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

XIII. évfolyam. 1942. március 15.

Március 15.
Március 15-ike a legnagyobb magyar nemzeti 

ünnep, mert a reményt, a biztatást, a békés haladást 
tárja elénk. Ez az ünnep azt bizonyítja, hogy a 
magyar fel tudja ismerni, hogy a nemzet szegé
nyeinek, elnyomottainak, az ifjúságnak s általában 
véve a közjónak mire van szüksége. Fel tudja is
merni, küzdeni és áldozni tud érte!

Amikor március 15-ét ünnepeljük, akkor élesz- 
szük fel erősen magunkban az éleslátást, az áldo
zat készséget és a kitartást. Ezzel a három erénnyel 
ünnepeljük méltóan a mi tavaszkezdeti szépséges 
nemzeti ünnepünket.

A kormányzóhelyettes vitéz nagybá
nyai Horthy István életrajza.
Vitéz nagybányai Horthy István Pólában szü

letett 1904-ben. Édesatyja példája után tengerész
nek készült, de az összeomlás után Budapesten 
kellett tanulmányait folytatnia. A jeles középisko
lai érettségi után a műegyetem hallgatója lett s itt 
szerezte meg a gépészmérnöki oklevelet. Lelkes 
híve volt, majd vezére lett a műegyetemi sportre
pülésnek. Katonai szolgálatot a légi haderőnél tel
jesíti. Tartalékos repülőfőhadnagy. Az amerikai gép
ipar tanulmányozására az újvilágba utazott s ott 
a Ford-féle gépgyárban dolgozott egy esztendeig. 
Hazatérve, gépgyári főmérnök lett. 1940-ik évben 
a MÁV elnöke lett. Nagyszerűen teljesítette itt is 
feladatát. Az ország megnagyobbodásával újra kel
lett szervezni a visszatért területek vasúti közleke
dését. Meg kellett kezdeni az új székelyföldi va

sút építését. Ezeknek a feladatoknak az élén Horthy 
István MÁV elnöke állott.

A most megválasztott kormányzóhelyettes az 
1940. évben nősült. Edelsheim-Gyulay Ilona grófnő 
a felesége, aki nagy segítségére van jótékonycélú 
munkálkodásában. Á főméltóságú kormányzóhelyet
tes párnak egy gyermeke van, az 1941. év január
jában született ifjú Horthy István.

Az árvízveszély.
Székesfehérvárról jelentik: Fejér megye alis

pánja 12-én délután az államépítészeti hivatal s a 
folyammérnökség vezetőivel bejárta Fejér megye 
dunai szakaszát, hogy személyesen győződjön meg 
a Duna vízállásáról. A szemleút során megállapí
tották, hogy Érdnél a víz nagyon emelkedik, mert 
míg március 11-én 408 centiméter volt a magas
sága, március 12-ére pedig 606 centimétert ért el. 
Ezt annak tulajdonítják, hogy Budapest felett va
lahol jégdugó képződött. A Duna Érdnél kilépett 
medréből és a vízazeszék-budapesti műútig ter
jed. Az alispán nyulgát építését rendelte el. Ercsi 
és Adony között a Teréz-major egy részét víz fe
nyegeti és ezért elrendelték Teréz-major, Novák- 
major és Szina-telep kiürítését. A Szászhalombat- 
tához tartozó Dunafüredet is fenyegeti a Duna. 
Szászhalombatta mélyebb részeit elöntötte a víz. 
Adony halastavait szinültig megtöltötte a víz, de 
a községet, a vasúti töltést védi.

Vácról jelentik: Az árvízvédelmi kormánybiz
tos 6-án megtekintette a Duna felsögödi, vá
ci és nagymarosi szakaszát. A váci ágban még 
ma is változatlanul áll a jég és bizonyos jégtor
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lódás is tapasztalható. Ennek a jégtorlasznak fel
ső határa Kismarosnál van. Kismaros felett és 
Nagymarostól feljebb levő szakaszon a víz telje
sen jégmentes és szabadon folyik. Az álló jég sem 
egészen szilárd, hanem helyenként már megcsú
szott. Az államtitkár tüzetesen megszemlélte ezt a 
Duna-jeget és megállapította, hogy a csúszások 
erösbödése nem lenne kívánatos, mert ha ez a jég 
hamarosan lecsúszik, akkor ennek a felső szakasz
nak a jégmennyisége növelné az Adonynál össze
torlódott jeget és ez az Adony körüli helyzet rosz- 
szabbodásához vezetne.

Az úgynevezett Megyeri-csárda mellett szin
tén bizonyos jégtorlodás tapasztalható. A váci du- 
naparti sétány mellett feltorlódott jég meglehető
sen magas.

Orosházáról jelentik: Az evangélikus gimná
zium nyolcadik osztályának leánytanulói felaján
lották a hatóságoknak, hogy a községet fenyege
tő árvízveszély elhárítására minden munkában haj
landók résztvenni. A gimnázium fiútanulói és a 
mezőgazdasági középiskola növendékei közül so
kan résztvesznek a gátépítés nehéz munkájában.

Belgrádból jelentik: A Száva alsó szakasza 
a nagy olvadás következtében erősen megduzzadt 
és különösen a szerbiai, valamint Bród körüli köz
ségeket fenyegeti elöntés veszélye. A Boszna és 
Drina folyócskák erős sodra nagy károkat okozott, 
különösen hidakban, mert az ár hatalmas jégtáb
lákat ragadott magával és azok mindent törnek, 
zúznak. Bródnál kétezer kézigránát segítségével 
sikerült csak elindítani a megrekedt jeget, amely 
már majdnem felborította a kocsiközlekedésre szol
gáló fahidat.

A háború.
Hivatalos japán közlés az ellenséges 

hajótérveszteségekröl.
Simada japán tengerészeti miniszter összefog

laló jelentést tett az országgyűlésnek a japán hadi- 
tengerészet eddig végrehajtott hadműveleteiről. 
Külön hangsúlyozta a haditengerészet és a japán 
hadsereg szoros együttműködését, amely különösen 
hatásosan mutatkozott meg a Jáváért folyó küzde
lemben. Simada kijelentette, hogy a szurabajai és 
batáviai kettős tengeri csatában, amely február 27- 
étől március 1-éig tartott, a japán tengerészeti harci 
erők teljesen felmorzsolták tengeri ellenfeleiket és 
ezzel szabaddá tették a Jáván való partraszállás
hoz az utat a japán csapatszállító hajóhadnak. Be
széde végén Simada közölte az ellenség teljes 
veszteségét a háború kitörésétől kezdve.

