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

18. szám. XIII. évfolyam. . 1942. szeptember 15.

A Kormányzóhelyettes temetése.
A Bizalom legutóbbi számában részletesen 

beszámoltunk arról a mélységes gyászról, amely 
a magyar nemzetet és a kormányzói családot érte 
vitéz nagybányai Horthy István hősi halálával. A. 
temetés már lapunk zárta után történt, arról tehát 
most számolunk be.

A nemzet hősi halottját az Országház kupola- 
csarnokában ravatalozták fel és augusztus 26-án 
délelőtt a kora reggeli óráktól kezdve zárt sorok
ban vonult el a díszőrséggel körülvett ravatal előtt 
a főváros lakosságának sokezres tömege.

Gyászülések az országban.
Amíg a főváros közönségének nagy része a 

ravatal előtt való néma elvonulásával fejezte ki a 
kormányzói család felé részvétét, az országgyűlés 
mind a két háza gyászülést tartott. Tasnádi Nagy 
András, a képviselőim elnöke beszédében rámu
tatott arra, hogy 1942. február 19-én a magyar 
országgyűlés osztatlan szeretete és bizalma vá
lasztotta meg az elhunytat kormányzóhelyettesnek. 
Az iránta való érzések csak még növekedtek akkor, 
amikor Önként jelentkezett katonai szolgálatra és 
kiment az első arcvonalba. Mindenki tudta, hogy 
ott sem a dolgok könnyebb végét fogja keresni, 
hanem a férfiszív egész odaadásával, lelke önfel
áldozó magyarságával és hazaszeretetével fogja 
kötelességét teljesiteni.

Ezután Kállay Miklós miniszterelnök mon
dott beszédet.

— Tudoip — mondotta — voltak a nem
zetnek máskor is meghatott, fájdalmas napjai, 
mert szomorú az a kor, amelyben megbomlik a 
dolgok rendje és az apák temetik fiaikat. De nem

tudom, hogy valaha forrt-e össze ez a nemzet 
olyan egységben, mint ma, ebben a veszteség
ben. Minden hősi halál megráz, felemel és köte
lességet jelent. Ez a hősi halál a többi áldozatok 
élén kötelességet parancsol nekünk a szenvedő 
apa felé, akinek itt jelentem a nemzet részvétét, 
hűségét és határtalan szeretétét. Magyarok vagyunk 
és ezeréves urai ennek a földnek, ezeréves gon
dozói Európa eszméinek, ezeréves jövő megalapí
tójának is kell lennünk. A hősi halált halt Kor- 
mányzóhelyeltes koporsója mellett kiáltom és ve
lem együtt kiáltja a nemzet mindenkinek: Mint 
egy ember áll fel ez a Ház a nemzet képvisele
tében és áll könnyes szemekkel, esküre emelt 
kézzel tizenötmillió magyar, töretlen lelkesedéssel 
harsogja: Éljen a Kormányzó! Éljen a haza !

A felsőházban Perényi Zsigmond alelnök 
nyitotta meg az ülést és ő is rámutatott arra, hogy 
egy félesztendővel ezelőtt az országgyűlés milyen 
lelkesen választotta meg Horthy Istvánt kormány
zóhelyettesnek. Az emlékbeszédet Serédi Jusztinj
án bíboros, Magyarország hercegprímása mondotta.

A külföldi küldöttségek érkezése.
A velünk baráti viszonyban levő államok 

küldöttségekkel képviseltették magukat a temeté
sen és a küldöttségek vezetői személyesen is ki
fejezték országaik részvétét.

A temetés.
Csütörtökön délelőtt kezdődött meg a teme

tési szertartás. Az Országház hatalmas kupola- 
csarnokát és az Országház előtti nagy térséget 
zsúfolásig megtöltötték a törvényhatóságok, kato
nai testületek és társadalmi egyesületek küldött
ségei. Ravasz László református püspök mondott
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a koporsó mellett imát és beszédet. Hangoztatta, 
hogy a lélek fáradt sasmadár és mindig meg kell 
újulnia. Vérző szívű család most a síró Magyar- 
ország, amely a Krisztus sebeiből özönlő vigasz
talásban megújulásra talál.

Ágyútalpra tették ezután a koporsót és az 
összegyűlt gyászoló nép sorai között kivitték a 
nyugati pályaudvarra. Innen két különvonat ment 
Kendereisre. Az egyik különvonat vitte a koporsót 
és a gyászoló családot, a másik pedig a meghí
vott katonai és társadalmi előkelőségeket. Kende
resen a Kormányzó Úr kastélyában állították fel 
a ravatalt. Itt Révész Imre a tiszántúli református 
egyház püspöke mondott beszédet, majd a ken- 
deresi lakosság és a környékről összegyűltek kí
séretében kivitték a Horthy-csaiád kriptájába. 
Itt elhelyezték a koporsót és lábához támasztották 
az egyszerű fejfát:

— Élt 38 évet.
Ezután a koszorúk százait tették a koporsó

ra és a lakosság is virágesőt zúdított a kriptára.

A kisgazda miniszter.
Nagyatádi Szabó István emlékezete.

Most, hogy a földbirtokpolitikában hozza a 
törvényt az országgyűlés, hát csak nézem a tudó
sításokat és sehol se, találom meg a nagyatádi 
Szabó István dolgát. Úgylátszik mindenki elfelejti 
már, hogy ő is volt és hogy élre került annak az 
az egyszerű titka és magyarázata, hogy a föld kér
dése nem volt rendben.

A rendezetlen földkérdés két irányban érez
tette nemzetgyilkos hatását. Az egyik volt az egyke, 
a másik a kivándorlás. Mind a kettőnek az volt 
az oka, hogy a magyar nép nem tudta megtartani 
a fertályát, mert a fertály — az egynegyed telek 
— kevés volt arra, hogy a befogadott családot el
tartsa és a közterheket is megbírja. Mert akárhogy 
csfirjük-csavarjuk a dolgot, a politikának az a leg
fontosabb része, hogy az állam fenntartásához szük
séges adót úgy teremtsék elő, hogy azt az állam
polgár elbírja. De az első az adó. Volt nálunk egy

# bölcs presbiter, Tütői Györgynek hívták, ő  min-
* dig azt állította, hogy „Ha én az adómat kifizet

tem, akkor énnálam csak a király a nagyobb úr, 
mert az a katonának is parancsol, én meg nem.“ 
De első gondja is volt mindig az adója kifizetése.

