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tk lenri... Négy év óta

Magyar népünk mérhetetlenül
t í h í ^ b

ÉLMAJS2ERT,

s szinte még többet azután. Az
& része is, enelyi)- otthon ma-
radt, az is amelyik biztonság-
keresésében otthontalanná* vált.
Muhi ée Mohács mellett az el-
múlt esztendők mint a legna-
gyobb nemzeti katasztrófa kor-
szaka soroltatnak b$ a magyar
történelembe. Nagyobb, mint
Trianon.
Ha magánkbaszállva megmérjük
multunkat, egyénekét és a nem-
zetét, nyilván meglátjuk, hogy
ezekben az esztendőkben Isten
ítélete vonult el felettünk;
ez van ma is rajtunk. De meg
kell hallanunk az 8 szüntele-
nül hangzó Igéjéből,hogy az i-
télettel istennek más célja is
van, mint a büntetés, inert ha
nem lenne, vájjon miért marad-
tunk meg? Otthon is,itt is el-
viselhetetlennek tetsző próbák
kibirhatatlannak érzett szen-
vedések és a bennünket ért
nyilvánvaló pusztító emberi i-
gazságtalanságok ellenére mi-
ért maradtunk meg mint nép,mi-
ért hívnak még mindig magyarok
nak s miért van meg- megkötöz-
ve, szétdarabolva, megtépázva
- remegő féltésünk,olthatatlan
vágyaink, kitörölhetetlen sze-
retetünk tárgya! KAGfAhORSZÁG.

Mert más célja is van velünk
Istennek. Az ami I.Péter,2;9-
ben van m- &irrva. Rogy legyünk
választott nemzetség, szent
nemzet, megtartásra való nép.
Itt kinn sok nyomoruagg közt
él$ magyarok ne feledjétek,
hogy ma több magyar református
evangélikus és unitárius gyü-
lekezet van az ország határain
kívül,mint belül.Isten kegyel-
méből megmaradt számunkra a ma
gyárul szóló Ige és itt,idegen
ben uj gyülekezetekben gyűlhet
tünk egybe. / d /

Lehet-a se^ltn $ máson, mikor az ember maga is a legsür-
gősebben segítségre szorul ?
Lehet,- ezt bebizonyította az a néhány lelkész és a mel-
léjük állt világiak, akik éveken .ít, minden segítség nél-
kül, magukra vállalták a hazátlan, nyomorgó, a világon
mindenkitől elhagyott magyarok istdpolását. A semmiből.
Négy év hosszú idő; minden hazai készlet -.;-t.olsó morzsáig
elfogyott rég; az évszakok v<ltj&k egymást, esővel, hó-
val, a ha munka nincs, vízum ninos az odébbjutásra, pénz
és élelem sincs - áll a magyar család az ég alatt,éhezés-
től fakós^rga arccal, hazájából kirekesztve, a teljesen
réazvétlen idegenben. A nagy haíalai politika aug a feje
felett, óriás tervekkel, ígéretekkel - segítség sepmi. E-
veken át. Pedig a kis Jánoskáknak, Piroskáknak kedden éa
szerdán és pénteken enni kell adni valamit, különben az
éhezés és fagy nyomoréksági t viselik majd egész életükben.
Ha egyáltalán megmaradnak.
Lelkigondozó szolgalatunk néhíny emberének, kik maguk
sem laktak jól évek óta, ruhájuk rojtos, cipőjükön átfo-
lyik a viz- igy és ilyen osal-ídokat kellett látogatni s a
szó teljes értelmében "tartani bennük a lelket". Anélkül,
hogy valamit adhattak volna az öltözetlenségtől és éhség-
től lázas szemű gyermekeknek. Tartani, megőrizni őket a
legvégsőtől, legrosszabbtólí az utón'Hastól, vagy öngyil-
kosságtól. Azok számára,akik Isten Ügyének szánták életü-
ket,most vált drámai feladattá,fizetés,iroda,hatósági tá-
masz nélkül is megtartani e osaládokat olyan utón, hogy
az ne legyen Örök szégyenné a magyar fajt-íra. Megtartani
őket éhesen, rongyos&n is: az imádkozásnak.
Sikerült-e ez? A befogadó olasz, német, osztrák föld és
a megszálló hatalmak statisztikája mondja :

