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Honvédeink hazatérése.
A szovjet-arcvonalon harcoló 2. honvédhad

sereg hazaérkezett. A budapesti pályaudvaron az 
ünnepi fogadtatáson megjelent Kállay 'Miklós 
miniszterelnök, nagybaczoni Nagy Vilmos honvé
delmi miniszter, Szombathelyi Ferenc vezérezredes, 
a honvédvezérkar főnöke, igen sok előkelőség, vala
mint a német, olasz, japán, finn, román, szlovák 
és horvát katonai attasék.

A hazaérkező 2. magyar honvédhadsereg 
szőkébb törzsét vitéz Jány Gusztáv vezérezredes, 
a 2. hadsereg parancsnoka vezette. A harctérről 
hazatérő parancsnokot és jelképesen a 2. honvéd
hadsereget Kállay Miklós miniszterelnök köszön
tötte:

A m iniszterelnök  beszéde.

— Vezérezredes Úr! Köszöntöm Önt, mint a ha
zatérő 2. hadsereg vitéi parancsnokát és köszön
töm önnel 'együtt azt az egész magyar hadsere
get, amely ott künn, az orosz harcmezőkön e ha
záért küzdött, szenvedett. Köszöntöm mindazokat, 
akik önnel és ön  után hazajönnek, azokat a hősö
ket pedig, akik már nem térnek vissza, szívem 
minden gyászával gyászolom. Ön a kötelességtel
jesítés hadseregét vezette odakint. Most egy másik 
kötelesség vár erre a nemzetre, amelyet én tartok 
kötelességemnek teljesíteni. Ez a kötelesség néni 
más, minthogy minden hazatérő harcos legalább 
úgy találja otthonát, amint elhagyta. De ha több 
kenyeret, több lehetőséget, több boldogságot tud 
nyújtani ez a haza, ez is elsősorban azokat illeti, 
akik áldozatot hoztak, akik vitézi hírnevet hagytak 
hátra vagy itthonmaradt utánuk özvegy és árva.

Ez a nemzet sohasem fogja elfelejteni azt a kö
telességteljesítést, amelyben ez a . hadsereg példát 
mutatott.

Franco tábornok beszéde a békéért.
A háború egyre nagyobb méreteket ölt és az 

események úgy alakulnak, hogyha tovább tart, 
egyes semleges államokra is kiterjedhet. Ezek az 
államok azonban, amelyek eddig megőrizték sem-, 
legességüket, ezután sem akarnak a háborúba* 
bekapcsolódni és mind gyakrabban vetik fel a bé
ke gondolatát. Néhány héttel ezelőtt Jordana spanyol 
külügyminiszter mondott békebeszédet és ebben a 
pápát kérte fel, hogy legyen békeközvetítő. Szavai 
a hadviselő államok körében nem találtak kedvező 
talajra.

A napokban Franco tábornok spanyol államfő 
mondott feltűnést keltő beszédet a béke mellett. 
A spanyol államfő többnapos látogatást tett Dél- 
Spanyolországban és megtekintette a tengerparti 
erődítményeket. Útja katonai jellegű volt és több 
beszédet mondott. A szemle befejezése után Almera 
spanyol városban 60.000 munkás előtt beszédet 
mondott és kijelentette, hogy külpolitikai vonatko
zásban Spanyolország olyan szerepet követel, amely 
megfelel történelmének és jelentőségének.

— Nemzeti forradamunk első napja óta — 
mondotta tovább a spanyol államfő — nyílt és világos 
politikát folytattunk anélkül, hogy fel kellett volna 
adnunk önállóságunkat vagy tekintélyünket csorba 
érte volna. Abban a pillanatban, amikor a világ vér
tengerben látszik alámerülni, egyesítjük szavunkat 
a pápáéval, hogy együttesen fellebbezzünk a né
pek belátásához. Három és fél év óta áll háború
ban a világ. Ennyi idő után a békére kell gondol-
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ni, ki kell küszöbölni a gyűlöletet és közelebb kell 
hozni egymáshoz a népeket. Biztosan ki lehet még 
erőszakolni nagy áldozatok árán a győzelmeket, 
előbb vagy utóbb azonban, északon vagy délen, 
keleten vagy nyugaton, ha valami kiszámíthatatlan' 
esemény közbe nem jön, újra helyreáll az egyen
súly és akkor majd meg kell tenni azt, amit ma 
még elutasítanak.

— Ha azonban a népek erkölcsi kötelékei meg
lazulnak és elszakadnak, ha a kétségbeesett tömeg 
azok ellen fordul, akik ma a tragédiát követelik, 
akkor egyszer úgyis minden azzal végződik, hogy 
valamennyien a békének, az igazságosságnak és a 
világ igazságos felosztásának nyelvét beszélik majd.

— Éppen emiatt mi, akik a háborút több nyuga
lommal figyeljük, a béke késleltetését őrültségnek 
látjuk. A huszonöt év óta elvetett gyűlölet, az orosz 
barbárság, amely zsákmányra les, értékeink és egész 
művelődésünk erőszakosan romboló tagadása, ezek 
azok a rémek, amelyek a színfalak mögött meghú
zódnak.

A Háború.
A hadszínterek közül mostanában a tuniszi 

arcvonal felé fordult a nagyobb figyelem. Ezen a 
hadszíntéren az események valósággal kergették 
egymást. A keleti arcvonalon tovább tartottak a 
szovjet eredménytelen támadásai a kubáni hídfő
állás ellen. Az arcvonal egyéb szakaszain helyi 
jellegű harcok voltak.

Tuniszban a harcok teljesen befejeződtek. 
Az elmúlt napokban a tengelycsapatok had- 
vezetőségének parancsára a német-olasz csapatok 
kiürítették előbb Bizerta kikötővárost, azután pedig 
utcai harcok során kivonultak Tuniszból is. A két 
város valóságos romhalmaz, mert az angolszász 

* csapatok óriási tankokkal intézték a támadásokat. 
Ezekben a harcokban az angolszász harci erők 
fölénye sokszoros volt, katonákban és hadianyag
ban egyaránt. A Földközi-tengeren levő összes 
angolszász hajók körülbelül 100—120 különböző 
hadihajó, a Szicíliai csatornába vonult és március 
óta a tengeren való utánpótlást szinte teljesen le
hetetlenné tette. Az angolszászok részéről tekin- 
télyi kérdés volt Tunisz elfoglalása, ezért minden 
anyagi erejüket harcbavetették. A tengelycsapatok 
célja viszont csupán az volt, hogy az angolszász 
csapatokat minél tovább visszatartsák. A tengely
csapatok minden állásban az utolsó kézigránátig 
küzdöttek.

