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A Három király.
St. R. nyomán ford.: R. M.

Egy régi monda járja, hogy a Három szent 
királynak, akik életükben püspökök voliak és meg
haltak, csontjaikat Kölnbe szállították. Ezzel a 
mondával még egy másik monda is kapcsolatban 
van: a dánok egyik királya egyszer Kölnbe érke
zett és három koronát hozott a Három szent király 
részére. Mikor ismét visszatért hazájába, álmot 
látott: megjelent előtte a Három kiiály és három 
serleget nyújtott át neki. Az első serlegben arany, 
a második serlegben tömjén, a harmadik serlegben 
pedig mirha volt Midőn a dánok királya álmából 
felébredt, eltűnt előle a Három király, de a három 
serleg ottmaradt előtte. A három serleg három 
benső adottságot jelent. Ebben a mondában valami 
rendkívüli mélység rejlik. És pedig az, hogy az 
álmodó király egy bizonyos betekintést nyert a 
szellemvilágba, amikor megismerte a Három király
nak szimbolikus jelentőségét. Ennek a három nap
keleti bölcsnek, kik Jézus Krisztus születésénél ara
nyat, tömjént és mirhát áldoztak. És ennek a 
megismerésnek a nyomán egy maradandó értékhez 
jutott az emberi erényekből, melyeket szimbolikusan 
jelent az arany, a tömjén és a mirha. Az arany 
jelenti saját magunk megismerését, a tömjén a jám
borságot, a belső önbizalmat és az önfeláldozást 
jelenti. Az egyéni tökéletesedést, az egyéni kifej
lődést, az örökkévalóságnak magában való bírását 
pedig a mirha jelképezi.

Miképpen történhetett, hogy a király ennek a 
három erénynek, mint egész más világbeli adott
ságnak részesévé lehetett?

Neki ez a lehetőség azáltal sikerült, mert meg

kísérelte, hogy teljes lélekkel hatoljon be egy olyan 
szimbólum mélységébe, mint amilyen a Három 
király áldozatában rejlik, mikor adottságukkal Jézus 
Krisztusnak áldoztak.

A kegyelem.
Halkan ketyeg az óra a falon,
Játszik a nap a párás ablakon,
Magam vagyok idebenn egyedül,
Csak szívem ver a csenden keresztül.
Bús gondolatba ringatom magam,
Óh mennyi vérző szívű ember van,
Hitét veszítve ezer jajon át 
Viszi a láthatatlan keresztfát.
Nekem is fájt, vérzett már a szívem,
Nekem is volt a hit már idegen,
Szívem jaját a kereszthez vittem,
S meggyógyította ott a kegyelem.

írta: Mándi Janka.

Hadkötelezettségi és hadmentességi 
adó.

H adkö le leze tlscg i adó.

Egyszeri had kötelezettségi adót fizet az a 
hadkötdeles, aki végleges osztályozás . folytán a 
tényleges katonai szolgálat alól mentesül; akit 
póttartalékba helyeztek, akit a rendes, tényleges 
szolgálat első két évének kitöltése előtt a honvéd
ség kötelékéből elbocsátottak. Kivétel itt az az 
eset, amikor valakit hadi vagy honvédelmi rok
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kantnak nyilvánítottak. Tényleges szolgálat alól az 
mentesül, aki 1901-ben vagy ennél régebben szü
letett. Póttartalékba helyezésnél és a honvédség 
kötelékéből váló elbocsátásnál pedig azok nem 
esnek adó alá, akik 1941-ben vagy ezután tettek 
eleget állítási kötelezettségüknek.

Nem esnek hadkötelezettségi adó alá a papok; 
akik olyan földbirtoknak tulajdonosai vagy haszon- 
élvezői, amelynek kát. tiszta jövedelme a száz 
koronát nem haladja meg; akiknek tulajdonában 
vagy haszonélvezetében legfeljebb két lakószoba 
és egy üzlethelyiség van; akik üzletük vagy hasznot- 
hajtó foglalkozásuk után legfeljebb 600 pengő évi 
jövedelem alapján vannak általános kereseti adó
val megadóztatva; akik szolgálati viszonyban 
állanak és illetményük az alkalmazottak kereseti 
adójától mentes; akik napszám keresetből tartják 
fenn magukat;

A hadkötelezettségi adót általában annak a 
terhére kell kivetni, aki állítási kötelezettség alá 
esik. Ha azonban a hadkötelesnek az állítási 
kötelezettség utolsó évében adóköteles jövedelme 
nincs, akkor az adót annak a felmenőnek terhére 
kell kivetni, akinek a háztartásához a hadköteles, 
mint családtag tartozik vagy aki a hadköteles el
tartásáról köteles gondoskodni.

A hadkötelezettségi adó alapja a különböző 
jövedelemforrásokból származó jövedelem. Ház- 
birtoknál pedig a kivetett házadó összege. Föld- 
biitoknál a mértéke a föld kát. tiszta jövedelem 
minden koronája után 25 fillér. Házbirtoknál a 
házadó 15%-a. Az általános kereseti adó alá tar
tozó foglalkozásoknál a tiszta jövedelem 8%-a. Az 
alkalmazottak szolgálati illetményeinél évi illet
mény 67,-a. Tőke- és tantiemjövedelmeknél a jö
vedelem 12 7«-a.

Abban az esetben, ha a hadkötelezettségi 
adót a hadkötelesre vetik ki, akkor minden kis
korú leszármazója után 15— 15% kai mérsékelni 
kell az adót. Ha pedig a hadköteles felmenőjére 
(szülő, nagyszülő) vagy eltartójára vetik ki a had- 
kötefezettségi adót, — a hadkötelest nem számít
va — 15— 15°/.-kal mérséklik az adót minden 
olyan leszármazója után, akiért egyszer már 
fizetett hadkötelezettségi adót vagy aki már telje
sített két évi rendes, tényleges katonai szolgálatot.

H adm en tesség i vá ltsd g .

A kormány a had mentességi váltság fizetését 
akkor rendelheti el, ha kivételes hatalom idején 
jelentős mértékben hívnak be tartalékosokat és 
póttartalékosokat tényleges katonai szolgálatra vagy 
honvédelmi munkára.

