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18. szám. V. évfolyam. 1934 szeptember 15.

Álom. Értelmi évszak.
Azt álmodtam, madár vagyok, 
Magosán szállók a föld felett.
A légen át vezet az út,
Szint’ érintem a felleget.

Úgy űz és kerget valami,
Nem tudom az utam célját,
A nap felé kerget a vágy,
Hogy lássam első sugarát.

Egy sziklás parthoz értem el 
És lám, nem vagyok egyedül, 
Velem együtt a tengerhez 
Sok hasonló madár repül...

Keleten pirkad a hajnal 
S mi keringünk a víz felett, 
Várjuk mind a nap sugarát,
Az életadó meleget.

Köröttem kél rózsás felhő,
Mint tűzgolyó, a nap feljő, 
Fényének éltető sugára 
Rögtön szivemet találja.

Érzéseim olyan szépek, 
Magasztosak, jók és nagyok...
Ég felé tárva ki karom 
Fölkiáltok: „Én vagyok!!"

„Én vagyok!" Visszhangzik körbe. 
A sziklák megremegnek tőle... 
Felébredtem. Hajnal csillag 
Remegett fátylán át a ködbe.

Nemcsak az iskolázás kezdetét, nemcsak szín
háznyitást: szeptember a mi számunkra sokkal 
többet jelent. Az értelmi élet őszi ébredését.

Emberi elménk szabadságharcának ideje: az 
Ősz. Tavasztól nyárvégig túlságosan egynek érez
zük magunkat a természettel. Az elme nem zen- 
dül, békés-aluszékony, szívesen olvad át a min- 
denségbe, egy a többivel: tölggyel, páfránnyal, 
rigóval, pillangóval. Teszi, amit ezek tesznek: él.

De ősszel. . .  Ősszel az elme remél. Hatéve
sek és huszonliatévesek beülnek az iskolapadba. 
Ábécét és egyszeregyet, földrajzt és természettudo
mányt, jogfejlődést és filozófiát, kánonjogot és esz
tétikát tanulnak, rendületlen reménykedéssel. Miért?

Miért, ha nincs más, mint — állati lét? Mi-, 
ért az agynak hajszolása, néha túl a képesség ha
tárán, ha az ember nem többrevaló? Ha nincs iz
gató kérdés a kedély láthatárán, mely feleletre vár?

Ősszel az elme remél, csodát vár — önma
gától. Hiszi, hogy tud valamit hozzáadni a terem
tett világhoz. Hogy az első teremtő szó: „Legyen!" 
— nem volt az utolsó szó is. Hogy új teremtő 
szóra ő is képes; hogy az utolsó szót nem is 
mondják ki soha.

Nézz a lelked tükrébe ősszel s nem fogsz 
ráismerni nyári-magadra.

ősszel a szorgalom éled, a legnagyobb erény. 
Mi máskor elriaszt, most vonz a végtelenség, a 
megismerhetőnek végtelen sora. Nincs tiltó magas
ság, nincs veszélyes mélység, száll szabadon az 
ész; s mi útját állná, azt is eszközévé teszi.

Ősszel a fájdalom se fáj.
Tavasszal nincs mit ellene szegezni, úgy éri 

a fájdalom az embert is, mint a fát, mint az ál-r .  e.
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latot. Mint a fát, ha ágát fűrészelik, mint a lep
két, ha szárnyát kitépik.

Ősszel több vagyok. Nemcsak teremtett lény, 
kiszabott járandósággal (miből bizony fáj, ha le
csippentenek), hanem teremtő-magam is, minden 
veszteséget játszva egyenlítő. Ma nem félek. Fáj
dalom! Csak gyere ... teremtő kedvemben vagyok, 
ma belőled is gyúrok valamit.

Nem is tudnék hinni semmi Rendben, nem 
is volna élnem érdemes, ha ez a pár hét nem 
volna, mikor független vagyok! Tőled is: Termé
szet! Nem arra" születtem, hogy öröktől örökig 
rabja legyek: hidegnek, melegnek, kénynek, in tri
kának, szenvedélynek. Soha!

Azaz, hogy... nem éppen soha. De ősszel 
nem! Ősszel nem hagyom magam!

Sem én nem engedem magam, sem mások. 
Az értelem lett úrrá az ernyedtség felett: a szellemi 
munka diadalában hiszek. S ha börtönben, ha 
szabadon, ha gyermekként, ha aggként az őszön 
meg akarom kezdeni szellemem munkáját, saját 
magam erejéből való tanulást.

Aki látta az aradi tizenhármat . . .
A napokban meghalt Szegeden 98 esztendős 

korában özvegy Murka Andrásné, akivel a város 
nevezetes alakja költözött el az élők sorából.

Ö volt az, aki 1849-ben utoljára látta a ha
lálraítélt tizenhárom tábornokot az aradi vár kaza
matáiban. Tizenhároméves pesztonka volt akkor a 
Forray-grófok aradi inspektorának szolgálatában. Ez 
az inspektor személyes jó barátságot tartott fenn 
a szabadságharc tábornokaival ‘és hosszú utánjárás 
után engedélyt kapott Schlick generálistól, hogy 
élelmiszereket vigyen be a halálraítélt magyar tá
bornokoknak, akik az aradi vár börtönében várták 
az ítélet végrehajtását. Az inspektor több kosárral 
vitt be a halálraítélt tábornokoknak az aradi vár 
börtönébe élelmiszereket és a tésztákkal, sütemé
nyekkel megrakott kosarat a kis pesztonkára bízta.

Négy évvel ezelőtt, mikor a Budapesti Hírlap 
szegedi munkatársa meglátogatta az akkor 94 éves 
matrónát, az öregasszony, aki szellemi frissességét 
halála pillanatáig megőrizte, könnybeborult szem
mel beszélt ezekről a régi emlékekről. Elmondotta, 
hogy a találkozás milyen megható körülmények kö
zött folyt le az aradi börtönben.

A halálraítélt tábornokok könnyezve ölelték, 
csókolták gazdáját és az egyik, akinek arcára most 
is emlékszik, Damjanich tábornok, nagy szeretettel 
simogatta meg az ő arcát is. Csak addig tartózkod
hattak a börtönben, amíg a kosarakat kiürítették, 
azután az osztrák őrök kituszkolták őket.

— Nem is láttam többet soha szegénykéket, 
— mondta elrévedezve Murka Andrásné, — de 
néhány nap múlva láttam, hogy a gazdám elvonul 
a legbelsőbb szobába és hangos zokogása onnan 
is kihallatszik. Megtudtam, hogy akkor végezték ki 
a vértanukat.

