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Az idei április gazdasági tanulsága.
Április hó folyamán alig volt csapadék és 

kétségtelenül megállapítható, hogy a füld ország
szerte nagyon kívánja a nedvességet. A száraz, 
szeies április alaposan kiszárította az amúgy is 
kevés téli csapadékot kapott földeket és ha hama
rosan bőségesen meg nem ázik a föld, akkor a 
helyzet még rosszabb lesz. A legutóbbi hivatalos 
vetésjelentés is rámutat arra, hogy a vetések érzik 
a csapadékhiányt. Hozzájárul ehhez, hogy a talaj
víz szintje is nagyon alászállott, a tavalyi vízszint
hez képest több méterrel mélyebben van a talajvíz 
szintje: ez természetesen szintén hozzájárul a felta
laj kiszáradásához.

Most látszik meg, milyen bölcs intézkedés 
volt a földmívelésügyi kormányzat részéről, mikor 
az ősszel szántási jutalmakkal igyekezett a gazdá
kat arra bírni, hogy minél több területet szántsanak 
fel ősszel. Sokmillió holdat sikerült is így ősszel 
felszántani és megállapítható, hogy azokon a helye
ken, ahol az ősziszántást elvégezték, a tavaszi 
munkák rendben haladnak és a föld még tartja a 
nedvességet s remény van arra, ha késve is, megér
kezik a csapadék, az ősszel szántott földeken nem 
lesz hiba. Ugyanilyen nagy jelentősége volt annak a 
másik helyes talajmunkának is, hogy az ősziveté
seket tavasszal meg kell fogasolni, ahol ez meg-, 
történt, az ősziek is jól állják a csapadékhiányt. 
Bezzeg a tavaszi szántásokba vetett magvak fele
harmada kikeletlen maradt és abból sokat kipusz
títottak a madarak stb.

Az idei április tanulsága tehát elsősorban 
az, hogy a szakszerű és annyiszor hangoztatott 
helyes talajművelés mellett az időjárás szeszélyeit

sokkal jobban bírja a föld, a vetés. A gazda mun
kája nem forog olyan könnyen veszélyben, mint 
amellett a maradi „minek az?“ jelszavú gondol
kozás mellett, amit még sok helyen lehet ma is 
hajlani.

További tanulság az idei áprilisból az, hogy 
mindenkor a legnagyobb súlyt kell helyezni a 
talaj vízgazdálkodására. A növények testének 
felépítéséhez a különféle tápanyagok mellett első
sorban és főként vízre van szükség, mert a növény 
a tápanyagokat csak vízben oldva tudja felvenni 
és hasznosítani, a testének felépítésére átfordítani. 
A vízgazdálkodásnak az egyik útja az öntözés, de 
öntözni millió és millió holdakat a mi viszonyaink 
között alig lehet. Ezért a vízgazdálkodás legbizto
sabb és kivihető módja a helyes talajművelés. S 
ennek nemcsak az ősziszántásban kell megnyilvá
nulnia, hanem az egész év folyamán végzett mun
kában: a talaj felszínének állandó porhanyóan 
tartásában, fogasolásban, többszöri kapálásban, ide
jén való tarlótörésben stb. Mindehhez viszont meg
felelő számú munkaerő és munkaeszköz kell, amivel 
a kisgazdaságok nem igen rendelkeznek. A kis
gazdaságaink fejlődésének és jövedelmezőségének 
biztosítása tehát arra irányulhat, hogy a gazdasá
gukban a szükséges és kellő arányban álljon a 
gazdaság nagyságával az emberi, állati munkaerő 
és a gépi felszerelés.

A harmadik tanulság, hogy ahol a kedvezőt
len időjárás miatt új vetésre van szükség, a köz
ellátás érdekében fontos, hogy vetőmag juttatásával 
vagy a beszerzés megkönnyítésével lehetővé tegyék 
az időben való ú j /vetést. E tekintetben nem sza
bad késedéimeskedni és a helyzet jobbrafordulását 
csak az időjárás szeszélyétől várni. Most a már
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meglevő gazdasági elöljáróknak, a kiépített gazda
sági felügyelői karnak, gyorsan és szorosan együtt 
kell dolgoznia, hogy a termelés folyamatosságát 
biztosítsák.

Pattogatott kukorica.
Gyermekkorom emlékei eleven fénnyel válnak 

ki a múlt sötét hátteréből, mikoratavaszias szél or
romba sodorja a frissen pattogatott kukorica édes
meleg illatát. Mert édes illata van, majdnem olyan, 
mint a lassan bimbódzó akácvirágé, csak lágyabb. 
Megállók a gyümölcsárus előtt és nézem a fekete ser
penyőbe zárt hegyes kis kukoricaszemeket. Egyideig 
makacskodnak, semmiképpen nem akarnak virágba 
szökkenni, de mikor egy-kettő megkezdi, a többiek 
is rászánják magukat és hegyes kis fejükre fodros 
fehér gallért bodorítanak. „Harminc fillér egy fél
liter, hatvan egy literK — olvasom a fehér karton- 
lapra mázolt ákombákom betűket. Nem is olyan 
olcsó. Ha valaki kénye-kedvére jól akarna lakni 
belőle, úgy mint falun, marokszám szedni ki a kö
tényből vagy kalapból, ugyancsak szedegethetné 
előfelé az ötven filléreket. Mert lehetne ezt enni 
reggeltől estig s még mindig nem lakna jól tőle 
az ember. De hiszen nem is a jóllakástól van ez, 
csak úgy csemegének. Állítólag egy a múlt század 
idején hajótörést szenvedett tengerész találta fel a 
pattogatás módját s azóta utánozzák az egész vi
lágon. Jósé, mert így hívták a tengerészt, mentő
csónakjával egy lakatlan szigetre került, ahol nem 
talált semmiféle élelmiszert. Először a magával ho
zott dolgokat fogyasztotta el s amikor már a ke
nyér és szárazhúsféle elfogyott, az éhség rákény- 
szerítette, hogy kukoricát pirítson. Mert kétszersült 
helyett egy zsák kukoricát tett bele a csónakjába. 
Jósé elkerült a szigetről, de otthonában is tovább 
pattogtatta a kukoricát. Tengerésztársai utánozták 
a példáját s nemcsak a hajón „kukoricáztak," ha
nem a kikötőben is pattogtatták a külön erre a 
célra kalapált vasrostélyon. Nem magyar „talál
mány" hát, mint sokan hiszik, Amerikában éppúgy 
árulják az utcákon kétcentes adagokban, mint Svéd
országban és Portugáliában.

Csak falun nem árulják. Ott minden háznál 
akad napon szárított, hegyesszemű kukorica és 
rosta. Száraz gallyból máglyát raknak, egy asszony 
melléáll és rázza-rázza a rostát, míg szerteszét nem 
futnak belőle a kipattant szemek. De nem vesznek 
kárba, ott állnak már a gyerekek, mohón kapkod
ják össze az olcsó tavaszi csemegét.

