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Igaz történet.
Egy egyszerű asszony ravatalánál...

Éveken át engem bízott meg a községi elöl
járóság azzal, hogy a hagyatéki leltárakat össze
írjam s kellemetlen kötelességem volt azonnal ki
szállni, amint a faluban meghalt valaki s jegyzékbe 
foglalni ingóságait. Az esetek túlnyomó részében 
nem volt hagyaték, mert az a pár holmi, amit a 
szegényes házakban találtam, többnyire nem a 
halott, hanem a visszamaradottak tulajdonaképen 
szerepelt. így működésem aránylag kevés anyagi 
hasznot hozott az államnak, azonban annál több 
élettapasztalatot nekem. Ha nem bízzák reám ezt 
a hivatalt, sohasem tudtam volna meg, hogy mennyi 
heves szeretet és mennyi heves gyűlölet van a 
világon és hogy az emberi sorsok milyen csúnyán 
bogozódhatnak össze és milyen szépen oldódhat
nak meg. Persze nagyon nehéz évtizedeken át 
gyűjtött sokféle tapasztalatot egy mondatban össze
foglalni, azonban annyit nyugodtan mondhatok, 
hogy mindaz amit láttam és megfigyeltem bizo
nyítja a régi igazságot: „Mindenki a maga sor
sának kovácsa.“

Talán valamennyi haláleset közül egy 
nagyon egyszerű asszony ravatalánál tettem a leg
érdekesebb tapasztalatokat. Egyedül lakott, egye
dül halt meg. Hogy távolban éltek-e unokái vagy 
gyermekei arra már nem emlékszem, arra ellen
ben igen, hogy ravatalánál egy idős szomszéd- 
asszonyt találtam — nyilván a halott barátnőjét — 
akinek kezében véflt a halott végrendelete, helye
sebben egy irata, amely elmondotta, hogy a há
zikóban levő holmi, ki mindenkinek a tulajdona. Ez 
az irat — pedig lényegében csak szürke jegyzék 
volt — a halott alakját olyan erősen világította 
meg, hogy szinte életre hívta. Mialatt olvastam

mindinkább azt éreztem, hogy titkokkal, rejtelmek
kel állok szemben s felmerült bennem az a kér
dés vájjon ki lehetett ez az egyszerű asszony, 
akinek holtteste itt fekszik mellettem? Egy szám
űzött hercegnő? (Manapság van elég.) Egy egykor 
híres színésznő, művésznő? Egy nagy politikus
nak, államférfinak vagy hadvezérnek elhagyott 
özvegye? Bármelyik is, de mindenképen olyan 
asszony, akinek titkos hatalma, rejtélyes kulcsa 
volt, amivel befolyást tudott gyakorolni sokfelé. 
Nagyon érdekelt volna tudni, hogy mi volt ez a 
rejtélyes kulcs? Hogy mi volt befolyásának titka?

Erre a kérdésre csak akkor kaptam meg a 
választ, amikor az egész hagyatéki ügy befejező- 
dötf. Ez azonban csak igen sokára történt meg s 
addig sok fejtörést okozott nekem az asszony ki
léte és a különös jegyzék, amelyben foglalt ada
tok igazságát nekem kellett felülbírálnom. Mind
járt az első pont igen különösnek látszott.

„A fekvőhely, amelyen aludtam s amelyen 
nyilván meg is fogok halni (egy dívány volt, 
nem ágy) X. X.> magyar író tulajdona, aki itt és 
itt él Amerikában. Egykor pár órát üldögéltem 
rajta az író és felesége társaságában. Paraszti kézi
munkán dolgoztam s ők nézték. Az író ezután 
napokon át arról a mintáról álmodott, amit az én 
kézimunkámon látott, addig-addig, amíg egy re
gényt nem írt róla. Ezzel a regénnyel lett híressé. 
Mikor elkerült Amerikába, felesége kölcsönadta ne
kem ezt a díványt, de ha meghalok vissza kell, 
hogy szálljon rájuk, mert az övék. Ugyancsak 
övék a lámpám, az órám s a kézimunkaasztalom 
és a szekrényem is.“

Az író,' akinek nevét itt X. X.-el jelöltem, 
világhírű ember volt. Darabjait minden országban 
nagy sikerrel adták. Hogy tehetett reá ez az egy
szerű asszony ekkora benyomást?
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„A kerek asztal szobámban egy furcsa taka
róval van befödve. Meglehetősen molyette posz
tóra, apró színes kézimunkák vannak rávarrva. 
Mindegyik más és más, közösen befödik a kopott, 
vásott posztót s úgy mutatnak, mint egy tarka 
szőnyegecske. Ez az asztal és ez a takaró erdélyi 
iskoláé és az apró kézimunkákat a növendékek 
csinálták. Élethossziglani használatra kaptam az 
iskolától, mert az elnyomatás 20 éve alatt támo
gattam, hogy a magyar szóért küzdeni tudjon. 
Támogatásom igen csekély volt, lemondtam n 
gyümölcsevésről s néhány kis ' gyümölcsfám ter
mésének árát az iskolának küldtem el 20 eszten
dőn át. Ugyanettől az iskolától kaptam kölcsön az 
alacsony kis széket, amelyik a kályha mellett áll, 
az első elemislák székei közül való. Ezen szop
tattam egykor gyermekeimet. Azt írták mikor küld
ték, hogy újszülött gyermekeimnek akarják viszonoz
ni, amit én értük teszek s amíg csak élek nálam ma
radhat mindig..."

„A rózsafakereszt pedig, amely bizonyára 
halálomkor^ is ezüst láncocskán nyakamban lóg, 
X. úrnőé. Ö még csak serdülő lány volt, amikor 
meghallotta, hogy azt a küzködő erdélyi iskolát 
kicsiny adományommal támogatom. Úgy találta, 
hogy ez lelkesítő példa és büszke lesz rá, ha ke
resztjét hordom, mert mire visszakapja.azt tőlem, 
ő már sok, sok olyan tettet fog végrehajtani, mint 
én. Bolondos kis lány volt, nemes úrnő lett. 
Címe:..."

A „nemes úrnő" neve országos név volt, 
mindenki tudta róla, hogy nagy intézmények lét
rejöttében volt komoly része s az ország nagyja
inak gondolkodásmódjának irányításában bizonyos 
szerepet — áldásos szerepet — játszott. Ez az 
egyszerű asszony viselte volna az ő keresztjét?

„A kicsiny párna, amelyen napról-napra 
aludtam, kövessen a sírba. Édesanyám is ezen 
aludt mindig s ezen lehelte ki lelkét. Toll vagy 
pehely helyett valamennyi gyermekének haja van 
benne. Halálakor vele kellett volna a sírba adnom, 
azonban nem tudtam tőle elválni. Most porlad
jon velem az anyaföldben, mint édesanyám utolsó 
földi tulajdona."