Az elhunyt matrónának a legkedvesebb emléke 
volt, hogy látta fiatalon, délcegen Kossuth Lajost. 
Rendkívül sok mindent tudott beszélni ezekről az

időkről és élénken emlékezett a szegedi árvíz 
pusztításaira is. Fiatalon ment férjhez egy színházi 
zenészhez, akitől tizenhárom gyermeke született. 
Küzülük már csak kettő él, de a világ minden ré
szében szétszóródva élnek unokái, dédunokái és ük
unokái. A közel százesztendős matróna néhány 
héttel ezelőtt kezdett gyengélkedni, a gyomrát ron
totta el. Ellenálló ereje rohamosan fogyott és rö
vid szenvedés után meghalt. A napokban temették 
el Szegeden, a felsővárosi temetőben.

Normálisra csökken a világ 
búzakészlete.

(Szárnypróbálgatások a világgazdaság meg
teremtésére.) Tudvalevő, hogy november húsza
dikán Budapesten fogja tartani tanácskozását a 
nemzetközi búzabizottság. A nemzetközi búzabizott
ságnak Budapestre való összehívásával Magyar- 
országot és a világgazdasági helyzet megoldására 
vonatkozó magyar törekvéseket nagy megtiszteltetés 
érte. Ez ugyanis kifejezésre jutattja, hogy egy világ
kérdésben milyen fontos szerepe van Magyaror
szág elhatározásának. Nemzetközi elismerés álla
pította meg e tanácskozások során, hogy Magyar- 
ország önzetlenül fárad egy olyan megegyezés 
létrehozásában, amitől az egész világ gazdaságá
nak sorsa függ.

Ennek a nagyfontosságú eseménynek a jelen
tőségéről tájékoztatta Winchkier István, a Kül
kereskedelmi Hivatal elnöke a sajtó képviselőit. 
Előadása elején ismertette a tavaly augusztus végén 
létrejött búzaegyezményt, amelyet 27 állam képvi
selői írtak alá, s melynek végrehajtására 14 tagú 
búzatanácsadó bizottságot szerveztek. Ebben a 
bizottságban Magyarországot és Bulgáriát Winchkier 
István képviseli, s ugyancsak közös megbízottja 
van a másik két dunai államnak: Romániának 
és Szerbiának.

A búzaegyezményt tudvalévőén két termés
évre kötötték, az tehát a jövőévi augusztus 1-én 
lejár. Az egyezmény fenntartásával és meghosszab
bításával szabályozni akarják a világpiaci keresletet 
és kínálatot, tervszerűen likvidálni a felhalmozott 
készleteket és biztosítani egy nagy világgazdasági 
kérdésben a nemzetközi együttműködést.

A termelőknek akar rentábilis árat biztosítani 
a búzaegyezmény, mégpedig az által, hogy a búza
területet csökkenti és a meglévő készletek lik 
vidálását egyenletessé teszi. Ezidőszerint közel 
300 m illió q (1140 m illió  bushel) a világfelesleg 
s ez olyan nyomást gyakorol, hogy még most, a 
rossz világtermés melleit is árromboló hatású lehet. 
Akkor tehát, amidőn az egész vonalon szeretnék 
megvalósítani a vetésterület 15 százalékos csök
kentését, egyúttal úgy akarják irányítani a meglevő 
készletek és feleslegek értékesítését, hogy ez két
felöl is tehermentesítően hasson. Egyfelől úgy, 
hogy minden ország feleslegeinek egyrészét tarta
lékolni volna köteles, másfelől pedig úgy, hogy a 
csökkentett exportkvótát 3 hónaponként megálla
pítandó kiviteli kontingensekre osztanák fel. Nagy 
esemény színhelye lesz ősszel Budapest. Világjelen-
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töségű az, hogy a nemzetközi elzárkózás idején 
létrejött egy szerv, amely kooperációt biztosít az 
államok legnagyobb világcikkére, a búzára nézve. 
A létrehozandó egyezmény érvényét azzal is biz
tosítani fogják, hogy a kiosztandó kvótát csak a 
csökkentett vetésterületnek megfelelő arányban kap
ják az érdekelt államok. Sajnos, eddig a teljes 
15 %-os területcsökkentést csak Ausztrália hajtotta 
végre, míg Kanada és az Unió csak 12%-kal, 
Argentína pláne csak 5 -6 % -k a l vett részt a vetés- 
terület redukciójában. Ha a megegyezés létrejön 
és az egyezmény érvényét sikerül 2—3 évre meg
hosszabbítani, ez biztosítani fogja a búzaár stabi
lizációját, míg együttműködés nélkül — dacára a 
rossz termésnek — újabb áresésnek volna kitéve a 
világ minden gazdája.

Winchkler István azzal fejezte be nagyon 
érdekes beszámolóját, hogy az idei rossz búzater
més kétségtelenül enyhíteni fog a világpiac hely
zetén, mert remélni lehet, hogy a jövő évben a 
világkészletek le fognak apadni a normálisát meg
közelítő nívóra.

A nagy Duna titkos mély völgyéből.
I.

A nagy Duna titkos, mély völgyéből,
Halk imaszót hord az esti szél;
Bűnösöknek csoda városáról,
Megtérésről bánatról mesél.

II.
Egy ifjú rab meggyötört szívében,
Hallgat egy bús rombadőlt világ;
Néha-néha bánatának könnye, 
Meg-megcsillan a szemein át.

III.
Édesanyja látja csillanását,
Alkonyatnak bíbor fényinél;
Megbocsájlott s tárt karokkal várja,
A jó útra térő gyermekét. 

_______________________________________ S z . T .

Tizennégy nemzet fiai a debreceni 
Nyári Egyetemen.

Debrecen utcáin, a Nagyerdő tölgyei alatt, a 
gyönyörű erdei uszodában egyebet se lehet hallani 
mostanában, mint idegen beszédet. M int egy mo
dern Bábelben, olasz, német, francia, angol, lengyel 
és norvég társalgások teszik változatossá a ven
déglők, kávéházak, szórakozóhelyek életét s talán 
a debreceniek maguk sem értik, hogy miképpen 
lett a legmagyarabb város nemzetközivé. Pedig az 
egésznek annyi a titka, hogy Debrecenben most 
tartják a Nyári Egyetem nyolcadik kurzusát, 
amelyre 14 nemzet fiait gyűjtötte össze a Nyári 
Egyetem vezetősége.