Elsüllyedt hét csatahajó, három repülőgép- 
hordozó, 12 cirkáló, 22 romboló, 44 tengeralattjáró 
és további 42 hadihajó, összesen 130 egység. 
Súlyosan vagy közepesen megrongálódott négy 
csatahajó és 27 más hadihajó. Elsüllyedt továbbá 
128 kereskedelmi hajó, kereken 680.000 tonna tarta
lommal, súlyosan megrongálódott 92 kereskedelmi 
hajó, kereken 300.000 tonna tartalommal. 502 hajót 
zsákmányoltunk — mondotta a miniszter — 210.000

tonna tartalommal, 1554 ellenséges repülőgépet 
semmisítettünk meg.

Ezzel szemben az összes japán veszteség, — 
mint Simada miniszter közölte — négy romboló, 
négy tengeralattjáró, öt különleges tengeralattjáró, 
egy különleges hajó, öt aknakereső és 27 szállítóhajó. 
Ezek mind elsüllyedtek. Megrongálódott egy na
gyobb és egy kisebb cirkáló, mindkettőt már meg
javították.

A német tengeralattjárók észak- és közép
amerikai vizeken végrehajtott hadműveletei újabb 
nagy eredményt értek el. Elsüllyesztettek 17 ellen
séges kereskedelmi hajót, összesen 109.000 tonna 
tartalommal, valamint egy nagy őrhajót és egy 
tengeralattjáró-vadászt is. Egy tengeralattjáró be
nyomult a Santa Lucia brit szigeten levő Port 
Castrices belső kikötőjébe és elsüllyesztett két 
nagy hajót, amelyek a rakpartnál állottak. Egy 
harmadik hajót a sziget előtti tengerrészen s ü l 
lyesztett el.

Á Csatornában német gyorsnaszádok erősen 
biztosítót ellenséges karavánt támadtak meg és el- 
süllyeztettek két gőzöst, összesen 5000 tonna tar
talommal.

*
Mint német katonai helyről közük, a német 

és olasz véderő 1941. december 8-tól 1942. már
cius 7-ig, vagyis kilencven nap alatt összesen 1841 
szovjet és 855 angol repülőgépet pusztított el.

Önellátás.
Az önellátás azt jelenti, hogy akár egyes gazda

ságok, háztartások, akár egyes községek vagy egyéb 
közületek, egyes államokvagy még szélesebb területen: 
egymással szövetkezett államok minden szükségleti 
cikküket maguk állítsák elő. Ily módon nincsen szük
ségük arra, hogy kívülről, másik gazdaságból, másik 
közülettöl, másik államból vagy világrészből szerez
zenek be fogyasztási cikkeket. Természetes dolog, 
hogy a teljes önellátásnak vannak korlátái, külö
nösen pedig természeti korlátái, mert hiszen az 
időjárás, éghajlat, a föld minősége és a föld ter
mészeti kincsei vagy azok hiánya gátolhatja, hogy 
egyes igen fontos szükségleti cikkeket azon a helyen 
megtermeljenek. Ilyenkor az önellátásra törekvő 
egyének, közületek úgy oldják meg a kérdést, hogy 
lehetőség szerint csökkentik a náluk nem termel
hető dolgok fogyasztását, felhasználását vagy pe
dig más, hasonló dologgal pótolják az ott elő nem 
állítható cikkeket. Az önellátásnak különösen nagy 
jelentősége van háborús világban. Ilyenkor min
den más egyén, minden más állam vagy egyéb 
közület előbb a maga ellátásáról igyekszik gondos
kodni, tehát csak a ténylegesen fölösleget adja át 
másnak, azt is nagyon kimérten. A háborús világ 
ezen felül a már rendelkezésre álló feleslegek ki
cserélését is korlátozza azzal, hogy ilyenkor nehe
zek a szállítási viszonyok.

Mai helyzetünkben mi is erre az önellátásra 
vagyunk utalva. Mind az egyének, mind az állam, 
illetve velünk szövetséges államok csak az önéi-
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látás útján biztosíthatjuk azt, hogy a jelentkező 
szükségleteket kielégítsük. Távolabbi vidékekről 
nem lehetséges most pótolni az egyes dolgokban 
jelentkező hiányokat.

Ez a körülmény a falu népének kötelességévé 
teszi, hogy termelése terén több körültekintéssel 
gazdálkodjék. Soha nem szabad szem elől tévesz
teni, hogy minden egyes gazdasági üzem igyekez
zék minél jobban önellátóvá lenni. Ez követeli azt, 
hogy minden gazdasági üzem igyekezzék a csa
lád szükségletére való összes terményeket termelni, 
igyekezzék az állatállomány fenntartására szüksé
ges takarmányokat megtermelni, igyekezzék olyan 
anyagokat is termelni, melyek az egyes üze
mekben mint ipari nyersanyagok felhasználha
tók. Változatossá kell tehát tenni termelésün
ket. A gabona, tengeri, burgonya és némi takar
mány mellett még egész sora van a terményeknek, 
melyekre a gazdaságban, háztartásban szükség van. 
A különféle főzelékfélék, olajos növények, elsősor
ban mák, napraforgó stb, kereskedelmi növények: 
kender, cirok, stb. takarmányok mind a szálas, mind 
gyök és egyéb takarmányok: tök, csicsóka stb. 
stb., kisebb területeken minden kis gazdaságban 
is termelhetők. Ezzel biztosítani lehet az állattar
tás változatosságát is és az állatállomány fenntar
tását.

Igaz hogy ez jelentékenyen több munkával 
jár, de éppen a munka az, amivel rendelkezünk 
és azt szaporíthatjuk, sokkal jobban mint a föl
det vagy más termelési tényezőt. Ezt a többlet mun
kát nem kell sajnálni, mert láthatjuk az elmúlt ed
digi idő alatt, hogy az egyoldalú termelés a ter
mények igénybevétele miatt sok embert és állatot 
szinte leküzdhetetlen nehézségek elé állított a lét- 
fenntartás tekintetében.

önellátásra kell tehát törekedni, úgy és olyan 
dolgoknak a termelését kell bevezetnünk, amiből 
mindenből maradhasson a magunk és állataink el
látására. S mert a földünk területe nem növeked
het, az egyes termények alól el kell venni a föl
det, hogy jusson más termények alá. Ha vannak 
olyan termények, melyeket eddig nem termeltünk 
és félünk a termelésének bevezetésétől, csináljunk 
az idén talán kisebb telületen, de fogjunk hozzá! 
Most a kitavaszodás előtt alaposan vegyük ezt fon
tolóra és ne felejsük el: önellátásra kell törekednünk.