„A takarók, amikkel éjjelente takarództam...' 
Valaki adta, aki azt mondotta magáról, hogy va
lami csodálatos kegyelem folytán az életét meg
mentettem. Elhittem neki. Elfogadtam emlékképen, 
később azonban visszagondoltam az egészre s 
kételkedni kezdtem benne, hogy csakugyan igaz 
volt-e az az életmentés, vájjon nem csupán kép
zelődésen alapult-e? Hiszen abban az időben ami
kor az illető férfit ismertem, fiatal voltam még. S 
egy fiatal asszonyról oly könnyen hiheti egy férfi, 
hogy az életét mentette meg. Attó.l kezdve, hogy 
ez a kételkedés feltámadt bennem, nem tekintet
tem ezeket a takarókat a magaménak. Halálom után 
kerüljenek vissza tulajdonosához, rendelkezzen ő 
felőle. Neve és cím e__“

Egy közéleti kitűnő férfi. Vájjon igaz lehet-e 
mindez?

Eszembe jutottak azok a bolondok, akik azt 
képzelik, hogy a világ sorának vezetésében részük

van, hogy kiváló emberekkel szoros kapcsolatban, 
ismeretségben vannak, pedig még messziről sem 
látták őket. Nem ilyen bolond volt-e ez a halott 
asszony is?

„A képek a falon szintén nem az enyémek. 
Az egyiket — az angyali jelenést — X hegedű
művész felesége adta falam díszítésére. Azt mon
dotta, 20 évig nála volt a kép, 20 évig legyen 
nálam s azután adjam vissza. Testvériesen’ akarta 
velem megosztani. Ö és férje nagyon jók voltak 
hozzám megismerkedésünktől fogva. Hogy miért, 
azt nem tudom. Sohasem mondták ezt meg, de 
úgy érzem valami rejtélyes oka volt végtelen jó
ságuknak. Hálára pedig csak én voltam kötelezve 
irántuk, nem pedig ők én irántam. Nagy sors
csapások értek engem éveken át, mielőtt velük 
megismerkedtem volna. Annyira szenvedett a lel
kem, hogy szinte állandóan bénultnak _ éreztem 
magamat s elvesztettem a könnyeimet. Évszámra 
nem csordult ki szememből s ez az állapot majd
nem megőrjített már, amikor X-et egy szép napon 
meghallottam hegedülni. Ez egészen feloldotta 
gúzsbakötött valómat, megeredtek könnyeim: meg
könnyebbültem, idegeim állapota megenyhült s 
megkezdődött a teljes gyógyulás folyamata. A 
másik kép pedig a hegedűművésznek egy barátjáé, 
újságíró, nagyon jó ember. Abban az időben, ami
kor ehhez nagy merészség kellett, sokat harcolt 
tollával az igazi keresztény eszmékért. Ő épp úgy 
nem tudta, mint a hegedűművészék sem, hogy 
gyógyulásom megindulását a hegedűművész játé
kának köszönhetem, csak azt látta, hogy beteg 
voltam és gyógyulok. Egy szép napon beállított 
hozzám ezzel a képpel.

— Amikor az első keresztényeket halálra 
üldözték és nekik csak földalatti árkokban lehetett 
lakniok, ezeket a földalatti katakombákat szent 
rajzokkal és vésésekkel díszítették. íme, egy ilyen 
katakombabeli rajz képe. Ha ezt sokat fogja nézni, 
gyógyulása hamarább fog előrehaladni.. Ha majd 
nem kell már, visszakapom.

Azt a képet tehát X újság szerkesztőségébe 
kell vinni s ott X főmunkatársnak átadni."

Megint országos név, jellemes, kitűnő, érté
kes ember. Megint félelem száll meg. Ki ez a nő? 
Őrült, képzelődő csakugyan? De szemem a követ
kező tételre esik.

„A rózsafát az ajtó előtt a cserépben X orvos 
úrnak kell vinni, ő már tudni fogja, hogy hova 
kell továbbítani tulajdonosához. A rózsa betegen 
került hozzam, hogy ápoljam, hozzam helyre s 
úgy küldjem vissza épen. Ez most már megtör
ténhetik. Tulajdonosának nevét nem írhatom ide a 
történet miatt, amit feljegyzek róla. Ma a legkivá
lóbb ideggyógyászok egyike, 25 évvel ezelőtt azon
ban, tehát egész fiatalon, teljesen tébolyodottan 
kezelték öt, mint elmebeteget a tébolydában. Én 
ismertem és nagyon sajnáltat?! édesanyját. Ezért 
elkísértem, amikor fiához először ment látogatóba 
az őrültek házába. A fiú nem volt magánál és nem 
is tudott beszélni, amikor az ápolók anyjához 
vezették, saját nevét sem tudta megmondani. Ami
kor megláttam őt, olyan félelem fogott el, hogy
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reszketni kezdtem. De a sajnálkozás még erősebb 
volt bennem. Az életemet adtam volna, hogy meg
gyógyuljon. De tehetetlenségemben nem tudtam 
mást tenni, mint megöleltem és megcsókoltam. 
Erre ö rögtön magához tért, minden eszébe jutott, 
beszélni kezdett és teljesen ép volt. Azóta soha 
többé nem esett vissza bajába, ellenben igen soka
kat meggyógyított. Amikor a rózsát elküldte nekem, 
ezt írta: „Ahogy egyszer engem meggyógyítottál 
mamikám, úgy gyógyítsd meg most a rózsatöve
met." Visszaüzentem neki, hogy őt sem én gyógyí
tottam meg, hanem az, aki mindnyájunk meg
váltója. A rózsát is neki ajánlom oda."

Kezdett már bosszantani a sok csodálatos 
történet. Miért nem írt mindjárt regényt ez az öreg 
asszony, ha ennyi mindent ki tudott eszelni? 
Abbahagytam az irat olvasását s csak annyit kér
deztem az imádkozó szomszédasszonytól:

—  Ha minden, ami ebben a házban található 
másé és nem a halotté, mije volt neki magának?

— A ruhája, amiben meghalt s amiben el
temetjük — hangzott a válasz.

— Jól van. A tényállást meg fogjuk vizs
gálni s hamarosan ki fog derülni, hogy a meg
boldogult ki volt? Szélhámosnő-e, bolond-e, vagy 
pedig egy jobb napokat látott nagyvilági asszony?