Nyolc esztendővel ezelőtt szerény próbálko
zás, tapogatódzó kísérletezés volt a Nyári Egyetem 
debreceni tanfolyama. Azóta egyre növekvő láto
gatottság mellett már nyolc kurzust tartottak, nyolc 
nyáron keresztül ismertették meg a mindig szapo

rodó külföldi hallgatósággal Magyarországot, a 
magyar kultúrát és a magyar nyelvet.

Az országban csak nagyon kevesen tudják, 
hogy a debreceni Nyári Egyetem nyolc tanfolyama 
külföldön rendkívül sokat használt a magyar ügy
nek. Barátokat, rajongó híveket, önzetlen harcoso
kat szerzett a nemzet számára, mert azok a kül
földiek, akik a debreceni Nyári Egyetemre jöttek 
nyolc éven át, nem olyanok voltak, mint az ide
genforgalom által idehozott külföldiek. Ezek meg
ismerték a magyar kultúrát, műveltséget, a kitűnő 
programm folytán belenézhettek a nép leikébe és a 
társadalmi érintkezés, a debreceni úri famíliák 
meleg vendégbarátsága révén betekinthettek a ma
gyar családi életbe. S érdekes, hogy épp a ma
gyar otthonnak melegsége hódította meg a magyar 
ügy számára a legtöbb külföldit. Világlapok cikkei, 
külföldi egyetemek előadásai, fiatal tudósok köny
vei jelzik azt a hódító utat, amelyet a Nyári Egye
tem külföldön megtett, idegen népek érdeklődését, 
barátságát szervezve meg a társtalan magyarság 
számára.

Hankiss János dr. egyetemi tanár, a Nyári 
Egyetem kurzusának szervezője, éltető lelke, veze
tője, rendkívül érdekesen mondotta el munkatár
sunk előtt nyolc esztendő tapasztalatait.

— Nyolc éve, — mondotta, — mikor a nyári 
egyetemet megszerveztük, az volt a főprobléma, 
hogy világnyelv nélkül lehet-e szünidei tanfolya
mot csinálni. Ma ott tartunk, hogy eljutottunk a 
háromszázötvenes létszámhoz és a 350 hallgató
nak több mint a fele külföldi. Tizennégy nemzet 
képviselői vannak itt: olaszok, németek, lengyelek, 
norvégok, észtek, stb. Magát a Nyári Egyetem eL 
nevezést azért találtuk ki annak idején, hogy rek
lámra is alkalmas módon megjelölhessük ezt a 
szünidei tanfolyamot. Az elnevezést azóta átvette 
Keszthely, Esztergom is. A célunk az volt, hogy 
a magyar közönséget kapcsolatba hozzuk az élő 
tudományossággal, mert egy helye sincs az or
szágnak, ahol így együtt találnák a magyar tudo
mányosság vezetőit, mint most Debrecenben. A l
kalmat akartunk adni a külföldi magyarságnak is, 
hogy megismerhesse a magyar tudomány vezető 
alakjait és ízelítőt kapjon azok működéséből.

Ezenfelül a külföldieknek, saját anyanyelvü
kön, bevezetést adunk a magyarság életébe, prob
lémáiba. A Nyári Egyetem nyolc év alatt tanul
mányi szempontból is nagyott fejlődött, amit a 
mostani 120 előadás és sok nyelvlecke bizonyít. 
Az idén először történik meg, hogy az idegenek 
vizsgát tehetnek a magyar nyelvből s magyar vo
natkozású ismereteikből. Vannak itt lengyel, olasz 
leányok, berlini diákok, akik tökéletesen beszélnek 
már magyarul s egy norvég hallgatónk kerékpáron 
egyenesen azért jött ide Norvégiából, hogy a Nyári 
Egyetemen letehesse a magyar nyelvmesteri vizs
gát. A többi hallgatók is minden alkalmat megra
gadnak, hogy magyarul beszéljenek és megismer
jék az országot. A hallgatók számára az idén meg
rendeztük a pesti hetet, amikor is ezek a Szent 
István-hét feledhetetlen emlékével pecsételhetik meg 
a nyári egyetemen kapott értelmi hatásokat.
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Vasárnap délután.
Vasárnap délután 
Köröttem csend, magány. . .
Temploma falunknak,
Hol most harangoznak 
Oda száll a lelkem 
Néma, méla csendben.
Édes jó Anyámmal,
Kapcsos bibliámmal 
Ide szoktam járni 
És magamba szállni 
Vasárnap délután 
A szent litánián.
M ily magasztos érzés 
Dagasztotta keblem,
Midőn az orgona 
Imára hitt engem 
Vasárnap délután 
A szent litánián.
Hogy is felejthettem,
Hisz fogadalmat tettem,
Hogy bűnre sohse lépek 
Tanuk: a szent képek,
Vasárnap délután 
A szent litánián.
Ha le is süllyedtem 
F e le m e lk e d e m  ú j r a !
Úgy távozom innen 
Lelkileg tisztulva,
Fogadalmat teszek 
Újra, ha szabad leszek:
„Kapcsos bibliámmal,
Édes jó Anyámmal,
Vasárnap délután 
A szent litánián 
Falunk templomában 
Lelkem megfürösztöm"

*
J ó  is k o la  v o ltá l
M e g té r ítő  b ö r tö n ! W . B .

Árpád,
az újtípusú magyar sínautóbusz
b ra v ú ro s  p r ó b a ú t ja  B u d a p e s ttő l K o m á ro m ig  

és v issza .

A Keleti pályaudvar külső vágányán már 
messziről csillog a vadonatúj, fehértetejű, bordó
testű Árpád sinautóbusz. A magyar technikai kész
ség és alkotóképesség legújabb bizonyítéka. A jövő
belátó technikai regények csodálatos alkotása va
lósult meg.

Az Árpád sínautóbuszt, a magyar technikai 
ipar legújabb termékét, amelyet nem rég nagy si
kerrel mutattak be, Gömbös Gyula miniszterelnök
nek, a minap délután próbaút keretében a sajtó 
képviselőivel ismertették meg.

A bemutatott sinautóbusz, amelyet a magyar 
királyi Államvasútak a Ganz-gyárral karöltve léte
sített, a világ egyik legmodernebb sínautótipusa.