Hadmentességi váltság fizetésére köteles 
minden Magyarországon lakó 24—70 éves férfi, 
aki az előző évben nem teljesített legalább 6 hó
napi katonai szolgálatot vagy honvédelmi munka
szolgálatot Mentesülnek a hadmentességi váltság 
alól: a honvédség, csendőrség hivatásos legény
sége, tiszthelyettesei és tisztjei; a rendőrség felü
gyelői szakán tényleges szolgálatban álló rendőr
ség és tisztviselők; a pénzügyőrség legénysége és 
altisztjei; a hadirokkantak; továbbá azok, akik

Budapesten havi 30, egyéb helyeken pedig havi 
20 pengőnél nagyobb lakbért nem fizetnek vagy 
ugyan a saját házukban laknak, de házuk legfel
jebb egy lakószobából áll; a napszámosok; akik 
egyszeri hadkötelezettségi adó alá esnek. •

A hadmentességi váltság mértéke 1—1 évre: 
Akik jövedelmi adót fizetnek, a tiszta jövedelem 
után 4.500 pengős jövedelemig 0.60%, 6.000 pengőig 
1%, 12.000 pengőig 1.2%, 18.000 pengőig 1.4%,
24.000 pengőig 1.6%, 30.000 pengőig 1.8%, 
4Ö.000 pengőig 2%, 60.000 pengőig 2.4%, 90.000 
pengőig 2.8%, 120.000 pengőig 3.4%, ezenfelül 
4%. Akinek nem kell jövedelmi adót fizetnie vagy 
ha kell is, de a jövedelmi adóalap megállapítható 
összege kevesebb, mint a lakbér alapján megálla
pított összeg, akkor a lakásbér, illetve a haszon
érték alapján állapítják meg a hadmentességi vált- 
ságot a következőképpen: a 900 pengőt meg 
nem haladó lakásbér 1—3%-át, 1.200 pengős 
lakbérig 2—5%-ot, 2.400 pengőig 3—67.-ot, 
3.600 pengőig 5—7%-ot, 4.800 pengőig 6—8%-ot, 
6 000 pengőig 7—97o-ot, ezenfelül 8— I07o-ot. 
Első szám az emelhető lakbér esetébeni százalékot 
jelzi, a második szám pedig a nem emelhető lak
bér esetébeni százalékot.

Ha a fizetésre kötelezettnek kettőnél több 
gyermeke van, akkor a lakbért annyiszor 107.-kal 
csökkentett összegben veszik számításba, ahány 
kiskorú gyermek tartozik az illető háztartásához. 
Ha pedig a fizetésre kötelezett betöltötte 30-ik 
életévét és háztartásához nem tartozik olyan csa
ládtag, akinek jövedelmét az övéhez kellene szá
mítani, akkor a lakásbér kétszeres összegben 
veendő. A vitézségi érem, Károly csapatkereszt 
vagy kardos és tüzkereszt viselésére jogosult had
mentességi váltságát 257«-kal csökkenteni kell. 
Aki a mostani háborúban legalább' három hóna
pon át teljesített katonai szolgálatot vagy honvé
delmi munkaszolgálatot, az elbocsátását követő 
időre 5070-os csökkentésben részesül. Aki pedig 
hat hónapig teljesített ilyen szolgálatot, az mente
sül a hadmentességi váltság fizetése alól. Az is 
mentesül, akinek hadmentességi váltsága az évi 
6 pengőt nem haladná meg.

A Három király útja.
A három bölcs király a szellem-szirtjén 
A tompa földről felérkezve eszmélt,
Feltűnt három korona a fejük felett, 
Szivében egyetlen egy csillag felelt.
Az Elsőnek lényét melegítvén,
A Másodiknak fényt lehelve 'élt,
A harmadik kútjára lelki vizef terelt, 
Mindhármuk külön saját lényeként.
Tudja Mind, hogy Krisztus megjelent,
A gyermekhez megtudák az utat 
Mert áldoztak tömjénnel mirhát, aranyat.
Ezzel útjára indult, mint lent,
Megérkezik míg az óra éjfélt mutat,
Már ím, a Világfény ad szárnyakat.

írta: S. A. Ford: R. M.
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A termelési jutalom.
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvény 

alapján a földmívelésügyi miniszter holdankét tíz 
pengő jutalmat ad minden gazdának, aki az idén 
az őszi szántást december 31-ig legalább 15 cen
timéter mélyen elvégezte. Feltétel még, hogy az idei 
őszi vetésterület legalább akkora, mint a múlt év 
őszén volt. A fél katasztrális holdnál nagyobb te
rületet egész holdnak kéll számítani, a fél kataszt
rális holdnál kisebbet pedig számításon kívül kell 
hagyni a jutalom szétosztásánál.

A futóhomok szántásáért nem adnak jutal
mat. De termelési jutalom jár a futóhomok birto
kosának akkor, ha pillangósvirágú takarmány nö
vényt vagy pillangós zöld trágyát termel. A jutalom itt 
is tíz pengő katasztrális holdanként. Feltétel még, 
hogy a futóhomokon gazdálkodó idei őszi vetés- 
területe legalább akkora legyen, mint a múlt évi 
volt és hogy a pillangós zöld trágyát, illetve pil
langós takarmányt 1942. augusztus 15. és 1943. 
március 15. között vesse el a birtokos.

Termelési jutalmat állapított meg éspedig 
ugyancsak tíz pengőt katasztrális holdanként a 
földmívelésügyi miniszter a gabonatermelők részé
re minden búza vagy rozsvetés után, mely meg
haladja az 1941. év őszén gabonával elvetett te
rületet

Aki termelési jutalomra számít, az őszi szán
tás és a gabonavetési jutalom tekintetében 1943. 
január 15-ig kell a községi elöljáróságnál bejelentő 
lapon beadnia igényét. Ha pedig zöld trágya el
vetéséért vagy futóhomokon termelt pillangós ta
karmányért .akar valaki jutalmat, 1943. március 31- 
ig kell a bejelentőlapot beadnia. A községi elöl
járóság a bejelentett adatokat megvizsgálja. Nem 
kap kedvezményt, illetve jutalmat az, aki az 1939. évi
IV. t.-c. (2 . zsidótörvény) rendelkezései alá esik 
és nem kap kedvezményt az sem, akinek szemé
lye nem alkalmas arra, hogy feltételezhető legyen 
róla, hogy a nemzeti termelést kedvezően fogja elő
mozdítani. Nem kaphat kedvezményt végül az sem, 
aki az általa elkövetett bűntett vagy vétség miatt 
a kedvezményre méltatlan vagy megbízhatatlannak 
tekinthető a kedvezmény szempontjából. Aki félre
vezeti a bejelentéssel a hatóságot vagy az őszi szán
tás után a munkálatokat saját hibájából nem végzi 
el, vissza kell fizetnie a jutalmat.