Keresztfa áll az út szélén..
Keresztfa áll az út szélén, rajta a Megváltónk. 
Ha arra jársz emberfia, emeld meg kalapod. 
Szállj magadba, tekints reá, a vérző Szívére,
A kegyetlenül megkínzott, szenvedő Istenre.

Ő szenvedett értünk, meghalt a Keresztfán.
A mi bűneinkért, drága Vére árán.
Ez a bizonyíték, ez a Szent-Keresztfa,
Mely az út szélén' áll, dicsérd ! Emberfia.

Termelési jutalom rendszere.
Az újságok már több ízben foglalkoztak az

zal a kérdéssel, hogy a mai időkben kívánatos több
termelés előmozdítását hathatósan szolgálná az, ha 
a többtermelést, a többletbeszolgáliatást megfelelő 
jutalommal támogatná az állam. Örömmel látjuk, 
hogy az illetékes tényezők nem idegenkednek ettől 
a gondolattól. A napokban olyan híradást kaptunk, 
hogy a közellátási miniszter az idei gyapjúbeszolgál
tatásnál már a többlettermelés jutalmazását kívánja 
megvalósítani. A híradás szerint azok a júhtartó 
gazdák, akik az 1942. évben több gyapjút szolgál
tatnak be ugyanazon számú birkáról, illetve bá
rányról, mint amennyit 1941-ben beadtak, azok 
a többlet után külön jutalmat fognak kapni. Ez 
a rendelkezés megvalósítása lenne a termelési ju 
talmazás rendszerének.

Természetesen nemcsak a gyapjútermelésnél 
kellene ezt megcsinálni, hanem minden más fon
tos termelési ágban. A gyapjúnál különben is csak 
korlátolt a termelés fokozásának lehetősége, ha 
ugyanazon számú birkát-bárányt veszünk alapul. 
A gyapjúhozam nagyjából állandó egyugyanazon 
állatról. A javulás leginkább csak a jobb takar
mányozás folytán állhat elő, viszont ennek a lehető
sége ma igen korlátozott. De mindenesetre nagyon 
örvendetes, hogy ezt az elvet már elindította a 
közellátási kormány. Csak tovább ezen az úton 
előre.

A dohányzás átka.
A német birodalmi egészségügyi hivatalok 

megbízottai nemrég Weimarban összeültek, hogy a 
dohányzás káros hatását alaposan megbeszéljék, 
mibenlétét pedig kikutassák.

A Führer sürgönyben kívánt eredményes mun
kát dr. Conti birodalmi egészségügyi elnöknek. 
Többek közt azt mondja a Vezér: „Jó kívánataimat 
küldöm a tudományos gyűlésnek és a Jénában meg
nyílt tudományos intézet megnyitásához amely azt 
a célt fogja szolgálni, hogy az emberiséget a leg
veszedelmesebb méregtől megszabadítsa."

A sürgöny utolsó szavai egszersmind felelet 
is arra a kérdésre, hogy miért most, a háború ideje 
alatt foglalkoznak olyan szokás legyőzésével, amely 
a dohányzónak úgyszólván már életszükségletté vált 
és amelyről nem igen akarják elhinni, hogy az egész
séget, munkaerőt és a néppolitikai célokat veszé
lyezteti. Ha a dohány, ahogy a Führer mondja, az 
emberiség számára a legveszedelmesebb méreg, ak
kor minden németnek természetes kötelessége, hogy 
abbahagyja ezt a szokását.

Dr. Conti bemutatta a régmúlt századok do
hányzási szokásait és a mai ember dohányzási 
szenvedélye közötti különbséget. Kifejtette mennyire 
nem törődtek hajdanában a nép égészségével, min
denki legfeljebb a saját, egyéni egészségére gondolt. 
Ma minden odairányul, hogy a népet jó erőben és 
egészségben tartsák.
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Abban, hogy a dohány ártalmas, ma már 
intelligens ember nem kételkedik. Ma mégis igen 
csekély azoknak a száma, akik tudva a következ
ményeket, abbahagyták a dohányzást, annak külön
böző okai vannak.

Első sorban — mondta dr. Conti — a do
hányméreg veszélyei még nincsenek kellőleg meg
állapítva és ezeket a veszélyeket nem veszik elég 
komolyan. Ezért kérem a dohányzó társadalmat, 
higyjenek nekünk, akik évtizedek óta ezzel a prob
lémával foglalkozunk. Mi tudjuk, saját megfigyelé
seinkből és a tudományos megállapításokból, hogy 
a dohány igen veszedelmes, lassan ható méreg. 
Ellenérvül sokszor előhozakodnak olyan aggastyá
nokkal, akik egész életükben dohányosok voltak. 
Erre azt válaszolom azok voltak, ma már vajmi 
ritkák. Alig van erős dohányos, aki előrehaladott 
korban megtartotta volna szellemi frisseségét. Ré
gen a férfiak pipálgattak, de sokkal többet tartóz
kodtak a friss levegőn mint ma. Azokat nem lehet 
összehasonlítani a mai 16, 17 és 18 éves lánykák
kal, akik egyik cigarettát a másik után szívják el 
és egy krónikus mérgezés csíráját rakják le nem
csak saját maguknak hanem jövendő gyermekeik 
számára is.

A dohányfogyasztás olyan óriási mértéket 
öltött, hogy ez így tovább nem megy, — mondta 
a továbbiakban dr. Conti. — Abban már semmi 
kétség sincs, hogy a dohányméreg a belső mirigyek 
finom rendszerét állandóan zavarja és rontja. Min
denesetre a dohány sokkal ártalmasabb az alko
holnál. Az alkoholmérgezés okai kézenfekvőek és 
félremagyarázhatatlanok; esetről-esetre bebizonyít- 
hatók. Az alkohol: akut mérgezést idéz elő. A do
hány ellenben lassan ható méreg és már ezért is 
veszedelmesebb. A dohánynak azonkívül kimondot
tan az a tulajdonsága, hogy rabjává ejti az embert, 
mániává válik és ezért még az ember lelkiéletére 
is kihat. A dohányzó embernek fogalma sincs arról, 
milyen káros hatással van a donányfüst a nemdo
hányzó egyénekre s így ha zárt szobában dohányzik, 
környezete jól teszi, ha magára hagyja.