Olasz részről utalnak arra, hogy Tunisz meg
szerzésével az angolszászok még nem biztosították 
a maguk részére a szabad hajózást a Földközi
tengeren, mert Szicília, Szardínia és Kréta a ten
gelyhatalmak kezében van. Ezekről a helyekről 
továbbra is elzárják a Földközi-tenger keleti részét 
az angolszász hajók elől.

A keleti arcvonalon a szovjet hadvezetőség 
néhány nappal ezelőtt hatalmas méretű támadást 
indított a Kubán folyó torkolatánál levő német 
hídfőállás ellen. Ez a hídfőállás igen nagy területen 
fekszik és nemcsak a német arcvonal déli szár

nyának sarokpillére, hanem igen alkalmas hely 
arra is, hogy onnan támadást indítsanak. A több 
mint egyhetes rendkívül heves támadások ellenére 
a szovjetcsapatok egy talpalatnyi tért sem nyertek, 
ellenben súlyos veszteséget szenvedtek úgy kato
nában, mint hadianyagban.

Az arcvonal többi részén a talaj szilárdul és 
több helyen helyi jellegű harcok voltak. Ezek az 
ellenség erejének és elhelyezkedésének kitapogatá- 
sát célozták.

Ú ja b b  tan ácsk o zá so k  H itlernél.

Hitler vezér és kancellár hetek óta folytat 
igen fontos külpolitikai tanácskozásokat az euró
pai politika vezetőivel. Borisz bolgár király, 
Antonescu román államvezető, Mussolini olasz 
mjpiszterelnök, vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó, Quissling norvég miniszterelnök, Tiso 
szlovák miniszterelnök jártak az elmúlt hetekben 
Hitler főhadiszállásán. Ezeken a tárgyalásokon meg
beszélték az enrópai politikai események várható 
fejleményeit és a tengelyhatalmak magatartását ar
ra az esetre, ha az angolszászok esetleg valahol 
partra szállnának Európában.

Végül Pavelics horvát és Laval francia mi
niszterelnök jelentek meg Hitlernél. Ezekkel az 
államvezetőkkel együtt Hitler most már Európa 
csaknem valamennyi és számottevő politikusával 
tárgyalt.

Légitámadás.
Ne hunyd be rémülten szemed, 
ne fordulj félre, ne síkolts; 
lábad alatt a föld remeg 
és lángol fönt az égi bolt.
Föld, tenger, ég s az égi Nap 
ellened síkra szállanak.
Te így szólj: „Krisztus győzhetetlen, 
s én Krisztust hordozom sizívemben."
Ha a borzalom szemközt áll véled, 
megcsuklik térded és a szád remeg, 
hívd segítségül harcos Szent Mihályt, 
ö megsegít, hogy harcodat megálld, 
szent Mihályt, küzdők menedékét 
s diadallal várod a végét.

Kaszap István emlékünnepély 
a szegedi Csillagbörtönben.

A szentek, a martyrok példáján élő, ember
társai vétkeiért az önfeláldozás és vezeklés szenve
désekkel teli útját járó, fiatalon elhúnyt jezsuita 
novicius emlékünnepélye ritka élmény volt a bör
tönfalak között. Ritka, páratlan élmény, méltó a 
krónikás figyelmére, szokatlansága miatt érdemes 
a megörökítésre.

Az emberek ajkáról méltán szakad fel a kér
dés: a társadalom számkivetettjeivel emlékezni arra, 
akinek szenttéavatási pőre máris folyamatban van?
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Nem anakronizmus ez?
Mi tagadás az első pillanatban bizony jogos

nak látszik ez a kérdés. A gondoktól terhes élet, 
a nagy. kenyérhajsza téves gondolkodásra hajlamos 
embere, kissé valóban furcsának találhatja ezt az 
aktust. A földi lét önző, rideg emberének szem
szögéből1 nézve, feltétlenül anakronizmus. Ámde, ha 
megpróbálunk felemelkedni annak a két papnak a 
lelki színvonalára, akik ezt az ünnepélyt a börtön
lakók számára megrendezték, akkor csakhamar ki 
fog derülni, hogy a hasonló emlékezések talán sehol 
sem olyan célszerűek és szükségesek, mint éppen 
a börtönben. Igen, csak bele kell illesztenünk gon
dolatainkat abba a világba, amely e két papnak a 
világa, amelyben ők élnek s akkor azonnal érthe
tővé válik mindaz, ami pillanatnyilag felfoghatat- 
lannak tűnik fel. Mert az ő világuk nem e világból 
való, az ő világuk, sajnos, nem a mi világunk is.

* **
A talaj jól elő volt készítve, termékeny földbe 

hullott a mag.
És kikelt!
Este, takarodó után, ha titokban is, de sok 

fegyencsóhaj szállt fel az égbe Kaszap Istvánhoz.
(Mert nem mindig olyan fekete az ördög, 

amilyennek festik!...)
Milyen kár, hogy az ilyen papok nem oszt

hatják fel lényüket, nem lehetnek ott mindenütt. 
Nagyon kár! Ezt a két papot megszerették a fegyen- 
cek. Mert bár hihetetlennek tetszik, de a fegyencek 
csak a jó embereket szeretik meg. Jóságra pedig 
ma nagy szükség van a földön.

Ki volt hát Kaszap István, akinek emlékére 
ezt a szép ünnepélyt megrendezték? Álljon itt rövi
den, amit Endrődy László jézustársasági atya, az 
ünnepély szónoka mondott róla:

„A világháború idején, 1916. március 25-én 
született Székesfehérváron. Napsugaras, pajkos gyer
mekkor után nemes és mély életszemlélet s bámu
latos akaraterő jellemezte az érettségiző ifjút. Ke
mény kitartással a közepesből színjeles tanulóvá 
küzdötte fel magát. Kitűnő tornász is és 17 éves 
korában Dunántúl ifjúsági bajnoka lesz. Buzgó cser
kész, hűséges kongregánista és társai közt igazi 
apostol. Példaképüknek tartják, akit szerénységéért, 
önzetlen szolgálatkészségéért, egyenes jelleméért és 
nemes elveiért mindnyájan szeretnek és tisztelnek.

