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A pénz bűne.
A pénzisten bűnös polip karja,
Átfonja a négy világtájat.
Hová elér erős szorítása,
Könny van ott, szomorúság s bánat.

Bacilussa, mint az árvíz terjed,
Eldönti azt a gyenge gátat,
Amit az Ige sugároz felénk,
Ami a bűnnek ellentállhat.

Testvér testvérre, fiú apjára,
Szórja a bűnös hazug átkot.
Hogyha ilyenkor eszedbe jutna;
S mondanál egy halk Miatyánkot.

Nem folyna kezeden apád vére,
Mely gyilkos balta nyomán esett.
Nem volna lázad éjszakákon át:
Dobd el a pénzisteneket!

Ember! még nincs késő — bűneidből térj meg, 
Teremj a jósághoz illő gyümölcsöket.
Vedd elő Bibliád, s olvasgasd át kérlek, 
Meglátod más célt is tartogat az élet.

Hiába van kincsed, hiába van pénzed,
Hiszen nem tart úgysem örökké az élet.
— S ha lehull majd egyszer a levél a fánkról, 
Nem viszünk magunkkal semmit e világból.

F . F.

A fák írása.
Petőfi egy nyári nap alkonyán a kanyargó 

Tiszánál elragadtatásában így kiáltott fel:
Ó természet, ó dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te. Mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz.
A természet gazdag beszédét, bár mindenki 

„hallja," nagyon kevesen értik. Mert ahogyan egy 
idegen nyelven csak akkor ismerjük ki magunkat, 
ha eredetiben megtanuljuk és gyakoroljuk, úgy a 
természet nyelvét is eredetiben kell értenünk.

Az ember jelekkel és szavakkal beszél, a ter
mészet kifejező eszköze a forma. És ahogyan a 
szónak hangzása és írott formája mögött külön szel
lemi és fogalmi tartalma is van, úgy a természet for
mái mögött is kell valaminek lennie, amit a maga ere
detijében megismerni érdemes. „A formákba — ír
ja Emerson —bölcseség van beoltva, amely kinyi
latkoztatja magát, ha alázatosan járunk a természet
ben." E bölcseség felismerése nyilvánítja meg ne
künk a teremtés harmóniáját és belső értelmét.

Hogy a természet „szótárában" a növényzet
nek külön rangja van, az nem szorul bizonyításra. 
A Biblia Salamon királyt a világ legbölcsebb em
berének tartja s így nem csodálkozhatunk azon, 
hogy korának leghíresebb növény tudósa is volt. 
A Királyok !. Könyvének 4-ik fejezetében ezt ol
vassuk róla: „És az Isten adott bölcseséget Sa
lamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, 
mint a fövény, amely a tenger partján van. Úgy
hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a 
napkelet minden fiainak bölcsesége és Egyiptom
nak egész bölcsesége. Sőt bölcsebb volt minden 
embereknél és híre-neve vala minden nemzetség 
között köröskörül. És szerze háromezer példabeszé

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v i lá g  f o ly á s á r ó l  é s  a z  e m b e r  a lk o tá s a ir ó l

9. szám. VII. évfolyam. 1930. május 1.



66 B I Z A L O M

det és az ő énekeinek száma ezer és öt volt. Szó
lott a fákról is, a Libanon cédrusaitól az izsópig, 
a m e ly  a falból növekedik ki és szólott a barmok
ról és madarakról és csúszó-mászó állatokról és 
halakról is. És jőnek valá minden népek közül, hogy 
hallgassák a Salamon bölcseségét."

Ez a bibliai dokumentum azért érdekes, mert 
mulatja, hogy a hit, erkölcs és isteni bölcseség 
nagy ókori képviselője alapos természettudós is volt 
és v a la m i rejtett egységet tapasztalt meg a terem
tés egyetemében és a növények csodálatos életében.

Valóban csodálatos ez az élet. Már a növény
zet belső szerkezeli váza, amint a sejtek növeke
dési irányvonala egy-cgy csomópontból sugarasan, 
szökőkútszcrüen alakul, emlékeztet a rádióaktiv 
sugárzásnak arra a szabályosságára, amely a világ- 
egyetem egész keresztmetszetében fellelhető.

Ami a fák külső megjelenését illeti, a forma- 
gazdagság alig áttekinthető szövevényébe találjuk 
magunkat. Bizonyos, hogy a fák földrevetett ár
nyékai a maguk hajnali és alkonyi torzulásaival, 
mozgó ábráival ismertették meg legelőször az em
beriséggel az ábrázoló geometria értelmes szépsé
gét. A napóra volt az első időmérő, s mi más a 
napóra, mint egy erdei tisztáson álló sudár törzs
nek árnyéka, amely félkört ír le a buja pázsiton? 
S volt-e nagyobb művész mint az első ősz, amely 
a már figyelő ember szemeláttára káprázatos szí
nekkel átfestette a zöld lombozatot, ringó eséssel 
lehullatta a leveleket, hogy a csupaszon maradt 
koronán annál világosabban mutathassa meg az 
ágak zegzugát.

Ebben a zegzugos labirintusban, ebben a ti
tokzatos vonalrejtvényben, amelyet a természet min
den sétánk alatt lépésről lépésre új változatban 
varázsol szemünk elé, hogy megfejtsük, benne van 
az egész ábécénk. Nem túlzott az a művész, aki 
egy őserdei film címének betűit élöfák ágainak a 
valóságban megtalálható rajzaiból állította össze. 
Az ágazat és levél-erezet egységes vonalképe mint
ha valóságos mintalapja lenne az ősi írásjeleknek, 
a régi nyelvek betűinek. Vágjunk ki e vonalkép- 
böl bármilyen kis kört, tegyük az ősi ábcék mellé 
és meg fog lepni minket a formai azonosság.

Lionardo figyelte meg és jegyezte fel először, 
hogy az ágak a törzstől és az ágacskák az ágtól 
mindig egyforma szög alatt hajlanak el és hogy ez 
a hajlásszög az illető fajféleségre egyénileg jellemző. 
Lionardo hozzáteszi, hogy ezek a szögek annál tom
pábbak lesznek, minél öregebb a fa. Nem kell-e 
átnulnunk azon, hogy az irástan is ismer ilyen szö
get: a betű tengelye az irássorral szöget zár be, 
amely állandóságánál fogva az író személyiségére 
jellemző. Betűink hajlásszöge, éppen úgy mint az 
ágaké, öregkorban megváltozik. Nemcsak járásunk 
és taglejtésünk válik az előrehaladó évekkel mere
vebbé, szögletesebbé, hanem Írásunk is. De elte
kintve ettől az élettani változástól, amely oly las
san és fokozatosan következik be, hogy észre se 
vesszük, a hajlásszög személyazonossági mértéket 
jelent az íráskutató szemében, mert egy bizonyos 
személyhez mindig egy bizonyos hajlásszög tartozik.