"a külföldi menekültek közt erkölcsi maga-
tartásban, munkásságban ̂ esalkaimazható-
ság&an a magyar csoportok járnak elUi... "

Ez a statisztika persze nem szól arról, hányan pusztul-
tak el legyengülten valanely betegségnek esve áldozatul,
mikor csekély feltáplálással meg lehetett volna menteni
őket. Elkövetkező évszázadok fognak beszélni és irni er-
ről a kisemmizett, megalázott magyar népronosról. És iga-
zolni fogják hazaszeretetében, magatartásában. Csak akkor
már késő lesz fájlalni a mostani nyomorba fulladt, pusz -
tult magyar értékeket. E néptöredék igazsága és nemzeti
meg létjogai felismerésének és a rajta való segítésnek
itt van a végső, égőén sürgős ideje. A világtörténelem
és saját leszármazóink kérik tőlünk számon sorsukat !
Ezek a gondolatok kötelezték el számunkra szolgálatun-
kat. Istentiszteleteket tartottunk, Bibliát, iratokat

bKRt̂ margyaggt nyelven, a magyarul nem tudókkal jár-
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tuk a lakás- és mankahivatalokat.
A türelem, hit gyümölosöt hozott,

két svájci pap

jelent meg egy délelőtt bregenzi
irodánkban. Érdeklődéssei figyel-
ték munkánkat s az utolsó menedék
ként hozzánk betoppanó elcsigá-
zott, rongyos magyarokat. A lel-
készek egymásra néztek. Hazatéré-
sük után néhány nappal értesítet-
tek bennünket, ezer kiló élelmi-
szert és 700 kílö ruhaneműt ka-
punk a svajoi református Hilfs-
werk-től.
A kis Svájc a háborús években
és azután hozott jótékony áldoza-
tai, valamint az olasz, spanyol,
belga ínséges protestánsok állan-
dó segélyezése mellett reánk is
gondolt. Amit adni tudnak, sok-
ezer hívünkre gondolva, nem sok,
-csekélység jut csak egy-egy sze-
mélyre... de a jóság keze elért
bennünket, gondolnak ránk, törSd-
nek velünk !

Ezt a kis újságot,

első egy-két számunk elSállitási
költségeit szintén 6k vállalták,
így legtávolabbi otthonukban is
felkereshetjük a magyar szóra,be-
tű re kiszomjázott híveinket. J^
svájci lelkészek maguk hangsúlyoz
ták,hogy az árva magyarok számára
nem szabad elnémulni a magyar nyel
vü Igének. Míbgl jelentetjük meg
további számainkat,nem tudjuk.Ne-
künk nincs tőkénk. Arra gondolunk
hogy amig egy-két hónap alatt meg
találjuk támogatóinkat,addig ta-
lán

a kicsi Svájc után Amerika is

elvállalhatná néhány számunk kBit
ségét.Nem kívánjuk ingyen: kis uj
ságunkat rendszeresen küldeni fog
juk az amerikai magyaroK részére
s benne hü, mozgalmas képét adjuk
mindig az európai protestáns ma-
gyarok életének. Ez az áthidaló-
tájékoztató munkánk talán megér
odaáti testvéreinknek számonként
néhány fillért, amit az Amerikai
Magyar Segélyegyesülethez /Ameri-
can Hungarian Relief, 165 West,
46th St. New York 19, N.Y./ ké-
rünk részünkre eljuttatni.
Biztosak vagyunk benne, az ide-
gennyelvü svájciak után amerikai
véreinknek sem kb*zb*mbb*8 üzenete-
ink életbentartása, hogy azt to-
vábbra is kézbe kapják és benne a
legtisztább ethikai szemlélet a-
lapján irva találják: mi történik
a magyarsággal a lázas Európában?

K I K A MENEKÜLT MAGYAROK ?

