
hogy a rádió vezetősége még nagyobb körültekintéssel, 
hozzáértéssel és az ügyhöz méltó komolysággal igye
kezzék az esoíleges panaszokon segíteni. A piacokon 
egyébként nagyfokú az üzlettelenség, a forgalom az egy
mást követő ünnepek után szőkébb keretek közé szorult 
és lényegesebb érdeklődés csak néhány cikk iránt van. 
A főzelékfélék piacán a hollandi fehérkáposzta behoza
tala egyelőre csak kisebb mennyiségekre szorítkozik, 
mert a 22—26 filléres árakat nehezen akceptálja a piac. 
A közönség inkább a belföldi fejeskáposztát vásárolja, 
amelynek nagybani ára 16— 18 fillér. Kelkáposztában a 
príma minőségűért 36—38 fillért is fizettek a nagybani for
galomban, a gyengébb minőségűek pedig 20—30 filléres 
árak között, a kalarábé pedig 18—20 filléres árak mellett 
cseréltek gazdát kilogramonként. A piacon a zöldség 
további áremelkedésével számolnak, miután a készletek 
nem nagyok és egyedül Egerben vannak még jelentősebb 
raktárkészletek. A sárgarépa 10— 15, a zeller 10—12, a 
téliretek szintén 10—12 filléres áron cserélt gazdát. A 
hagymapiacon vöröshagymában az árak változatlanul öt 
pengő körül mozognak. A burgonya ára 17— 18 filléres 
ár körül van. A paprikapiac kínálata a hét folyamán 
gyenge volt. Érdeklődés is alig mutatkozik paprika iránt, 
bár a sertésvágások szezonja élénkebb üzletet szokott 
maga után vonni.

A hangyák m agasfokú ösztönszerü bö lcsessé
gét bizonyítja az az érdekes kísérlet, amelyet egy Gedde 
nevű német megfigyelő végzett. Égő gyertyát tűzött az 
erdei hangyák fenyőtűkből épített zsombékjának csúcsára.

Nyomatott a váci kir. orsz.

A meglepett hangyanép izgatottan nyiizsgött a perzselő 
láng körül, a bátrabbak egészen a gyertya pereméig 
merészkedtek, sőt egyesek a lángba rohantak és holtra 
perzselődtek. Hamarosan megkezdődött azonban a rend
szeres oltás munkája. Először fenyőtűket halmoztak fel a 
gyertya körül s mikor a halom a gyertya peremével egv- 
magasságba ért, a körülálló hangyák méregmirigyük vála
dékát sorban a gyertya beiéi e fecskendezték. Közben legtöbb
jük holtra perzselte magát, ami azonban nem rettentette 
vissza az utánuk következőket. Nem egészen öt perc el
múltával sikerült a gyertya lángját eloltaniuk. A meg
figyelő erre újból meggyújtotta a gyertyát, amely azonban a 
reáfecskendezet! méregtől (hangyasav) csak nehezen lob
bant lángra. A hangyák most már az alig pislogó lángot 
fél perc alatt eloltották s a zsombék néhány száz hősi 
halott önfeláldozása árán megmenekült a pusztulástól. 
A hangyák viselkedése oly tervszerű volt s az együtt
működésük olyan tökéletes, mintha egy testi szemmel 
nem látható bölcs vezető parancsszavára cselekednének, 
aki vezényli őket, mint parancsnok a hadsereget s ok
tatja őket, mint a tanító az iskolás gyermeket.

Az arzénsavas cink az újabb kísérletek során a 
legtökéletesebb fa-konzerváló anyagnak bizonyult és nem
csak a különböző rovarok és rovarálcák támadása ellen 
védi meg az épületfát, valamint a földbeásott dúcokat 
és távírópóznákat, hanem a faanyag korhadását okozó 
alsóbbrendű gombák ellen is. Nagyon híg ecetsavas 
oldata könnyen beleszívódik a fa anyagába, az ecetsav 
elillanása után azonban vízben oldhatatlanná válik s így 
sem az esővíz, sem a talajvíz nem oldja ki többé a fa
anyag közül. Rovar- és gombaölő hatása mintegy 30-szorta 
nagyobb, mint a faanyagok konzerválására eddig hasz
nált kreozoté és cinkloridé. Az utóbbi fölött még az az 
előnye is megvan, hogy a vele telitett távirópózna szige- 
telöképességét nem befolyásolja.

Felelős szerkesztő ős kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V'., Markó-utca Ki., III. emelet 28. ajtó.

Szerkesztői üzenetek.

Mai szántunkban a rádió belső szerkezetéről hozunk 
egy kis cikket, mely a múltkorinál már jóval nehezebb 
s inkább csak szakemberek (kezelők, technológusok, 
gépészek stb.) értik meg. Miután ilyenek is szép szám
mal vannak olvasóink között, az ö kedvükért hoztuk
ezt a szakszerű cikket. ___________

fegyintézet könyvnyomdájába.
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A magyar helyesírás szabályai.
6. A. szavak egybeírása és különírása.