A mi erdélyi kis falunkban Márton Juli néne 
volt a „főpattogós." Nemcsak a lakodalmakba hív
ták szakácsnőnek, hanem a vasárnap délutáni „ku- 
koricázáshoz" is. Olyan gyorsan kirázott egy ros
tával, hogy észre se vettük. És alig maradt közte 
néhány szem „cipó," ki meg nem hullott egyetlen 
szem se. Hogyan csinálta? Úgy, hogy hirtelen a 
rostára terítette kék kötényét, mikor már kezdtek 
bimbózni a kukoricaszemek. Húsz-harminc rostá
val is kirázott egymásután. Még most is elevenen 
látom kipirult, kövér arcát, füsttől könnyes szemét 
és riszáló derekát amint ütemesen mozog a rosta

hajlására. Az egész alvég meg felvég „csemegé- 
zéssel" töltötte el a tavaszi vasárnap délutánokat. 
Kicsinyje-nagyja kiült a kapuba, a „padka" mellé, 
odatették a háziszőttessel ki bélelt kukoricás szakajtó
kosarat, ahol többen voltak, a malomkeréknagyságú 
kenyérkosarat és markolt belőle, kinek mennyi kel
lett. A lányok marokszámra rakták a fiúk rozma- 
ringos kalapjába, de kaptak a többi járókelők is, 
akár minden kapuban egy litert. Nem kellett ér
te fizetni...

Nagypénteken minden ház udvarán olt égett 
a kis máglyarakás, talán ki se aludt estig, mert 
minden órában rázták a friss kukoricát. Ez volt az 
egyetlen „ennivaló," amit nagypénteken apraja- 
nagyja fogyasztott, mert úgy volt szokásban, hogy 
Krisztus kínszenvedése napján még a betegek is 
megtartsák a böjtöt... Ezek a dolgok jutottak eszem
be, mikor a kormosszagú- körúton orromba csapó
dott a pattogatott kukorica édes illata.

S. M.

A háború.
A háború harctéri eseményei az utóbbi időben 

aránylag szűk térre korlátozódtak. Mi rejlik e 
mögött, azt még e pillanatban megállapítani nem 
lehet. Kétségtelen azonban, hogy régen volt olyan 
viszonylagos csend a harctereken, mint az elmúlt 
napokban.

A keleti szovjet harctér egész nagy hosszá
ban általában csend volt. Egyes kisebb helyi 
vállalkozások, járőr tevékenység folyt ugyan itt-ott, 
súlyosabb harci cselekményekre azonban nem igen 
került sor. A keleti arcvonal most a legutóbbi 
német térképvázlat szerint a következő vonalon 
húzódik: Leningrádnál kezdődik, majd a Volchov 
mentén halad Novgorodig, majd elvonul az llmen 
előtt. Tovább Velikije Luki, Szmolenszk és Őrei 
jelzik a vonal irányát. Őreitől délre, Charkovon 
keresztül a Donec partjáig halad, majd ennek 
mentén Sztálinétól délkeletre Taganrog közelében 
éri el az Azovi tengert. Az arcvonal déli sarka 
a Kercsi-félszigettel szemben Novorosszijszknál 
van. Van még egy külön kisebb arcvonal a Ku- 
bán-folyó tarkolatánál, a kubáni hídfő, mely a 
Fekete-tenger partján van, a Kaukázus-hegység alatt. 
Ez az egyetlen pont az, ahol a szovjet erők több
ször és nagyobb mértékben támadtak, de siker
telenül. A keleti harcvonalon is inkább a légi 
harcok folytak, a tengely repülőgép kötelékei a 
szovjet utánpótlási vonalait és erődítési munkálatait 
támadták.

Itt említjük meg azt is, hogy a Kaukázusból 
visszavont német csapatok után a szovjet újra át
vette az uralmat a helyi lakók felett: ezek azonban 
elégedetlenül fogadták a szovjet uralmát, az elé
gedetlenség sok helyen már lázongásban tört ki, 
megrohanják a szovjet csapatrészeket, azokat le
mészárolják. Kezdődik a belháború, mely különben 
soha nem szűnt meg ezen a vidéken.

A keleti arcvonal csendességével szemben 
kemény harcok folynak Afrikában a tengely által
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tartott tuniszi terület birtokáért. Tunisz és Bizerta, 
a Földközi-tenger partján, szemben Szicília szige
tével, két komolyan megerősített hely. A tengely 
csapatok lassú és tervszerű visszavonulással erre 
a területre vonták össze csapataikat és itt feladatuk 
az, hogy a lehető leghosszabb ideig tartsák az 
állást az angolszászokkal szemben. A tuniszi 
hídfőállást úgy kell elképzelni, hogy a két jelentős 
hely: Tunisz és^ Bizerta körül mintegy 60—80 
kilóméter távolságban, félkörben többszörös és 
mélyen elosztott, az egész 80 kilóméteres sugarú 
félkört behálózó állásrendszer van kiépítve, a terep 
adta lehetőségek teljes kihasználásával. így való
ságos óriás váróstrom folyik itt az angol-amerikai 
haderők részéről. Ezek a haderők többszörösen 
túlerőben vannak a tengelycsapatokkal szemben, 
viszont a tengelyeröknek nagy előnye az, hogy 
az utánpótlást mind hadianyagban, mind gépekben 
rövidebb úton kapják Szicíliából és hogy közpon
tosított erejük folytán az egyes csapatrészeket 
könnyebben helyezik mindig oda, ahol az ellenség 
nyomása legerősebb.

Délről a 8-ik angol hadsereg, nyugatról az 
első hadsereg, az amerikai partraszállt hadsereg 
támadnak. Az első próbálkozást délről kezdték a 
8. angol hadsereggel, de egy hetes roppant kemény 
küzdelem, óriási ember és anyagveszteség dacára 
nem tudtak lényeges előrehaladást tenni. Ezután 
nyugatról próbálkoztak az 1. angol hadsereg és 
velük a németellenes franciák és az amerikai had
sereg együttesen: ezeknek a támadása nem sikerült 
eddig. A támadások olyan erősek, hogy egy hét 
alatt 200 nehéz páncélost vesztettek a támadó 
angolszászok. Ez sok emberveszteséggel is járt. 
A tuniszi hídfőt védelmező olasz és német csapatok 
hallatlan szívóssággal tartanak ki és nemcsak 
védekeznek, de ellentámadásokat is intéznek az 
ellenség ellen. Az angol közvéleményben hetekkel 
ezelőtt elterjedt az a jámbor óhaj, hogy a túlerőben 
levő angolszász csapatok rövidesen a tengerbe 
vetik a tengely erőit, melyek már csak a menekülésre 
gondolnak. Ezzel szemben a helyzet az, hogy a 
támadók a nagy áldozatok dacára sem tudtak 
eddig előre haladni és ha talán majd sikerül is a 
tuniszi hídfőt elfoglalni: Rommel ellenállását csak 
nagyon kemény és hosszú harcok után tudják 
talán legyőzni. A harcok keménységére jellemző, 
hogy az amerikai szárazföldi hadsereg parancsnoka 
is megsebesült úgy, hogy helyette más parancs
nokot kellett kinevezni.