De, ha akár miféle veszedelem érte a csalá
dot, betegség, jégverés, jószágelhullás stb. stb. ak
kor a birtok olyan bajba került, hogy kicsúszott 
a család kezéből. Ilyen esetben úgy próbált segí
teni magán a fertályos ember, hogy kiadta a föld- 
jét-házát bérbe, beállott cselédnek és 10— 12 évi 
cselédeskedés után tudta megmenteni az ősi földet. 
De ez se sikerült mindenkinek. Így jutott nagya
tádi Szabó István ahhoz, hogy a kisgazdatársada
lom földkérdésének a rendezését munkálja. Ő dol
gozni akart azért, mert mindig nagyon törvény- 
tisztelő ember volt. Ö még akkor is tisztelte a tör
vényt, ha az hibás volt, mindig az volt az állás
pontja, hogy ha hiba van a törvényben, akkor kell 
egy másik törvényt hozni, amelyik már hibamen

tes. Ezért dolgozott tiszta szívvel — tiszta kézzel — 
tiszta lélekkel s bele is halt.

De örökségül hagyta maga után, hogy a föld
kérdést úgy kell rendezni, hogy ennek a rendezés
nek a nyomán virágzó élet támadhasson a faluk
ban.

Kevés étel: hosszú élet?
(Levél franciaországból.)

Be kel! vallanunk, hogy a francia társalgás 
leggyakoribb témája az élelmiszerkorlátozás, az 
ebéd, a vacsora. Az átlagos francia nehezen viseli 
el, hogy kevesebb tál ételt fogyaszthat, mint szo
kása és a kevesebb tálon kevesebb az étel mint 
megszokta. Nehezen viseli el, hogy hiányzik a vaj 
kenyeréről s hogy a kenyér színe olyan mint a 
földé s hogy még ezt a kenyeret is igen óvatosan 
és szűkmarkúan osztogatják.

Az asszonyok örvendeznek annak, hogy karcsú
ságukat megtalálták, de panaszkodnak is — és leg
alább annyira, mint a férfiak — azért, hogy az 
idők és körülmények miatt sok mindent kell meg
vonniuk maguktól. Holott a logikus az lenne, hogy 
panasz nélkül mondjanak le az egészség és a 
szépség közül legalább az egyikről.

A divatlapok nem várták be a nehéz időket 
s még ezek beköszöntése előtt ugyancsak sokszor 
adtak tanácsokat az önmegtartóztatásra azoknak az 
olvasóiknak, akik meg akarták őrizni karcsúságu
kat és frisseségüket. Abban a reményben, hogy az 
ifjúságnak ezt a két ajándékát hosszabb időre 
megőrizhetik, még a legínyencebbek is szívesen 
lemondottak a kenyérről, a vajról és a cukorról 
s alávetették magukat a drákói rendszabályoknak is. 
Különben is a közhit azt tartja, hogy Ninon de 
Lenclos titka éppen abban volt, hogy gyakran és 
hosszú ideig böjtölt. Azt tartják, hogy ennek kö
szönhette, hogy még kilencvenéves korában is any- 
nyira friss és vonzó volt. Ezekután mi következik 
ebből, ha nem az, hogy a jelenlegi állapotok ér
nek annyit, mint a „Hosszú Élet Elixírek."

*

Az egészségügyi szakértők pontosan ezt 
mondják és cseppet sem hatódnak meg az ínyen
cek siránkozásain. Ezzel szemben valószínűleg 
igen nehezen tudnák megértetni magukat a közön
séggel — hiszen: éhes gyomornak nincs füle a 
hallásra...

Néhány esztendővel ezelőtt egy brazil tudós 
megkísérelte azt, hogy bebizonyítsa, hogy a sze
génység és az ínség a legbiztosabb ellenszere a 
ráknak. Ma olyan férfiak, akiknek szavahihetősé
gét nem lehet kétségbevonni, minden erővel arról 
akarják meggyőzni a franciákat, hogy a rájuk 
kényszerített rendszabályok szerinti étkezés még 
mindig többet nyújt, mint amennyire az emberi 
szervezetnek szüksége van és azt, hogy minél ke
vesebbet esznek, annál egészségesebbek maradnak.

Caton dr., példának okáért igen örvendetes 
dolognak tartja, hogy nincs elég hús és cukor. 
Ezek — mondja ő — gyilkoló tápszerek, épp úgy, 
mint a fehér kenyér. A fehér kenyeret már Carrel
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dr., „Az ismeretlen ember" című világhírű orvosi 
könyv szerzője is elítélte és ítélete ellen nincs fel
lebbezés: „Ami a fehér kenyeret illeti, a fehér ke
nyér számára a lisztet sokkal tökéletesebben szi
tálják meg és ezért megfosztják attól, ami benne 
a legtáplálóbb. Azokban az országokban, ahol a 
kenyér a legfőbb táplálék, a nép mihamar dege
nerálódik."

*
Jean-Raymond de Saint Georges, Lavoisier 

dédunokája táplálkozási katekizmust állított össze. 
Ez ugyancsak alkalmas arra, hogy megvigasztalja 
azokat, akik nagyon keservesnek tartják a mai 
életkörül ményeket...

A fehér kenyér szerinte nem más, mint az 
emberi szervezet ellensége, a barna kenyér a köz
hittel éppen ellentétben egyedül fele! meg az em
beri szervezet igényeinek. Saint Georges elismeri 
ugyan, hogy az a barna kenyér, amit ma készíte
nek, cseppet sem hasonlít ahhoz az egészséges 
kenyérhez, mely hajdanában a vidéki kemencék 
mélyéről előkerült. De úgyis ahogy van, kevéssé 
kedvcsináló barna színével, nem éppen vonzó mi
voltában és kétes ízével még mindig többet ér, 
mint a háború előtti esztendők túlságosan finom 
fehér kenyere.

*

Ami a húst illeti, állítja ugyanő, alapos té
vedés azt hinni, hogy a húsétel erősít. Tápértékét 
csak akkor őrizné meg, ha nyersen fogyasztaná az 
ember. Megfőzve minden táperejét elveszti és ár
talmassá is válik. Bizonyítéka ennek, hogy Mexi
kóban volt egy olyan korszak, amikor a halálra
ítélteket nem végezték ki, hanem kizárólag húst 
adtak nekik enni. Ebbe 15 napon belül a legerő
sebb szervezetű elítéltek is belepusztultak.