Igyekezzünk tehát minél többet termelni! 
Tartsuk szem előtt, hogy ez két szempontból is 
hasznos, mert nemcsak jutalmat kapunk’ érte, 
hanem édes magyar hazánknak is szolgálunk vele 
ezekben a súlyos, nehéz időkben!

A lengyel egészségügy.
Mikor a németek beléptek a háborúba és 

Lengyelországban egy villámháború során napról- 
napra óriási területeket foglaltak el, az indulást 
követő napokban azt tapasztalták, hogy katonáik 
közül igen sokan nem sebesülés, hanem járványos 
betegség miatt kénytelenek visszatérni a tábori kór
házakba. Nyilvánvaló volt, hogy ezek a katonák a 
belső lengyel vidékeken súlyos fertőzéseket kaptak

s legtöbbjüket tífusz vagy himlő támadta meg. A 
helyzet egyre súlyosabbá vált, minél távolabb ke
rültek a német csapatok saját országuk határaitól, 
így tehát a német katonai központok sietve egész 
orvos-karavánokat indítottak útnak a különös rej
tély megoldására s egyúttal megszüntet sére. .

Csakhamar kiderült, hogy Lengyelországban 
teljesen elhanyagolták az egészségügyeket azok, 
akiknek egyetlen gondjuk a bűnös úton való meg
gazdagodás és a népesség kihasználása volt. Mialatt 
a kormány hallatlan rövidlátással egyre-másra sze
relte fel lovasezredeit, abban a hiszemben, hogy 
dzsidásaival és ulánusaival egy az elmúlt századok
ban divatos háborút vívhat meg, míg halomra gyil- 
koltalta a Lengyelországban élt németeket, arra nem 
volt gondja, hogy az úgynevezett „halálkatlanokat" 
kitisztítsa és az abban a legszörnyűbb járványokat 
elszenvedő népen segítsen. Megállapítást nyert, 
hogy a himlős előfordulásoknak legfeljebb tíz szá
zalékát jelentették be a hatósági orvosok, akik kö
zül többen ezt a borzalmas járványt, mint egyszerű 
„meghűléses jelenségeket" kezelték. Rengeteg has- 
tífuszos • beteget találtak az elönyomuló németek 
ezekben a katlanokban, ahol valamennyi kút súlyo
san fertőzve volt s ahol jóformán egyetlen orvost sem 
találtak. A lengyelek ugyanis az ilyen katlanokat 
egyszerűen körüldrótsövényezték és magára hagyták.

■ A nagyobb városokban, mint például Krakkó
ban, számos kórház állt ugyan, de a piszok.és 
elhanyagoltság, amit a németek ezekben találtak, 
megcsúfolja évszázadunkat. Középkori állapotok 
uralkodtak ezekben az intézetekben. Krakkóban
260.000 ember él s ezt a tömeget mindössze 850 
orvos „vigyázta" egészségügyi szempontból. Ezek 
közül 710 orvos zsidó volt. A háromszázezer lakosú 
Letnbergnek mindössze 1100 orvosa volt, ezek közül 
negyven keresztény akadt. A lengyel vidékeken tíz
ezer emberre jutott egyetlen orvos.

Mikor a németek bevonultak Krakkóba, össze
vissza tizenhat orvost sikerült felhajtani. A többi 
átszökött a szovjethez. Jól tudták, ha német kézre 
jutnak, nem kerülhetik el a büntetést azért a rettene
tes mulasztásért, amit elkövettek. Kórházaikban 
számos súlyosan operált és aztán teljesen magára 
hagyatott beteget találtak a németek. Krakkóban 
szokás volt az, hogy a beteget műtétnek vetették 
alá s nyomban ezután a kezelését, élelmezését 
hozzátartozóira bízták. A megtalált könyvek azonban 
arról tanúskodnak, hogy a sebészek óriási össze
geket hajtottak be a szerencsétlen betegen a legegy
szerűbb műtétért is. Találtak Krakkóban olyan orvost 
is, akinek magánrendelőjében mindössze egy rozs
dás kés és néhány aszpirintabletta volt.

A német véderő, amely a legkiválóbb orvos
tanárait küldte ennek az állapotnak a leküzdésére, 
most abban a helyzetben van, hogy a halálkatlanok 
kifüstölésének befejezését és a volt lengyel városok 
teljes egészségügyi megtisztítását jelentheti. A varsói 
ostrom után a lengyel lakosság, mihelyt német kézre 
került, lelkiismeretes orvosi vizsgálatot volt kény
telen „elszenvedni" és ez a vizsgálat nem kevesebb 
mint hétszázezer himlős beteget eredményezett. 
Varsóban ugyanjs az ostrom előtt hatalmas vidéki
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embertömegek jöttek fel és a legszörnyűbb fertő
zéseket hozták magukkal. Még lepra is bőven akadt 
ebben a tömegben. Közel egymillió injekció kiszol
gáltatásával kezdte meg munkáját a német egészség
ügyi szolgálat s a lengyel vidéken tőbbmillió oltást 
kellett elvégezni, míg a járványoknak gátat szab
hattak. Úgy a városokból, mint a falvakból min
denekelőtt ki kellett takarítani a rettenetes piszkot 
s vagonszámra kellett bevinni oda a gyógyszereket. 
Tízével kellett építeni a járványkórházakat Jellemző, 
hogy a betegek annak dacára, hogy kitűnő ellátást 
és gyógykezelést kaptak, tömegesen szöktek át 
a bolsevistákhoz. Az eredményről már tudunk. 
A vörös hadseregben borzalmas járványok pusz
títanak...

Akik azonban a helyükön maradtak, azoknak 
ma már nincs gondjuk az egészségre. A szervezés 
csodálatos eredményét jelenti, hogy ma a volt len
gyel területeken sehol sincs járvány és hogy a 
lakosság minden hatszáz emberére jut egy jól 
felszerelt és lelkiismeretes orvos. A halálkatlanokban 
békességben munka folyik, a kutak, amelyek egykor 
a halált lehelték, eltűntek és artézi víz található 
mindenfelé. így aztán a betegségek is távolmaradnak 
az egykor számukra annyira kedvező vidékekről, 
amelyek nem fogják többé veszélyeztetni fertő
zéseikkel a lakosságot és a közöttük élő német 
munkásságot.