Kaszap Istvánt magas eszmények vonzzák: 
pap, szerzetes szeretne lenni, de erre képtelennek, 
méltatlannak tartja magát. Sokat imádkozik s fájó 
tépelődéseiből az isteni Gondviselés a Jézus Tár
saságba vezérli. r .

Szerzetesi életét a Manrézában, teljes, hősies 
odaadással kezdte. Fennmaradt bizalmas lelki fel
jegyzései halála után elárulták, mily elszántsággal 
és erős szeretettel tört az életszentségre. Lankadat
lan energiával és határtalan bizalommal küzdött 
hibái ellen s az ima kegyelméért és bámulatosan 
hamar ért eredményt. Az áldozatos, vidám testvéri 
szeretet, mély alázatosság és az apostoli lelkűiét

egész életét áthatotta. Az önmegtagadás szent pasz- 
sziója lett, az Oltáriszentségct lángoló szeretettel 
imádta, a napi áldozás volt életének energiaforrása. 
Amellett mindig egyszerű, megnyerőén kedves, jó
szívű és minden tettében kristálytiszta, áttetsző volt.

Sokai elmélkedett Jézus szenvedéseiről s a 
bűnösökért engesztelő áldozatul ajánlotta fel magát 
Jézus szent Szivének. Ettől kezdve tudta, hogy so
kat fog szenvedni és még fiatalon meghal. Nem
sokára kínos és rejtelmes betegség tört ki rajta, 
mellyel szemben az orvostudomány szinte tehetet
lennek bizonyult. Baja a bibliai Jób sorsában része
sítette, egész testét elborították a gennyes sebek, 
fekélyek. A nehéz operációk s a fájó kezelés szen
vedéseit hősies, Isten szeretetében izzó lélekkel vi
selte. A legnehezebb órákban is mindig tapasztalta 
Szent József segítségét, kit különös nagy bizalom-, 
mai tisztelt.

A testi fájdalom mellett súlyos lelki megpró
báltatásokban is része volt. De erényei is ekkor 
bontakoztak ki teljes szépségükben, erejükben. Tü
relme, áldozatkészsége csodálatos volt. A legsúlyo
sabb fájdalmak közt is minden nap hálahimnuszt, 
Te Deumot mondott. Apostoli szeretete is ekkor 
lett a legizzóbb. Minden szenvedését a bűnösökért 
ajánlotta fel s betegtársait is buzgón térítette a kór
házban. Lelki végrendeletében, kevéssel halála előtt, 
mindenről lemondott a bűnösökért és ‘a tisztítóhe
lyen levő lelkekért és ihletett szavakkal kinyilvání
totta élete értelmét, belső lelki hivatását, melyre 
Jézus választotta ki: „Szeretettel, szenvedéssel szol
gálni a szeretet Székhelyét, szentséges Szívedet..."

Újabb és újabb megpróbáltatások, kínos visz- 
szaesések után, hosszú, gyötrelmes szenvedéseit hő
sies halál koronázta, 1935. december 17-én. Halá
los ágyán felmetszett gégével feküdt, mint az áldo
zatok. Szólni nem tudott, de élete utolsó perceiben, 
az örök élet küszöbén, felírta búcsúszavát: „Ne 
sírjatok, mennyei születésnap ez!" Kevéssel halála 
előtt megígérte, hogy az iránta tanúsított szeretetet 
viszonozni fogja.

Temetésén mai erényeit, hősies szeretetét ün
nepelték. Azóta is mind többen kérik bizalommal 
égi pártfogását és igen sok feltűnő imameghallga
tást jelentenek."

Kaszap István annak a háború u táni. magyar 
ifjúságnak sorából került ki, amelyet olyan divat 
volt ostorozni. Az az ifjúság termelte ki magából, 
amelynek fejére rátették a töviskoronát, meztelen 
övére rácsatolták a szenvedés szeges ővét s amely 
zokszó nélkül tűrte a sors igazságtalanságait, a 
végzet kegyetlen mostohaságát és természetesnek 
vette, ha mások korbácsa fájó sebeket vert a hátára.

És ez az ifjúság félelmet nem ismerő bátor
sággal tépte szét a trianoni rabbilincset és lángoló 
lelkesedéssel veszi ki részét az ország jövőjéért és 
létéért folyó véres küzdelemből. Példás fegyelme
zettséggel áll az ország vezetői mögött, készen vér 
és életáldozatokra a nagy nemzeti eszmékért. Tu
dott tűrni, szenvedni és tud lelkesedni, meg áldó-
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zatot hozni, ha a helyzet úgy kívánja Töviskoro
nával a fején éli le életét.

Van Kaszap István életében \egy nagy, meg
szívlelendő tanulság:' ő nem a mások, hanem a 
saját fejére tette a töviskoronát, saját derekára csa
tolta fel a szenvedések szeges ővét és önmagát 
korbácsolta. Sohasem másokat, mindig csak önma
gát áldozta fel másokért. Bizonyos, hogy ehhez 
nagyobb önmegtagadás, több bátorság és felsőbb
rendűség kell. Igaz, hogy ő a szentek útját járta!...

Végül álljon itt a tizenkilenc éves bölcs né
hány feljegyzése. Gondolkozzunk rajtuk és okul
junk belőlük:

„Egész életem folytonos igen, — Istennek!"
„Nekem is sok szenvedésem lesz, ha Isten 

nagyon szeret!"
„Két kézzel fogom és iszom a szenvedések 

istenszeretet poharát s folyton szomjasabb és szom- 
jasabb leszek tőle"...

„Teljes szivvel-Iélekkel, magamat elfelejtve, 
szolgálni a szeretet Székhelyét, szentséges Szíve
det, — szeretettel, szenvedéssel... ez az én élet
célom!"

Boldoggáavatási pőre 1941. október 11.-én 
vette kezdetét. Engedje a Mindenható, hogy beke
rülhessen kiválasztottál, a szentek sorába.

Az anyák napja.
Május harmadik vasárnapja az anyák napja. 

Nincs a világon olyan kincs, ami az édesanya 
szeretetével vagy jóságával felérhetne. A gyermek 
jehet rossz vagy haszontalan, de az anya mindig 
jó, mindig szerető. Mindig az anya az, aki először érti 
meg fia vétkét, először keres arra magyarázatot és elő
ször bocsát is meg. Az anyai szeretet végtelen. 
Tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy az év 
minden napján, mind a háromszázhatvanöt napon 
át ugyanolyan szeretettel és jósággal gondoljon 
a fiú édesanyjára, mint május harmadik vasárnap
ján. Az élet azonban kegyetlen, nagy küzdelmekre 
kényszeríti az embert, tolakodni, könyökölni kell 
egy-egy falat kenyérért és bizony sokszor meg
feledkezik arról, akire mindig a legjobban kellene 
gondolnia, akinek a legnagyobbat, az életet köszön
heti.