A cukor a modern civilizáció vívmánya. Alig 
két évszázada annak, hogy csupán gyógyszerként 
használták őseink, akik egyáltalán nem fogyasztot
ták, cseppet sem voltak gyengébbek nálunk.

A háború.
A második arcvonal.*

Az angol-amerikai-szovjet szövetségesek po
litikai életének előterében továbbra is a második 
arcvonal kérdése áll. A közelmúltban Litvinov 
washingtoni szovjet nagykövet Roosewelt amerikai 
elnök, Majszki londoni szovjet nagykövet pedig 
Churchill angol miniszterelnök előtt sürgette több
ízben a második szárazföldi arcvonal létrehozását. 
Mind a két helyen azt mondották a szovjet nagy
követek, hogy a vörös hadsereg helyzete tarthatat
lan és csak az nyújtana segítséget, ha a második 
arcvonal létrehozásával jelentős számú német csa
patokat vonnának el a szovjet arcvonalról.

A két sürgető kívánságnak nem lett követ
kezménye, mert amint ismeretes, sem Anglia, sem 
Amerika nem rendelkeznek olyan mennyiségű hajó
térrel, amennyi legalább egy másfélmilliós hadse
reg átszállításához szükséges lenne. Különben is

• Második arc>-'onalat az oroszok kívánságára Né
metország nyugati részén terveznek az angolok.

a német felderítő repülőgépek azonnal észreven- 
nék, ha valamelyik angol kikötőben nagyszámú 
szállítóhajó gyülekezne. De a németek egyébként 
is fel vannak készülve egy várható nyugati táma
dásra. Spanyolország határától Norvégia legészakibb 
részéig mindenütt kiépítették a tengerparton a leg
korszerűbb erődítményeket. Vastag betonfedezékek 
alatt földalatti repülőterek és jól elbújtatott „bun
kerek" vannak. Ezek nemcsak védekezésre alkal
masak, hanem támadásra is. Ezenkívül mindeze
ken a területeken kitűnő csapatok vannak, olyanok, 
amelyek az elmúlt hónapokban a rendkívül heves 
szovjetoroszországi csatatereken mutatták meg vi
tézségüket.

Éppen ezért Angliában ma már alábbhagyott 
a második arcvonalat követelő kívánság hevessége. 
Nemrég az angol újságok már arról írtak, hogy 
nem szabad kitenni a szigetországot egy esetleges 
német partraszállási kísérletnek. Ugyanis biztosra 
veszik azt, hogyha az angolok partraszállása nem 
sikerülne, akkor a jövő tavasszal feltétlenül lehetne 
számítani a német partraszállásra. Ezért azt köve
telik, hogy az angol katonákat Anglia védelmére 
készítsék elő.

A második arcvonal kérdésében a legnagyobb 
ellentét Anglia és az Egyesült Államok között van. 
Jelenleg már jelentős számú amerikai katona tar
tózkodik Angliában. Ezek azonban nem akarnak 
angol vezetés alatt harcolni. Az angolok viszont az 
amerikai parancsnokságot kifogásolják. így most ar
ról folynak tárgyalások úgy Angliában mint Ame
rikában, hogy ki legyen a közös főparancsnok. 
Ebben a vonatkozásban már több angol és ame
rikai tábornok neve felmerült, de egyikben sem 
tudtak megegyezni. A legújabban De Gaulle, a 
pártütő francia tábornok neve került előtérbe. Ez 
egy olyan megoldás volna, ami sem az angolok, 
sem az amerikaiak tekintélyét nem sértené. Élmér- 
gesitené azonban a viszonyt Amerika és Francia- 
ország között, mert De Gaulle parancsnoksága azt 
jelentené, hogy az angol-amerikai szövetség Fran
ciaország területén akarná a második arcvonalat 
megvalósítani.

Nemrég került Angliába André Phillipe volt 
francia szocialista képviselő és egy beszédet mon
dott a második arcvonalról. Azt mondotta, hogy 
rendkívül leverő lenne Franciaországban egy ilyen 
kísérletnek a kudarca.

Egyébként a Szovjet-Unióban is kezd a tü
relem fogyni és a szovjet újságok már arról írnak, 
hogy kiábrándító lesz az orosz népre az angol
amerikai ígéretek elmaradása. Ezzel kapcsolatban 
a napokban több oldalról híre járt annak, hogy Chur
chill angol miniszterelnök Moszkvába repült és 
személyesen mondja el Sztálinnak az angolok ter
veit. Az angol miniszterelnök moszkvai utazásának 
hírét azonban nem erősítették meg.

Repülőhősök.
Marseille főhadnagy, egy vadászrepülöezred 

századparancsnoka szeptember 2-án aratta az 
egyiptomi arcvonalon 125. légi győzelmét. Szep
tember 1-én Marseille főhadnagy 16 brit ellenfe
lét győzte le. (MTI.)
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A Német Távirati Iroda legújabb értesülése 
szerint a Führer Hans Joachim Marseille főhad
nagynak 125. légi győzelme alkalmából, mint a 
német véderő negyedik tisztjének a legmagasabb 
német hadikitüntetést, a kardokkal és gyémántok
kal ékesített tölgylombot adományozta a Vaske
reszt Lovagkeresztjéhez. Ezzel a legeredményesebb 
északafrikai német vadászrepülőt érte az igen ma
gas kitüntetés, aki valamennyi légi győzelmét igen 
figyelemreméltó módon, kizárólag az angol légierő 
vadászai ellen aratta, még pedig hét légi győzel
met nyugaton, a többi 118-at pedig az északaf'i- 
kai sivatag forró ege alatt. A 22 éves berlini fia
talembert az angol királyi légierőnél a legretteget
tebb Spitfire-, Hurricane- és Curtis-pusztítónak is
merik. Marseille főhadnagy különleges módszere 
az, hogy egyetlen nap egész tömeg ellenfelét lövi 
le. Így például szeptember 1-én 16 brit repülőgé
pet lőtt le. Azelőtt sem ment ritkaságszámba ná
la, ha naponta -öt-hat vagy tíz ellenfelét lőtte le.

A Führer július 7-én adományozta Marseille 
főhadnagynak a lovagkereszt tölgylombját, június 
19-én, mint a német véderő 12. tisztje megkapta 
a kardokkal ékesített tölgylombot, most pedig a 
legnagyobb német hadikitüntetés érte. Röviddel ez
előtt adta át a Duce személyesen Hans Joachim 
Marseille főhadnagynak a legmagasabb olasz ha
dikitüntetést, az arany vitézségi érmet. (MTI.)