Világ folyása. §a$
J E T ________________________________ 3 *

A Kormányzó Ür beszéde a honvédekhez. 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós; Magyarország kor
mányzója karácsony estéjén a rádió útján a követ
kező beszédet intézte a harcoló honvédekhez:

— Honvédek! Kedves Fiaim! Karácsony es
téjén, a Megváltó születésének és a családnak ünne
pén, szeretettel és elismeréssel gondolok rátok. Ti 
ma a messzi orosz tél hidegében ünnepeltek, de ide
haza minden magyar tudja, hogy a templomokban 
csak azért zenghet a karácsonyi ének, mert ti áldo
zatos, küzdő lélekkel biztosítjátok az o'thon nyugal
mát. A ti itthonmaradt családotok körében is kigyúl 
ma a fenyőkön a szeretet melegítő fénye és a ma
gyar társadalom minden telhetőt elkövet, hogy kará
csony estéjén egy kis öröm költözzék a ti otthono
tokba. Valamennyien értetek imádkozunk és ha
zánknak, a kereszténység ezeréves védőbástyájának 
igaz ügyéért. Lélekben veletek vagyok s Isten ál
dását kérem harcoló honvédségünk minden tagjára!

A pápa beszéde. XII. Pius pápa karácsony 
estéjén beszédet mondott, amelyben a béke és a 
szociális igazság kérdéseivel foglalkozott. Kijelen
tette. hogy a béke alapja a rendezett társadalmi 
együttélés, amelyet a jogrend biztosít. Jogrend 
szerepe azonban nem az uralkodás, hanem a bé
kés együttműködés életerejének növelése. A szo
ciális kérdésekkel kapcsolatban kijelentette, hogy 
az egyház elitéli a marxista szociálizmus külön
böző fajait. Azonban az egyház afelett sem huny

hat szemet, hogy amikor a munkás javítani akar 
helyzetén, olyan rendszerbe ütközik, amely ellen
kezik Isten akaratával.

Ezután öt alapvető pontot jelölt meg az em
beri társadalom rendjének biztosítására. Ezek a 
következők:

1. Aki akarja, hogy a béke csillaga feltűn
jék és ragyogjon, az működjék közre, hogy ad
ják meg az embernek azt a méltóságot, amit Is
ten biztosított neki.

2. Védeni kell a házasság felbonthatatlansá- 
gát, teret, fényt és levegőt kell juttatni a család
nak.

3. Az általános boldogulás útja az egyéni ön
zésről és elszigeteltségről való lemondás.

4. Biztosítani kell a jogrendet és a jogérzést.
5. Olyan állami felfogást kell létesíteni, amely 

egyezik a kereszténység elveivel.
Hol és milyen esetben lehet kérvényezni 

katonai ügyben? A honvédelmi miniszter ren
deleté értelmében a hozzátartozók a tényleges ka
tonai szolgálatot teljesítő vagy .arra köteles csa
ládtagjuk (fiú, testvér, vő, unoka, férj) érdekében 
csak az alább felsorolt és az ott megjelölt helyek
re nyújthatnak be kérelmet.

A családfenntartói és a több katonát adó 
családok részére juttatható kedvezményért az első
fokú hadkiegészítési hatósághoz kell fordulni. 
Vagyis városokban a polgármesterhez, egyéb 
helyeken a főszolgabíróhoz.

A jelenleg rendkívüli fegyvergyakorlatra be
hívott tartalékosok és póttartalékosok egyéni sza
badságolása és nem tényleges viszqnyba helye
zése érdekében mindenkor a kedvezményben ré
szesíteni kért egyén állománytestéhez (póttestéhez) 
kell fordulni. Tekintet nélkül arra, hogy az illető 
a hadműveleti területen vagy a mögöttes ország
részben teljesít e szolgálatot. Ezt kizárólag csak 
családi vagy gazdasági érdek teszi lehetővé.

A besorozott, de tényleges katonai szolgálatra 
még be nem hívottak és azok, akik még sorozá
son nem voltak, minden katonai vonatkozású 
ügyükben csak a lakhelyük szerint illetékes hon- 
védkiegészítő parancsnoksághoz fordulhatnak.

A jelenleg tényleges katonai szolgálatot vagy 
rendkívüli fegyvergyakorlatot nem teljesítő tarta
lékosok és póttartalékosok pedig minden katonai 
vonatkozású ügyükben csak az állománytestükhöz 
fordulhatnak. Állománytestük a birtokukban levő 
szürke színű „ Igazol ványi Iap“-juk 15-ik rovatá
ban van feltüntetve.

Illetékes katonai hatóságok felhívják a hozzá
tartozók figyelmét, hogy ezekhez szigorúan alkal
mazkodjanak, mert csak így lehetséges, hogy 
minden jogos kívánságot gyorsan tudjanak elin
tézni. Érdeklődni is a megadott helyeken lehet a 
feltüntetett esetekben. Minden más katonai ügyben 
pedig a katonáknak a szolgálati utat kell betarta- 
niok és ezért ilyen ügyekben hiábavaló minden 
kérelmezés az illetékes katonai hatóságok szerint.

K enyérgabonát nem szabad darálni! 
Kenyérgabonát (búzát, rozsot, kétszerest) kézidará
lón vagy bármilyen rendszerű takarmányörlőgépen
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tilos megdarál ni, megőrölni vagy másképpen fel
dolgozni. Nem szabad sem saját szükségletnek 
sem más részére ilyen őrlést, darálást végezni. A 
kézidarálókon való kenyérgabonaőrlést, darálást a 
hatóságok megakadályozhatják.

Kézidarálót vagy takarmányőrlőgépet vásárol
ni csak mezőgazdasággal foglalkozóknak szabad 
és ezeknek is csak a községi elöljáróság bizonyít
ványa alapján. Aki kézidarálót a fenti tilalmas mó
don használ, nem csak megbüntetik, de a darálót 
és gabonát is elkobozzák tőle. Az elkobzott gép, 
termény árából a büntetett fél semmit sem kap. ’

^  Hasznos tudnivalók. |%
CsQS t' t,-

M egérett a gyapot M agyarországon is.
A háborúknak egy jó oldala is van: az emberisé
get arra késztetik, hogy segítsen magán és küzd
jön le egyáltalában nem jogosult előítéleteket, ide
genkedést az „új“-tól.

Különösen konzervatív népek fáznak az új 
termeléstől, a kísérletezéstől. Annak idején egész 
Európában milyen bizalmatlansággal fogadták a 
burgonyát. Két teljes évszázadba került, míg fel
ismerték, hogy az ínséges idők mentőangyala ez 
a sokszor elutasított, szerény és jóízű gyümölcs.

A kontinentális zár, melyet a XIX. század 
elején rendelt el Napóleon, késztetett világos fejű 
embereket, tudósokat arra, hogy próbálják meg az 
annyira szükséges cukrot, nád helyett répából elő
állítani. Európában azóta is csak répából, készült 
cukrot fogyaszt a lakosság.