— Igen nagy szuggesztív erővel bírnak a ci
garettagyártás hirdetései, amelyek úton-útfélen csá
bítgatják a közönséget a dohányzásra. Gondunk 
lesz rá, hogy ezeket a hirdető plakátokat véglegesen 
eltüntessük. Ha a mi fiatal katonáink készek a népért 
meghalni, akkor joggal követelhetik, hogy mindenki 
kész legyen a német népért dolgozni. A dohányzás 
pedig csökkenti a munkaerőt. Ezt tehát számí
tásba kell venni.

— Megfigyeltük, hogy olyan férfiak, akik erős 
dohányosok: időnek előtte öregednek és érelmesze
sedésben szenvednek. A tudomány megállapította, 
hogy az ajak, nyelv és légcső állandó izgatása, hoz
zájárul a légző szervekben fellépő rákos daga
natokhoz.

A Németországban működő egészségügyi kö
zegek az összes birodalmi kórházakban és gyógy
intézetekben felhívást intéznek az orvosokhoz, ápoló
nőkhöz és egyéb hivatásos beteggondozókhoz, hogy 
támogassák őket a dohányzás elleni küzdelemben.

Anyánk csókja.
Anyánk első csókja, melyről nem tudhatunk. 
Hányszor megérintette gyermeki homlokunk,
Ezen csókjaira vissza nem emlékezhetünk,
Lehet ezen csókokat, el sem mesélte nekünk.

Tiszták voltunk, mint egy Templomnak kárpitja. 
Hisz gyermeki szívünket, akkor még bűn nem

[nyomta.
Álmaink felett angyalok serege őrködött,
Anyánk szíve örömében, rajtunk tündöklőit.

Ajándék évei volt nékik, gyermeki nyugalmunk. 
Hisz mi voltunk nékik, minden boldogságuk. 
Anyánk csókja melyre már emlékezünk,
Ezen csókod Anyánk! Úgy fáj ma minékünk.

A boldog ember inge.
Egy ősrégi arab mese szerint búskomorságba 

esett a királynak trónörökösfia. Nem talált örö
met, élvezetet már semmiben. Országának leghí
resebb orvosa, mint egyedüli mentőeszközt, azt 
ajánlotta, hogy egy boldog embernek ingét kell 
ráadni, mely majd titokzatos erők révén vissza
adja testi-lelki egészségét, életkedvét. A király 
szétküldi embereit, hogy sok boldog alattvalójá
nak egyikétől az inget megszerezze. De hiába, se- 
holse akadtak boldog emberre. Végre is az ud- 
varnagy kétségbeesett sok keresgélés után a leg
magasabb hegyek közt ráakadt egy szénégető le
gényre, aki egy nótát énekelt ezzel a végződéssel:- 
„Én vagyok a világ legboldogabb embere!" S meg
kérdezi tőle: — Fickó, te valóban boldog vagy? — 
— Az vagyok! — Hát akkor add ide az ingedet, 
kérhetsz érte, amit akarsz megadom!, — kiált rá 
az udvarnagy. — Az ingemet? Nekem nincs in
gem!, — felelt a szegény, de boldog legény.

Mi is mindnyájan, emberek, a boldogság in
gének keresői vagyunk, de csak kevesen találják 
meg, mert nem ott, nem abban keresik, ahol meg
található volna. Pedig ha az emberek fajra, színre, 
foglalkozásra, vágyaikra és kívánságaikra külön
böznek is egymástól, de egyben mindannyian 
megegyeznek: boldogok akarnak lenni. Ha meg
állók egy városi utca sarkán, előttem hullámzik a 
forgalmas élet, egymást követik, kergetik az em
berek, kocsik, autók. Egymást sokszor félretaszítva 
rohannak hivatalba, üzletbe, munkahelyre vagy 
moziba, szórakozóhelyre. Éppily mozgalmas a falu 
és a mező képe is a téli idő kivételével. Mintha 
mindenki igen keresne valamit és nem találja. És 
mi a folyton kereső, kutató, izzadva-dolgozva tör
tető embei élet célja: a boldogság inge. Ezt haj
szolja gyalog, autón, gyorsvonaton és repülőgép
pel, mezőn, hivatalban, üzletben, ez után vágyódik 
esengve minden emberi szív.

Az egyik abban keresi boldogságát, hogy 
minél több kincset, vagyont, gazdagságot halmoz-
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zon össze. A nincstelen saját házikó után vágyik 
s ha eléri ezt, pár hold földecske után sóvárog 
és ha ezt is elérte, boldog lesz pár napig, aztán 
újabb vágyai támadnak, amik elégedetlenül tovább 
hajszolják. Ha a nagyúri kényelem és bőség bol
dogíthat, miért iszik mérget s dobja el magától 
sok gazdag is az életet? Mert kénytelen beismerni, 
hogy az igazi boldogságot pénzért sem lehet meg
venni; mert a szív olyan tenger, amelyet a föld 
minden folyója se tud kielégíteni, olyan, mint a 
tűz, minél több fát rakunk rá, annál nagyobb lesz 
a lángja, annál erősebben pattog, a szívnek is 
minél többet adunk a gazdagságból, annál több 
után sóvárog.

Mások az élvezetekben, szórakozásokban ke
resik boldogságukat, a részeges az ital mámorában, 
a tolvaj a lopásban. De minden élvezetet, még a 
hosszú, lakodalmat is meglehet únni, minden má
mornak kijózanodás és undor a vége. Ezek ugyan 
kis időre kényelmessé, irigyeltté tehetik az életet, 
de boldogságot nem adnak. De sok gazdag ember 
örömest elcserélné telt erszényét a szegényebbel. 
Mit ér a gazdagságunk, — sóhajtják sok ezren — 
ha hiányzik köztünk, ami boldogíthatna: a családi 
békesség, megértés és szeretet.

Gazdagság, kincs, vagyon, szórakozás, élve
zet, rang, hírnév, dicsőség: ezek csak a testet 
szolgálják és elégítik ki néhány percre. De az igazi 
boldogság: a lélek és szív boldogsága, melynek 
forrása: a szeretet. A szeretet, amely nélkül a fé
nyes kastély is csak sötét koldustanyává, a dőzsölő 
dúsgazdag is csak szánalmas szegénnyé válik. A 
szeretet, mely a szalmaviskót is palotává aranyoz
za s annak lakóit az egyszerűségben is gazdaggá, 
boldoggá varázsolja.