A négytengelyű sínautóbusz Ganz—Jendrassik- 
rendszerű nyersolajmótorral és légnyomással mű
ködő, állandóan kapcsolt fogaskerekű sebesség- 
váltóval van felszerelve. Hossza egyébként 22 mé
ter, magassága 3 méter 30 cm, szélessége 2 méter 
98 cm és súlya 31 tonna. Berendezése modern és 
rendkívül kényelmes, a nélkül, hogy fényűző lenne. 
A sínautóbusz úgy külsejét, mint belsejét illetően 
a tömör masszívság és a rugalmas erő benyomá
sát kelti. A 72 személyes kocsi két részre van osztva 
és kék bársony fotellek szolgálnak ülőhelyül.

H á r o m  p erc e n  á t  s z á z h ú s z k ilo m é te re s  sebességgel.

Az új típusú sínautóbusz olyan simán és 
hangtalanul indul, hogy észre sem lehet venni. A 
pályaudvarról kiérve már az első percben 50 ki
lométeres sebességet mutat a mérő és az pillana
tok alatt 90-re emelkedik. A további utat a kelen
földi pályaudvarig 110 kilométeres sebességgel te
szi meg, amely már ilyen kis távon is mutatja a 
Diesel-motoros jármű gyors sebességfokozó erejét 
a vonattal szemben.

Ennek a gigászi sebességgel haladó gépször
nyetegnek egyedüli ura a kocsi orrában ülő vezető, 
aki mindössze két fogantyú segítségével tartja fé
ken a gépet. A sínautóbusz konstruálói, Jendrassik 
György és Jób Imre mérnökök, mosolyogva álla
nak a vezetői fülke falánál.

— A kocsi — magyarázzák — oly mély
ágyaz ású és olyan masszív, hogy kiugrásra még 
gondolni sem lehet. Tiszta acélból épült és az 
egyes alkatrészek hegesztéssel vannak egymáshoz 
erősítve. Ilyen módon a kocsi vázában és lényeges 
szerkezetében egyetlen csavar sincs, és ez a körül
mény lehetővé teszi az autóbusz aránylagos köny- 
nyüsége mellett a teljes biztonságot..

E g y  k ilo m é te r  n e g y v e n n y o lc  f i l l é r .

—  Az új sínautóbusz — folytatják — legfőbb 
előnye a nagy gyorsaság és a sebesség gyors fo- 
kozhatósága. A kocsi túlzsúfoltság esetén is, ami
kor 39 tonnát nyom, három perc alatt 100 kilo
méterre fokozhatja sebességét. Ez a sebesség az 
emelkedéseken sem csökken lényegesen, míg az 
emelkedés nélküli pályán 130 kilométerig fokoz
ható. E szerint a bécs— budapesti vonalat például, 
a vámvizsgálatot beleszámítva, 2 óra 50 perc alatt 
teszi meg. Nagy előnye továbbá olcsósága. A ko
csi kilométerenkénti üzemanyagfogyasztása 330 
gramm nyersolaj, amely tüzelőanyagnak az ára 8 5 
fillér. A személyzet, az üzemanyag, a kenőcsök, a 
kocsi fenntartása és ha az amortizációs részletet is, 
vesszük, akkor a kocsinak az üzemköltsége egy 
kilométerre 48 fillér. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
új sínautóbuszon a budapest—hegyeshalomi út 
költsége 90 pengőnek felel meg. Tehát ha a ko
csinak már öt utasa van, akik a vonat másodosz
tályú jegyének árát fizetik, a sínautóbusz járatása 
már kifizeti magát. A 20-as számú 72 üléses sín
autótípusból most két darab készült. Az előállítási 
költség 170.000 pengő volt. De mihelyt tömeges 
gyártásról lenne szó, az előállítási költség termé
szetszerűleg csökkenne. A Ganz-gyár természetesen
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új gyártmányának hatalmas külföldi propagandát 
csinál, amelynek eredményeképpen az egyiptomi 
kormány máris tíz darab új sinautót rendelt meg 
s a közel jövőben nagyobb megrendeléseket vár
nak Indiából, Argentínából és még több más ame
rikai államból.

A következő hetekben az új sínautóbusz pro
paganda körútra indul Ausztriába, Lengyelország
ba és más európai országokba is.

S e n n  O ttó  a z  ú j  s ín a u tó b u s z  jö v ő jé rő l.

Senn Ottó, a MÁV elnöke nagy elismeréssel 
nyilatkozott az új _ sínautóbusztípus teljesítményi 
képességéről. A MÁV tulajdonában egyébként je
lenleg 134 darab mótorosvonat van, amelyből 80 
kéttengelyes, 42 háromtengelyíi és 5 darab négy- 
tenglyü mótorkocsi, 6 darab sínautóbusz és ezek
hez jön ez az újabb 20-as számú legmodernebb 
típusú Árpád-mótorkocsi.

Az Árpád 1 óra 10 perc alatt érkezett Ko
máromba. Visszafelé a sínautóbusz vezetője, Bar- 
ton Béla ganzgyári főmérnök rövid szakaszon 
bravúrteljesítménnyel, 128— 131 kilométeres sebes
séggel haladt úgy, hogy a komárom—budapesti 
vonalat a sínautóbusz 65 perc alatt tette meg. 
Szártól—Bicskéig a 12.3 kilométeres lejtős szaka
szon Barton Béla főmérnök kikapcsolta a mótort. 
A sínautóbusz, amely a kikapcsolás pillanatában 
110 kilométeres sebességgel haladt, annak ellenére, 
hogy közben jó darabon vízszintes az út, még 
Bicskére is 70 kilométeres sebességgel futott be. 
A Torbágy és Kelenföld közötti 18 kilométeres 
útszakaszon is kikapcsolt mótorral haladt a sín
autóbusz. A kocsi a lejtőben kapott sebességétől 
és súlyától hajtva 12 perc alatt, tehát 90 kilomé
teres átlagsebességgel tette meg ezt az útszakaszt.

Távgyalogló libák nyomában*
A nagy melegben égő országúton egy fehér 

folt tűnt fel a kocsink előtt. Egy bárányfelhő esett 
le talán, olyan habosán és puhán hófehér volt s 
mintha a gyenge szellő hajtaná, lassan balra tért 
ki a kocsinak, amelyet meglassított a gazda.

Most láttam, hogy a bárányfelhő egy nagy 
sereg liba, amelyet nem a szellő hajt, hanem egy 
görbehátú öreg ember zöldlombos vesszővel.

— Honnan, Lőrinc bácsi! — kiáltott le a ko
csiról a gazdám.