(Ha valaki meg akarja változtatni az írását, első
sorban a hajlásszöget igyekszik megváltoztatni, mert 
önkénytelenül ezen a ponton tud legkönnyebben egy 
természetében szervesen hozzátartozó tényezőt mó
dosítani.) Az erősen elöredülö, álló ék visszahajló 
írások ívskáláján mindenki abba az irányba helyezi 
be a betűtengelyt, amely egyéniségének legjobban 
megfelel. És a betütengelynek ez az állása ugyan
úgy jellemzi személyüket, mint ahogyan első pilla
natra felismerünk egy fenyőfát vagy jegenyefát az 
ágaknak a törzshöz való viszonyából.

Egész külön világ a fakadó rügyek birodalma. 
Egyetlen pillantás egy felpattanó rügy szerkezeti raj- 
zára meggyőzhet bennünket arról, hogy a termé
szet egyetlen ilyen képletében, amilyeneket millió 
s milliószámra pazarol el minden tavasszal, benne 
van az íráskép, a díszítő rajzok és a nagy építé
szet minden alkotóeleme. Ha egy ilyen végtelenül 
egyszerű, de a maga egyszerűségében bonyolult 
tagozódásraképes rügyet csak kissé egyszerűsítünk, 
azaz körvonalait a harmónia szabad játékában mó
dosítjuk, előttünk áll egy indiai templom homlok
rajza.

És ha a bimbók felpattanak és a virágok ki
nyitják kelyhüket, harmatot és mézet kínálva a dön- 
gicsélö utasoknak, reggel felfelé, este lefelé fordítva 
fejüket, kúszó indák és fonalosan kanyargó kapasz
kodók között törve utat maguknak: valóságos moz
gásrendszert képeznek, mint amilyent az írástan a 
maga területén is tapasztal.

Csillag a viharban...
Úgy kínlódtam, éltem, mint virág homályban, 
Fonnyadtan a virág, én beteg fehéren... 
Szaladtak az évek, egy ment más nyomában,
A porból, a sárból föl a napba néztem..
Lassan beteg létem virága kifeslett,
Nem lett az liliom, se pünkösdi rózsa;
Este nyílott kelyhe reggelre lepergett,
Elesett életem: tengődő futóka!

Ki érti meg az én daróc rabruhámat,
Barázdált homlokom hulló verejtékét?
Ki hallja, ha sűrű sóhajtásom támad’
S remegve várom a holnap érkezését?
Tudja-e valaki, hogy nagy éjszakákon 
Nyitva tartja szemem gyalázatom gondja? 
Tudja-e valaki, micsoda kin látnom,
Mikor tovább feslik éltem elnyűtt rongya?

Sötét éjszakában nehéz felhők szállnak,
Köztük az égnek egy pici foltja kéklik;
Sűrű borulásán nehéz éjszakának 
Egyetlenegy csillag piros tüze fénylik,
Távoli mennydörgés mormolását hallom,
Kövér esőcseppek hullanak a réten,
De ragyog a csillag azon az egy folton... 
Aranyos csillagom te vagy Reménységem!...

S e v e ru s
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Gondolatok a gondolkozásról és az 
emberi fejlődésről.*

Azt az embert, aki helyesen tud gondolkodni, 
bölcsnek nevezzük. Helyes gondolkodás alatt a 
következetes, teljes, egész gondolatot értem. Minden 
előítélet és indokolatlan vélemény gátló hatással 
van a helyes gondolatokra. Mi, mai emberek, nem 
is tudjuk, mennyire az előítéletek, vélemények rabjai 
vagyunk és mily kevés bennünk az egyéni gondolat, 
amit helyes következetességgel, elejétől a végéig 
gondolunk. Az ember manapság olyan kényelmes 
lett. Már gyermekkorunk óta átöröklött vélemény- 
világban nevelődünk és a sok vélemény elzárta az 
ember útját a szabadsághoz. A kényelem tette ezt. 
Mert túlzottan kényelmesek vagyunk ahhoz, hogy 
egy gondolatot elejétől a végéig kövessünk.

Vegyünk egy gondolatot és próbáljuk magun
kat függetleníteni a belénk nevelt véleményektől 
és előítéletektől, amik eltakarják előlünk a valóságot 
és mindent mintegy szürke ködfátyolon át mutatnak. 
Vegyük elő azt a gondolatot, ami leginkább fog
lalkoztat mindenkit. Mi az ember?

Nézzük meg magunkat amint vagyunk. Itt 
van a testünk. Ásványi anyagok csodálatos össze
tétele. Ha kiszállna belőle az élet, akkor szétbom- 
lana és egyesülne az anyaggal. Tehát van egy élet 
is a testen kívül, ami építi és összetartja az anya
got. A növényvilágnak is van ilyen élete. Az ás
vány az anyagok szervetlen létezése. Tehát az ás
vány és növényvilággal már találkozunk magunk
ban. Most menjünk tovább. Ugye ha látunk valami 
szépet, annak örülünk. Ha valami csúnyát, fájdal
masat tapasztalunk, szomorkodunk. Ösztöneink, 
indulataink, vágyaink és érzéseink vannak. Az ér
zést léleknek szoktuk nevezni. Az állat is érző 
lény. Az anyag nem érez. A fejlesztő életerő sem 
érez. Az ember magában hordja egész környezetét, 
mert magból fejlődünk és növekszünk, mint a nö
vény. Megszületünk, indulataink, kívánságaink és 
érzéseink vannak, mint az állatnak. De gondolata
ink is vannak és ez tesz minket emberré. Ez nin
csen meg sem a növényvilágnak, sem az állatvilág
nak és még mi emberek sem vagyunk tökéletesek 
benne. A gondolkodás csirája már benne van a 
lényünkben. Az egész emberi test úgy van építve, 
hogy a szabad gondolat fejlődhessen.