*
Tölgyfalombot kapóit két repülőtiszt.

A Führer a vaskereszt lovagkeresztjéhez a 
tölgyfalombot adományozta Steinhoff századosnak, 
egy vadászezred csoportparancsnokának és Siegel 
alezredesnek, egy zuhanóbombázó ezred parancs
nokának, mint a német véderő 115. és 116. kato
náinak. Steinhoff százados eddig több mint száz 
légi győzelmet aratott.

Európa gazdasági önellátása.
Európa sűrűn lakott országai élelmiszerszük

ségletük jelentős részét már évtizedek óta a ten
geren túlról szerezték be. Ugyancsak máj világ
részekből hozták Európába az ipar egyes fontos 
nyersanyagait, mint a gyapotot, a gumit, az olajat 
és igen sok gyógyszer alapanyagát. A második 
világháború kitörésekor Anglia tengeri zárlatot lép
tetett életbe Németország ellen és ezt fokozatosan 
kiterjesztette csaknem valamennyi európai államra. 
Ügy gondolták az angol politikusok, ha Európa 
népeit elzárják az élelmiszerek, ipari cikkek és 
gyógyszerek egy részétől, akkor felbomlik a rend 
és harc nélkül győzhetnek.

A német hadvezetés számított az angolok 
ilyen tervére és a háború kitörésének első pilla
natától, sőt már a háborút megelőző időkben arra 
törekedett, hogy az európai népek önellátását biz
tosítsa. A tengerentúlról származó ipari nyersanya
gok pótlására a német vegyészek nagyszerű mű
anyagokat állítottak elő és gumi vagy benzinhi
ány a hadsereg szükségleténél nincs. Fokozták 
ezenkívül a mezőgazdaság teljesítőképességét és 
ha nehezen is, de a hadsereg és a polgári lakos

ság legszükségesebb élelmiszerellátása biztosítva 
van.

Ez a német tervgazdálkodás, amely csak
nem egész- Európára kiterjed, - szükségessé teszi 
azt, hogy az egyes európai országok gazdasági 
vezetői időnként megbeszéléseket folytassanak a 
német gazdasági élet vezetőivel. Nemrég Riccardi 
olasz külkereskedelmi miniszter és Bozsilov bol
gár pénzügyminiszter jártak Németországban és 
Fűnk birodalmi gazdasági miniszterrel, valamint a 
német gazdasági élet több vezetőjével tanácskoztak.

A tanácskozásokon elsősorban azt beszélték 
meg, hogy az idei termésből miként tudják biz
tosítani a hadsereg és a polgári lakosság szük
ségleteit. Azután szóba kerültek az ipari ellátás 
biztosításának kérdései.

A német gazdasági élet vezetői a háborús 
feladatokon túl a háború utáni gazdasági élet 
megszervezésére is készülnek. Riccardi miniszter 
egyik előadásában utalt arra, hogy a német és az 
olasz pénz lesz a háború után az európai gazda
sági életben a fő fizetési eszköz, illetve ehhez a 
két pénzhez igazítják a többi pénzeket is. A há
ború utáni gazdasági életet úgy akarják megszer
vezni, hogy egységes vámrendszert létesítenek és 
külön vámot vetnek ki a tengerentúli államokra. A 
délkeleteurópai országokban a mezőgazdaságot 
kívánják fejleszteni, hogy ez a terület pótolja a 
nyugateurópai államok tengerentúli éle’miszerbe- 
hozatalát.

Ezekkel a tanácskozásokkal csaknem egy- 
időben Pozsonyban volt egy értekezlet, amelyen 
a háború utáni mezőgazdasági hitel megoldásának 
kérdését tárgyalták meg. Ezen az értekezleten 
Németországon és Olaszországon kívül valamennyi 
dunavölgyi állam megbízottai jelen voltak. Meg
állapították, hogy a háború után a mezőgazdaság
nak hiteligényei lesznek és ezt részben gépekkel 
fogják kielégíteni.

Hit és bizalom.
Árvíz ez az élet.
Ilyen a célért vett, 
Magasabb áldozat.
A csolnak megmaradt. 
Hattyus a csolnakom. 
Gyeplőjét én fogom.'

Hullám veri, vágja, 
Felveszi hátára 
Rozoga csolnakom; 
Magas hátára, fel.
Holnap magas’bra kell 
Magamban szálianom.

Drágán magas élet!
Most veled így élek: 
Magamat áldozom.' 
Legyen áldott vized: 
Holnap, ha elviszed, 
Szikládon, fenn, lakom.

R. M.
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A Kormányzó Úr vejének repülőhalála.
Ismét gyász érte a kormányzói családot. Ifjabb 
gróf Károlyi Gyula, a Kormányzó Úr veje, szep
tember 2-án repülőszerencsétlenség áldozata lett.

Október 5-én kellett volna az egyik honvéd 
repülőalakulathoz bevonulnia. Mivel bevonulása 
után azonnal a harctérre kívánt menni, tényleges 
szolgálatának megkezdése előtt óhajtott átesni a 
szükséges előképzésen. Ezért az érdi sportrepülő
téren Tasnádi László neves magyar mürepülő 
kíséretével különböző műrepülőgyakorlatokat vég
zett.

A haláleset napján délután 4 órakor is fel
szálltak a repülőtérről és 1000 méter magasság
ban a Duna fölött végezték gyakorlataikat. A re
pülőtéren figyelők egyszer csak azt látták, hogy a 
gép félrebillen és zuhanni kezd lefelé. Amikor a 
gép a víztől mintegy 60 méterre volt, valaki ki
ugrott a gépből és még a gép előtt ért vízre. 
Közvetlenül ráesett a repülőgép és minden elmerült.

Azonnal katonaságot rendeltek ki a vízbe
esett repülőgép utasainak mentésére, de eredmény
telenül. Honvéd utászok és búvárok napokon át 
kutatták a Duna fenekét, de sem a repülőgépnek, 
sem a holttesteknek nem akadtak nyomára. A 
szerencsétlenség körülményei így még tisztázatla
nok. Tisztázatlan még az is, hogy ki ugrott ki a 
gépből, gróf Károlyi Gyula-e, avagy Tasnádi 
László. A napokon át vezetett kutatás eddig .csak 
azt eredményezte, hogy néhány olyan fadarabot 
találtak, amely valószínűleg a repülőgépből való. 
A haláleset körülményei csak azután lehetnek 
ismeretesek, ha a gépet megtalálják és megállapít
ják, hogy miért, milyen hiba következtében zuhant 
le a gép. Mind a két repülő ugyanis tapasztalt 
vezető volt, a gépnek sem volt hibája.