— Füzesgyarmatról.
— Mennyi?
— Százkettő.
— Mind eljött a lábán?
— Mind.

Úgy látszik, a gazdám kíváncsisága kielégült, 
mert gyorsabb tempót vett a kocsival s a fehér 
bárányfelhő csakhamar eltűnt a porban, amit fel
kavartunk.

Most kezdtem csak gondolkozni a rövid pár
beszéden s úgy éreztem, hogy valamit nem értettem 
jól.

— Mondja csak, — kérdeztem a gazdát, — Fü
zesgyarmatot mondott az az ember?

— Azt, azt...

— De hiszen Füzesgyarmat lehet innen vagy 
hatvan kilométer.

— Hatvanöt.
— És ilyen távolságból terelte ide a libákat? 

Lehetetlen...
— Hát aki Zsákáról hajtja, vagy Furtáról, vagy 

talán még messzebbről, száz kilométeren is túlról.
— Aztán miért mennek ilyen messzire a libá

ért? Itt talán nem kel ki a liba?
— Még csak az kéne! Van itt liba Berényben 

annyi, hogy tán sehol sem. Akinek semmije sincs, 
csak gyereke, libája annak is van. Van, de még
se elég.

Már éppen azon akartam csodálkozni, hogy 
a szűkösnek nevezett világban annyi töméntelen 
libát esznek meg a mezőberényiek, de a gazda nem 
hagyott sokáig ebben a tévedésben.

A kivitel miatt kell a sok liba — magyarázta, 
azután, hogy jobban megértsem, hozzátette: — az 
export miatt, tetszik tudni. Mert ezen a téren mi 
vezetünk. Habár Halas viszi a szót a külkereske
delemben, de még Csaba is több névre vergődött, 
a legelsörendű áru, amit ezek a piacok felvesznek, 
mégis a mezőberényi. Mert, tetszik tudni, a kül
föld igényes, az csak príma árut keres és az itt 
nevelődik legjobban Berényben. A libatömés egy
szerű valaminek látszik, pedig ahhoz is érteni kell. 
Mi értjük és azért hajtjuk ide a silány, sovány libát 
messzi vidékekről, a Sárrétről, Biharból, meg más
honnan.

— És gyalog?
— Oda elviszi az embert a csizma, vissza 

meg elhozza a liba. Ha sovány, könnyen győzi az 
utat. Persze a tömés után nehéz volna...

Este azután megnéztünk egypár helyet, ahol 
a libát tömik. Naponta 103— 120 libát kétszer meg
tömni rengeteg munka, erősebb fizikai munka, mint 
a kapálás. A háznép felváltva végzi. Az első tö
més éjfél után 2—3 órakor elkezdődik, a második 
belenyúlik a késő estébe.

Nem ingyen szerzik meg a mezőberényiek a 
dicsőséget, hogy az ő kezük alól kerül „exportra 
a világkereskedelem legprímább áruja", amint ezt 
teljes szakszerűséggel az én gazdám hajtás közben 
elmagyarázta.

A;liba mellett sok gyöngytyúk, pulyka és ren
geteg baromfi megy innen világgá. Rendkívül erős 
a sertéstenyésztés, a lóállomány pedig egyenesen 
mintaszerű. A mezőberényi gazda szégyelne gyen
ge minőségű lovat befogni a kocsijába. Van itt 
azután egy egészen különleges húsipar, ha ugyan 
annak lehet nevezni, mert nem annyira a hentesek, 
mint inkább a gazdák űzik. A disznó gyomrába 
töltött vagdalt húsból készül ez a specialitás: a 
szajma, amelyet megpréselnek, felfüstölnek, azu
tán a nyár közepéig érni hagynak. Akkor nyersen, 
főzve, sütve egyformán kitűnő.

A világcikké lett liba és általában az állatte
nyésztés, amelyben részt vesz a legszegényebb 
ember is, Mezöberényben meglehetősen enyhíti a 
megnehezült életet s ez különösen jelentős dolog 
az olyan rossz termés idején, aminő a mostani, 
így jobban bírja a küzdelmet az itteni céltudato
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san dolgozó, kereskedőszellemü gazdanép, de a 
földmunkás, aki az idén nem tudta megkeresni a 
téli kenyérre valót, nehéz sorsnak néz elébe, ha 
nem segít a közmunka. Mintegy 3000 földmunkás
ról kellene gondoskodni. A legkézenfekvőbb köz
munkának az útépítés és a Körös kínálkozik. Az 
útépítés amúgy is ráfér erre a vidékre. Csak Bé
késcsaba és Köröstarcsa felé vezet műm, Szarvas
nak, Gyomának esős időben sártenger zárja el a 
közlekedést. S hogy a másikfajta közmunka, a Kö
rösök hajózhatóvá tétele mit jelentene, azt már el
mondottuk alföldi kőrútunk alkalmával. Ahogy Gyu
lavagy Mezőtúr a könnyebb boldogulását várja tőle, 
úgy segítene a hajózható Kettős-Körös azon a 25.000 
katasztrális holdon, amelyen Mezőberény elterül.

A határ 25.000 hold, de a mezőberényi gaz
dák mégis 40.000 holdon gazdálkodnak. Ez úgy 
lehetséges, hogy földjükhöz 15. 000 holdat hozzá
vásároltak idegen községek határában és van olyan 
mezőberényi gazda is, aki Békésen virilista. Nagy 
életrevalóságra mutat ez, amelyben eddig versenyre 
kelt az eredetileg három anyanyelvű lakosság: a ma
gyar, német és a tót. Ma már mindenki kitűnően be
szél magyarul, de ez a megkülönböztetés megmaradt, 
mégpedig felekezetekhez kapcsolódva. A református: 
az magyar; az evangélikus: vagy német, vagy tót, 
akkor is, ha csak magyarul beszél. Így különböz
tetik meg a templomot, a papot és így tartják az 
istentiszteletet. A három elnevezésű lakosság — és 
ez a haladásnak egyik titka — mindent eltanult 
egymástól, aminek hasznát tudta venni, azonban 
nem keveredett, sohasem házasodott össze. Mind
egyik a maga külön büszkeségének élt s ha a 
korcsmában, búcsún vagy vásáron találkozott, gyak
ran a csendőrnek kellett szétválasztani.