A gondolkodás híjján az emberek elvesztették 
életkedvüket. Azt mondják: minek éljek és szen
vedjek. amikor úgy sincs semmi értelme? De vál
toztassuk meg gondolatunkat, szabadítsuk fel és 
akkor magától jön meg a válasz a kérdésre, hogy 
mi az élet értelme. Tanuljunk meg nyitott szemmel 
haladni az életben. A mai időkben annyira a pil
lanatnak élünk, hogy nem tudjuk magasabb szem
szögből nézni az életet. Mint ahogy nem láthatjuk 
egy város látképét, amíg benne vagyunk, hanem 
fel kell mennünk a szomszédos hegyre és onnan

* E beküldött cikk tartalmával a szerkesztőség nem 
mindenben azonosítja magát, de értékes gondolatai miatt 
mégis közzéteszi, mert figyelemre méltó igazkág az, hogy 
az egész emberiség története s az egyes ember fejlődése 
között megfelelőség van.

a magasságból gyönyörködhetünk csak a kilátás
ban, éppen úgy az életre is vonatkozik ez. Csak 
azért irtózunk a jelentől és félünk a jövőtől, mert 
nem érdekel a múlt. Ráfogjuk, hogy amióta a vi
lág világ, mindig így volt. Igen ám, csakhogy el
felejtjük, hogy magunk sem voltunk mindig ilyenek 
mint most. Tíz év előtt még ifjak és húsz év előtt 
gyerekek voltunk. Más gondolatkörben és más ér
zésvilágban éltünk és a lestünk is más formában 
volt. Ha méginkább visszamegyünk, egy olyan 
időbe érünk vissza, amire már egyáltalán nem 
tudunk emlékezni, pedig már itt voltunk a földön 
emberi testben, csak öntudatlan csecsemők alak
jában: mint segélyre szoruló apró lények, kiknek 
egyénisége, énje még nem volt kialakulva. Az 
utóbbi csak fokozatosan alakult ki s mostmár 
felnőtt korunk teljében mindegyikünk joggal mond
hatja magára, hogy „én vagyok." Én! Ezt nem 
mondhatom másra csak arra, ami az én lényem. 
Minden mást a nevén nevezhetek. Azt, hogy „én,“ 
csak magamra mondhatom. Ez az „én“ örök ben
nem, ami a tudatomat formálja. Én a tudatok kü
lönböző formáin megyek át.

A legközelebbi cél a szabadság elérése. Ha 
majd azt elértem, megnőtt a látóköröm is, úgy, 
hogy újabb célok elérésére fog törekedni. De vi
szont addig nem vagyok szabad, amíg nem én 
uralkodom önmagámon. Nagyon találó szólásmód 
az, hogy például a kíváncsiság uralkodik, a szen
vedély uralkodik. Tehát nem én uralkodom a kí
váncsiság felett, nem én uralkodom a szenvedé
lyen hanem azok uralkodnak rajtam. De így nem 
lehetek szabad. Addig, amíg más uralkodik raj
tam, az énemen, az „énem" nem független. Tehát 
a szabadság elérése az ember célja. Az egész fej
lődés erre van beállítva. A fejlődés törvénye a 
folytonos átalakulás. Ültessünk el egy magot, az 
átalakul csirává, a csírából lesz a palánta, a pa
lántából a fácska és abból a fa. Rügyből a bim
bó, bimbóból virág és virágból megint új mag 
alakul ki. Ez egy olyan megdönthetetlen valóság, 
mint az, hogy kétszer kettő négy. Fejlődési foko
kat nem lehet csak úgy átugrani. Van gyorsabb 
és lassúbb fejlődés, de azért kivétel nélkül minden 
fejlődik, ami a világon van. Miért lenne éppen az 
emberi én kivétel?

Nézzük meg a történelmet, látunk-e fejlő
dést. Sötéten látó pesszimisták erre azt felelik, hogy: 
nem. Mert az ember manapság is csak úgy öli 
egymást a tulajdonáért mint azelőtt. De vegyünk 
elő egy emberi életet és próbáljunk párhuzamot 
vonni az egyes életkorok és a történelmi esemé
nyek között. Mert az egyes emberi életben ismét
lődik az egész emberiség már eddig lefolyt élete. 
Most kérem, tekintsenek el az ember minden tulaj
donságától és vegyük pusztán az éntudatot figye
lembe.
v A kis kétéves babuska még rendszerint nem 
mondja, hogy én. Amikor éhes, nem mondja, hogy 
én éhes vagyok, hanem: a baba ham-ham. Ma
gáról még mint egy harmadikról beszél. Még nem 
tudja, hogy ő egyén én, hanem magát is a világ
hoz tartozónak veszi. Többmillió évvel ezelőtt le



68 B I Z A L O M

hetett az emberiség ezen a fokon. Aztán egy szép 
napon a baba rájön, hogy ő és a világ az kettő. 
Ez egy végtelenül fontos esemény a gyermek éle
tében. Először mondja magának, hogy én vagyok. 
Életünknek eddig a pontjáig vagyunk képesek visz- 
szaemlékezni. És a kis ember kezdi megfigyelni 
a körülötte történő dolgokat és a környező tár
gyakat. Annyira a hatása alatt áll az élményeknek, 
hogy mindent utánoz. A játékba már beleviszi az 
alkotást.'Persze még igen ügyetlen formákat teremt. 
A jégkorszak barlangképei ilyen fejlődési fokot 
mutatnak. A gyermek éntudata még mintegy me
sevilágban él. Neki még minden szép, csak jól 
érezze magát. Az életerők uralják egész lényét.

Idő múltán a gyermek rájön, hogy rajta kí
vül mások is vannak a világon. Társas életet kezd. 
A hozzá hasonló korú gyermekekkel jön össze ját
szani. A legtöbb gyermek fél egyedül lenni ebben 
a korban. Egész lényükkel elismerik a szülők és 
felnőttek fenségét, akiket félnek és szeretnek. Az 
emberek csoportokba tömörültek. A legbölcsebbet 
aki egyben a legerősebb is volt, mindenki tisztelte 
és szerette. Ö volt a főpap és vezér egyszemélyben. 
A nagy emberiség fejlődésének történetében a cö
löpépítések idejében látjuk viszont ezt a kort. Az
tán kalandvágy gyűl az ifjú lelkekben. Először he
gyes kövekből csinálnak maguknak vadászfegyvert, 
később rájönnek, hogy csiszolni is lehet azt. A 
hétéves gyermeknek körülbelül, ilyen a tudata. A 
kalandvágy mindig erősebb lesz a gyermekben. 
Mostmár nem éri be az elképzeléssel, hanem fel 
keresi az ilyen alkalmakat. A szabadon hagyott 
egészséges gyermekek héttől tizenkét éves korukig 
elcsatangolnak otthonról. Hát nem olyanok mint a 
nomádok? Bennük is felébred a hősi érzés. A bá
torság és hatalomvágy.