Hatnapos kutatás után sikerült megtalálni 
Tasnádi László holttestét, másfél kilométernyire a 
szerencsétlenség színhelyétől. Megállapították, hogy 
ő ugrott ki a repülőgépből, de az ejtőernyője nem 
nyílt ki. A Kormányzó vejének holttestét jóval 
később találták meg.

Vigyázzunk az ellenséges gyujtópalac- 
kokra. Abda község határában, Győr közelében 
három szovjet ejtőernyős ért földet. Leszállásuk 
után néhány perccel már el is fogták mindhár
mukat. Kihallgatásuk és megmotozásuk után ki
derült, hogy szovjet ejtőernyősök. Kevés élelmi
szer és néhány gyujtóbomba volt náluk.

Ez eseten kívül az ország több más helyén 
is léggömböket észleltek, amelyeket nyilvánvalóan 
ellenséges kezek bocsátottak fel gyujtogatási szán
dékkal.

Ezekről az ellenséges gyújtogató eszközök
ről a következőket kell tudni. Fehér vagy halvány 
sárga színű léggömbök szállítják a palackokat. A 
léggömb alján petróleumos bádogtartály van, 
amelyből kiszivárog a petróleum. A tartály alatt

fehér bádogból készült hengenralakú doboz tartal
mazza a 7 drb palackot. Az ép gyujtópalack üveg
ből készült és pont olyan kupakkal záródik, mint 
a sörösüvegeken van. Az üveg összetörése után a 
bennelevő folyadék meggyullad és nehezen-olt
ható tűzzel ég.

Az esetleges tüzet homokkal vagy földdel 
kell eloltani. Legalább félméteres gödröt ássunk, 
mert ha a földet leszedjük róla, az égés újra jelent
kezik. Minden egyes esetről tegyünk jelentést a 
helyszín pontos megjelölésével. A földeket pedig 
minél előbb szántsuk meg, nehogy a tarló meg
gyulladhasson. A kepék, keresztek körül a földet 
szántsuk meg, ha még kint vannak.

Vigyázzunk tehát gabonatermésünkre, mert az 
idei termés az egész nemzet kenyerét jelenti 
egy évre.

A kenti herceg halálos repülőszeren
csétlensége. Halálos repülőszerencsétlenség érte 
az angol király legfiatalabb testvéröccsét, a kenti 
herceget. A herceg, aki a háború kitörése óta a 
légierők főfelügyelőjének vezérkarához volt be
osztva, egy vizirepülögépen Izland szigetére akart 
repülni. A repülőgép Skócia egyik elhagyott vidé
kén lezuhant. A herceg és a kíséretében levő uti- 
társa szörnyethalt. A kenti herceg temetése titok
ban történt, mert a háborús időkre való tekintettel 
nem akarták nyilvánosságra hozni, hogy a királyi 
család tagjai holx tartózkodnak. A kenti herceg 
1902-ben született és 1934-ben vette feleségül 
Marina görög hercegnőt. Házasságukból három 
gyermek született.

A finnek, akiket a háború nagyon sújtott, 
erősen érdeklődnek a szétszedhető állapotban szál- 
lítött és Finnországban összeállítható fabarakok 
iránt. De egyéb európai államokban, így Német- 
és Franciaországban is igen keresik az összerak
ható fabarakokat, mert a bombatámadások által súj
tott vidékek lakossága jól használhatja ezeket. így 
most a Németbirodalmi Épület és Épületfa Intézet 
mérnökei is terveztek szállítható fabarakokat s e- 
zeket még nagyobb mennyiségben kívánják gyár
tatni hazánkban, mint eddig. Tehát a fának igen 
nagy szeme van.

Két pár bocskor vásárolható évente. Meg
állapították, mely törvényhatóságok lakossága vi
sel nagyobb mértékben bocskort és ezeken a he
lyeken gondoskodnak a szükséges bocskorbőrök 
szétosztásáról. A bejelentett bocskorkészleteket az 
Anyaghivatal havonta bocsátja a Lábbeli Központ 
rendelkezésére. A tímárok egyrésze közvetlenül hoz
hatja forgalomba az általuk készített bocskorbőrö- 
ket. A bocskorkészítők a részükre kiutalt bőr
mennyiségeket csak a törvényhatóságuk területén 
hozhatják forgalomba. Egy-egy fogyasztó évenként 
két pár bocskort vásárolhat, amit a vásárlási 
könyvbe be kell jegyezni.

Szakképzettséget és jobb fizetést kérnek 
a pásztorok. A magyar gazdatársadalom vagyo
nának legértékesebb részét, állatállományát bízza 
a pásztorok kezére. A jó pásztor úgy gondját 
viseli a kezére bízott jószágnak, mintha a saját 
állatait gondozná. A dolgozó magyar társadalom
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nak igen jelentékeny rétege keresi a kenyerét ez
zel az ősi magyar foglalkozással, a pásztorkodás
sal. Sajnos, az utóbbi időben a pásztorember 
szolgálatának tekintélye és a pásztorember, jóléte 
is erősen aláhanyatlott. Azt lehetne mondani, hogy 
ez a jelenség ellentétben áll a mezőgazdaság fej
lődésével. Egyrészről folyton azt halljuk szak
embereinktől, hogy a legprímább jószágot is ki 
kell járatni a legelőre, hogy a nap és a jó levegő 
hatása mellett egészséges maradjon és szépen nevel
kedjék, másrészről pedig azok a pásztorok, akikre 
az állatokat bízzuk, mindig alacsonyabb életszín
vonalon élnek és lassanként csak olyan emberek 
vállalják a pásztorkodást, akik másra nem valók.