Ha az élet küzdelmei ezt nem engedik meg, 
akkor legalább ezen a napon gondoljunk szeretet
tel és alázattal a sokat szenvedő édesanyára. Kü
lönösen szól ez a fiatalabbaknak, sőt a gyerme
keknek, akiket az élet küzdelmei még nem vesz
nek annyira igénybe. Gondoljunk ezen a . napon 
édesanyánkra és járuljunk hozzá megcsókolni a 
kezét és megköszönni azt, amit értünk tett.

Gondolatok az „Anyák napján"...
Magányosan ülök itt a napos terrasszon. A 

terrasz másik végén az én csupa jóság, csupa Íz
lés jó anyám a rügyező rózsafáit vizsgálgatja. Ahogy 
odatekintek, lelkemet pezsdülő hálaérzés járja át 
és az előttem fekvő toll vonz, hogy írjak valamit 
az anyák napjáról, .,

Május harmadik vasárnapját Amerikában ne
vezték ki az Anyák ünnepévé és onnan terjedt hozzánk 
is rövid idő alatt ez a szép kultusz. A május már 
az ókorban is a termékeny születés hónapjának 
számított. Abban az időben a termékenységet ün
nepelték az Anyaság fogalmában, niig korunkban 
az áldozatot, amit az Anya szenved — értik alatta. 
Ezt a szent áldozatot ünnepeli a modern emberi
ség-és azt hiszem, hogy idők múlva majd elmé
lyül a ma még a felületet érintő értelmezése is... A 
történelem előtti időben, a kutatók szerint állító
lag volt egy olyan korszak, amikor a tökéletes 
istenség női tulajdonságait jobban kiemelték. Bé
kés, nyugodt termékenységgel jellemezhetjük leg
jobban a Mutriarchatust. Hanem ahhoz, hogy va
lamit termelni tudjon, termékenyítő erő szükséges 
és a termékenyítés küzdelemmel jár. A küzdelmek 
ideje a férfi uralmának a kora. Minden háború 
után kulturális fellendüléssel jár a rákövetkező bé
keidő. A nagy eszméket rendszerint először a női 
lelkek fogadják be.

Az emberiség most egy nagy kulturális for
dulóponthoz érkezett. A nőket egyenjogusították, 
ami azt jelenti, hogy az emberiség megtermékenyült 
és most már életet kell adnia ideáljainak. Életet 
az ember csak saját lényéből adhat, mint az Anya 
is saját testéből építi fel a gyermekét. Az ideál 
életrekelése áldozatot kíván az emberektől, mert 
saját énünket kell az ideál felépítéséhez szentelni. 
Ez pedig kényelmetlen, hisz a már megszokott régi 
rossz szokásainkat olyan nehéz levetni. Mindenféle 
kifogással igyekszünk tehát hibáinkat szépíteni 
vagy palástolni. Ám az istenség hatalmas tervén 
nem lehet kifogni. Ez a háború kizökkenti az em
bereket megszokott eszméikből és életkörülménye
ikből.

Korszerű volna már a békés térmékenység- 
ben élnünk, hogy megérleljük lelkünk gyümölcseit. 
Az anyák e téren is előnyben vannak, tudniillik ők 
a természettől kapják ajándékba azt az együttérző, 
önfeláldozó nagy szeretetet, amit az emberi
ségnek tudatosan kell egymás iráni kifejlesztenie...

Ma amikor a humanizmus sebeit fájlaljuk — 
gyógyírként kellene fogadnunk az „Anyák napja" 
ünnepi gondolatát. Az ilyen ünnep magja a gyer
meki lélek tiszta talajába jut be. Ott marad. Idők 
folyamán szépíti, virágoztatja mindenütt azt a sze
retetet, mely kerek e világon a kis gyermek szívét 
dobogtatja az anya iránt. •

R. E.

Angyalsereg lebeg a csatatér felett.
A roncs tagokat összerakják, 
az egyenruhát felgombolják, 
és kezük nyomán felragyognak 
rettentő sebei a holtnak.
Mind ékesség lesz, drágakő — 
a holtnak égi szárnya nő.
Angyalsereg
lebeg a csatatér felett.
Megfognak egy-egy hült kezet, 
az útjuk egyfelé vezet,
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Az elesett.
Egy villanás. Aztán sötét.
— És fénylő kéklő köntösét, 
selyemnél lágyabb szárnyait 
körötte egészen összezárja 
az Angyal. —
— Aztán lassan újra kitárja.
A mély kékből most egy. Arc tekint elő, 
Kimondhatatlan irgalommal, 
kimondhatatlan édességgel, 
kimondhatatlan szerelemmel — 
a mélységből egy Arc tekint elő:
Otthon van. Rejtve van.
Krisztus szívén van ő.

Világ folyása.
*»>' IS

Egy m acska felrobbantotta a Miami
előtt elhelyezett összes aknákat. Május máso
dikén hajnalban szörnyűerejű, házakat rázó rob
banásokra riadt a Florida-félsziget legszebb pont
ján levő Miami fürdőhely lakossága. Látták, hogy 
az öböl külső végén egymásután repülnek ezer 
és ezer darabra az ott elhelyezett aknák, amelyek 
a kikötőt voltak hivatva megvédeni a tengeralattjáró 
veszedelem ellen. Mióta ugyanis a Karibi-tenge
ren felbukkantak a német és olasz búvárnaszádok 
s rakásra süllyesztették az amerikai hajókat, minden 
órában számítani lehetett arra, hogy a vakmerő ten
gerészek egy szép napon maguk is kedvet kap
nak a világ legelőkelőbb, legkényelmesebb s kizá
rólag az amerikai plutokrata milliomosok befoga
dására szolgáló fürdőhelyen való lubickolásra.