A kaláka.
Az erdélyben élő székely testvéreknél az élet- 

és munkaközösség íratlan törvénye a kaláka. Ná
lunk faluhelyen, ha tűzre félreverik a harangot, 
minden épkézláb ember a helyszínre siet. A ko
csilovas gazdák lajttal, hordókkal vizet visznek, 
mások vedrekkel, csákánnyal, villával, stb. száll
nak szembe a pusztító vésszel. Ez az önzetlen, 
együttes összedolgozás lényegében hasonló a ka
lákához, csakhogy- a székely nép a munkaközös
séget nemcsak tűzveszély idején, hanem gazdasági 
életének legtöbb ágában vallja és gyakorolja. így 
például a trágyázókalákába, kézi vagy igás segít
ségre mennek, azaz a kocsilovas gazdák kihordják 
a határba a trágyát, mások meg elteritik azt. 
Ugyanígy van arató- és búzahordókaláka, építés
nél fa- vagy kőhordókaláka, erdőkaláka az erdei 
fakivágás és behordása, stb., stb. A kalákás munka 
jókedvvel, vidáman, versengve folyik, de pénzbeli 
fizetés azért nem jár. A kölcsönösség alapján folyik, 
a legnagyobb becsületességgel. A kalákába hívást 
senki sem utasítja vissza, de nem is hántorgatják 
egymásnak, hogy ki hol és hányszor volt. Ma — 
mondjuk — Kovács Áronnál dolgoznak kalákában, 
holnap már ö maga megy kézi, vagy igáserővel.

ahogy szükséges, vagy ahogy tőle telik. Tehát ar
ról szó sem lehet, hogy a módos gazda, a sze
gény Gazsi kertföldjét nagykegyesen jól szántja és 
azért néki 18—20 napot kell majd letöltenie. Ilyen 
munkauzsorát a székely nem ismer! A házigazda 
természetesen, a munkanapokra kenyeret és pálin
kát — arrafelé a bor ritka, mint a fehérholló — 
ad a kalákásoknak. Sőt aratáskor minden arató 
kap naponta egy-egy úgynevezett lepényt, de ara
tórész, az nincs, mert az nem illő a kalákához. 
Adandó alkalommal, a munka mérve szerint na
gyobb áldomást is szokott a gazda adni. Az áldo
más anyaga a hús, liszt, zsír, ital az ő gondja, de 
már a sütést, főzést az asszonyok, lányok kalá
kában végzik. A község egyes határrészében elő
fordulhat holmi nemvárt csinálnivaló, — árkolás, 
földcsuszamlás, érdekeltségi útjavítás, stb. — ami 
nem tartozik a közmunkához, de nem is törik azon 
a fejüket, hogy a munkát mikép lehetne a község 
vagy a vármegye nyakába varrni, hanem egysze
rűen kalákát hirdetnek, mire minden érdekelt, szó 
nélkül nyakába akasztja tarisznyáját és tehetségé
hez képest kézi vagy igáserővel megy, saját ke
nyerén dolgozni a kalákába.

A székely kaláka — az eszményi munkakö
zösség e megnyilvánulása — a krisztusi felebaráti 
szeretetnek ragyogó példája.

Világ folyása.

Erdélyi hírek.
— Nagyvárad törvényhatóságának ülése ki

mondta, hogy a nem képesítéshez kötött állásokat 
(altiszt, jegyszedő) hadigondozottal vagy hadirok
kanttal töltik be. A várossal szerződéses társasá
gokat és magánszemélyeket pedig kötelezik, hogy 
tisztviselőik és munkásaik között bizonyos arány
ban hadigondozottakat és rokkantakat alkalmaz
zanak.

— Sepsiszentgyörgyön azt panaszolják, hogy 
az ottani köves, rossz gyalogjárókhoz képest ke
vés lábbeli talpnak valót utaltak ki a lakosságnak.

— Sepsiszentgyörgyön fel akarják állítani 
Gábor Áronnak, a szabadságharc nagy ágyúöntő
jének a szobrát.

— Szilágysomlyón a bércséplő és magtisz
tító tanfolyamon azok jelentkezzenek, akik a 32 
pengő tandíjat a városi pénztárba befizették. A tan
folyam csak 25 hallgatóval kezdődik meg.

— Ajánlják, hogy a havasi községek földje
in haricskát (hajdina, tatárka) termeljenek.

— Kilyei Sándor szovátai gazdálkodó fele
sége ötödször szült ikreket.

— Erdőszentgyörgy visszakéri az adóhivatalt 
és a járásbíróságot. Ma járásbíróságra Nyárádsze- 
redára kell menni, ami két napi utat jelent.

— Nagybányán javítani akarják a vízszol
gáltatást. Háromszáz évvel ezelőtt híres vízvezeté
ke volt már a városnak. Rézből, üvegből és dió
fából készült az a vezeték, mely jobb volt, mint 
a mostani, amit rendbe akarnak végre hozni. -
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— A bányavidéken, különösen a Felsőfer- 
nezely és a Feketepatak vidéki erdőkben nagyon 
elszaporodtak a farkasok és sok kárt tettek már 
az állatok között. Húsz pengő jutalmat kap min- 
denlíC aki farkast ejt el.

Délvidéki hírek.
— Márciusban 50.000 méter pamutszövetet, 

500 férfi- és 400 nőiruhára való szövetet oszta
nak ki Bács-Bodrog megyében. Ezenkívül 250 
béléscsomagot, 6000 férfiinget, 5000 zsebkendői 
és 2000 pár gyermekharisnyát árusítanak a Han
gya-üzletekben. A szegényebb osztályokból lehet 
igényelni a helyi hatóságoknál. Előnyben részesül
nek a harctéri szolgálatot teljesítettek, a hadbavő- 
nultak s a legalább 50 százalékos hadirokkantak 
hozzátartozói.

— Bácskertesen a falu mélyebb részeiben 
sok kárt okozott a hirtelen olvadás. Ledőltek ház
falak, sőt épületek össze is omlottak.

— Szabadkán 30 háztető szakadt be a hó 
alatt. A városi mérnökök tíz esetben rendeltek 
el kilakoltatást. A középületek közül beomlott két 
iskolaépület teteje.

Apró hírek.

— Emelni akarjákamunkateljesítményt Német
országban. Mint a hivatalos közlemény jelenti, — a 
jövőben 2 ember 3 személy munkáját fogja elvé
gezni úgy, hogy bár kevésbé veszélyeztetett szol
gálatba termelni. A külföldi munkáscsapatok szá
mát is emelni akarják.