Ezen az állapoton segíteni kellene, mert 
hiszen minél értékesebb lesz a magyar állatállo
mány, annál jobb kezekre kellene azt bízni. Igen 
ám, de jó pásztort csak akkor lehet kapni, ha azt 
az állatfulajdonosok jól megfizetek. Ha pedig már 
a pásztor jó fizetést kap, akkor ne csak derék 
ember legyen, hanem lehetőleg szakember is le
gyen. Éppen ezért gondoskodni kellene arról, hogy 
a milliárdos mezőgazdaságfejlesztési program kere
tében annyi pásztorképzőtanfolyamot tartsanak, 
hogy Magyarországon minden pásztorember el
végezhesse a neki megfelelő tanfolyamot. Milyen 
jó lenne, ha a gyakran előforduló és orvosi be
avatkozást nem igénylő állatbetegségek ellen jól 
kiképzett pásztor védené az állatokat. Mennyire 
kellene, hogy minden pásztor értse a szurcsap 
kezelését, ami által sok felfúvódott állatot meg le
hetne menteni. A szakképzett pásztor figyelemmel 
tudná kísérni az állat súlygyarapodását vagy vesz
teségét és tanácsokat tudna adni az egyes állatok 
külön való takarmányozására. Aranyat érne az 
ilyen szakképzett pásztor.

— ONCSA-házak átadása. Az országos 
Nép- és Családvédelmi Alap a mátyásföldi Király
rév kisközségben 31 családi házat adott át az arra 
rászoruló többgyermekes családoknak szép és 
épületes ünnepség keretében. Szolnokon is már a 
hatodik családi házat adták át egy nyolcgyerme
kes családnak.

— Megmentették a patkányok elől a 
Rákóczi iratokat. Igen elszaporodtak Munkácson 
a volt Rákóczi kastélyban a patkányok. Minden
féle tárgyat összerágtak és már a történelmi értékű 
Rákóczi irattárban is pusztítani kezdtek. Egy 
budapesti patkányirtó maga nevelte görényekkel 
kiirtotta a patkányokat, annyira, hogy most mesz- 
sze környékén nem jehet patkányt lelni.

— Eg;yévi fogházra ítélte a bíróság 
Fleischer Simon újpesti lakost, mert a szomszé
dokat az angol és szovjet rádió hallgatására akarta 
rábírni, mivel szerinte a magyar rádióból nem le
het megtudni a valóságot.

— Öngyilkos lett, mert nem lehetett 
katona. Pordán József marcalgergelyi legény 
nagyon szeretett volna katona lenni. Szülei azon
ban ellenezték, mert még nem volt állításköteles. 
Az elkeseredett legény a robogó vonat elé vetette 
magát. A kerekek halálra gázolták.

— Két testvér a vízbefúlt. Tóth Béla 
jánoshídi fiatalember 11 éves öccsét át akarta 
vinni a Zagyván a túlsó partra. A fiú oly görcsö
sen fogta át bátyja nyakát, hogy mindketten vízbe- 
fúltak. — Újvidéken pedig Szokola Mihály akart 
segítségére sietni István nevű testvérének. A ful
dokló magával rántotta és mindketten megfulladtak.

— B ihar a házaló kereskedők ellen. 
Bihar vármegye vezetősége nyolc járásából kitiltotta 
a házalókereskedőket. A házalókereskedés tilos: a 
biharkeresztesi, cséfai, élesdi, margitai, nagyszalon
tai, nagyváradi, szálárdi és székelyhídi járásokban. 
Továbbá Pocsaj községben és Nagyszalontán.

— Az iskolás diákok falun Mintegy 
ötvenezer iskolásdiák vállalkozott arra, hogy falukra 
menjen és ott hasznos munkát fejtsen ki. Egy- 
részük segédkezett az aratásban, cséplésnél, kuko
rica kapálásnál, másik részük a szőlőmunkálatok
ban állt a falu segítségére. De igen sok diák a 
nyári két hónap tartamára elszegődött bolti segéd
nek, kifutónak is. Vannak olyanok is közöttük, 
akik biztosítási ügynöknek csaptak fel.

T öbb orvost a falunak. Ha végigmegy az 
ember egy városon, megállapíthatja a sok orvosi 
címtáblából, hogy a városokban bőviben találhatók 
az orvosok. Falun pedig egészen más a helyzet.

Felvetődik az emberben a kérdés, vájjon mi 
lehet az oka annak, hogy ilyen kevés az orvos a 
falukon?

Nincs talán megfelelő orvosi lakás vagy ke
vés a falu kultúrája, ahol az orvos nem érzi jól 
magát? Ebben is lehet valami. De ha ez riassza 
vissza őket a falutól, akkor mégis kellene valamit 
tenni, hogy műveltségüknek megfelelő lakást kap
hassanak a falun, ha a szórakozási lehetőségük 
hiányzik is. Ez kivihető is lenne, hiszen ennél ke- 
vésbbé fontos intézmény, ünnepély, sport alakítá
sához járultak hozzá a községek és az állam. Bi
zony nagyon fontos lenne, hogy áldozzunk azok 
kedvére is, akik az emberek megmentésében nyúj
tanak segédkezet, akik a beteget talpraállítják, akik 
a kenyérkeresőket elpusztulni nem engedik, akik 
a gyermekeket megmentik a hazának.

Egyrészről szükséges tehát, hogy maga a 
falu népe hozzon áldozatot. Ne sajnáljon a pénzé
vel is hozzájárulni az orvosi lakás felépítéséhez és 
egy községi orvosi állás megszervezéséhez. Más
részt azonban az is szükséges, hogy az orvosi pá
lyára készülők figyelmét is elsősorban a falu felé 
fordítsák. A diáksegélyeket, ösztöndíjakat azoknak 
adják elsősorban az egyetemeken, akik arra kö
telezik magukat, hogy iskoláik elvégzése után fa
lura jönnek és ott fejtik ki áldásos működésüket.

Házassági kölcsön utólagos folyósítása. 
Azok, akik 1942. január elseje de 1942. március 
31-ike között kötöttek házasságot, utólagosan is 
házassági kölcsönt kérhetnek a Vármegyei Szoci
ális felügyelőségtől. Házassági kölcsönben általá
ban azok részesülhetnek, akik 32 évesnél fiatalab
bak, erkölcsi és nemzeti szempontból kifogás alá 
nem esnek, fertőző betegségben nem szenved
nek és a családalapításhoz szükséges bútoruk és 
egyéb tárgyuk nincs meg, együttes vagyonuk 5000
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pengőnél, havi jövedelmük pedig 300 pengőnél 
nem több, vagy ha földjük van, az 10 kát. hold
nál nem több. .

Ebben az utólagos kölcsönben csak azok 
részesülhetnek, akik az év első három hónapjában 
kötöttek házasságot és valamilyen ok miatt, pél
dául katonai behívás miatt, nem tudták a kölcsönt 
kérni. Aki 1942. április elseje iitán kötött házas
ságot, az nem kérhet utólagosan segélyt. A se
gély iránti kérelmeket a Vármegyei Szociális Fel
ügyelőségnél kell benyújtani.