A tényállás gondos kivizsgálása azonban azt 
mutatta, hogy az iratban felsorolt tények és ada
tok mind szóról-szóra megfeleltek a valóságnak 
vagyis teljes igazak voltak. A halott asszony pedig 
sem szélhámosnő, sem bolond, sem pedig egy 
jobb napokat látott nagyvilági nő nem volt, ha
nem csak egy-, igen egyszerű névtelen asszony, 
akinek ereje és befolyása egyedül és csupán csak 
abból a lángoló emberszeretetből származott, ami 
az ő asszonyi szívét minden embertársa, minden 
felebarátja iránt eltöltötte. Nem volt lényének 
semmi más titka, sorsának semmi más rejtélye, 
csak a szeretet ereje, amellyel mindenki sorsát át- 
érezte, amellyel mindenkin akart segíteni...

Amikor ezt megállapítottam (s megállapításom 
kétségtelen tényeken, megdönthetetlen bizonyítéko
kon épült fel) nagy megnyugvás szállt a szívembe, 
mert kézzelfoghatóan megtapasztaltam, hogy a 
kisembernek, a névtelennek, a látszólag senkinek 
is meg van a hatalma arra, hogy nagyobb körökre 
kiterjedően jót tegyen, sokaknak hozzon áldást. 
Megvilágosodott előttem hogy az a jó, ami a világ
ban végbemegy s ami által az emberek örömhöz 
és segítséghez jutnak az egyszerű emberek, a név
telenek, a szürkék magatartásától is függ, az ő 
kezükben is van, nemcsak a híresekében, a hatal
masokéban.

Németország az első világháború után.*
Németország az első világháború végén be

következett összeomlás, az ezt követő rabszolga
sorsba süllyesztő versaillesi béke következtében, 
kivált a-nagyhatalmak sorából. Csaknem az .ösz- 
szes határszéli területein kívül, hol nem német vagy 
kevert népesség lakott, tiszta német országrésze

• E cikk adataiért szerzője felel.

két is elveszített, mint amilyen Elszász és Danzig 
vagyis egészben véve területének Vs-át és népes
ségének V10 részét. Kisebb lett, mint Franciaor
szág, sőt kisebb még Spanyolországnál is, mind- 
azáltal 65 milliónyi lakosságával még mindig a 
legnépesebb állama volt a második világháború 
előtti Európának, nem tekintve a területileg majdnem 
tízszer nagyobb Orosz államszövetséget. Atég így is 
másfélszerte népesebb, mint Franciaország, jóllehet a 
franciák, dánok, litvánok és ‘majdnem az összes 
lengyelek kiváltak belőle. Közép-Európa 95 milli
ónyi németjéből csak ennek 3/r része lakott hatá
rain belül. ■

A világháborút követő területveszteségek 
azonban nemcsak a lakóhelynek és 5 millió ide
gen uralom alá jutott honfitársuknak az elveszté
sét jelentették a német nép számára, hanem a 
határok megrosszabbodása és a legfontosabb 
nyersanyagoknak az elvesztése, aránylag még na
gyobb vérveszteséget jelentett a német nemzet poli
tikai és gazdasági életében.

A német határok, melyek már a világháború 
előtt is kedvezőtlenek voltak, keleten és nyugaton, 
az új határok által még sokkal aggasztóbbakká 
váltak. így Kelet-Poroszországot a lengyel „korridor" 
egészen elszakította a német birodalom testétől 
úgy, hogy azt teljesen szlávság vette körül. Szilé
zia hasonlóképpen két szláv állam közé szorult; 
a keleti határ az Oderától a Netzeig, a német biro
dalmi fővároshoz veszedelmesen közel húzódott 
vissza, dél-kelet felől pedig Csehország egészen 
Közép-Németországig nyúlt előre, dél-nyugat felől a 
franciák fenyegették Észak-Elszász felöl a fontos 
Rajna-Majna síkságot, még a Rajna-balparti részek 
megszállása nélkül is. Életbevágó fontosságú nyers
anyag és nagy iparterületek, mint amilyenek külö
nösen az aacheni és a rührvidéki vagy a zwickaui 
és a waldenburgi szénmedencék, szintén veszedel
mesen közel estek a határokhoz.

Lotharingiában, a Saar-vidéken és Felső- 
Sziléziában Németország vasérckészletének 2/3-át 
és vastermelésének %o-ét, Felső-Sziléziában cink
jének és ólomércének a felét vesztette el. Két leg
fontosabb kőszénmedencéje: a saar-vidéki és a 
felső-sziléziai egészen vagy majdnem egészen, 
idegen kézre, jutott. Minthogy pedig ezenfelül még 
megmaradt széntelepei termeléséből sok éven át 
több szenet kellett Franciaországnak és Belgium
nak kiszolgáltatnia, mint amennyit a háború előtt 
összesen kivitt, hogy iparát a szükséghez képest 
fönntarthassa és a villamosművek, gáztelepek, és' 
a magánháztartások legsürgősebb szükségleteit fe
dezni tudja, a drága angol szénnek egyre nagyobb 
mérvű behozatalára volt utalva. Elszász elveszté
sével pedig a kálisó német .világmonopóliuma is 
megszűnt és a nagy német káliipar világhelyzetét 
csak úgy tudta fönntartani, hogy a nyerssót erő
sen koncentrált műtrágyasókká stb. dolgozta föl.

Mindezek az állapotok a legfontosabb német 
nagyiparágakat erősen veszélyeztették, de a német 
nép élelmezésének sem kevésbbé aggasztó volt a 
helyzete. Főleg a keleti elszakított területeken nyugo
dott Kelet-Németországnak burgonyával és gabo
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nával való ellátása. A német mezőgazdaság már 
a világháború alatt a trágyahiány miatt beállott 
talajkimerülés következtében és a művelési nehézsé
gek miatt, a terméshozamot illetőleg erősen visz- 
szafejlődött; a külföldről való élelembehozatal pe
dig a német pénz elértéktelenedése miatt igen 
megnehezült és megdrágult. A német nyilttengeri 
halászat, mely a világháború előtt nagymennyisé
gű olcsó heringet és tonhalat szolgáltatott, egészen-' 
angol szénre volt.utálva és ezért a fogott mennyi
ség nagyobb részét külföldre kellett juttatnia. Mind
ezek a nehézségek dacára, a szorgalmas 65 milli
ónyi németség lassanként föl tudta magát küzde
ni a mai helyzetéig. Lerázta a versaillesi béke
szerződés további rendelkezéseit és béklyóit, mely 
lehetetlenné tette már.