A robbanások nyomában természetesen nagy 
pánik tört ki, a vendégek kocsijaikra pattantak és ki, 
ahogy volt, hálóingben menekült a fürdőtelep mö
götti erdőségekbe. De nem történt semmi és csak
hamar kiderült, mi okozta a bajt. Az aknazárak 
központi, elektromosáramú gyujtószerkezettel vol
tak összekötve. A szerkezet olyan házban volt, 
ahol igen sok volt az egér. Egy macska, vadászat 
közben beszorult az alkatrészek közé és vergődé
se során kontaktust hozott létre, az áram megin
dult, a macskát azonnal megölte, de begyújtotta 
az aknák töltését is. Egyetlen macska is elég volt 
tehát ahhoz, hogy a világhírű fürdőhely»vendégeit 
kiugrassza az ágyból és menekülésre késztesse...

Az igazság az élet. Közvetlenül él az élet. 
Fejlesztésére még gondolnunk is csak annyiban 
lehetséges, hogy lelkünket nyílt alázatossággal tár
juk: fel az igazság előtt, vagyis az élet valóságai 
előtt. Az igazság így ad életet, melyet magunkévá 
dolgozhatunk fel. A tudáshoz, melyet az igazság 
felfogásáig fokozhatunk, az élet valóságai járulnak 
hozzá és azt segítik a fejlődésben. Az igazság 
annyira érdekes tény, hogy elmélyülvén benne, az 
örök élet megismeréséhez juthatunk el általa. És 
útközben, az igazság keresésében hibáink felis
merésére és helyrehozására lesz alkalmunk.

R .  M .

->6S Hasznos tudnivalók. ^
__________________________  m

Mit vesztenek az anyagok a táro lássa l?
Kevesen tudják, hogy a barnaszén, ha sokáig áll, 
a felületén lassú oxidálódásnak van kitéve, súlya 
csökken és égési hőfoka is kevesbedik. Ezzel 
szemben a fekete szén, ha sokáig tárol, a felületén 
végbemenő oxidáció miatt súlyban valami keveset 
felvesz. A barnaszénnél a fűtési höfokcsökkenés 
öt évi tárolás után 12 és fél százalékkal csökken. 
A koksz fűtöértéke másfélévi tárolás után 6.603 
kalóriáról 6.084 kalóriára esik. Különösen nagy az 
értékcsökkenés, ha a tárolt szén vékony rétegben 
fekszik és különböző nagyságú darabok vannak 
összekeverve. A gabona értéke sokkal nagyobb 
arányban csökken a tárolással, sőt ha nedvesen 
raktározták, sajátmagát mérgezi meg olyannyira, 
hogy igen rövidesen tönkremegy.

Em berek, akiknek nincs gyomruk. Egyike 
a legnehezebb műtéteknek a beteg gyomor eltávo
lítása. Éppen ezért a gyomorrákban szenvedőknél 
a műtétek legtöbbje nem sikerült. Finsterer bécsi 
operatőr szerint a halálozási arányszám olyanoknál, 
ahol a táplálkozási csatornákat közvetlenül a vékony
béllel kötik össze, igen nagy: Az ok a varratok 
gyakori szakadása. Egy új és az ö klinikáján ki
próbált eljárás szerint a beteg gyomrot nyugodtan 
cl lehet távolítani. A gyomornélküli emberek étvá
gya kitűnő, ami megcáfolja azt a feltevést, hogy 
az éhségérzetet az üres gyomor okozza. A professzor 
megoperált betegei testsúlyban erősen felnöveked
tek és vérszegénység egyiknél sem lépett fel. Ki
derült tehát, hogy adott esetekben a gyomor a 
rákosdaganatokkal együtt minden baj nélkül teljesen 
eltávolítható.

A száj és köröm fájást nem bacillus okoz
za. A viruskutatás egyik legújabb és legnagysze
rűbb eredménye az, hogy a száj és körömfájást, 
amely a földrész- állatállományát tizedeli, nem 
bacillusok, • hanem fehérjeszerű növényi anyagok 
okozzák. A betegség • kórokozóit már mestersége
sen is kitenyésztették és ellenszerük a próbákat 
teljes mértékben megállva, igen olcsón készít
hető el.

A beton ellenállása. A beton, melyet el
pusztíthatatlan anyagnak képzelünk, igazában na
gyon is hamar pusztuló valami. Megfelelő kezelés 
híján szétporlad, megtörik, széthull és megsem
misül. Ezért az újabb építészeti szaktudomány a 
betont külön anyagokkal vonja be, mert például 
a nagyobb épületeknél, templomok stb. fontos, hogy 
a betonalap évszázadokon át tartson. A kátrány és 
bitumen nem bizonyult ilyen megbízható anyagnak. 
Egy holland és német vegyes kísérletező-állomás 
most kihozta a preolit nevű anyagot, amely minden 
víz, sav és lúghatásnak ellenáll. Megállapították, 
ha az egyiptomiak ismerték volna, akkor a gúlák 
és a szfinksz ma is teljesen épen állnának helyü
kön, így azonban még a köveket is megtámadta 
a mindent tönkretevő Idő.
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A tengeri rák. A hamburgi tengerkutató 
intézet egyik tanára, Thiel dr, aki évek óta kizá
rólag a tengeri rák életmódjának felderítésével fog
lalkozik, most tért vissza északtengeri tanulmány- 
útjáról egy hajórakomány legkülönfélébb fajtájú 
rákkal. Mindenekelőtt azt sikerült megállapítania, 
hogy a tengeri rákok hét évszázaddal ezelőtt az 
európai tengerekben még ismeretlenek voltak és a 
Távolkeletről származtak ide. Megállapítást nyert, 
hogy a tengeri rák a nagy vizek legjobban felfegy
verzett, viszont legügyetlenebb ragadozója. A me
dencékben a rákok egymásután múltak ki éhen, • 
mert megfelelő leshely hiányában a leggyengébben 
úszó halakat sem. tudták elfogni. A rák látása is 
igen gyenge, dacára annak, hogy kocsányos sze
mei vannak. Kiderült, hogy a tisztán növényekkel 
táplált rákok páncélzata megpuhul, majd teljesen 
eltűnik s hátramarad egy nevetségesen tehetetlen 
hústömeg, amely tehetetlen önmagával, hiszen a 
rák ollója is tönkremegy, már pedig ebben vannak 
a tapogató szervei. A Távolkeleten hatmázsás 
rákokat is fogtak már s ezek igen veszedelmesek 
a szabad tengerpartokon. Európába származott 
társaik azonban valami még ki nein derített oknál 
fogva teljesen elkorcsosodtak.