A falusi házépítések fokozása. Pár hó
nappal ezelőtt adta ki az iparügyi miniszter azt a 
rendeletét, amely lehetővé teszi azt, hogy az ipar
ban, kereskedelemben és bányászatban dolgozó mun
kások kedvezményes házépítési kölcsönt kaphat
nak. A kedvezmény igen jelentős. Akinek teher
mentes házépítésre alkalmas telke és némi kész
pénze vagy építési anyaga van, 2— 3 százalék 
mellett kap 25 éves kölcsönt. A kezdeményezésre 
az iparügyi minisztériumba tízezer munkás adta 
be a kérvényét és kérte, hogy részesítsék a ked
vezményes kölcsönben. Senki sem gondolta a mi
nisztériumban, hogy a jelentkezők száma ilyen nagy 
lesz. Nem gonolták azt, hogy a munkások töme
gei rendelkeznek házépítésre alkalmas telekkel és 
a házat csak azért nem tudják felépíteni, mert 
nincs elég pénzük. A beérkezett kérvények elbírá
lása most van folyamatban és ha lesznek is olya
nok, akiknek kérelmét valamilyen okból vissza
utasítják, egészen bizonyos, hogy legalább 7— 8 
ezer munkást méltónak találnak a házépítési köl
csön kiutalására.

Ez a nagyszámú jelentkezés azt mutatja, hogy 
a magyar népben általános a házépítési vágy, a 
saját otthon megszerzése utáni törekvés, ezt a vá
gyat, ezt a törekvést a kormányhatóságoknak tá- 
mogatniok kell és igen helyes volt ennek a ház
építési kölcsönnek a kibocsátása. Azonban szük
ség van arra, hogy ezt a házépítési akciót széle
sebb körben kiterjesszék. Mindenekelőtt a falusi 
mezőgazdasági munkásokra, kisgazdákra és kis
iparosokra. Számtalan olyan falusi kisgazda, kis
iparos és mezőgazdasági munkás van, aki rendel
kezik valami kis hellyel, talán némi kis pénzzel is, 
de a házépítést nem tudja sem megkezdeni, sem 
befejezni. De vannak olyanok is, akik már meg
kezdték az építkezést és azt nem tudják befejezni. 
Az ilyenek részére is kellene valami segítséget ad
ni. Ez nagy mértékben hozzájárulna a mostani 
időkben annyira fontos szociális egyensúly biztosí
tásához. A FAKSz nem győzi kielégíteni az igé
nyeket a mai tőkéje mellett. Már sokszor rámu
tattak ezekre a dolgokra és kérték a FAKSz tő
kéjének legalább 3-szorosra emelését. Az ipari 
munkásság házépítési törekvéseinek adatai min
dent igazolnak s helyes volna, ha a kormány ennek 
tanulságait levonná a falusi házépítés előmozdí
tása terén is.

A táplálkozás megváltozása. Mindenki 
érzi, hogy a táplálkozást át kell alakítani, mert 
egyes élelmiszerekből kevesebb van, mint eddig. 
A német földmívelésügyi és népellátási minisz

ter, Backe Herbert legutóbb tanulmányt írt arról, 
miképpen fognak táplálkozni az új Európában, hogy 
meglehessen óvni ennek a földrésznek gazdasági 
függetlenségét az amerikai, afrikai és ausztráliai 
behozataltól. Tévedés lenne azt hinni, — írja — 
hogy az eddigi európai táplálkozási szokásokat 
változatlanoknak kell tekinteni.

Csökkenteni kell a zsiradékfogyasztást, mert 
sokkal egészségesebb, ha a szervezetet több cu
korral táplálják. Az eddigi túlzott zsirfogyasztás 
— írja a német miniszter — egyes nagytőkés cso
portok üzleti érdeke volt. És fokozni kell jövőre 
a halfogyasztást, mert a tengerentúli takarmánybe
hozatal megszűnése miatt az állatállományt nem 
lehet jól táplálni, így húsát tengeri vagy édesvízi 
hallal kell kipótolni.

Át kell térni ezenkívül a mai kisebbhozamú 
növényekről a nagyobbhozamúakra. Például kenyér- 
gabona helyett több krumplit, éspedig kinemesített 
nagyhozamú krumplit kell termelni. Emelni kell az 
olajos növények termelését, a zsírellátás kiegészíté
sére. Backe miniszter újból hangsúlyozza, hogy a 
sertéshús bőséges fogyasztása, melyet egész Európá
ban űzték, egyes nagytőkés vállalkozások üzleti 
érdeke volt.

A tengerentúli takarmányokkal táplált állatok 
helyébe, az elgondolások alapján, a halászattal 
megszerezhető ennivalók lépnének.

D rága bor. A világ legrégibb bora, melyet 
a speyeri múzeumban őriznek, már 1700 éves? 
Idők folyamán természetesen olyan sűrű lett ez a 
bor, hogy már élvezhetetlen. A világ legrégibb 
iható borával a brémai városház picéje dicseked
het. Egy számbarát kiszámította, hogy 1624 óta, 
amikor a bort elraktározták, a kamatok kamatjával a 
bor értéké annyira megnövekedett, hogy egy cseppje 
már több mint 60.000 pengőbe kerülne. Ennyit 
természetesen nem ér meg a bor a valóságban, 
azonban így is csak nagyon ritkán és csak a 
hatóságok különös engedélyével kaphat belőle 
valaki. Utóljára I. Vilmos császár ivott a híres 
borból.