"A németországi és ausztriai menekült magyarság helyze-
tének okát 'ex-enemy' állapotával indokolják éa a náoi
bűnök bélyegét nyomják reánk.,Három éven át semmi érv éa
igyekezet nem volt eredményes, hogy a világháború utáni
ldek ezen legnagyobb tévedését és igazságtalanságát ma-
gunk felSl elháritsuk. Ehhez még osak az fogható, amikor
édes hazánk felSl pedig a nyugatos reakoió és a hazaáru-
lás vádját olvassák reánk.
Ezekkel szemben ugyanis äz igazság az, hogy itt nem egy
náci vagy nyilas és nem is egy reakoióanyugatoa emigráns
hanem egy mérhetetlenül és szivettépSen szerenosétlen éa
nyomorult nép-ronos sinyl8dik,a szellemi és fizikai nyo-
mőruság mélyén. Egy iöldönfútó nép, amely döbbent fájdâ -
lommal kutatja múltban a bűnét,amely ilyen büntetést ér-
demelhetett, dermedt tehetetlenséggel révül a mára,mely-
nek keresztje alatt roskadozik és eszelSa félelemmel
néz a maga és gyermekei kilátástalan jövője elé.
Miért van itt ? Azért, mert ideparanosolták mint kato-
nád, kitelepítették mint hivatalaikét, gyárak, üzemek,
vagy intézmények alkalmazottait, azért mert kergette a
háború fergetege Bukovinától,Moldvától kezdve, Kárpátal-
jától, Erdélytol kezdve egyre dagadó folyazoútban az Al -
földön és Dunántúlon át; űzte katonai parancs, nógatták
polgári hatósági rendeletek, hozta áz életösztöne és fé-
lebne ... magyar balsorsa.
Mit keres itt, miért nem ment haza? Azért mert nem volt
és nincs hová mennie. Mert tudja, hogy nem lett könnyebb
a csehszlovák és jugoszláv iga, sem a román járom; azért
mert 'odahaza' a háza, a földje, a műhelye már nem az ö-
vé; állása, hivatala, munkája, kenyere nem lesz; a tisz-
tességén ott van a nyugatosság szégyenfoltja, a békessé-
ge, szabadsága és biztonsága elveszett..."

/Fenti sorok: lelkigondozó szol-
gálatunk jelentéséből, melyet
legfelsőbb egyházi hatóságunk
is elfogadott./

Ez az eset való- rT*rm*rrr]! ] t) i' rrrrrrm
ban megtörtént & A J < D h°z? S elkezd
1948 májusában. D ^ ^ y Y ^ t (\ / D te felsorolni
Akkor Andris még D lt^4JL'h/ihyv"F'L. D a ki és be-éa
Pesten volt,most rrrrmTn n rrrrr rrr rmyi átutazási éa

tartózkodási engedélyeket
a kék,8árga, piros és bar-
na zónaátlépési igazol *
ványt, a kÖvetségi,deviza-
osztályl, ki- és bevándor-
lási éa letelepedési meg
munkavállalási kűl-éa bel-

rrr
már az USA- ban van. Útlevél
és vízum nélkül csinálta,So-
cial Service és IRO nélkül,
vasúti-, repül!!- és hajójegy
nélkül. Egy fillér nélkül.
Ellenben furfanggal.
Andris huszévesnyi legény ,

i d t bló taz idegzetet nem romboló tág ügyi hozzájárulásókat.g g
levegSjü, szélesegü magyar
pusztáról. Pesten jártában
látta, hogy a Keleti p.u.-on
mily rengeteg ember tolong,
mikor ott egy hosszú vonat
állt, melynek koosijain irva
volt: " Paris ".
Annyit sejtett, hogy Paris
az, ahol a népek franoiául
beszélnek. Megkérdezett egy
mellette álló embert, ugyan
ez a 8ok nép mind Parisba u-
tazik ? - Osak szeretnének -
válaszolt a másik kis hideg
kaoajjal.- Tudja maga, fiam,
mi minden kell a kiutazás-

gy j
Andris észrevétlen odébb-
suvadt. Gondolta, ha az ut
Pária felé ilyen nehezek-
kor az mégisosak jó do -
log lehet.
A kakasszerüen lepke d 8
kalauzok mellett megke -
rülte az Arlberg ex -
presst s mivel hátul nem
volt senki, beszállt.
Elmének én is Parisba,
gondolta. Beszállt alul
a kerekek között a ott
egy keresztvason elhe -
lyezkedett. A vonat meg-
indult. Hidak, mezSk, ál-