Darazsak a méhkaptürban. Az úgyneve
zett viaszmoly, amely a kaptárak legnagyobb el
lensége és a méhek legveszedelmesebb irtója, to
jásait a viaszépltményekbe rakja le és azokat fej
lődése közben szétrombolja. Gontaski dr frank
furti méhész most bebizonyította, hogy egy-két, a 
kaptáiban elhelyezett darázs a veszedelmet teljesen 
megszünteti és néhánynapi ott tartózkodás után, 
miután telerakta magát mézzel és a molyokkal, 
nehézség nélkül eltávolítható.

A hőmérsékletről. Tudvalevő, hogy — külö
nösen Németországban — állandóan figyelemmel 
kísérik és kikísérletezik azokat a körülményeket, 
amelyek a munka végzését megkönnyítik s ezáltal 
annak teljesítményét úgy mennyiségileg, mint minő
ség dolgában fokozni lehet. Ennek köszönhető a 
német iparnak hatalmas teljesítőképessége és a 
munkások nagyszerű munkabírása, anélkül, hogy 
egészségük rovására menne.

Legújabban az irányban folytattak kísérleteket, 
hogy melyik az a legmegfelelőbb hőmérséklet, 
amelyben a munkások nagyobb megerőltetés nélkül 
végezhetik feladatukat Megállapították, hogy az 
úgynevezett „munkás-klíma,“ amely a legnehezebb 
testi munkát végzőkre nézve is a legkellemesebb, 
14 és 17 fok között van. Egyidejűleg azonban meg
figyelték azt is, hogy nem kívánatos egy -megha
tározott hőmérsékletet a teljes munkaidő alatt válto
zatlanul fenntartani. A legideálisabb munkás-klíma 
az, ha az üzem reggeli hőfoka 17 C. fok, azután 
fokozatosan csökken, majd délután ismét 17 fokra 
emelkedik.

Munkateljesítmény szempontjából azok a 
területek a legkedvezőbbek, amelyeken a sarki és 
az egyenlítői levegötömegek erősen váltakozó idő
járást okoznak, naponta ingadozó hőmérséklettel. 
Németország azok közé az országok közé tartozik,

amelyeknek a munkás-klímája a legjobb, ellentétben 
a trópusi és a sarki területekkel, valamint belső 
Oroszországgal.

Mikor szám ithatunk fagyos é jje lek re?  A
májusi fagyosszentekre mindig bizonyos aggoda
lommal gondolnak a gazdák, mert legszebb re
ményeiket tönkreteheti egy-egy fagyos éjjel. Mi
vel a fagy ellen védekezni lehet füstöléssel, ame
lyik a legelterjedtebb és legolcsóbb védekezési 
eljárás, ezért igen jó tudni, hogy mikor is készül
jünk fel az éjjeli fagyra.

Május áprilisnak igen gyakran édes testvére, 
tehát szeszélyes és így mindig bizonyos óvatos
sággal kell kísérni a májusi jelenségeket A má
jus egyszer igen csapadékos, máskor nagyon szá
raz, egyszer nagyon meleg, máskor hideg. Ezeket 
a jelenségeket mindnyájan tapasztalhattuk. Május
ban nappal a talaj rendesen jól felmelegszik és 
így a növények fejlődését fokozottabb mértékben 
előmozdítja. Éjjel azonban, különösen a hónap ele
jén, a talaj a nappal felvett meleget kisugározza, ami
nek következtében nemcsak a talaj, hanem a talaj fe
lett levő levegő is jobban vagy gyengébben lehűl. 
Ha az időjárás szélcsendes és derült, akkor szá
míthatunk hajnali fagyra. Ha az idő szeles vagy 
borult, akkor nyugodtan alhatunk, nem lesz fagy.

Legnagyobb a fagyveszély közvetlenül eső 
után, különösen, mint most is, ha az esők május 
elején vannak, amikor az éjjelek még aránylag 
hosszúak. Ahogy az éjjelek rövidülnek, aszerint 
csökken a fagyveszély is. Ezért lélegzik fel a gaz
da már Orbán után.

Esők után akkor kell fagyra számítani, ha a szél 
északnyugatira változik, mert az északnyugati szél 
rendszerint igen hideg levegőt hoz. Ha estefelé az 
északnyugati szél után a hőmérő úgy 10 fok C és 
különösen, ha az éjjel csendes és derült, akkor 
majdnem teljesen bizonyos, hogy reggelre fagy 
lesz. Ilyenkor már feltétlenül védekeznünk kell. 
Igen kritikus a helyzet a hajnali órákban, közvet
lenül a napkelte előtt, mert ilyenkor hűl le legjob
ban a talaj.

A védekezési mód lehet: füstölés, betakarása 
a növényeknek, melegfejlesztés és esetleg perme- 
iezés.

Füstölés csak akkor jó, ha elegendő füst 
képződik és a keletkező füstöt a gyenge légáram
lás a megvédendő termények felé hajtja, amelye
ket így, mint fedő takarhat be. A füstölésnek a 
célja nem a melegítés, hanem a lehető legnagyobb 
füstfejlesztés, mert a meleg levegő felfelé száll és 
helyére az annyira veszélyes hideg levegő ömöl
hetik. Azt már tudjuk, hogy a hideg levegő, mint 
a víz, lent a talaj felett ömlik és a mélyebb helyekre 
húzódik, ezért van az, hogy a völgyben mindig 
van fagy, míg a parton nincs. A befedés igen jó, 
de igen lassú és költséges munka, amit csak ki
sebb területen lehet megvalósítani. A melegfejlesz
tés, mert a meleg felfelé száll, az előbb elmondott 
okból igén gyakran nem megfelelő. A permetezés 
költséges és igen fáradságos. Tehát maradjunk 
meg csak a füstölés mellett, ezért legyen elegen
dő füstölőanyag mindenfelé.
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K apás és'kertinövényeink ápolása. Minél 
kellemetlenebb az idő, annál inkább figyelni kell 
növényeink helyes ápolására és gondozására. A 
nagy szárazság és a szokatlan meleg a termelőt 
fokozottabb mufikára kell serkentse. A munkák 
sorrendjét így foglalhatjuk össze: kapálás, gyom
irtás, egyelés és ha lehetséges, öntözés.