A tengeralattjáró harc is változatlan erővel 
folyik. Bár újabb jelentést nem adtak ki az e ls ü l
lyesztett ellenséges hajókról, de egy rendkívüli 
nagy eseményt mégis feljegyeztek a hadijelentések. 
Egy német tengeralattjáró négy torpedólövéssel 
elsüllyesztette a Ranger nevű amerikai repülőgép- 
anyahajót,mely angolszász hajókaraván biztosítására 
volt kirendelve és ilyen hojókaravánt kisért. Ez 
már a hetedik repülőgépanyahajó, amit az USA 
elvesztett és ezzel elvesztette az összes repülőgép- 
anyahajóit, amivel a mostani háborúba hivatalos 
adatok szerint belement. Az elsüllyesztett repülö- 
gépanyahajó 50 repülő hordozására való volt és

legénysége több mint ezer főből állott. Hitler a 
hőstettért Bülow sorhajóhadnagy, búvárhajó pa
rancsnoknak a tölgyfalombot adományozta a vas
kereszthez.

Igen erősek a légi harcok. Nem a keleti 
arcvonal felett, nem csak Tunisz körül, hanem a 
nyugati és déli arcvonalon egyaránt. Az angolok 
állandóan támadni igyekeznek német városokat. 
Nagy négymotoros repülőerődökkel támadták töb
bek között Steltin, Rostock, Mühlheim városokat,'a 
német légvédelem és harcirepüíőgépek azonban 
óriási vezteségeket okoztak a támadó angol-ame
rikai gépeknek. Az angol jelentés elismeri, hogy 
egyik alkalommal 51, másik alkalommal 39 ilyen 
nagy repülőgép nem tért vissza, a hivatalos jelentések 
szerint az angolok vesztesége ennél még nagyobb. 
Ugyancsak repülőtámadásokat intéztek az angol
amerikai erők Olaszország több városa ellen, így 
különösen a szicíliai városok, de ezenkívül az 
adriai tengerpart egyes helyei és északolaszországi 
városok ellen is. A bombák több kárt és halálos 
sebesülést okoztak. A bombákon kívül robbanó 
töltőtollakat is ledobáltak, ami a pusztításnak egy 
alattomos módja. A német repülök is támadtak 
néhány fontos angol ipari és hadiközpontol.

Távol-Keleten az angol-amerikai és a japán 
erők közötti összeütközésről nem érkezett hír. Ezzel 
szemben nagy sikert értek el a japánok Kínában, 
ahol egy kínai sereg jelentékeny része átpártolt a 
japánokhoz, ami lehetőve tette, hogy a hadseregnek 
többi ellenálló részét bekerítsék úgy, hogy több 
mint 40.000 embert kerítettek be, már eddig is 
sok fogoly és halott az angol-amerikai szövetsé
ges kínaiak vesztesége.

A Sztalin-orgona.
Hadijelentésekben gyakran olvastuk a Sztalin- 

orgona elnevezést. Ez a nagyjelentőségű és nagy
hatású szovjet harci eszköz az egész világ figyel
mét magára vonta. Csakugyan a jelenlegi háború 
egyik legérdekesebb harci eszköze.

Ezt a titokzatos és ismeretlen fegyvert nagy- 
közönségünk még nem ismeri. Rémmeséket sut
tognak róla, amelyek alkalmasak arra, hogy a 
laikusok túlbecsüljék pusztító hatását.

A M. Kir. Hatlimúzeum parancsnoka, Szent- 
neményi Béla őrnaggyal tanulmányt íratott a Sztalin- 
orgonáról, hogy a nagyközönség is megismerkedjék 
ezzel az új, rejtelmes fegyverrel. A tanulmány — 
„A Sztalin-orgona és előzményei" címmel — nem
régiben jelent meg, pompás képekkel.

A szovjet hadvezetőség mindent elkövetett, 
hogy ennek az érdekes orgonalövegnek a titokza
tossága minél tovább fennmaradjon. Emiatt adta 
ki hadseregei részére azt a szigorú rendelkezést, 
hogy e nagyjelentőségű hadigépet kizárólagosan 
csak tiszti személyzet kezelheti és hogy ellenséges 
kézbejutás előtt feltétlenül meg kell semmisíteni.

A Sztalin-orgona, amely a M. Kir. Hadimú
zeum gazdag háborús gyűjteményének egyik leg
értékesebb darabja lesz, igen sok változatban és 
méretben van meg. Tulajdonképpen nem más,
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mint egy orgonarendszerbe foglalt rakélavető ha
digép, mely egyszerre vagy egymásután több rakétát 
is képes elektromos gyújtás útján, sínszerkezete 
irányításával kiröpíteni.

A kiröpíiett rakéták szabványos tüzérségi löve
dékek módjára robbannak és aknaliatást fejtenek ki.

Lényeges szerepe van annak a rendkívüli 
morális hatásnak, amit a repülő rakéták üvöltő és 
vihogó hangjukkal okoznak. Ez a borzalmas hang- 
orkán kezdetben kétségtelenül nagy meglepetést 
okozott a harcoló csapatok soraiban.

Némi fogalmat alkothatunk a hanghatásról, ha 
számításba vesszük, hogy két különböző változatú 
Sztalin-orgonával rövid újratöltési idő mellett, egy
szerre vagy egymásután 72, illetve 16 lövést lehet 
leadni.

Az irányító sínszerkezeten alul és felül elhe
lyezhető különböző méretű rakéták egyenként vagy 
össztűz keretében egyszerre röpíthetők ki. így 
nemcsak a robbanó hatás, hanem a repülés alatti 
hangorkán is variálható.

E fülsiketítő hangzavar miatt nevezték el a 
harcoló csapatok ezt az érdekes orgona-rendszer
ben épített harci eszközt tréfásan Sztalin-orgonának.

A Sztalin-orgona a terepjáró vagy harci kocsi 
szállító-alvázából, a lövedékvezeíö sínszerkezetből 
és az elektromos berendezésből áll.

A harci eszköz a szállító gépkocsi vagy harci 
kocsi segítségével igen mozgékony s így könnyen 
követheti a harcoló csapatokat. Nagyon féltett harci 
eszköz s így csak megfelelő biztosítás mellett, 
erősebb csapategységeknél és rendszerint többed- 
magával alkalmazzák. Mozgójárómüre szerelve 
könnyen harcba vethető és sokoldalú feladatok 
megoldása után az ütközetből könnyen kivonható. 
Eddig csak mozgatható és szállítható alvázzal 
alkalmazták.