Az utóbbi években ez az elkülönödés érde
kes módon megváltozott. Talán a saját külön bir
tokpolitika csinálta, talán más is közrejátszott, de 
megindult a keveredési mozgalom. Az egy vallá
son levő német és tót „vegyes házasságot" köt és 
öröm nézni, hogy viszi az anyakönyvvezető elé a 
magyar legény a tót vagy német megkülönbözte- 
tésü hajadont.

Világ folyása. W

A B iz a lo m  t ö b b  íz b e n  f e lh ív t a  olvasói 
figyelmét a nagy német bölcselő, Steiner Rudolf 
álláspontjára, ki 1918 óta hirdette 1925-ben be
következett haláláig, hogy a gazdasági helyzet csak 
akkor fog végleg megjavulni, ha a világ összes 
államai gazdasági téren támogatni fogják egymást, 
ha közös erővel megszervezik az egységes világ- 
gazdaságot. Azonban a politikai gyűlölet és a rö
vidlátás még mindig oly nagy, hogy az egyes or
szágok továbbra is egymás ellen dolgoznak gazda
sági téren a helyett, hogy összefognának. Ezért ered
ménytelenül oszlott szét a nagy nehezen összehí
vott nemzetközi, világgazdasági konferencia is.

Azonban az egyes gazdasági tényezők a rossz 
viszonyok nyomása alatt, megpróbálnak mégis ösz-

szedolgozni egymással, így a 27 állam által létesí
tett búzaegyezmény mégis csak országhatárokon 
túlmenő kezdeményezés, mely a világgazdaság 
megteremtése felé vezet. Erről külön cikkben szá
molunk be, melyből többek. közt az is látható, 
hogy minden rossznak van jó oldala s a rossz ter
mésnek is lehet jó hatása a jövőben kialakuló gaz
dasági javulásra...

G ö r g e y  A r tú r  s z o b r o t  k a p  B u d a p e s te n .
Az utóbbi időben igen sok művészi szoborral gaz
dagodott Budapest. Most két újabb emlékmű fel
állítása van küszöbön. A kormány elhatározta, 
hogy Görgey Artúrnak emlékművet állíttat. Lovas
szoborban fogják megörökíteni a szabadságharc 
nagynevű tábornokát és a fővárossal történt meg
beszélés alapján a Görgey-szóbor helyéül a várbeli 
Prímásbástyát jelölték ki. A szobor a Hadtörténelmi 
Múzeum előtti köröndön kerül felállításra.

Emlékművet kapnak a magyar fővárosban a 
lengyel légionáriusok is, akik az 1848/49. évi 
szabadságharcban és a világháborúban egyaránt 
hősiesen küzdöttek a magyarok oldalán. A lengyel 
légionáriusok emlékművét Farkas Béla szobrász
művész alkotta és a szobor már el is készült. A 
márványból készült szobor kiterjesztett szárnyú 
lengyel sast ábrázol, amely mellett egy lengyel 
légionista védi a kezében lévő magyar koronát.

Az emlékművet a Népligetben, a Simor-utca 
és a Hungária-körút sarkán állítják fel. Leleplezése 
szeptember elején lesz és az ünnepségen a lengyel 
kormány is képviselteti magát.

L é n y e g e s e n  c s ö k k e n t  a  ta n k ö n y v e k  á r a .  
A vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, 
hogy az iskolai tanítás ezidén, tekintettel a szeptem- 
tember 8-i és 9-i kettős ünnepre, valamennyi közép-, 
középfokú és népiskolában szeptember 10-én vegye 
kezdetét. A beiratások és a Veni Sancte, illetőleg 
a. megnyitó istentiszteletek sem helyezhetők koráb
bi időpontra.

Hasonló rendelkezést adtak ki a középisko
lákra az erre illetékes egyházi és rendi hatóságok 
is. A tanulók ezekszerint mind az állami, mind 
a felekezeti és más jellegű iskolákban szeptember 
10-én reggel tartoztak jelentkezni.

Mint minden iskolai év elején, most is több 
lap foglalkozik a tankönyvek ügyével. Illetékes 
helyről az alábbiakat közlik e tárgyban: A hittan
könyveken és a nem kötelező segédkönyveken kívül 
az elemi iskola 1 osztályának tankönyve 76 fillérbe, 
a II. osztályé 1 pengőbe, a III. osztályé (Olvasó
könyv, számolási és mérési példatárral) 2 pengőbe, 
a IV. osztályé (Olvasókönyv, számolási és mérési 
példatárral) 2.50 pengőbe, az V. osztályé, illetőleg 
a VI. osztályé (Olvasókönyv, számolási és mérési 
példatár, történelem, polgári jogok és kötelességek, 
természetrajz, gazdaságtan és háztartástan, termé
szettan és vegytan) 4.50—4.50 pengőbe kerül.

A szülők és iskolák tájékoztatására szolgál
jon, hogy a tankönyvek bolti árára csakis a mi
nisztérium által láttamozott tankönyv-árjegyzék az 
irányadó.

N e m  k is e b b s é g ,  h a n e m  n e m z e t i s é g .  A n em 
zeti kisebbségek X. értekezletének keddi megnyitó
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ülésén felszólalt Szüllő Géza képviselő, a csehor
szági magyar kisebbség kiküldöttje, az értekezlet 
egyik összehívója és elnöke.

Beszédében rámutatott arra, hogy az a tíz év, 
amely az első értekezlet óta elmúlt, nem volt ered
ménytelen. Az értekezletek eredménye az, hogy 
bedobták az európai közvéleménybe a „nemzeti 
sérelmeket", megakadályozták a Mello Franko-féle 
„beolvasztási irányt". Rábírták a Népszövetség ve
zetőségét arra, hogy .a petíciók ügyében változtassa 
meg eljárási módozatait; ráterelték a világ figyel
mét arra, hogy a Népszövetség kisebbségi osztá
lyának működése hiányos. Rámutatott a szónok 
arra, hogy a „kisebbségi" fogalommeghatározás 
tulajdonképen fallácia eredménye, a „kisebbség" 
mint szó alkalmas arra, hogy a demokratikusnak 
látszó „többségi akarat" érvényesítése mellett az 
egyes kormányok játékszerévé váljék; a „kisebbség" 
szó nem is fejezi ki jól a fogalmat. A kisebbség 
számbeli megjelölés, a „nemzetiség" a helyesebb 
szó. A nemzetiség szerves fogalmat fejez ki, amely
nek lelke van. Nem a számtól, hanem a szerves erköl
csi erőktől függ valamely nemzetiség ereje és értéke.