Olyan túlnépesedett országnak, mint amilyen 
Németország, teljesen a saját szorgalmának gyü
mölcséből kell élnie és iparcikkeit az országból 
ki kell vinnie, hogy ennek az árán az országban nem 
termelt nyersanyagokon kívül, a hiányzó tápanya
gokat is meg tudja vásárolni. Részt kell tehát ven
nie a világkereskedelemben és jelentős kivitelének 
kell lennie. A világháború előtt Németország mind
két téren a Föld összes népei közül a második 
helyre küzdötte föl magát. A versaillesi szerződés 
alapján azonban Németországnak nagy kereske
delmi flottáját majdnem egészen ki kellett adnia, 
gyarmatairól le kellett mondani, melyek pedig már 
abban a helyzetben voltak, hogy a legnélkülözhe
tetlenebb „gyarmatárúk" számottevő részét szol
gáltatták, ezenfelül az összes külföldön levő álla
mi és magánbirtokról le kellett mondania, tenger- 
alatti kábeleit át kellett adnia. Az óriási hadikár
pótlások, amelyeket áruk és pénz formájában kel
lett kiszolgáltatnia és amelyek hovatovább teljeslt- 
hetetleneknek bizonyultak, Németország külföldi 
hitelét egyre jobban leszállították. Miután Német
ország egyfelől arra volt kényszerítve, hogy minél 
több élelmicikket és nyersanyagot (főleg kőszenet 
és vasat) vásároljon folyton növekvő árakon kül
földön, hogy iparát és népének élelmezését el tudja 
látni, másfelől árúcikkekért nem kaphatott megfe
lelő árakat külföldön, mielőtt mindenét eladta vol
na, mely a mélység felé sodorta és ijesztő gyors 
menetben el kellett volna szegényednie. Pénz és 
adóügyei a győző államok ellenőrző bizottságainak 
felügyelete alá vétettek, kereskedelem- és közle
kedéspolitikai önállóságától megfosztva, legfonto
sabb folyói „nemzetközivé" tétettek. Azáltal a 
kényszer által, hogy az összes győző államoknak 
a kereskedelemben a lehető legtöbb kedvezményt 
kell megadnia, előnyös kereskedelmi szerződések 
kötésére képtelenné vált. Ezzel szemben minden 
hathatós ellenállástól megfosztották; az összes 
hadifegyverek és a hadiflotta elvétele, a legtöbb 
erődítmény lerombolása, repülőgépek és léghajók 
használatának az eltiltása, a fegyveripar elnyomása, 
hadseregének 100.000 főre való leszállítása és a 
Rajna-vidék katonai megszállása, teljesen védte
lenné tették Németországot.

D. 1532.

Danzig a volt szabadállam.
Midőn az antant a világháború után az új 

életre kelt Lengyelországot, mint Németország ke
leti őrét, minél jobban megerősíteni igyekezett, a 
„nemzetiségi elv“ alapján a szlávoktól lakott nyu
gatporoszországi tartományhoz, Pamerellához for
dulhatott és ezzel a lengyel területet egészén a 
Keleti-tenger partjáig kitólhatta. De Lengyelország 
ezáltal nem jutott használható kikötőhöz. Mint 
ilyen egyedül Danzig, a Visztula torkolatánál fek
vő város, jöhetett számításba. Minthogy azonban 
ez környezetével együtt tiszta német terület, 1910- 
ben 350.000 lakosa közt még 10.000 lengyel sem 
volt, nem merték a lengyel államba teljesen be
kebelezni. Ezért a Népszövetség, főleg Anglia vé
delme alatt „szabadállamot" csináltak belőle, de 
a közlekedő eszközöket, vasútak, vízfolyások, ki
kötőberendezések és a külfölddel szemben való 
képviseletet átadták Lengyelországnak. Ezenfelül 
1922. elejétől „ kezdve az 1920. január 10-én ke
letkezett szabadállam, gazdaságilag és vámpoliti- 
kailag teljesen Lengyelországgal olvadt össze, úgy 
hogy az úgynevezett „szabadál!am“-ból a való
ságban alig maradt meg valami.

Az 1914 kms nagyságú államterület magá
ban foglalja Danzig városon kívül, amelyben a 
lakosságnak több mint fele él, a rendkívül termé
keny Visztula-delta vidéket, a Friesisches-Haff nyu
gati részét és a Danzigtól délkeletre eső fensik 
egy darabját. A danzigi partszegély Zoppot város
kától északnyugatra a Friesische-Nehrung kezdetéig 
ér és több, nagy látogatottságnak örvendő tengeri 
fürdőt foglal magában. Ez a kis földdarab sok 
főzeléket, gyümölcsöt, cukorrépát stb. termel s 
nagyon fejlett marhatenyésztést folytat, ahhoz 
azonban túlkicsi, hogy a fővárost is élelmezze.

A világháború előtt Danzig a virágzó Nyu- 
gatporoszország tartomány főhelye volt, egyben fő
kiviteli helye a danzigi’ dombhát, valamint Kelet- 
és Nyugatporoszország szomszédos részein levő 
gazdag marhatenyésztő és gabonatermelő terület 
termékeinek. Mint viszfulatorkolati kikötő gyűjtő
pontja a keletnémetországi fakereskedelemnek, 
ezenkívül birodalmi hadikikötő és 1899 óta sza
badkikötő. Tengeri kereskedelme alig terjedt a Ke
leti-tengeren túl.

A német birodalomtól való elszakítása és 
’ Lengyelországgal való gazdasági egyesítése kö

vetkeztében a város forgalmi helyzete is teljesen 
megváltozott. Az addig mögötte fekvő kicsi, de 
virágzó német terület, a város kereskedelméből 
teljesen kizáratott, azonban nagy tevékenységi 
lehetőségek és egy új nagy gazdasági terület nyíl
tak meg számára a lengyel államban. Ámde en
nek a korábban erősen elhanyagolt területnek 
gazdasági fejlődése Danzig befolyásán teljesen kí
vül esett és emellet nagy diplomáciai művészetet 
igényelt Danzig kormányzása, mert ez korábbi, Len
gyelországhoz való tartozásának idejében (1454— 
1793) is tökéletesen megtartotta német jellegét 
mind e mai napig. A világháború után sok len
gyel kereskedő telepedett le Danzigban, ahol egyet
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len egy odavaló kereskedő sem tudott lengyelül. 
A lengyel állam a külföldi hitel segítségével nagy- 
mennyiségű árut, különösen élelmicikket (gabona, 
liszt, gyarmatáruk, heringek) és szenet vitt be, de 
még csak akkoriban nagyon keveset tudott a ten
geren át kiszállítani. A világháború után 1921- 
ben majdnem 6000 hajó hozott árut Danzigba s 
köztük, ellentétben a német időkkel, sok angol és 
tengerentúli gőzös, de ezeknek javarészt rakomány 
nélkül kellett visszamenniök. Az 1922-ben alapí
tott danzigi tőzsde azonban Lengyelország és a 
külföld közötti pénzforgalomnak hamarosan fő
közvetítője lett.

Látjuk tehát, hogy Danzig fontos kereske
delmi gócpontja volt Németországnak, melyet a 
varsaillesi igazságtalan béke leszakított a Német 
birodalom testéből. De akadt egy vezére a Német 
népnek, ki aléltságából felrázta népét és vissza
szerezte országából elrabolt területeit. Danzig la
kossága örömmel . fogadta a felszabadítást. Ma 
már rendes mederben folyik az élet, megindult a 
forgalom a kereskedelem terén is.