A fejlődő gyermek aztán elkezd érdeklődni 
az őt körülvevő dolgok lényege iránt. Tanulni 
kezd. Érdeklődéssel szívja magába a tudományo
kat, amihez csak hozzáférhet. A legtöbb ifjú eb
ben a korban szenvedélyesen olva^> Meggondolás 
nélkül mindent elfogadnak. Az egyptomi kultúra 
teremtette az írást. Azelőtt nem írtak még embe
rek és minden tudományt ellestek, szinte leolvas
tak a természetről. Csillagászatot, matematikát, 
geometriát, stb. Egyptomból Mózes az Ígéret föld
jére vezette Izrael népét, melyben nagy volt a 
jövőbe vetett bizalom, hiszen az isteni ígérethez 
fűzött remény töltötte be az egész nép lelkét. És 
hogy mennyire ennek a korosztálynak felel meg 
ez a tudatállapot, azt bizonyítja az is, hogy a fiú 
13 éves korában férfi lett és be lett véve az 
érettek tanácsába. Ebben a korban minden a be
teljesülés fejé irányul. Keleten Budha nirvána hite 
terjed el. Újabb időt öregedett a mi emberünk. 
Jönnek az első kétségek és kérdések. Miért? Gon
dolkozni kezd, filozofálni. A test duzzad az élet
erőtől, a lelke a kifejlett érzések hatása alatt áll, 
szellemét a gondolatok foglalkoztatják és előttünk 
áll Görögország, harmonikus szépségében.

A fiatal ember meg akarja hódítani a vilá
got. Jogot és igazságot kíván osztogatni. Rómát

ismerjük fel benne erőszakosságáról. Az ember 
ebben a korban kívánja a feltűnést és a pompát.

Aztán a huszonegyedik éve körül önmaga 
kezdi érdekelni. A lelkivilága. Életelveket teremt 
magának. Meg akarja váltani az emberiséget, még
pedig a saját személyiségével. Már nem is annyira 
a közösségért harcol az ember, hanem a saját 
egyéniségéért. A világtörténelemben is egy egé
szen új éra kezdődik. Az egész történelem egy
ségesebb színt kap. Az ígéret földje megszűnik 
egyetlen nép hazája lenni. Az isteni ígéretre egy
formán az egész emberiségnek szüksége van.

Az embert ebben az életidejében annyira csak 
a belső lelki világa érdekli, hogy minden más elöl 
szilárdan elzárkózik. Mindent érzelmi úton fog föl 
és rendületlenül hisz az érzelmek csalhatatlansá- 
gában. A középkor papjai szerint a tökéletes biza
lom és a hit vezet egyedül az üdvözüléshez. Sőt 
annyira a lélek emberei volt ik, hogy még a szel
lem létezését is letagadták. Az emberben már csak 
két részt ismertek el az anyagi testet, mely a tet
tekben jut kifejezésre és a lelket, ami az érzel
mekkel egyenlő. Hát a szellem? A középkorban 
bűn volt gondolkozni Gonosznak nevezték a szel
lemet. Féltek következetes tárgyilagosságától. Fél
tették lelkivilágukat az éles, világító gondolatoktól. 
De az élet halad és a mi emberünk is fejlődik. 
Új tapasztalatok férkőznek hozzá és e tapasztala
tok ellentétben állnak eddigi hitével, nagy kavaro
dást teremtve emberünk lelkében. A történelmi em- 
beriség  ̂ új gondolatokat kapott a kereszteshadjárat 
alatt. Új eszmék támadtak. Az emberek az igazság 
után kezdtek kutatni. Mindenfelé új vallások kelet
keztek a felfedezések és reformáció korában. Ám 
az új vallások is csak hiten alapúinak és így ter
mészetes, hogy nagy szakadás áll be a vallások 
és a kutató!udomány között. A mi emberünk is 
minden érdeklődését a tudomány felé fordítja. Most 
végezte el az egyetemet, minden törekvését a tu
dományos élet fejlesztésére irányítja. De közben 
nem veszi észre, hogy tudása is hiten alapul. Fa
natikusa a tudománynak, mely a hite és esküdt 
ellensége minden szabad gondolatnak. Az új gon
dolatoknak már közvéleménnyé, hitté, dogmává 
kell szilárdulni, hogy befogadja azokat. Annyira a 
merev, lerögzött gondolatokkal foglalkozik, hogy 
elfelejti énjét, egyéniségét Ebben a fiatal tudós
ban a XVl-XVIl. század embertípusa él. A múlt 
— a XIX — század elején aztán jelentkezik a lé
lek. Szintén részt kér az életből, mert az embes 
már jóformán csak a testével él. Gondolkodás he
lyett az emlékezőtehetségét trenírozza. A gondola
tot agyműködésnek, az érzelmet idegmunkának ne
vezik. A munkából pedig gépies robot lesz, az em
berek nem bírják a robotot, feltalálták a gépeket, 
de a léleknek nem adnak táplálékot, a lélek éhe
zik és, aki éhes az lázad. És jöttek a forradalmak..