A rakéták elindítását elektromos berendezés 
segítségével szabályozzák. Minden egyes sínnek 
külön elektromos indító vezetéke van. Az indítás, 
a megfelelő elektromos áramkört záró billentyű* 
lenyomásával löiténik. így azután egyes lövést lehe 
tenni vagy össztüzet adni.

A rakétalőszer a tulajdonképpeni robbanó 
lövedékből és rakétahüvelyből áll. A robbanó löve
dékrész szabványos tüzérségi lövedékhez hasonlít. 
A vezető szárnyakkal ellátott lőkőhüveiyrész adja 
meg a lövedéknek a tulajdonképpeni rakéta lényeget. 
A lövedéket, amely nehezebb fejénél fogva nyíl 
módjára viselkedik, a levegőben megtett útja alatt 
négy vezető szárnya egyensúlyozza.

A lövedék súlya 42.2 kg. Ebből 7.08 kg a 
repülés közben elégő hajtóenergiát adó lőpor. A 
célba érkező súly 35.08 kg. A robbanóanyag súlya 
5.94 kg. A lövedék teljes hossza 1448 mm. Ürmé- 
rete loO nTm. Az ismerteteti lövedék kb. 5—6 
km-re lőhető ki.

Apró hírek.

— Szenna község leventéi Miszlang János 
levente s. oktató vezetésével gyűjtést rendeztek a 

kaposvári hadikórházban levő sebesült honvéedeink

részére. Az összegyűjtött élelmiszereket a község 
derék asszonyai és leányai dolgozták fel a legna
gyobb odaadással.

— Zomborban eredményesen .folyik a hadi
árvák érdekében indított mozgalom. Eddig 20 zom- 
bori egyesület és magánszemély vállalta el egy- 
egy hadiárvának felnevelését. A Vitézi Szék 3 hadi
árvát nevel fel. További eredmények még várhatók.

— Csíkszeredán csíki gazdakörök mezőgaz
dasági értekezletet tartottak, amelyen kimondották, 
hogy a katonai szolgálatra bevonultak földjét ősi 
szokás szerint „kalákába" vagyis közösen műve
lik meg.

Hl Világ folyása. üt

A p áp a  tö b b  ezer főnyi töm eget fogadott. 
A pápa ez évben április 28-án reggel általános 
kihallgatáson több ezer főnyi tömeget fogadott. A 
kihallgatás fél 1 órakor ért véget. A kihallgatásra 
váró tömegben minden társadalmi osztály képvi
selve volt. Külön teremben voltak a kisgyermekes 
családok, akiket különleges áldásban részesített a 
pápa a konzisztóriumi teremben, a legkülönbözőbb 
fegyvernemekhez tartozó katonákat fogadott a pápa 
és a sebesültekhez és hadirokkantakhoz vigasztaló 
és bátorító szavakat intézett. A Szent Kelemen
teremben, ahol a fiatal házasok voltak, a.szentatya 
szokásához híven rózsafüzért, emlékérmet és ima
könyvecskéket ajándékozott az egybegyűlteknek.

A szentatya ezután a trónterembe ment, ahol 
a hívők hatalmas tömegéhez rövid beszédet intézett, 
majd megáldotta őket.

A korm ányzó fo g ad ta  a  honvédpáncé- 
loshadosz tály  kü ldö ttségét. A Kormányzó Úr 
Őfőméltósága április 24-én 12 órakor a honvédelmi 
miniszter és a honvéd vezérkar főnöke jelenlétében 
kihallgatáson fogadta a keleti hadszíntérről vissza
tért honvéd páncélos hadosztály kötelékeiből ala
kított vegyes tiszti és legénységi küldöttséget A 
küldöttséget Horváth Ferenc vezérőrnagy, a pán
célos hadosztály parancsnoka vezette.

A Kormányzó Úr Őfőméltósága a jelentés 
vétele után igen meleg hangon üdvözölte a pán
célos hadosztály legkiválóbbjaiból összeállított 
küldöttséget és elismerését fejezte ki ama kimagasló 
és hősies teljesítményekért, amelyet a szovjet elleni 
hadművelet alatt az egész hadosztály felmutatott. 
Utána Őfőméltósága sokaknak a részükre adomá
nyozott kitüntetéseket személyesen nyújtotta át.

Kecskemét és Kiskőrös között vasút épül. 
Kecskemét és Kiskőrös között kisvasút megépítését 
tervezik. Az első lépések a közelmúltban már 
meg is történtek. Az érdekelteket is meghallgatták. 
A kisvasút sürgős megépítése igen szükséges 
lenne.

Nagy tűzvész Szilágypéren . Szilágypér 
községben a közelmúltban borzalmas tűzvész pusz
tított. Ismeretlen okból az egyik lakóház kigyulladt 
s szerencsétlenségre aznap hatalmas szél tombolt,
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amely a lángcsóvákat pillanatok alatt szerte röpí
tette. Alig negyedóra múlva mintegy húsz ház állott 
lángokban. A község tűzoltósága tehetetlenül állott 
a tűzzel szemben s a nagykárolyi tűzoltóságtól 
kértek segítséget. Mire a nagykárolyi tűzoltók a 40 
km-re fekvő községbe megérkeztek, huszonhét por
tán állottak lángban a lakóházak és a melléképü
letek. A nagykárolyi tűzoltóság irányításával, szinte 
emberfeletti munkával sikerült meggátolni, hogy a 
tűz a község többi épületére át ne terjedjen.

A tűzvésznek hét halálos áldozata van. Az 
egyik házban egész család, hat ember pusztult 
bent, akik nem tudtak idejekorán megmenekülni s 
az égő tetőzet rájuk omlott. Egy ember szintén 
bennégett egy házban, míg egy asszony aki lán
gokban álló házából megtakarított kis pénzét akarta 
megmenteni, súlyos égési sebeket szenvedett.

2>5''
-M H a sz n o s  tu d n iv a ló k .

Hogyan lehet olcsón sok kacsát tenyész
teni? Pár éve, még a jó békevilágban, eltiltott az 
orvos a disznózsírral főtt és sült ételektől. Hogy 
valamiképpen megfelelő zsírt tudjunk előteremteni, 
kacsatojást ültetett a feleségem, mégpedig olyan 
sikerrel, hogy negyvenkét kacsa nyüzsgött a 156 
öles udvarunkban. Az egész ingatlanom minden 
termése kilátástalan volt abban az évben, mert 
amit a gyerekeim nem gázollak le, megették a ka
csák. Csalánhoz is nehezen jutottam, a kacsák sem 
akartak dögleni. így kínlódtam, míg egyszer arra 
fanyalodtam, hogy nekiálltam megkopasztani áz 
akácfáimat és kivénült salátával vegyesen össze
vágtam. Kezdetben vegyesen, később pedig már 
csak kizárólag akáclevelet vágtam nekik. Az ered
mény meglepő volt. Aránylag kevés árpadara hozzá
adással igen szépen és jól tudtam tartani a kacsákat. 
Szépen meg is 'hizlaltuk őket. Igaz, hogy napjá
ban igen sokszor kellett enni adni a kacsáknak, 
de megérte, mert a zsírellátásunk biztosítva volt 
egész évben és nem került sok pénzbe.