■A kapálással, ha azt helyesen végezzük, igen 
sokat segíthetünk úgy a kapás, mint a konyha
kerti növényeknek. A kapálással nem szabad várni, 
hanem mihelyt a növények kikeltek vagy a kiülte
tett palánták megeredtek, azonnal sekélyen kapál
juk meg azokat. Ez az első'kapálás kihatással lesz 
az >egész termésre, éppen azért nem szabad elha
markodni, hanem szépen és figyelmesen szüksé
ges kapálni. A figyelmes kapálás alatt az értendő, 
hogy a sekély kapálással lehetőleg egészen a nö
vény közelébe menjünk, minden egyes növény 
körül a kemény földet törjük meg óvatosan ke
zünkkel s ha két növényke lenne egymás mellett, 
az egyiket, a gyengébbet, körmünkkel csípjük el. 
Kitépni nem szabad, mert ezzel esetleg a megha
gyandó növény gyökereit is megsérthetjük. A ka
pálás sírna és apró legyen, hogy a föld minél 
porhanyóbb maradjon a kapálás után. A porhanyó 
talaj a legjobb vízmegőrző, amire most különösen 
nagy szükség van. Egy elhamarkodott kapálással 
az egészévi termésünket elronthatjuk. És mégis 
hányán nem vigyáznak a kapálásra.

Az első kapálást hamarosan kövesse a má
sodik kapálás, különösen most, amikor nagy a 
szárazság. A második kapálásnál már nem szük
séges annyira aprólékosnak lennünk, mivel a nö
vénykék már erősebbek és így a durvább kapálást 
is megbírják. Ennél a kapálásnál különösen a gaz
növények irtására fektessük főként figyelmünket. 
A gaznövények edzettebbek, gyorsabban fejlődnek 
és igénytelenebbek és így velük a miáltalunk ter
mesztett növények nem vehetik fel a versenyt, te
hát irtandók. A gyomirtással nem szabad várni, 
mert minden nap gyengíti a kultúrnövényeket. Igen 
természetes, hogy 'a második kapálásnak nemcsak 
a gazirtás a célja, hanem a talaj porhanyóvá tétele 
is, ezért mindenütt kapálni kell, nemcsak ott, ahol 
gazt látunk.

Amikor a kapásnövények megerősödtek, ki 
kell azokat egyelni, hogy egy-egy helyen csak egy 
növény maradjon, mert ha kettő maradna, akkor 
megkezdődne közöttük a létért való harc, amit mind 
a két növény megérez. Minél nagyobb a száraz
ság, annál inkább szükséges a többszöri kapálás. 
Nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy a kapálás tel
jesen felesleges, hiszen a föld nem gazos. A ka
pálásra azért is szükség van, mert a mindinkább 
összetömődött talajt fellazítjuk, megszellőztetjük 
és képessé tesszük a talajt a legkisebb nedvesség 
felvételére is.

Igen fontos követelmény lenne az, ha talaja
inkat rendszeresen öntözni tudnánk, mert a vízre, 
mint oldószerre is nagy szükség van és a víz te
szi lehetővé a tápanyagok felvételét. Olt, ahol meg
van rá a lehetőség, rendszeresen öntözni is kell. 
Hazánknak igen nagy problémája az öntözés kér

désének megoldása és azt hisszük, hogy a hábo
rú elmúltával ez a kérdés is mindinkább megva
lósítható lesz.

Vedlenek az á lla tok—gyűjtsük a szőrt. A 
tavasz leheletére az állatok az avast hányják. Tapasz
talhatjuk ezt mindnyájan, amikor állatainkat reg- 
gelenkint tisztogatjuk. A kefe, a vakaró telve van 
avas szőrrel, minduntalan tisztogatni kell. Legtöbb 
helyen úgy járnak el, hogy a vakaróra, kefére ra
kódott szőrt leszedik és eldobják. A szőr eldobása 
veszteség a gazdára és veszteség a nemzetre, mert 
a szőrt igen jól fel lehet használni. Hiába, a há
ború sok olyanra tanított meg és vezetett rá, amire 
eddig nem is gondoltunké Emlékezzünk gyerek
korunkra, amikor a tavaszi avas szőrből labdát 
göngyölítettünk és ugyancsak repült a puha, ru
galmas, sérülést nem okozó labda, amikor lon- 
gamétát játszottunk és akit kiütöttünk, csak gyen
gén érezte meg a kiütést jelentő kiállást. Ma a 
legritkább • helyen csinálnak labdát az avasból. 
Jobbnak tartják azt megvenni, ha mindjárt nem. 
is olyan jó. Változnak az idők, így nekünk is 
változnunk kell. Ma a szőrt gyűjtik. Minden köz
ségben a Hangya azt megvásárolja. Ha eldob
juk a szőrt, eldobunk egy kevéske jövedelmet, de 
eldobjuk a nemzet érdekeit szolgáló nyersanyagot 
s így vétkezünk önmagunk és a nemzetünk ellen 
is. A szőr gyűjtése nem nehéz és tartsa mindenki 
kötelességének, hogy azt a szőrt, amit az állatok 
most tavasszal lehánynak, gyűjtse össze, de becsü
letesen és tisztán, mert hovatovább a becsületesség 
lesz az emberek legbiztosabb támasza.

Hogyan védekezhetünk legjobban a ba
romfiak elhullása ellen? Sokan szeretnék tud
ni olvasóink közül: miként védekezhetnek leg
jobban a baromfiak elhullása ellen? Bizony, ina 
a baromfi nagy érték és így mindent el kell kö
vetni, hogy azokat meg is mentsük az elpusz
tulástól. Az elhullás csirája majdnem minden 
baromfiudvaron állandóan ieselkedik, bent van az 
udvarokban és csak a legalkalmasabb, időt, rend
szerint a nyarat és ősz elejét várja meg, hogy 
azután bőségesen arathasson. Ha ezt tudjuk, akkor 
tudjuk azt is, hogy mi a védekezésünknek az alap
ja. Az alap a tisztaság, a jó ól, rendes takarmá
nyozás, a feltétlenül jó, tiszta és friss ivóvíz. A 
legjobb védekezés tehát a betegségnek lehető meg
akadályozása, tehát az előzetes védekezés. Igen 
nagy hiba az is, hogyha egyik udvarban a beteg
ség már erősen fellépett, akkor az, mint a futó
tűz terjed tovább.

Hogy a betegséget megelőzhessük feltétlenül, 
amikor a meleg idők bekövetkeznek, minden héten 
alaposan tisztítsuk ki az ólat és . az udvart. Az ólat 
két-háromhetenként meszeljük ki frissen oljott 
mésszel. Ne engedjük baromfiainkat a szomszédba 
kóborolni, tehát legyen jó a kerítés, mert enélkül 
átmegy az esetleg nem olyan gondos szomszédunk
hoz, ahonnan a betegséget áthozza.