Az által, hogy a szellem és a lélek létezésé: 
letagadták azok nem semmisültek meg. A valósá
got nem lehet letagadni, az embernek megvan 
úgy a szelleme és a lelke, mint a teste. Csak a 
fejlődésünk kívánta úgy, hogy egyideig ne tudjunk 
róluk, de a tudatlanság ideje mostmár lejárt, itt
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az ideje, hogy tudatára ébredjünk magunknak. A 
mi életünk egy új tudatállapot hajnala. A mai ne
héz válságos idők is arra vezethetnek vissza, hogy 
az emberek nem veszik észre, hogy más idők jöt
tek. A mai ember szükségét érzi, hogy egy párt
hoz tartozzon, hogy dolgozhasson valamiért. Az 
élet kérdéseire azonban a pártokban nem adnak 
választ. Ott nem tanítják meg gondolkozni az em
bert. Az a pártok érdeke ellen is volna. Hanem a 
lelkeket kíméletlen háborúra, harcra uszítják egy
más ellen. Mindenki fél a háborútól, ellene vagyunk, 
de a szellem megtagadásával nem tudjuk kikerülni. 
Azok, akik csak az érzéseikre figyelnek, forradal
márok lesznek. A most uralkodó rendszerrel nin
csenek megelégedve De csak a léleknek van tu
datában, érzik, hogy valami nincsen rendben és 
változást akarnak. Ösztönös indulatokkal, gondol
kodás nélkül mennek neki az újításnak, mindent 
összetörnek, de újat nem tudnak, nem képesek 
alkotni. Láttuk ezt az orosz bolsevista forradalom
nál is. Az egyénboldogitás terén azonban ők sem 
tudnak semmi javítást felmutatni. Mert az isteni 
hatalom tagadásával még vigasztalanabb hitet ad
tak az orosz népnek, mint az igazságos isteni ke
gyelem hite volt. Mert az Isten tagadása is csak 
hit és nem alakulhat komoly tudássá. A tudáshoz 
a megismerés, a megismeréshez a godolkozás vezet. 
Az éltető szellemet kell öntudatba venni és har
móniába hozni gondolatainkkal, érzéseinkkel és 
tetteinkkel. Érdekes valóság az, hogy az ember 
egyénisége szerint alakulnak az élet körülményei 
is. Tehát az egyéniségünkben kell egységet terem
tenünk, hogy a gondolatainkat érzéseinket és tet
teinket összhangban tarthassuk. A tiszta gondol
kodás pedig közelebb visz minket a napfelkeltéhez.

Ne átkozd a sorsot.
Ne átkozd a sorsot, ne átkozd meg soha, 
Virrad még reád is az élet hajnala.
Ne átkozd a sorsot ne átkozd meg soha, 
Győzd le keserveid, mintha nem is fájna.

Ha kietlen pusztán üdítő poharad 
Szomjas vágyaiddal örömmel kiittad.
Neked mézédes volt? Másnak is ugyanaz! 
Győzd le keserveid ha másnál találtad.

Bolyongó lábadd >1 tövisekbe léptél!
A démon a bánat tüzkárhozata kél 
Reménység, kitartás, el ne hagyjon soha, 
Szorgalom a munka örökös balzsama.

Kis jármüved s magad örvénybe ne vezesd,
A tenger habjai örökre eltemet.
Neved, erőd, fényed most még csak révedez: 
Ott ahol legtisztább a s z ív  a szeretet.

Most még itt alant jársz most még kicsiny hited, 
A biztos révbe érsz csak evezz, csak evezz. 
Csak bátran előre a legfelső fokra,
Fekete kenyered ott tiszta s fehér lesz.

83$
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Püspöki látogatás a váci fegyházban.
Lélekemelő egyházi ünnepély színhelye volt Fehér
vasárnap a váci fegyház temploma, amidőn dr 
Hanau.r A. István megyés püspök úr Önagymél- 
tósága — mint minden évben — ez alkalommal 
is meglátogatta rabságban élő híveit. A Föpásztor 
dr Vaszary Mihály és dr Oetfer György pápai 
kamarások kíséretében érkezett s az intézet igazga
tója dr Schüszler Rezső fogadta a tisztikarral együtt. 
A Főpásztor buzdító beszédet intézett híveihez, 
majd szt. misét celebrált, mely alatt megáldoztatta 
a tisztikart, fegyőröket és a fegyenccket. E buzgó- 
ság meghatotta a Föpásztor atyai szívét, mely 
nemcsak a városok, falvak, elhagyatott tanyák szét
szórt népét, hanem az életben clsodródott s rab
ságban sínylődő híveit is felkereste. E jóság és 
gondosság komoly lelki élmény marad mindannyi
unk szivében s megtisztult lélekkel teszünk ígéretet, 
hogy új élettel fogunk erre hálaképen felelni.

A váci kir. orsz. fegyintézet újonnan á t
épített protestáns templomának felszentelése.

Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok 
le c templomot, és három nap 
alatt megépítem azt. (Ján. cv. 2: 19.)

Templomot szenteltünk!
Tegnap volt egy fehérfalú szerény kis ima

házunk, ma pedig már itt áll előttünk egy gyö
nyörű, barátságos, meghitt szentély, melynek min
den talpalatnyi helye, minden zuga oly hivogató- 
lag, csábítólag int felénk. Már a múlt év decem
bere óta, hogy az újjáalakító építkezés megkezdő
dött s lázas ütemben folyt egészen a húsvéti ün
nepekig szinte éjjel-nappal, állandóan találgattuk: 
vájjon milyen lesz?... Szép?... Szemünkre kiült a 
vágyakozás fénye s úgy csillogott, mint a játék
szerért epedő gyermeké. Vártunk! Izgalomtól el
telve, reményekkel megrakottan, bízva, mert valami 
láthatatlan erő azt súgta mindnyájunknak: ennek 
az újjáalakított templomnak szépnek, kedvesnek 
kell lenni. S most itt áll előttünk a maga egysze
rűségében, de mégis pompás fényben tündökölve 
a mi kis templomunk, amely az utolsó munkájáig 
rabkezek által készült el. Rabmunka a Barokk- 
stílusban épített, mű-kőből készült szószék, mely 
egyik oldalán a feljárót, a másik oldalán pedig a 
kegyszertartó szekrényt foglalja magában. Rab
munka az ízléses, nagy gondossággal fából ké
szített, elefántcsont-színűre mázolt papi és igaz
gatói padok is, melyek a szószék két oldalán lévő 
mellvéd alatt nyertek elhelyezést. Rabmunka az 
ugyancsak Barokk-stílusban épült, vasbetónos, ka
zettás mennyezet; az énekkar ötletes, karzatszerü, 
díszes faragással ékesített, mindkét oldalán ék
alakú feljáróval, szintén elefántcsont-színűre má
zolva; az égszínkék-színű, bevágott, ívelt háttérrel; 
az egész templom csodás harmóniájú festése; a 
falakba arannyal bevésett Bibliából vett idézetek, 
s igy tovább, rabmunka itt minden, de minden.
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Három hónapon át dolgozott rajta egy lelkes kis 
csapat, rab építésvezetővel az élükön, akik azon 
fáradoztak erejük megfeszítésével, tudásuk teljes 
kifejtésével, hogy aki betér ide, e hajlékba, azzal 
a vággyal, hogy lelkét niegfürössze az Örökkéva
lóság misztikus aranysugarában, az ne csak lé
lekben ünnepeljen Istenéhez felemelkedve, hanem 
külsőleg is fonja át testét a színek egybeolvadása 
s átszellemülte!! boruljon le hálaimára...