Az etetés és szedés munkáját könnyen elvégzi 
a gyereknép és az őszön jó árat kap érte a csa
lád. A sárgarépa (murok) eivénülő levelét, kismér
tékben még a torma levelét is, megszeltem, hébe- 
hóba került bele útifű stb. zöldség is. Olyan szé
pen fejlett kacsáim voltak, hogy minden ismerősöm, 
aki akkoriban nálam járt, megcsodálta őket, az 
egész állományból egyetlen dög nem volt, igen 
szép nagyteslűek voltak. Senki sem gondolta ezt, 
amikor engem a fa tetején láttak, élelmet szerezni 
a kacsák részére. Akik látták az eredményt, azóta 
mind ilyen változatos eleséggel nevelik kacsáikat. 
Fő az, hogy sok-sok zöldet adjunk a kacsáknak.

- ez esetben víz sem kell nekik annyi.
Baromfipestis. A baromfipestis elleni gyógy

szert eddig még nem találták meg a vegyészek. 
Terjedését azonban meg kell akadályozni. Kötele
zően elrendelték, hogy az elhullott baromfit nem 
szabad elásni, hanem el kell égetni. Az egészséges

szárnyasokat pedig el kell különíteni a betegektől. Az 
intézkedések betartását az elöljáróságok ellenőrzik.

Friss term ésű tűzifát is lehet szállítani. 
Illetékes helyről közük, hogy a kötlevelek jóvá
hagyása után a friss termésű tűzifát is éppúgy 
lehet szállítani, mint a régebben kitermelt tűzifát.

A bérbeado tt igénybevett birtokokból 
legelő igényelhető. Az álattenyésztés fejlesztésé
nek egyik akadálya, hogy igen sok községben 
egyáltalán nincs vagy pedig csak kevés legelő van.
A zsidó birtokok igénybevétele folytán az igénybe
vett 100 kát. holdnál nagyobb birtokok haszon
bérbeadása során lehetőség nyílik a legelöigénylé- 
sek kielégítésére. Az igényléseket a vármegyei 
gazdasági felügyelőséghez kell benyújtani.

Azokban a községekben, ahol a meglevő 
közös legelők kiegészítése vagy új közös legelők 
létesítése közérdek — feltéve, hogy a legelők kiha
sítása a megmaradó birtokrészben az okszerű 
gazdálkodás folytatását nem gátolja — a haszon
bérlő • köteles eltűrni, hogy a haszonbérbeadott 
ingatlanokból közös legelő céljára megfelelő lege
lőt kihasítsanak.

Kutyaszőr. Gyűjteni fogják a kutyaszöröket 
is és belőle takarókat és felsökabátszöveteket akar
nak készíteni. Hivatalosan megállapítják a kutya
szőr átvételi árát is. A hírek szerint a nyolc cm-nél 
hosszabb kutyaszőrt kg-ként 5 pengőért, az 5—8 cm. 
hosszút 4 pengőért, az 5 cm-nél rövidebb. kutya
szőrt 3 pengőért fogják beváltani. Április végén 
az egész országban hozzákezdenek a kutyák nyírá
sához, mert ez az időpont a legalkalmasabb a 
kutyák egészsége szempontjából. Sőt, előnye is, 
mert megszabadulnak a bekövetkező meleg időkben 
a terhes szőrzetüktől.

A falusi emberek ugyan a nagy munkaidőkben 
nem igen érnek rá kutyákat nyírni, éppen ezért jó 
lenne, ha akadnának minden faluban önként vállal
kozók, akik akár részért, akár pénzért lenyírnák a 
kutyáról ezt a fontos nyersanyagot.

Jó tanácsok a cipők célszerű használa
tára . A közetlátásügyi minisztérium összefoglaló 
ismertetést adott ki a jelenleg használatos külön
böző összetételű és anyagú műtalpakról. Jelenleg 
hétféle mütalpat gyártanak: fatalpakat, gumitalpa
kat, textil-mütalpat, bőrhulladékból összeragasztott 
sejtbőr és egyéb elnevezésű mütalpat, mozaik
talpat, gépszíjélezési hulladékból ragasztás útján 
készült talpat és fémtaipakat.

Fatalpú cipőket lehetőleg azok hordjanak, 
akik mezőgazdasági munkát végeznek vagy olyan 
üzemekben dolgoznak, ahol nincs szükség gyors, 
hajlékony mozgásra. Igen elterjedt és jól bevált a 
fatalp a női szandáloknál, strandcipőknél. Gumi
talpú cipőt azok hordjanak, akik nagyobbrészt 
sírna talajon járnak, foglalkozásuk nem olyan, hogy 
állandóan guggolni kelljen. Erősebb viselésnek 
kitett cipőkre nem ajánlatos gumitalpat alkalmazni. 
A jóminőségü textilműtalpak felhasználhatók min
denféle cipőnél. Asszonyok, férfiak, gyermekek 
egyaránt hordhatják a textiltalpas cipőt és nagyon 
jól bevált ez a műtalp munkásbakancsoknál, sport-
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cipőknél és vadászcipőknél. Nagyon alkalmas a 
sejtinűtalp olyan cipőkre, amelyet csak ünnepnap 
hordanak. A mozaiktalpú cipők minden célra fel- 
használhatók. A gépszíjélezési hulladékból ragasz
tás útján készült talpak teljesen egyenértékűek a 
tiszta bőrtalppal. A fémtalpak felhasználásával 
készült cipőkben a járás kissé nehézkes. A fémtalp 
inkább mint talpvédő ajánlatos. Ilyen talpat főleg 
azok hordjanak, akik nem járnak csúszós talajon. 
Városi lakosságnak nem ajánlatos fémtalpú cipőt 
hordani, városi gyermekeknek pedig esetleg veszé
lyes is lehet a fémtalp, mert az a kövezeten 
nagyon csúszik.

A továbbiakban a közellátásügyi miniszitérum 
a takarékos és célszerű cipőhasználatra vonatko
zóan ad megszívlelendő tanácsokat.

Hacsak módunk van, cipőinket naponta vált
suk. Ez vonatkozik úgy a mütalpú, mint a bőrtalpú 
cipőkre. A lábbeli változó hordása ugyanis az 
anyagot pihenteti, bizonyos regenerálódást idéz 
elő. Az átnedvesedett cipőt száraz, levegős helyre 
kell tenni és nem szabad kitenni izzó test közel
ségének. A forró kályha mellé tett vizes cipő az 
erős hősugárzás hatása alatt el is éghet. A cipőt 
alkalmas szerekkel gondosan ápolni kell. Sok 
mütalpú cipőt nem ajánlatos vásárolni. A müíalpak 
ugyanis hosszabb ideig tartó tárolás következtében 
többnyire még helyes kezelés mellett is kiszáradnak.