D. 1532.

Hogy született meg a világ első 
földalatti villamos vasútja?

Tekintettel arra, hogy a budapesti földalatti 
villamoshálózat kiépítését végre tervbevették, érde
mes megemlékezni arról, milyen emberfeletti mun
ka előzte meg a jelenlegi földalatti vasút megépí
tését. Bár nem tartozik szorosan tárgyunkhoz, azért 
elmondjuk, hogy az 1870. évi LX. törvénycikk a 
Sugár-út, későbbi Andrássy-út területének meg
szerzésére 3,335.909 forintot, a kisajátításokra 
4,863.810 forintot engedélyezett. A Közmunkák 
Tanácsának ez a nagyszerű útja 1875-ben teljesen 
ki volt nyitva és az utolsó telket rajta 1885-ben 
építették be.

Már 1882-ben előtérbe került az a terv, hogy 
a Belvárosból a Városligetbe az Andrássy-úton 
közúti vasútat kellene építeni és ez már több ízben 
hivatalos tárgyálás alapja volt. Az eredeti terv az 
volt, hogy az Andrássy (Sugár) úton lóvasút köz
lekedjék. Ezt azonban elutasította a belügyminisz
ter és ezzel le is került a napirendről. Csak ké
sőbb vetődött fel ismét annak gondolata, hogy az 
Andrássy-úton villamosvasút épüljön, még pedig 
a budapesti villamos városi vasút jó példája nyo
mán. A Budapesti villamos városi vasút r.-t. kez
deményezésére, az akkor még részben lóvasúti üze
mű Budapesti közúti vaspálya társaság, előbbivel 
egyetemben, közös beadvánnyal fordult a hatóságok
hoz, egy útszinten. járó villamosvasút megépítése 
érdekében. Habár a fővárosi törvényhatóság és a 
polgármester kedvezően fogadták a tervet, a Fővá
rosi Közmunkák Tanácsa és a belügyminiszter azt 
1893. július 28-án véglegesén elutasították, még 
pedig azzal a megindokolással, hogy az Andrássy- 
útat már eredetileg úgy tervezték, hogy oda köz
úti vasútat építeni nem fognak.

A Budapesti villamos városi vasút r.-t. ezután 
a Berlini Siemens & Halske-cég közreműködése

mellett földalatti villamos vasúti terveket dolgoz
tatott ki, mely a Gizella-térrö! kiindulva, a Váci- 
körútat keresztezve, végig azAndrássy-út alatt ve
zetett volna. Ennek tervét azután 1894. január 22-én 
nyújtotta beegyütt a két társaság. Tekintettel arra, 
hogy a terv elfogadása esetén a földalatti vasút épí
tését a miileneumi kiállításig, vagyis 1896-ig, minden 
körülmények között be kellett fejezni, a tárgyalá
sok meggyorsítása és a tervek gyors elbírálása 
vált szükségessé.

A rendelkezésre álló adatok szerint a ható
ságok az ügyet villámgyorsan intézték el. Hűvös 
József a Józsefvárosi kerület akkori vezetőjének 
közbenjárására a tervet a városi tanácsnál a köz
lekedési bizottság 1894. április 12-én, a pénzügyi 
bizottság április 18-án és a törvényhatóság április 
hó 25-én tárgyalta le és fogadta el. Majd május 
2-án a Fővárosi Közmunkák Tanácsa szavazta 
meg a földalatti vasút tervét. Május 15-én tartot
ták meg a vasút közigazgatási bejárását és május 
30-án a kereskedelmi minisztériumban az engedé
lyezési tárgyalást. Végül 1894. augusztus 9-én 
megadták az engedélyt és augusztus 13-án meg
kezdődött az építés".

A földalatti vasút építésével kapcsolatos ösz- 
szes ügyek gyors elintézése érdekében a kereske
delmi miniszter engedélyével július 30-án farádi 
Vörös László miniszteri tanácsos elnöklete alatt és 
a kereskedelmi államtitkár részvételével vegyes bi
zottság ült össze, melybe a Kereskedelmi és Bel
ügyminisztérium, a Közmunkák Tanácsa és Budapest 
főváros^küldték képviselőiket. A vegyes bizottság 
feladata abban állott, hogy a hatósági engedélyek 
gyors kiadását előkészítse és az építésre, főképpen 
pedig az egyes megállapított építési határidők be
tartására felügyeljen.

1896-ban a millenáris évben át is adhatták 
a földalatti vasútat a forgalomnak, mely abban az 
időben a világ első földalatti villamosa volt. Utána 
épült a bostoni és nyert befejezést a londoni, 
addig gőzerejü Tűbe. 1896-ban Ferenc József ki
rály és Vilmos német császár, budapesti tartóz
kodásának egyik főprogrammpontját ennek a világhí
rűvé vált közlekedési eszköznek megtekintése alkotta.
A két uralkodó nagy kísérettel a Gizella-téren szállt 
be az erre az alkalomra készült díszfaragású sza
lon kocsiba, báró Bánffy Dezső akkori miniszter- 
elnök társaságában. A vasúttársaság képviseletében 
Hűvös József, Balázs Mór, Wörner Adolf stb. fo- % 
gadták az uralkodókat. A díszkocsit Stromszky 
Sándor főmérnök a Magyar Siemens-Schuckert 
művek jelenlegi elnöke vezette. A kocsi megsza
kítás nélkül ment az Oktogon-térig, ahol az elő
kelő vendégek kiszálltak, megnézték az ott kitett 
terveket, rajzokat, majd mind a két uralkodó be
írta nevét a vállalat emlékkönyvébe. Az Oktogon
térről azután a kiállítási területig mentek, az állat
kerti állomásnál elismerésüket fejezték ki és bú
csúztak el a vállalat vezetőitől.

Az aranytollat, mellyel a két uralkodó nevét 
a társaság emlékkönyvébe irta, botfai Hűvös Iván 
Szendy Károly polgármesternek átadta a fővárosi 
múzeum számára.
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A most .tervbevett földalatti hálózat már ak
kor megépülhetett volna, amikor annak terveit bot
fai Hűvös József a tizes években beadta. Ha a 
hatóságok azokat ugyanannyi megértéssel fogad
ták volna, mint a fővárossal az élén a többi ható
ságok 1892-ben tették a Ferenc József földalatti 
terveinek beadásakor, ma Budapest milliárdokat érő 
földalatti hálózattal bírna és nem volna Budapest 
közlekedő közönségének annyi panasza a villamos 
közlekedés ellen.