Húsvét első napján volt a templomszentelés, 
ünnepi istentisztelettel, evangélikus és református 
Úrvacsoraosztással egybekötve, s amelyen az In
tézet Igazgatóságának majdnem teljes számú tisz
tikara megjelent dr Schiiszler Rezső fegyintézeti 
igazgatóval az élükön.

A felálló ének után Igazgatónk emelkedett 
szólásra s egyszerű, keresetlen szavakkal adta át 
az újjáépített templomot a két testvér-egyház lel
készeinek.

A beszéd végeztével Sommer Gyula váci ev. 
lelkész mondott imát, majd egy vallásos tartalmú 
duett után Sáfár Béla váci ref. lelkész lépett fel 
a virágokkal díszített szószékre s a János evangé
lista evangéliuma 2, részének 19. verse alapján 
mondta el ünnepi beszédét.

A prédikáció után mindkét felekezet az Úr
asztalához járult, ahol dr. Schüszler Rezső igaz
gató után az őrség protestáns tagjai úrvacsoráztak 
először. Szép énekszámok, magasztos imák al
kalmi költemény elszavalása és a Himnusz el- 
éneklése fejezték be templomszentelési ünnepé
lyünket...

A régi, egyszerű, fehérre meszelt falú temp
lom képe már csak messziről ködlik felénk, he
lyette itt áll az ugyanolyan egyszerű, de kedve
sebb, meghittebb. Ülünk a szürkére mázolt pa
dokban, hátunkmögött zúg az énekkar. Egy pil
lanat múlva a szószéken imát mond ősz lelkipász
torunk prédikációja végeztével, imádkozik a ha
záért, a haza első emberéért, ez Intézet vezetőiért, 
s e hajlék szürke lelkeiért. Hallva őt, megtelik a 
lelkünk hálával azok iránt, akik lehetővé tették e 
drága templom újjáépítését, akik áldoztak azért, 
hogy mi egy kedves szentélybe önthessük ki lel
künk fájó, kínzó panaszát s erőt meríthessünk a 
további küzdelmekhez. Minden szem az igazgatói 
pad felé irányul. Úgy tetszik, mintha sorban oda
járulnánk, hogy megköszönjük közbenjárását, amely- 
lyel lehetővé tette, e templom újjáépítését, hogy 
adott nekünk a régi helyett egy szebbet, egy ked
vesebbet, ahová még azok is szívesebben jönnek 
ezután, akik máskülönben nem érzik hiányát Isten 
közelségének.

Látva e szép ünnepséget, szivünkből fel- 
buggyan a meghatódottság. Imádkozunk mi is. 
Mi, a nehéz bűnöket hordozó névtelen számok. 
Dacos ajkunk imát mormol, ökölbeszorult kezünk 
kisimulva egymásbafonódik, némelyikünk szemé
ből még a könny is kipereg. Az orgona búg, 
hangja betölti a templomot s mi boldog mosoly- 
lyal az ajkunkon hisszük, hogy valóra válik raj
tunk az ajtóval szemközti falba vésett felirat, amely 
azt mondja:

„Megőrzi az Úr a te ki- és bejöveteledet, 
mostantól fogva mindörökké." (121. Zsoltára, vers.)

Gazdasági tanfolyam a váci kir. orsz. fegy
intézetben. Magyar hazánknak, mint agrár ország
nak legfontosabb tényezője a mindennapi élettel kap
csolatos kenyér kérdés. Az ezzel foglalkozók alkotják 
az ország lakosságának zömét s politikailag a leg
megbízhatóbb társadalmi rétegét. A munka kora 
tavasztól késő őszig lefoglalja idejét s igénybe veszi 
erejét s hogy minél többet termelhessen az anya- 
földben szükséges, hogy szakszerűen kezelje a föl
det. Erre szükséges a téli tanfolyam megtartása, 
hol a szükséges ismereteket elsajátítja s a gyakor
lati életben gyümölcsöztetheti. Minden város és 
faluban meg van szervezve a téli iskolánkívüli ok
tatás keretében ezen tanfolyam, melyen mindenki 
részt vehet s pótolhatja azon ismeretek hiányát, 
mit az élet mostoha körülményei tőle megvontak.

Ugyanez volt az irányelv amidőn számunkra, 
a szabadsággal nem rendelkezők részére is rend- 
szeresíttetett téli tanfolyam, hogy a megtévedt, de 
a jószándékkal és reménnyel telitett emberek részére 
is legyen mód és alkalom elsajátítani a földmű
veléssel kapcsolatos mindazon tudnivalókat, me
lyek nemcsak az itteni gazdaságban, hanem a jö
vendő életben is szükségesek. A tanfolyam előadója 
előadásaival, lelkesedésével oly odaadóan oktatott 
bennünket, hogy a durva fegyencruha alól is ki
kívánkozott a hála érzete iránta. Tanúbizonysága 
ennek azon levél, mit iránta érzett hálánk sugallt: 
„Meghatóban, átszellemülve néz minden tanítvány 
személyére és kívánjuk, hogy további munkája, 
mit az elitéit emberekért tesz legyen áldásthozó 
és boldog. Isten őrizze és tartsa meg közöttünk 
sokáig!"

A z  eg y ik  ta n ítvá n y .

Anyám!
Anyám!
Ahányszor rám gondolsz,
Felüdül a szívem.
Anyám!
Ahányszor imádkozol,
Erős lesz a hitem.
Tudod-e jó anyám,
Hogy én beteg vagyok?
Nagyon beteg vagyok!
Tudod-e, hogy néha 
A remény is elhagyott?
Hogyne éreznéd, hogyne tudnád! 
Hiszen az imádság 
Amit értem küldesz,
Ágyam felett lebeg.
S ezért az imáért 
Ad az Isten nekem 
Nyugtot, békességet.
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^  H a sz n o s  tu d n iv a ló k .
_______________________ ____________

A seprőnek való cirkot ezelőtt a kukoricá
sok szélein szokták vetni. Újabban már mint ipari 
növényt termesztik és pedig az olasz florentini és 
velencei nemes cirok fajtákat. Vannak ugyan ame
rikai származású kanadai és pensylvániai fajok is, 
ezek azonban jóformán teljesen azonosak a velen
cei féleségekkel.