A gyapjú term elése és házi feldolgozása. 
Egyik legsúlyosabb problémánk a jelen pillanatban 
kétségtelenül a szüvetellátás kérdése. E téren leg
súlyosabb a helyzet azokban a falvakban, ahol a 
lakosság már úgyszólván évtizedek óta nem foglal
kozik a rostnövénytermeléssel és az ezzel kapcsola
tos szövés-fonással, ami pedig a szövetönellátást 
biztosítaná. Ezzel szemben abban a kevés faluban, 
ahol a lakosságnak megszokott és állandó foglalko
zása a kender és a len termesztése és házilag történő 
megfonása-megszövése — ott kevésbbé érzik a 
szövetellátás lerén tapasztalható súlyos nehézsége
ket. De még kevésbbé érzik a súlyos helyzetet azok 
a szerencsés falvak, amelyekben a lakosság az 
említettek mellett foglalkozik még a juhtenyésztéssel, 
illetve a gyapjútermeléssel s a termelt gyapjút házi- 
iparilag fel is dolgozzák.

A juhtenyésztésnek, illetve a gyapjútermelés
nek a jelenben igen nagy jelentősége van, mert a 
termelt gyapjúból a háznál szükséges igen sokféle 
ruházati cikket készíthetünk, amit egyébként a jelen 
pillanatban vagy méregdrágán kellene megfizetni 
vagy egyáltalán be sem tudjuk szerezni. A termelt 
gyapjút házilag szépen és'jól feldolgozhatjuk. Az 
majdnem mindegy, hogy milyen fajta juhot tenyész
tünk gyapjúnyerés céljából, mert legyen az pl. meri- 
nó, cigája, racka vagy más fajta, a gyapja mindenik- 
nek feldolgozható házilag. Ha tehetjük, mégis inkább 
a racka-juhot szerezzük be, mert ennek a gyapja 
leghosszabbra nő (20—30 cm.) és ennélfogva ez 
legcélszerűbb a házi megfonásra. A termelt gyapjú 
mosását, zsirtalanitását, fehérítését, festését, meg- 
fonását és a megfont fonál megkötését vagy meg
szövését is mind-mind biztosan és jól elvégezhetjük 
háziiparilag, ami jó és kellemes foglalkozás is,

— no meg hasznos is. Azok a ruházati cikkeink, 
amelyeket gyapjúból készítünk, a legjobb hőtartóak 
és ami szintén nagyon fontos, a használatban oly 
soká eltartanak, hogy semmiféle más eredetű szövet
termék tartósság tekintetében hozzá sem hasonlít
ható. ’ '

A kenderszövetről tudjuk, hogy az a szakító
gépen a legerősebb, azonban lényeges szakítóerő
különbség nincs a kender és a gyapjúszövet között.

Egy jóminőségű gyapjúszövet szakítógépen 
130—145 kg-os szakítóerővel bír. A szakítópróba 
16 cm széles szövetsávra vonatkozik.

Egy jóminőségű gyapjúszövet 30—50% nyúló
képességgel is bír.

Ezzel szemben a kender-, len-, juta- stb. 
szövetek merevek, kemények, durvák. Ez a magya
rázata annak, hogyha pl. ez utóbbiakból készítjük 
a háznál szükséges ruházati cikkeinket, azok a 
használatban sokkal előbb elszakadnak, mint pl. a 
gyapjúból készültek.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a juhtenyésztés, 
illetve gyapjútermelés fontosságát és hasznosságát 
a jelen időben és kívánatos, hogy azt minden 
falusi háznál bevezessék. A legújabban megjelent 
gyapjúrendelet értelmében a termelt nyersgyapjú- 
felesléget be kell ugyan szolgáltatni, de ez nem 
tarthat vissza senkit sem a juhtenyésztéstől, mert 
a háznál szükséges gyapjúfejadagot a család lét
számához mérten bőségesen meghagyják. Nemzet- 
gazdasági szempontból is igen fontos, hogy minél 
nagyobb mértékben felkaroljuk a juhtenyésztést, 
illetve a- gyapjútermelést, hogy ne legyünk mindig a 
gyapjúbehozatalra rászorulva és ne a newzeelandi 
meg a délamerikai vagy más világrész gyapjúter
melő polgárai vágják zsebre a mi pénzünket a be
hozott gyapjúért.

A juhtenyésztés, illetve a gyapjútermelés 
nagyobb mérvű felkarolása által — tekintettel arra, 
hogy a gyapjúból igen sokféle ruházati cikket' 
tudunk készíteni — nemcsak a gyapjú-, de még a 
gyapotbehozatalt is tudjuk csökkenteni.

Néhány szó a palántázásról. Nem akar 
esni, kiszárad minden. Riadoznak mindenfelé. Bi
zony nehéz gondok elé állítja a mostani időjárás 
a törekvő embereket. Az ilyen időben legjobb véde
kezés a tudatosság, amikor teljesen tisztában va
gyunk a helyes tennivalókkal. Különösen fontos 
ez a palántálásnál, amikor mégis csak igen durva 
munkát kell végezni a növénnyel, mert jó és táp
dús helyről olyan helyre kerül, ahol magát tovább 
kell növelje és lehetőleg gyorsan.

A palántálás sikere attól függ: miként szedtük 
ki a melegágyakból, miként gondoztuk a kiülte
tésig ós a kiültetést mint végeztük el.

Bármilyen óvatosan szedjük is ki a palántá
kat a melegágyakból, mégis gyökereik erősen meg- 
tépődték és ha nem öntözzük be kiszedés előtt 
eléggé, akkor finom és gyenge gyökereikről a föld 
lepereg. Ezt elkerülendő, a melegágyakat a palán
ták kiszedése előtt alaposan öntözzük meg és 
jó mélyen alájuk nyúlva, emeljük ki azokat, 
lehetőleg minél többet egy csomóban. Nem sza



B I Z A L O M 71

bad egyszerre sok palántát kiszedni, hanem csak 
annyit, amennyit rövidesen el is ültetünk.

A kiszedett palántákat a palántahordó ládiká- 
ban vagy kosárban azonnal takarjuk be nedves 
ruhával, hogy minél kevesebb vizet veszítsenek. 
Erre nagyon kell vigyázni, mert a meghervadt 
palánták megeredése nagyon bizonytalan.