— A déli és délkeleti francia megyékben nagy 
élelmiszerhiány van.

— A német lapok közük, hogy a hadsereg fő
parancsnokság elrendelte a német családok védel
mére, hogy olyan családoknak fronton küzdő utolsó 
férfi tagját, melyek különösen nagy véráldozatot 
hoztak a hazáért, a frontszolgálattól kevésbé ve
szélyeztetett szolgálatba kell vezényelni, még akkor 
is, ha az illető önként a harctéren akar maradni.

— Németországban hétfőn és csütörtökön „tá
bori egy tál ételt" kell felszolgálni a vendéglőkben.

— Adagolják a rizst, a sárgaborsót és a szárí
tott gyümölcsöt Angliában. Ezzel már huszonhárom
féle élelmiszert adagolnak. Ezután is korlátozás 
nélkül adják a kenyeret, lisztet, krumplit, cigarettát, 
csokoládét, halat.

— Csatornát akarnak építeni Bukarest, a román 
főváros és a Duna között, hogy olcsóbbá tegyék 
az élelmezést.

— Olaszországban tilos a névjegyek, a naptá
rak, almanachok, a nem hivatalos menetrendek, há
zassági és halálozási értesítők készítése a papírszüke 
miatt.

— Bécaben szénszünetet rendeltek el. Hogy a 
tanítók és a fejlettebb gyerekek a szénszünetet 
hasznosan töltsék el, a szénszünet tartama alatt 
hadianyaggyártó üzemekben dolgoznak.

— Svédországban több mint 8000 finn gye
reket tartanak el.

— Beesett a medvék közé a vincennesi állat- 
kertben egy ember. A medvék neki is rohantak, de 
szerencsére néhány, katona is volt ott, akik revol
verlövésekkel távol tartották a medvéket, amíg a 
póruljárt embert ki nem szabadították.-

— Marseille francia kikötővárosban a gázmü
vekben nagy robbanás volt. 10 ember meghalt, 30 
megsebesült, a gyár rombadőlt és a környéken 
minden ablak betörött.

—.Olaszországban korlátozzák a háztartások 
gáz fogyasztását. A kocsmárosok kötelesek az 
asztalaikat borító ónt beszolgáltatni.

— Romániában gyűjtik az ócska rezet a réz- 
gálic előállítására. A gazdákkal közölték, hogy 
minden kiló beszolgáltatott , rézért 3 kiló rézgáücot 
kapnak.

— Franciaországban megállapították a már
ciusi élelmiszeradagokat. Márciusban semmiféle 
tésztát nem adnak. A kávéadagot 4 és l/z dekára 
szállították le. A havi zsíradagot 45 dekára emelték. 
A húsadag marad a heti 18 deka.

— Londonban is követik a német példát s 
most ők is gyűjtik az ételmaradékot sertésetetés
hez.

— Szlovákiában leszállították a kenyérada
gokat. Havi 6.6 kiló helyett most 4 kiló kenyér 
jut havonta egy szlovák személyre. A finom liszt
adagokat 2.5 kilóról 2 kilóra csökkentették.

— 1100 holdat hagyott a cselédekre.
Magyarország egykori miniszterelnökét, gróf Tisza 
Istvánt keménykezü embernek ismerték, pedig ép
pen olyan jólelkű ember volt mint testvéröccse, a 
napokban elhúnyt gróf Tisza Lajos, akit világhá
borús vitézségéért a király aranysarkantyús vitézzé 
avatott a koronázás alkalmából. Gróf Tisza Lajos, 
végrendeletét most bontották fel Debrecenben, ki
derült, hogy 1100 holdat hagyott régi hű cselédeire. 
Nem ez az első nemes tette. 1915-ben a fronton, 
nagypéntek napján, mint rohamcsapat parancsnok 
vezette csapatát. Súlyos hasiövést kapott. Tiszti
szolgája, aki régi cselédje volt, nagyon szerette s 
kivitte a tüzből. 300 holdat adott neki.

A kétszem élyes tengera la ttjá ró . A csen
desóceáni háború egy egészen új tengeralattjáró 
típust alakított ki: a kétszemélyes tengeralattjárót. 
Első ízben a japánok használták ezt az úgyneve
zett „zsebtengeralattjárót" Pearl Harbour decem
ber 7-i ostrománál és mint a- tények mutatták, 
igen eredményesen.

A kétszemélyes tengeralattjáró körülbelül 14 
méter hosszú (egy normális tengeralattjáró hossza: 
105 méter), tornya pedig másfél méter magas, a 
mélységi merülése azonban igen csekély. Hét egy
mástól elrekesztett részre oszlik. Egyetlen fegyver
zete a két párhuzamosan beépített 481 mm-es 
torpedó, amely igen egyszerűen és könnyen kezel
hető. Amíg egy normális tengeralattjárónak két 
mótorja van, amely közül az egyik a hajót előre 
viszi, a másik pedig süllyeszti, a kétszemélyes 
típusnak, csak egyetlen, igen erős akkumuláto
rokkal működő viilanymótorja van. A hajó hatótá
volsága körülbelül 360 kilométer. Ezért tehát szük
séges, hogy nagy hajók vigyék a zsebtengeralattjá-
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rót a háborús cselekmények közelébe, ahonnan 
kiindulva eredményes hadi tevékenykedéseit meg
kezdheti.

Személyzete egy tisztből és egy kezelőből 
áll. A tiszt a toronyban figyeli a hajó útját és 
irányát és számítja ki a lőiávolságot. A kezelő 
a gépet irányítja. A hajó gyorsasága 24 csomó 
körül jár, egyébként ezt a legújabb tengeri har
cokban kitűnően bevált és nagyon veszedelmes 
búvárhajó típus.

Egytengelyű vagónrendező a legújabb 
iparcsoda. A bochumi acélművek pompás meg
lepetést tartogattak néhány hónap óta s most át
adták a német vasutaknak egy valóságos csoda
gépet az egytengelyes „ranzsirozó-vonatot", amely 
a gyakorlatban fényesen bevált és világsikere cl 
sem maradhat. Az új gép nem más, mint egy 
közös tengelyre építet kétkerekű vontató, amelyet, 
ha vasúti kocsik vontatására alkalmaznak, egy
szerűen hozzá kell kapcsolni a vagónhoz és egy 
elmés szerkezettel a tengelyt a vasúti kocsi elülső 
tengelyével kell összekötni. Az így bekapcsolt 
vontató hat-nyolc megrakott, húsztonnás vagónt 
könnyűszerrel elvontat. Használható a gép nem 
vasúti síneken, tehát közönséges útvonalakon is. 
A találmány‘fölöslegessé teszi a vasutaknál a kü
lön vontatásra felhasznált mozdonyok beállítását, 
más terepen pedig a nehéz traktorokat vagy más 
gépkocsikat. A ranzsirozó kapcsoló szerkezet min
den meglevő „idegen" tengelyre átvihető.