A földmívelésügyi kormányzatunk igen jól 
tudja a baromfiállomány értékét é? azt is, hogy 
lehetetlen, mindenféle ólnak nevezett odúkban tart
ják a baromfiakat, amit se tisztogatni, se szellőztet-
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ni nem lehet, ezért a mezőgazdasági kamarák ré
vén baromfiól építési segélyt ad, a gazdáknak terv
rajzot és tanácsot ad, sőt szakembert küld ki az 
építkezés megbeszélésére. Az ólépítési akciót is 
éppen úgy vegyék igénybe a gazdák, mint a siló
akciót.

Takarmányhoz most már mégis csak jobban 
hozzájut a baromfi, mint télen. Ne feledjük, hogy 
nemcsak szemes eíeség való a baromfinak, hanem 
lágy eleség is (főtt burgonya, konyhahulladék) és 
zöldtakarmány. Az ivóvízre nagyon vigyázzunk, 
mert most a víz igen hamar felmelegszik és ha 
az itatóedény piszkos, akkor az valóságos meleg
ágya a betegségeknek. Az itatóedényeket hetenként 
forró vízzel mossuk ki és abba naponta többször 
öntsünk friss vizet.

A fiatal baromfi jobban ellenáll a betegség
nek, mint az öreg, ezért két—háromévesnél Öregebb 
baromfit ne tartsunk, ha még annyira kedveljük is. 
Az öreg baromfiaknál még az is gyakran előfordul, 
hogy azok a betegség hordozói, az ű. n. „bacillus- 
gazdák." Az ilyenekre nincs semmi szükség, öljük 
le vagy adjuk el.

A kakascsere is fontos, mert igen helytele
nítendő eljárás az, ha mi a saját állományunkból 
hagyunk meg tenyészkakasokat, amikor a legszo
rosabb vérfertőzés esetei is előfordulhatnak. Min
den második évben cseréljünk másoktól kakaso
kat, mert anélkül nem tudjuk elkerülni a belte
nyésztést és az annyira veszedelmes vérfertőzést. 
A rokontenyésztésü baromfiak nagyon gyenge szer- 
vezetüek és igen hamar nemcsak fertőződnek, ha
nem el is pusztulnak. Figyeljük a baromfiakat és 
ha gubbaszkodót látunk, azonnal különítsük el a 
többitől és legjobb ha leöljük vagy eladjuk, mert 
egy beteg százat csinál.

A burgonyalé és a gyom orsavtúltengés.
Ritka az az ember, akinek valamilyen baja nem 
lenne a gyomrával. Különösen a mostani izgalmakkal 
teli időkben, hiszen majd mindenki tapasztalhatta, 
hogy minden nagyobb „lelki izgalom" először a
— gyomorban váltja ki hatását. Különösen a gyo
morsavval van a legtöbb baj, mert vagy kevés 
van belőle vagy túl sok. Ez utóbbi eset, vagyis 
a gyomorsavtúltengés kóros jelensége a kellemet
lenebb, amennyiben sokszor súlyosabb bélbántal- 
maknak lehet az okozója. Az egészséges gyomor 
csak annyi gyomorsavat termel, amennyit a szer
vezet az emésztéshez fel is használ. Ha azonban 
a kelleténél több gyomorsav keletkezik, az emésztés 
után fennmaradó mennyiség állandóan ingerli a 
gyomor falát, amiből elöbb-utóbb gyomorfekély 
vagy egyéb súlyos bántalmak keletkezhetnek. Kü
lönös, hogy nem is olyan régen szinte büszkék 
voltak egyesek arra, hogy gyomorsavtúltengésük 
van, „gyomorsav tulajdonosok" és fájdalmas fin
torok közepette kerültek elő a zsebeikből a szóda- 
bikarbónás pléhskatulyák vagy az almárium szek
rénykéjéből, dús lakomák után a szódabikarbónás
— sokhelyt megkülönböztetetten díszes üvegek. 
Vajmi nehéz .lenne e büszkélkedésnek okát adni, 
annyi azonban tény, hogy a szódabikarbóna csak

ideig-óráig mulasztja a bajjal járó fájdalmakat, 
azaz közömbösíti a gyomorsavat, anélkül, hogy 
magát a gyomorsavtúltermelést megszüntetné. Ezért 
üdvözölhetik nagy örömmel a gyomorsav „túlten
gők" azt a legújabb hírt, amely dr MagerI, német 
orvosnak a felfedezéséről értesít bennünket. Sze
rinte a legmakacsabb gyomorsavtúltengés is csak
hamar megszűnik, ha a beteg frissen készült bur
gonyalevet iszik. Ezt a gyomorsav elleni házi 
orvosságot lehetőleg rózsakrumpliból kell naponta 
frissen kisajtolni. Aszerint, hogy a savképződés 
milyen nagy, egynegyed- vagy félliter burgonya
levet kell naponta, egyenlő részekre osztva elfo
gyasztani, mindig étkezés után. A burgonyalé-kúra 
néhány napos alkalmazása után, a felfedezője szerint, 
a gyomorsav termelés ismét a rendes mennyiségű 
lesz, gyomorfájások és egyéb kellemetlen tünetek 
teljesen megszűnnek. MagerI egyben meg is ma
gyarázza a burgonyáié eme gyógyhatásának okát. 
Azt vegykísérletezve megállapította, hogy elsősorban 
a burgonya nyers keményítőtartalma és C vitamin- 
tartalma az, amely a savtermelést csökkenti, de 
szerepe van benne a burgonyában található külön
leges anyagnak, az úgynevezett solaninnak is.
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P. 1. Nagyon jó lenne, ha a magyar helyes
írást gyakorolná, talán a tanító úr vagy a lelkész 
úr lenne olyan szíves a hibákat kijavítani, hogy így 
okulva mind jobban és jobban tudjon Írni. Verse
inek örültünk, a következő számban közöljük. Ha leg
közelebb küld, írja meg, hogy vájjon mikor sza
badul.

Motto.
Ha fáj a szíved 
és én nem érzem,

gyötör a gond 
s én gondtalan vagyok,

kínt szenvedsz 
s én nem szenvedek veled:

Krisztus ismeretlen szegény vándor gyanánt 
elhagyottan bolyong a földi útakon.
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