VÁDAK A PROTESTÁNSOK ELLEN

HOGY* 13 ÁLLUNK mi magyarok a külföldi
síkéi szemben? A menekült magyar szak-
embereknek, mérnököknek, nyelvtanárok-
nak, tudósoknak, szakiparosoknak sajnos
a munkahivatalok NEM adnak működési en-
gedélyt; európai jelentőségű feltaláló,
sebész vagy müiparos, na magyar, egya-
ránt csak gyárimunkás vagy malterhordó
lehet. Ez igy megy 4 éve.
Azonban...
Jártam rádiószaküzletben, ahol néhány
szokatlan igénnyel álltam el6*. Tapinta-
tosan félrevontak s azt mondták:
- Kérem, e kérdésekben legjobb, ha...
barakkban beszél... magyar mérnökkel...
nekem is néhány átláthatatlan hibát 8
javított meg...
Cipőjavittatásnál az osztrák mester:
- Ja, a magyar cipész-kézimunkával nem
csak mi, kérem, de azt hiszem az egész
világon sehol nem tudnak versenyezni...
Van itt egy fiatal magyar aranyműves,
akit a hatóságok havonta az egyik erdei
szükséglakásból a másikba küldözgetnek,
mégis őhozzá jönnek át svájoi cégek meg
rendelésekkel.
Két nagy üzemről tudok, melyeket ma-
gyar menekült mérnökök szerveztek át.
A magyar orvosok, művészek tudását sen
ki nem is kísérli meg bírálni. Mégis :
hogy képességeinkből meg is éljünk, er-
re nincs engedély«
Amerika talán azért bizalmatlan munka-
készségünk iránt, mert nem tudja, hogy
ide át nem is engednek dolgozni bennün-
ket a szakmánkban. /i*gy*l*/

A Katolikus Szociális
tObbek között:

Bizottság körlevele Írja

"Szabad legyen néhány beszélő számot kedves iía-
gyar Testvéreink emlékezetébe idézni.Győztes or-
szágok; Amerika: 110 millió protestáns, 30 mii -
lio katolikus, Anglia: 44 millió protestáns, 4
millió katolikus, Írország: 3 millió katolikus,
összesen 154 millió protestáns,37 millió katoli-
kus. Háború pusztította országok: Franoiaország
43 millió katolikus, Olaszország 42 millió kato-
likus, Ausztria 7 millió katolikus, Magyarország
9 millió /70% katolikus,30% protestáns/,Lengyel-
ország 27 millió katolikus, Németország nyugati
zónája kb.30 millió katolikus, 1-2 millió protes-
táns, összesen 156 millió katolikus, legfeljebb
10 millió protestáns.
34 millió katolikus segélyez 156 millió katoli-

kust. 184 millió protestáns segélyez kb. 10 mil-
lió protestánst. A segítési arányszám 1:78-höz.
Vagyis amig mi egy darab kenyeret várhatunk, ad-
dig protestáns testvéreink 78-öt várhatnak..."

Fenti számadatok vádolnak és elmélyülésre kény-
szer itenek.Mielö*tt a háborútól megkímélt oldalon
élő hittestvéreinket bírálnánk,tisztázzuk lelki-
ismeretünk mélyén: mi aző helyükben miként cse-
lekednénk? Mennyire oselekvő, alkotó 1948-ban a
világprotestántizmus testvéri Öntudata? "Egymás
terhét hordozzátok" - szól az Ige,a Isten e fel
híváshoz, alkalomként, életet ajándékozott ne-
künk. S ez életben soha hatalmasabb alkalmat,
mint épp a mait: mikor az ember az egyik oldalon
fényesen magas életszinten, a másik oldalon pe-
dig feneketlen, középkorian sötét nyomorban és
kilítástalanságban él.

t T rn rriiT^rrri sirrrrni-rTTi rn n n m )-mn A K I K M Á R K I V A N D O R O L T A K
lomások. Éjjel, nappal. Nem is tudta,
mennyi ideje utazik már, mikor egy D
nyűzsgő állomásra értek, gondolta,ez D
már biztos Paris és kiszállt. Innsbruck G
volt. Annyit meg tudott magyarázni,hogy D
6 magyar s erre elküldték a Sooial Ser- G
vicébe. Ott kijelentette, hogy ő Pária- G.
ba akart menni s nem ide. D
- Hja, oda mi is szeretnénk eljutni - O
felelték, - de ahhoz kell a ki- és beu- G
tazásin kívül a.../ és az ismert tiz- C
perces népdal./ Felvették Jhndris adata- G
it, igyekeznek kérvényét továbbítani D
franciaországi munkára s péntek lévén, &
jöjjön vissza kedden. G
Andris nem jött kedden. Ellenben három ü
nap múlva irt Amsterdamból : O
* Kedves szerviz ur, ne haraguggyon,de D
untam magam osztán inkább bészáttam, a- Di
hogy szoktam a párisi gyorsba, a ten- C
gejnél. Elgyűttem tovább is, de itt se D
maradok, mert megegyeztem már egy hajó- Q
fűtővel, hogy fűtök helyette. Ezért ugy a
dönt3ttem,hogy az USA-ba telepedek le. &
Egy szakértő mondja: a vonatalvázon C
való ilyen utazást ezer ember közül ha E3
egybirja. &
Andris Virta. D

