
BIZALOM

16. szám.

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

XIII. évfolyam. 1942. augusztus 15.

Jézus keresi jubait Oroszországban is.*
{Résilet egy zászlósnak feleségéhez irt leveléből.)

„Ma délelőtt elvittem az egyik teljes Bibliát 
Derewiánka-néninek. Ugyanakkor vittem nekik két 
doboz gyufát ajándékba, meg egy doboz cigarettát 
a bácsinak. T. i. mindannyian kapunk cigarettát, 
nekem meg — tudod — nem kell. A Derewiánka- 
bácsi meg mértékkel elszívja. — A néni erre azt 
mondta: Nem kell cigaretta, Biblia kell! — Olyan 
boldog voltam, mikor ezt hallottam.

Már vasárnap d. u. van, amikor folytathatom 
ismét levelemet. Akkor nap nem írhattam már 
tovább...

Még aznap estefelé, mikor ezt a levelet meg
kezdtem írni, kimentem a vasúthoz két drb. szlo
vák Bibliával és 5 drb. rorosz irattal a zsebemben, 
hogy azokat elosztogatom. Először nem akartam 
a szlovák Bibliát a zsebembe tenni, gondolván, 
hogy úgysem lesz most szlovák katona az állo
máson, hiszen régen nem láttam már. Mégis zsebbe 
tettem. Bal felső zsebbe a Bibliámat, a bal nadrág
zsebbe az iratokat meg a két szlovák Bibliát, jobb 
nadrágzsebembe pedig egy kis savanyú cukorkát, 
amit itt vettem a kantinban.

Alighogy kiléptem a laktanyából, egy öreg 
bácsival találkoztam. Kivettem az egyik kis füze- 
tccskét és a kezébe nyomtam (Mikor füzetekről 
beszélek, „Az üdvösség útja" c. kis füzetről van 
szó). — Nézte-nézte az öreg s közben én is ma

* Közismert dolog, hogy Oroszországban nem sza
bad olvasni a bibliát, mert a bolsevizmus arra akarja kény
szeríteni a világot, hogy Istentől és Krisztus tanaitól el
szakadjon. Katonáink között többen felismerték, hogy úgy 
tesznek jót az elfoglalt Oroszország népével, ha öt megis
mertetik a bibliával s az erkölcsi igazságokkal.

gyaráztam: „Troski Biblia" (kis Biblia). — T. i. 
e kis füzetecskékben csupán a Szentírásból vett 
igék vannak orosz nyelven... Azután szépen meg
köszönte: „Posziba pán" (köszönöm, uram). — 
Az úton kis gyermekek játszottak s mikor hozzá
juk értem, ezt kiabálták: „Pán, pán, konfiéti, kon- 
f(éti daj“ (uram, uram, cukrot adjál). — Odahív
tam magamhoz őket s mindegyiknek adtam egy 
szem cukrot, majd kivettem egy iratot is s az 
egyik kis fiúnak a kezébe nyomtam azzal, hogy 
vigye a papájának, mamájának. Szaladt is vele a 
kis koma. — Mikor kiérkeztem az állomásra, az 
Úr kegyelméből egy szlovák katona-vonat állt bent. 
Odavegyültem a beszélgető katonák közé s két 
szlovák katona kezébe nyomtam a szlovák kis-bib- 
liát — ha jól emlékszem — Máté evangéliuma 
volt. Néztek rám nagy szemekkel s köszönték, én 
meg mondtam, hogy nekik adom...

Az állomásról visszajövet 3 embernek adtam 
egy-egy kis orosz füzetkét, majd bementem Dere- 
wiánkáékhoz. Nagy örömmel fogadtak, mint más
kor. Elővettem a Bibliámat, ők is elővették a teljes 
Bibliát örömmel, amit d. e. vittem nekik. Kikeres
tem a 37-ik zsoltárt és olvastattam hangosan a 
nénivel... Amikor elolvasta az egészet, keservesen 
elkezdett sírni. Hallgattam s közben imádkoztam, 
hogy végezze Jézus a maga munkáját. Majd egy 
pár szót szóltam még, a néni is kérdezett. Magyarra 
fordítva körülbelül ezeket mondta: Jó koma, ha 
van pénz, de ha az nincs, akkor már nem barát. 
— Örültek, amikor én a menny felé mutattam s azt 
mondtam, hogy halálom után — tudom — oda 
jutok. „Maguk is odajutnak, ha hisznek!" — Bol
dogan mentem haza este, hogy hálát adjak hű 
Jézusomnak, aki itt Oroszországban is keresi el
tévedt juhait."
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„Piros vérért fehér tollat"
— A decsi asszonyok százötven párnája —

Hímes Sárköz szívében, a Mecsek és Hegyhát 
szélső dombjai alatt húzódik meg a sárközi nép
viselet gyöngyösbokrétájának egyik legszebb gyön
gye: Decs. A község már régi időben egy szívvel 
befogadta az evangéliumot s azóta is hűséggel 
ragaszkodik hozzá és tiszta magyarságát mindmáig 
megőrizte. Beszivárgó sváb telepesek csak a „szál
láson" vagyis a határban, a tanyákon vannak. Az 
anyakönyvben ilyen nevekkel találkozunk: Könczöl, 
Benedek, Dani, Kara, Hortobágyi, Molnár s a 
község betonjárdájú utcáján vagy módos „po lgár- 
házakban a letörölhetetlen magyar faji jelleg hor
dozói köszönnek ránk.

Csendes, a szégyenlösségig szerény ez a nép 
s csak a pesti újságíró — kutyafuttában végig
szaglászva egy félvasárnapot a faluban — találja 
ki róluk azt az ostobaságot, hogy ruszin módra 
kémény nélkül építkeznek, „kujtúrát" emlegetnek 
s meddő gazdagságukkal hivalkodnak. Csendes ez 
a falu, mint a magyar föld és titokzatos kincsei
vel csendben várja a vendéget akácsorai közé.

Az egyik rejtegetett kincs, mindenesetre a 
népviselet. Anyáról lányára, unokára száll az „is- 
lángos," virító rózsás sok selyemszoknya és a 
8 — 10 métert felemésztő, hozzávaló rengeteg „ro
kolya." Minden szoknyához más „blúz" más kö
tény, más „ternós" fejkendö jár. Van olyan ruha, 
amelyiket csak konfirmációra vesznek fel, van ame
lyiket csak úrvacsorázáshoz.