Európát most ismét új kontinentális zár foj
togatja. Többek között gyapotot sem lehet behoz
ni és előreláthatólag hosszabb időn át a jövőben 
sem lehet majd. Ruházkodni pedig mindenképpen 
kell földrészünk lakosságának.

A Török-, Görögországban és Bulgáriában 
már most megtermő gyapot alig jön számításba 
Európa igényeinek kielégítésére.

Hazánkban lelkes emberek 1938 óta próbál
nak gyapotot termelni, hogy ezt a növényt is meg
honosítsák itt nálunk, ahogy sikerült a rizsterme
lést is meghonosítani, még pedig, mint tudjuk, igen 
jó eredménnyel.

A legutóbbi időkig nemleges eredménnyel 
jártak a kísérletek, mert nem állt rendelkezésre ko
rán érő fajták magva, illetve a mag nem volt meg
honosítva.

Reméljük, hogy a mai nyersanyaghiányban 
szenvedő élet gyorsítja a kísérletek, a termelés 
ütemét és elsodorja a gáncsoskodók érveit. Mert 
magyar gyapot immár letagadhatatlanul: van. Nem
csak kísérleti parcellákon, hanem komoly szántó
földi művelés során termett gyapot. Vetőmagja 
sem volt véletlenül kézügybe akadt ismeretlen faj
ta, hanem évek hosszú során át kitenyésztett ma
gyar ősök ivadéka. Mintatasaknyi magvakkal tör
tént kísérletezések során tenyésztette ki ezt a ma
got s szaporította évről-évre a magyar gyapotter

melés megteremtője, Nándor Ernő mezőgazdá
mig elérte azt a mennyiséget, mely az idei szán
tóföldi termelést lehetővé tette.

Keményebb problémája a magyar mezőgaz
daságnak nem igen volt, mint a gyapot meghono
sítása. Hazánkban több mint 130 év óta kísérle
teztek vele negatív eredménnyel. A sikertelenség 
talán részben azzal magyarázható, hogy hazai fo
nódákba behozott gyapotbálákban található olyan 
magvakkal kísérleteztek, amelyek túlságosan hosszú 
tenyészidejűek voltak vagy más olyan egyéni tu
lajdonságuk volt, amely eleve kizárta, hogy a ma
gyar éghajlat alatt megérjenek. Lehet azonban, 
hogy csak azért nem sikerült eddig, mert a kísér
letezők csak „kedvteléséből, mellékesen foglalkoz
tak vele s nem egész lelkűkkel, minden akara
tukkal feküdtek bele ebbe a munkába. Ezért ma
radtak a látszólagos korábbi sikerek csak félsike
rek, egy-egy esztendő véletlen kedvező eredmé
nye.

Nándor Ernő életcéljává tette olyan új növé
nyek meghonosítását, amelyeknek termesztésévei 
ellensúlyozni lehet azokat a súlyos válságokat, 
amelyek világpiaci hullámzások következtében bú
za-, tengeri-termesztésünket időközönként érték. 
Ennek a célnak szentelte minden munkáját s az 
ország különböző részeiben fekvő uradalmak által 
rendelkezésére bocsátott területeken tanulmányozta 
és fejlesztette tovább eredményeit. Az első na
gyobb területen a Hitelbank békésszentandrási 
gazdaságában folytatott gyapottermesztést.

A Hitelbank gazdaságának parcellázása után 
az Első Magyar Cérnagyár vette pártfogásába a ma
gyar gyapottermesztés sorsát. Cljpesti gyártelepén 
két éven át bocsátott rendelkezésre Nándor Ernő
nek területet s ezzel a példaadó intézkedésével 
nagyban hozzájárult az idei szép eredmény kiala
kulásához. Az újpesti talaj egyáltalán nem ideális 
gyapottermelés számára, de éppen az volt a cél, 
hogy kedvezőtlen körülmények között tenyésztőd- 
jék ki és minél több megpróbáltatás leküzdésével 
alakuljon ki a magyar gyapottermelés alapjainak 
megvetésére szolgáló szaporítóanyag.

Ebben az évben a cérnagyári területen kívül 
a Coburg hercegi uradalom mendci és dr. Nagy 
György üllői gazdaságában termesztett gyapotot 
Nándor Ernő mind a két helyen igen kielégiő 
eredménnyel. Még Budapesten, a Naphegy ormán, 
egy tigris-utcai villatelken is volt egy kisebb ültet
vénye. Ez is kiállotta a próbát, ott is megérett a 
gyapot.

Tagadhatatlan, hogy az idei hosszú és szép 
ősz elősegítette a kedvező eredményt, ez azonban 
legfeljebb a hozamot szaporította, mert a gyapot
nak ez a magyar fajtája június végén, július ele
jén kezd virágozni és a virág kifeslésétől számí
tott 40—45 nap alatt érik be a termés. Mivel pe
dig a virágzás folyamata késő őszig tart, az idei 
ősz annyiban segített, hogy még a szeptember 
elején kinyílt virágok is mégérlelhették termésü
ket. A magyar gyapotfajta életképességét igazolja 
az a körülmény, hogy az idei tavasz és nyár ked
vezőtlen időjárása egyáltalán nem hátráltatta fej

ti
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lódését. Minőségileg egyik nagy fonóüzemünk szak
értői vizsgálták meg a magyar gyapotot és kije
lentették, liogy vetekszik a jó amerikai fajtákkal.

Ezek az eredmények azt mutatják, ma már 
nem kétséges, hogy a gyapottermesztés hazánkban 
nemcsak nem fog ráfizetéssel járni, de a vele fog
lalkozó gazdáknak szép jövedelmet és hasznot is 
biztosít majd.

Olyan tények ezek, amelyekre minden körül
mények között fel keli figyelnünk, nem haladhat 
el mellettük közömbösen senki, aki a magyar gaz
dasági élet irányításában szerepet tölt be. Kétség
telen, hogy a gyapot e már meghonosítódnak te
kinthető fajtája éppen úgy beérik hazánkban, mint 
a paradicsom vagy a tengeri. Mindannyian jól tud
juk, hogy vannak évek, amikor a tengeri sem érik be 
s igy előfordulhat, hogy ilyen esztendőkben a gya- 
pottermesztés sem lesz sikeres. De amiként egy-egy 
ilyen sikertelen esztendő még senkit sem riasztott 
vissza attól, hogy a következő évben mégis vessen 
tengerit, éppen annyira kötelességünk, hogy a leg
messzebbmenő támogatásban részesítsük ennek a 
nagyfontosságú nyersanyagnak a termesztését. Ha 
annak a kb. 60 millió pengőnek, amit a külföld
nek évente kifizetünk a behozott gyapotért, csak 
egy töredékét szánjuk a magyar gyapottermesztés 
támogatására és fejlesztésére, óriási haladást ér
hetünk el önellátásunk terén.