Legkedvesebb Igém.
. A Pestszenterzsébeli Központi Református 

Keresztyén Egyházközség "Leánytábora pályázatot 
szokott hirdetni tagjainak vallásos tárgyú dolgoza
tok megírására. A legutóbbi pályatétel így hang
zott: „Melyik a legkedvesebb bibliai igéd és miért 
tartod azt a legszebbnek?" A „Nefelejts" jeligéjű 
dolgozat szerzője: egy 15 éves leányka nyerte el a 
pályadijat, akinek*!. Tim. 6 : 7. verse a legkedve
sebb Igéje: „Semmit sem hoztunk a világra, vilá
gos, hogy ki sem vihetünk semmit!" Ebből köz
lünk néhány sort alábbiakban:

„Az emberi kapzsiság arra törekszik, hogy mi
nél több vagyont gyűjtsön össze. Nem válogatnak 
az eszközökben. Az ilyen emberek csak a földi gaz
dagságra törekszenek, a mennyeiekkel nem törőd
nek. A testük scnyved, a lelkűk eldurvul, az életük 
korccsá lesz, mint a fa, amelyiket senki sem gondoz."

„Ismertem egy embert, két gyermeke volt. 
Szabóműhelyében éjt nappallá téve dolgozott. Se
gédet nem tartott. Családját is befogta »a munkába. 
Minden lehetőséget felhasznált, csak vagyont sze
rezzen. Mindegy volt, honnan jön a pénz, 'csak ki 
ne menjen valami módon. Még az ennivalót is saj
nálta magától, meg az övéitől. Hétköznap, ünnep
nap ki nem mozdult volna a rosszul szellőztetett 
helységből. Sosem tudhatja az ember a mai vi
lágban, hogy mikor lopják el a pénzét. Na meg, 
ha egy lépést tesz az ember, már fizetni kell. Min
den este számolta a bevételt, gyűlt a kincs, dug- 
dosta hol a szekrény aljába, hol a tükör hátuljába. 
Mi lett mindennek a vége? Talán mondanom sem 
kell Gyermekei tüdővészt kaptak, az egyik meg
halt, a másik most beteg. Ő maga a görnyedéstöl, 
rossz világítástól megvakult. Meggazdagodott ugyan, 
de boldog nem lett soha. Mikor beszéltem ezzel a 
testileg-lelkileg meggyötört, nyomorult emberrel, 
hangja csupa keserűség, panaszkodás volt. Az élet 
olyan, mint egy gonosz mostoha — sírta — nekem 
semmit sem adott, de mindent elvett. S mikor azt 
mondtam neki: „Hiszen elérte célját meggazdago
dott, a semmiből indult és háza, kertje lett" — el
gondolkozva keseregte: „Nem ez volta célom! Nem 
az volt a célom, hogy a gyermekeim elpusztulja
nak, magam megvakuljak." — Vigasztaltam, hogy 
menjen el a templomba, a jó Isten majd megsegíti. 
Tagadólag rázta a fejét: „Minek menjek, hisz a 
pap is haragszik rám." Mindenkivel haragban volt. 
Nem volt egyetlenegy barátja, senki, aki egy jó 
szót szólt volna hozzá. Nem olvasott soha Bibliát, 
nem hallgatott soha a jó tanácsra sem, hogy hi

ábavaló a földi vagyon, a gazdagság, mert ez nem 
boldogít, mert ezt nem vihetjük magunkkal.

Vigyázzunk, nehogy a mi életünk is olyan 
keserű legyen, mint ezé a szabómesteré."

A háború.
Német tájékoztatás a sztálingrádi harcokról.

Német katonai körökben a pillanatnyi sztálin
grádi helyzetet szeptember 24-én este e szavakkal 
jellemezték: Ha nem is beszélünk Sztálingrád 
közeli elestéről, mégis fel lehet tenni, hogy az 
ellenség erői a német csapatok jelentős előhala- 
dásai következtében meggyengültek.

Itteni katonai körök hangsúlyozzák, hogy a 
város elleni német támadás egyáltalában nem 
állott meg, hanem továbbra is tervszerűen halad 
előre. Míg a Szovjet Sztálingrádnál veszteségekre 
való tekintet nélkül mindent a harcba vet, amit 
csak képes, a német hadvezetés — miként azt 
itteni illetékes körökben .hangsúlyozzák.— tudato
san kerülte az áldozatokra való tekintet nélküli 
nagy rohamot és helyesebbnek tartja, hogy terv
szerűen járjon el, mégha a német népnek-és a 
világ közvéleményének még valamit várnia is kell 
a sztálingrádi nagy sikerről szóló jelentésre.

A rzsevi támadásokban a szovjetcsapatok 2.500 
harckocsit vesztettek.

Katonai részről közlik: A rzsevi térségben a 
bolsevisták két hónapja próbálják tömeges táma
dásokkal kikényszeríteni a német állások áttörését. 
Ezekben a harcokban 35 bolsevisla páncélos dan
dárt, összesen 2:500 mindenféle nagyságú harc
kocsival szétvertünk, illetőleg megsemmisítettünk. 
Csupán ezen a szakaszon a német elhárítás a 
legutóbbi nyolc hét alatt 2.300 harckocsit lőtt szét, 
részben elkeseredett közelharcokban.

*
Japán tengerészeti egységek érkeztek az 

Atlanti-óceánra, hogy ott a tengelyhatalmak hadi
tengerészetével együttműködve, hadműveleteket 
hajtsanak végre.

Kudarcot vallott afrikai angol tervek.
A Gialo-oázis ellen intézett angol támadás 

meghiúsulása teljes kudarcát jelenti annak a nagy
szabású tervnek, amelyet Alexander tábornok ki
dolgozott és a szárazföldi, légi és tengeri erők 
valamennyi parancsnoka legkisebb részletéig gon
dosan áttanulmányozott. Ez a „főparancsnokok 
terve" Tobruk és Bengházi támaszpontjainak el
pusztítását és a Gialo-oázis elfoglalását tűzte ki 
céljául, amely utóbbi támaszpontul szolgált volna 
a közlekedési vonalaink ellen. irányuló hadmű
veleteknek. .