Leghelyesebb a palántálást borult időben 
végezni. Ezt igen bajos betartani, különösen most, 
amikor az esőt már hónapok óta hiába várjuk. Ha 
olyan idő jár, mint a mostani is, akkor a palán
tálást csakis délután végezzük, semmiesetre sem 
reggel vagy délelőtt. Ültetés után'a palántákat igen 
jól öntözzük be. Erre azért van szükség, hogy a 
gyökerekhez minél több föld kerüljön és pedig 
eléggé tömödötten. Az öntözést nem szabad hirte
lenkedve végezni, hanem csendesen, figyelmesen 
és óvatosan, nehogy a palánták levelei a földre 
kerüljenek és ott besározódjanak vagy a hirtelen 
öntözéstől a palánták kiázzanak, oldalt dőljenek. 
A megeredés sikere igen nagy mértékben függ az 
alapos öntözéstől, illetve a jó beiszapolástól. A 
kiültetett palántákat másnap este ismét megöntöz
zük és harmadnapon óvatosan és sekélyen meg
kapáljuk, mert így a palánták körüli föld nemcsak 
fellazul, hanem a környezeti földdel egyneművé lesz.

A feketegálic, mint rézgálic pótló. A szőlő 
rohamosan fejlődik, szinte látjuk, hogy levelei 
miként bontakoznak ki teljes nagyságukban. Az 
időjárás is hirtelen melegre fordult, ami erősen 
növeli a peronoszpóra fertőzésének lehetőségét. 
Gondjaink nőnek, mert az évente eddig elhasznált 
30 hektoliternyi permetlevet nem tudjuk előállítani 
a hivatalos rendeletben megállapított 10 kg réz- • 
gálic, 8 kg feketegálicból és a 4 kg rézmészpor- 
ból. Nehéz időket élünk. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy kétségbeessünk, hanem arra kell sar
kalljon, hogy mindent megpróbáljunk, amivel a 
szőlőpermetezéseknél a szükséges teendőinket elvé
gezhessük.

A mostani súlyos idők. legjobb szakembe
reinket arra ösztönözték, hogy kutassanak olyan 
szer után, illetve találjanak ki olyan módot, ami 
a kétségtelenül kevés rézgálic mellett is a véde
kezést lehetőleg tökéletessé tegye. A különféle kísér
letek bebizonyították azt, hogy a feketére festett 
gyengébb bordói lének hatása lényegesen javult 
s e kísérletek alapján adták ki azt a rendelkezést, 
amit fentebb ismertettünk és amelyik ez évre meg
szabja a védekezőszereknek beszerezhetőségét.

A szőlőpermetezéseket legcélszerűbbnek lát
szik úgy elvégezni, hogy az első három perme
tezésnél félszázalékos bordói léhez félszázalékos 
feketegálicot keverünk, valamint egynegyedszázalék 
timsót. Az így elkészített permetlével figyelmesen 
permetezünk és vigyázunk arra, hogy a szóró jó 
legyen, azaz: permetezzünk ködszerűen és ne lo
csoljunk, mert azáltal igen sok permétlé pocsé
kolódik el. Ha rézgálicunk még marad, akkor a 
negyedik permetezést is igy végezzük, legfeljebb 
a bordói lé erősségét háromnegyed- százalékra 
emeljük.

Feketegálic használati utasítása: 50 liter víz
ben kevés ideig jól összekeverjük a feketegálicot, 
külön edényben 50 liter vízben elkeverünk 1 kg 
szalonnás meszet, amíg híg mésztej nem lesz. E 
keverékek elkészülte után a feketegálic oldatát 
folytonos keverés közben belekeverjük a mésztejbe. 
Hogy a keveréket jól elkészitettük-e, lakmusz 
vagy phenoephtaleinpapírral ellenőrizzük. Az így 
elkészített oldattal éppen úgy permetezünk, mint 
a bordói lével. így permetezhetünk, amíg perme
tezni szükséges. A rézmészporral pedig poroz
nunk kell.

Mit jó tudni a nikotínos perm etezésről?
A köztudatba az ment át, hogy a nikotínos perme
tezésnek igen rövid ideig .van hatása. Bebizonyo
sodott, hogy hatása hosszabb ideig tart, mint 
gondolták és hatása sem egyoldalú, hanem négy
féleképpen nyilvánul meg és pedig:

1. Bőrméreg. Hatása abban nyilvánul meg, 
hogyha a kártevő testét éri, akkor az feltétlenül 
megmérgeződik. De nemcsak a férgekre, hanem 
a nagyobb állatokra, sőt az emberre is veszedel
mes lehet. Ha a ruhánkra kerül a nikotínos permedé 
akkor nehezen gyógyuló sebet ejt, sőt ha tömé
nyebb, sokkal veszedelmesebb lehet. Mint bőrméreg, 
feltétlenül elpusztítja a kártevőket.

2. Légzési méreg. Arra, hogy öljön, nem kell 
a szájba jutnia, elegendő ha mint gőz, a légző
csatornába jut. Különösen meleg időben érvényesül 
hatása, mert ekkor a nikotin gyorsan párolog és 
feltétlenül a légzőszervekbe jut. Hatása különösen 
akkor nagy, ha szélcsendes az idő, mert szélben 
a keletkező gőzök a fák koronájából tovaszállanak. 
Különösen zárt helyiségben veszedelmes a nikotin- 
gőz még az emberre is, ezért óvakodjunk az ilyen 
helyen nagyon a nikotíngöztől.

3. Gyomorméreg. Mint gyomorméreg akkor 
hat, ha a kártevő eszik a bepermetezett levelekből. 
A nikotin nem párolog el olyan hamar mint eddig 
hitték, mégis gyomron keresztül való mérgező 
hatása elég rövid ideig tart, mivel a nikotin mégis 
csak aránylag gyorsan elpárolog. Az embernek is 
nagyon kell vigyázni arra, hogy nikotinnal bánva, 
kezét evés előtt mossa meg, mert igen könnyen 
megmérgeződhetik, ami, ha nem is mindig 
halálos, mégis nagyon kellemetlen, sőt nem egyszer 
végzetes is lehet.

4. Riasztó. Riasztó hatása abban nyilvánul 
meg, hogy a fák koronájába permetezve csak kevés 
mennyiséget is, távol tartja a kártevőket. E riasztó 
hatása sokkal jobban megbecsülendő, mint eddig 
tették.

Mint láthatjuk, a nikotínos permedé igen jó 
szolgálatot tesz a védekezésnél, mert biztosan véde
kezhetünk vele: almamoly, szőlőmoly, szőlőilonca 
ellen. De pusztíthatja a rágórovarokat, mint-gyomor- 
méreg és légzőszerveit támadja meg mindazoknak 
a kártevőknek, amelyeknek közelébe jut.

Igen nagy előnye a nikotínos permedének, 
hogy elkészítése gyorsan megy, mert csak bele 
kell keverni lágy vízben feloldott káliszappanos 
vízbe, de belekeverhető bordói lébe is. Hátránya 
az, hogy az elkészített oldatot még aznap el kell
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használni, mert másnapra nem tehető el. Igen ter
mészetes, hogy permetezéskor be kell tartani azt 
a szabályt, hogy a permetezés finom, ködszerü 
legyen.