Illetékes körök támogatása lehetővé kell hogy 
tegye azonban azt is, hogy Nándor Ernő, aki ezt 
a hazánk mezőgazdaáágában korszakalkotó ered
ményt tíz év áldozatos munkájával /elérte, már a 
jövő évi nagyban való termesztés során (100—200 
holdra 'elegendő vetőmag van ezidőszerint) ki
válogassa és kiképezze azt a gárdát, amely a fej
lődő gyapottermesztést gyakorlatilag irányítani lesz 
hivatva. Egyetlen ember fizikailag képtelen á  meg
felelő ellenőrzésre. Fontos továbbá, hogy ennek az 
új termesztési ágnak jelenleg egyetlen szakértője 
1943-ban minden gyapoltermelő gazdaságában hu
zamosabb ideig figyelhesse, irányíthassa a munká
latokat s necsak néhány órára ellátogató vendég
ként keresse fel az ültetvényeket, mint eddig. Le
hetővé kell azonban tenni azt is, hogy ez a lel
kes úttörő gazda olyan terület felett is rendelkez
zék, amely módot ad rá, hogy a magyar gyapot
fajtát további keresztezési és tenyésztési munká
val állandóan fejleszthesse és más növényekkel is 
zavartalanul folytathassa kísérleteit.

Az Első Magyar Cérnagyár példaadása re
mélhetőleg serkentőleg fog hatni valamennyi ér
dekelt félre s a gyáripar éppúgy, mint a gazda
társadalom egyforma lelkesedéssel és áldozatkész
séggel fogja támogatni ezt a minden ízében ma
gyar érdeket. Különösen most, amikor háborút vi
selünk és függetlenítenünk kell magunkat a beho
zataltól.

A kender és len házi feldolgozása. Alig 
egy emberöltővel ezelőtt még a mi népünk nagy
mértékben foglalkozott főleg kendertermeléssel és 
annak feldolgozásával, úgyannyira, hogy szinte ki
szorult a gyári szövet a falusi házból, mert hiszen 
alsó és felsőruhát is háziszőttesből készítettek.

Ma, a háborús helyzet, a műrostszövet, kény
szerítenek bennünket, hogy őseinknek ezt a szép 
és hasznos háziipari foglalkozását elővegyük.

A kender és len helyes házi feldolgozása 
körültekintést és hozzáértést kíván a vele foglalko
zóktól. így elsősorban azt kell szem előtt tartani, 
hogy a termesztett szőhető nyersanyagoknak a 
természetes szakítóerejét minden körülmény között 
megőrizzük. Elsősorban is nagy figyelmet kell for
dítanunk a kenderáztatásra, amely 7— 15 napot is 
igénybe vehet, aszerint, hogy milyen a víz hőfoka. 
Minél magasabb a víz hőfoka, annál rövidebb idő 
és minél alacsonyabb a víz hőfoka, annál hosz- 
szabb idő szükséges ahhoz, hogy a kenderrost
szálak leázzanak a kenderkóróról. Ezen áztatási 
folyamatot szigorúan ellenőrizni kell, nehogy a 
kendert a kelleténél tovább áztassuk, mert ez eset
ben a kenderrost a természetes szakítóerejét el
vesztheti.

Háziasszonyaink a legsúlyosabb és leggya
koribb hibát a fehérítésnél követik el, azáltal, hogy 
különböző fahamuból pépet készítenek, amelyben 
a fonalakat matringalakban, több-kevesebb napig 
áztatják, miközben a fonalak a hamulúg hatása 
alatt megfehérednek ugyan, de természetes szakító
erejüket nagymértékben, sokszor pedig teljesen 
elvesztik. Ezen eljárás miatt fordul elő az a sok 
káros eset, hogy a szövőknek megszövésre átadott 
kenderfonál, az elgyengítés folytán úgyannyira sza
kad, hogy a megszövése lehetetlenné válik. Az 
ilyen rossz eljárások miatt történik, hogy oly sok 
vég felhengerelt fonalat a szövőszékről készületle
nül kell eltávolítani. így a házi feldolgozókat is 
súlyos károsodás éri, de a szövőket is kellemet
lenül érinti.

Még most is előttem van egy példa, amely 
éppen a vezetésem alatt levő szövőtanfolyamon 
történt az elmúlt télen egyik kedves hallgatómmal, 
ő is a fentiekhez hasonló fonalat hozott be meg
szövés céljára. Az eredmény mintegy háromnapi 
vesződséges szövési munka után mintegy 50 cm. 
vászon, a csomókötések százaival a vászon fel
színén és a szövő minden jókedvének teljes el
vesztése, amit azzal a sanyarú kijelentéssel jel
lemzett többízben hogy inkább „kéthétig lógna a 
füstön" mint ily vesződséges szövési munkát 
végezzen...

Én magam senkinek nem ajánlom már a fent 
említettek miatt is a fahamuval vagy a klórmésszel 
való fehérítést sem, mert gyakorlatlanság, hozzá- 
nemértés esetén a fonalak természetes szakítóere
jét veszélyeztetik, ami pedig a legfontosabb, hogy 
ne hiányozzon a szövetekből. Részemről legcél
szerűbbnek tartom a napon való fehérítést. Ennél 
az eljárásnál a kész vászonneműeket fehérítjük és 
nem a fonálanyagot, azzal a régen bevált és cél
szerű eljárással hogy a nyers vászonneműeket 
nyári napos időben, gyepes helyre leterigetve, 
napközben többször tiszta vízzel bőségesen meg
öntözzük, így a vászonneműek néhány nap alatt 
kellőképpen megfehérednek, anélkül azonban, hogy 
ezáltal szakítóerejük kockán forogna. Általános 
hiba, hogy a háziasszonyok legtöbbje nem elégszik
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meg a félfehér vászonnemüvel sem, pedig kender
és lenszőtteseknél meg kell ennyivel elégedni s a 
hófehérség elérése helyett sokkal inkább fontosabb, 
hogy szöveteink természetes szakítóerejét megóvjuk!