A „kás," „vasmacskás" és virágos mintájú 
színes szőttesek mellett hosszú sorban sorakoz
nak a szekrényben a hófehér térítők, kendők s 
külön helyen a „fonalas" konyharuhák piroshí- 
mes tömege. A decsi lány kelengyéje felér 
akármelyik városi kisasszonyéval s ennek jórészét 
saját kezével szőtte-fonta. De ugyanilyen gazdag 
és tömött a decsi legény szekrénye is. S mind
egyik aljában betakarva készen áll a vastag fehér 
halottas kendő, amibe majd takarják s a finom 
csipkés szemfedő, amit ráborítanak, ha utolsó 
útjára indul. Egy-egy decsi ruhaszekrény ma kin
cseket ér. De ki tudná megmondani, mit ér a 
benne felhalmozott és máig hűséggel őrzött ékes 
viselet s a belőle kiáradó ízlés és szellem?

A népi hagyomány megőrzésének és házi
ipari fejlesztésének legfáradhatatlanabb két har
cosa kétségtelenül a lelkipásztor és áldottlelkü 
felesége volt. Az ő kezük igazgatta a hires fehér
fekete sárközi hímzés útját a méltó kereskedelmi 
értékesítés felé, a fonál útját ar-faluba s ha kellett 
a pénz útját a beruházáshoz. Ök buzdítottak, ők 
vigasztaltak. Ennek eredménye az, hogy egy-egy 
„nyüvő-fonyó" asszony egész beteg családját maga 
tarija fenn. De ennek beszédes és hálás jele a 20—30 
asszony közös, önkéntes munkájával készült gyö
nyörű sárközi úrasztali és szószéki terítő is. A 
fekete alapon vakítóan ragyog a fehér selyem vi
rágfüzér és az úrvacsorái kehely. A decsi asszony 
azzal díszíti templomát, ami neki is a legkedve
sebb: saját hímzésével.

Mi nem cifrálkodunk itthon.
A ragyogó színeket szövő asszonyokat mi 

mégis sima fehér-fekete ruhában láttuk. Egyikük 
meg is magyarázta: Amíg a férjeink kint vannak 
a fronton, mi nem cifrálkodunk itthon.

A másik nyilvánvaló titok, a .szívek mélyén 
változatlanul élő áldozatkészség. Amikor a MANSz 
vidéki csoportjaiban néhány héttel ezelőtt a hír
verés nyilvánosságának szinte szándékos kerülé
sével mozgalom indult, hogy sebesült katonáink
nak fejvánkost gyűjtsenek, a decsi református nő- 
egylet úgyszólván napok alatt 80, a MANSz-cso- 
port 58 párnát gyűjtött, ami a sárpilisíekével 
kereken 150-re ment fel. Az egyik asszony feles
legéből adott, a másik az utolsó párnájából vett 
ki néhány marék tollat. De mindegyik belevarrta 
szeretetét és míg varrta, ráhullatta könnyeit. A hó
fehér párnákra egyszerű betűkkel és helyesírással 
rávarrták piros selyemmel a szívük üzenetét is: 
Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar; vagy: 
Élni fogsz hazám, mert ílned kell...

Lehetetlen volt megindultság nélkül nézni 
ezeket az idézeteket, a piros szívvel, nemzetiszínfi 
szalaggal díszített fehér vánkosokat, amelyikről 
egyik asszony sem tudta, hogy nem éppen a férje 
vagy fia számára készítette-e messzi Oroszországba. 
Ezt az áldozatkészséget akkor tudjuk felbecsülni, 
ha tudjuk azt, amiről ők inaguk nem beszéltek, 
hogy már eddig, rövid időn belül, első szóra 1400 
pengőt gyűjtöttek a Vöröskeresztnek, közel 700 
pengőt s ezer kalácsot és édességet a honvédek
nek. A magyar falu itthon is zokszó nélkül meg
hozza a maga csöndes és megszentelt áldozatát.

A párnákat gyűlés keretében vette át a 
MANSz ügyvezető-elnöknője, d.e ezen a gyűlésen 
szem nem maradt szárazon. Amikor egy falusi 
lányka egyszerű csengő hangon énekelni kezdte: 
Góg s Magóg hada napkeletről támad. Eltemetni 
jött, óh magyar, hazádat; egyszerre mindenki 
megérezte, hogy nekünk szó! ez a magyar zsol
tár. Asszonyok, anyák megforrósodó lélekzettel 
zsebkendőjüket gyűrve hallgatták s a végén csak fel
szakadt egyikből is, másikból is a visszafojtott sírás.

Ciliké párnája.
De meg tudták-e volna állani könny nélkül 

az ének kérdését: Honvéd... állod-é a vészt híven 
mindhalálig; amikor ez a honvéd az ő fiúk vagy 
férjük odakinn? A szövetség kiküldötte elmon
dotta, hogy alig három hét alatt több mint ezer
kétszáz párna gyűlt össze a falusi magyar asszo
nyoktól. (Vájjon a városiak s fővárosiak eddig 
mennyit adtak?) Szegények, gazdagok, Biharból, 
Felvidékről egymást túlszárnyalva küldték be a 
honvédek piros véréért a hófehér tollaspárnát. 
Elmondta, hogy a nagy párnák között találtak 
egy kis babapárnát is, amit ötéves kis gazdája a 
kedvenc babájától elvéve, küldetett be ezzel a fel
írással: Ciliké párnája. Az ünnepély végén önkén
tes adakozásból kétszáz pengőn felüli összegben 
a szállítási költség is begyült. Igaz, hogy a zöld
keresztes testvér — maga is hadiárva — derűvel 
és mosollyal meg is forgolódott érte.
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Amikor kora reggel elindultunk, az asszo
nyok kis csoportja kijött búcsúztatni a vendége
ket. Az egyik csirkét, rétest, vajat hozott még 
tegnap, a másik most virágot, a'harmadik piros- 
hímes fehér kendőben édesalmát — az útra. Nem 
a bőségükből adtak. A kenyérfejadag és a heti 
öt deka zsír éppúgy kevés a dolgozó falusi gaz
dának, zsellérnek, mint a városi munkásnak. De 
épp olyan hősiességgel vállalják és hordozzák eze
ket a napokat, mint bárki más és amit adtak, az 
önmegtagadó szeretet áldozataként adták.

Kell-e félnünk, amíg a falu így tud áldozni 
és szeretni? *

Jegyzet. Nöolvasóink részére közöljük, hogy 
a honvédeknek készítendő párnák mérete 70X56 
cm, a huzaté 82X65 cm.

Egyes mezőgazdasági termények 
új ára.

A kormány a napokban tartott minisztertaná
cson megállapította az 1942. évi termésű mező
gazdasági termelvények hivatalos árait. A megál
lapított árakat itt ismertetjük.