— o— . G

írják legújabb hozzánk érkezett leveleikben :
/csak a levelek lényegét mondó villámjellemvo-
násokat ragadunk ki; e rovatunkat folytatni
fogjuk./

KANADÁBAN, két levél tanúsága szerint,meleg-
szivű,segítségre kész nép fogadja a magyarokat
DÉLAFRIKÁBAN : sok munkalehetőség, de drága-

ság van; angolul kell tudni; magyar ember szá-
mára a klima elég nehéz.

DÉLAMERIKÁBAN : olcsóság, de lakásínség van;
kevés mezőgazdasági, sok ipari munkaalkalom.

B - listás lelkészek ?...

dr.Dienes Barna amerikai professzor vezető
lelkészünkhöz intézett levelében egytbek kö-
zött a következőket Írja:

" B i z t a s d a l e l k é s z e k e t ,
h o g y k é p e z z é k á t m a g u k a t
i p a r i s z a k r a , p é n z s z ű k é -
b e n n a g y o n k e v é s n e k f o g a-
k a d n i l e l k é s z i m u n k a m e z ő
k ű l f ö l d ö n . . . * A p * p , a művész,a t u -
dós munkája: küldetés. Elviseli-e a világ lel-
kiismerete, hogy őket elűzzék ihletett, szent
feladataik mellől ?



Hála

A z I g e f é n y é n é\l

"Minden jó adomány éa minden tökéletes ajándék felülről való..." Jakab 1;17.

Megragadó történet szól egy kedves, hivő Öregasszonyról, akit sokszor kiosufoltak pajkoa
gyerekek, mert mindig Istenről beszélt nekik. Egyszer ez az Öregasszony hangosan imádko-
zott kenyérért és a gyerekek az ablak alatt kihallgatták szavait. Elfutottak, vettek egy
cipőt éa becsempészték az Öregasszony asztalára. Azután később nagy hangosan bekopogtat-
táj^hozzá. ükkor az öregasszony elmondotta nekik, milyen csodálatosan meghallgatta Iatw*
ija&ieágát. A gyerekek csufondárosan mondták, hogy hiszen Sk vették a kenyeret. Az öregasz-
8zony mosolyogva felelte nekik: "Ti vettétek, de a jó Iaten adta. Ti csak az 3 kia *szk8-
aei voltatok.*
Minden onnan felülről jön, minden jó adomány magán vieeli az 6 szeretetének bélyegét; a
legkisebb morzsa és a legfőbb ajándék, az 6 szent fia. Milyen szívesen beszédünk a MI a°
jándékainkr&l, a M& pénzünkről, a MI vagyonúnkról és elfeledkezünk arról, hogy csak eazkB-
z9k, sáfárok vagyunk és "minden felülről való". Ha nem feledkeznénk meg, bizonyára mindea
értékesebb J.enne. Nemcsak amit adunk és kapunk, hanem az életünk is.
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MAGTARORSZÁG

RAVASZ LÁSZLÓ irja: "Vllágo-
san megmondjuk elvi felfogá-
sunkat az egyházról, az ál-
lamról és a kettB viszonyá-
ról. Az egyház kétoldalú je-
lenség; isteni és emberi in-
tézmény. Teológiai szempont-
ból áa eoclesia a kihivottak
Összegyűjtöttek,választottak
nak a társasága, a Krisztus
Fősége alatt. A beletartozás
az eleve elrendelésen nyug-
szik és .a Krisztusba vetett
hitben és á neki való enge-
delmességben megy végbe.Mind
ezek láthatatlan szellemi va
lóságok éa csak a hit számá-
ra tárgyiaaulnak.ÁHambölose
leti szempontból az egyház o
lyan világnézeti társaság,a-
mely sajátos céljainak szol-
gálatában önmagát igazgatja
és fenntartja. A református
egyház hangsúlyozza, hogy az
egyház közjogi alakulatát is
tológiai, azaz hitvallásos
elvek szabályozzák s Isten I
géjét nemcsak az egyház lát-
hatatlan lényegére, hanem a
hivő közösség külső formájá-
ra is egyetlen kánonnak is-
meri el...Az egyháznak az az
igénye ax állammal szemben,
hogy szolgálata elől minden
erőszakos akadályt hárítson
el és biztosítsa l&áyéáek
szabad kifejtését."