— Nekünk nemzetiségünkkel szemben egy kö
telességünk van: meg kell védenünk jogainkat, ke
resztül kell vinni azt az elvet, hogy az egyes ál
lamok keretek legyenek, amelyekben minden nem
zetiség egyenlő joggal élheti nemzeti életét, a fajok 
testvérek legyenek.

— Küzdjünk, ne féljünk és ne felejtsük el 
Talleyrand híres tanítását: „A  siker kulcsa az, 
hogy túléljük ellenségeinket!"

Szüllő Géza beszéde az értekezlet résztvevői 
közt nagy hatást keltett.

Minthogy ebben a bizottságban a legkülön
bözőbb nemzetek fiai foglalnának helyet, egészen 
bizonyos, hogy a bizottság az elébe vitt kérdése
ket a legnagyobb tárgyilagossággal kezelné és az 
általa hozott határozatok erkölcsi súllyal bírnának 
mind a nemzetek szövetségében, mind általában a 
közvéleményben.

G y ö r g y  a n g o l  k ir á ly i  h e r c e g  e l j e g y e z t e  
M a r in a  g ö r ö g  h e r c e g n ő t .  Az angol királyi ud
varnagyi hivatal hivatalosan közölte, hogy György 
királyi herceg, az angol királyi párnak negyedik fia 
eljegyezte magát Marina görög hercegnővel. György 
hercegnek Marina hercegnővel történt eljegyzésé
vel kapcsolatban a következőket jelentik:

György királyi herceg, aki most harmincegy 
éves, öt évvel ezelőtt Londonban ismerkedett meg- 
mennyasszonyával aki Miklós görög herceg har
madik leánya. Marina hercegnő most huszonnyolc 
éves, többizben járt Angolországban és a királyi 
család vendége volt. Többször meghívták olyan 
táncestélyekre, amelyen az angol királyi hercegek 
is résztvettek.

György herceg a királyi család hagyománya
inak megfelelően az angol tengerészetnél kezdte 
meg szolgálatát. Gyengélkedése miatt azonban ott 
kellett hagynia ezt a szolgálatát. Ekkor a külügy
minisztériumba osztották be. így ő lett a királyi 
család tagjai közül az első, aki polgári szolgála
tot teljesített. Londonban, majd Indiában működött,

de megbetegedett és egészségének helyreállítása 
céljából ettől a szolgálattól is vissza kellett vonul
nia. Az utóbbi időben főleg szociális ügyekkel fog
lalkozott. A herceg egyébként szenvedélyes sport
ember és zenebarát. Legutóbb bátyjának, a walesi 
hercegnek magánrepülőgépén utazott Londonból 
Szerbiába. György angol király távirati úton adta 
beleegyezését az eljegyzéshez.

Marina hercegnő Athénben született és mióta 
a görög királyi család elhagyta a görög fővárost, 
gyakran tartózkodott sógoránál, Pál szerb királyi 
hercegnél, aki Marina nővérét vette feleségül. Ma
rina hercegnő egyébként édesanyjának, llena orosz 
nagyhercegnőnek a révén, közeli rokonságban ál
lott az orosz cári családdal

A n g l ia  le lkesen  f o g a d ta  a z  e lje g y z é s  h íré t.

Az Angol közvélemény határtalan lelkesedéssel 
fogadta a hivatalos jelentést,amely szerint György an
gol királyi herceg eljegyezte Marina görög hercegnőt.

György herceg londoni lakására ezrével ér
keznek az üdvözlő táviratok a világ minden részé
ből, s az angol sajtó hasábos cikkeket szentelt az 
eljegyzésnek. Az esküvő késő ősszel lesz a West- 
misteri-apátság templomában.

A házasságkötést megelőzően György király, 
ősi hagyomány szerint, hercegi címet ajándékoz 
házasodó fiának. György herceg valószínűleg az 
Edinburgh hercege címet kapja.

Az esküvőn a walesi herceg lesz a násznagy.
. F r a n c ia o r s z á g  a  s a a r v id é k i  k é r d é s b e n  

m e m o r a n d u m b a n  fo r d u l  a  N é p s z ö v e t s é g h e z  
(L. a „Bizalom“ -bán megjelent cikkeket a saar- 
kérdésről.) A francia kormány a lapok jelentése 
szerint újabb akcióra készül a saarvidéki kérdésben 
és fel akarja szólítani a Népszövetséget, vegye 
sürgősen tárgyalás alá a négy hónap múlva ese
dékes népszavazás kapcsán felmerülő problémákat. 
Barthou külügyminiszter ezeket a problémákat 
hosszabb emlékiratban foglalta össze s a miniszter- 
tanács felhatalmazta őt, hogy terjessze az emlék
iratot a népszövetségi tanács elé. Barthou, aki a 
jövő héten utazik Genfbe, magával viszi a memo
randumot s azt tervezi, hogy általános vitái provo
kál a Saar-kérdésről és a vita során felszólítja a 
népszövetségi tanácsot, hajtsa végre a francia kor
mány részéről javasolt intézkedéseket.

A francia emlékirat elsősorban azzal a kér
déssel foglalkozik, mi történjék a Saarvidékkel, 
hogyha a népszavazás nem hoz tiszta döntést, 
hanem negyvenöt-ötvenöt százalékos arányban dől 
el. A franciák álláspontja szerint, ebben az esetben 
nem lenne igazságos, ha az ötvenöt százalékos 
többség alapján az egész Saarvidéket odacsatol
nák, ahová ez a jelentéktelen többség akarja. Eb
ben az esetben sokkal helyesebb lenne, ha minden 
kerületben külön-külön állapítanák meg a többséget 
s ennek alapján két részre osztanák a Saarvidéket.

Ebben az esetben a kerületek egyrésze Né
metországhoz kerülne, másik része pedig Francia- 
országhoz. Gondoskodni kell arról is — mondja 
továbbá a francia memorandum, — hogy a negy
ven-negyvenöt százalékos kisebbség jogai biztosít-
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halók legyenek, mert különben az a veszedelem 
áll elő, hogy ez a kisebbség a várható elnyomatás 
elől más országba menekül és növeli ezekben az 
országokban a nyomort és munkanélküliséget.

Az emlékirat végül azt javasolja', mondja ki 
a Népszövetség, hogy a mostani népszavazás nem 
tekintendő végleges döntésnek. A saarvidéki német 
lakosság egyrésze a franciák véleménye szerint 
ebben az esetben feltétlenül a statusquo fenntartása 
mellett szavazna, míg, ha a népszavazás végleges, 
akkor igen sokan inkább vállalják a nemzeti szo
cialista rendszert, semminthogy örökre lemondjanak 
az anyaországhoz való visszatérésről.