Egy úttörő  kétszázéves születési évfor
dulója. Tessedik Sámuel ezelőtt kétszáz évvel 
született és hosszú élete folyamán úttörő munká
sa volt a magyar mezőgazdaságnak. Szarvason 
volt haláláig evangélikus lelkész. Ő vetette meg 
az alapját a gazdasági szakoktatásnak, az oksze
rű gyümölcskertészetnek, a sziktalajjavításnak, 6 
honosította meg nálunk a gazdaságokban nélkülöz
hetetlen akácot. Munkásságát anyagiakkal senki 
sem támogatta. Egyedül a saját, csekélynek mond
ható lelkészi jövedelméből hozta meg áldozatait a 
magyar mezőgazdaság fejlesztésére. Életében csak 
a 18 gyermeke és számos unokája vette körül 
megértéssel, de most az egész magyar nemzet, 
mint egy család métlán emlékezik meg a mezőgaz
daságunk úttörő munkásának nagy érdemeiről. Mél
tán indult meg tehát az az országos mozgalom, 
amelyiknek célja, hogy ennek a maradandó érde
meket szerzett, önzetlen lelkésznek szobrot állít
son.
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Az állati hullák bejelentése. Az állati hul
lákat fel kell dolgozni. Ugyanakkor a fertőző be
tegségek kórokozóit el kell pusztítani bennük. 
Tehát elhullott hasznos háziállatát mindenki köte
les bejelenteni és az egészségügyi telep rendelke
zésére bocsátani legkésőbb az elhullástól számí
tott 24 óra alatt. Nem kell bejelenteni a három 
hétnél fiatalabb csikót, borjút a szopós bárányt, 
gödölyét, malacokat, az elhullott macskákat, ebe
ket és baromfiakat. Azonban mindenki a telep 
rendelkezésére bocsáthatja az ilyen állat hulláját 
is. Ha pedig az állategészségügy érdeke szüksé
gessé teszi, a helyi állategészségügyi hatóság el
rendelheti, hogy az ilyen állati hullákat is beszol
gáltassák a gyűjtőhelyre.

A telep rendelkezésére bocsátott és össze
gyűjtött hullák elszállításáról a telep vezetősége 
gondoskodik. Az állat birtokosa köteles az állati 
hullát a telep vezetősége által kijelölt útvonalra, 
illetőleg a telepre szállítani és az állati hulla fel
rakásánál segíteni, de öt kilómélernél messzebb 
nem köteles hullát fuvarozni. A szállítást úgy kell 
lebonyolítani, hogy meg lehessen akadályozni a 
betegség elterjesztését. A hullákért, ha még fel le
het dolgozni ezeket, fizetnek. A hullák ellenérté
két és a fizetés rpódját később állapítják meg. A 
rendelkezés célja az, hogy az állati hullákat fel
dolgozva, fehérjetakarmányokhoz juttassák az állat
tenyésztést.

Európa em bergazdagsága. 529.000.000 
lakosával Európa Ázsia után a földgolyó legsű
rűbben lakott kontinense, mert minden négyzetki- 
lóméter területére 46.9 lakos esik. Ha az 529 mil
lióból 155 millió oroszt és 47 millió angolt le
számítunk, akkor a maradék: 350 millió lélek s 
ez mind a tengelyhatalmak vezetése mellett együtt 
küzd a bolsevizmus és angolszász behatások el
len. Európát azonban nem annyira a lakossága 
mennyisége, mint műveltségi minősége vitte előbb
re minden más földrésznél. De nem a tudósok, 
hivatalnokok vitték erre a szerepre, hanem első
sorban a világ legjobban képzett szakmunkásai 
— állapítják meg Berlinben —, mert amit a tudo
mány kiagyalt, amit a hivatalnokok elkönyvelnek, a- 
mit a kereskedő elád vagy az iparos kitervez: azt 
a szakmunkások viszik keresztül a gyakorlatban. 
Ezek a megállapítások abból az alkalomból kelet
keztek, hogy a Birodalomban száznál több szak
munkás előképző iskolát állítottak fel s ez isko
lákhoz tanerőkul olyan munkásokat rendeltek ki, 
akik általános műveltségüknél, szaktudásuknál fog
va irigylésreméltóak az egész világon, különösen 
az ellenséges világban, amely mint tudjuk, első
sorban azért veszíti el a háborúját, mert hiány
zanak ezek a szakerök.

Miért term ett olyan kevés rozs? Minden
felé panaszkodnak, hogy a búza elég jó termést

adott, azonban a rozs csak nagyon kivételes 
helyeken adott tűrhető termést. Azt tapasztalhattuk, 
hogy a rozstermés csak ott volt.jó, ahol a rozs 
termesztésére- figyeltek is. Igen sokszor a _ rozs
termésnek sikerülte már a vetéskor eldől. Általá
ban a rozs termesztésénél azt a hibát követik el, 
hogy tudják, a rozs nem olyan igényes növény, 
mint a búza és ezért bizony meggondolatlanul is 
járnak el termesztésénél. Általában azt a hibát 
követik el, hogy a rozsot friss szántásban vetik 
és rendszerint későn. A rozs megülepedett talajt 
kíván és így a vetés előtt a földet legalább 8—10 
nappal előbb fel kell szántani, hogy a talajnak 
legyen ideje valamennyire megülepedni. A friss 
szántásba vetett rozs alatt a talaj folyton omlado
zik, süpped és ezt a rozs nem bírja ki. A rozs 
ősszel nemcsak gyökérzetet nevel, hanem bokro- 
sodik is és ezért megkívánja az idejében való 
vetést. Sokan attól félnek, hogy a korai rozs a 
tél bekövetkezte előtt nagyon megerősödik, ha 
korán vetik és így a hótakaró alatt kipállhatik. 
Ezen igen könnyű segíteni, mivel a túl erős rozsot 
szarvasmarhával kell egy keveset meglegeltetni és 
akkor már nem túl buja. Azt a hibát is elkövetik, 
hogy úgy gondolkoznak: a rozsot burgonya után 
vetettem és a burgonyának adtam trágyát, így a 
rozs megteremhet. Elfelejtik, hogy a burgonya 
fejlődése alatt a trágyában levő összes nitrogént 
elfogyasztotta és így a rozsnak nem maradt. Ezen 
csak úgy segíthetünk, ha ilyen esetben a rozsvetés 
után adunk pétisót. Nem sokat, egy magyar holdra 
25—30 kg. Ezzel a rozs fejlődését biztosítottuk. 
Ha az elmondottak szerint járunk el, akkor nem 
lesz okunk a rozstermésre panaszkodni. Máskülön
ben, ha a megszokott módon járunk el, akkor a 
rozs ősszel nem tud bőséges gyökeret verni és 
eléggé megbokrosodni, tavasszal pedig, mivel az 
idő eljárt, hamar szárba szökik és az eredmény: 
a ritka rozs, a fejletlen szalma és kalász, tehát a 
gyenge terméseredmény.

Szent M ihály-napi hangulat.
Szeptember 29.

Természet, anyai mivoltodat 
Akaraterőm magába ölelte.
És tüzes, hatalmas akaratom 
Edzi szellemem. hajlamait,
Hogy megtaláljam magamat, .
Igazi jobbik valómat
És azt juttassam érvényre mindenkoron.
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