Az ellenséges tervek nagy vonalakban a kö
vetkezőképpen bontakoznak ki: Tobrukot három 
csoportnak kellett volna elfoglalnia, amelyek közül 
kettő a tenger felől, egy pedig szárazföldi úton a 
Kufra-oázis felöl érkezett volna, Bengházi ellen a 
sivatag felől gyors, páncélgépkocsik vonultak volna 
fel. A csapatok amerikai gyártmányú tehergép
kocsikon nyomultak volna be a ' városba és égé
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szén a kikötőig hatoltak volna előre. Megálla
pított jelre a Beng'názi magasságában állomá
sozó három tengeralattjáróról további csapatok 
szálltak volna partra. Az erők egyesítése után tervbe 
volt véve a kikötőberendezések, valamint Benina 
és Berka repülőtereinek elpusztítása. Támadást 
terveztek Barce repülőtere ellen is. A Gialo-oá- 
zisban a hadműveleteknek 48 órával ezután kel
lett volna megindulniuk, hogy a többi erők a 
partvidéken közben szilárdan megvethessék lábu
kat. Alexander tervei szerint mindezek a hadmű
veletek három hetet vettek volna igénybe. El akar
ták pusztítani az egész arcvonal mögötti tengeri 
és légi szervezetünket, hogy kénytelenek legyünk 
a fő arcvonalról jelentékeny légi és szárazföldi 
erőket küldeni a veszélyeztetett pontokra. Mind
ezekből a tervekből semmi sem sikerült. Angol 
foglyok kijelentése szerint a harcbavetett erők 90 
százaléka elveszett. A Tobruktól keletre és nyu
gatra megkísérelt partraszállás kudarcával csírá
jában megbukott a szárazföld felől érkező csapa
tok Tobruk és Bengházi ellen tervezett támadása.

A Gialo-oázis ellen irányuló támadást gépe
sített osztagokból és gyalogsági csapatokból álló 
erős vegyes hadoszlop indította meg harckocsi
elhárító és légelhárító tábori ütegek támogatásá
val. Az angol parancsnokság mindenekelőtt a 
meglepetésre számított és azt hitte, hogy az olasz 
helyőrség ellenállása az erők aránytalansága kö
vetkeztében néhány óra alatt megtörik. Ostromlott 
helyőrségünk azonban szívósan tartotta magát. Az 
angolok a tobruki és bengházi kísérlet kudarca 
után is ragaszkodtak a gialoi támadáshoz, mert 
ez volt utolsó ütőkártyájuk, amellyel ellensúlyoz
hatták volna a másutt elszenvedett vereségek ha
tását. A kis olasz helyőrség azonban öt napig 
állta az ellenséges túlerő szakadatlan támadásait, 
míg végül is felülkerekedett és kényszerítette az 
ellenséget, hogy visszavonuljon dél felé.

Míg a partvidéken lefolyt harcok diadalmas 
eredményéből az olasz parancsnokság védelmi 
szervezetének hatásossága tűnik ki, addig a gialoi 
ellenállás főleg az olasz katonák kiváló harci szel
lemét bizonyítja. ____

A kaucsuk a világgazdaságban.
A gépkocsiipar fellendülése óta a‘ kaucsuk 

(gumi) a világ egyik legfontosabb nyersanyaga. 
A nyersgumit a múlt század közepe táján sikerült 
az úgynevezett vulkanizálási eljárás révén ipari-fel- 
használásra alkalmassá tenni s azóta egyre nagyobb 
és nagyobb mértékben került feldolgozásra. Alap
anyaga a trópusi kaucsukfa nedve, a latex, amelyet 
a kaucsukfa csapolása útján nyernek. A Magyar 
Statisztikai Szemle egyik számában rendkívül 
érdekes összeállítást olvasunk a világ kaucsuk- 
termeléséről dr. Sípos Sándor tollából.

• A termelés kezdetben a brazíliai őserdőben 
található vadon tenyésző gumifák kihasználására 
szorítkozott. A termelés 1850-től kezdve vált rend
szeressé és azóta 1910-ig állandóan emelkedett. 
A vadkaucsuk termelése több mint 82 ezer tonná
val érte el tetőfokát. A kaucsukipar 1900-ig a

brazíliai vadkaucsukra volt utalva. Akkor az angolok 
felismerve ennek a fontos növénynek jelentőségét, 
nagyobb mennyiségű gumifa csemetét vittek ki Bra
zíliából és meghonosították Ázsia trópusi öveze
tében. Az angolok vállalkozása teljes sikerrel járt. 
Ázsiának az Egyenlítő körüli tájain, főleg Kelet- 
Indiában hatalmas kiterjedésű ültetvények kelet
keztek. 1900-ban ez^k az ültetvények már 8200 
tonnát eredményeztek, ami .a vadkaucsuk termelés
nek egytizedét tette. Ettől fogva a vadkaucsuk- 
termelés rohamos hanyatlásnak indult: 1920.-ban 
az ültetvényeken termelt 308 ezer tonnával nem 
egészen 39 ezer tonna vadgumi állott szemben, 
ami azt jelentette, hogy Brazília kiváltságos hely
zete két évtized alatt teljesen megszűnt.

A mesterségesen tenyésztett kaucsuk elterje
dése az árakat természetesen rendkívül kedvezőt
lenül befolyásolta. 1910 óta az árak, az átmeneti 
javulásokat nem számítva, állandóan zuhantak 
egészen a világgazdasági válság mélypontjáig. Nincs 
még olyan ipari nyersanyag, melynek termelésében 
az áresések hasonló válságot idéztek volna elő. 
1910-től kezdve 1914-ig a nyersgumi métermá- 
zsánkénti ára 64.4 százalékot esett. 1917-ben az 
árak átmenetileg javultak, de 1922-ben újabb mély
pont jött létre. 1922-től 1925-ig a nyersgumi 
métermázsánkénti ára 245 márkáról 650 márkáig 
emelkedett, de ettől fogva folyvást hanyatlott. Az 
áresés 1932-ben ért véget, amikor a nyersgumi 
ára métermázsánként 32 márka volt. 1920-tól 
1932-ig tehát a gumi árában 92 százalék hanyat
lás következett be. 1937-ben az átlagos ár méter- 
mázsánkint 128 márka, ami a válság mélypont
jával összehasonlítva 300 százalékos javulást mutat.

1938-ban 3.5 millió hektár kiterjedésű ültet
vényen folyt rendszeres gumitermelés. A legna
gyobb kiterjedésű ültetvények a maláj államokban 
és Holland-Indiában vannak. A Brit-Malájban 1328 
ezer hektárra rúg a gumiültetvények kiterjedése; 
Holland-Indiában 1292 ezer hektárra. Nagyobb 
ültetvények vannak még Francia-Indokínában, 
Sziámbán, Észak-Borneóban, Brit-Indiában. Kísér
leteztek a káucsukfával Afrikában is, de az ültet
vények területe ma még nem jelentős. A Brit-Ka- 
merunban levő legnagyobb ültetvény 10.000 hek
tár kiterjedésű. Közép- és Dél-Amerikában a mai 
napig sem történtek kísérletek abban a tekintetben, 
hogy a kimerülöben levő vadgumifa-erdőket új 
ültetvényekkel pótolják s ezzel a termelés súlypont
ját ismét ezekre a területekre, a gumifa ősi hazá
jába tegyék át.