A gabonafélék árai.
A búza ára változatlan maradt, a 78 kg-os 

minőség 30 pengő. Ezen alul minden fél kg hek
toliter súly után 15 fillért kell levonni. A 80 kg 
minőségnél jobb búza ára 1 pengővel, a 81 kg- 
on felüli pedig 1.50 pengővel magasabb. Ha a 
búzában 3 százaléknál több idegen anyag van, ak
kor a 3 százalékon felüli minden százalék után 
20—20 fillért kell levonásba hozni. Ez a rendel
kezés vonatkozik a csírás búzára is.

A rozs ára is változatlan, a 71 kg-os minő
ségű 28 pengő. A 71 kg-nál magasabb hektoliter 
súlyú rozsért ártöbblet nem fizethető. A 71 kg-on 
aluli minden fél kg hektoliter súly után 15 fillért 
kell levonni. A 3 százalékon felüli idegen anyag 
minden százaléka után, ha az takarmányozásra al
kalmas 18, egyéb keverék esetében 30, csírás sze
meknél pedig 20 fillért kell levonásba hozni.

A kétszeres tekintetében a rozsra megállapí
tott rendelkezések az irányadók.

A 65 kg-os takarmányárpa ára 24.50 pengő. 
Ha a hektoliter súly ennél nagyobb, fél kg-kint 
12 fillért kell hozzáadni 66 kg hektoliter súlyig. 
Ezen felül nincs többletnek helye. Ugyancsak 12 
fillért kell levonásba hozni a 65 kg hektoliter sú
lyon alul minden fél hektoliter kg után. Ha az 
idegen 3 százaléknál több, akkor többlet százaléka 
után, ha az takarmányozásra alkalmas 12, egyéb 
esetekben 25 fillért kell levonni.

A kopaszárpa ára 50 pengő. Ha a kopasz
árpában a másfajta árpa 6 százaléknál több, de 
10 százaléknál kevesebb, minden százalék után 
30 fillért kell levonni. Amennyiben a másfajta arpa 
10 százaléknál nagyobb mennyiségben található, 
akkor a takarmányárpára megállapított árat kell
fizetni. __

A sörárpa ára a következő: közönséges 29, 
elsőrendű 30, kiváló 31 pengő. Ezeket az árakat

azok kötelesek fizetni, akik engedélyt kaptak sör
árpa vásárlásra és azt a vételkor fel is mutatják. 
Ha ilyen vevő hiányában a sörárpát a Hombárnak 
ajánlják fel, az a takarmányárpa árát fizeti ki.

A 41 kg-os zab ára 27 pengő. A 41 kg-on 
felüli minőségért felár nem fizethető. Minden fél 
kg hiányzó hektoliter súly után 13 fillér a levonás. 
A 3 százalékon felüli idegen anyag minden száza
léka után, ha az takarmányozásra alkalmas 13 
fillér, ha nem alkalmas 25 fillér vonható le.

Az árak legalább 150 métermázsa eladása 
esetén vagonba, uszályba, raktárba vagy malomba 
szállítva és rakva értendők. Ha az eladásra kerülő 
mennyiség kevesebb 150 mázsánál, akkor a meg
állapított áraknál 50 fillérrel kevesebb fizetendő. A 
megállapított áraknál sem többet, sem kevesebbet 
fizetni nem lehet.

Azok, akiknek kék gabonajegyük van, jogo
sultak arra, hogy a Hombártól vagy a kijelölt ma
lomtól gabonát vásároljanak. Úgy a bizományosok, 
mint a malmok, kötelesek az ilyen gabonát juta
lékmentesen kiszolgáltatni. Szeptember 15-ike után 
azonban raktározás, kezelés és kamatköltség címén 
minden mázsa gabona után 36 fillért felszámíthat
nak. Minden bizományos és kijelölt malom irodá
jában és raktárhelyiségében feltűnő helyen ki kell 
függeszteni a kék gabonajegy alapján kiszolgálta
tandó gabonaféléknek a községi elöljáróság által 
hitelesített árát.

Az utalvány alapján a bizományostól vásá
rolt takarmányárpa és zab minden mázsája után 
1 pengővel kell többet fizetni, mint a megállapí
tott ár, ha a raktárban levő árpa és zab ugyan
abból a községből való. Ha az árpát és a zabot 
más községből szállítják a bizományos raktárába, 
akkor a megállapított árnál 3 pengővel magasabb 
várat kell fizetni.

Az őrleményárak.
A liszt legmagasabb fogyasztói ára az ország 

egész területén a következő: búzadara 82, 0-ás liszt 
78, egységes búza- és rozsliszt 42, grahamliszt 52 
fillér kg-ként. Ezek legmagasabb árak, amelyek 
lehetnek esetleg alacsonyabbak is olyan helyeken, 
ahol malom a közelben van és a szállítási költ
ség kevesebb.

A kenyér.
A kenyér fogyasztói ára Budapesten és kör

nyékén 44 fillér, viszonteladói ár 41 fillér, vidé
ken a fogyasztói ár 42 fillér, a viszonteladói 40 
fillér kg-ként. Ezek az árak 1942. augusztus 1-én 
léptek életbe.

Sertés, zsír, szalonna.
1942. július 23-tól kezdődően a következő 

zsír- és szalonnaárak vannak érvényben:
Zsír és szalonna. Az ország egész területén 

a hentesek és mészárosok által felszámítható leg
magasabb fogyasztói árak a következők: zsír és te
pertő 3 80, zsirszalonna bőrrel 3.14, bőr nélkül 
3.34, háj 3.60, kenyérszalonna és tokaszalonna bőr
rel 3.10, bőr nélkül 3.30, sózott 3.40, füstölt és 
paprikás 3.80, füstölt császárhús 4.40, szalonna- 
nyesedék 3.20 pengő kg-ként.
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A sertéshús ára vidéken 3.10—3.80 pengő, 
Budapesten 3.50—4.70 pengő között változik a 
hús minősége szerint.

Tej és tejtermékek.
A tej és tejtermékek árai 1942. július 24-töl 

kezdve a következők:
Tej. A tej fogyasztói ára Budapesten 50, Pest

környéken 48 fillér literenként. A vidéki fogyasz
tói árak törvényhatósági jogú városokban 40, a 
megyei városokban 38, a községekben 34 fillérnél 
nem lehetnek magasabbak. A fogyasztói árak alatt 
vidéken azt kell érteni, hogy a tejet a házhoz szál
lítja a termelő. Ha piacon vagy viszonteladó ke
reskedőnek árusítja, akkor mindenütt 2 fillérrebpj- 
csóbb literenként. A törvényhatósági jogú városok
ban a helyi hatóságok bizonyos esetekben 2 fil
lérrel magasabb árat is megállapíthatnak, tehát a 
fogyasztói ár ott 42, a piaci pedig 40 fillér is lehet. 
Ezt a piacokon kifüggesztik. A törvényhatósági 
jogú városokban ezek az árak azonban csak a vá
ros belterületére értendők, a külterületeken azokat 
az árakat kell fizetni, amelyek a községekben ér
vényesek, tehát házhoz hordva 34 fillért literenként.