A magyar cirok 120—180 cm magasra 
fejlődik és szakálla 25—30 cm hosszú szálakat 
nevel; ezzel ellentétben az olasz fajták 3—5 m 
magasra is megnőnek és szakálluk hossza a 60— 
100 cm-t is eléri. Maga a velencei fajta — melyet 
nálunk leginkább termesztenek — nem nő olyan 
magasra, csupán 2—3 méterre és szakálla is 
valamivel rövidebb: 50—75 cm de viszont vas
tagabb szálú és keményebb minőségű, így ipari 
célokra legjobban felhasználható.

A cirok, mint növény, a meleget kedveli; de 
ha már 20—25 cm magas, már elég jól bírja a 
szárazságot is. Talajban nem válogatós; megterem 
a homokban és vályogtalajban egyaránt; csupán 
a szikes talajban nem díszlik.

Megkívánja a jó mélyen szántott földet. Ezért 
földjét már ősszel fel kell szántani és vetéskor ta
vasszal ismét, de már sekélyebben, mert olyankor 
már gazosodni szokott a talaj. Nagyon jól díszlik 
gyeptörésben is. Zsaroló növénynek szoktuk tekin
teni, ezért jó érett istállótrágyával kell a földjét őszi 
szántás előtt megtrágyázni.

Vetési ideje április közepétől május 10-ig, 
tehát körülbelül a kukoricával egyidöben, vagy va
lamivel később van. A mag jó minőségét fényes 
színe legjobban elárulja; de ki kell kötnünk a faj
azonosságot is. A jó vetőmag 90 százalékban csíra
képes. Legcélszerűbb ha saját termésünkből fogunk 
vetőmagot. Géppel vetve 50—60 cm sortávolság 
mellett magyarholdankint a magszükséglet 16— 
18 kg.

Ápolása megegyezik a kukorica művelésével. 
Első kapáláskor, amidőn eléri a 15—20 cm ma
gasságot, meg is kell egyelnünk és 20—25 cm 
növénytávolságra meghagynunk. Korábbi kapálása, 
még legalább kétszer, simán és nem töltögetve 
történjék.

Tenyészideje elég hosszú, mert szeptember 
végén, esetleg október közepén érik és lesz alkal
mas learatásra, mely akkor következik be amikor 
szakálla sárgul s magja megérik; ilyenkor madarak 
is csapatostul lepik el. Az ecsedi láp vidékén ki
tűnő humózus földeken igen szép hozamot szokott 
adni a itt nagyban is termesztik. Amidőn érni kezd, 
szárát meghajtják és a szakáll alatt 20—25 cin
re megcsavarják, hogy a szakáll függőlegesen lefelé 
lógjon. Ekkor szépen kiegyenesednek a szálak s így 
maradnak a tövön körülbelül egy hétig; ekkor le
vágják a megcsavart helyen és górékban, vagy 
pajtákban tovább szárítják. Lehet szárastól is aratni

s 20—25 cm átmérőjű kévékbe kötni; vagy csu
pán a szakállt vágjuk le 15—20 cm-es csonkkal.

Utánszáradás alkalmával a magot le kell fej
teni a szakái írói. vagy fafésűkkel vagy kézzel le
morzsolni. Azután szellös helyen teljesen megszán
tam a szakállt; de fő, hogy a mag ne legyen rajta.

A teljesen száraz cirokszakállt azután osztá
lyoznunk kell, éspedig: l-rendű a teljesen hibátlan 
75 cm-nél hosszabb. 11-rendű a teljesen hibátlan 
70—75 cm hosszú. Ul-rendű a teljesen hibátlan 
40—50 cm hosszú. További gyengébb minőség, 
amely göndörödött, foltos, vagy egyébként teljesen 
hibás fejlődési!.

A cirok magját is gondosan kell kezelni és 
gyakori forgatással, szellös helyen szárítani, hogy 
csíraképes maradjon. Szára tüzrevalónak mindig 
felhasználható; néhol kerítésnek, sőt ólak és mel
léképületek tetőinek fedésére is felhasználják.

A gom batrágyát egyes termelőink még ma 
is teljesen értéktelennek tartják és azt hangoztatják, 
hogy a csiperkegomba termésének leszedése után 
a gombaágyhoz használt lótrágya teljesen kihasz
nált és már nincs semmi értéke. Több kiváló agro- 
kémikus vizsgálata és gyakorlati kísérlete megdön
tötte ezt a tévhitet.

A kertészeti tanintézet talajjavitási kísérletei
nél többféle növénynél többféle trágyázási módszert 
próbáltak ki. Egy-egy táblát kettéosztva, annak 
egyik felét gombatrágyával, a másikat érett meleg- 
ágyi trágyával javították, ezekbe káposztát ültettek. 
Egy másik táblát szintén kettéosztva, az egyik részt 
szintén gombatrágyával javították, a másikat érett 
tehéntrágyával látták el. Ide paradicsom került.

A terméseredmény meglepő volt. Mind a két 
növénynél a gombatrágyás részen mutatkozott az 
üdébb, erőteljesebb fejlődés, a nagyobb termés. 
Különösen a vöröskáposzta hálálja meg feltűnő 
módon a gombatrágyát, amely különben rendes 
trágyázás mellett igen gyakran csak kis fejeket 
terem.

Méhek a gyümölcsvirágon A méhek ete
tésére különösen tavasszal kell nagy gondot fordí
tani. Koratavasszal is van ugyan már sok virág, 
amelyet a méhek felkeresnek: som, éger, fűz, majd 
a szilfa igénytelen kicsi virága, de a sok hűvös, 
szeles, esős napon nem szállhatnak ki a méhek. 
Odabenn pedig már sokasodnak és ilyenkor kell 
különösen ügyelnünk arra, hogy kellő eledel álljon 
rendelkezésükre s az itatásról sem szabad meg
feledkeznünk. Március végén, áprilisban kezdődik 
aztán a gyümölcsfák virágzása, amikor új, bő táp
lálékot találnak a méhek. Egész rajokban lepik el 
a gyümölcsfákat. Tudományosan kimutatott tény, 
hogy a gyümölcsfa virágának termékenyítésénél 
mily nagy szerepe van a inéheknek. Ahol méhészet 
van, ott sokkal nagyobb szokott lenni a gyümölcs- 
termés. A méhtermelö gazda haszna természetesen 
még abban is rejlik, hogy kivált szélcsendes meleg 
időben a méhek tetemes tartalékot is gyűjtenek. 
Etetésük immár feleslegessé válik, sőt mézfelesleg 
is mutatkozik a kaptárokban és az akácvirágzásig 
szépen felerősödnek a méhcsaládok.
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A szőlőmetszés ideje koratavasszal, az idő
járáshoz alkalmazkodva változik. Ha hideg volt a 
tél, sokáig fagyos a föld, vagy még tartanunk, kell 
az erős reggeli fagyoktól, később takarjuk ki a 
szőlőt és a metszése is később történik. Enyhe tél 
után, amikor koratavasszal nem kell arra várni, 
hogy a föld kiengedjen és ha meleg idők járnak, 
korábban kell a szőlőt kitakarni és metszeni. Rend
szerint ennek a munkának az ideje március má
sodik felére esik.