Tó — 60 méternyire a föld alatt. A Bécs 
melletti Wiener-Wald lejtőjének lábainál terül el 
Németország legnagyobb földalatti tava. Ez a tó 
6000 négyzetméter területet foglal el és 60 méter 
mélyen a föld alatt fekszik. A kéken ftikröző tavat, 
amely egy évtized előtti gipszlelőhelyen létesült, 
mótorcsónakkal lehet megtekinteni. A tavat a körül
záró barlang romantikus fekvése miatt igen sokan 
látogatják.

A legrégibb klarinét. A németországi ídar- 
Obersteini múzeumnak a napokban egy 250 éves 
klarinétot bocsátottak rendelkezésére. A ritka hang
szer egy obersteini lakos hagyatékából származik 
és a klarinét feltalálójának, a nürnbergi Dennernek 
egyik hangszere. Sárga bukszfából készült, 8 hang
lyukkal rendelkezik, amelyek sárgaréz billentyűk
kel vannak fedve. A hangszer vastag báránybőrrel 
van párnázva.

Eltűnnek a gépkocsi alatt fekvő sofőrök. 
Ha egy üzemben álló gépkocsi elromlott, rendsze
rint alája kellett mászni, vagy emelővel kellett 
magasabbra állítani, a bekormozott vagy beolajo- 
zódott gyertyákat ronggyal kellett letörölgetni, meg
szántam. Rendkívül kellemetlen és hosszú időt 
elrabló munka volt ez. A német ipar most ettől 
megszabadítja a gépkocsivezetőket, amennyiben 
piacra hozott egy kis gépet, amelynek mérete 
hosszban és szélességben nem több negyven centi
méternél, de ennek ellenére minden olyan munkára 
alkalmas, amitől a sofőrök annyira féltek. A szer
kezet igen erős egymásbatolható emelőcsőveket 
tartalmaz, de nem hiányzik belőle egy alkatrész

mosó sem. Különösen az utóbbi működik érdeke
sen. Akár kézzel hajtják, akár villamos árammal, 
egyformán tisztítja a tartályába helyzett alkatrésze
ket, kibenzinezi, meg is szárítja. A szerkezet egész 
liliputi lakatos műhelyt tartalmaz, sürített levegő
vel hajtható csavarhúzók, fogók s egyéb nélkülöz
hetetlen szerszámok vannak benne. Az elmés gép 
fölöslegessé teszi s sofőrök kínlódását és a pneu
matikus vulkanizálástól a tört csavar forrasztásáig 
mindenre használható.

Hasznos tudnivalók.

Feltörött to jás e lta rtása . Legcélszerűbb a 
feltörött tojást úgy eltenni, hogy annyi lisztet ke
verünk hozzá, amennyit felvesz. Amikor át van 
jól itatva, egy kis tányérra tesszük és jól megszá
rítjuk. Nem veszít sem ízéből, sem tápértékéből. 
Bármikor használat előtt kis langyos vízben áztas
suk fel, olyan, mint a friss tojás, valóságos kon
zerv. Ajánlatos, amikor tojásbővében vagyunk, így 
többet is eltenni. Megszárítva zacskóban igen jól 
eláll, de előnye az is, hogy bármikor van tojás 
kéznél. Természetes, hogy csak tésztagyúráshoz 
vagy élesztős tésztához használjuk, amibe nem 
kell a tojásfehérjét külön felverni habnak.

A szőlő m etszéséről. Szőlőt metszeni csak 
az tudhat helyesen, aki a szőlő fajokat tökéletesen 
ismeri. A metszés — szüretnek is szokták mondani, 
de igaz is, mert a helytelen metszéssel nemcsak egy 
évi termést vágjuk le a tőkéről, hanem több év ter
mését, sőt a tőke jövendő évi alakját is károsan 
befolyásolhatjuk rosszul végzett metszéssel. A sző
lőnek az a sajátossága van, hogy csak megfelelő 
metszéssel adja meg a további fáradozásaink, vala
mint reáfordított költségeink jutalmát Terméketlen 
tőke nem igen van, csak tudni azt kell metszeni 
és — trágyázni.

Tudnia kell a szőlőnövényröl azt, hogy van
nak egyes fajtái, változatai, melyek a hajtások al
ján levő bunkókban, azaz rügyekben hozzák ter
mésüket, másik fajok a negyedik, ötödik rügyben, 
további fajok pedig a szálvessző vége felé levő rü
gyekben. Ezt tudva az egyes szőlőfajokról, tudjuk 
azt is, hogy melyiket kell rövid (1—2 rügyes) csap
ra, melyiket hosszú (3—4 rügyes) csapra és melyi
ket kell szálvesszőre metszeni.

Mivel nem a metszésnek, a tulajdonképpeni 
metszésnek akarom szentelni e jelen cikkemet, a 
metszésről csak ennyit iktatok ide a metszés céljairól:

1. A metszés célja elsősorban is megadni a 
szőlőnövénynek azt a meghatározott alakot, amely 
alak szerint akarjuk a termelést folytatni.

2. Szabályozzuk a metszéssel a termés meny- 
nyiségét és minőségét.

3. Szabályozzuk, azaz egyszinten tartjuk a 
szőlőnövény termőképességét a talaj termőerejével.

Ezt különösen hangsúlyoznom kell, mert rá
metszeni, szálvesszőzni csak erős jóltáplált tőkét 
lehet! Ha erre nem ügyelünk, tőkéink hamar ki
merülnek s elpusztulnak. Ha a termelésben jobb
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minőségre törekszünk, akkor rövidebb csapra met
szünk. És még egyet megemlítek, amit szintén tudni 
kell a metszésnél, minél erősebb a tőke, minél erő
sebb vesszőt nevel, annál magasabbra metszünk, 
mert a termő rügyek — a tapasztalat szerint — 
annál magasabban vannak! Az ilyen tőkéket, ha 
rövid csapra vágjuk, akkor vesszőt, hajtást hoznak, 
de termést — alig!