Mikor és hogyan kaszáljuk a zöld
takarm ányokat? Ezzel a kérdéssel nagyonis 
szükséges foglalkoznunk, mert egész évi takarmány- 
mennyiségünk attól függ, hogy miként kaszáljuk 
a zöldtakarmányokat. A kaszálástól függ a takar
mányok használhatósága és hatékonysága is. Nem 
egészen mindegy az, hogy milyen takarmányt 
etetünk és milyen időben kaszált takarmányt te
szünk el télire. Régebben azt tartották, hogy a 
zöldtakarmányok kaszálásának ideje a takarmány
félék teljes virágzásakor van. Legtöbb hibát a 
lucerna és a somkóró kaszálásánál követik el, mert 
a lucernának első kaszálását későre hagyják, azt 
gondolva, hogy még nem virágzik, tehát várni 
kell a kaszálással. Ez nem helyes, mivel a lucer
nának a szára tavasszal igen elöregszik arra az 
időre, amikorra virágozni kezd. Ezért az első ka
szálást legjobb akkor végezni, amikor a lucerna 
eléggé magas és az állandó jó idők bekövetkeztek, 
tekintet nélkül arra, hogy virágzik-e vagy csak 
akkor kezd bimbózni. Ha a teljes virágzást meg
várnánk, akkor a lucerna igen sokat veszít növe
kedésig és sarjadzási erélyéből, amit a későbbi 
kaszálásoknál tapasztalhatunk. A későbbi kaszálá
soknál a lucernát mindig a virágzás kezdetén 
kaszáljuk, mert ebben az időben legnagyobb a 
táplálóértéke és a kellő időben lekaszált lucerna 
gyorsabban sarjadva, biztosabban adja a 2-ik, 3-ik 
stb. kaszálást. Nem szabad elfeledkeznünk arról, 
hogy a lucernást kaszálás után azonnal fogasoljuk 
meg, mert ezzel mintegy megkapáltuk, a talajt 
szellőztetjük és a gyökerekhez az annyira szük
séges levegőnek hozzájutását előmozdítjuk.

A homoktalajok lucernája a somkóró. Ennek 
kaszálására még jobban kell vigyázni, mert ha 
teljes virágzásban kaszáljuk, akkor a szára nem
csak elfásul, hanem olyan anyagok fejlődnek benne; 
amelyek a somkórót keserűvé, nem szívesen ehe
tővé teszik. A somkórót kaszáljuk akkor, amikor 
az első bimbók megjelennek, mert így értékes és 
tápdus takarmányt kapunk. A somkóró talaja is 
megfogasolandó a kaszálás után.

A takarmánykeverékeket is idejében kell ka
szálni. Legjobb a virágzás közepén. A takarmány- 
keverékeknek kaszálásidejét erősen befolyásolja az, 
hogy mifélével vannak vegyesen vetve. Tudvalevő, 
hogy a rozs nagyon korán elfásul, pedig általában 
az őszi keverékeket rozzsal vetik. Igaz, a rozs 
korán ad zöldtakarmányt, mert tavasszal gyorsan 
fejlődik. Ezzel a tavaszi gyors fejlődéssel nem 
tart lépést sem a szöszös, sem a pannonbükköny, 
még leginkább a bíborhere az, amelyiknek fejlődése 
a rozzsal lépést tart s ezért rozzsal csupán csak a 
bíborherét lehetne vetni. A többi ősszel vetendő 
pillangóst vessük inkább búzával, mivel a ka
szálásuk ideje jobban összeesik és így sokkal 
értékesebb takarmányt kapunk, akár zölden, akár 
szárítva.

Ha ezeket a szempontokat betartjuk, már 
igen sokat segíthetünk takarmányozásunknál.

Kártevők pusztítása. Igen nagy szükségünk 
van minden szem termésünkre. Éppen ezért azt 
biztosítanunk is kell kártevők ellen, mert azok igen 
sok fejadagot semmisítenek meg. Sokfelé jelent
keznek az idén az egérkárok. Egyes helyeken a 
meleg és esőtlen időjárásban, mint a Rába völ
gyében, több száz kát. hold vetést kellett kiszán
tani a nagy egérkárok miatt. Igaz ugyan, hogy 
majd mással vetik bé a fölszántott földeket, de 
egyrészt nemigen bőven van vetőmagunk semmi
ben sem, másrészt pedig odaveszett a sok munka. 
Szükséges lenne az egérkárok elleni védekezés cél
jaira a gazdákat egérirtó mérgekkel ellátni vagy 
pedig azoknak beszerzését megkönnyíteni.

Más helyeken a varjak okoznak jelentős ká
rokat, mint a Szamos vidékén. Igaz ugyan, hogy 
a varjak hasznot is hajtanak, de ez a haszon nem 
ér fel az általuk okozott károkkal ott, ahol töme
gesen fordulnak elő, mert elpusztítják a vetéseket. 
Az ellenük való védekezés legegyszerűbb módja, 
ha fészkeiket feldúljuk. Azonban ezzel nem mindig 
lehet célt érni. Szükséges lenne, hogy puskával is 
pusztítsuk őket. Leventéink lőgyakorlatáit fel lehet
ne használni a varjak és más káros madarak pusz
títására. Természetesen kellő felügyelet mellett. A 
legnagyobb eredményeket elérő leventéket méltán 
érné a jutalom, mert hasznos foglalkozásuk mellett 
a jó célzás is jutalmazva lenne. Az sem lénne rossz, 
ha a vadászoknak kötelezően előírnák a kártékony 
madarak pusztítását. Kötelezővé kellene tenni a 
számukra bizonyos számú kártékony madár lábá
nak beszolgáltatását.

Az idén különösen veszedelmesen elszapo
rodtak a cserebogarak, mint ahogy ez minden har
madik évben ismétlődik. Egész gyümölcsösöket 
tehetnek tönkre, de ezenfelül a földben is hatalmas 
károkat tesznek pajor formájukban. Feltétlenül nagy 
szükség van az irtásukra, hogy kárt ne tehessenek. 
Ezenfelül azért is tanácsos összegyűjteni a csere
bogarakat, mert elsőrendű baromfieledel. Aáosí 
ugyan már némi zöld takarmány, fűféle jut szár
nyasainknak, de más is kell. Szem nincs, ezt- most 
némileg pótolhatnánk a cserebogarakkal. Ha meg
rázunk egy fát, szinte egy kosárral potyog le róla 
ez a kártékony rovar. Sajnos bőven van. Ennek 
lerázása elsőrendű gyermekszórakozás és feladat. 
Még az óvodásoknak is. Jó lenne azonban, ha az 
iskolásgyermekeket is felhasználnák erre a célra. 
Egy-egy törna vagy egyéb órát lehetne helyettesí
teni ezzel és pedig igen nagy haszonnal, mert a 
gyümölcs szükséges gyermeki eledel, de-a felnőt
tek sem nélkülözhetik.
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