Általános szabály, hogy az  e g y b e t a r t o z ó  
s z a v a k a t ,  a m e l y e k b ő l  e g y  k ü l ö n  szó alakul ,  
e g y  s z ó b a  k e l l  í r n u n k .  Együvé tartozik pl: a 
fahéj, mert két szóba írva (fa hej) jelentheti bármely 
fának a héját is; a t y á m f i a  szintén egybe írandó, mert 
különben (atyám fia) csak az én atyám fiát jelenti; 
kisasszony és kis asszony, drágakő és drága kő, vadállat 
és vad állat mind más-más jelentőségű szavak.

A gyakrabban használt névmások közül cgyszóba 
Írjuk a következőket: aki, ami, amely, ahogyan, amerre; 
azután, azóta, cmögött, ehelyett, afölött, amellett, anélkül, 
avégett stb.

A liahár, hanem egy szóba írandó ugyan, de amikor 
a ha önálló kötőszó, kettőbe, pl: szeretném, ha nem 
lennék itt. Hasonló az eset a mármost, csaknem, mint
hogy, úgymint, úgyis szavaknál is, pl: Pistát csaknem 
elgázolta a villamos. De: csak nem akarsz már elmenni?

Egyszóba kell még írni a legtöbb összetett határozó
szót és kötőszót: tegnapelőtt, holnapután, évközben, 
korántsem; mialatt, mégsem, tudniillik, és az -ú, -ü 
képzős mellékneveket: nagylábú, jómódú, kőszívű, jólelkii.

A földrajzi nevekből alakult mellékneveket szintén 
egybe írjuk: budapesti, vasmegyei, délamerikai, csepel- 
szigeti, királyuccai, váciuccai; de külön szóba írjuk, ha 
az előrész családnév, pl: Andrássy úti, Arany János uccai, 
Petőfi téri.

Az országok, városok neveit és általában a magyar 
helységneveket mindig egybe írjuk, pl: Németország, 
Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza.

A tengerek, terek, uccák és utak neveit külön 
szóba kell írni: Csendes óceán, Földközi tenger, 
Andrássy út, Váci ucca.

A kétértelműségekre okot adó vagy túlságosan 
hosszú összetételeket ajánlatos kötőjellel szétválasztani, 
p l: gőz-favágó, haláleset-felvétel, fűszerkereskedő-segéd, 
gyász-istentisztelet.

Szójegyzék:
/ immel-ümmal

indíttat, -ott, indíttassad
ibolya, -át inkább
iddogál, -t innen-onnan
idébb innivaló
idestova int, -ett, -séd v. -sd
idősb v. idősebb ir, -ok (főnév, am: gyógyitószer)
ifjabb i’. ifjúbbik ir, -ek (nép neve)
igazság, -ot (nem: igasság!) ir, -t, -jón (ige)
igazságosság, -ot irály, -t
ij, -at; Íjász irányítsad v. irányítsd
ijedt, -et (nem: ijett!) irgalmasság, -ot
ijedtség, -et irigy, -et
iktat, -ott (nem: igtat!) irósvaj. -at
illik, illett. Híjért t\ illjék irt, irtott
illan, -1 irtl írtam
illat, -ot istálló, -t
illedelmes iszony, -t (nem: isszony!)
illendökép, illendőképpen itt, itten
illeszkedik, illeszkedett ittasság, -ot
illeték, -et; illetékesség itthon
illetlen, -t ittlét, -e
illő olaj ivóvíz
illőkép, illőképpen ivó hal
ily; ilyenféle, ilyenmódon izgatott, -at
ilyeténképpen ízlésesség, -et
imád koz-ik, -ott (nem: imátkozik!) izzik, izzótt, izzón v. izzék
imádott, -at izzadság, -ot
int bal) vg, im lu ílvgi itt izzadtság (am: izzadt állapot)
immár, immáron izzít, ott, -sad t’. -sd

r

japán, -t (nem: jappán!) 
járat, -ot (pl: hajójárat) 
járat, - ott, járassadv. járasd 
járókelő, -t 
jártasság, -ot 
jászol, -I (nem: jászól!) 
játszik, játszott: játssza, látsszad 

v. játszd
javait, -ott, -jad v. javalld 
jegyesség, -et 
jellem, -et 
jobb, -at; jobban 
jobbágy, -ot 
jobbfelé, jobbfelöl 
jobbkéz 
jobblét
jóllak-ik, -ott, -jón v. -jék 
jóllakott, -at 
jóllehet
jólét, -et (ám: jó  sors, gazdagság) 
jóllét, -et (am: a rosszadét ellentéte) 
jótáll, -1; jótállás 
jótett. -et
jótevő, -t (nem: jóltevő!) 
jött; jóttment ember 
juh, -ot, juhval

______ ju ttat, -ott, juttassad v. juttasd.
Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