Az emlékirat azt javasolja, hogy tekintet nél
kül a népszavazás eredményére, már most indít
sanak előzetes tárgyalásokat Németország és Fran
ciaország között abból a célból, hogy a jelenlegi 
saarvidéki rendszer esetleges megváltoztatása ese
tén az új helyzethez való alkalmazkodás zökkenő 
nélkül történjék meg.

Az Echo de Paris című nagy francia újság 
véleménye szerint a francia Saar-memorandum 
egyik szenzációja lesz a küszöbönálló népszövet
ségi ülésszaknak és egészen bizonyos, hogy az 
emlékirat körül igen éles harcok várhatók.

A ném et választók 89*9 százaléka „ ig e n “ - 
nel szavazott. Az augusztus 19.-i népszavazása* 
— mint előrelátható volt — Hitler újabb nagy 
személyes győzelmét hozta meg. A német választó- 
polgárok 89-9 százaléka jóváhagyta a birodalmi 
elnök ésakancellár jogkörének egyesítéséről szóló tör
vényt s megválasztotta Hitlert német államfőnek.—

Vasárnap a német birodalom valamennyi vá
rosa, községe és faluja a nagy nemzeti ünnepek 
virág- és lobogópompáját öltötte magára. Már a 
kora reggeli órákban megindult a választók ára
data a szavazóhelyiségek felé, hogy választ adja
nak arra a kérdésre, vájjon helyeslik-e a német 
kormány által augusztus elsején hozott törvényt, 
amely szerint Hitler Adolf kezében egyesítik a b i
rodalmi elnök és a birodalmi kancellár tisztségét.

A hirdetőoszlopokon, a házak falán s a ka
pukon mindenütt ott volt a kormány felhívása: 
egy nép, egy vezér, egy igen! A szavazás reggel 
kilenc órakor kezdődött meg s megindult a népván
dorlás a szavazóhelyiségek felé. Az utcákon egyre- 
másra robogtak a segélyszolgálat gépkocsijai, ame
lyek a betegeket szállították a szavazóhelyiségek
hez, hogy bedobhassák szavazataikat az urnákba.

A fővárosban a birodalmi kancellári hivatal 
és propagandaminisztérium előtt hatalmas ember
tömeg éljenezte órákon keresztül a vezért és H it
ler többször megjelent a kancellári hivatal nyitott 
ablakánál, az utcán várakozó tízezrek ujjongó 
örömrivalgása közben.

A külföldön élő németek is eleget tettek vá
lasztási kötelezettségüknek. A nagy kikötővárosok
ban, mint Tallinban és a távolkeleti Honkongban 
a német hajók fedélzetén szavaztak a külföldön 
élő birodalmi választópolgárok.

* Hinüenburg halálával megüresedett a német állam
fői szék. lirre Hitlert, a kancellárt jelölték. Szerk.

D erék asszonyt k icsoda ta lá lha t?  Mert en
nek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. (Péld. 
31 : 10.)

A derék asszonyt úgy írja le a Példabeszédek 
írója, mint aki nemcsak jó feleség és anya, hanem 
gondos, szorgalmas háziasszony is és hogy „amely 
asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának.“ 
A mai modern világban nagyon ritkák ezek a tu
lajdonságok, s igen kevésre becsülik azokat. Van
nak férjek, akik kényszerítik a feleségüket hogy pu- 
bifrizurát és rövid ruhát viseljenek, házimunkával 
ne durvítsák a kezüket s hívő társaság helyett a 
léhát keressék.

*
W oodwill Erzsébet, aki később Grey Jánoshoz 

ment férjhez, majd özvegységre jutva 1465-ben
IV. Eduard angol király neje lett, lánykorában nap
lót írt, s ebben olvashatók ezek: Hétfő: márc. 9. 
Reggel 4 órakor keltem s Katalinnal a teheneket 
fejtem meg. Ezután Ráhellel a tejeskamrába vajat 
köpültünk, aztán a magát megégetett Ráhel kezét 
borogattam. Ezalatt a marhahús nagyon elfőtt, job
ban kell vigyáznom. 8 órától 10-ig a lovamat va
kartam aztán ebédeltünk. Grey János volt itt. Igen 
szeretetreméltó fiatalember s minden vasárnap temp
lomba megy. Délután a marhát és a baromfit etet
tem. Csak 7 órakor vacsoráztunk. A lúdhús na
gyon kemény volt, anyám derekasan kiszidott. 9 
órakor lefeküdtünk.

Szerkesztői üzenetek.
A szabadulás előtt állók kéréseiket ne intéz

zék a Bizalom szerkesztőjéhez, se a Bizalom szer
kesztőségéhez, hanem e lsőso rb an  a letartóztatási 
intézet vezetőségéhez, m á s o d s o rb a n  a helybeli fog
házmisszióhoz és egyéb helybeli jótékony egyesü
letekhez s csak vé g s ő  esetben  az Országos Fog
házmisszióhoz Budapest, V. Szalai-utca 10.

Ezen alkalomból felhívjuk a letartóztatottak 
figyelmét arra, hogy a rabmunkadíjakból rabse- 
gélyzés céljaira levont összegekből minden letar
tóztatási intézetnél van egy rabsegélyző alap, mely
ből jóviseletü letartóztatottak kérelmezhetnek sza
badulásuk előtt, szabadulásuk alkalmára utazási-, 
ruha- és egyéb segélyt. Ezek a segélyösszegek, 
a kérelmezők sokasága miatt nem szoktak néhány 
pengőnél személyenként többet kitenni, de mégis 
számottévők a legtöbb szabaduló nyomorúságában.

M .  J .  és H .  A . Z a la e g e rs z e g . A  fenti álta
lános üzenet Önöknek is szól. Ilyen távolságból 
nem tudunk semmit sem tenni Önökért, bármeny
nyire is fájlaljuk ezt. A helybeli jótékony egyesü
letek, egyházak, községi segélyezés és egyes jó 
emberek útján próbáljanak munkát vagy elhelyez
kedést kapni. Hisszük, hogy ha kellő kitartással 
próbálják, előbb utóbb sikerülni fog.____________

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA
Szerkesztőség és kiadöhivatal:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
__________  Budapest, V., Szalai-utca 10.
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