Juhtej. A juhtej legmagasabb termelői ára az 
ország egész területén 58 fillér. A juhvaj termelői 
ára a vevőre való tekintet nélkül 5.20 pengő. A 
kiskereskedő által felszámítható legmagasabb ár 
5.80 pengő kg-ként. Gomolya termelői ára 3 pen
gő. Juhtúró 25 dekásnál kisebb csomagolásban 
3.50, 25 dekánál nagyobb csomagolásban, bélbe 
csomagolva 3.60 pengő kg-ként.

A hüvelyesek.
Az idei termésű hüvelyesek legmagasabb ter

melői ára abban az esetben, ha a termelő viszont
eladónak (kereskedő) árusít:

Bab. A legfeljebb 2% idegen anyagot tar-* 
talmazó fehér szokvány- és gyöngybab 59, fehér 
hosszú és lapos, gömbölyű és hosszú fürj- és egy
színű szinebab 64, tarka, vegyes és egyéb bab 56 
pengő métermázsánként a kereskedő raktárába be
szállítva.

Borsó. A legfeljebb 2% idegen anyagot tar
talmazó hántolatlan, zsizsikmentes borsó 10 ton
nás vasúti kocsiba vagy uszályba rakva: sárga 
(Viktória) 53, zöld (Express) 45 pengő métermá
zsánként.

Lencse. A legfeljebb 5% idegen anyagot tar
talmazó zsizsikmentes lencse 10 tonnás vasúti 
kocsiba vagy uszályba rakva: kisszemü 54, kö
zépszemű 64, nagyszemű 74 pengő métermázsán
ként. A természeténél fogva zsizsikmentes erdélyi 
lencse 74 pengő mázsánként.

Amennyiben a termelő nem a kereskedőnek, 
hanem közvetlenül a fogyasztónak adja el az árut, 
babnál 6, lencsénél 8 pengővel kérhető több az 
előbbi áraknál.

Egyéb hüvelyesek. Szöszösbiikköny (96%) 
115, pannonbükköny (96%) 50, édes csillagfürt 
(96%) 35, keserű csillagfürt (96%) 28, takar
mányborsó (94%) 60, csicseri borsó (95%) 53, 
szeges borsó (95%) 40, lóbab (95%), tavaszi 
bükköny (96%) 40 pengő métermázsánként a ke

reskedő raktárába szállítva vagy vagonba rakva. 
A zárójelben levő számok a megkívánt tisztasági 
százalékot mutatják.

A megállapított árak — a szöszösbükköny 
kivételével — 1942. november 1 -tői 1943. július 
31-ig havonként 20—20 fillérrel emelkednek.

A háború.
Honvédeink a Don völgyében.

A magyar honvédcsapatok Kurszk környéké
ről kiindulva, elértek a Don völgyéig. A hadi
tervek szerint a német csapatok dél felé, Rosztov 
környékére vonultak és a magyar csapatoknak 
maradt az a feladat, hogy Voronezstől délre véd
jék a Don vonalát, mert a szovjet csapatok itt 
akartak betörni.

A magyar csapatok mintaszerűen oldották 
meg ezt a feladatot és e nagykiterjedésű arcvonal- 
részen sorra visszaverték a szovjet támadásokat. 
A honvéd seregtestek feladata lényegében azonos 
azzal, amit a múlt év őszén a Dnyepr mentén 
oldottak meg, rendíthetetlen erővel fedezték a né
met csapatok támadásait és azok sikeres végre
hajtását.

Az ellenség egyébként nap-nap után meg
ismétlődő elhárító harcokban próbálta honvédeink 
ellenállását megtörni — sikertelenül. A szovjet 
déli hadseregcsoportjának válságos helyzete termé
szetesen a legkétségbeesettebb tevékenységre sar
kalja a Dnyeprtől keletre elterülő nagy erdővidé
ken összeverődött orvlövész bandákat is. Ezeknek 
megfékezésére is fokozottan harcolnak honvédeink, 
de a veszteségek mind az arcvonalon, mind az 
orvlövészek ellen működő csapatainknál alig 
számbajöhetők.

Honvédeink feladata a legújabb jelentések 
szerint az, hogy szilárdan biztosítsák az eddig 
elért hadműveletek sikerét és visszautasítsák az 
ellenség átkelési kísérleteit a Donon. A szövetsé
ges csapatok ugyanis a részben bekerített szovjet 
erők felmorzsolása helyett további fontos célok 
felé törnek előre.

Honvédeink kitüntetése.
A honvédvezérkar főnöke a Kormányzó Úr 

nevében a következő kitüntetéseket adományozta:
A Szovjet elleni hadműveletek alkalmával az 

ellenség -előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó maga
tartásért a Magyar Nagyezüst Vitézségi Érmet a 
hősi halált halt Wéber Ottó, Sebestyén Pál őr
mestereknek, Rab József, Prékop László, Kiss 
László, Orzsi Imre, Kiss József szakaszvezetőknek, 
Joó István, Csáky Sándor, Prédli József tizedesek
nek, Méry József, László Imre, Belloni István őr- 
vezetőknek, Sere János, Rauchlics Miklós, Bojtos 
Mihály, Völgyesi József, Szili Géza honvédeknek. 
Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásért 
Tóth László, Tóth Ferenc, Németh Antal őrmes
tereknek, Erdős Gyula, Márkus Lajos, Tóth József 
szakaszvezetöknek, Rusnyák László, Spisák József 
tizedeseknek, Nngymihály Mátyás őrvezetőnek és 
Jelinek Ferenc honvédnek.
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A Magyar Kisezüst Vitézségi Érmet az ellen
ség előtt tanúsított önfeláldozó magatartásért a 
hősi halált halt Sand Lajos, Szanda László őr
mestereknek, Vajda Sándor, Józsa István szakasz- 
vezetőknek, Fábián Gyula, Varga István, Kulg 
László, Dandó Ödön, Török Lajos tizedeseknek, 
Kissunyi Pál, Szánti Kozma Ferenc, Bús Gyula, 
Szűcs József őrvezetőknek, Horváth János, Molnár 
Lőrinc, Görcs Kálmán, Chiló József, Fülep Lajos, 
Körmendy János, Papszt Sándor, Csapiár Sándor, 
Farkas Győző, Kocsis Zsigmond, Sári István, 
Heiter Lőrinc, Somogyvári Imre honvédeknek, az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásért Feny
vesi Ferenc, Berzéki Ferenc szakaszvezetőknek, 
Both János, Fodor István, Gál István tizedeseknek, 
Farkas László, Zsitnyár Sándor, Endresz Mihály 
és Gerhát József honvédeknek.