A kaucsuktermelés csak trópusi éghajlaton 
folytatható az Egyenlítőtől északra és délre 10—10 
foknyi szélességben. A legtöbb kaucsukot Brit-Ma
lájban termelik, amelynek ültetvényei 1938-ban 365 
ezer tonna nyersgumit szolgáltattak, ami a világ- 
termelés 38.7 százalékát tette. Holland-India 325 
ezer tonnával szerepel. Ez állott a második helyen 
(34.4 százalék), együttes termelésük 690 ezer ton
nára rúgott 1938-ban, ami a világtermelés 73.1 
százalékának felel meg. Az ázsiai kaucsuktermő terü
letek közül Malája és Holland-India után a Francia- 
Indokína következik. Ennek termelése 1938-ban 58
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ezer tonnát tett ki. Még vannak kisebb-nagyobb 
giyniültetvények Sziámbán, Brit-lndiában, Észak- 
Borneóban, Burmában. Ázsia egész kauosukterme- 
lése 1938-ban 908 ezer tonna körül mozgott, ami 
a világtermelés 96.2 százalékának feiel meg. A 
többi országé méglehetősen jelentéktelen. Brazília 
mindössze két százalékkal szerepel. Termelnek még 
kaucsukot Ecuadorban és Bolíviában, de ez is 
egészen csekély mennyiség. Afrika részesedése 
a világtermelésben mindössze 1.2 százalék.

A legtöbb gumit a világ összes országa, 
között a Britbirodalom termelte. A brit birtokokon 
termelt nyersgumi 1938-ban 480 ezer tonnára rú
gott. A kaucsuktermelésnek ilyenformán Angolor
szág volt az irányítója és szinte monopolizálta a 
gumipiacot. .Az értékesítésre kerülő nyers guminak 
több mint fele fölött rendelkezett. A Britbirodalom 
után Hollandia gyarmatai következtek, 325 ezer 
tonna évi termeléssel, ami az össztermelésben való 
34.4 százaléknak felel meg.

A kaucsuknak legnagyobb fogyasztói az Egye
sült Államok, amelyeknek nem sikerült eddig a 
gumipiacon Angolországtól és Hollandiától függet
leníteni magukat. A 944,591 tonna nyersgumiból 
az Egyesült Államok 412 ezer tonnát vagyis 43.6 
százalékot fogyasztanak. Utánuk 1938-ban Német
ország következett 104 ezer tonnával, 11 százalék
kal. Á harmadik helyen Nagy-Britannia állott 98 
ezer tonnával, — 10.4 százalékkal. Ezután Japán, 
Franciaország, a Szovjet-Unió és Olaszország 
következtek.

Az elmúlt évtizedben megindult a szintétikus 
guminak gyártása is, amelynek a szén és a mész 
az alapanyaga. Igen nagy mennyiséget állítanak 
belőle elő Németországban, a Szovjet-Unióban, 
Japánban és az Egyesült Államokban. Ez csak ott 
lehet gazdaságos, ahol elegendő mennyiségű, nem 
mélyfekvésű, olcsón kitermelhető szén áll rendel
kezésre.

Köszöntő dal.
II. Endre magyar királyra és leányára: Szent Erzsébetre, 

írta: Arany János.
Bort ide a billikomba! föl.vele!
Csengjen össze tiszta ezüst kebele,
Mint szívünkből e kívánat égre száll:
Éljen a hon! éljen urunk, a Király!

Harcra magyar! lelsz magadnak vívni tért; 
Győzni dicső, halni dicső, a hitért.
Tűzz keresztet Jeruzsálem szent fokán; ;
Éljen a hit! vesszen el a vad pogány!

•i  , *

Egyesül a rózsavirág és kereszt;
Ily jegy alatt hű lovagsziv vért ereszt.
Éljen urunk, hős királyunk s leánya, 
Magyarország legdeliebb rózsája. '  ̂ i\:~‘

Hasznos tudnivalók.

Kaszáljuk le a  sok m agbam enő gazt.
Mindenfelé láthatjuk, hogy alaposan kifejlődhetett 
a sokféle gaz és azok most buján nevelik magju
kat. Ezt láthatjuk úton és útfélen, úgy a falvak 
utcáin, mint a szántóföldeken és mesgyéken. Ha 
ezek mind beérlelhetik magjukat, akkor lesz bőven, 
ami majd fajukat szaporítja. Ezt elgondolni nem 
nehéz és tétlenül nézni nem szabad. Igen jól meg
akadályozhatjuk a gaznövények szaporodását, ha 
azokat most lekaszáljuk, megszárítjuk és elégetjük. 
De jó a szegénységnek téli tüzelőnek is és így, 
ha azok lekaszálnák, némi díjazás mellett és azzal 
a jogosultsággal, hogy a lekaszált gazt elvihetnék, 
akkor ők is jól járnának. A községi elöljáróknak 
élelmességétől és a gazdák józan felfogásától függ 
a kérdés megoldása. És mi hisszük: meg is talál
ják ennek a módját.

A barom fiak vedlése. Az udvarokon most 
sok lifántos kopaszodó baromfit látunk, amelyek 
hasonlítanak a lábadozó betegekhez, mert bizony 
gubbasztgatnak. Az udvarok telve vannak tollal. 
Igen, mert a baromfiak vedlenek. A vedlés bete
ges állapot, amely lázzal jár és bizonyos elgyen
güléssel. Sokan úgy vélik ilyenkor, mert nem toj
nak, nem is nagyon kell etetni* Ez igen téves el
gondolás, mert nemhogy nem, de sokkal jobban 
és figyelmesebben kell etetni, hogy a vedlésen mi
előbb átessenek.

A vedlésen legjobban átsegíti a baromfiakat 
a fehérjedús takarmány. Ebben most nincs hiány, 
mert a napraforgó kezd érni és így, ha ebből egy 
keveset adunk, akkor már nagyot segítünk a ba
romfiakon. A napraforgót igen hamar megkedvelik, 
ha úgy adjuk eléjük, hogy a napraforgó rózsáját 
néhány darabra törjük és így csipegetni kezdenek 
belőle. Legjobb volna, ha elegendő állati fehérjét, 
tehát rovart tudnának kapni. Rovar most már alig 
van, mert a rovarok nemcsak mind ki vannak már 
fejlődve, hanem kezdenek a télre készülni s igy 
keresik búvóhelyeiket, jobban elrejtőzködnek s igy 
nem olyan könnyen akadhat rá a baromfi. Ezek 
pótlására jó a napraforgó, a konyhai hulladék, az 
apróra vágott zöld és lehetőleg zsenge lucerna 
vagy lóhere. Tengerit csak este adjunk a barom
fiaknak, mert a tengeri ilyenkor napközben a lá
zas baromfinak nem alkalmas. Délben a konyha
hulladékhoz keverjünk kevéske szénsavas meszet, 
mivel a tollcseréhez mészre is szükség van. Eze
ket megtenni nem nagy dolog és ezzel a barom
fiakat átsegítjük a vedlés nehéz munkáján.
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