Az idei enyhe és csapadékdús tél után, 
amikor a föld csak rövid ideig volt fagyos és 
már régen kiengedett, tartalék nedvesség pedig 
legtöbb vidéken elegendő mennyiségben van a talaj
ban, különösen fontos, hogy ne halasszuk túl 
későre a szőlő metszését. Ha a nedvkeringés már 
megindult a tőkében, akkor metszés után a seb
helyeknél nagyon sok nedv elfolyik, amit úgy 
szoktak mondani, hogy a szőlő könnyezik, ami 
káros hatással van a növényre. A nedv az egész 
könnyezés ideje alatt egy-egy tőkén 10—15 litert 
is kitehet. Mivel a nedvben feloldott állapotban az 
összes tápanyagok benne vannak, a nedvesség a 
szőlő fejlődésére, az új hajtások, levél, virág és 
fürt képződésére természetesen közös hatással van. 
Az erősen könnyező szőlő termése gyengébb lesz, 
sőt a tőke fejlődését 2—3 évre is visszaveti a 
tápanyagveszteség.

A szőlő nedvében nagy mennyiségben talál
ható feloldott állapotban káli, foszforsavas mész, 
cukor, gipsz, salétrom és különböző sók.

A kitakart szőlőben tehát ne halasszuk a 
metszést, hanem fogjunk hozzá, amint azt az idő
járás megengedi.

A drótféreg a különféle pattanó bogarak 
álcája. Ezekből hazánkban mintegy százötven fajta 
ismeretes. Nevét egyformán vastag, rugalmas, haj
lékony testétől kapta, melyen az egyes ízek jól kive
hetők, bár köztük mélyebb befűzödések nincsenek.

A sötét, csaknem fekete, kemény fedőszárnyú 
bogár petéit a nyár folyamán, inkább annak vége 
felé rakja le, leginkább olyan helyre, ahol annak 
nyugalma s a kikelő álcának megélhetése biztosítva 
van. Régi, korhadt szemét kupacokra, rendetlen és 
régi trágyatelepekre, gyepes árokpartokra, füves mes- 
gyékre, gyomos partterületekre petézik leginkább. 
A petékből kikelt kis drótférgek 3—4, sőt még több 
esztendeig is élnek mint álcák a földben, amíg lehe
tőleg ismét a fentemlitett helyeken bábozódnak be 
és a rákövetkező tavasszal, illetve nyáron kelnek ki 
a bábból, mint pattanóbogarak.

A drótféreg kizárólag a földben keresi táplá
lékát, ahol a fiatal vetés gyökerében tesz nagy kárt. 
Nem válogatós abban hogy mit rág össze, ahol 
valamely vékony gyökérrel találkozik, azt ketté ha
rapja s ezáltal lehetetlenné teszi a kis növény tovább

fejlődését. Így rengeteg kárt okoz a fiatal őszi ve
tésben, vagy tavasszal a búza és tengeri zsenge 
vetésében. Néha egész nagy foltokban vész ki emiatt 
a vetés, ritkás vagy csaknem kopár foltokat mutatva 
a zöld területen. Ezeket a foltokat egyes helyeken 
körül szokták ásni, hogy a drótféreg csupasz terü
letet találva útjában, ne vonuljon tovább újabb kár
tételre a már megritkított területről.

Az álca nagy elterjedettsége miatt nem mér
gezhető. Mivel különösen nyár utolján lép fel nagy 
mennyiségben, nem ajánlatos az őszi gabonát túl- 
korán; szeptember közepe előtt vetni. Hasznosnak 
mutatkoznak a csalogató korai vetések, amelyekből 
néhány sáv búza, vagy rozs elegendő. A drótféreg 
zöme odavonul s ott elpusztítható, mielőtt a közel
ben a tulajdonképpeni vetést megkezdenők.

Úgy is védekezhetünk ellene, hogy a mesgyé- 
ket minél keskenyebbre hagyjuk, az árokpartokat 
gyakran rövidre lekaszáljuk, minden gazt, gyomot 
rendszeresen irtunk, a tarlót minél előbb alászánt
juk, a földet nem hagyjuk őszig nyugodni, hanem 
közbe-közbe tárcsázzuk, boronáljuk. Ahol ez nem 
volna lehetséges, disznóval járassuk a földet, mert 
ez túrás közben igen sok drótférget elpusztít. Segít
ségére van a gazdának a fácán, amely hihetetlen 
mennyiségben pusztítja a drótférget. Meglőtt fácán 
begyében százával találunk drótférget. Sokszor lát
hatjuk ott, ahol sok a fácán, hogy a friss szántást 
tömegesen ellepik és végigkeresik drótféreg- és cse
rebogárálca után.

Mivel a patlanóbogár petéit leginkább szemét- 
és trágyakupacokba rakja, sok kis álcát pusztítunk 
el azzal, ha a trágyadombot rendbentartjuk, a trá
gyát ősszel, tél elején hordjuk ki és mielőbb alá
szántjuk. Így a téli fagy elpusztítja a petéket és 
álcákat, amelyek a meleg trágyadombon élve telel
nének át.

sgt Szerkesztői üzenetek, i sái_______ SS
Kérem a „Bizalom" olvasóit, hogy ügyes-bajos 

dolgaikkal a F o g h á z m is s z ió s  irodához forduljanak 
leveleikkel (címe V. Szalay-utca 16. III. 348.), mert 
a szerkesztőhöz személyesen intézett levelek nem 
nyerhetnek elintézést.
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