A KITÉRÉSEKRŐL ir Budapesten
az "Elet és jövő" o.reformá-
tus lap:"...ezekben a nag y
átalakulásokat jelentő idők-
ben mégsem hagyja el senki
az egyházat. Átlátszó mese
az, hogy reformátusok sokan
térnek ki az egyházból. Sen-
ki nem tért ki politikai o-
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kokból. Nem hamarkodja el sen
ki."

AZ EGYHÁZI ISKOLÁK magyaror-
szági államosításával kapcso-
latosan irja a "Harangszó" ;
"Csak otthoni testvéreinkkel
együttérző szivünk lehet al-
kalmas arra, hogy eligazitson
és megnyugtasson. A szivünk
bizonyságot tesz bennünk ar-
ról, hogy az itt kint lévő
párezer református lélek nem
lehet igazabb és bölcsebb,
mint az otthon lévő milliók.
A zsinati határozatok sorai
között átérezzük azt a ne-
héz tusát, mely után döntése-
ik megszülettek,.."

AUSZTRIA

A PROTESTÁNS ÖNTUDATNAK táraa
dalmi és kulturális alkalma-
kon való ébresztésére megala-
kult a Bethlen Gábor Szövet-
ség ausztriai lelkigondozó
szolgálatunk keretében.

NEM A G&ZDA&ááGPAL, sikerrel,
elmuíö örömökkel, hanem a
Krisztus vére által megvál-
tott lelkűnkkel, ezzel a hal-
hatatlanságba foglalt drága-
kővel, igazi boldogságunk égi
zálogával kell többet törőd-
nünk -tanította magasazárnya-
lásu prédikációjában dr.Soós
Géza, aki aug.8.-án, Genfből
Feldkirchbe átjőve,Istentisz-
teletet tartott a nagy szám-
mal egybeaereglett híveink e-
lőtt.

A KELLERBERGI MISSZIÓ szór--
ványközpontjaiban is rendsze-
resen tart Istentiszteletet.
Villachban az evangélikus

templomban /Fromiller Platz /
minden hónap második vasárnap
ján d.u. 4 érakor,a trefflin-
gi IRO -táborban pedig at ot-
tani templombarakban minden
negyedik vasárnap d,u. 4 óra-
kor van Istentisztelet. Min-
den páros hónapban Urvacsora-
osztás.

CSALÁDJAINK JÖVŰJE ?UgS &*-
tói, hogy a KRJLiroiddél való 6
ÍŐ kapcsolatainkat,tájékozta-
tó, felvilágosító munkánkat
üzeneteinken keresztül fenn-
tarthassuk. A "Jöjjetek"- et
eljuttatjuk a világ minden tá
jára, ahonnét segítség jöhet
a menekült magyarság számára.
Hogy azonban megjelenhessünk
továbbra is,ehhez mindenkinek
ha csak filléres adományavaT
is, hozzá kell járulnia. Aki
ezt nem látja be, önmagát vá"
dolhatja majd,ha a protestáns
magyar menekültek jövőjéért
végzett munkánkat képtelenek
leszünk folytatni. E számunk-
hoz csekklapot mellékelünk.
Szolgálatunk linzi központja
hoz az alábbi ujabb adományok
érkeztek;
80 Schillinget! Fáy István éa
Buna Adrienne,40.-!Nagy Józsa,
Kálmán,28.-:Nagy Ferenc,24.-:
Kardos Károly,
2O.-:dr.Máriássy József,Dézsi
József, Sohwandtner Árpád,Kö-
vári Ferenc, Benkő Lajos,Nagy
Józsa Kílmán,dr.Torzaay-Biber
András, dr.Tassonyi Tihamér,
Mártonfalvy Árpád,
15.-: Ozv.Szilárd Rudolfné.
/Folytatás következő Üzene-
tünkben./

Kéziratként,Linz 1948 július.