A Magyar Bronz Vitézségi Érmet az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatartásért Bordás 
Alajos főtörzsőrmesternek, Günther Rezső őrvezelő- 
nek és Cseri József honvédnek.

M Világ folyása. Í8£
M _________________________ ü l

Országgyülés. Az országgyűlés képviselő
háza a múlt napokban elnapolta üléseit, hogy a 
felsőház letárgyalhassa a képviselőház által már 
elfogadott javaslatokat. A felsőház csak ezután 
kezdte meg üléseit, elsősorban a milliárdos mező
gazdaságfejlesztő törvényjavaslatot tárgyalták és 
azt kisebb módosításokkal elfogadták. Utána ülést 
tart a képviselöház is, hogy tudomásul vegye a 
felsöház határozatait. Ezt követőleg megkezdődik 
az országgyűlés rövid nyári szünete. A nyári szü
net körülbelül augusztus végéig tart, így szeptem
ber elején már rendes menetben tárgyalja az ország
gyűlés az új javaslatokat. Ezek között elsőképp 
szerepel a hadmentességi adóról szóló javaslat, 
melynek a lényege az, hogy aki a mostani háború
ban akár felmentés, akár alkalmatlanság miatt nem 
teljesít katonai szolgálatot, vagyoni viszonyaihoz 
mérten hadmentességi adót fizet. Ez a javaslat 
már régi kívánsága az országnak, mert indokolt, 
hogy aki katonai szolgálatával nem vesz részt a 
haza védelmében, az jelentékenyebb áldozatot 
hozzon a közért, legalább anyagiakban.

Délvidéken a Magyar Tudományos Fajvédő 
Egyesület családi házzal ajándékozta meg Gajdos 
Gábor bácsalmási sokgyermekes gazdasági munkást.

Befejeződött az aratás. A földmívelésügyi 
minisztérium augusztus 2-án adta ki legújabb ve
tésjelentését, mely szerint a búza aratása legtöbb 
helyen befejezést nyert, hordása és cséplése folya
matban van. A szemek teltek és szépek, a minő
ség jó.

A rozs aratását, a hegyvidékek kivételével, 
mindenütt befejezték. Hordása és cséplése folya
matban van. A vetések nagyon ritkák voltak, a 
kalászok elég nagyok, de sok helyütt ablakosak, 
a szemek szépek.

Az őszi árpa aratása befejeződött, cséplése is 
sok helyütt véget ért.

A tavaszi árpát legtöbb helyen learatták, 
hordása és cséplése folyamatban van. A szalma 
alacsony és kevés.

A zab aratása folyamatban van, sőt néhol 
már cséplik. A zászlók, egy-két kivételtől eltekintve, 
elég nagyok és tömöttek, de a késői vetések 
gyengék.

A tengeri ott, ahol elegendő mennyiségű 
csapadékot kapott, kedvezően fejlődik, több helyen 
azonban az eső már későn jött, itt a csőképződés 
és a magkötés kifogásolható. A szokatlanul hűvös 
éjszakák további fejlődésének nem kedveznek, így 
félő, hogy a késői tengerik nem fognak beérni. Ahol 
megázni nem tudott, esőt kíván.

A burgonya a sülevényes, forró homoktala
jok kivételével jól fejlődik. Ahol nem ázott meg, 
esőt kíván.

Kajszínbarackból, egy-két vármegyétől elte
kintve, gyenge a termés.

A szilva közepes termést ígér. Almából jó 
közepes, körtéből közepes, őszibarackból gyenge 
termés várható.

A dió néhol jó közepes és közepes, egyes 
helyeken azonban gyenge termést fog adni. A 
szőlők fejlődési állapota változatlanul jó. A korai 
érésű csemegefajták köztil a Csabagyöngye egyes 
helyeken már érésben van. Peronoszpóra-károk 
csak egyes helyeken mutatkoznak.

Hatásos védelem. Védőügyvédként szere
pelt egy kétesztendős kisfiú abban a pörben, ame
lyet édesanyja ellen indítottak az egyik bécsi bün
tető törvényszéken. A vád az volt, hogy az anya 
nem vigyázott eléggé fiacskájára s az anya kar
ján ülve, megragadta a tűzhelyen rotyogó tejesfa
zekat és leforrázta magát. A gyermek súlyos égési 
sebeket szenvedett, de felépült és viruló egészség
ben jelent meg anyja karján a tárgyalóteremben. 
A vádlott azzal védekezett, hogy nem tehet a bal
esetről, a gyerek rossz tulajdonsága, hogy min
dennek utána nyulkál és megfogja, amint az em
ber egy pillanatig nem néz oda.

— Milyen magas az ön takaréktüzhelye?
— kérdezte a bíró.

— Körülbelül mint az ön aszlala, bíró úr
— felelte az asszony. ,

Hozza csak ide a gyereket 1
Az anya engedelmeskedett. Amint a gyerek 

az asztalhoz ért, tüstént kinyújtotta kezét és meg
ragadta az ott heverő törvénykönyvet, szétszórta 
az aktákat, feldöntötte a tintatartót. A bíróság és 
az összes jelenlevők harsány nevetésben törtek ki, 
az ügyész pedig kijelentette:

— A fiatal „kolléga" ellenérvei annyira meg
győztek, hogy a vádat ezennel elejtem!

A bíróság természetesen ezekután felmentette 
az anyát.

Nagy csatornaépítési tervek. Az ország 
vízügyei egységes rendezésre várnak. Elsősorban 
azért, hogy az ezévihez és a multévihez hasonló 
belvizek ne ismétlődjenek meg. Szükség van ezen
kívül olyan csatornarendszer kiépítésére is, amely
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biztosítja az olcsó szállítást, csapadékos években 
a vizek elvezetését, száraz esztendőkben pedig az 
öntözést.