Tudjuk, hogy három termelési, azaz metszési 
módozata van a szőlőnövénynek. E cikk keretében 
iefogom írni szőlősgazda társaimnak csoportonkint 
azokat a szőlőfajokat, amelyek hazánkban legjobban 
el vannak terjedve. (És természetesen csak azokat 
a fajokat, amelyeket én is ismerek!)

A rövid csapos metszést igénylők csoportja 
(1—2 világos rügy): Bánáti rizling (Kreaca), olasz 
rizling, piros kövidinka, piros szlankamenka, budai 
zöld, juhfark, rizling szilváni, csomorika, nemes 
kadarka, oportó (Portagízi), Bernáth János, cabernet 
(Karbinet), kövidinka. Csemegefajok közül: Muscat, 
Muskat, Ottonel, Muskat Lunel, Cs. Tompa Mihály, 
ezeréves Magyarország emléke, Kecskemét virága, 
Kossuth-szőlö, Halhólyag, Etelkaszőlő stb.

A hosszú csapos metszést igénylők csoportja 
(3, 4, 5 rügy) mohai fehér (terem röviden is), 
ezerjó, járdovány, furmint, hárslevelű, kéknyelű, 
szürke burgundi, cirfandli, sárfehér, zöld veltelíni. 
Csemege fajok közül: Chasselas, fehér (csaszla 
vagy más vidék szerint spanyol) Chasselas, piros 
(piros csaszla), Passatuti, Csabagyöngye, Made- 
leine royaele (Roál, korai), Muscat Hamburg black 
(fekete szagos), pécsi szagos, kecskecsöcsfi, piros 
(Mamut-szőlő, kecskecsöcsfi, kék, Muscat szőlős
kertek királynője, Erzsébet királyné emléke, génuai 
zamatos, Ufuz Ali, stb.

Szálvesszős művelést kívánók csoportja: Raj
nai rizling, tramini piros, zöldszilváni, nagyburgundi, 
Leszepsz Fcrdinánd, kecskecsöcsfi, fehér, leányka, 
niagvatlan fajok (mazsolaszőlő stb.)

A direkt termőket szándékosan hagytam ki 
a listából, pedig tudom, hogy hazánk némely vi
dékén azok vannak legjobban elterjedve. Tudom 
hogy van a hazai fajok között is még igen sok régi 
magyar fajszőlő, amit kihagytam, de miután jórészük 
már feledésbe merül, mellőztem őket. Nagyon örül
nék, ha jelen soraimmal szölösgazdatársaimnak 
hasznára lehetnék s vele együtt a magyar paraszt 
felemelkedésének is részesévé válnék!

Hogyan termelendő az amerikai mogyo
ró? Az amerikai mogyoró termelésével foglalkozó 
olvasóinkkal ismertetjük a sikeres termelési eljá
rást is.

Az amerikai mogyoró a pillangós növények 
sorába tartozik. Levelei a lucernáéhoz hasonlítanak. 
Gyümölcsét a föld alatt hozza. Főleg a jóerőben 
levő homok növénye, de megtermelhető a könnyen 
művelhető vályogtalajban is.

A talajt tavasszal elfogasoljuk s vetés előtt 
meggruberezzük. Általában pedig úgy készítjük elő 
a földet, mint pl. a cukorrépa alá, annak figyelem - 
bevételével, hogy az amerikai mogyoró friss trá
gyát nem tűr.

Az amerikai mogyorónak, több fajtája van 
s ezek között találhatunk olyanféleségeket is, ame
lyeket fagyosszentek után egyenesen a szabad föld
be vethetünk. Ez esetben kát. holdanként 30—40 
kg magot vetünk el 60—60 cm sor- és növény
távolságra.

Kikelés után annyiszor kapáijuk meg, — nem 
mélyen — ahányszor azt a föld megkívánja. A vi
rágzás megindulásakor egy kis töltést adunk a 
töveknek, hogy a virágtövekből a föld felé igyek
vő, termést hozó nyúlvány könnyebben és gyorsab
ban érhesse el a talajt s abba befúródhasson.

Virágzás után, ha szükséges a kapálás, 
nagyon óvatosan kell dolgoznunk a tövek körül, 
nehogy a kapával elvágjuk ezeket a nyúlványokat, 
mert ha ez megtörténik, nem lesz termésünk.

Szeptember végére, október elejére a termés 
már beérik. Ekkor kiássuk s egy külön ismerten- 
dő módon lefolytatott kezelés és szárítás után szellős 
és száraz helyen tároljuk, hogy azután értékesítsük.

Vetőmagot jelenleg kapni nem lehet. Ezt 
ugyanis Bulgáriából kellene behozatnunk. Egyes 
cégek a behozatal iránti lépéseket megtették.

Szövőfonál háziszövéshez. A pamutfonál 
beszerzése ma szinte lehetetlen, mert beho
zatal nincs belőle. A kormány azonban támo
gatni akarja a háziszövést és azért oylan 
megoldást keresett, ami mellett pótolni lehessen 
a hiányzó pamutfonalat. Az iparügyi minisz
térium intézkedésére két gyár befogja vál
tani a termelők tilolt kenderét és azt felvető 
fonállá dolgozza fel. A beküldött tilolt kenderből 
a minőség szerint 50—60% fonalat készítenek. 
A kormány, Jiogy ezenfelül is támogassa a házi
szövést, megengedte azt, hogy a termelők az ilyen 
becserélt fonalat forgalmiadómentesen kaphassák 
meg, ami kilónként 1.25 pengőtől 1.80 pengőig 
terjedő kedvezményt jelent. Ezt a kedvezményt 
természetesen csak azok vehetik igénybe, akik a 
visszakapott fonalat maguk dolgozzák fel vá
szonná.

A fentiekre vonatkozó rendelkezés megjele
nése a közeli napokban várható. Mihelyt a ren
delet megjelenik, az Országos Háziipari Szövet
ség körlevélben tájékoztatja a községeket az eljá
rás módjáról. Ezt a tájékoztatást mi is közölni 
fogjuk, de most jóelőre felhívjuk erre a figyelmet, 
hogy a szövőfonál után érdeklődök kellő időben 
jelentkezhessenek majd a községházán a Háziipari 
Szövetség ezen körlevele iránt. De azért is közöl
jük ezt, mert már is küldtek be hozzánk hirde
tést, hogy eladó szövőszéket kínálnak: tehát akik 
szövéssel foglalkoznak, ne adják fel a reményt a 
szövés lehetősége tekintetében.
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