A ricinusterm és értékesítése.' Az idei ri
cinustermés átvétele az idén is éppúgy történik, 
mint tavaly. Az ország területén, négy átvevő te
lepet állítottak fel: Budapesten, Szolnokon, Oros
házán és Baján. A ricinustermelö gazdáknak tehát 
ezen helyek valamelyikére kell a ricinustermésüket 
beszállítani. Mégpedig arra az átvevő telepre, amely
nek körzetébe tartoznak. Ezt közölték is ille
tékes helyről a szerződés alapján a termelő gaz
dákkal már szeptember végén. Aki ilyen tájékoz
tatót nem kapott vagy azért, mert nem szerződés 
alapján termelt ricinust vagy egyéb okból, az le
vélben jelentse be terméseredményét az Olajmag 
Értékesítő Szövetkezetnek (Budapest, Vigadó-utca
6.) és kérjen tőle tájékoztatót. Ebből a tájékozta
tóból megtudhatja, hogy melyik körzethez tartozik 
és hogy milyen módon szállíthatja el termését a 
megfelelő átvevő telepre.

Fontos tudnivaló a gazdák részére, hogy a 
ricinusmag termését tokos állapotban kell leszállí
tani. Ez azért fontos, mert így a mag avasodása 
a legkisebb e csökkenthető. A leszállításra kerülő 
idei termés minőségét a kifejtett mag fajsúlya és 
az avas vagy éretlen magvak száma alapján hatá
rozzák meg. A' fentemlített helyeken az átvétel és 
minősítés helyességét ellenőrző bizottság fogja fe
lülvizsgálni. Ebben a bizottságban a gazdákat az 
Országos Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje kép
viseli.

Ez évi ricinustermést már rendelet szabá
lyozza, ami már ismeretes. Megállapítja ugyan
is a rendelet, hogy kinek mekkora területen kell 
olajos magvakat termelnie. A ricinustermeléssel kap
csolatban a gazdáknak módot nyújtanak arra, hogy 
a ricinus szárításához igen alkalmas és bevált gó- 
rékat kedvezményesen építhessenek. Ilyen szárító 
góré építéséhez 50 %-os építési segély igényelhe
tő a főldmívelésügyi minisztériumtól. A góré leí
rása és tervrajza ingyen szerezhető be a Futura 
olajmagosztályától (Budapest, Vigadó-utca 6.). Eb
ben az ügyben és minden olajosmagügyben ehhez 
a megadott címhez kell fordulni mindennemű ér
deklődéssel.

Gyűjtsük a  Csuhét. Egyízben már felhívtuk 
a falu népének figyelmét arra, hogy a, kukorica- 
fosztás idején becsüljük meg és gyűjtsük össze a 
csuhét, a kukoricafosztásból származó borító leve
leket. Most ismét erre figyelmeztetjük olvasóinkat, 
mert komoly takarékosságot jelent a csuhé össze
gyűjtése.

Mindenekelőtt szem előtt kell tartani azt, 
hogy a jövőben raffia vagy egyéb kötözőzsineg 
még kevésbbé áll majd rendelkezésünkre, mint a 
múltban. Pedig most is elég baj volt a kötözőanyag 
beszerzésével. A raffiát pedig tejjes mértékben pó
tolja a csuhéból tépett kötöző. Igen jól használ
ható tehát a csuhé ott, ahol eddig raffiát használ
tunk. De nemcsak kötözőzsinegpótlásra használ
juk a csuhét, hanem az ország igen sok vidékén

nagyarányban használják háziipari készítményekre, 
nyári lábbelik, lábtörlők és hasonló fonott dolgok 
készítésére. Egyes megyékben úgy vásárolják ösz- 
sze a közjóléti szövetkezetek a csuhét, mert alig 
győzik kielégíteni a feldolgozás szükségletét. Má- 
zsánkint 15 pengőt is fizetnek a kukoricafosztás- 
ért, ha az száraz, válogatott, világos színű.

Ezekből következik, hogy a gazdák a maguk 
részére is értékesíthetik a csuhét, mert felhasznál
hatják majd kötözésre, ha most összegyűjtik, ha 
pedig nincs szükségük rá, akkor eladhatják azok
nak a háziipari szövetkezeteknek, melyek keresik 
és megvásárolják a csuhét. Mindebből viszont kö
vetkezik az is, hogy ha valaki egy-egy községben 
gyűjtés, kereskedés formájában foglalkozik ezzel, 
használ a köznek is, saját magának is.

Háziipari szövő- és fonótanfolyam ok. A 
múlt évben csaknem ötvenezer holdon termeltek 
az országban fonalas növényt, lent és kendert. Ennek 
a termésnek a feldolgozására az iparügyi minisz
ter háziipari szövő tanfolyamokat rendeztet szerte 
az országban. A tanfolyamokon kizárólag a szö
vést fogják oktatni. Nagy szükség van erre, mert 
ebben az esztendőben, remélhetőleg, a len- és 
kendervetés meg fog duplázódni, tehát olyanoknak 
is meg kell tanulni a szövést, fonást, akik eddig 
nem értettek hozzá.

A faterm elés előm ozdítása. A földmíve- 
lésügyi miniszter felhatalmazása alapján az erdő- 
igazgatóságok megengedhetik az 1942—43-as év
ben az erdőtulajdonosoknak a rendkívüli fakiterme
lést. Nem lehet azonban engedélyezni a rendkívüli 
fahasználatot az olyan erdőtulajdonos javára, akinek 
erdeje határsávban fekszik s a katonai hatóság nem 
egyezik bele a kitermelésbe; továbbá annak, 
akinek erdejében a főhasználat is szünetel.

Gyümölcsfák term ésének fokozása. A 
gyümölcsfa nem minden évben terem. Igazi na
gyobb termés csak három évenként van, aminek 
oka az, hogy a nagyobb tétmés megnevelése és 
beérlelése a gyümölcsfát megviseli s így néhány 
évig nem hozhat nagyobb termést. Ez a termé
szetes folyamat, amivel minden gyümölcstermelő 
tisztában is van. Rendszeres gondozással elérhet
jük azt, hogy fáink minden évben hoznak termést, 
igaz, a nagyobb termés csakis bizonyos időközök
ben lesz. A gyümölcstermés biztonságát úgy moz
díthatjuk elő, ha augusztus hó közepétől, amikor 
már jobban ráérünk, a gyümölcsfák koronáit 
kiritkítjuk és az elszáradó ágakat eltávolítjuk. 
Augusztus hónap közepén a gyümölcsfák, egy
általán a fák, növekedésüket beszüntetik. Hajtásai
kat beérlelik és a rajtuk ejtett sebeket beforraszt
ják. A fák készülnek a télre és a jövő évre. Ha 
ebben az időben a koronát kiritkítjuk, akkor nem
csak a sebhelyek forradnak be, hanem a rügyekbe 
tartalékolt jövő évi tápanyagok is csak ott tárolód
hatnak, ahol arra szüksége van a termelőnek. A 
levágott hajtásokba így tápanyag nem tárolódhatik, 
ami által a megmaradt részek bőségesebb táp
anyaghoz jutnak, aminek eredménye a jövőevi 
termés. Igen egyszerű és kézenfekvő tény ez. 
Mégis mit látunk? A gyümölcstermelők régi és
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rossz megszokásból a koronaritkítást februárra 
hagyják, amikor azokba a hajtásokba is kerültek 
tartalék tápanyagok, amelyeket eltávolítunk. Ezt 
tovább így tenni nem szabad, ha .termésünket 
fokozni akarjuk.