Ebből a szempontból legnagyobb jelentősége 
a Duna-Tisza csatornának lenne, amelynek épí
tési gondolata már évtizedekkel ezelőtt felvetődött, 
de annál előbbre nem jutott. Még azt sem dön
tötték el határozottan,, merre vezessen a csatorna. 
Most a földmívelésügyi miniszter elrendelte a 
Duna-Tisza csatorna előnyomozásának tanulmá
nyozását és erről Soroksár, Ócsa, Alsódabas, 
Gyón, Örkény, Tatárszentgyörgy, Lajosmizse, Új- 
kécske és Kecskemét, valamint az ebbe az útvo
nalba eső más községek hatóságait értesítette. Eb
ből az látszik, hogy ezen az útvonalon kívánják a 
a csatornát megépíteni.

A vízügyi kérdések rendezésének egyik ha
sonló fontos pontja a Siócsatorna hajózhatóvá té
tele. Ez azért fontos, mert a Dunántúl középső 
része kapna közvetlen viziutat a Dunához és a 
Duna-Tisza csatorna révén a Tiszántúlhoz. A Sió
csatorna költségeire 8 millió pengőt irányoztak elő. 
A balatoni Sió-zsilipnél a munkálatok már meg
kezdődtek. Ezt a csatornát úgy építik ki, hogy a 
Balatonból levezetett víztömeg elektromosáram elő
állítására is felhasználható legyen.

Itt említjük meg azt, hogy Hódmezővásár
helyen közgyűlést tartott a Körös-Tisza-Maros 
Armentesítő Társulat. Elmondották, hogy az Al
föld délkeleti részén még mindig mintegy 150 
ezer hold föld van víz alatt. A kormány a Szárazér 
rendbehozására és a szivattyútelepek javítására 
4.7 millió pengőt ad, amelynek fele kölcsön, má
sik fele segély lesz.

Engedély kell a  rádióhoz. Engedély kell 
ahhoz, ha valaki rádiót akar előállítani, javítani, 
megszerezni, birtokolni, bírlalni, átruházni vagy 
külföldről behozni. Nem kell előállítási engedély, 
ha valaki kizárólag saját használatára készít rádió- 
vevőkészüléket és már engedélye van rádió üzem
ben tartására. De ezt a rádiót nem szabad ingyen 
sem odaadni másnak. A már meglevő és enge
déllyel használt rádióhoz az előfizetőknek nein 
kell új engedélyt szerezniük.

Egy titokzatos gyógyítás magyarázata.
A szerencsétlen sorsú orosz cári család élettör
ténetéből tudjuk, hogy rossz szellemük, Raspu- 
tin, „csodálatos" módon meg tudta gyógyítani 
a vérzékenységben, ebben a szörnyű és gyógyít
hatatlannak hitt betegségben szenvedő kis trón
örököst. E „természet feletti" képessége tette ezt 
a paraszt, tudatlan szerzetest, aki amellett dőzsölő, 
erkölcstelen életet élt, a mélyen vallásos „Minden 
Oroszok Cárjának" és családjának feltétlen urává.

Az orvostudomány sokáig hiába kutatta e 
titokzatos gyógyítás magyarázatát, míg végül a 
vitaminok hatásának megismerése vezette rá a 
megoldásra.

Kitűnt ugyanis, hogy a C-vitamin elősegíti 
a vér megalvadását. Ekkor jutott valakinek eszébe, 
ama már feledésbe ment eset, hogy Rasputin állan
dóan tartott magánál szoptatós dajkákat, akiknek 
a tejére időnként szüksége volt. Senki sem tudta,

mi célból; és holmi beteges hajlamokról sugdos
tak. A legújabb orvosi vizsgálódás immár meg
fejtette a rejtélyt. Kitűnt ugyanis, hogy megfelelő 
táplálkozás mellett az anyatejben igen sok C-vita
min van és tényleg sikerült kimutatni az anyatej 
véralvasztó hatását.

Valószínűnek tartják, hogy Rasputin vala
milyen módon rájött erre. Természetesen nem 
kísérleti alapon, hanem láthatta valahol a paraszt
jai között az anyatejnek, talán éppen varázsszer 
gyanánt való alkalmazását vérzéseknél, amit az
után a trónörökösnél próbaképpen alkalmazott — 
sikerrel. Bizonyos, hogy ennek és nem „titokzatos, 
szuggesztív erejének" kell betudni gyógyító képes
ségét.

Lelki győzelem.
Mint meteor ha zuhanni kezd az égről, 
Úgy tűnök el én is a föld színéről.

El innen! Messze a földről.
Hát érdemes tovább így élni? 
Súlyos évekig rabláncon lenni! 

Legjobb lesz megpihenni.
Ám de ez mégsem dicső elmúlás, 
Az élettől, gyáván megfutamodás. 

Ez még nem a végleszámolás.
Bűnözni mertél? Bűnhődni merj! 
A szenvedéstől hát ne remegj! 

Bűnödért, bátran felelj!
Akkor vagy ember, ha lelked tiszta 
S rátalálsz, hol van a becsnek útja.

Istent imádd! És élhetsz újra.
D. 2032.

H aszn os tudnivalók.
eKtv

A hullott gyümölcs fák alatt hagyása 
veszedelmes. Nem sokat törődnek sokfelé a hul
lott gyümölccsel: lehullott, ottmarad! Ez helytelen 
eljárás, mert a hullott gyümölcs veszedelmes. A 
gyümölcs valami okból hull le. Legtöbbször férges. 
Ezt könnyen megállapíthatjuk, ha a gyümölcsöt 
kettévágjuk. A gyümölcsben levő féreg vagy a 
fán vagy a földben áthasonul, kifejlődik és tovább 
pusztít majd utóda. Ha a hullott gyümölcsöt össze
szedjük, akkor igen sok kártevőt pusztítunk el. 
A gyümölcs hullhat azért is, mert a fának valami 
baja van, víz vagy tápanyaghiány, de lehet más 
baj is, amit csakis a vizsgálódás dönt el. A baj okát 
igyekezzünk megállapítani és megszüntetni, a 
hullott gyümölcsöt azonban minden körülmények 
között szedjük fel, nehogy a baj még tetőződjön.

Vadkárok. A vadkárok kérdése mindig idő
szerű és napirenden van. Télen a nyulak csinál
nak nagy kárt a gyümölcsfákban, káposztás ker
tekben, tavasszal a fiatal vetést vágja össze a
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végigcsatangoló nagy vad, nyáron és ősszel az 
érni kezdő kukoricát ropogtatják és sokszor arat
nak a zab- és árpatáblákban a gazda helyett. Az 
ember kinéz a vonat ablakán, a tarlókon úgy ül
nek a tapsifülesek, mintha nevetnének az emberre: 
nekik semmi bajuk nem történhet. Nem szántanak, 
nem vetnek, de terített asztal van előttük minden
kor. A mai küzdelmes élet könnyű módját élvezik 
ők, ami csak némi kockázattal jár, mert drága 
még a patron is, az eddigi autós vadászok csak 
hébe-hóba mutatkoznak. Nem nehezebb a soruk a 
nagyvadaknak sem: hiszen nem régiben hallottuk 
az egyik erdélyi képviselő komolyhangú interpellá
ciójából, hogy több községet sorolt fel, hogy a 
nagyvadak a tél folyamán több marhát ragadtak 
el, mint amennyit a község lakosságának kimérésre 
levágtak.

Ilyenkor, nyár vége felé, ősz elején még job
ban megsokasodik a panasz a vadkárok miatt. 
Érthető is, most nem etetik őket, legfeljebb sóz
zák, az élelmet keressék meg ők maguknak. Meg 
is keresik, amint átváltanak egyik határból a 
másikba és közben a község lakosainak földjén 
jóllaknak. Hiába az is, hogy be van kerítve az 
erdő. Megszokták, áthágják, eltépik a korlátokat. 
Ahol meg kerítés sincs, ott pedig egészen szabad 
a megszokott út.

Zöldség és gyiimölcsaszatás. Már a tavasz 
vége felé. a nyár elején is többízben felhívtuk a 
falú népe figyelmét arra, hogy fordítson gondot a 
zöldségféléknek és gyümölcsöknek aszalás útján 
való tartósítására. Az aszalásnak igen nagy előnye 
a nedves eltevéssel szemben az, hogy nem kell 

. hozzá üveg, vagy egyéb nehezebben kezelhető és 
szállítható tartóedény, hanem az aszalt termény 
zacskóban, zsákban tartható száraz, szellős helyen. 
További előnye az aszalásnak az, hogy megold
ható minden más mellékkiadás nélkül, amennyiben 
kizárólag a nap melege útján is igen eredményesen 
lehet aszalni. Természetesen a kifejezetten aszalás 
céljára épített ilyen berendezéseknél az aszaláshoz 
meleget kell tüzelés útján fejleszteni, de még aki 
mesterséges hő mellett akar aszalni,/az is fel
használhat különben veszendőbe menő meleget, 
aszalásra. így főzésnél a tűzhely sütőterének mele
gét, sütésnél a kemence utómelegét stb. Az asza
lás tehát mindenképpen a gyümölcs- és zöldség
félék tartósításának legolcsóbb és egyben jó el
járása.

Különösen ott kell ezzel a kérdéssel foglal
kozni, ahol a kisebb mennyiségű és naponta szed
hető termény nem éri meg azt, hogy a távolabbi 
piacra fáradjunk vele. A gyümölcs- és zöldség
félék nagyrésze éppen a legnagyobb dologidőben 
szedhető, ekkor pedig mindent megelőz a főter
mények munkája. Viszont minden házban van 
valaki, aki a nyári időben is otthon tartózkodik 
és tesz-vesz a ház körül. Ezeknek a munkaideje 
is hasznosítható az aszalás mellett. Az aszalt ter
mény összegyűjthető, szükség esetén később értéke
síthető, egyébként pedig a téli időben friss táplá
lékul szolgálhat, amit különösen a serdülőknek, 
gyermekeknek kell bőségesebben fogyasztaniok.

Csak egy kis számítást tegyünk: ha minden ház
ban, ahol kis kert van, nem több, mint 2 kilo- 
grammnyi aszalt terményt állítanak elő, amihez 
kereken 20 kg zöldtermény kell, akkor ez legalább 
4 millió kilogramm, vagyis 400 vágón szárított 
főzelék, gyümölcs, igen nagy nemzeti vagyon, ami 
különben a legtöbb esetben veszendőbe menne. 
Ennek pedig az értéke egyre-másra számítva, leg
kevesebb 10 millió pengő: Az aszalás ideje leg
inkább most van itt: foglalkozzunk tehát vele.

Apró kertészeti fogások. A természet 
megfigyelői igen sok olyan tapasztalatra jönnek 
rá, aminek gyakran hasznát vehetik. A természet
nek nagyszerű berendezésében olyan törvényszerű
séget látunk, amelyek arra irányulnak, hogy az 
egyes növények védik, oltamazzák egymást és így 
egymás létérdekeit kiegészítik. Azt látjuk, hogy a 
káposztát eszik a hernyók, de nem mindenütt, kü
lönösen ott nem, ahol az egyes konyhakerti növé
nyeket vegyesen ültetik vagy vetik. A sárgarépa
légy megtámadja a sárgarépát, ha magába vetik 
és a hagymát a hagymalégy támadja meg, ha ma
gába termesztik, azonban ha a sárgarépa közé 
hagymát duggatnak, akkor a légy nem bántja, sem 
az egyiket, sem a másikat. Kelkáposztát, káposz
tát, ha egymagába termesztik, a galagonyaözön- 
dék hernyója megtámadja, azonban ha a káposz
tafélék közé paradicsomot, csak ritkásan is ültetünk, 
akkor a petézni akaró káposztaözöndék lepkéje 
messze elkerüli ezt a helyet és így a hernyó nem 
eszi a káposztát. Retket, kalarábét, káposztát a 
földi bolha előszeretettel keresi fel, de ha ezek kö
zé ritkásan kendert vetünk, a bolha messze elke
rüli. így védik a növények kölcsönösen egymást 
és mi ezt termelésünk biztonsága végett igen jól 
kihasználhatjuk.

Egy kis szárazság idején igen sok a panasz 
arra, hogy az uborka igen hamar megkeseredik. 
Ezen is segíthetünk, először már a vetésnél, má
sodszor a művelés, illetve az öntözésnél. Az ubor
kát csakis a mélyebb fekvésű helyeken szabad 
apróbb halmokra vagy bakhátakra vetni, ott ahol 
a talajvíz esetleg nagyon fent van, minden más 
helyen az uborkát mélyedésbe kell vetni, mert Így 
nem szárad ki olyan hamar; Az uborka tudvalévő
én 8—10 cm-re kinő a földből, mielőtt indákat 
enged. Ebbe a 8— 10 cm mélységbe kell vetni, 
hogy az indaeresztés előtt a felnyúlt szárat beta
karhassuk földdel. Az uborka csak olyan talajon 
termeszthető eredményesen, amelyikben elegendő 
nitrogén tápanyag van, ezért az uborka alá érett 
istállótrágyát és még kevés pétisót adjunk, de ne 
csak a fészekbe, hanem az egész uborkás földre, 
mert az uborkának dús gyökérzete az egész talajt 
át- és átjárja s így a tápanyagra mindenütt szük
sége van. Nitrogén trágyán kívül még meghálál
ja a kálit, ami az uborkát jóminőségűvé teszi. A 
nitrogén nagy és szapora termővé teszi, a káli a 
minőséget javítja. Az uborka nem fészekbe veten
dő, mint azt szokták, hogy 40—45 cm fészket 
csinálnak és abba vetnek 6—8 uborkamagot. Sok
kal jobb 8—10 cm. mély rónát húzni és abba 
szórjuk el egyenletesen a magot. Az uborka, ami-
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kor 4 levelet fejleszt, visszacsípendő, hogy hama
rább engedjen indát és hamarább forduljon termő
vé. Ez igen fontos, mert a korai uborka a legjobb 
minőségű. Az uborkát csak úgy lehet öntözni, ha 
az öntözővizet a sor közé húzott árkocskákba 
öntjük. Közvetlenül a tőhöz öntött víz az uborka 
megölője. Uborkát rendszeresen szükséges bordói 
lével permetezni, mert így tovább marad termőn. 
Az uborkát minden másnap szükséges szedni, 
mert a 3—4 napos uborka már erősen megörege
dett és az elöregedett uborka már keserű. A má
sodnaponkénti szedés az uborkát újabb és újabb 
termésre ösztönzi.

A konyhakertészetnek van még több apró 
fogása, amelyekről majd időnként meg-megemlé- 
kezünk. Az őszi uborka vetésének most van itt 
az ideje és így a fentiek ennél már jól felhasz
nálhatók. ________________________________

Tavaszi lehelet.
Borongós idő van, de enyhe szellő jár.
Kakas kukorékol s dalol a madár.
A méhek zümmögnek, a békák brekegnek,
Ki kell tárulnia mindenik kebelnek.

Ma hallom először a kakukot szólni,
Kinézek a rétre s látom azt virulni.
Néhány napja még csak bimbózott a platán,
Ma nagy zöld levelek csüngenek az ágán.
Ablakommal szemben van vagy öt darab, 
Lombjaik közt fészkel két kis vadgalamb.
Vígan turbékolnak, bár langy eső szemerg,
Nem tudják hogy itten egy bús rab mereng.

lm így jutott hozzám, rabhoz, a tavasz,
Ezért kél ajkamon bánatos panasz.
A tavasznak hangja ide is behallszik,
Mert amidőn én nem, az idő sem alszik.
Azt itt megtanultam, hogy az idő jár,
Igaz nehezen, mint megterhelt batár 
Oly lassan csikorog hosszú téli este,
Mint emelődaru nagy, otromba teste.
Most már csak tűrhető, bár korán kel a nap, 
Az idő már langyos, nem kell a kalap.
A hátam nem fázik, a szél nem süvölt,
Még a börtön is hiost derűs képet ölt.
Túl a kerítésen már a hegyek nyúlnak,
Alatta az út s rá erdők borulnak.
Gondolom, bennük most a mókus ficánkol, 
Gyöngyvirágok felett pillangóhad táncol.
A vadász is lépked, óvatosan, csendben,
Virág a kalapján, a puskája kézben.
Nem azért hozta azt, hogy mostan használja, 
Szokásból van vele, akár a kutyája.
A vadász hogy fáradt, leül egy dőlt fára,
És miután evett, rágyújt a pipára.
Milyen jó is neki, nem nyomja a bánat,
Pedig erdőben is láthat elég árnyat.

D. 2032.

8% S zerk esztő i üzenetek .

M. L. Köhida. Értesítését köszönjük. Továb
biakban is jó kívánságainkkal kísérjük és jó hí
reket remélünk.

Minden olvasónknak. A bűnös ember, külö
nösen, aki többször vétkezett, gyakran azt hiszi, 
hogy ő már soha többé nem tud abból a mély
ségből, amelybe belezuhant, felemelkedni; soha 
többé nem tud magának békés, rendes életet te
remteni. Ezért elkeseredik és meg sem próbálja, 
hogy megváltozzék, hogy helyet harcoljon ki a 
tisztességes emberek társadalmában s boldogabb 
jövőt teremtsen magának. Aki így gondolkodik, 
súlyosan téved és tévedésével saját magát teszi 
tönkre. Mert nem igaz az, hogy a büntetett elő
életű embernek nem ad a sors alkalmat arra, hogy 
új életszakot, új helyzetet teremtsen magának. El
lenkezőleg, ha híven és élesen figyeljük az élétet 
azt láthatjuk, hogy mindenkinek ad a gondviselés 
egy ilyen Nagy Alkalmat, csak a legtöbb ember 
nem veszi ezt észre, mert el van telve azzal az 
elfogultsággal, hogy „úgyse lesz ez már máskép" 
— „úgyis mindig rossznak kell maradnom stb." 
Ez az elfogultság megbénítja megfigyelőképességé- 
uek éberségét, lelkének érzékenységét s elmegy 
értetlenül, az Alkalmak mellett.

Persze többen azt képzelik, hogy életfordu- 
latokat előkészítő alkalmak egy-egy külső nagy 
szerencse formájában jelennek meg, holott ezek 
rendesen mint próbák jutnak el az ember életébe. 
Ha az ember megáll egy ilyen próbát, akkor a 
Gondviselés megfordítja sorsát, — ha nem állja 
meg a próbát, akkor visszavonhatatlanul elmulasz
tott egy alkalmat arra, hogy élete jobbra‘forduljon.

Nagyon tanulságos tenne, ha olvasóink megír
nák a Bizalomnak, hogy életükre visszatekintve mi
féle alkalmakat mulasztottak el sorsuk megjavítására, 
milyen próbákat nem álltak meg s csődötmondá- 
suk miféle kedvező sorsfordulatoktól vágta el őket. 
Ilyen igaz történetek elmondásával nagyon sokat 
segíthetünk másoknak, megóvhatjuk őket attól, hogy 
hasonló szerencsétlenséget okozzanak önmaguknak.

Olvasóink közül többeknek a közel jövőben 
megint alkalmuk nyílik arra, hogy próba elé ál
líttassanak. A mai háborús helyzet igen sok férfit 
katonasorba szólít s annak a katonának, ki be
csületességével, szótfogadásával s bajtársi jó szí
vével megállja a helyét, érdemeiért elfelejtik múlt
jának sötét foltjait s megadják a módot a felemel
kedésre. Viszont sehol a becsülethiányt és ösz- 
szeférhetetlenséget nem büntetik olyan szigorúan 
és azonnal, mint a háborúban.

„Vigyázzunk és imádkozzunk" — próba 
előtt állunk!___________________________ _____
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