Legelők tisz togatása . Ha a községi legelő
kön végigmegyünk, azt látjuk, hogy a legelők 
telve vannak gazzal és tövissel. Igen szépen ki
fejlődött a legelőknek annyira veszedélmes gyom
növénye, a gilicetövis, amelyik annál jobban ki 
tud fejlődni, mert a jószág szúrós volta miatt 
messze elkerüli. Megfigyeltünk néhány legelőt, 
különösen olyanokat, amelyek közvetlenül gyakran 
megtett utunk mellet! terülnek el és azt látjuk, 
hogy ezeken a legelőkön a gyomnövények évről- 
évre szaporodnak. El is szaporodhatnak, mivel 
csak késő ősszel irtják, amikor már magjukat be
érlelték vagy ami még elég gyakori, sohasem irt
ják. Így nincs mit csodálkozni, hogy a gaznövé
nyek annyira elszaporodnak. A rétekről és a lege
lőkről a gaznövények csak akkor irthatók ered
ményesen, ha azokat sohasem engedjük megerő
södni, mert így legyengülnek, kimerülnek és nagy
részt el is pusztulnak. Ha azonban erre nem 
vigyázunk, akkor azok erőteljesen fejlődnek és 
dúsan hoznak magot. A legelő igen fontos az 
állattenyésztés szempontjából és céljának csak 
akkor felel meg, ha gondozott, nem gaztól felvert. 
A gazirtásnak ősszel van a végső ideje. Az irtás 
úgy történik, hogy a sűrűn álló gazt lekaszáljuk, 
ha ritkásan van, kapával kikapáljuk- és a lekaszált 
vagy kikapált gazt a legelőn megszárítjuk és 
később elégetjük. Sokkal jobb lenne a kiirtott gazt 
a legelőről azonnal lehordani, 'mert így a beszá- 
radás alatti maghullatás sem gazosítana.

A gazt tulajdonképen állandóan irtani kell, 
de nyár utóján van a legjobb alkalom erre, mert 
akkor van egy kis idő az ilyen végtelen fontos 
munkák elvégzésére.

Az e re jé t vesztett Istállótrágya. Ősszel van 
itt az ideje a nyáron felgyülemlett istállótrágya 
kihordásának és abban az időszakban hordják is 
mindenfelé ki a földekre az istállótrágyát. Az idén 
legtöbb helyen nem lehetett szántani, mert nem 
volt elegendő eső és a földek nagyon szárazak 
voltak. Ha úgy járnak el, mint általában szoktak, 
hogy a trágyát a föld különböző helyein egy
szerűen ledúrják és otthagyják vagy a trágyát 
széjjelteregetik, hogy majd az eső után leszántják, 
akkor így vagy úgy, a trágya-igen sokat veszít 
tápanyagából. Ha több rakásba rakjuk le, akkor 
kevesebb a veszteség, mintha széjjelteregetjük, 
de egyik mód sem jó. Az istállótrágyának a leg
értékesebb része áz, amelynek szagát, a jellemző 
istállótrágyaszagot adja. Ez nem más, mint a lég 
drágább növényi tápanyag, a nitrogén. Ez a 
nitrogén száll el visszapótolhafatlanul, elrepül a 
levegőbe, ennek hasznát a vetés már nem hasz
nálhatja. Az istállótrágyában levő foszfor, káli és 
a szervesanyag megmarad és a nitrogénből csak 
annyi, mint amit a föld, amelyen össze van rakva 
vagy kiterítve, magába vesz nagyhirtelenül. Ez a

mennyiség azonban kevés, illetve az istállótrágyá
ban levő nitrogénnek csak igen kis százaléka.

Az kétségtelen, hogy nagy szárazságban 
nem lehet a kihordott istállótrágyát leszántani és 
hogy a nitrogén elillanását megakadályozzuk, úgy 
kell eljárnunk, hogy a kihordott istállótrágyát a 
lehányás után szépen összerakjuk és azután kevés, 
8—tO cm földet hányunk rá. Ha így járunk el, 
akkor a trágya nem szárad ki, a benne levő nitro
gén nem illan el és az így leföldelt istállótrágya 
még szépen utána érik. A földeken levő istálló
trágyát eső után könnyen széthordhatjuk leszántás 
előtt és azt mielőbb le is szánthatjuk, amikor a 
legértékesebb részét megőrizzük a vetések számára. 
Az bizonyos, hogy így eljárva, egy bizonyos munka- 
többlettel dolgozunk, de busásan megfizeti az a 
haszon, ami így a termésnél mutatkozik. Ne feled
jük: a gazdálkodás nem egyéb, mint a folytonos 
és feltétlenül értelmes munkák láncolata és a gazda 
annál jobban megtalálja számítását, minél keve
sebb szem hiányzik és minél, erősebbek a lánc
szemek.

Dávid király 85-ik Zsoltára.
(A fogságból szabadultak imádsága és reménysége.)

Jóakarattal voltál Uram a Te földedhez: vissza
hoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat...

Megbocsátottad népednek álnokságát, elfe
dezted bűnüket.

Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordí
tottad haragod minden gerjedezését.

Hozz vissza bennünket is, szabadításunk Iste
ne és szüntesd megellenünk valóbosszankodásodat!

Mutasd meg nekünk Uram a Te kegyelmedet 
és a Te szabaditásodat adjad meg minékünk!

Tisztaságnak szobra!
Szeretnék alkotni egy végtelen csodát,
Megörökíteni a tisztességnek. szobrát.
Bámulatos szobrot, amilyen még nincsen
S felállítani a múzeum kertben.

Egy női alakot, kézben olajággal,
Előtte gyermeket angyal arcocskával,
Leeresztett hajjal, nemes tekintettel,
Lába előtt virág, szétszórt levelekkel!

Már vány táblát reá, arannyal bevésve.
„Ez a megtestesült tisztaságnak nőjél" * •
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FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE.
Budapest, V., \larkó-utca 27. földszint 6. szám.

L 0, M _______  „ . . . .

■ Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában


