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I. évfolyam. 1910. október 31. 1. szám.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fiil.
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők

V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkor, evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.

Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

H A R A N G S Z Ó .

Forrón köszöntelek  „H aran gszó“ ! 
Legyen fogékony, szívbe hangzó  
Minden m egcsend ü lő  szavad.
Akiknek vére jóra pezsdűl,
Gyűljenek hozzád seregestül,
A Krisztus zászlaja alatt.

Zengd: nem  hagy el az Isten minket, — 
Mi hagytuk el jó  Istenünket,
S apáinknak erős hitét.
N övekedvén az Ur hitében,
Térj v issza  Istenedhez, népem ,
S lesz, aki áld, lesz, aki véd.

Halld m eg, ha a „H aran gszó“ csendü l: 
Tüzet hozott az Ur a mennybül,
Hogy égjen az oltárokon.
A buzgóságnak  lángja mellett 
Ápold híven a honszerelm et —
E két tűz egym ással rokon.

Fel, népem , Istenért! Hazáért! 
M indakettőnek igazáért,
Épüljön sziklán a Sión.
Tiszta erkölcscsel ékeskedve,
Istennek teljék benned kedve,
S virulni fog  e drága hon.

Halld: majd vidám an majd tom pán szól 
A nagy világ- s a kis világról 
A „H aran gszó“, mint hírharang.
Az öröm hírt vedd háladással,
A keserűt m egnyugovással —
K özös sorsunk  ez itt alant.

K öszöntlek hajnali „HarangSZÓ“ !
Oh szent Isten, már nem haragszol, 
Mert álm unkból ébredezünk.
Fel a kezet sz o rg o s  munkára,
Fel a szívet bízó imára:
„Erős vár a mi IstenünkI“

SAntlia Károly,
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A reformáció emlékünnepe.

(Gv-) Folyó október hó 31-én kö
szönt a reformáció emlékünnepe, az 
a nap, amelyen 393 évvel ezelőtt 
Luther Márton kiszögezte a 95 tételt 
a wittenbergi vártemplom ajtaján A 
vitatkozásra ily módon felhívás azon 
időben a tudósok között megszokott 
dolog volt s rendesen tartósabb nyom 
nélkül hangzott el. Luthernek e tette 
azonban következményeiben világra 
szóló eseménynek bizonyult. Az ő 
tételei ugyanis oly kérdéseket hangoz
tattak, amelyek már ezrek és ezrek 
kebelében forrongtak, de lebilincselve 
tartotta őket a félelem Róma boszu- 
jától, mert hisz az igazság szabad 
kutatását egyházi téren a főpapság 
véteknek tekintette s kérlelhetlenül 
sújtott le reá. A szentirásért buzogó 
Wald Péter száműzetésben halt meg. 
A visszaéléseket ostromló, a bibliát 
a nép előtt feltárni akaró Wickliffe 
Jánost még holta után is üldözték s 
elégették felásott csontjait. Húsz Já
nost, mivel az evangéliumot hirdette 
és ennek alapján sürgette a hitjaví
tást: máglyára hurcolták.

Mind e szomorú példa Luthert nem 
riasztotta vissza az igazság nyílt hir
detésétől és hitünk egyedüli igaz for
rása: a szent írás tekintélyének vé
delmétől.

Munkájának megkezdése, folyta
tása az isteni gondviselés támogatását, 
az igazság győző erejének megnyi
latkozását mutatja.

Azon időben az egyházi élet terén

2. o l d a l . ___________________

leverő jelenségek tűntek az elfogu
latlan szemlélő elé úgy az alsóbb, 
mint a felsőbb osztályok körében. 
A babona, tudatlanság mint sötét köd 
nehezült a hívek lelki világára. Az 
egyházi hatalom legfőbb képviselője 
korlátlanul uralkodott a lelkiismeret 
felettt, mindenki félt a Rómából jö
hető átokbullától, mely fejedelmeket 
fosztott meg trónjuktól s tett földön
futókká, igazsságot szomjuhozó tudó
sokat hajtott vérpadra, máglyára. A 
biblia végül az elfelejtett, eltévedt 
drachma sorsára jutott, ismeretlen 
volt a nép előtt. Helyette Róma a 
gyakran hatalmi érdekből, anyagi ön
zésből származott tantételek előtt kö
vetelt feltétlen hódolatot. A vissza 
élések szaporodtak, az evangeliom 
magasztos elvei elhomályosultak, az 
elhanyagolt nép, mint a jó pásztor 
nélkül maradt nyáj tévelygett a babo
nában. Az egyház intézményei az 
uralkodó hatalom eszközeivé törpül- 
tek. Az erkölcsi törvények ijesztő 
módon lazultak és a keresztyénséget 
a pogányságba visszasűlyedés fenye
gette.

Ily viszonyok között lépett fel — 
mint reformátor — Luther. Vele 
szemben a pápaság félelmes hatalma, 
az érdekét féltő papirend s ennek 
szövetségesei, a zárdák ezrei. Mellette 
kezdetben senki. Egyedül áll, mint 
egyszerű, szegény szerzetes tanár, és 
mégis bátran zászlót emel, nyíltan 
hirdeti, amit lelke igaznak ismer. Nem 
gondol ellenségei számával, nem az 
útjában álló akadályokkal, a miden-

felől várható veszéllyel. Lelke előtt 
csak egy áll: az igazság; ő csak 
ennek parancsoló, buzdító szavára 
hallgat. A Krisztus szent ügyének 
szolgálatát tekinti első, legfőbb köte
lességének, ezért kész életre-halálra. 
Pál apostol nyilatkozata visszhangzik 
lelkében: „Én semmivel nem gondo
lok, az én életem is nekem nem 
drága, csakhogy elvégezhessem a 
szolgálatot, mit a Krisztustól vettem“.

Kiszögezett tételeit közel, távol 
meglepetéssel fogadták s a meggyő
ződésnek bátran nyilvánításában töb 
ben felismerték a közelgő nagy vál
tozások kiinduló pontját. A felvetett 
eszmék körül kifejlődött vita folyamán 
csakhamar két külön táborba sora
kozott a társadalom, egyik mellette, 
a másik ellene foglalt állást. Luther 
követői élén csüggedetlen folytatta 
reformátori tisztét, ettől el nem tán- 
torítá sem a csábító ígéret, sem a 
Rómából jött átok villáma. Tanait a 
meggyőződés hevével védelmezte a 
támadások ellen. Helyt állott mellettük 
a wormsi birodalmi gyűlés előtt is, 
itt tette ama nevezetes nyilatkozatot, 
hogy tanaiból, ha csak a szentírással 
s az ész világos érveivel meg nem 
cáfolják: semmit vissza nem von, 
mert nem szabad a lelkiismeret ellen 
cselekedni. A gond s munka terhével 
vállain haladt előbbre, tördelve a 
visszaéléseket, egyengetve az utat az 
evangéliom szabadon hirdetésének 
biztosításához. Lefordította népe nyel
vére a bibliát, kiadta kis és nagy 
kátéját, egymásután bocsátotta ki

O stffy M iklós.
—  Irta: PAYR SÁNDOR.  —

A magyar Sionban lön síri csöndesség,
Az Űrnalc szolgáit gályákra vitették;
Egy részük Nápolyban csörgeti a láncot, 
Másik búsan járja nagy Németországot.

Emésztő honvágytól szívük majd megszakad, 
De hazatérésre gondolni sem szabad.
A gonosz ellenség kifőzte a tervet:
Megverem a pásztort és a nyáj elszéled.

Kőszeg városának ékes szavú papja,
Fekete István is hazáját siratja.
Együtt bujdos vele beteg felesége 
S kéri, vigye haza, halála ott érje.

Síró asszony szava kit meg nem lágyítna, 
Hiába volt a férj honából kitiltva,
Egyszer csak váratlan Kőszegen ott terem, 
Hol most az örömnél nagyobb a félelem.

Kolonics papjai jöttét hírül vévén,
Beteg asszony urát dehogy hagyják békén. 
Fekete püspök is, vétke annál nagyobb,
Alig hogy előlük titkon elfuthatott.

De most hová menjen ? Jár hajléktalanúl. 
Aki befogadja, fejére vész zudul.
Madárnak van fészke, rókának barlangja, 
Csák neki nincs helye, hová fejét hajtsa.

Egy mentő gondolat végre is megszállja: 
„Nyitva lesz Asszony fán Ostffy Miklós vára! 
Hogyha■ itt is félnek s már be nem fogadnak, 
Akkor úgy is vége a magyar Sionnak“.

Jól számított. Itten szívesen maraszták,
Jobbat nem lett volna sehol házi gazdát. 
Ostffy elszánt nemes, kész a tűzbe menni, 
Hitét, honát, jussát nem hagyja elvenni.

Sokan voltak akkor, kik elpártolának,
De Ostffy nem hajtott soha térdet Bálnak. 
Ilyennek ismeri öt Kemenesalja,
Egész magyar Sión oszlopának vallja.
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vitázó, tanait védő, felvilágosító, hit
erősítő munkáit. Az isteni tiszteletnél 
használatra értékes egyházi énekeket 
írt, prédikált, tanított, a gyülekezetek 
szervezéséhez utasításokat adott, szé
les körre kiterjedt levelezést folytatott. 
Munkássága bámulatra méltó s ez a 
lángész alkotó erejével egyesülve, 
mindig feljebb emelte, országról or
szágra vitte győztesen a reformáció 
zászlaját. Mikor apostoli lelkesedés
sel, Istenbe helyezett ingatlan biza
lommal folytatott működését s ezzel 
íöldi pályáját is bevégezte: azon 
hittel zárhatta le szemeit az utolsó 
álomra, hogy fáradozása nem volt 
céltalan, hogy az elvek, amelyekért 
küzdött, győznek s országok, nem
zetek sorsára áldással kihatólag élnek 
tovább.

A nagy, nehéz munkában hűséges 
munkatársa volt a mély tudományú, 
szelidlelkű Melanchton Fülöp. Luther
rel egy időben kezdette meg a refor
mációt a tanaiért harctéren elvérzett 
Zwingli Ulrich, majd Genfben Kálvin. 
A hitnek e hősei bár egyes kérdé
sekben nézeteik eltértek: irányuk a 
főalapelvekben megegyezett. Az em
lék, amit hátra hagytak, romolha- 
tatlan.

A reformáció eredménye azon hit
nek diadala, hogy az egyháznak igaz 
alapja a kijelentett szent ige, az 
egyház egyedüli lelki fejedelme Jézus 
s ő az egyetlen közbenjáró Isten és 
emberek között. Az ember nem saját 
érdeméből, nem az úgynevezett szen
tek segélyével igazul meg s nyerhet

üdvösséget, hanem a Krisztusban 
való hit által Isten kegyelméből. Jo
gaiba visszaállíttatott, közkincsévé lett 
a lelki épülés, vigasztalás kútfeje : a 
szentírás, elfojthatatlan a szellemi vi
lágosság terjedése. A reformáció nyo
mán vert gyökeret lassankint min
denütt a meggyőződés tisztelete s a 
lelkiszabadság, amely nélkülözhetlen 
záloga a haladásnak. Az evangeliom 
tanít arra, hogy az ember minden
kiben elismerje a menyei atya gyer
mekét : a testvért s töltse be iránta 
a szeretet törvényét.

Az óhajtás a visszatérésre a 
Krisztushoz, az ő szent tanához, volt 
a reformáció fő indító oka. Ez meg
nyitotta hozzá az u ta t: maradjunk 
meg ezen. Ő vele, a mi lelkünk fő
pásztorával szívben, lélekben egye
sülni, legyen életünk főcélja. Ragasz
kodjunk szent hűséggel egyházunk
hoz, mely a legdrágább kincseket, 
az evangeliomból sugárzó, boldogító 
hitet s a Megváltó által hozott lelki
szabadságot őrzi. Valljuk mi is az 
apostollal: „Más fundamentumot senki 
nem vethet, mint amely egyszer 
vettetett, amely a Jézus Krisztus.“ 
I. Kor. 3, 2 v.

Október 31.
Csapongó lelkem a messze múltba téved, 
Járja avarját a végtelen időnek;
Bejárja ezerszer s mindig újra kezdi, 
Csodás varázs az, mi ragadja, epeszti. . . 
S míg ott időz, ott jár, telve áhítattal, 
Ajakamon sóhaj, szó, lélegzet elhal;

Majd meg dal csendül föl, hálaadó ének: 
Dicséret, dicsőség az egek egének! . . .

. . .  Látom, csillag gyűl' a sötét éjszakába, 
Áttör a fekete felhőkön sugára,
S behinti a földet szép ragyogó fénnyel — 
Betölti a sajgó szíveket reménnyel. .  . 
Látom, Wittenbergben az egyszerű barát 
— Megtámadva Róma büszke, gőgös hadát — 
Hirdeti: Istennek igéje közös kincs,
Mit le nem nyűgözhet soha földi bilincs ! .. 
Megostromolva a vakhit birodalma,
A „lázadó* ellen támad nagy hatalma; 
Fegyvere, az átok, lesújt dübörögve,
De hiába!. . a hős ott áll meg nem törve. 
Ott áll a harctéren bátran s a nyomába 
Sereg kél a lelki szabadság pártjára; 
Kezükbe ragadják a lobogó fáklyát 
S vele a szolgaság országát bejárják . . .
A merre haladnak uralma az éjnek 
Eltűnik, foszlányos csillagi kiégnek,
Fojtott sóhaj helyett halleluja zendűl,
Hivő lélek búja imádságba csendül: 
„Megtekintő az Úr elepedett népét, 
Elküldötte hozzánk végre segítségét. . . 
Gyenge por az ember, ha támasza nincsen, 
Hatalmas, hatalmas, hatalmas az Isten!“

Csapongó lelkem a messze múltba tévedt, 
Láttam hajnalát a jelennek, jövőnek.
Óh szép volt a hajnal, annyi idő múlva 
Felhangzott a földön az Úr szava újra, 
Mely sugár az égen, verőfény a mélybe, 
Hit lobogó lángja, szív édes reménye . . . 
Óh, szólaljon hát meg, zengjen fel az ének : 
Dicséret, dicsőség az egek egének!

Horváth Béla.

Asszonyfán Fekete otthon érzi magát, 
Tanít, papot szentel, végzi hivatalát.
De Róma papjai ezen feldühödnek 
S  éltére törnek a lutrános püspöknek.

Ostffyt ijesztgetik: a papot küldje el. 
Különben, meglátja, játszik a fejivei; 
Dolgából lármát üt Kolonics gárdája 
S megy a feljelentés Bécsnek városába.

Jön is ám sebtében szigorú rendelet, 
Gyors paripán hozza a császári köpet; 
Durva kézzel ront be Ostffy portájára 
8  a levél tartalmát így adja tudtára:

,, Vitéz Ostffy Miklós, császár azt üzeni, 
Az eretnek papot add ki mindjárt neki; 
Tovább is makacsul ha megkötöd magad, 
Asszony fa várából kő kövön nem marad“

De Ostffy Miklósnak kész a felelete, 
Vihette frissiben a császár követe:
„Nemes ember vagyok és én a vendéget 
Megvédem, ki nálam talált menedéket“.

„Parancsoljon velem, felséges királyom,
De becstelen dolgot tőlem ne kívánjon.
Ez a vendég nekem püspököm és papom, 
Mint üldözött vadat rabul ki nem adom“.

„Ha kell, ültesse le, nem bánom, fejemet, 
Vegye el jószágom s ha kell, gyermekemet; 
Vendégemért szembe szállók a halállal,
Az én religióm ezt hozza magával

Császár és a papok beváltják szavukat, 
Vontatják már Győrből a nehéz ágyúkat. 
Magyarfaló dühvei jön a zsoldos csapat 
S  tábort üt Asszonyfán lent a malom alatt.

Felrázza a vészhír hú Kemenesalját,
Jó urokat, Ostffyt elveszni nem hagyják. 
Háromszáz hű nemes, jó kuruc vitézek 
Mennek oltalmára, meghalni is készek.

Ámde mind hiába! A hány száz a magyar, 
Annyi ezer német jön, mint a zivatar.
Ostffy erős várát porhalommá lövik,
Az ősi sasfészket lerombolják tövig.
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A wittenbergi Elster kapunál.
— Képpel. —

A kilencvenöt tétel kifüggesztése 
után valóságos hajszát indítottak 
Luther Márton ellen. Fenyegették, 
támadták, vitatkoztak vele, sőt az 
élete ellen törtek. De ő nem ijedt 
meg. Egyik barátjának azt írta, hogy 
nem fél, mert semmitse veszíthet. 
Javai nincsenek, híre, neve hadd 
pusztuljon. Lehet, hogy az 
életét megrövidítik, de a lel
két nem vehetik el. A lelke 
mindig a Krisztusé marad.

Mikor aztán a sok rá
beszélés és fenyegetés nem 
használt, X. Leó pápa kiját
szotta az utolsó kártyát s 
Luthert 1520 június 15-én 
egyházi átok alá vetette. 
Megtiltotta, hogy a könyveit 
olvassák, terjesszék. Meg
parancsolta azt is, hogy 
Luther társaságát kerüljék, 
hogy hajlékukba ne fogadják, 
neki ételt, italt ne adjanak.
De még azt is meghagyta, 
hogy a lázadó barátot fogják 
el s adják át neki. Persze 
Húsz sorsát szánták Luther
nek is. Még azt az ígéretet 
is belevették a pápai átok
levélbe, hogy azokat, kik 
Luthert elfogják „ezen derék 
cselekedetükért méltó juta
lomban fogjuk részesíteni.“

De hát a nagy reformátort nem 
kellett félteni. Mindenki szerette, be
csülte, féltette. Az ujjával se nyúlt 
hozzá senkise. Hanem inkább meg
dobálták azokat, kik a pápa levelét 
ki akarták hirdetni. Sok helyen szét
tépték a levelet és vízbe dobták.

Hát Luther mit csinált ? Bizony 
nem esett kétségbe. írt egy szép 
levelet a pápának és megírta abban, 
hogy ő semmiképpen se vonja vissza 
tanait. Mert, — úgymond, — „sza
bályt vagy mértéket nem szívlelek 
meg akkor, mikor a szentírás ma
gyarázásáról van szó.“ És végtére 
is nem lehet tagadni, hogy „a Te 
és a római egyház nevében a szegény 
népet az egész világon csalják és

nyúzzák. Ez ellen keltem ki és ki 
fogok kelni, amíg csak keresztyén 
lélek él bennem.“

De még több is történt ennél I 
Egy téli napon, — 1520 december 
15-ét írtak ekkor, — a wittenbergi 
egyetemről sok tanár és egyetemi

hallgató indult el. Amint a régi kö- 
vezetű utcákon végig kopogott a 
lábuk, mindig többen és többen csatla
koztak hozzájuk. A város egyik 
kapujánál, az Elster kapunál azután 
megállapodtak. A fiatalok hamarosan 
fát hordtak össze, máglyát raktak s 
meggyujtották. Mikor aztán lángra 
kapott a sok fa, előlépett Luther 
Márton s a pápa átoklevelét (látszik 
rajta a pecsét is), és a törvény- 

könyveket ezzel a szóval 
dobta a tűzbe : Mivel te. az 
Úrnak szentjét megszomorí- 
iottad, szomorítson és emész- 
szen meg téged az öröktűz. 
(Jós. 7, 25). A láng meg
kapta a lapokat s nemso
kára csak a törvénykönyvek 
vastag bőrtáblájának patto
gása hallatszott.

A hosszú talláros, nagy 
szakállú tanárok elgondol
kodva nézték a lobogó mág
lyát. A nagy tömeg s az 
egyetemi hallgatók serege pe
dig örömujongásba tört ki. 
És mindannyian érezték, 
hogy Luther azért égette 
meg a pápa levelét és a 
törvénykönyveket, mert'csak 
a pápa hatalmát találta meg 
bennük és nem a Krisztus 
hatalmát. Megsemmisítette, 
mert észrevette, hogy ezek 
a könyvek megsemmisítik a 
mi egyetlen, drága, szent 

könyvünket: a bibliát!
Ezzel azután Luther Márton el

szakadt a római katholikus egyháztól 
s kezében a bibliával megkezdte a 
hitjavítás nagy munkáját.

Fekete külföldre futna, de elérik,
Mint foglyot kötözve hozzák vissza Becsig 
Kolonics faggatja, igér eget, földet,
De pap a sátánnal frigyet csak nem köthet

Ostffy is életét alig mentheté meg,
Szállást adtak néki kunt az erdőségek.
Lovára a patkót viszárul verette,
Hogy ne tudhassák meg, útját merre vette.

Ott a sűrűségbe gyűjti hű cselédit,
Imádkozik velük, úgy mond búcsút nékik ; 
Tarsolyából előveszi a graduált 
S  együtt énekelik az ősi szép chorált:

„Szívem keserűségét, Szomorú könyörgését, 
Szánd, Uram, bujdosását, Szolgád nyomorúságát. 
Csurdogálnak könnyeim, Csak simák én szemeim. 
Csudálatos istenség, Csöndesedjék ez Ínség11.

így Isten nevében Erdélyország felé 
Elbujdosik messze a kurucok közé.
Thököly a zászlót ott már kitüzette,
Ostffy is harcolni beállt a seregbe.

íme, ö hitéért mindent feláldozott,
Nem vitt mást magával, mint a vándorbotot. 
De bár így elveszte kincset és jószágot.
Örök jót nyert, neve ma is áldott.

Ős vára elpusztult, de fennáll emléke,
A hálás utókor bevéste szívébe.
Ostffyról ma is még ott Kemenes alatt 
Hősi mondák szólnak, hírneve fennmaradt.

Magyar Sión, benned addig volt nagy hit, 
Míg voltak Ostffyhuz hasonló fiaid.
Járj el azért buzgón őseid sírjához,
Tanulj példájokból, emléküknek áldozz!
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A falusi birtokok.

Kedves János Barátom 1
Mióta a jó Isten rendeléséből el

hagytam az én kedves szülőföldemet 
s ide kerültem a hegyes-völgyes győr- 
vári urodalomba gazdasági felügyelő
nek, sokat gondolok az én szülőföldem 
szép határára s azokra az édes vé
reimre, földieimre, akik ott arcuk verej
tékével keresik kenyerüket. Nemcsak 
azért, mert jól esik lelkemnek azokkal 
lenni, akiket szeretek, hanem azért 
is, mert fájó szívvel látom, hogy nincs 
olyan sorsuk, mint amilyent becsü
letes munkásságuk után várhatnának 
és megérdemelnének. — Megnehezült 
az idők járása felettük 1 Dolgoznak 
sokat, többet, mint a világnak bármely 
munkása — s ezzel arányban nem 
nyújt nekik sokszor tisztességes, em
berhez méltó megélhetést sem a mi 
közös „tápláló anyánk“, a föld. — 
A magyar kisgazda az újabb időkben 
válságos helyzetbe jutott. A nagy 
adók, a folyton emelkedő közterhek, 
a megdrágult ruházati és iparcikkek 
szinte elviselhetetlen teherként nyom
ják, nem is szólva arról, hogy az 
utóbbi évek sanyarú időjárása üresen 
hagyta a hombárt, megfogyasztotta 
az állatállományt. S egymásután szedi 
fel kis birtokára a kölcsönöket, vagy 
útlevelet vált Amerika felé. ..

Kedves János barátom, úgy-e hogy 
nem jól van ez így, belátjátok ti is, 
akik otthon kis birtoktokon várjátok 
évről-évre a jobb szerencsét, a jobb 
termést ? De mennyivel jobban látom 
ezt én, aki Isten kegyelméből a föld
míves iskolát jártam s ott sokat tanul
tam és láttam, sok földet beutaztam, 
most meg egy nagy gazdaságban van 
alkalmam dolgozni! — Azért azt
gondoltam, hogy Írogatnék én nektek 
egy-egy levelet, — talán találtok azok
ban valamit, ami lelett a téli időkben 
gondolkozhattok, tavasszal meg nyá
ron megpróbálhatjátok. De hogy má
sok is olvashassák — a nagytiszt, 
szerkesztő úr engedelmével — be
küldőm ezeket a mi kedves új la
punkba, a „ Harang szó“-brr. — Talán 
felébreszt egy-egy alvó lelket álmából 
ez a hang is, — talán ez is hozzá

járul ahoz a célhoz, mit ez az újság 
szolgálni akar: Istennek dicsőség, az 
embereknek boldogság, békesség e 
földön. — Ha aztán te is válaszolsz 
néha levelemre, akkor olyan tanulsá
gos eszmecsere fejlődik ki közöttünk, 
amelyből sokan, sok üdvösét tanul
hatnak. — Mert lásd édes Jánosom, 
épen az a mi kisgazdáinknak a leg
nagyobb baja, hogy tanulni s a korral 
haladni nem szeretnek. Néhány év
tized óta a világ folyása, az emberek 
gondolkozása, szükségletei, a kenyér- 
kereseti viszonyok teljesen megvál
toztak, — csak a magyar nép nem tud 
alkalmazkodni ezekhez a változott 
viszonyokhoz, — nem akar régi — 
sokszor teljesen káros — szokásaival 
szakítani! Ezt a maradiságot el kell 
hagyni a kisgazdának, ha megélni, 
boldogulni akar. Ma már nem az eke 
a legelső gazdasági eszköz, hanem a 
plajbász, meg a jó könyv és tanul
ságos újság. Mert ha ezeket veszi 
kezébe az ember, igen szomorú igaz
ságokról fog meggyőződni. — Arról 
t. i., hogy ennek a régen Kánnaánnak 
nevezett szép magyar földnek holdan- 
kénti átlagos termése más országoké
hoz viszonyítva nagyon csekély s ami 
még szomorúbb, — hogy a kis birtokos 
nem tud átlag annyit kihozni a föld
jéből, mint a nagybirtokos. — Pedig 
éppen megfordítva kellene lenni 1 S 
tudod-e mi ennek az oka ? Az elavult 
gazdálkodási mód, a rossz gazdasági 
eszközök, a silány trágyázás, a rossz 
gazdasági vetőmag, az egyoldalú szem
termelés stb.

Ezeket a bajokat észlelték a múlt 
század vége felé Németországban is. 
És mit tettek a mi burkus atyánkfiái ?... 
összeült sok pápaszemes, hosszú hajú 
professzor s elkezdték a földet szagol
gatni, kóstolgatni, —mindenféle savak
ban főzték, kotyvasztották és végre 
kisütötték.hogy az egyik földnek ez 
a hibája, a másiké amaz, — tanácsol
ták, hogy itt ezt a műtrágyát hasz
náljátok, ott amazt, vessetek jobb 
vetőmagot, majd többet fogtok aratni. 
A német gazda szót fogadott a tudó
soknak s ime a gabonatermés átlaga 
felment holdankint a búzánál 13 
mázsáról 19-re, a rozsnál 9-ről 15-re,

az árpánál 13-ról 18-ra, a zabnál 
11 -ről 17-re, a burgonyánál 81 -ről 
123-ra. S ezt a nagy emelkedést a 
helyes műtrágyázás okozta.

A vetőmagról meg sokan azt tart
ják, hogy annak jó a másodrendű 
gabona is, krumpliból meg az apraja, 
mert az „szaporább.“ S az ered
mény ? Silány, mindenféle beteg
séggel sújtott gabonatermés s olyan 
szegényes burgonya, hogy a gazda- 
asszonynak ugyancsak vigyázni kell 
a körmére, hogy hámozáskor bele 
ne aprítsa a kásának valóba. Ha 
ocsut vetsz, gazt aratsz — mondja 
helyesen a példabeszéd. Pontos mé
rések, számítások után megállapí
tották igen tudós gazdák, hogy ugyan
azon talajban, ugyanolyan inunkálás 
és időjárás mellett a silány és jó 
vetőmag után nyert termés között a 
következő különbség mutatkozott: a 
rozsnál 370 kgr., az árpánál 405 
kgr., a zabnál 215 kgr., a búzánál 
873 kgr. Bizony ezeknek a számok
nak gondolkozóba kell ejteni minden
kit, aki a magyar nép jólétét, bol
dogságát emelni akarja. Mert azzal 
a holdankénti 2—8 mázsa termés
többlettel, amit egyesegyedül a jobb
fajta vetőmaggal érhetünk el, tömér
dek bajunkat tudnánk meggyógyítani, 
könnyebben fizetni az adót, jobban 
fizetni a munkásokat, gyámolítani 
egyházat, iskolát s megakadályozni 
a kivándorlást!

Gondolkozzál te is édes János 
barátom ezek felett, beszélgessetek 
esténkint a barátságos meleg szobá
ban, az olvasókörökben s máshol is 
ilyen dolgokról s higyjetek azoknak, 
akik többet tanultak, többet láttak s' 
többet tudnak mint ti s higyjétek el, 
hogy ez a föld, amelyen apáink vére 
folyt, most is Kánaán földje lehet 
és lesz, ha okosan dolgozni tudunk.

De most már hív a kötelesség, 
búcsúzom tőled. Isten áldjon, a viszont
látásig ! Tisztelem az otthonvalókat 
s maradtam igaz barátod

Győrvári-puszta, 1910 október hó 
27-én.

Kovács István s. k.
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Az olvasókhoz.

Köszöntjük az olvasót!
Szeretettel tesszük jó magyar né

pünk asztalodra lapunk első számát! 
Lapozd végig s olvasd el szeretettel, 
a mit nyújtunk!

Úgy ebben a számban, mint az 
ezután következőkben találsz komoly 
cikket, mely bölcsességre tanít, isme
retterjesztő közleményeket, melyek 
hasznát az életben hamarosan meg
látod. Olvashatsz benne szivet-lelket 
gyönyörködtető verseket, elbeszélése
ket, okos gazdasági leveleket. Meg
találod benne a híreket is itthonról, 
a nagyvilágról, meg a politikáról.

A szerkesztő tanácsadójában min
den kérésre szívesen válaszolunk. 
Adunk jó tanácsot is minden dolog
ban, amiben hozzánk fordulnak. Sok 
jó emberünk van itt is, ott is, majd 
azok segítségünkre lesznek, hogy ol
vasóinkat jó tanácsokkal elláthassuk. 
Hát csak hadd jöjjenek azok a kér
dezősködő levelek!

Ha a jó Istenünk megsegít s az 
előfizetők nagy száma megengedi, 
nagy ünnepekkor külön kis füzetet 
mellékelünk lapunkhoz. Építő prédi
kációkat közlünk ebben a buzgó csa
ládok építésére.

A „Harangszó“ minden második 
vasárnap köszönt be. De már most 
azon vagyunk, hogy legalább a téli 
hónapokban minél előbb minden va
sárnap felkereshessük olvasóinkat.

A lap előfizetési ára egész évre 
1 kor. 60 fillér, mely összeg két 
részletben is fizethető. A lelkész és 
tanító urak örömmel vállalkoztak arra, 
hogy az előfizetési díjakat elfogadják 
és közvetítik. Azért keresse fel min
denki bizalommal lelkipásztorát és 
tanítóját 1

Mindenkit kérünk: fogadja szere- 
tetébe lapunkat s álljon a „Harang
szó“ előfizetői közé.

Ezt a számot is szives olvasó ne 
vesd félre, hanem őrizd meg, vagy 
add tovább, hadd olvassák, hadd sze
ressék meg minél többen a „Harang- 
szót".

A szerkesztőség.

Ne tudja a te balkezed . . .

A mit elmondok, Budapesten tör
tént a múlt hónapban. A gyámintézet 
éppen akkor ünnepelte fennállásának 
50-ik évét. Éppen másnap volt az 
ünnepélyes közgyűlés.

Már alkonyodott. Kigyultak a széles

utcák lámpasorai s tündérfényben áll
tak a szebbnél-szebb ragyogó kirakatok.

Egy élemedett férfi csöndesen be
kopogtatott az egyik evang. lelkész 
irodájába. Szép csöndesen elmondta, 
hogy ő is kapott meghívót az ünne
pélyre. Azt is hallottam, — folytatta 
— hogy egy emlékalapot gyűjtenek. 
Át is adom a magam adományát, ha 
ugyan szívesen fogadják...

„Persze szívesen fogadjuk, — vála
szolt a le'kész. A legkisebb adományt 
is örömmel vesszük, ha jó szívvel 
hozzák. . . “

Erre az ismeretien előveszi tárcáját 
s leolvas az asztalra négyezer koronát. 
„Ezt hoztam, — mondá — fogadják 
szívesen. . .  “

Azzal, mint a ki dolgát jól végezte, 
az ajtó felé indul.

De a lelkész megállítja. Örömmel 
szoritja meg a derék ismeretlen kezét 
s melegen tudakolja, hogy kinek a 
nevét jelentse be, mint adományozót. 
Az ismeretlen azonban csak a fejét 
rázza.

„Hagyja csak nagytiszteletü úr, a 
név egészen mindegy. Az a fontos, 
hogy az adományon megnyugodjék 
az Isten áldása !. .. “

És elment. De adományán meg
nyugszik az Isten áldása!

Itthon és  a  nagyvilágban.
Az egyház köréből.

A gyámintózet ünnepe. Az egye
temes gyámintézet szeptember végén 
ünnepelte fennállása 50-edik évforduló
ját. A szép ünnepségen Gyurátz Fe
renc püspök, a gyámintézet elnöke 
terjesztette elő jelentését. E szerint 
az egyesület ebben az évben 42 ezer 
koronát gyűjtött. Áldott munkáját 
eléggé mutatja, hogy 50 év alatt két 
millió 264 ezer koronát osztott ki 
szegény gyülekezeteknek. Evangélikus 
véreink, kik ezeket a sorokat olvas
sátok, gondoljatok az áldott gyámin
tézetre, hogy jövője még szebb legyen, 
mint a múltja.

Evangélikusok gyűlése. Az evang. 
egyetemes egyház november 7 én és 
a következő napokban tartja évi köz
gyűlését Budapesten. — A Luther 
Társaság ugyancsak november 7-én 
tartja gyűlését szintén Budapesten. — 
A magyarországi misszióegyesület, 
mely jóllehet csak néhány évvel ez
előtt alakult, mégis 344 tagot számlál, 
s a misszió szent ügyének áldott

munkásává szegődött, november 10-én 
tartja gyűlését Budapesten.

Kitüntetés. II. Vilmos német csá
szár magyarországi tartózkodása al
kalmával Tomka Gusztáv györkönyi 
ev. lelkészt, a tolna-baranya somogyi 
egyházmegye alesperesét a IV. osz
tályú vörös sasrenddel tüntette ki. A 
kitüntetést még nagyobbá teszi az a 
körülmény, hogy a császár az érde
mes lelkészt kihallgatáson is fogadta 
s neki az érdemrendet személyesen 
nyújtotta át.

Templomépítö gyülekezetek. A el
múlt esztendő is gazdag eredménye
ket hozott gyülekezeteink életében. 
Nemrég avatta fel Gyurátz Ferenc 
püspök a muraszombati új, diszes 
templomot s íme uj templomot épít 
Pusztamiske és Marcalgergelyi. Egé
szen átalakíttatja régi templomát a 
felsőőri gyülekezet. A veszprémi és 
tapolcafői evangélikus hívek pedig 
templomaik elé tornyokat építtetnek. 
És mindez Isten kegyelméből s a sze
gény hívek áldozatkész filléreiből tör
ténik. Boldog az az egyház, melynek 
hivei ilyen gazdagok az Istenben.

Egy árvaház felavatása. Október 
elején Scholtz Gusztáv püspök nagy 
ünnepségek közt felavatta a torzsai 
árva- és szeretházat. Ennek az épü
letnek költségeit is az evangélikus 
buzgóság hordta össze. Most azután 
az emberek munkáját és áldozat- 
készségét megáldotta az Isten, úgy 
hogy 18 szegény árva-gyermek talál 
otthont az uj szeretetházban. A Krisz
tus pedig megjutalmazza azokat, kik 
adományaikkal felkarolták az árvák 
ügyét, mert azt mondja: „valamit
eggyel tesztek az én kicsinyeim közül, 
én velem magammal tettétek.“ 

Magyar istentisztelet Bécsben. A 
Bécsben élő nagyszámú magyar evan
gélikusok lelki gondozására ezután 
magyar istentiszteleteket tartanak.

Uj énekeskönyv. A dunántúli evang. 
egyházkerület a közel jövőben uj 
magyar énekeskönyvet ad ki. Az 
énekeskönyv tartalmazza majd a meló
diákat is, azonkívül Jézus szenvedé
sének történetét, hétköznapi, vasár
napi és ünnepi imádságokat.

Az élő hit munkája. Lélekemelő 
hirt veszünk. A buzgó győri gyüle
kezet ugyanis elhatározta, hogy mint
egy 120 ezer korona költséggel egy 
nagy szeretetházat építtet s abban 
elhelyezi az árvákat, öregeket, szór
ványbeli iskolás gyermekeket. A szép 
épületben lenne egy nagy terem val
lásos estélyek tartására is. Hisszük, 
hogy a jó Isten az emberek hitét 
megáldja!
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Itthonról.

A német császár Magyarországon.
A németek hatalmas császára, II. Vil
mos az ősszel immár másodszor Iá 
togatott el Magyarországba, hogy Fri
gyes főherceg báranya-megyei birto
kán néhány napot vadászattal töltsön 
el. De a nagy császár ilyenkor sem 
felejtkezik el Istenéről és vallásáról. 
Neki a vasárnap nemcsak pihenésnap, 
hanem az imádkozásnak a napja. Mi
vel pedig messze vidéken nem volt 
evangélikus templom, a karapancsai 
vadászkastély előtt diszes sátrat állí
tottak fel s a tolnamegyei Györköny- 
ből predikáiásra meghívták Tomka 
Gusztáv alesperest. A császár buzgón 
végig énekelte az egyházi énekeket, 
majd figyelmesen hallgatta a prédi
kációt, mely Lukács evangélistának 
14. r. 1— 11. verse alapján az alá
zatosságról szólt. Istentisztelet végén 
a császár megköszönte a lelkésznek 
a tanulságos, szép beszédet s mele
gen kezet szorított vele. Mikor mind
ezt végig gondoljuk, eszünkbe jut a 
zsoltárköltő éneke: »Uram a te erős
ségedben örül a király és a te sza
badosodban fellette igen örvendez. 
Elővetted őtet javaidnak áldásaival 
és tettél fejébe tiszta arany koronát.“ 
(21. zsolt.)

Egy nagy emberbarát. Október 7. 
egy igazi nemes szivü ember halt 
meg Budapesten: Laky Adolf volt a 
neve. Foglalkozása szerint ékszerész, 
de bizonyára legtöbbet érő drágaköve 
a szive volt. Elvonulva a nagy vi
lágtól, a munkának élt. Óriási vagyont 
hagyott hátra és pedig két és fél 
millió koronát jótékony célra hagyott. 
Az összes jótékony intézményeket fel
kereste tekintélyes összegre rugó ha
gyományával. A prot. árvaházra 80 
ezer kor. hagyott. És minderről egész 
életében hallgatott. Csak akkor mu
tatta meg nemes szivét, mikor már 
nem kellett az emberek dicséretét 
végighallgatnia. Mert az igazán nagy 
ember jutalmát nem az emberektől, 
hanem az Istentől várja.

Az ország dolgáról.

Az országgyűlés csak ritkán tanács
kozik. Most az egyes bizottságok 
üléseznek s előkészítik az országgyű
lés elé kerülő ügyeket.

Mennyibe került Bosznia? A had
ügyminiszter kijelentette, hogy Bosz
niának a birodalomhoz csatolása 180. 
millióba került. Ebből a nagy ösz-

zegből mintegy 140 millió a katonaság 
_ fölszerelésére kellett.

Két évi szolgálati idő. A hadügy
miniszter azt is kijelentette, hogy a 
két évi szolgálati idő megvalósításához 
is közelebb jutottunk. A kormány 
reméli, hogy nemsokára minden aka
dályt elhárít s a három évi szolgálatot 
két évre tudja leszorítani.

Banktárgyalások. Az u. n. kész
fizetések felvétele tárgyában most 
folynak a magyar és osztrák minisz
terek közt a tárgyalások. Eredményre 
eddig még nem jutottak.

A miniszterelnök szembaja. Héder- 
váry minisztei elnök látása az utolsó 
időben nagyon meggyöngült. Szemén 
szürkehályog képződik, mit hamarosan 
operálni kell. Az orvosok állítása sze
rint az operálás nem veszedelmes.

Újítás a hadseregnél. Fontos és 
áldásos újítást készítenek elő a had
seregben. Arról van ugyanis szó, hogy 
a katona évek alatt a katonákat mező- 
gazdasági ismeretekre is oktatják. így 
azután azokban az években míg a 
hazát szolgálják, egyszersmind az ok
szerű gazdálkodást is megtanulnák 
katonáink.

A nagyvilágból.

Portugália köztársaság lett. Az
utolsó idő nagy felfordulást okozott 
Portugáliában. Mánuel királyt és a 
királyi családot elűzték s kikiáltották 
a köztársaságot. A király és az egész 
uralkodó család angol földre mene
kült. Az a kiáltvány, mellyel a köz
társaság megalakulását közhírré tet
ték, azt mondja, hogy Portugáliában 
most kezdődik „a szigorú erkölcsiség 
és a szeplőtlen igazság korszaka“. 
Kivánatos, hogy úgy legyen. Mert 
eddig sem az erkölcsiség nem ural
kodott, sem az igazság. Eddig a szer
zetesek és a kath. papok uralkodtak. 
Volt idő, hogy a lakosság tizedrészét 
ők alkották. Az evangélikus vallást 
elnyomták és üldözték. Nincsen is 
több evangélikus az egész országban, 
mint körülbelül 1500. Remélhetőleg 
az igazságosság korszaka más időket 
hoz Portugáliára. Az ottani hangulatra 
jellemző, hogy az országban élő sok 
jezsuitát és szerzetest száműzték és 
sok száz millióra menő vagyonukat 
az ország számára lefoglalták.

Spanyolország forrongása. Spa
nyol országban hónapok óta erős 
forrongás van, mely szintén a kath. 
egyház ellen irányul. A kath. papság 
túltengő hatalmát s vallási türelmet
lenségét itt is megsokalták. Belátták,

hogy az ország csak akkor haladhat 
előre, ha ezzel az iránnyal szakítanak. 
Épen azért, mikor a szerzeteseket Por
tugáliából kiűzték, a spanyol nép til
takozott befogadásuk ellen.

Vasutas sztrájk. Franciaországban 
az összes vasutasok sztrájkba léptek, 
miért is az egész országban az összes 
vonatok megálltak. A kár óriási nagy. 
Végtére a kormánynak sikerült rendet 
teremtenie.

Angolország és Perzsia között 
ugyancsak feszült lett a helyzet. Az 
évek óta tartó perzsa zavargások miatt 
Oroszország sereggel vonult be Perzsia 
északi részébe. A féltékeny angolok 
erre kijelentették, hogy ők meg a déli 
részt szállják meg. így aztán könnyen 
meglehet, hogy ismét egy nagy há
ború veszedelme függ Európa felett.

Bátor léghajós. Egy merész lég
hajós, Wellmann, léghajóján az Óce
ánon át Amerikából Európába akart 
röpülni. A dühöngő nagy vihar azon
ban elsodorta léghajóját, úgy, hogy 
már-már elvesztek a benne ülők, mikor 
egy gőzhajó felvette és megmentette 
őket. Wellmann 69 óráig volt a leve
gőben s 1000 mérföld utat tett meg.

A lelkiismeret Ítélete. Több mint 
tiz évvel ezelőtt gyászbaborult Ma
gyarország. 1898. szeptember 15-én 
Svájc egyik városában egy Luccheni 
nevű ember meggyilkolta Erzsébet 
magyar királynét. A gyilkost nem 
lehetett kivégeztetni, mert Svájcban 
el van törölve a halálbüntetés, hanem 
életfogytig tartó fogságra ítélték. Az 
elvetemült ember semmiféle megbánást 
se mutatott. Sőt mi több, örömét fe
jezte ki afölött, hogy merénylete sike
rült. Most azután utolérte büntetése. 
Egy héttel ezelőtt örjöngeni, tombolni 
kezdett, majd egy őrizetlen pillanatban 
felakasztotta magát. A törvények nem 
tudták elitélni, de saját lelkiismerete 
elitélte s az ítéletet végre is hajtotta.

A búzatermelés uj módja Angol
országban egy Suter nevű gazdaember 
uj eljárást talált ki, mely által hihe
tetlen eredményeket képes elérni. Az 
illető gazdaember julius 10-én vetette 
el a búzát, 24-én már kibújt a növény 
és szeptember 16-án jelentkeztek az 
első kalászok, melyek hat hüvelyk 
nagyságra nőttek meg. Suter azt 
mondja, hogy az ő eljárása szerint 
minden évben kétszer, márciusban és 
júniusban lehet aratni.

Kivándorlási ügynökök üzelmei. A 
hajótársaságok ügynökei ugyancsak 
mindent elkövetnek, hogy jó magyar 
népünk közül minél többet Amerikába 
kicsaljanak. ígérgetnek eget, földet,
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pedig nekik csak az a pénzösszeg kell, mit minden em
ber után a hajótársaságtól kapnak. Pedig most már az 
Amerikába jutás sem olyan könnyű dolog. A hajók meg
érkezésénél nemcsak azt kell igazolni, hogy a kivándorló 
bizonyos összeg pénz felett rendelkezik, hanem orvosok 
is szigorú vizsgálat alá veszik, s a gyöngébbeket, bete
geseket könyörtelenül visszautasítják. Persze ezt a lelki- 
ismeretlen kivándorlási ügynökök előre nem mondják 
meg. Így azután a Red Star hajóstársaság utasai közül 
a múlt hónapban is a harmadrészét visszautasították. 
Ugyanennek a hajóstársaságnak néhány ügynökét a múlt 
héten Pozsonyban letartóztatták s több mint 34 ezer 
kor.-t koboztak el tőlük. Ezt a nagy összeg pénzt a 
szegény emberektől csalták ki s meg akartak vele szökni. 
Ezek a szomorú esetek is a Krisztus intését hangoz
tatják : Őrizkedjetek a hamis prófétáktól! .. .

A pálinka ellen. A francia socialisták elhatározták, 
hogy míg az állam nem tesz valamit a nagy drágaság 
ellen, nem isznak pálinkát. Ezzel akarják büntetni az 
államot, melynek a pálinkaadó évenkint mintegy száz 
millió frank jövödelmet hoz. Ha az emberek tudnák, 
hogy milyen gyilkoló méreg a pálinka, akkor sohase 
innának.

W E L L I S C H  BÉLA
könyv-, papír- és Írószer-kereskedése, könyvkiadó
vállalata, villamos erőre berendezett könyvnyomdája 

és könyvkötészete
SZENTGOTTHÁRDON (Vasvármegye).
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1 SÁNDOR FERENC
|  toron yóra-k észítő  és míílakatos
§ K Ö R M E N D E N

Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányé s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi 
toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását w  évi jótállás mellett.

Egészséges! !  O l c s ó ! !  Kellemes!!

Postai és vasutszétküldés naponta a világ 
minden részébe.

| R A S O l í |
* K É S  n é lk ü l b o ro tv á l *
RASOlf  1 kg. ára 30-szori borotválko- 

* záshoz 3 korona előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
P a c n l i n  * Néhány perc alatt az arcról a szórt 
n d o U I I I I  .  minden f á j d a l o m  n é lk ü l  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  5 0  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTE NHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb  h a ran g ö n tó d é je .
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. B epedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.

K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Weltisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre 1 kor, 60 üli. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

V á g y  ód á s  I s t e n .  u t á n .
— Régi német egyházi ének. —

Bár m indened elvesztetted, . . . 
Csak ne hagyjon el a hiti 
Keresd híven azt az egyet,
Ami éltet, boldogít.

Vajha m indent elfelednél 
S ne ism ernél mást, csak  Őt, 
Kinek keze sújt, de segél 
S  gyógyítja a szenvedőt.

Bár m indenről lem ondhatnál, 
Mi csak  gyötri lelkedet 
S hiú vágytól ment maradnál, 
Letörülvén könnyedet I

Bár szíved ne vakíthatná 
Csalfa fénnyel e világ,
Hogy Istent m eg ne tagadná, 
Aki szeret, aki áld I

Fáradtan bár m egpihennél 
Atyai hű kebelén,
Bár örökre övé lennél . . . .  
Rajta kívül nincs rem ényi

Óh, ha vágyad hozzá szállna  
S megtalálnád Őt m agáti 
Minden gond  és bánat nála 
Szent öröm b e olvad át.

Örök jó ság  kútforrása,
Vond m agadhoz lelkemet, 
Hogy érezze  ’s tisztán lássa: 
Máshol boldog nem lehet.

üábrák DéneS,

V A L L Á S O S  N É P L A P .
M egjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkor, evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.
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Az utolsó ítélet.
Máté ev. 24 15—30.

Az utolsó napoknak ólomsúlyu a 
szárnya. Lassan mennek tovább. Az 
elsők gondtalanul, az utolsók komoly 
megfontolással szólnak, mintha csak 
intenék az embert, hogy pótolja az 
elmulasztottat s gondoljon a legutolsó 
dolgokra.

De milyen balga az ember! Elkerüli 
a templomot, nem olvassa a bibliát. 
A leikével, Istenével nem törődik. Azt 
gondolja, hogy ha megmenekül az 
emberek Ítéletétől, akkor már minden 
rendben van. És nem veszi észre, 
hogy az utolsó napot, az utolsó szá
madást nem kerülheti el. A Krisztus 
azt mondja: ,akkor Ítélet lesz.“ Tehát 
bizonyos, hogy akkor ítélet lesz. Nem 
ember, hanem a Krisztus tartja. Ő 
pedig nem csak a cselekedetet ítéli 
meg, hanem a lelket is, mindenki 
benső, elrejtett életét.

Hogy mikor lesz ez az ítélet, nem 
tudjuk. De hogy valamikor lesz, azt 
tudjuk. És ez elég ahoz, hogy okosan 
éljünk.

Az irás számtalan helyén int a 
Krisztus, hogy hogyan készüljünk 
erre az utolsó Ítéletre. Legyünk jó 
szolgák. Teljesítsük híven a reánk 
bízott kötelességeket. Ne ássuk el a 
ránk bízott tálentomokat, hanem dol
gozzunk.

Ne legyünk olyanok, mint a balga 
szüzek, kik megelégedtek a szalagok
kal feldíszített üres lámpával, olajról 
pedig nem gondoskodtak. Keressünk

Hol az Isten?
Falusi történet. Irta: Pálmai Lajos.

Barna Balázsra, a tárnoki legjobb 
gazdára ugyancsak ránehezedett az 
Isten sújtó keze. . . .

Pedig istenfélő, szorgalmas és jó
szívű embernek ismerte az egész falu. 
Volt neki szép cserepes háza, mag
tára sohse volt üres, istállóiban sere- 
gesen állott a lábasjószág, — a lovai 
meg nem egyszer kaptak kitüntetést 
a megyei kiállításokon. . . .  A hitves
társával, meg két szép hajadon leá
nyával boldogan, megelégedetten él
degéltek . . . .

Egyszer aztán nagy, lélektépő fáj
dalom szállott a házra. — Akkor tör
tént, mikor inzsellérek jöttek a faluba 
s keresztül-kasul méregették a határt 
. . .  ők azt mondták, hogy az új ka
taszter végett, hej, de a szegényem
ber tudja, hogy új adó lesz az ilyes-

lelkünk számára éltető olajat: hitet, 
istenfélelmet.

Ne éljünk csak magunknak. Törőd
jünk embertársainkkal. Keressük fel 
az éhezőket, nyissunk ajtót az utonjá- 
róknak. Valamit a szegényekkel tesz
ünk, magával a Krisztussal teszszük.

így készüljünk az utolsó dolgokra. 
Munkával, becsületes élettel. Készül
jünk mindig, a mig lehet, mert az 
Ítélet hirtelen tör ránk, mint a nap
keletről messze nyugatra világító vil
lámlás.

Ha ránk szakadt az ítélet, akkor 
már semmitse tehetünk. Még a felső
házból se szállhatunk le az alsó házba. 
Mit is keresnénk ott? Semmitse vihe
tünk magunkkal. A mezőről se térhe
tünk haza semmitérő ruháinkért. Mit 
is használna nekünk az az egy pár 
jócselekedetünk, gyarlósággal elvégzett 
kötelességünk a jó Isten előtt ? . . . .  
Semmitse, éppen semmitse! . . .

Csak egyet tehetünk és csak egyet 
tegyünk. „Fussunk a hegyekre“. Az 
Isten irgalmasságának sziklaszilárd 
hegye álljon előttünk. Menjünk, keres
sünk ott menedéket. Várjunk tőle 
mindent. Kérjünk tőle mindent. Es 
akkor majd elnyerhetünk tőle mindent. 
Boldogságot és üdvösséget. Nekünk 
ez a minden.

Alvó emberek ébredjetek ! Közeleg 
az egyházi esztendő utolsó napja. 
Vegyétek eszetekbe, hogy legutolsó 
napok és utolsó dolgok is vannak, 
és hogy „csak az üdvözül, a ki 
végiglen hű marad.“

Boldog, ki végiglen hű marad I

miből. — Addig méregették a Bar- 
náék házatáját is, míg az egyik kö
zülük megbabonázta a Barna Eszter 
szelíd lelkét s mivel a szülők hallani 
sem akartak a nem éppen jóhírü em
berről, egy rossz napon világgá ment 
vele a leány szó nélkül, bucsutlanul, 
csak egy kis írást hagyva hátra: 
„nem tehettem másként, igen nagyon 
szerettem 1“ — A lábanyomát is el
fedte már az idő, öt év óta semmit 
sem hallottak róla; hej pedig de so
kat kesergett utána az édesanyja, meg 
a Mariska testvére. Az apja előtt a 
nevét sem volt szabad kimondani többé 
a rossz leánynak. Megátkozta, elte
mette ........

De még ezzel nem telt be a keserű
ség pohara............A szénagyűjtéskor
történt, egy forró júniusi napon. . . .

A szőkülő búza- és rozstáblák tik- 
kadtan hajtják le súlyos szemekkel 
telt kalászaikat, árnyékukban meglib
bent szárnyakkal piheg a fürjmadár,

A nö az egyház szolgálatában.
Gyurátz püspök gyámintézeti beszédéből.

Az egyház áldást árasztó erejének 
kifejtésénél, nem nélkülözhető az a 
talentom, melyet a nő az égtől nyert 
osztályrészül.

Ha a férfi a számító, nagyra törő, 
alkotó elmeéllel áll előnyben: a nő 
a szívnek, a bensőbb érzelemnek, 
finomabb erkölcsi érzésnek képvise 
lője, a hit, remény, szeretetnek — e 
három virágnak, melyek nemcsak éke
sítik. de boldogítják is az életet — 
hivatott ápolója. Hogy az emberiség 
magas rendeltetését betölthesse: ehez 
nem elég az ismeretek után szomjazó 
ész, a tudomány hatalma, de szük
séges a szív nemes érzelme, a rész
vét, bizalom, szeretet, a hit, amelynek 
elsősorban szentélye a női kebel.

Egy szellemes író szerint a nő 
egykor az önző hiúság szavára hall
gatva oka lett a paradicsom elvesz
tésének. A vétkezés után a gondtalan 
élet, zavartalan örömeivel eltűnt: si
vatag lett a földi lét. Ekkor, amit. a 
paradicsom verőfenye eloltott: a nő 
magasb hivatásának tudatát a szenve
dések ostroma életre keltette s ő a 
hit, szeretet varázsával uj édent szer
zett a boldog családi életben övéi 
számára. Ő változtatta férje lakóhelyét 
kedves otthonná, melyben a hűség a 
bajt megosztva kevesbíti, az örömöt 
növeli. A nő avatta a családi haj
lékot szentéllyé, mely az erkölcsi ség 
első iskolája, a kötelesség tudatának, 
a lelkiismeretnek ébresztője, itt él,

meg a búbos pacsirta.
Barna Balázs most költötte el cse

lédjeivel egy boglya árnyékában az 
ebédet. A maradékból a leányok vál
tig kínálgatják a Bodrit is, de az csak 
félszemmel sandít a párolgó tál felé 
s bizonyára jobb néven venné, ha egy 
korty hideg vizet adnának neki, min* 
hogy forró bablevessel kinálgatják...  
A szép selyemfű vastag rendekben 
megszáradva fekszik a réten. Itt-ott 
már petrencékbe rakva várja, hogy 
a legények összeboglyázzák az illatos 
szénát. Barna Balázs alighogy meg
törülte a száját az inge ujjával s el
mondta levett kalappal az ebéd utáni 
imádságát, aggodalmasan tekint körül

— Gyerekek, fogjunk a munkához 
attól tartok, eső lesz és megázik a 
rendünk, igen nyugtalan a jószág, 
alant repülnek a fecskék. . .

— Dehogy lesz Balázs bátyám, 
mondja az első béreslegény, hiszen 
egy felhőt se látni az égen. . .  össze-
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munkál legmagasztosb alakjában az 
igaz szeretet, mint a hozzátartozók 
boldogságának őrangyala. Az édes
anya önfeláldozásra kész, önzetlen 
szeretete bizalomra, ragaszkodásra 
indít, örök hálára kötelez és ezáltal 
soha el nem mosódó hatást gyakorol 
a gyermek lelki világára. Az ő gondol
kozása, érzelme megújul, a felnőtt 
ifjú, a férfi életében is. így lesz a nő 
nemes leikével, hitével a nagy célokért 
folyó küzdelemben is győzelemre se
gítő szövetségese a társadalomnak.

A történet tanúsága szerint a köz- 
tisztelettől környezett nő a közlelke
sedés lángra keltésével nem egyszer 
a vereségből dicsőségre emelte nem
zetének ügyét is.

Midőn Izrael földére a szomszéd 
kanaáni fejedelem vezére Sisera nagy 
sereggel tört be és mind tovább ter
jesztette pusztító hatalmát: a honfiak
nak nem volt bátorságuk szembe 
szállni a kegyetlen ellenséggel. Maga 
a vezér: Bárák is elvesztette már 
hazája szabadulásának reményét. — 
Ekkor egy nő, az igazságszeretetéért 
bírónak elismert lelkes Debora áll a 
sereg élére. A csüggedőket a haza 
iránti kötelességükre emlékezteti. — 
Kérdi: „martalékul tudnátok hagyni 
családjaitokat a rablók dühének ? 
Nyugodtan néznétek, hogy ellenség 
gázoljon kedveseitek vérében, hogy 
gúnyolva tiporja a szent sátor s a 
frigyládának romjait? Testvérek fel a 
harcra a vallásért, hazáért! “ A nő 
buzdító szavára megszűnt a félelem. 
A sereg ujongva ragad fegyvert s a 
véres harcon legyőzött ellenséget a

határig üldözi. A vallás s a haza 
mentve volt; a nagyszívű honleány, 
Debora a nemzet diadalünnepén zeng 
háladalt a Jehovának.

Ismeretes a spártai nők hatása a 
honfiúi szellem emelésére. Hadba in
duló fiának a családanya e szavakkal 
adta át a kardot s a pajzst:, „Ezekkel 
lássalak életben, halálban“. És a szülőt 
tisztelő fiú ezer veszéllyel szemben is 
hősiesen helyt állott, elvérezni, meg
halni kész volt, de híven az édesanya 
intéséhez, a tőle átvett fegyvert meg
adással be nem szenyezte. A nők 
őrködtek a férfiak azon hősiessége 
mellett, mely a spártai hadseregnek 
századokon át biztosította a győz
hetetlenség hírét.

A régi Róma népe is jól ismerte 
a női méltóságban rejlő erőt, mely a 
honszeretetnek a zsenge keblekbe 
jókor beoltásával, a jellem fejleszté
sével, a társadalom első támaszának: 
a valláserkölcsi érzésnek fentartásánál, 
a nemzet nagyságának biztosításánál 
oly tiszteletet parancsoló, hatalmas 
tényező. Épen azért, midőn a királyok 
s decemvirek idejében a hatalom 
polcán állók a nők iránti tiszteletet 
megsértették: a társadalom megbot- 
ránkozott lelkiismerete boszut kiáltott, 
megdöntötte a zsarnokságot s uj kor
szakot nyitott meg Róma történe
tében.

A keresztyén vallás terjesztésénél, 
sok szenvedés után győzelemre emel
kedésénél is ott állott a nő tűrni, 
reményleni tudó hitével, áldozatkész 
szeretetével, mint az evangélium csüg- 
gedetlen védője.

Az a zászló, melyet a hittől át
hatott női szív bízott férfi kezekre, 
amelyért az ő lelkesedése tanit he- 
vülni: minden akadályok között is 
megtalálja a diadalra vivő utat, más
részről az érdeklődés a legszentebb 
ügy iránt is, ha ezt nem karolja fel 
a női meleg részvét: végre sorvadás
nak indul.

Hitsorsosaink az előbbi időkben, 
midőn egyházi téren a női lélek szö
vetségét figyelmen kívül hagyták, 
vallási nevelésükről a népiskola hatás
körén túl nem gondoskodtak, tevé
kenységük előtt az egyház céljaiért 
folyó munkánál tért nem nyitottak: 
nagy mulasztást követtek el. Egy
házunk szomorúan tapasztalta ennek 
leverő következményeit.

A mindezekből merített tanúság 
arra hív fel, hogy mikor az élő hit 
felkeltéséről, az egyház szebb jövője 
zálogainak gyűjtéséről van szó: töre
kedjünk e feladatnál szövetségesül 
megnyerni a női buzgóságot. Tegyünk 
meg mindent nőnevelő intézeteink fel
virágoztatására. Őrködjenek az intéző 
körök, hogy azokban valósággal az 
evangélium lelke legyen a nevelésnél 
irányadó s onnét mélyen gyökeredző 
vallásos érzést hozzanak el a serdülő 
leányok. így reménylhetjük, hogy 
egykor a gondjaikra bízott családban 
olthatlan ég a hitnek vesztatüze, bu
zog az áldozatkészség az egyházért.

Másrészről érezzék át az evang. 
nők, családanyák hivatásukat, midőn 
a Krisztus evangeliomán épült egyház 
várja élő hitük megnyilatkozását. — 
Találjanak örömöt a vallás ügyéért

kapjuk mi hamarosan ezt a kis ren
det. . .

— Debizon lesz keresztfiam, — 
erősíti Sára néni, én az éjjel is hót- 
tal ámodtam, aztán egész nap viszket 
a balfülem, pedig az esőt jelent.

— Sára néni már megint babonás- 
kodik — nevetik a leányok, — pedig 
ők maguk se jobbak, mikor Szilvesz
ter éjjelén ólmot öntenek, gombócot 
főznek, meg papucsot rúgnak. —

Egyszer csak a nyugoti égbolton 
egy tenyérnyi felhő üti föl fejét. S 
mintha hollósereg szállna, úgy követi 
azt nyomon egyik setét felhő darab 
a másik után. Kevés idő múlva már 
elfödik óriási szárnyaikkal az égboltot, 
. . .  sötétlő tömegükben tompa moraj 
gomolyog. . .  A mozdulatlan levegőt 
egy gyenge fuvallat löki meg s amint 
a szőkülő gabonatáblákon végigszalad, 
az imbolygó buzaszálak alázatosan 
hajtják meg fejüket s hullámzó töme
gük zizegve köszönti a természet nagy

zsarnokát, a közelgő vihart.
A szénagyüjtők aggodalmas arccal 

nézik a mindjobban sötétedő felhőket, 
feszül az izom, a kar a villán, ge- 
reblyén, — de nem bírnak többé a 
renddel, gomolyogva csapja ki kezüké
ből a zörgő szénát a tomboló ziva
ta r . . .  Egyszer csak valami félelmes 
suhogás, zúgó zöngés hallatszik felül
ről s Barna Balázs gyűjtővilláján na
gyot koppan egy madártojásnyi fehér 
golyó. . .  Holthaloványra váltan ejti 
ki kezéből a szerszámot s remegő 
ajakkal dadogja: — „Jégeső, jégeső, 
Uram Isten, irgalmazz nekünk“.

Sietve menekülnek a boglya tövébe 
s onnan nézik szófián rémülettel az 
iszonyú rombolást.

A hullámzó vetéstáblák egy ideig 
mintha őrült iramodással menekülni 
akarnának, aztán egyik a másik után 
áll meg, a gabonaszálak derékban 
kettétörve, csonkán merednek a hara
gos ég felé. . .  A vetés alján fürjma-

dárka takargatja szárnyaival kis fiait, 
aztán őt is halálra sebzi egy gyilkos 
jéggolyó s az anyai szeretet kis már
tírja remegő testtel terül el a földön.

Barna Balázs összekulcsolt kézzel 
nézi a rombolást s fájdalmasan nyögi 
a szót: „hol vagy Uram Isten, hol 
vagy Uram Isten! ?“ -------—

Mintha a haragos ég feleletet adott 
volna a zúgolódó kérdésre, — iszo
nyú recsegés rázkódtatja meg a leve
gőt s egy vakító, fényes sugár sújt 
le a közeli falura. . .  nyomában füst 
gomolyog s láng csapódik fel, majd 
a harangok kongása versenyre kelve 
a zivatarral hirdeti — tűz van, tűz 
van. —

A mezei munkások riadtan futnak 
hazafelé. Mikor Barna Balázs befor
dult a főutcán, akkor már háza, gaz
dasági épületei egy lángtengerben lo
bogtak . . .  Ide sújtott le a villám, de 
nemcsak tűzet gyújtott, ki is oltott 
két életet, az édesanyáét és ifjú lányáét.
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fáradozásban. Sorakoz
zanak ev. nőegyesüle
tekbe, nyújtsanak se
gédkezet ifjúsági egy

letek alakításához, 
erősítsék gyermekeik 
keblében szóval, jó pél
dával a templom szere- 
tetét s neveljenek ben
nük az egyházért élni, 
halni kész buzgó híve
ket.

A nők ily nemes, 
jótékonycélú intézmé
nyek létrehozásánál ki
fejtett munkásságukkal 
az evangeliom eszméit 
ültetik át az életbe s 
örök hálára kötelezik 
maguk iránt a társadal
mat. Az Urnák lelke 
vezérelje, támogassa 
őket az egyházi élet 
mezején is tisztük min
den igazságának betöl
tésében.

Jubiláló föpásztor.
— Képpel. —

Azóta egy pár esz
tendő elröppent a fe
jünk lölött. Bizony az 
1895-iki esztendőt Írták, 
mikor december 5-ikén 
a téli napsugár belo- 
pózott a győri evangé
likus templom ^  fehér

falai közé és egy gyö
nyörű jelenetet vett kö
rül aranyos fényével. 
Őszfürtű, reszkető han
gú öreg íőpásztor állt 
az Úr oltáránál, előtte 
pedig térdre ereszkedve 
várta az áldást egy má
sik, egy fiatal, kit most 
hívott el a dunántúli 
egyházkerület bizalma 
a püspöki székbe.

Karsay Sándor, du- 
nántul ősz püspöke volt 
az egyik, Gyurátz Fe
renc az uj püspök volt 
a másik.

Azóta 15 esztendő 
telt el. Az Isten kegyel
méből való főpásztor 
erős kézzel és bizó 
lélekkel vezette az egy
házkerület ügyeit. A 
neve mindég egyet 
jelentett az önzetlen, 
buzgó munkával. Életé
ben csakugyan testet 
öltött a Krisztus szava: 
„a ki követni akar en
gem, vegye fel az ő 
keresztjét és úgy köves
sen engemet.“ Jelszava 
az apostol hitvallása: 
az én életem is nekem 
nem drága, csakhogy 
elvégezhessem futáso
mat és a szolgálatot, 
melyet vettem a Krisz
tustól.“

Mint a szélütött esett össze a bol
dogtalan ember s búgó sírással borúi 
felesége, meg szép hajadon lánya 
villámsújtott holttestére.

A körülállók könnyes szemekkel 
nézik vergődését, amint költögeti ha
lálos álmukból hitvesét, szép hajadon 
leányát s arcát porba temetve tördeli 
a szót: — nincs Isten, nincs Isten !

Barna Balázst megtört, csöndes 
emberré tette a nagy csapás. Mint 
valami alvajáró, úgy bolyongott gör
nyedt testtel az emberek között. — 
Házát rombadőlni hagyja, földjeit gaz 
veri fel, híres szép jószága napról- 
napra pusztul.

A templomot kerüli, csak a teme
tőt járja, vigasztalást) feledést nem 
akar a leikébe fogadni. Mikor a lel
késze felkereste s vigasztalni, hitét 
visszaadni akarta, azt felelte neki:

— Tisztelendő uram, én eddig úgy 
hittem, hogy Isten, a mi atyánk az

égben lakik, onnét vártam munkám 
után az áldást. — Ezt a hitemet most 
elvesztettem, mert onnét jött rám a 
pusztulás, mely azokat vette el, aki
ket legjobban szerettem. . .  És miért, 
miért?.. .  nem tudok erre felelni. — 
Üres most nekem e világ, üres a 
menny, nem tudom, hol keressem az 
Istent! —

— ------- — Őszre hajlott azon
ban az idő. Hidegült a világ, hullat
ták lombjaikat a temető fái. . .

Barna Balázs egy őszi alkonyon 
a temető felé ballagott. Sokat jár ide, 
úgy érzi, nem sokáig már.

Amint befordul a temetőkapun, 
egy 4 év körüli kis fiú áll elébe, 
szakadozott ruhában, dideregve kö
szönti :

Adjon Isten jónapot, bácsi!
Barna Balázs rátekint a fiúra s 

nagyot dobban a szíve, megtörli sze
mét s egy káprázatos kép fut el lelke 
előtt. Oda hajol a kis fiúhoz: .

— Ki fia vagy te ?
— Az édesanyámé. —
— Hát az édesapádnak mi neve?
— Nincsen apám !
— Az édesanyádat hogy hívjál? ?
— Hát csak édesanyámnak. —-
— Mi a te neved, fiam ?
— Barna Balázs. —
— Mit?.. Barna Balázs?., az a 

te neved ?
Hát az édesanyád hol van ?
— Bement a temetőbe, aztán ott 

igen sír, nem akar eljönni egy kő
kereszt mellől. Jöjjön bácsi, mondja 
neki, hogy menjünk már, mert fázom!

A remegő kis kezét bizalmasan az 
öregnek kezébe teszi, ki szinte álma- 
dozva megy vele a jól ismert sírha
lom felé. . . .  Ott térdel egy zokogó 
asszony, gyenge teste meg-meg remeg 
a hidegtől és a belső, nagy lelki fáj
dalomtól . . . Aztán odacsuszik ahhoz 
az ősz öregemberhez, átöleli térdeit 
s halvány arcát felé fordítva suttogja
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Gyurátz Ferenc püspöki munkál
kodását az alkotások egész sorozata 
jelzi. Rendezte egyházkerülete minden 
ügyét. Az iskolákat fejlesztette. Meg
alkotta a kőszegi nevelő intézetet. 
Egyesítette a lelkészi-kart, majdnem 
az összes gyülekezetekben szervez- 
tette a nőegyesületet s a többi bel- 
misziói egyesületet.

Mint lelkész is igazán az Isten 
szolgája. A pápai gyülekezetét sem
miből tette naggyá és tette virágzóvá. 
Az ő hitbuzgó, apostoli élete terem
tette meg az áldozatkészség ama 
csodálatos jelenségeit, melyek olyan 
gazdaggá teszik ennek a tiszteletre
méltó gyülekezetnek történetét.

Bizony azóta már tovaszállt az 
idő. Mikor ember tekintettel vissza 
felé nézegetünk az útjelző táblákra, 
akkor elmondogatjuk, hogy nagy idő. 
Régen volt, 1841. április 30-ikat Írtak 
akkor, hogy az első altató dal a sop- 
ronmegyei Bük egy kis hajlékában, 
elhangzott bölcsője felett... Régen, 
hogy a soproni főgimnázium és theo- 
lógia büszkesége volt. . .  Régen volt, 
hogy a Balaton melletti Kővágó-Eörsön 
tanitgatta az algimnázium növendékeit 
s hogy Beledben hirdette az Isten 
igéjét... Régen volt, hogy pápára 
hívta a szeretet, a bizodalom a re
ménység . . .

Bizony most már 15 év óta püspök 
s 40 év óta pápai lelkész Gyurátz 
Ferencz, dunántúl főpásztora. De az 
idő csak feje fölött vonult el, a szive, 
a lelke megmaradt a régi tűzü, lel-

a szót:
— Bocsásson meg édes, jó apám 1
Megtántorodik e szóra a kemény

szívű ember s egy pillantást vet a 
piros sirkőre, mely máskor olyan sö
tétnek tetszett neki, most meg mintha
szelid fénnyel ragyogna feléje........
A már-már ökölbe szorult kezét a 
leánya fejére teszi, aztán térdre bo
rulva úgy zokogja vele: Miatyánk. .. 
bocsásd meg a mi vétkeinket. . .

Az alkonyodó őszi nap a felhők 
közül kidugta fejét s búcsúzóul egy 
derűs sugarat küldött a földre..  . s 
milyen aranyos fényben ragyogott a 
hervadó őszi táj . .

Barna Balázs, aki elvesztette az 
Istent a reánehezedett csapásokban, 
megtalálta újra a maga megbocsátó 
szeretetében. . .

kesedni tudó fiatalnak. . . Mikor ün
nepelni akarták, kitért előle. De van 
valami, ami elől nem lehet kitérni. 
Az érzések elől. A tisztelet, szeretet, 
ragaszkodás csöndes némaságukban 
is megnyilatkozik azzal szemben, ki 
szellemi kiválóságával, gyönyörű jel
lemével, szívjóságával megvette ma
gának az emberek szivét. És van idő, 
hogy ezek a szétszórt érzések egy 
szép napon mind egyesülnek és ma
gasztos imádsággá lesznek. Áldást, 
erőt. boldogságot kérnek arra, kit 
szeretnek, tisztelnek. Így történt az 
most is 1 Ez volt a nemes le kű fő
pásztor Gyurátz Ferencz, legszebb 
jubileuma.

„Tiszteld atyádat és anyádat!“
— Két kis történet. —

Elbeszéli: Bódéi Károly evang. lelkész.

I.
Paisleyben Skótország e meglehe

tős nagy városában, a hóhérlegények 
az 1838-ik évben a város piacán a 
bitófát állították fel. Egész éjjel dol
goztak, s reggel 6 órára lettek vele 
készen.

A bitófa körül egy század katona
ság állott fel, s csakhamar tömérdek 
nép lepte el a piacteret, az erre nyíló 
utcákat, ablakokat sőt még a piacot 
szegélyező házak tetejét is.

Nyolc órára a város bírái jöttek 
kocsikon s mögöttük lelkipásztor kí
séretében egy 20 éves itju.

A bitófa előtt mindannyian leszáll
tak a kocsikról.

A bírák legfőbbike kihúzott a zse
béből egy iratot, s a fiatal gonosztevő 
felé fordult, ki halálsápadtan állott 
előtte.

A halotti csendben a biró a kö
vetkezőket olvasta te l:

„Benkroft János, te mesteredet 
megloptad, hogy a lopott pénzen ihass 
és kártyázhass; a korcsmában, midőn 
már-már megittasodtál, táncolás köz
ben féktelen haragodban egy embert 
leütöttél, majd a rendőrt, ki elakart 
fogni, veszélyesen megsebesítetted. 
— Én tehát isteni és emberi törvé
nyek szerint téged, tolvajt, kétszeres 
gyilkost és lázadót, halálra ítéllek, 
felakasztatlak s te a bitófán estig 
függni fogsz mindeneknek intő példa
ként, s végűi a sírásó a tetemed a 
dögtéren temetendi majd el*.

Amint az ítélet elhangzott, a hó-

hérlegényejt megragadták a halálra
ítéltet s a bitóhoz vezették, melyhez 
egy létra volt támasztva. Midőn a 
halálra ítélt egyik lábával fellépett a 
létrára, a birákhoz fordult, s arra 
kérte őket, engedjék meg neki, hogy 
még egyszer szüleit láthassa és velük 
beszélhessen.

Kérését teljesítették, s szüleit — 
kik jómódú iparosok voltak — elő
hívták.

Midőn ezek szerencsétlen gyerme
kükhöz érkeztek, újból halotti csend 
lön úgy, hogy a leghalkabb beszédet 
is meglehetett hallani. — A fiatal 
gonosztevő így kezdett beszélni.

„Atyám és anyám! Ifjú életemet 
20 éves koromban a bitófán fejezem 
be, mely halál bűneimnek jutalma, 
mit valóban meg is érdemiek, mert 
hiszen tolvaj, kétszeres gyilkos és a 
felsőbbség ellen lázadó voltam. De 
atyám és anyám, hogy tolvajjá, gyil
kossá és lázadóvá lettem, ez mind a 
ti bűnötök, mert ti sohasem tanítot
tatok engem imádkozni, soha Isten 
igéjét velem s előttem nem olvastá
tok, soha nem kényszerítettetek a 
szorgalmas templomlátogatásra és 
iskolába járásra, s ráadásul a köny- 
nyelmű s vétkes csinyjeimet meg 
nem büntettétek. Tőled pedig atyám 
csak az iszákosságot, a kártyajátékot 
és a korcsmázást tanultam meg. De 
börtönömben hű lelkipásztorom segé
lyével megtértem s remélem, hogy 
Istennél kegyelmet nyerek, mivel meg
tanultam buzgón, lelkem mélyéből 
imádkozni. Ha azonban nem találnék 
Istennél kegyelmet, ha az LTr örökre 
eltaszitana magától, megvallom Isten 
előtt, miként itt kijelentem, hogy e 
gyalázatos halál átka itt a bitón s a 
kárhozat ott az Isten előtt emésztő 
tűzként örökké titeket fog vádolni!“

E rettenetes szavak után, melyek 
a szivek legmélyéig hatottak, a ha
lálra sápadt, remegő szülőket eltávo
lították, s minekutánna az ifjú még 
egyszer buzgó imát rebegett önma
gáért és szüleiért, fellépett a létrára 
s pár pillanat múlva, mint élettelen 
test függött a bitófán.

Szülök! Tihozzátok szólok és kér
lek benneteket, hogy „akinek füle van 
van a hallásra — hallja!“

A japán gyerekek.

Ha a mi magyar viszonyainkat 
vizsgáljuk s egy kissé bepillantunk a 
családok életébe, néha elfogja lelkün
ket a fájdalom. Magyar falvakon csőn-
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des szomorúsággal megyünk végig. 
Kihalt minden. Az utcaporát nem veri 
fel senki, nincsen zsivaj, ártatlan paj- 
zánság, kacagó jókedv, nincsen gye
rek. Néha még arra is gondolunk, 
hogy itt-ott talán bizony teher a gyerek.

Ha meg másfelé betekintgetünk a 
szobákba, vásott, neveletlen gyereke
ket találunk. Azt se tudják, mivel 
tartoznak édes apjuknak, anyjuknak, 
mit tegyenek, mit ne tegyenek, ho
gyan viselkedjenek velük szemben.

Miiyen máskép van ez a ferde- 
szemű, kicsinytermetü japánok orszá
gában. Bezzeg ott nem félnek a gye
rektől, hanem inkább abban látják a 
családi élet boldogságát. Azt mond
ják, hogy „a gyermek az a vaska
pocs, mely a férfit és nőt összefűzi“.

A gyerekek szüleik iránt a legna
gyobb tisztelettel viseltetnek. Amint 
fölkelnek ágyukból, azonnal szüleik 
ágyához sietnek s ott így szólnak:

— Hogy szolgál a kedves egész
ségük ? . . .

Enni is csak akkor kezdenek, mi
kor már megköszönték szüleiknek az 
ételt.

Ha iskolába mennek, térdenállva 
búcsúznak el édes anyjuktól. Ha pe
dig édes apjuk megy el, kikisérik az 
utca ajtóig s így búcsúznak tőle:

— Az Isten kisérje utain! Jöjjön 
minél előbb haza ! .. .

A japán gyerekeket nagyon gon
dos nevelésben részesítik. Hat évig 
járnak az iskolába s itt különösen 
vallásosságukat, jellemüket fejlesztik 
ki. Főleg azt tanulják, hogy az Istent 
féljék, a hazát szeressék, embertár
saikat megbecsüljék, hogy igazságo
saknak, megbocsátóknak, becsületes
nek kell lenni.

És mi ennek az okos nevelésnek 
az eredménye ?.. . Az, hogy a japán 
nemzet mindig jobban erősödik, fej
lődik és gazdagodik.

Tanuljunk tőlük.

Kis Mihály tízesei.
Irta: CSITE KÁROLY.

A hitelszövetkezet pénztárosává 
egyhangúlag a gazdag pipás Kis Mi
hályt választották meg az atyafiak. 
Tiszteletbeli lévén az állás, Mihály 
gazda nem valami szívesen fogadta 
el díjtalan hivatalát. De kitérni már 
annyiban sem mert a megtiszteltetés 
elől, mert a furfangos mester olyan
formán tévé fel megválasztatására 
vonatkozó indítványát, hogy ezen 
nagy bizalmi állást a falu legtisztes
ségesebb, legbecsületesebb, leggaz

dagabb, (ez a fő s ebből következik 
az is) a legokosabb, szóval a legkü- 
lömb polgárával kell betölteni. S ez 
pedig szerinte nem más, mint a Kis 
Mihály gazduram.

Akkurát igaznak tartotta ezt pipás 
Kis Mihály is. így el kellett fogadnia 
a pénztárosi állást, nehogy még más 
valaki legyen a legkülömb ember a 
faluban.

Bözse néni, a felesége éppen nem 
örült az ura „pénztáros ur“ titulájá- 
nak, mert szentül meg volt arról 
győződve, hogy előbb-utóbb oda lyu
kad ki a dolog, hogy fizetni kell s 
oda rí az egész vagyon. Nagy patá
kéval fogadta Mihály gazdát az ud
varon :

— . . .  Hát ez meg már mire jó ! 
Külömb ember vöt annélkül is az, 
egész kódés falúnál.. .  Hát azt akarja 
kié, hogy az egész vagyonúnkat el- 
sinkofálják az urak! . . .  Dejszen el 
lehet kié rá készülve, megmosdatom 
a vén bolond fejét minden nap, de 
víz és szappan nélkül. Tudom, Iste
nem, elmegy a kedve attul az úri 
tempótul! . . .

Mihály gazda okos ember létére, 
egy szóval sem védekezett, csak a 
mindig szájában lóggó pipáját [mely
től előnevét is kapta Pógyesz Csi- 
csótól, a falu cimosztogatójától] szor- 
tyogtatta hangosabban. így a házi 
prédikációk, igaz hogy gyakorta ki
jártak, de napról-napra kurtábbak let
tek s két hét múlva teljesen elmúl
tak, mint a Bakter Zsuzsa néni aján
dék malaca az erdőszélen. Ugyanis 
(ez már több helyen is úgy szokott 
lenni) uj és újabb dolgok adták elő 
magukat a háznál, amikről Bözse 
néninek prédikációkat kehett tartani.

Mihály gazda tehát nyugodtan el
járhat a vasárnap délutánonkinti hiva
talába. A pénzkezelést még nem tar
totta annyira terhesnek, miután ked
ves jószág előtte a pénz, (más előtt 
is !) de a lajstrom vezetéssel sehogy 
sem birt megbarátkozni. Nem is vá
gott az soha össze a pénzállomány
nyal. Különben ez még nem volt, 
nagy baj, ki lehetett utólag a köny- 
velősködő mester könyve szerint iga
zítani. Hanem egyik forró nyári napon 
hogy-hogy nem, a pénzállomány a 
tanító könyvével sem egyezett: hiány
zott ugyanis öt korona. Valakitől 
annyival kevesebbett vételezett be. 
A gyanú Csira Gergőre esett, hogy 
az fizetett kevesebbet. Meghivatták. 
Hasztalan volt, Gergő bácsi tagadott, 
mint egy oláhcigány. Ennélfogva Mi
hály gazdának a saját zsebéből kel

lett pótolni a hiányt. Vakarta is ször
nyű mód a fejét:

— H ej! jobb lenne tán többé haza 
sem menni. Mert az az asszony... 
az asszony. . . !

Egyszercsak felugrott a pénztár
asztal mellől. Nagyot csapott a tenye
rével a combjára s azt kiáltotta:

— Tudják mit atyafiak I Annyira 
bánt engem a kíváncsiság, hogy 
becsület-jó Istenemre mondom, négy 
tízest adok annak az illetőnek, ha 
estig beválva bűnét, lakásomra hozza 
az öt koronát I

Ezen nagyhangú kijelentésnek 
gyorsan hire futott a faluban, Bözse 
nénit a guta környékezte, mikor hirül 
vitték neki.

Mihály gazda kertek alul lopózott 
haza, Bözse néni meg utcáról várta, 
így minden veszedelem nélkül ve
hette be magát a gazda az első szo
bába s magára zárta az ajtót. Eme 
kudarcát csak egy óra múlva vette 
észre az asszony. Az ajtó előtt tar
tott prédikációját nem irom le. Elég 
annyi, hogy adjon az hálát a Min
denhatónak, aki nem hallotta. De 
még boldogabbnak mondhatja ma
gát az, akinek nem tartanak olyan 
előadást.

Ezekután pedig Bözse néni egy 
középnagyságú meszelő nyéllel az utca 
ajtó háta mögé állt, hogy a négy 
tízesért jelentkezőt kellő illendőséggel 
fogadhassa, Nem sokáig kellett vár
nia, nyílt az utca ajtó, de csak egy 
arasznyira s beszólt rajta a Csira 
Gergő:

— Szomszéd asszony! fusson ki 
tüstént a telekre, most mászott föl 
két idegen gyerek a szentiván óma- 
fájokra.

Bözse néninek még csak ez hiány
zott. Ha most széjjel nem robbanik 
az indulattól, akkor sohasem! Hóna 
alá fogva a meszelőnyelet, oly szi
laj futásnak eredt a kertekalja felé, 
hogy Gergő bácsi megcsóválta a 
fejét, azt dörmögte utánna:

— Ejnye Bözse, igy még akkor 
sem tudtál szaladni, mikor csősz ko
romba megkergettelek a vágásba a 
vergánya szedésről, pejg, akkor liány 
vótál.

Bekopogtatott azonnal a Mihály 
gazdához:

— No Miska, állod-é még a sza
vadat arrul a négy tizesrül ?

— Amit megmondtam, megmond
tam ; én nem másítom meg böcsü- 
letbeli fogadásomat; — mondta pi
pás Kis Mihály.

— No ha azt mondod Miska
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akkor én is mondok valamit. Hát 
tudd meg, hogy az a kis pinz hiá
nyod biz’ nálam maradt. Ehun van 
n i!.. .

Mihály gazda azonnal kézbe vette 
a megkerült öt koronáját s pirongatni 
kezdé Gergőt:

— Hát mégis te vótá! Osztég 
képes vótá letaganni! Ej-ej Gergő, 
nem szégyelled magad ! . . .

— Hehehe! sose prédikáljál ne
kem Miska. Az embernek muszáj 
használni az eszét, ha van. Akinek 
nincs, az üsse használhatja.

— No, jó, igazad van Gergő, 
én is amondó vagyok: használja az 
■ember az eszét, ha van. No, várj. 
azonnal megkapod, amit Ígértem.

Azzal felnyúlt Mihály gazda az 
almárium tetejére, leemelt egy csoma
got s elkezdett válogatni belőle.

— No, meg van már az egyik. 
'Nesze Gergő, itt a piros tiz : ez egy 
tizes; itt a tök tiz: ez már két tizes, 
itt pedig a zöld és makk tiz : össze
sen négy tizes. . .

Itthon é s  a  nagyvi lágban.
Az egyház köréből.

Uj lelkész. A budapesti ág. hitv. 
evang. gyülekezet Kőbányán uj lel- 
készi állást szervezett s arra egy- 
Ihangu'ag Majba Vilmos budapesti 
'hitoktatási igazgatót hivta meg.

Uj templom Budapesten. A pesti 
ág. hitv. ev. gyülekezet legutóbbi 
közgyűlésén Dr. Wagner Géza fel
ügyelő indítványára elhatározta, hogy 
.a reformáció négyszázados emlék
ünnepére hatalmas, uj templomot 
■emel. Az uj templom a Deák téren, 
a régi templom helyén épül. Ugyan
ekkor szobrot emelnek Luther Már
tonnak, s a reformáció magyar út
törőinek. Az emlékművek költségére 
•országos gyűjtést rendeznek.

Reformáció ünnepe. Október 30-án 
az összes protestáns templomokban 
felhangzott az ünnepi ének. Milliók 
imádsága áldotta az Istent, hogy a 
hitjavitás szent munkáját megterem
tette s diadalra vezette. Számos gyü
lekezetünkben és iskolánkban még 
külön ünnepélyt is tartottak. A győri 
evang. belmisziói egyesület nagyon 
szép vallásos estélyt tartott e napon. 
A gyülekezeti énekkar és egyesek 
éneke és szavallata előtt Pálmai La
jos lelkész imádkozott és tartott Írás- 
magyarázatot, Mészáros István hit

oktató pedig szép felolvasást tartott.
A miszióegyesület gyűlése. A ma

gyarországi evang. miszióegyesület 
november hó 10-én tartotta gyűlését 
Budapesten. A gyűlésen az ország 
minden részéből nagyon számosán 
vettek részt. Gyűlés előtt Prőhle 
Károly soproni theologiai tanár tar
tott szép irásmagyarázatot. Magán a 
gyűlésen Stelczer Endre, Pozsony 
város tanácsosa és Scholtz Ödön 
ágfalvai lelkész, mint az egyesület 
elnökei tartottak beszédeket. Jól teszi 
minden evangélikus hivő, ha szere
tettel felkarolja ezt az egyesületet, 
mely a keresztyénség terjesztésére 
alakult.

Uj gyülekezet, uj lelkész. Lélek
emelő ünnepe volt a múlt vasárnapok 
egyikén a szekszárdi miszió egyház
nak. Ezen a napon valósult meg a 
szétszórt hívek régi vágyódása: a 
gyülekezet véglegesen megalakult s 
rendes lelkészt is nyert Németh Gyula 
személyében. Az uj lelkészt Horváth 
Sándor főesperes iktatta be. Az ün
nepségen részt vett az egész gyüle
kezet, a város és vármegye küldött
sége. Isten áldása legyen ezen az uj 
őrtálló gyülekezeten s az uj lelkészen.

Torony- és harangavatás. A ta
polcai ői (Veszprém-megye) leányház 
hívei tiszteletreméltó önmegadózta
tással imatermük mellé díszes tor
nyot építtettek s uj harangot is sze
reztek. A tornyot es harangot szép 
ünnepség keretében adták át rendel
tetésének.

Lelkészválasztás. A borostyánkői 
(Vas-megye) gyülekezet elhunyt lel
késze, Manninger György örökébe 
Kirchknopf János szepetneki lelkészt 
választotta.

Lelkészbeiktatás. A tekintélyes 
nagykárolyi evang. gyülekezet most 
iktatta be hivatalába fényes ünnep
ségek keretében irói munkásságáról 
is széles körben ismert uj lelkészét 
Rédei Károlyt. A szép egyházi ün
nepségen az evang. gyülekezettel 
együtt ünnepelt a vármegye és a 
város egész közönsége.

Elő hit. Néhai Gömbös Géza, volt 
sárvári ügyvéd, ki f. év október hó 
16-án csendes halállal atyáihoz tért, 
a soproni líceumra 1000 koronát 
hagyott. Boldog az, ki úgy állít örök 
emléket magának, hogy jót tesz egy
házával.

Pápa és Pozsony ünnepe. Ez a
két nagy evangélikus gyülekezetünk 
is méltóképpen ünnepelte meg a re
formáció ünnepét. Pápán Bándy Mik
lós kemenesmagasi segédlelkész tar

tott felolvasást, azonkívül volt sza
vakat, énekszám. Pozsonyban a theöl. 
akadémia rendezett nagy ünnepélyt, 
melyen Kovács Sándor akad. tanár 
tartott ünnepi beszédet, az énekkar 
pedig ünnepi énekeket adott elő.

A pápa támadása. Nem régen nagy 
megbotránkozást keltett a pápa egy 
irata, melyet a róm. kath. egyház 
egyik szentje Borromáus Károly em
lékére adott ki. Ez a pápai irat erős 
szavakkal elitéli és gyalázza a hit
javitás szent munkáját és azokat a 
nagy reformátorokat, kik isten esz
közeiképpen azt létrehozták. De a 
protestáns világ nem tűrte el a pápa 
kíméletlen és érthetetlen igazságta
lanságát, hanem keményen vissza
utasította azt. Ebben a tiltakozásban 
az összes protestáns államok egye
sültek egymással. Nálunk Magyar- 
országon legutóbb az unitáriusok, 
majd utánuk az erdélyi reformátusok 
tiltakoztak ez ellen az újabb kath. 
támadás ellen. A reformátusok nem 
elégesznek meg az egyszerű vissza
utasítással. hanem lépéseket tesznek, 
hogy a vallási békét veszélyeztető, 
a protestánsokat gyalázó pápai ira
tok Magyarországon ne hirdettesse- 
nek ki. Az evangélikusok egyetemes 
gyűlése szintén most foglalkozik ez
zel a kérdéssel. Bizonyára itt is meg
találják erre a durva támadásra azt 
a méltó feleletet, melyet protestáns 
egyházunk méltán megkövetelhet.

Itthonról.

Egy királyné Budapesten. A hol
landi prot. nép anyakirálynéja Emma 
királyné néhány napot Budapesten 
töltött. Megnézte a várost, királyi 
palotát, a szebbnél-szebb múzeumo
kat s nagy elragadtatással nyilatkozott 
a látottakról. Mikor hazament, biztos 
jó emlékeket vitt magával szép ha
zánk szép fővárosáról.

Egy magyar feltaláló szerencsét
lensége. Horváth Ernő tanár azok 
közé a kevesek közé tartozik, kik a 
magyarok közül repülőgéppel foglal
koznak. Sok lemondás és munkálko
dás után végre annyira vitte, hogy 
tudott magának egy repülőgépet sze
rezni. A múltkor azonban szerencsét
lenül járt. A levegőben kísérletezett, 
a nagy nézőközönség zajos tapsok
kal üdvözölte sikerült mutatványait. 
Egyszerre csak a szél oldalba kapta 
a gépet, a motor pedig felmondta 
a szolgálatot. A következő pillanat
ban a szerencsétlen embert gépe
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romjai alól emelték ki. De a jó isten 
megsegítette, úgy hogy most már 
túl van minden veszélyen.

A magyar léghajó. Ausztria- 
Magyarország is készíttetett egy hadi
léghajót. A szép léghajó a múlt he- 
ekben nagy utat lett a levegőben. 
Elrepült Budapestre, majd ott a vá
ros fölött végzett gyakorlatokat s 
háromszor megkerülte a Szent István 
bazilika hármas kupoláját. A szép 
látványnak sok nézője akadt.

A jezsuiták Ausztriában. Egy kis 
hir azt mondja, hogy a Portugáliából 
kiüldözött jezsuiták egy része Ausz
triában akar letelepedni. Igazán jel
lemző dolog, hogy minden menekülő 
apáca és szerzetes Ausztriába és 
Magyarországba jön. A franciák nem 
eresztik be őket, inkább a magukéit 
is kiűzték. Spanyol- és Olaszország 
is tiltakozott bejövetelük ellen. Hát 
eljönnek Ausztria-Magyarországba. 
Pedig nekünk is dolgos, munkás la
kosokra, jó hazafiakra van szükségünk 
és olyanokra, kik nem bontják meg 
a vallási békességet. Ha a többi or
szág saját érdekében azt mondhat!a: 
nem eresztem be őket! . . ., miért 
ne mondhatnánk m is ugyanazt ?

Zichy a protestantizmusról. Zichy 
János, a mostani vallás- és közokta
tásügyi miniszter, résztvett Szászváro
son a reformátusok ünnepén, s ott 
érdekes nyilatkozatot tett a protes
tantizmusról. Azt mondta, hogy a 
protestantizmus mindenkor az igazi 
haladás zászlóvivője és a türelmes, 
a szeretetre alapított buzgó vallásos
ságnak fáklyahordozója volt. Az egyik 
küldöttségnek pedig azt mondotta, 
hogy ő nagyon jól tudja, milyen so
kat köszönhet a magyar haza a pro
testánsoknak. Nem ártana, ha ezeket 
az elismerő nyilatkozatokat meghal
lanák azok is, kik lépten-nyomon 
becsmérlik a mi egyházunkat és ál
dott vallásunkat.

Az ország dolgáról.

Országgyűlés. A képviselőház még 
most se kezdte el igazi munkáját, csak 
néha-néha tart egy-egy gyűlést. A 
múlt héten Lukács László terjesztette 
be költségvetését. — Hát bizony, ha 
meggondoljuk, hogy az országnak 
ebben az évben 1672 millió korona 
kiadása van, hát akkor megértjük, 
hogy mire kell az a rengeteg sok 
adó. A kiadást növeli az is, hogy 
ezután minden népiskolában ingyenes 
lesz a tanítás. A protestáns egyházak

is 500 ezer koronával több államse
gélyt kapnak, mint eddig. — De hát 
mikor kapnak annyit, amennyi csak 
körülbelül is megtelel annak a renge
teg vagyonnak, mit a róm. kath. egy 
ház kapott ?. ..

A katonák sorsának javítása. A
kormány végre gondolt arra is, hogy 
abból a sok millióból, mit a hadse
regre fordít, jó volDa a katonaság 
sorsát is javítani. A mostani hadügy
miniszter tíz milliót vett föl erre a 
célra a költségvetésbe. Ebből az ösz- 
szegből javítják a legénység reggelijét, 
ez harmadfél millióba kerül. Ezen
kívül fölemelik a zsoldokat is. És 
pedig: közkatonánál 4 fillérrel 16 fil
lérre ; őrvezetőnél 4 fillérrel 24 fillérre ; 
tizedesnél6 fillérrel 36 fillérre; szakasz
vezetőnél 8 fillérrel 48 fillérre; őr
mesternél 20 fillérrel 90 fillérre. Hát 
bizony ez elég szép javítás, különösen 
ha meggondoljuk, hogy szolgálni a 
zsoldfelemelés nélkül is kellene, A 
javítást október 1-től akarják számí
tani. Azt is tervbe vette a hadügyi 
kormány, hogy a legénység fehér
neműjének mosatásáról is ezután a 
kincstár fog gondoskodni. Talán ez 
a javítás is meg lesz a jövő esz
tendőre.

A katonai engedmények. Nálunk 
már évek óta mindig erről beszélnek, 
s azt értik alatta, hogy a magyar 
hadsereg magyar volta valamiképen 
kifejezésre jusson külsőségekben is. 
A mostani kormány is megígérte, hogy 
eszközöl ki katonai kedvezményt, de 
azt nem mondta meg. hogy miben 
áll ez majd. Most azután egy bécsi 
lap érdekes cikkben felsorolja, hogy 
mik lennének ezek a kedvezmények:

1. A Gotterhalte megszüntetése az összes 
magyarországi helyőrségekben és a magyar 
királyhimnusszal való helyettesítése.

2. A magyar címer alkalmazása a ma
gyar ezredekben úgy, hogy megtartatnék az 
eddigi osztrák címer, de mellette ott lenne 
az övön, a csákón, a gombokon stbin a 
magyar címer is.

3. A magyar vezényzó behozatala a 
magyar ezredekben, még pedig úgy, hogy 
az egyszerű német kommandó szavak, mint 
pl. az ilyenek : Halt 1 Mars 1 Rut 1 — meg
maradnának, de a vezénylés többi része, 
melyben a magyarázat vagy utasítás van, ki
zárólag magyar lenne a magyar ezredekben.

4. Ónálló, piros-fehér-zöld szinti ezred- 
zászlók alkalmazása a magyar ezredekben 
(a zászló közepén a magyar címer helyett 
Mária képpel), vagy a magyar címer alkal
mazása az eddigi zászlókon és piros-fehér- 
zöld szalag a magyarországi ezredek eddigi 
zászlójára.

Hát a zászlóra bizony mi inkább 
a magyar címert kérjük. Sokkal job
ban kifejezi magyar önállóságunkat 
a magyar címer, mint a szűz Mária 
képe. Sok keserűség között megta

nultuk, hogy kevés jó származik 
abból, ha Magyarországról mindig 
mint „Mária-országá“-ról beszélnek.

A készfizetések ügye majdnem 
hogy válságot okozott. A magyar 
kormány nem tudott az osztrák kor
mánnyal megegyezni, úgy hogy Hé- 
derváry át akarta adni a királynak a 
kormány lemondását. Végre mégis 
meg tudtak egyezni. Hogy hogyan,, 
azt még nem árulták el, de hamaro
san kiviláglik, mert az erre vonat
kozó törvényjavaslatot már november 
közepén benyújtják a képviselőházhoz.

A képviselöház munkarendje. A 
képviselóház november 16-án kezdi 
meg érdemleges gyűléseit. Először a 
polgári perrendtartásról szóló javas
latot tárgyalják, mely a bírósági Ítél
kezések lassúságát és egyéb hiányait 
akarja megjavítani.

A nagyvilágból.

Uralkodók látogatása. II. Vilmos, 
a németek császára Belgiumban tett 
néhány napra látogatást. Az angol 
király pedig Manuel volt portugál ki
rályt látogatta meg. kit népe nem 
régen a trónról száműzött. Igaz, hogy 
ezek a látogatások csak külső udva
riasságok, mégis örülünk nekik, mert 
az uralkodók jó barátsága a nemze
tek közötti békének is egyik bizto
sítéka.

Meghalt egy nagy ember. A nagy 
ember neve: Dunant Henrik. Nálunk 
nem igen ismerik, pedig az emberiség 
jóltevői közé tartozik. Ő volt a vörös
kereszt-intézmény megalapitója. Az: 
élete maga is érdekes. Jó családból 
származott, a francia nemzetnek volt 
fia. Elvetődött a csatatérre s ott egy
szerre meglátta a nyomort, a beteg
séget, a halált. Ettől kezdve megvál
tozott élete. Minden idejét a szegény
sebesülteknek szentelte. Bekötözte se
beiket, ölébe nyugtatta fejüket, vizet, 
bort öntött szájukba, vigasztalta, bá
torította őket. A háború borzalmas 
tapasztalatai később se engedték nyu
godni. Érezte, hogy itt valamit tenni 
kell, valamit, a mi a keresztyén vallás 
áldásait oda viszi a harcmezőre. Ek
kor kidolgozta azt a nagy munkáját, 
melyet azután az összes művelt nem
zetek elfogadtak, mely szerint a sebe
sülteket, betegeket, halottakat, az ápo
lásra hivatottakat az ellenségben is 
tisztelik. Azóta már sok háború dúlt. 
De arra felé, hol a fehér zászló a 
vörös kereszttel megjelent, nem süvit 
az ágyúgolyó, nem ropog a puska
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sortüz. Mert tudják, hogy ott a ke
resztyén vallás nagy törvénye: a sze
retet emeli fel védőkarját. És ezt mind 
Dunant Henrik teremtette meg. Annál 
csodálatosabb, hogy mindenkitől elfe
lejtve egy szegényházban halt meg. 
Nem magasztalták, szobrot nem emel-' 
tek neki és nem tömjénezték körül 
hízelkedő szóval. Mondjuk, hogy em
beri jutalma nem volt. De ez nem 
baj. Elég, ha a jó Isten szava el
hangzott fölette: .néked adom az 
örökélet koronáját“. Pedig a jó Isten 
bizonyára elmondta ezt a boldogitó 
szót.

Árvíz Délolaszországban. Olaszor
szágnak megint gyásza van. Még sen- 
kise felejtette el a földrengések pusz
tításait és már is uj csapás sújtotta 
ezt a szép országot. Borzasztó vihar 
és felhőszakadás pusztított a Vezúv 
táján. Egész falvak megsemmisültek. 
Házak beomlottak s az emberek szá
zával pusztultak el. A kár sok millió. 
Az olasz király azonnal a helyszínére 
utazott s maga győződött meg a sze
rencsétlenség nagyságáról.

A spanyol kolostorok bezárása. A 
spanyol miniszterelnök kijelentette, 
hogy eljött az az idő, mikor a kath. 
papi uralommal le kell számolni. Ép-

Kedves János Barátom!
Odakünn csendesen szemergél az 

őszi eső, napi munkámat is elvégez
tem, leülök tehát az íróasztalom mellé 
s ígéretem szerint irok neked és az 
én jó földieimnek néhány sort. Mit 
csináltok ilyenkor? Van-e még sok 
szántani való?. . .  Csak most ne saj
náld ám a Szilajt és Csákót, jó mé
lyen leereszd a vasekét, hogy alapo
san felforgassa a földet. A mély őszi 
szántás a jövő évi jó termés legelső 
biztosítéka. Mert ha mélyen szántasz, 
(hej, de sok egeret elpusztít a jó 
mélyen járó vaseke!) telszinre kerül 
a silányabb föld, mit a hóié, meg a 
tél fagya porhanyóvá tesz és alapo
san megtermékenyít, — mélyre kerül 
a sok gazmag, honnét nem tud elő
törni a gyenge csira, — korán elvet
heted a tavasziakat anélkül, hogy 
újra kellene szántani s így megmarad 
a talaj nedvessége, ami pedig száraz

pen azért az év végén törvényjavas
latot terjeszt be a kolostorok bezárá
sára vonatkozólag.

79 órás gyűlés. Biünnben, a morva 
tartománygyűlésen 79 óráig gyűlésez- 
tek egyfolytában. Nem azért, mintha 
ezzel a hazának használtak volna, 
hanem mert a kisebbség ezzel akarta 
lehetetlenné tenni a határozathozatalt. 
Eszünkbe jut, hogy az utolsó nagy 
misszió-kongresszuson egy szónoknak 
csak 7 percig volt szabad beszélnie. 
Bizonyára azért, mert 7 perc alatt 
untig elég okos dolgot el lehet mon
dani. De hát mikor tanulják meg az 
emberek, hogy többet ér röviden so
kat mondani, mint hosszasan hiába
valóságokat fecsegni.

Perzsia. A perzsák között mindig 
nagyobb lesz a veszedelem. Az an
golok, oroszok mindig jobban bele
avatkoznak az ország dolgaiba. Való
sággal keresik velük az össeütközést. 
A nép között is terjed a forradalom. 
Attól kell félnünk, hogy nemsokára 
kiüt egy uj háború, melyben azután 
az angolok és oroszok állnak egymás
sal szemben. Már pedig ha ez a két 
nagyhatalom méri össze a fegyverét, 
akkor igazán egy nagy világháború 
fenyeget. És mindez miért ? . . .  Hogy

tavaszon élet-halálkérdés a gyenge 
növényre nézve. Tehát hadd menjen 
le most a szántóvas 15—25 cmnyire, 
busásan meg fogja hálálni a föld a 
nehezebb munkát! . . . De hát azt 
mondod te magadban : hiába szántok 
én mélyen, ha különben sovány a 
talaj. Tavaly nem volt elég szalmánk, 
takarmányunk, nem tudtunk elég trá
gyát termelni, az ősszel is alighogy 
valami jutott a buzavetés a á ! Igazad 
van. A silány erőben levő földet hiaba 
szántjuk, vetjük, az is igaz, hogy 
kevés a trágya, meg az állatállomány 
is megfogyott. . . ,  de hát most kell 
elővenni a számító plajbászt és meg
fogadni a tapasztaltabb emberek ta
nácsát s a hiányzó istállótrágyát más
félével pótolni. Hála Isten, az emberi 
tudomány itt is segítségérejön a gazda
embernek. Mert a tudomány már 
régen megállapította, hogy a talaj 
termőerejét miféle anyagokkal lehet 
pótolni. Ezeket az anyagokat mű-

az angol és az orosz egy újabb föld
területet csatolhassanak oszágukhoz.

Az orosz cár Németországban. Az
oroszok cária meglátogatta a németek 
hatalmas uralkodóját: II. Vilmost. A 
cárt nagy ünnepségekkel fogadták. 
Az uralkodók oda nyilatkoztak, hogy 
az európai békét mindenképpen fenn
tartják.

IX. Pius szenttéavatása. A római
kath. egyház hamarosan megint gaz
dagabb lesz egy szenttel. IX. Pius 
pápát akarják szentté avatni. Már be 
is fejezték a vizsgálatot s kiderítették, 
hogy a kegyes pápa egész életében 
mindig csak jót tett és pedig sokkal 
többet, mint amennyit kellett volna 
Megérdemli hát, hogy közbenjáró le
gyen a menyországban s meghallgassa 
a sok millió katholikus hozzá intézett 
imádságát. — Persze mi protestánsok, 
kik a biblia alapján állunk, ezt nem 
értjük. Mi is ismerünk erényes, nagy 
embereket, csakhogy nem nevezzük 
őket szenteknek, mi is tiszteljük őket, 
de nem imádkozunk hozzájuk. És el
mondjuk, mit a bibliából tudunk : „ha 
mindeneket megteszünk is, haszon
talan és rest szolgák vagyunk, mert 
csak azt tettükmeg,amiveltartoztunk.‘'

trágyának nevezik. Bizonyára hallot
tátok már e szót s láttátok is, amint 
a nagyobb gazdaságok nagy mennyi
ségben alkalmazzák. Amikor még ke
vesebb volt a szántóföld, több a legelő 
s nagyobb az állatállomány, amikor 
még a földnek egy harmadát ugarnak 
hagytuk, amikor még nem volt a 
gazdának oly rettenetes sok a kiadása 
s megelégedtünk kisebb termésekkel: 
akkor egyedül az istállótrágyázással 
is teljesen kielégítő terméseket értünk 
el. De mióta legelőink nagyrészét — 
sajnos — felosztottuk és feltörtük, 
mióta az ugartartással felhagytunk, 
marhaállományunkat megapasztottuk, 
nincs annyi istálló trágyánk, hogy 
kielégítő terméseket tudnánk elérni. 
Tehát többet kell termelnünk minden 
áron, minden módon ! Ezt pedig biz
tosan elérjük a műtrágyák okos hasz
nálatával. Németországban például az 
utóbbi években majdnem megkétsze 
reződött a termésátlag a műtrágyák
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okos használata folytán. Nálunk 
is az okos gazdák egyre több mű
trágyát használnak. Tavaly 2000, ez 
évben 4000 vaggonnal több fogyott 
el, mint az előző évben. Úgy, hogy 
ma már kb. 20.000 vaggon műtrá
gyát használunk el itt is, (ami kb. 
20 millió kor. értéket képvisel). A 
német gazdák meg éppen tízszer 
annyit hintenek el egy évben. Persze 
ők tízszer annyit is aratnak! Hát 
minálunk nem lehetne így ! ? Dehogy 
nem, csak hogy te édes barátom s 
veled a többi kisgazdák nem hisztek 
a műtrágyázás termésfokozó hatásá
ban, azért nem alkalmazzátok. Pedig 
ha más nem, az is gondolkozóba 
ejthetne benneteket, hogy azok a 
nagy gazdaságok sem pocsékolnának 
ám el 20 millió koronát, ha nem lát
nák annak kellő hasznát. Mert nem 
úgy hűbele-balázs módjára kell ám 
alkalmazni a műtrágyákat, hanem 
összehasonlítás, kipróbálás után. Pl. 
a mi gazdaságunkban ez évben is 
csináltunk ilyen összehasonlításokat. 
Kihasítottunk hat parcellát laza, ho
mokos talajon, mindegyik egy kát. 
hold volt s elvetettük rozszsal és ter
mett az 1-ben trágyázatlan burgonya 
után 495 kgr. szem, a 2-ban trágyá
zatlan bükköny után 694 kgr. szem, 
a 3 bán szuperfoszfátos burgonya után 
794 kgr. szem, a 4-ben szuperfosz
fátos bükköny után 934 kgr. szem, 
az 5-ben káliíoszfátos burgonya után 
1032 kgr. szem, a 6-ban kálifoszfátos 
bükköny után 1206 kgr. szem.

A szalmatöbbletet nem is számítva 
a szem terméstöbblet értéke 37 K-ig 
fokozódott — minden költséget le
számítva — kát. holdankint. Ugy-e, 
hogy érdemes ennyi pénzért kissé 
fáradni és kísérletezni ? Pedig még 
ennél is nagyobb eredményt értünk 
el a búzánál, még nagyobbat a do
hánynál.

Hát nektek nem volna jó édes 
Jánosom, az a 30—60 kor. holdan- 
kénti több bevétel? Ajánlom azért 
tegyetek próbát egyelőre csak az 
u. n. szuperfoszfáttal. Mondjuk a 
jövő tavasszal el akarsz vetni 2 kis 
hold árpát, az egyik felét hagyd 
trágyázatlanul, a másik felére most 
az őszi szántás előtt hints el 1 mm. 
16%-os szuperfoszfátot, amit minden 
városban kaphatsz megbízható keres
kedőnél kb. 9 koronáért. Aztán a 
jövő aratáskor takarítsd külön, a két 
parcella termését, mérd meg pontosan 
a szemet, szalmát, akkor majd meg
látod, érdemes volt-e 9 koronát resz
kíroznod! Egyelőre ennyit! Ha Isten

éltet, majd másról is irok jövő 
levelemben !

Most már Isten veled! Tisztelem 
a kedves családodat s jó egészséget 
kívánok mindnyájatoknak.

Győrvári puszta, 1910. nov. 7.
Kovács István s k.

Dal a bánatról.
Van idő, hogv fáj az éle t;
Rám fénytelen, nagy éj borul; 
Szólna ajkam, de csak reszket, 
Szivem kíntól összeszorul.

Hosszasabban el nem bírnám ;
Nem is tart, csak egy-két percig.
És utána minden szebb lesz,
Kis öröm is nagynak tetszik.

Úgy is van, hogy szivem néha 
Csendes búra kedvet érez ;
A busongó bánatban is 
Van valami vonzó, édes.

Zord tél után szebb a tavasz,
Vak éj után a napvilág.
Felhős égből is száll sugár, 
Sirhanton is nyílik virág.

Szalay Mihály.

Hogyan terjed a Harangszó?

Ha valami nagy dologba fogtok, 
sohase féljetek. Ha jó az a dolog s 
az Isten nevében kezditek, a jó Isten 
biztosan megsegít.

Lám, mi már most is az ő hatal
mát hirdetjük. Még csak két héttel 
ezelőtt küldtük szét az első „Harang
szó“-i. Szeretettel megsimogattuk és 
ilyenfélét mondogattunk neki: menj 
csak el minden városba és minden 
faluba. — Zörgesd meg az ajtókat 
(de a szívekről se felejtkezzél el), és 
kérj bebocsáttatást. Kondulj meg csen
desen, mint a hajnali harangszó s 
ébreszd fel a tétlenül szunnyadókat. 
Azután csendülj hangosabban, hogy 
a messze pusztaságban járó elhagyott 
protestánsok, kik templomot sohase 
látnak, meghallják szavadat. Azután 
szólj még hangosabban, hogy azok 
a hideg, közönyös emberek, kik egy
házunkkal semmit se törődnek, mind 
mind fölemelkedjenek, hogy mind 
egyenként oda jöjjenek azokhoz a régi 
oltárokhoz, melyeket hitbuzgó apáink 
építettek egykoron, s mindannyian 
büszkén, önérzetesen vallják: „én 
evangélikus vagyok !. . “

Ilyenfélét mondogattunk a mi első

lapunknak, azután útjára bocsátottuk 
a jó Isten nevében.

És íme nézzétek, a jó Isten nem 
hagyott magunkra. Megérintette sok 
ember lelkét és azt mondta nekik : 
segítsetek a nagy munkában. Jöttek 
a protestáns nép vezetői, a lelkipász
torok, tanitók s a nép soraiba elvitték 
a Harangszót. A jó Isten bizonyára 
megáldja őket munkájukért! . . .

Voltak buzgó világi emberek is, 
akik megmozdultak. Az egyik előkelő 
állásban levő hivatalnok, de azért sok 
ajtón bekopogtatott és vitte magával 
a Harangszót És nem vitte hiába !..

Egy hitbuzgó vasmegyei földbirto
kos felügyelőnk nem elégedett meg 
azzal, hogy a Harangszót oda tette 
családja asztalára, hanem meghozatta 
azt több példányban és szétosztotta a 
cselédei közt. Vájjon nem lélekemelő-e, 
mikor az az evangélikus földbirtokos 
cselédeinek nemcsak testi, hanem lelki 
életéről is gondoskodik. . .

Az egyik tolnamegyei gyülekezet
ben éppen az egyháztanács gyülése- 
zett. A lelkész szóba hozta a Harang
szót s megkérdezte: kicsoda akar rá 
előfizetni?. . .  Az emberek egy kicsit 
gondolkoztak, összenéztek és azt 
mondták: mindannyian tisztelendő
u r!.... Ha még a presbiterekre se 
számíthat az egyház, hát akkor kire 
számíthat ? . . .

A bobai lelkészhez pedig bekopog
tatott egy kis iskolás fiú. Az apja 
j óravaló, szegény iparosember. A gye
rek oda állt a lelkész elé s nagy tisz
tességtudással kérdezte: „tisztelendő 
ur, mennyit kell a Harangszóra egész 
esztendőre fizetni

A lelkész megmondta, hogy 1 kor. 
60 fillér az előfizetési ára.

A fiú egy kissé gondolkodott, az
után előszedett a zsebéből 1 koronát, 
mit valami őszi napszámon szerzett, 
s így szólt: „Tisztelendő ur, oda 
adom a Harangszóra. . .  A m i még 
hiányzik, azt is hozzá keresem s meg
hozom hamarosan!.. “

Hát lássátok, az Isten jó. Megse
gíti azt a munkát, mely az ő nevében 
indul meg s jót akar.

Hanem azért mégis kérünk téged, 
derék evangélikus népünk: álljatok 
minél többen olvasóink közé! Tegye 
meg mindegyitek a magáét lapunk 
terjesztésénél! Ne hiányozzék egy se 
közületek, mikor a Harangszó párto
lásáról van szó!

A jó Isten pedig áldja meg ezt a 
második számot s engedje meg, hogy 
az elsőnél is kedvesebb legyen az 
olvasónak ! . . .
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Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázbaa nincs, Tanyát a sátán ütött olt, 
Hiányzik: olt a leotöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
November 13. (szenth. u. 26.) vasárnap Máté

24., 15—28.
„ 14. hétfő I. Pét. 3 , 15—22.
„ 15. kedd I. Pét. 4., 1—11.
„ 16. szerda I. Pét. 5., 1 —11.
„ 17. csütörtök II. Pét. 1., 1 —15.
. 18. péntek II. Pét. 2., 1—22.
, 19. szombat 71. zsoltár.
„ 20. (szenth. u. 27.) vasárnap Máté

25., 31—46.
„ 21. hétfő I. fán. 1., 1 —10.
„ 22. kedd I. Ján. 2., 1 —14.
„ 23. szerda I. Ján. 2., 15—29.
„ 24. csütörtök I. Ján. 3., 1—24.
„ 25. péntek I. Ján. 4., 1 — 16.
„ 26. szombat 42-ik zsoltár.

A könyves polcról.

Egy egész sor kedves, jó könyv 
került az íróasztalomra. A Luther 
társaság küldte, hogy buzgó, vallásos 
érzést ébresszen mindenfelé, hogy jó, 
igazán a nép lelkének való hasznos 
olvasmányokat adjon az embernek 
kezébe. Amint forgatom a könyveket, 
szebbnél szebb elbeszélés kerül a ke
zembe.

Az egyiket Dunántúl ékesszavu 
püspöke, az arany tollú Gyurátz Fe
renc beszéli el a népnek Elvezeti az 
olvasót a hősies svéd nemzethez és 
megmutatja azt az időt, melyben nagy 
harcot vívott szabadságáért. Elénk 
állítja a hős Wasa Gusztávot, ki édes 
atyja vérpadjánál fogadja meg, hogy 
az Istenért, ha2áért, hitéért és népe 
szabadságáért kész vérét ontani.

Mily hevesen ver a szivünk, ha 
azt a gyönyörő történetet végig ol
vassuk ! Hogyan pezsgül vérünk, mi
kor látjuk, hogy voltak nagy hősök, 
kik vallásukért küzdöttek, szenvedtek, 
meghaltak.

Aki végig olvassa ezt a gyönyö
rűen megirt történeti elbeszélést, bizo
nyára nem dobja félre, hanem meg
őrzi, hogy a hosszú téli estéken újra 
és újra elővegye és elolvassa.

Kovács Sándor, a pozsonyi theo- 
logia akadémia tudós tanára, is írt 
egy szép füzetet, „Két vértanú a 
XVII. századból“ cím alatt.

Tökölyi Erzsébet leányának, — 
Petrőczi Kata Szidóniának, ennek a 
régi evangélikus költőnőnek szenve- 
déses életét és költeményeit ismerteti.

Hej, hogy örül a lelkünk, mikor 
azt olvassuk, hogy Petrőczi Kata

Szidónia mennyire ragaszkodott val
lásunkhoz ! Hogy még végrendeletébe 
is belevette ezt a kikötést: „Ha vala
melyik az én gyermekeim közül val
lásomon nem volna, úgy annak 
semminemű javaimban része ne le
gyen“.

Ugyanebben a füzetben még egy 
kedves családi képet állít elénk a tu
dós tanár.

Révay Kata Szidóniáról, egy val
lásos, buzgó nőről szól, igazi példája 
lehet annak, hogy hogyan kell a val
lást szeretni és az egyházért áldozni.

Még egy gyönyörű szép elbeszé
lés fekszik előttünk. Kovács Andor, 
az orosházi gyülekezet buzgó lelkésze 
irta. Az elbeszélés egy züllésnek in
duló ember, Faragó János történetét 
beszéli el. Bizony kicsordul a köny- 
nyünk, mikor árnyékká váló, szenvedő 
felesége betegágyánál állunk, sőt a 
kezünk is ökölbe szorul, mikor en
nek a romlott duhaj embernek kor
helységéről olvasunk. De annál job
ban örvendezünk, mikor Faragó János 
mégis csak ráiép a megtérés útjára és 
megtalálja Istenét és a boldogságot.

Örül a lelkünk, hogy ezek a jóra- 
való könyvek megjelentek.

Nem is győzzük ajánlani, hogy 
szerezze meg mindenki és olvasgassa 
szorgalmasan. Bizony nem bánja meg 1 
Egy füzet ára 10 fillér. Annak, aki 
hozzánk fordul és a füzetek árát 3 
fillér postaköltséggel bélyegekben be
küldi, a füzeteket örömmel meg
küldjük.

Olvassunk jó könyvet, mert ez a 
lélek tápláléka. Rossz könyv meg
mérgezi lelkünket. Könnyen úgy já
runk, mint az az európai ember, aki 
kint járt messze Indiában.

Egyszer odament a könyvszekré
nyéhez és egy könyvet akart kivenni. 
Észre sem vette, hogy a könyvek 
között rejtőzködő mérges kigyó a 
kezét megcsípte. Kezdetben csak egy 
kis nyoma látszik a csípésnek, csak
hamar azonban megdagadt egész 
karja, néhány óra múlva már nem 
lehetett megmenteni.

Vigyázzatok, a könyvek közt sok
szor rejtőzködnek kígyók, melyeknek 
marása megmérgezi az olvasó lelkét.

Mit használ valakinek, ha az egész 
világot megnyeri is, a lelkében pedig 
kárt szenved.

A szerkesztő postája.

Olvasóinknak. Bizalommal kérjük 
lapunk olvasóit, fizessenek elő a 
„ Harangszó*-ra s ezen szándékukat

jelentsék be a lelkész, tanító uraknál, 
vagy pedig közvetlenül a szerkesztő
nél. ígérjük, hogy lapunk kedves, jó 
barátja lesz mindenkinek.

A lelkész és tanító uraknak Mivel 
lehetlen egyenként megköszönnünk 
azt a fáradságot nem ismerő buzgó- 
ságot, mellyel a lelkészi és tanítói 
kar lapunk ügyét felkarolta, igy és 
itt fejezzük ki hálás köszönetünket. 
Kérjük egyszersmind lapunk jóakaró 
pártfogóit: tegyenek meg mindent 
lapunk terjesztésére nézve. Mert a 
a terjesztéstől függ a lap fejlesztése, 
mit magunk is hőn óhajtunk.

Sokaknak, kik a Harangszót első 
száma megjelenésekor szíves szere
tettel üdvözölték, igy mondunk hálás 
köszönetét 1

Sajtóhiba. Lapunk első számá
ban közö t Ostffy Miklós cimü vers
ből két szó tévedésből kimaradt. Az 
utolsó előtti harmadik versszaknak 
negyedik sora igy van helyesen :

Őrök jót nyert érte, neve ma is 
áldott.

Az utolsó versszak első sora pedig
így;

Magyar Sión, benned addig volt 
nagy a hit.

Gabonaárak.

Günsberger Jakab és fia szentgott
hárdi gabonakereskedő cég jelentése.

1910. nov. hó 9-én.
Búza—  — — — 20.20—20.40
Rozs— — — — 14.20— 14.40
Árpa— — — — 15.—
Zab — — — — 15.50
Kukorica — —  —  13.—
Hajdina — —  —  )2 —
Bab —  — —  —  21 —
Bükköny — —  —  14 —
Lóher — —  —  100 —
Lenmag — 1 GO

 
•—» 1 1 p *1 1

Az árak 100 kilogrammonkint ko
rona értékben értendők.

Wellisch Béla
könyv-, papír- és írószer-kereskedése,
■ ----- könyvkiadóvállalata, - ....—
villamos erőre berendezett könyv- 
=  nyomdája és könyvkötészete =

Szentgotthárd (Yasmegye).
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L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !

Soha se  törje  a  fejét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R 1T É SG Y Á R B A

I G A L  22.
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Egészséges! !  O l c s ó ! !  Kellemes!!

Postai és vasutszétküldés naponta a világ 
minden részébe.

f i i  m m o x* i
* K É S  n é lk ü l b orotvá l ■
R A S O U  1 ara 30-szori borotválko- 

* záshoz 3  k o r o n a  előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
Racnlin  * Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d g U I I I I  ■ minden f á j d a l o m  nélkül  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FR IG Y E S FIAI
jcs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

«■o ,
H azánk  legrégibb h a ran g ő n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 

_  mely által ezek könnyen
húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.

K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemCl könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



I. évfolyam. 1910. november 27. 3. szám.

izenet.
Máté, 21, 1—9.

Egy régi-régi kép, mi úgy közeledik lelkűnkhöz, 
mint letűnt gyermekkorunk szép álmodása. Nép hömpö
lyög a szent város utcáin. Szép ruhájuak, lágyan omló 
drága szövetekben, meg rongyos szegények, elhagyatott 
nyomorgók. A tekintetüket odafordítják Jeruzsálem kapu
jához, mert onnan kell jönnie annak az egynek, kit 
epedve várnak, a Krisztusnak. Az egyetlennek. A Meg
váltónak. És ő megérkezik. Egyszerűen, alázatosan, igény
telenül jön. Nincsen arany koronája, bíbor palástja, dia
dal kocsija. Minden gazdagságát a szivében hozza. „ És 
mindazt elhozza, mi az ember életét széppé, gazdaggá 
és boldoggá teheti.

De hát hiába! Nem értik meg és nem becsülik 
meg. Ők másnak gondolták, mást vártak tőle. Az embe
rek otthagyják s összeszegezik keresztfáját.

Azóta is mindegyre csak várnak az emberek. A 
lelkekben napról-napra mind nagyobb lesz a vágyódás 
valami tisztább, nemesebb után. Keresik mindenfelé. Pró
bálják mindenképpen. Halmozzák a gazdagságot, élére 
rakják, ki az aranyat, ki a kisebb pénzdarabot. De az
után azt mondják: ez nem az igazi.

Megállítják a gyönyörűséget s olyanformán osztják 
be életüket, hogy mindig kellemes napjaik legyenek. Egy 
kis csillogás, mámor, földi boldogság. De az üresen ha
gyott lélek egyszerre csak megrázkódik: ez se az igazi.

És hiába keresik azt ami hiányzik, a munkában, 
kötelességteljesitésben. A földturás, szántás-vetés, fafara
gás, gyógyítás, vagy könyvcsinálás maga még nem elég.

Még mindig üres marad a lélek s az epedő szív vár, 
egyre vár valakit.

Az uttalan-utakon bolyongókat szeretnénk megállí
tani Azokat is, kik az egyes ember és egész társadalmi 
osztályok boldogságát és boldogulását hamis nyomokon 
keresik, szeretnénk megszólítani. A színekre és jelsza
vakra esküdőket szeretnénk megkérdezni: „Ugyan hova 
mentek ? . Nem veszitek észre, hogy akit lelketek ki
mondatlanul vár, az senki más, hanem a mindörökké 
eljövő ádventi király ?. Nem tudjátok (talán tudjátok, 
de be nem valljátok), hogy nektek Ő rá van szükségetek ?.. 
Hogy megelégedéstek, boldogságtok, emberi jogotok és 
méltóságtok, minden, minden, ami szent és drága ezen 
a földön, ebben a névben egyesül: Jézu s? ..“

Igenis, mi hirdetjük, hogy ő ismét eljött mindnyá
junkhoz. Ott áll a gyárak zakatoló gépei közt, az iparos 
műhelyében, kereskedő üzletében. Mikor a szántóvető 
bevontatja télire munkaeszközeit, odaáll melléje s szelí
den megszólal: eljöttem te hozzád.

A szivünket, lelkünket is egy-egy mosolygós öröm
mel, vagy nehéz könyhullásu fájdalommal megzörgeti: 
itt vagyok, eressz be !. .

Saját magunktól függ sorsunk és életünk. Attól, 
hogy hogyan várjuk, hogyan fogadjuk és hogyan tartjuk 
magunknál. Attól, hogy minek tekintjük őt. Semmik le
szünk, ha az életút rohanó tömegében az üres kiváncsiak, 
avagy az ingatag lelküek sorait növeljük. De mindenek 
leszünk, ha élő hittel közeledünk hozzá és azt mondjuk, 
sőt az életünkkel is megbizonyítjuk: te vagy az én ki
rályom !. . „Azért Uram én most már mit várjak, minden 
reménységem ott vagyon te nálad!., “

Ádventi
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„tisz te ld  atyádat és anyádat!“
— Két kis történet. —

Elbeszéli: Ródei Károly evang. lelkész.
II.

Másodszor titeket kérlek gyermekek 
hallgassátok meg figyelemmel a tör
ténetet, mely egykor Sziléziának Bo
roszló nevű városában történt.

Az 1844-ik évnek utolsó — Szil
veszter — estéjén a külvárosnak egy 
nyomorúságos hajlékában egy 62 
éves kiaszott testű, halálsápadt öreg 
ember feküdt a földön rongyos szal
maágyon. Bágyadt ajka halk imát 
rebegett, s már-már elhomályosuló 
szemei- szünetlenül a szoba ajtajára 
tévedtek; haldoklóit, de nem tudott 
meghalni.

Végre úgy 4 óra tájban, az uj- 
esztendő első reggelén egy félig ré
szeg férfi ünneplő ruhájában s egy 
kicicomázott nő lépett a szegény haj
lékba.

A térfi a haldakló aggastyánnak 
a fia, a nő pedig a menye volt, kik 
az ó-év estéjét a korcsmában ünne
peltek meg, s csak most szakítotfak 
maguknak időt arra, — miután a 
táncnak és ivásnak vége szakadt, — 
hogy a haldokló édes atyát meg
nézzék.

.Fiám, — szólt a haldokló atya 
halk hangon — Isten a tanúm, hogy 
az Urnák félelmében és erkölcsös 
életben neveltelek fel, magam imád- 
kozgattam — összetéve kezeimet — 
teveled, a bibliát együtt olvasgattuk, |

Az Isten neve.
Irta : Gáncs Aladár.

Pilók bácsi, mint rendesen, akkor 
is a karrókat veregette szőlőjében. 
Ez volt az ő mindene; benne mun
kálkodva élte le napjai jó részét. Ez 
volt öröme, ha szépen mosolyogtak 
a fürtök, szomorúsága, ha ráfagyott 
a könny a gyenge vesszőkre. Sok
szor átélte már mindegyiket.

Igen, Pilók bácsi akkor is ott 
izzadt a már reményekre gerjesztő 
tőkék között s nem is csoda, ha 
izzadt, mert biz a nap ugyancsak 
erősen neki rontott a badacsonyi hegy 
oldalának. De lenn a kékszemű tó, 
mintha komorodni kezdene már. Né
hány perc még, és a kedves táj he
lyét a kisértetek rémes birodalma 
foglalja ei. Fekete felhők az égen, 
sötét hullámok a tó színén és mintha 
mindkettő a szélvésszel vívná iszony
tató küzdelmét.

a templomba és iskolába mindig el- 
kisértelek, kitaníttattalak s midőn én 
már megöregedtem, egy házat tisztán, 
adósságmentesen hagytam rád jóhirü. 
keresett műhellyel • s midőn meg
nősültél, téged mint édes fiamat és 
feleségedet is édes leányomként meg
áldottalak, nyugodt, csendes, békés 
aggkornak eltöltését remélve a ti sze
rető körötökben.— Ti legelsőben is 
engem s jó anyátokat eltávolítottatok 
az asztaltól, engem és édes jó anyá
tokat éhezni és nyomorogni hagyta
tok. Anyátok szerető szive megsza
kadt fájdalmában, meghalt a bánat 
emésztő keserve alatt, igen, ti korán 
megőszült hajjal sírba üldöztétek. 
Azután nemsokára engem űztelek el 
házatokból aggkoromban; én távoz
tam s titeket, gyermekimet, e tettete
kért nem akartalak bevádolni a tör
vény előtt. Egy szegény, földhöz ra
gadt napszámos fogadott be kuny
hójába, e szalmaágyat készítette szá
momra s irgalmas szamaritánusként 
gondolt velem. Tegnap óta küzdők 
a halállal, de nem tudtam, nem vol
tam képes meghalni, mert titeket még 
egyszer látni óhajtottalak. Ti nem 
értetek rá, mulattatok, táncoltatok és 
ittatok, mig atyátok haldokolt. Fiam ! 
a te anyád vádol téged Isten előtt, 
mert hisz a szivet, mely alatt hor
dott, te sebezted halálra s én is kény
telen vagyok téged és feleségedet be
panaszolni Istennek, mert atyátokat 
kiűztétek az utcára s im egy szegény 
napszámos mentett meg az éhen- 
halástól és a megfagyástól. — Fiam

Itt a vihar, a Balaton rémes vihara.
Az öreg dada remegve mesél ilyen

kor a hozzája simuló kis gyermeknek.
„Látod, kicsinyem,% ez a nagy szél 

a Balaton királyának tüzes leheletű 
paripája. Fenn fekete nyergében ül 
a rémes király, ki tüzes nyilakat szór 
szeméből s maga után vonszolja a 
fehér ruhájú balatoni tündérlányt 
csillogó tátyolában. És jaj nekünk, 
ha ezt a fátyolt leszakítja magáról, 
mert akkor azok a finom, fehér 
gyöngyök itt lenn mindent elpusztí
tanak, megsebzik az Isten áldását s 
véressé teszik a szegény ember ve
rejtékét.“

De sok gyermeknek mesélik el ezt 
most is, tán nem is utoljára s de sok 
meglett ember gondol vissza most is 
e rémes mesére s tán nem is először.

Pilók gazdának sem egyszer gyűlt 
meg a baja e miatt.

Ilyenkor aztán ahelyett, hogy tü
relmesen megnyugodott volna Isten

és leányom! megtört szemmel s meg
tört szívvel kérlek, könyörgöm nek
tek, térjetek meg, s akkor én kész 
vagyok néktek megbocsátani, nem 
átkozlak és kárhoztatlak titeket, óh 
mert az apának és anyának átka a 
poklok mélységes tüzénél is iszonyúb
ban éget. Isten könyörüljön rajtatok 
és áldjon meg benneteket!“

Ezután meghalt az agg édes atya.
Fiuk és leányok! Tihozzátok szó

lok és kérlek benneteket, hogy „aki
nek füle van a hallásra — hallja!“

A kifogásolt „izmok“ .
Egy pár szó a kivándorlóknak.

Hogy Amerikának csupán testi erő 
kell, nem pedig a dolgozó ember, — 
kiviláglik abból az eljárásból, melyet 
Williams Vilmos a bevándorlásra 
ügyelő legfőbb amerikai tisztviselő 
követ. Ismeretes róla, hogy mikor 
hivatalba lépett, kiadta azt a hírhedt 
rendeletét, hogy minden bevándorló
nak 25 dollárnak kell a birtokába 
lenni.

Persze, hogy az olcsó munkást 
óhajtó amerikai gyárosok óriási mó
don felzudultak ellene. Hogyan kap
nak akkor ők olcsó munkásokat ? 
Minden oldalról támadták miatta a 
bevándorlási hatóságot a munkaadók 
nyomása olyan volt, hogy most már, 
ha nyilvánosan nem is, de azért 
máig is megkövetelik a bevándorlótól, 
hogy egy bizonyos összegnek birto
kában legyen, mert nem bocsátják

szent végzésében, rendesen még zú* 
golódott is az Ég méltó haragja el
len. Mindannyiszor elkeseredett düh 
fogta el s olyankor az Istenkáromlás
tól sem riadt vissza.

Most is így volt. Az első dörgésre 
felütötte deresedő fejét s már mesz- 
sziről szemébe ötlött a tündérlány 
fehér uszályos ruhája. De mikor az 
előtte mosolygó fürtöcskékre vetette 
tekintetét, arcát az aggodalom és elé
gedetlenség vihara járta át s a düh, 
mely lelkét elfogta: átkot dörgött; 
iszonyú, rémes átkot.

A kezét ökölbe szorította, azután 
megfenyegette a kóválygó jégfelhőt 
s a kóválygó jégfelhőben az Istent.

Leült az ajtóba s merően maga 
elé nézett. Tekintete odatapadt ahhoz 
a három szép tőkéhez, mely ott a 
pinceszer előtt ugyancsak meg volt 
rakva az Isten áldásával. Mindennap 
megolvasta fürtjeit, mindennap meg
igazgatta hajtásait s megóvta volna
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partra, hanem visszaküldik, mint 
olyant, ki csekély pénze folytán az 
államnak vagy a közjótékonyságnak 
terhére válhat.

Természetes, hogy a hajózási tár
sulatok szintén felszólaltak a 25 dol
láros rendelet ellen, de üzleti érdek
ből a dolgot erőltetni nem akarták 
és inkább arra határozták el 
magukat, hogy az európai 
behajózási állomásokat uta
sítják, miszerint csak azon 
esetben fogadjanak el fedél
közi utasokat az Egyesült 
Államokba való szállításra, 
ra azok pénzzel kellőleg el 
/annak látva, vagyis lega
lább is 25 dollárral rendel
keznek

A bevándorlási ‘hatóság 
ezen követelésének ilyetéra- 
képen elég tétetvén, ez nem 
szolgálhatott indokul a kizá
rásra és a bevándorlás meg
szorítására.

Uj ürügyet, uj indokot kel
lett tehát kieszelni. Ki is 
eszeltek egy ilyent. A be
vándorlási állomás or/osai 
most már bizonyítványt állí
tanak ki arról, hogy a be
vándorló milyen izomzatú?
„gyenge testalkatu-e“ vagy »erős 
testalkatu-e ? És az orvosok bizonyit- 
ványa alapján kizárnak ezzel az 
ürüggyel százakat, ezreket, kiknél 
csak az a baj, hogy ők is szaporí
tanák az amerikai lakosok számát és 
pedig azok terhére, akik már itt lete

lepedtek vagy itt születtek. Igen sok 
tót és magyar kivándorló jött most 
vissza, kit vékony dongájunak ta
láltak.

Erre vonatkozólag ezeket Írja egy 
amerikai lap : „Ha az ily indokolás 
olyanok ellen irányulna, kik nehéz 
gyári, földmivelési és egyéb fizikai

Luther a wormsi birodalmi gyűlés előtt.

erőt igénylő munkával keresik a ke
nyerüket, úgy nem szólalnánk fel még 
akkor sem, ha talán a dolog meg
győződésünkkel ellenkeznék. De fiatal, 
egészséges mesterembereket, férfi és 
női szabókat, cipészeket, takácsokat, 
szücsmunkásokat, stb. zárnak ki tö

megesen, kiknek bizonyára nem kell 
óriásoknak lenni, hogy mesterségüket 
gyakorolhassák“.

íme e néhány sorban mily őszinte 
bevallása annak, hogy Amerikának 
tulajdonképpen már senkise kell Euró
pából. Van már elég embere. Azok
kal szemben pedig, akik mégis ki

vándorolnak, szigorúan jár 
el s amennyire csak lehet, 
kiszipolyozza erejüket. Ezt 
jó tudni.

„Nem tehetek máskép!..
Képpel.

Nézzétek, ez a kép a vi
lágtörténelem egy hatalmas 
eseményét állítja szemünk 
elé. Ott áll Luther Márton, 
a nagy reformátor a wormsi 
birodalmi gyűlés előtt. Ott 
van a koronás király, ki 
előtt milliók hódolnak, oft 
helyezkednek’ el a választó- 
fejedelmek, grófok, főpapok, 
érsekek, a népek küldöttei, 
tudósai és bölcsei. Vájjon 

w mit keres közöttük ez az 
egyszerű, barna csuhás ba
rát ? ...

Luther Mártont azért idézték meg 
erre a birodalmi gyűlésre, hogy taní
tásainak visszavonására bírják. Azt 
hitték, hogy a nagy pompa, a királyi 
kegy, a burkolt fenyegetés megszé- 
ditik s ő alázatosan fejet hajt a ró
mai katholikus egyház előtt ezt mond-

még a szellőtől is. Ez volt mindene: 
reménye, büszkesége. Úgy a szivéhez 
nőtt annak minden levele, _ mintha 
véréből sarjadzott volna ki. És most 
ime, most vége lesz mind ennek! A 
tündér fátyoléról leszakadozó gonosz 
gyöngyök megsebzik „az ő drága 
magzatait!“

Esennen néz a szegény áldo
zatokra kis szalmakunyhója alól, hisz 
már a hegy alját veri a jég és ha 
az övére is rákerül a sor, akkor jaj, 
annak a jégnek minden szeme az ő 
szivén üt sebet, akkor jaj, azok a 
csillogó gyöngyök az átok könnyeivé 
válnak.. .

De mi az?l
Az öreg Pilók bácsinak egy mentő 

ötlete támad. Egy-két pillanat s mire 
a fehér uszály az ő szőlőjéhez ér, 
kedves szemefénye már védve van: 
a három tőkére ráteríti terjedelmes j 
szűrét s mint aki győzelmet aratott, 
diadalérzettel megy vissza a fedél alá.

Most már azután eshetik! Rajta 
ugyan ki nem fog senkisem, még 
maga az Isten se. A fejet büszkén 
hátraszegte és így beszélgetett: „íme 
én hatalmasabb vagyok, mint az Is
ten ! Ő nem tudta elvenni tőlem, ami 
az enyém, de én kikaptam kezéből 
azt. amit el akart pusztítani. Látjátok 
ezt ?.. . Hát kicsoda az az Isten ?! “ 

Ilyen őrült gondolatok kergetőztek 
Pilók gazda agyában. Elbizakodott 
s hiú lett emberi életrevalóságára. 
Törődött is azzal, hogy a többit mind 
pozdorjává verte a jég : azért ő mégis 
hatalmasabb, mint az Isten, lám, 
hogy kitudott rajta fogni az imént isi.

És ezt az őrjöngős eszmét beszélte 
mindenütt, mindenkinek. De a sze
gény kishitűek mit is tudtak volna 
felelni rá ? Legfeljebb ennyit gondol
tak magukban: „Ejnye, ejnye, Pilók 
bácsi, már hogy mondhat ilyet ?“

Te jólelkű együgyű ember ne 
kérdd, hogy miért nem sújtotta le

mindjárt az Isten haragja! Ne félj, 
az Ég nem maradt még adósa sen
kinek, — Pilók bácsinak se.

...Szom orú volt az ősz ez esz
tendőben, még szomorúbb a szüret 
Badacsonyon. Biz’ a jég nem hagyott 
épen egy fürtöt sem s az új bortól 
nem soknak jött meg a kedve, sőt 
akinek volt, még az is inkább bá
natba fojtotta. Vigalom, jókedv, mu
latság zenéje nem mosolygott le az 
arcokról, csak a károsult fájdalma 
s a csalódott könnye zokogott min
den felé.

Nem volt kedve mulatni senkinek 
is, ha csak a könnyektől nem akart 
megrészegedni.

Azaz hogy, mégis!
Pilók gazda tanyáján vad lárma 

ujjong. Ott tombol az öreg a boros 
üvegek között. Gyertyák közé állí
totta a vászonkancsót s azt mondta, 
ez az ő „szent kelyhe“. Határtalan 
jókedve van, mintha tényleg a köny-
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ván: »tévedtem! . . . visszavonok
mindent 1.. “

De hát nem így történt. Luther 
nem vont vissza semmit, hanem in
kább büszkén, bátran vallást tett hi
téről, meggyőződéséről. A szentirás, 
az Isten kijelentett igazsága kénysze- 
rítette erre. Ekkor mondta azokat a 
gyönyörű szavakat is : „nem tehetek 
m áskép!..“ Meg kell maradnia taní

tása mellett, mert ez a Krisztus ta
nítása, ez az igazság. És végül is 
fejedelmek, érsekek buktak el s a 
mi Luther Mártonunk győzött. Vagy 
mondjuk inkább, ő benne az Isten 
ügye győzött.

De ennél többet is mond ez a kép. 
Azt mondja, hogy legyünk mindany- 
nyian erős hitüek és állhatatosak. 
Álljunk a szentirás alapján, azután

ne inogjunk jobbra-balra, hanem ra
gaszkodjunk egyházunkhoz, a szent
irás egyházához ! . . .  Hogyha pedig 
ígérettel és fenyegetéssel hűtlenségre 
akarnának bírni, vágjuk kisértőnk elé 
szent bátorsággal Luther szavát: 
„nem tehetek máskép! . . .

Nézzé'ek meg ezt a képet és el 
ne felejtsétek !. . .

Mindazokat, kik lapunk első két 
számát megtartották, örömmel elő
fizetőink sorába jegyeztük. Kérjük 
lapunk pártolását. Uj előfizetőknek 
az első és második számot szívesen 
megküldi a kiadóhivatal.

Az egyház köréből.

Egyetemes gyűlés. Evangélikus 
egyházunk a múlt hetekben tartotta 
egyetemes közgyűlését Budapesten. 
A négy napon át tartó gyűlés sok 
egyéb ügyön kívül felteijesztést inté
zett a miniszterhez az evang. men- 
helyi gyermekeknek evang. szülők
nél való elhelyezése tárgyában. El

határozta egyszersmind azt is, hogy 
a reformáció négyszázados ünnepére 
egy országos menedékházat építtet.

A pápai irat ellen. Mint jeleztük, 
a lefolyt evangélikus egyetemes gyű
lés foglalkozott azzal a pápai irattal, 
mely gyalázta a protestánsokat és a 
hitjavitókat. A közgyűlés egyhangú
lag elhatározta, hogy a sajnálatos 
megtévelyedésen megbotránkozását 
fejezi ki. de egyszersmind kimondta 
azt is, hogy a magyar kormányok
tól elvárja annak a régi magyar tör
vénynek végrehajtását, mely az ilyen 
békességbontó pápai rendelefek ki
hirdetését megtiltja

A Gusztáv Adolf Egyesület. Ez az 
áldásosán működő németországi egy-

• --
házi intézet minden évben négyszer 
küld segélyeket magyarországi gyüle
kezeteinknek. Legutóbb ismét 6263 
kor.-t juttatott szegény egyházainknak.

Lajoskomárom ünnepe A közel
múltban szép örömünnepet ült a buzgó 
lajoskomáromi (Veszprém m.) gyüle
kezet. Ekkor avatta fel gyönyörű 
uj orgonáját Hoíbauer esperes. Az 
ünnepségen, melyen az egyházmegye 
lelkészei is nagy számban vettek részt, 
Kasper József ruszti lelkész, Hotbauer 
Pál esperes és Schád Boldizsár, a 
gyülekezet lelkésze prédikáltak.

Kath. gyermekek evang. iskolában. 
Mindig gyakrabban fordul elő az az 
eset, hogy az állami gondozásban 
levő menhelyi gyermekek előtt a

nyéktől részegedéit volna meg s ma 
ülné örömünnepét.

Az az ő oltárja ott van az aszta
lon. A gyertyák között a kehelyben 
az ő véreinek vére, mely felett egye
dül ő az úr, nincsen azon még Is
tennek sem hatalma.

Ilyen rettenetes gondolatokkal lel
kében, éppen inni akar, midőn meg
pillantja közelben a fiatal tisztelendőt. 
Végtelenül tetszik neki az a gondo
lat, hogy ez az ember az ő legyő
zött Istenének a szolgája Fektelen 
gúnnyal s rémes mosollyal arcán 
nyújtja elébe a kancsót s úgy kí
nálja :

„Igyék ebből, tisztelendő ú r ! Ilyet 
még úgy se ivott I. . .  Úgy vettem ki 
az Isten kezéből! . . .  *

De e pillanatban villám fut testén 
keresztül. Karja lehanyatlik, izmai 
elzsibbadnak, kezéből kiesik a kancsó 
örökre s a kibuggyanó bort lelke 
mámorával együtt beissza a por, a 
hitvány, piszkos por.

— Látod, Pilók bácsi, most meg 
Isten vette ki a te kezedből! . . .

Pilók bácsi egy pillanatig maga 
elé mered. Reszkető ajka csak egy 
nevet dadog egymásután ismételgetve: 
„az Isten ! . . .  az Isten 1.. . “ Azután 
elhallgat. Csak egy pillanat, de ez 
alatt egész életét végigéli. Gyermek 
lesz újra s látja azt az igazi oltárt, 
melynek zsámolyánál oly sokszor 
érezte az Isten áldó kegyelmét. Fel
elevenedik lelkében az az imádság, 
mit jó édesanyjától tanult, s az a hit, 
mely az élet viharában oly sokszor 
megmentette a kétségbeeséstől. Majd 
mintha hangokat hallana. Hallja a jó 
öreg tisztelendő úr szavát, kitől vala
mikor azt tanulta: „Isten nevét hiába 
ne vegyed!“ Hallgatja, hallgatja s 
odaadással csüng ajkán, mikor taní
tását mondogatja: „az Isten neve 
nagy, az Isten neve drága, megszen
teld az Isten nevét!.. . “

Mindez csak néhány pillanatig tart.
Mégis mikor meredten néző sze

mén újra megrebbenik pillája, nem

azt kérdi: „ki az az Isten ?“ hanem 
azt, hogy: mi az em ber? ...“

Néhány pillanat alatt évek tépelő- 
dését, küzdelmét, viharát élte át. De 
nem hiába! A másik perc már a 
szabadulás édes üdvét s megnyugtató 
lelki békességét hozta magával.

Az öreg Pilók bácsi megtért. Meg
ismerte nagy bűnösségét, de megis
merte az Isten végtelen kegyelmét is.

Újra istenfélő lett, megkereste a 
régi templomot, apái régi oltárát. Meg
tanult imádkozni, az Isten akaratában 
megnyugodni. Később azután, ha a 
Balaton tündérlányának fátyoláról le
peregtek a gyöngyfüzérek s megsem
misítették az emberek reménységeit, 
Pilók bácsi sohase zúgolódott, hanem 
azt mondta: nyugodj bele, ez is az 
Isten akarata! ..  . Akkor már háza 
falán, de a szive mélyén is ott volt 
a kitörölhetetlen irás:

„Isten nevét hiába ne vegyed, mert 
nem hagyja az Ur büntetés nélkül, 
ki az ő nevét hiába veszi.“
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kath. egyház bezárja iskolája kapuit, 
de evang. egyházunk szeretettel meg
nyitja. így vasvármegyéből két hely
ről is veszünk hasonló hirt. Ez a 
példa is mutatja, hogy egyházunk
ban hamisítatlanul él a Krisztus lelke.

Isten dicsőségére. A gerényesi 
(Baranya m.) leánygyülekezet díszes 
uj templomot építtetett, melyet a 
püspök megbízásából a közelmúlt
ban Horváth Sándor főesperes adott 
át rendeltetésének.

Választások. A nagybábonyi (So
mogy m.) gyülekezet lelkészéül Kakas 
E. József dabronyi lelkészt, a tapol
caiéi (Veszprém m.) gyülekezet taní
tóul Nánik Péter tanítót választotta. 
Az Ur adjon az ő elhívott szolgái
nak erőt szent munkájuk végzésére.

Torony és harangavatás. Lélek
emelő s emlékezetes ünnepe volt a 
veszprémi evang. gyülekezetnek nov. 
13-an. Régi kívánsága ment teljese
désbe, midőn a jó Isten segítségével, 
nemesszivü emberbarátok áldozatkész
sége folytán gyönyörű vasbeton tor
nyot emelhetett egyszerű temploma 
elé. A díszes toronyba három haran
got szerzett, melyeket jóltevőink em
lékére Haubner, Poszvek, és Rupp- 
recht harangoknak nevezett el. A 
gyülekezet áldásos fejlődése Horváth 
Dezső lelkész fáradhatatlan ügybuz
galmáról tesz tanúbizonyságot.

Itthonról.

Földéhség. A magyar ember nagy 
földéhségének s annak a borzasztó 
helyzetnek, hogy jó pénzen se tud 
földet szerezni magának., jellemző 
esete fordult elő Arad megyében, 
Szemlak községben. Egy nagy birto
kot akartak eladni. Megmozdult a 
nép is, összeállt, egyet értett és be
csületes árt igert be. De persze a 
nagybirtokra másoknak is erősen fájt 
a foguk, akik azonban nem a ma
guk számára akarták megszerezni a 
birtokot, hanem ugyanannak a nép
nek nagy nyereséggel el akarták 
adni. A két érdekelt párt között vég
tére is oly erős lett az ellentét, hogy 
valóságos zavargás tört ki. A feliz
gatott községben csak a csendőrség 
tudta a rendet helyreállítani. Öröm
mel jegyezzük meg azonban, hogy 
a nagybirtokot egy millió 700 ezer 
koronáért az ottani kisbirtokosság 
kapja meg. Vájjon mikor látják be 
nálunk, hogy népünknek föld kell, 
mert különben mindvégig idegen vi
lágrészben keresi azt, mit hazája 
nem ad meg neki?

Katholikus nagygyűlés. A múlt 
hetekben tartotta a róm. kath. egy
ház nagygyűlését Budapesten. Bizony 
sokat tanulhatunk belőle mi protes
tánsok is. Ezer és ezer ember tolon
gott az előadásokon. Több mint 30 
féle egyházi egyesület vett benne 
részt. Tartottak beszédeket, felolvasá
sokat s reggeltől estig tanácskoztak, 
hogy a katholikus szellemet hogyan 
kellene bevinni a társadalom minden 
rétegébe, és ezeken a gyűléseken 
nemcsak papok, tanárok, tanítók és 
előkelő világiak vettek részt, hanem 
a nép egyszerű fiai is. Azok is el
mentek, hogy lelkesedést merítsenek 
s megmutassák, hogy ők is katho- 
likusok!.. Mikor tanuljuk meg mind
ezt mi is ?. . .

Zsilinszky Mihály balesete. Zsi
linszky Mihály nyug. államtitkárt, 
evangélikus egyházunk kiváló vezető 
emberét Bécsben súlyos baleset érte. 
Mikor egy forgalmas utcán átment, 
megcsúszott s oly szerencsétlenül 
esett el, hogy lábán csonttörést szen
vedett. A sebesülés után néhány napra 
Zsilinszky Mihályt hazahozták, úgy, 
hogy most Budapesten ápolják.

Katholikus politikai párt. A kath. 
nagygyűlésen Mayláth Gusztáv erdé
lyi kath. püspök beszédet mondott és 
azt hangoztatta, hogy egy nagy, kath. 
politikai pártot kell Magyarországon 
teremteni. Valószínűnek tartjuk, hogv 
az egyház vezető emberei meg is 
kísérlik ennek a pártnak megalakítá
sát. Bár ne tennék! Mert hogy jóra 
nem vezet az bizonyos! Hiszen ha 
a katholikusok egy külön pártba so
rakoznak, akkor nekünk protestán
soknak is zászlót kell bontanunk s 
ha másért nem, hát a védekezésért 
meg kell teremtenünk a protestáns 
politikai pártot. Hova vezetne ez?..  
Még jobban kielesítené a felekezeti 
különbséget s újra a gyülölség mag- 
vát hintené el. Az igazi politika a 
haza javát szolgálja. Abba a feleke
zeti kérdést beledobni nem szabad. 
Saját hazánk vallja kárát, ha a kath. 
egyház a politikát is felekezeti alapon 
csinálja.

Királyi látogatások. Frigyes Ágost 
szász király a múlt héten királyun
kat Bécsben meglátogatta. Henrik 
porosz herceg, a németek jövendő 
uralkodója, néhány napot Magyar- 
országban töltött s részt vett József 
főherceg vadászatán.

Kitiltott evang. gyermekek. Hogy 
a felekezeti türelmetlenség milyen 
embertelenségekre ragadhat egyese
ket, eléggé szemlélteti a következő

szomorú és felháborító híradás. Gróf 
Wenckheim Frigyes, kinek 120 ezer 
holdas birtoka van Békésmegyében, 
a birtokán lelállitott összes iskolák
ból kitiltotta az evang. gyermekeket. 
Most azután a gyermekek a messze 
állomásépületébe vándorolnak el időn
ként, hogy vallásuk tanítását hall
hassák. Mikor egy küldöttség a grófot 
elhatározása megmászására kérte, azt 
mondta ez az előkelő ember, hogy 
nem engedi a protestánsok vallás
óráit ott tartani, mert a protestáns 
vallás középpontja a Krisztus és 
nem a kereszt. Ez pedig történt a 
20-ik században s tette egy olyan 
ember, ki magát jó keresztyénnek 
tartja. De azért mig a Krisztus a 
mienk, nem félünk azoktól, kik ke
reszttel kezükben ellenünk támadnak.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ülésezik A kép
viselőház november 11-ikeóta ismét 
üléseket tart. De hát a honatyák nem 
igen erőltetik meg magukat a gyűlé
sek szorgalmatos látogatásával. Egy
szerre az első ülésen kiderült, hogy 
nincsenek ott annyian, mint a mennyi 
a határozatképességhez szükséges. 
Hát bizony ez nincsen jól igy ! Mert 
a honatyákat a választókerületek 
azért küldik fel a képviselőházba, 
hogy dolgozzanak és tanácskozzanak.

A nép védelme. A törvény sok
szor nem a szegény embernek ked
vez. Eddig is hogy volt ?.. Élelmes 
utazó ügynökök be járták a falukat, 
végigkezeltek az emberekkel, azután 
addig-addig beszéltek nekik, mig vég
tére a nyakukba varrtak könyvet, 
képet, gazdasági eszközt. Néha bi
zony egy kis csalafintaság se hiány - 
zott a dologból. De mire a szegény 
ember rá jött, arra már ott volt az 
aláírása a gyáros, meg a kereskedő 
asztalán. Ha nem fizetett beperelték. 
Ez maga még nem olyan nagy baj, 
mert a biróság igazságosan itél. De 
az már igenis baj volt, hogy nem a 
szegény ember járásbíróságán volt a 
tárgyalás, hanem mindig Budapesten. 
Persze oda senki sem ment el s igy 
mindig az utazók, ügynökök nyerték 
meg a port. Ezután ez is máskép lesz 
Most a perrendtartást tárgyalja a 
képviselőház és nagy mozgalom in
dult meg az eddigi állapot megvál
toztatására. Mivel a többség belátja, 
hogy a népet védeni kell, ezután 
minden ilyen fajta tárgyalás nem 
Budapesten, hanem a bepanaszolt
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fél járásbíróságánál történik. így leg
alább az utazók se ugrathatják be 
falusi népünket olyan könnyen min
denféle vásárlásba, meg nem is me
rik majd hazugsággal tévútra vezetni.

Miről tanácskoznak? A képviselő
házban a perrendtartáson kívül még 
ebben az évben letárgyalják a szerb 
kereskedelmi szerződést és a bank
javaslatot.

A készfizetés ügyében, mely ele
inte oly sok bajt csinált, végre meg
állapodás jött létre az osztrák és a 
magyar kormány között. Megegyezés 
szerint a bankszabadalmat meghosz- 
szabbítják 1917-ig, tehát addig, mig 
a vámterület közössége tart. A kép
viselőház már most fog fog'alkozni 
ezzel a kérdéssel s törvénybe iktatja 
a készpénzfizetés biztosítását.

A nagyvilágból.

A bolygó szerzetesek. A Portugá
liából elüldözött szerzetesek seholse 
tálának otthonra Egy részük Brazí
liában akart letelepedni, de az ottani 
kormány nem engedte meg, hogy 
partra szánjanak. Annál csodálatosabb 
és aggasztóbb, hogy mindig sűrűbben 
emlegetik a portugál szerzetesek 
Ausztriában és Magyarországban tör-

Kedves István Barátom!
Olvastam érdekes leveleidet a Ha

rangszóban s igen megörültem, hogy 
a mi kedves lapunk az ilyen levelet 
kinyomatja, mert bizony abból ilyen
formán nemcsak János barátunk ta
nulhat, hanem mindenki, aki nem 
sajnálja egy napi napszámát azért, 
hogy a „Harangszó’-t egész éven át 
olvashassa.

Látom leveledből, hogy sok helyen 
megfordultál s mindenütt jól kinyi
tottad a szemedet. Én is sok helyet 
bejártam s bizony egy alkalmat se 
mulasztottam el, hogy a mi hasznos, 
azt megtanuljam s hogy a nálamnál 
okosabb emberek véleményét meg
hallgassam.

írtad, hogy tinálatok mennyi mű
trágyát használnak. Teljesen igazad

ténő letelepülését. A napokban arról 
érkezett hir, hogy Mittenvvald für
dőt kerek négyszázezer koronáért 
megvették, sőt az árát készpénzben 
azonnal ki is fizették. A magyar új
ságokat az a hir is bejárta, hogy 
Vasmegyében egy régi várra alkusz
nak s ott likőrgyárat alapítanak.

Spanyolország forrong Portugália 
merész példája ugyancsak megzavarta 
Spanyolországot. Azóta ott is erőseb
ben dolgozik a köztársasági párt. Hol 
itt, hol ott üt ki a zavar. A vége pe
dig biztosan az lesz, hogy az egész 
országban Kitör a forradalom.

Uj tengeri szörnyeteg. A londoni 
lapok jelentése szerint angolország 
megint uj hadihajót rendelt meg, mely 
nagyobb, gyorsabb és hatalmasabb 
lesz, mint az angolok összes eddigi 
kész vagy épülő hajója. Az uj hajó 
valóságos tengeri szörnyeteg; 700 láb 
hosszú, tehát több mint 200 méter. 
Persze a szélessége is ennek meg
felelő. A felszerelése is mintaszerű 
lesz. Motorok, csónakok, ágyuk bő
ven lesznek rajta. De hát természe
tesen mindez óriási sok pénzbe kerül. 
Hogy mást ne említsünk: maguk az 
ágyuk többe kerülnek, mint fél mil
lió korona. Egy ágyulövés kétezer 
koronába kerül. Hát bizony ez elég 
szomorú! Mennyi jót lehetne tenni 
ebből a sok pénzből!.. Kórházakat,

van, amikor mindenkinek ajánlod a 
műtrágyát. Én csak még egyet tehe 
tek hozzá, hogy t. i. annak a gaz
dának hajt legtöbb hasznot a mű
trágya, aki amellett elegendő istálló
trágyát is használ. Te bizonyosan 
tudod, hogy miért s ha kedved van, 
magyarázd meg János barátunknak, 
mert bár én is megírhatnám, de én 
többet foglalkoztam az állatokkal s 
jobb szeretek azokról imi.

Sok mindenről irok én majd ne
ked alkalomadtán, most azonban csak 
arról akarok beszélni, ami ezidő sze
rint a legfontosabb, t. i. a téli takar
mányozásról.

Nagyon jól tudod, hogy télen a 
jószág takarmányozása több gondot 
ád, mint nyáron. Nyáron át a zöld 
takarmányon kívül alig kell valami [

árvaházakat építeni, a szegényeket 
segíteni, templomokat, iskolákat állí
tani, hogy az emberek ezreit vezes
sék a Krisztushoz!

A német császár és a munkások. 
A németek nemes, vallásos érzésű 
evangélikus császárja II. Vilmos meg
becsüli a szegény munkást is. A 
múltkoriban Berlinben egy nagy szín
ház átalakítását végezték el. Mikor a 
nagy munka elkészült, a császár is 
megjelent, de nemcsak az építészek
kel és művészekkel fogott kezet, ha
nem megszorította az utolsó munkás 
kérges kezét is. Az összes munká
sokkal szeretettel elbeszélgetett és 
megjutalmazta őket.

A repülőgépek. Az ember mind 
jobban hatalmat vesz a levegőn. Nem 
régen Amerikából azt jelentették, 
hogy egy Johnston nevű ember 3238 
méter magasra tudott repülőgépen 
felemelkedni. Most pedig arról érke
zik hír, hogy ez a merész ember 
800 láb magasról lezuhant és azon
nal meghalt.

Az oroszországi kolera. Orosz
országban most tették közzé a kolera 
pusztításáról szóló hivatalos kimuta
tást. Eszerint Oroszországban szep
tembertől október végéig 219 ezer 
ember betegedett meg és majdnem 
100 ezer ember halt meg kolerában.

más az állatnak. Télen azonban szá
razra van utalva s ilyenkor tűnik ki, 
hogy ki a jó gazda, kinek a jószága 
telel ki legjobban, s ami a fő, a leg
olcsóbban. Mert bizony ritka helyen 
van annyi széna és sarju, hogy tisz
tán azokkal kitelelhetne a jószág s 
bizony mindenütt rá van szorulva a 
gazda a polyva, a törek s a szalma
félékre. A szalma-féléket sok helyen 
kevésre becsülik, pedig hidd el ne
kem, aki értek ehez a dologhoz, a 
tavasziak szalmája bizony vetekedik 
a gyengébb szénával.

A szalma-féléket rendesen szecs
kázni szokták s ez igen helyes, mert 
így jobban elkészíthetjük s többet 
etethetünk fel belőle. De arról bizony 
nagyon sokan megfelejtkeznek, hogy 
ezt el is kell készíteni s annak táp-
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láló erejét meg is kell növelni, no 
meg, emészthetését is meg kell köny- 
nyíteni. Ez különösen akkor fontos, 
mikor a zöld etetésről a száraz ete
tésre áttérünk. A zöld takarmány u. 
i. könnyen emészthető, az állatnak 
kevés nyálra és emésztő nedvre van 
szüksége, mert a zöld takarmány 
maga is sok nedvet tartalmaz. Az 
állat egész nyáron hozzászokik ehhez 
s midőn szárazai kezd enni, nem tud 
annyi nyálat s emésztő nedvet készí
teni, amennyi elég volna a száraz 
szecska-félék felpuhítására s meg
emésztésére. Ezért ilyenkor nagyon 
gyakori a gyomor túlterhelése, amit 
a nép rendesen megzabálásnak ne
vez. Ezen pedig legtöbbször csak az 
állatorvos segíthet. Az is csak akkor, 
ha idejekorán hivatják.

Sokszor láttam, amint kétségbe
esett emberek elhullt marhájuk mel
lett jajgatva a kezüket tördelték, azért 
szívesen segítenék egy két jótanács- 
csal derék magyar népemen. Hát 
csak figyelj Kedves István Barátom, 
hogyan vehetjük elejét az u. n. meg
zabálásnak.

Veszünk három ládát. Mindegyik 
akkora legyen, hogy összes jószága
ink egy napi szecskája bele férjen. 
Ezekbe szépen belerakjuk rétegenként 
a szecskát olyanformán, hogy egy 
réteg szecska után 1 réteg répa vagy 
krumpli s ezután egy kis dara, majd 
ismét szecska, répa s dara jön. Közbe- 
közbe jól megöntözzük sós vízzel. 
Minden napra s minden felnőtt ál
latra 2—3 deka sót számítsunk.

Mikor azután így össze van rakva, 
akkor jól megtiporjuk vagy sülj ok
kal jól leverjük, hogy keményre ösz- 
szeálljon s hogy a levegőt belőle ki
szorítsuk. Az így elkészített szecskát 
hagyjuk 3 napig állani. Három nap 
alatt a sósvizet a szecska magába 
szívja, jól megpuhul, sőt bizonyos 
erjedésen is átmegy, miáltal kissé 
édeskés-savanykás ízt kap, amit a 
jószág igen szeret.

Az ilyen módon elkészített takar
mányból sokkal többet etethetünk s 
még sem kell attól tartanunk, hogy 
az állat megzabál. Három ládára 
azért van szükségünk, hogy mikorra 
az egyik kiürül, a másik már ott áll
jon készén a 3-napos szecskával.

De mint mindenütt, úgy itt is fon
tos a tisztaság. Azért kiürítés után 
el ne feledjük a ládát jól kisöpörni, 
hogy ne maradjon benne a szecská
ból semmise. A szecska ugyanis to
vább erjed s akkor bizonyos kelle
metlen ize lesz, amely átterjed a

többi szecskára is. Azt is szeretném 
gazdáinknak lelkére kötni, hogy a só
ról el ne feledkezzenek, mert erre 
igen-igen nagy szüksége van az ál
latnak. Hisz nekünk sem izük a leves 
vagy a kenyér só nélkül. így van az 
állat is a takarmánnyal.

A sótól sokkal jobban nyálzik az 
állat, több gyomomedv képződik, 
pedig különösen a szalma-féléknek 
legjobb emésztő szere a nyál. Senki 
se sajnálja tehát jószágától ezt a ke
vés költséget, hiszen egy kiló marha
só csak 14 fillér és ez egy felnőtt 
állatnak több mint egy hónapra ele
gendő.

A takarmánynak ilyen módon való 
elkészítése bizony több dolgot ad, 
mintha csak megnedvesítjük vagy le
forrázzuk a szecskát s azon mód a 
jószág elé dobjuk. De aki meg akarja 
magát kímélni az állatorvosi költség
től, jószágát pedig a pusztulástól, az 
biztosan megfogadja tanácsomat s így 
telelteti ki állatjait.

Isten veled 1 Sok jó egészséget 
kíván jóbarátod

Muravár, 1910. november 24.
Gombos József.

Im á d sá g 1.
Amint akarja, végzi jótetszésed,
Legyen vidám öröm, vagy bú a részem, 
Uram, csak árvamód ne hagyj egészen.

Mert elhagyottan oly sivár az élet!
Fény, kedv között is fázva sír a lélek,
Ha nincs, kivel vidám percét megossza.

De bár csapás sebezze, elkinozza,
Egy édes szó, megértő, mély tekintet 
El-elcsitítja vergődő szívünket.

Lírám szent tetszésed ha áld, ha büntet 
Ha víg öröm, ha nagy bú lesz a részem, 
Csak soha árvamód ne hagyj egészen !

Szalay Mihály.

Pista legény esete.

Másfél éve múlt már, hogy nem 
látta Pista a szülőfaluját. Ugyanis az 
történt vele, hogy huszonegy éves 
korában osztrák pénzen készült bu- 
gyogóba s magyar pénzen készült 
kabátba bujtatták s így, mint csá
szári és királyi közvitéz, Komáromban 
szívta — de csak vasárnaponkint — 
a virzsinia-szivarokat. Ekkor erősen 
megszállta a honvágy. Három napi 
szabadságot kért, főleg azért, hogy 
a Benkőék Juliskáját viszontláthassa 
és a búcsút végig táncolhassa a 
faluban.

Útja szülőfalujában a réten veze
tett át, hol kint volt a falu minden 
munkára való népe szénát takarítani. 
Az izzadó rokonsággal sorra parolá- 
zott a vitéz hadfi, azok pedig váltig 
biztatták, hogy fogja meg ő is a do
log végét, segítsen nekik a takarí
tásban.

— Nem is tudom már, mi a neve 
ennek az izének, úgy elfelejtettem 
a városban ! . . .  — szólt Pista, egy 
tartalékban levő gereblyét a kezébe 
véve.

—- Ne mondd Pista ! — mondák 
neki tréfálkozó csudálkozással.

— De biz’, nem tudom már.
— Kuruglya a neve, Pista; — 

mondá huncutkodva egy kis, bogár
szemű, piros rokolyás leány.

— Igazán ? — kérdé Pista, mialatt 
felállítá nyelénél fogva a gereblyét, 
s bakancsával pedig annak fogait 
nyomkodá. Ennek következtében a 
könnyedén fogott gereblyenyél kicsú
szott kezéből s úgy fejbe kólintotta, 
hogy még az agya is megrendült — 
lévén ez a gereblyének természete.

— Tyű 1 ez a gyalázatos gerábla, 
— kiáltott Pista —- kitörte még a 
fogamat is !

Az atyafiak pedig nagy kacajra 
fakadtak:

— No, lásd, Pista, megharagudott 
rád, mert nem ismerted meg s most 
így juttatta eszedbe a nevét.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel üajlékot.
November 20. (ádvent 1. vas.) vasárnap Máté 

21., 1—9.
„ 21. hétfő I. Móz. 12., 1—8.
„ 22. kedd Zsd. 3., 1 — 19.
„ 23. szerda Zsid. 4., 1 —16.
„ 24. csütörtök 76. zsolt.
, 25. péntek I. Thess. 4., 13—18.
, 26. szombat Luk. 21., 25—36.
„ 27. (ádvent 2. vas ) vasárnap
„ 28. hétfő Zsid. 12., 12—29.
„ 29. kedd Zsid. 13., 1 — 14.
„ 30. szerda Zsid 12., 15—25.

December 1. csütörtök Jak. 1 , 1—25.
„ 2. péntek I. Jak. 2., 1 — 13.
„ 3. szombat 149-ik zsoltár.

Wellisch Béla
könyv-, papír- és Írószer-kereskedése

Szentgotthárd (Yasmegye),
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Soha se  törje a fe jét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Egészséges! !  O l c s ó ! !  Kellemes! !
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

| l A S © I i |
* K É S  n é lk ü l b oro tvá l *
R A S O U  * kS- ara 30-szori borotválko- 

* záshoz 3  k o r o n a  előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
Rncnlin * Néhány perc alatt az arcról a szórt 
n d O U I I I I  • minden f á j d a l o m  nélkül  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTE NHOFER FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrég ibb  h a ra p  gön tódéje .
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödéjü
ket a t. községt knek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzaiba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.

K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamflzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P ! B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor, 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Te v a g y - e  az,  a  k i  e l j ö v e n d ő ? . .
Máté 11. 2 - 6 .

A teveszőr ruhába öltözött utolsó próféta, Keresz
telő János, ott ül a tömlöc sötétjében. A nyirkos sötét
ség a hitét is oltogatja s a szűk hely a Krisztusba vetett 
reménységét is sorvasztja. Azelőtt bátor ajakkal hirdette 
a Jordán partján : »térjetek meg, mert elközelgetett az 
Istennek országa!...« , most némán maga elé mered s 
nappal és éjszaka egy sóhajtást tördel az ajka: »te vagy-e 
az, aki eljövendő, avagy mást várjunk ? . . «

Ne vessünk követ a prófétára hanem keressük meg 
kételkedésének okát. Mindenekelőtt pedig ismerjük meg, 
hogy a kételkedés minden ember utitársa. Felébred min
den szívben s meggyöngíti a hit erejét. És az a láng, 
mely azelőtt biztos, fényes lánggal égett, elkezd reszketve 
lobogni, sötétesre hamvadozni. Nem is lehet ez máskép, 
mert a hit a lélek szerzett kincse, mit nevelés, szenve
dés, a lélek okos erősítése, mindenekelőtt pedig az Isten 
kegyelme által mi magunk szerzünk meg a magunk 
számára. Az élet nagy megpróbáltatásai, a siralmakban 
töltött sötét éjszakák, az emberek gonoszságai, bűnösök 
boldogulásai és azok keservei megingatják az ember 
hitét. Megremeg, s a vergődő lélek kételkedve mondo
gatja: lehet-e, hogy mindez az Isten akarata?.. Talán 
nem is a Krisztus az, kit Krisztusként imádunk?.. A 
sóhajtásban ott van az égető kérdés: »te vagy-e az, ki 
eljövendő, vagy mást várjunk ?. . «

Mindez megtörténik. De ez még nem baj, csak 
emberi gyöngeség. Az igazi baj akkor kezdődik, ha kétel
kedésünkkel nem törődünk, ha nem igyekezünk lelkünket 
megnyugtatni, hitünket megerősíteni.

Keresztelő János azért kételkedett, mert a börtön

elszakította a Krisztustól. Különben is ő még csak ke
véssé ismerte a Megváltót, csodatételeit nem látta, taní
tásait nem hallotta. Ha ott maradhatott volna ő nála, 
ő vele, nem kételkedett volna egy pillanatig se. Kétel
kedése ott kezdődött, mikor elszakadt a Krisztustól s lelke 
elveszítette vele a közösséget.

Minden kételkedés itt kezdődik. A kik állandóan a 
Krisztusnál élnek s vele együtt vannak, azok nem kétel
kednek, hanem hisznek állhatatosan. A lelkűk a szenve
désben is világos. A lámpájuk sötét éjszaka is lángol. 
Azért maradjunk állandó közösségben a Krisztussal. 
Ragaszkodjunk az egyházhoz, mely ezt a köteléket ápolja. 
Becsüljük meg az imádságot, Isten-igét, kegyelmi javakat, 
melyek ezt a közösséget erősítik.

Ha pedig mégis felébred bennünk a kételkedés, 
akkor kövessük Keresztelő János példáját. Ne temetkez
zünk bele a kételkedésbe. Vegyük komolyan hitünk inga
dozásait. Járjunk utána, számoljunk le vele és keressünk 
megnyugvást. Lelkűk legnagyobb kincsét tékozolják, kik 
kételkednek és nem tartják érdemesnek, hogy kételkedé
süket eloszlassák. Ezek lelkiismeretlenek és balgák, mert 
igazgyöngyüket sírba vetik.

A kételkedés azonnal eloszlik, ha a Krisztust fel
keressük s meglátjuk, mit ő cselekedett és meghalljuk, 
mire ő tanított minket. Megtalálni a Krisztus szeretetének 
jeleit a mi életünkben, ez a kételkedés legbiztosabb oszla- 
tója. Azért emberek, legyetek látók és hallók.

Mi pedig Uram valljuk, hogy te vagy az eljövendő 
és senki mást nem várunk! Azért nem megyünk el Te 
tőled, hiszen örök élet beszéde vagyon te nálad 1
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Egy nagy ember a nép sorából.

A mit elmondok, olyan, mintha 
mesekönyvből vágtam volna ki, pedig 
nem mese ez. hanem színtiszta való 
történet. Élt Erdélyben egv szótlan, 
magábazárkózott ember: Szabó Jó
zsef volt a neve. Egyszerű volt a 
famíliája. Az apja fazekasmester volt, 
ő maga pedig szűrszabóságot tanult. 
Hát bizony az egyszerű, szűrkészítő 
műhely rendes körülmények között 
nem az a hely, honnan az örökéletű, 
nagy emberek kikerülnek. Hanem a 
mi jó Szabó Józsefünk nemes érzésű 
ember volt. A jó szív pedig még a 
legszegényebbet is gazdaggá teszi s 
a kicsi emberből is nagy embert 
teremt.

Lám Szabó József is otthagyta a 
szűrszabóságot s a gazdálkodásra adta 
magát. A barázdát járta, szántott, 
boronáit, vetett, azután aratott. De 
sohase felejtette el, hogy aratni csak 
akkor lehet, ha az ember előbb sokat, 
nagyon sokat dolgozott. Kényelemre, 
úri életmódra, mulatozásra semmit se 
költött. Csöndesen, hallgatagon gaz
dálkodott, de úgy, hogy mellette foly
tonosan tanulgatott. Mert ő nem elé
gedett meg a gazdálkodással, hanem 
okszerűen akart gazdálkodni.

A mellett ez a magába zárkózott 
csöndes ember ugyancsak nyitva tar
totta a szemét s megfigyelte azt a 
világot, melyben élt. Elszomorodva 
látta, hogy Érdélyben az olahok min
dig jobban háttérbe szorítják a ma
gyarokat. Valósággal kihúzzák a földet 
lábuk alól. A magyar nép mindig job
ban szegényedik, mert azt a keveset 
is, amije van, nem tudja okszerű gaz
dálkodással megtartani és gyarapítani.

Mikor nagy szomorúsággal mind
ezeket megfigyelte Szabó József, egy 
gondolat érlelődött meg lelkében. Az, 
hogy valamiképen segíteni kell a sze
gény magárahagyott erdélyi magyaron. 
Attól kezdve még többet dolgozott és 
még jobban takarékoskodott.

Mikor azután meghalt s a végren
deletét felbontották, kitűnt, hogy egész 
vagyonát, mely százhuszonkétezer- 
nyolcvanhat koronára emelkedett, 
mind az utolsó fillérig egy magyar 
földművesiskola létesítésére hagyta. 
Mert jól tudta, hogy az erdélyi ma
gyarságot az oláhok ellen csak akkor 
lehet megmenteni, ha megtanítják 
őket okosan, okszerűen gazdálkodni.

Azóta azt az iskolát fel is állítot
ták Tordán. Munkálkodik is áldáso
sán. A kisgazdák fiai közül évenkint 
24-et fogadnak be s ezeket tanítják, 
lakással, étellel ellátják egészen ingyen. 
Ők pedig tanulnak szorgalmasan. El
sajátítják a mezőgazdasági tudnivaló
kat, az okszerű gazdálkodás mester
ségét. Mikor azután hazamennek 
falujokba, oktatói lesznek az otthon
maradottaknak s hirdetik nekik azt 
a nagy igazságot, mit Szabó József 
egész élete hirdetett: a magyar föld 
drága kincsünk, megbecsüljétek és 
megőrizzétek a magyar földet 1..

Mindez pedig úgy jutott eszembe, 
hogy Szabó Józsefnek díszes emléket 
állitottak a tordai hasadék előtt. Bi
zony megérdemelte 1 A szép szobor
művön egy ingujjas, egyszerű paraszt- 
ember áll előttünk, a mint két kezé
vel az ekét igazítja. Igazán ilyen volt 
a mi derék Szabó Józsefünk. De ő 
nemcsak a magyar földbe eresztette 
az ekevasat, hanem belebocsátotta a 
magyar nép jövőjébe is, hogy egyszer

valamikor kikeljen a magyar földből 
a magyar nép nagysága 1. .

De ez az ingujjas, barázdát járó 
szobor megszólít minden magyar gaz
dát, s azt mondja: szeressétek a 
magyar földet!.. áldozzatok a magyar 
földért 1. .

Óh térj be hozzám . . .

Kitárom előtted szívem,
Óh jöjj. légy vendégem nekem, 
Üdv és élet forrása vagy,
Erőt, békességet Te ad j!
Ha gond és bánat porba von, 
Óh térj be hozzám Jézusom !

Jövel, lelkem epedve vár, 
Kegyelmes mennyei király, 
Ragyogtasd áldott szellemed 
E bujdosás völgye felett,
Hogy járjak a te utadon,
Óh térj be hozzám Jézusom 1

Jövel, világíts égi fény 
A kétség hosszú éjjelén.
Ha harcomban elcsüggedek,
Ha győz a bűn lelkem felett 
S a bú üldöz lépten-nyomon, 
Óh térj be hozzám Jézusom !

Jövel, hív őrizőm, jövel, 
Szerelmeddel maradj közel!
Ha elfedett a borulat,
Örök hazámba nyiss utat,
Hol szent neved magasztalom, 
Óh térj be hozzám Jézusom 1

Kovács Sándor.

Levél A m erikából.
Irta: ifj PORKOLÁB GYULA.

„ . . . .  Tisztelendő Uram, — áldja meg az Isten!“
„— Vesztedbe méssz fiam! — de az Űr segítsen! — “ 
Befordul az ősz pap, letöröl egy cseppet,
Mi fénylő szeméből az arcára pergett.
— Ismét egy lélekkel fogyott meg a nyája;
Viszi a pénz szomja tengertúli tájra.
Hjába özvegy anyja könnybe borúit képe,
A falra hány borsót síró felesége.
Gyermeke mosolya vissza dehogy tartja,
Szebb az uj hon képe: — Amerika partja!
— Tehenei árát vígan zsebre téve
Indul Balog András messze, nagy vidékre. —

* 0
Négy-öt hosszú hétre — beillett vón’ tíznek —

Balog Andrásékhoz egy levelet visznek.
Idegen földről jött, tengertúli tájról,
Balog András írta; kitől jött vón mástól!
— Nosza gyülekezik szomszéd, koma, sógor,
A levél bontásnál ott legyenek jókor.
Bontja a levelet az ifjú menyecske. . . .
Egy köhintés kevés, az se hallik egyse —
— „Édes feleségem, messzehagyott párom,
Kívánom e pár sor friss kedvben találjon.
Hasonlót kívánok édes jó anyámnak
S telkemből léikedzett fiam: Bandikámnak.
— Hej, n a ! hogy is kezdjem ? — Ide értem végre 
Amerika áldott, aranydús földére.
Hanem hát messze va n ! Jaj de igen távol!
Két hétig utaztunk Isten jóvoltából!
Két hétig se láttunk, csupán vizet, eget,
Küldtük is az imát az Égre eleget. —
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A magyarhoni evang. misszió- 
egyesületről.

Krisztus Urunk mennybemenetele 
előtt ezen parancsot intézte tanítvá
nyaihoz : „Elmenvén azért, tegyetek 
tanítványokká minden népeket, meg
keresztelvén őket az Atyának, a Fiú
nak és a Szent Léleknek nevében“. 
Ezt nevezik Jézus misszióparancsá
nak s ezen parancsnak úgy az apos
tolok, mint a hivő keresztyének min
den időben engedelmeskedtek.

A földet lakó körülbelül 1500 millió 
ember közül még csak 500 millió 
keresztyén, míg a többi 100 millió 
még ma sem ismeri Krisztust s a 
benne megjelent üdvöt. Épen azért 
még mindig tág tere van a keresztyén 
missziónak s ezen Krisztus parancsolta 
munkából a protestáns egyház is bő
ven kiveszi részét.

E nyáron Edinburgban (Angolor
szág) a földkerekségen lévő összes 
protestáns misszióegyesületek, több 
mint 1200 kiküldött által látogatott 
missziói világkonferenciát tartottak, 
melyen Mott János az evang. ifjúsági 
mozgalom és hittérítés lánglelkü apos
tola előterjesztette a protestáns hit- 
térítésre vonatkozó legújabb hiteles 
adatokat. Ezen jelentés szerint jelen
leg 338 evang. hittérítő társulat van, 
melyek összesen 5522 felszentelt hit
térítőt és 4988 hittérítő nüt, továbbá 
641 orvost és 341 női orvost küldtek 
ki a nagy misszió mezőre s ott 5045 
benszülött felszentelt lelkészt is alkal
maznak. Ezen hittérítők eddig több 
mint három millió pogánykeresztyént 
gyűjtöttek s az ezen óriási misszió
munka fentartására befolyt önkéntes

missziói adományok összege 1909-ben 
124 millió korona volt.

Ezen óriási számok fényesen mu
tatják azt az erős hitet és nagy áldo
zatkészséget, amely külföldi protestáns 
hitfeleinket áthatja. De felkeltik ben
nünk azt a kérdést is, hogy mekkora 
rész jut belőle a magyar protestán 
izmusra s hogy mit tesz különösen 
hazai ágost. hitv. evang. egyházunk 
Krisztus Urunk misszióparancsának 
betöltése s az evangéliumnak a po
gány népek között terjesztése érde
kében ?

Néhány év előtt még azt kellett 
volna felelnünk erre a kérdésre, hogy 
semmit. — Most azonban örömmel 
mondhatjuk, hogy nekünk is van már 
misszióegyesületünk, melyet egyhá
zunk több buzgó hivő tagja 1909. 
február 2-án Pozsonyban alapított meg. 
Ezen egyesület célja az alapszabályok 
szerint: „A magyarhoni ág. hitv. ev. 
egyház tagjainak alkalmat nyújtani, 
hogy az Ur misszióparancsát (Máté 
28., 19.) követve az ágost. hitv. ev. 
egyház missziómunkájában részt ve
gyenek s ezáltal a maguk részéről 
is lehetővé tegyék, hogy az evangé
lium a pogány népeknek egyházunk 
hitvallása értelmében, tehát tisztán és 
hamisítatlanul hirdettessék“.

Misszióegyesüietünk, mint erről e 
lapok múlt számában már említés 
tétettett, november 10-én Budapesten 
tartotta első évi rendes közgyűlését, 
melyen az elnök örömmel jelenthette, 
hogy a tagok száma már 349- re emel
kedett. Ezek közül 19 alapító tag, 
akik egyenkint legalább 100 koronával 
segélyezték a misszióegyesületet, 189 
rendes tag, akik évenkint 3 koronát 
és 141 pártoló tag, kik évenkint 1

koronát fizetnek az egyesület pénz
tárába. Az egyesület jövedelmét azon
ban a tagok járulékán kívül a gyüle
kezetek missziói istentiszteleti perselye, 
egyesek és testületek adománya, ala
pítványa és hagyománya s egyházi 
lapjaink gyűjtése is képezi, úgy, hogy 
az első egyleti év bevétele 4746 kor. 
57 fillér volt. Ezen összeghez, hegy 
csak egyet említsek, Vécsey Sándor 
dunántúli egyházkerületi felügyelő ur 
500 koronával járult, ki ezidén már 
ismét 200 koronával segélyezte az 
egyesületet.

Azonban bármily szép is ez az 
eddig elért eredmény, természetes, 
hogy még igen csekély ahhoz, hogy 
egyesületünk már valamely önálló 
missziómező megműveléséhez fog
hatna. Azért egyelőre a Lipcsében 
székelő lutheránus világmisszióegye- 
sületet támogatjuk bevételünkkel, mely 
egyesület Ázsiában (India) és Kelet- 
Afrikában működik 88 hittérítővel és 
29 benszülött lelkésszel, eddig 23294 
pogányt térített meg, 357 iskolában 
16886 gyermeket tanít, kik közül 
13056 pogány és ezen munka fenn
tartására az elmúlt évben mintegy 
864 ezer koronát fordított. — Ezen 
misszió képezdéjében jelenleg egy 
Roth Henrik nevű magyar fiú is tanul, 
aki jövőre befejezi tanulmányait úgy, 
hogy Isten segítségével ő lesz majd 
az első magyar lutheránus hittérítő, 
akit á Lipcsei Misszió védőszárnyai 
alatt magyarhoni ágost. hitv. evang. 
misszióegyesületünk küld ki a pogá- 
nyok közé.

Minderről bizonyára örömmel érte
sülnek a „Harangszó“ olvasói s talán 
akad közöttük is olyan iS, aki belép 
az egyesület tagjai közé, avagy segé-

— Mégis egyikünknek gyászos lett a vége!
Ez is egy kis pénzért jött az nj vidékre.
Utaztunkban egy nap — ég tudja mi lelte,
Rosszul lett és másnap lelkét kilehelte, —
Hát biz ott pap nem volt, ki temette volna,
Bevarrták hát testét egy darab vászonba;
Nehezéknek egy pár vasat tettek rája,
S elnyelte a szegényt az Óceán árja. —
— Hát neki már mindegy: föld, vagy a víz mélye, 
De mit csinál otthon szegény felesége
S  az a három kicsi neveletlen árva,
Akiket ott hagyott szülőfalujába'?!....
. . .  Bizony összeszorult nékem is a lelkem;
— Talán jobb is lett vön útra se is kelnem? —
Imigy gondolkodtam, amig nagysokára
Ide értünk e szép Kánaán partjára. —

Hajh, de szép itt minden ! Látszik, van itt vagyon. 
Lót-fut a nép, egymást majd úgy törik agyon.
Szájuk egyre mozog, beszélnek, hadarnak,
De egy hang se való abból a magyarnak.
No de majd azért csak rájövök én arra:
Hol is akad itt az ember az aranyra ? —
Akkor aztán — .uccu! — otthon termek, párom,
S Balog Andráséknál lesz majd dinom-dánom!
— Most pedig áldjon meg bennetek az Isten, 
Imádkozzatok, hogy engem is segítsen!“

*

Egy-kettőt köhintve szét mennek a népek,
Isten áldjont mondva a bús menyecskének.
Annak meg egy hosszú sóhaj kel az ajkán,
— Meg sem is áll, tán csak Amerika partján........

*

(Folytatása következik.)
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lyezi azt adományával. Jelentkezni az 
egyesület alulírott elnökénél lehet, a 
pénzt pedig Broschko Gusztáv Adolf 
lelkész úrhoz, mint az egyesület pénz
tárosához (Budapest, IV., Deáktér 4., 
I.) küldendő, de a .Harangszó’ szer
kesztője is megígérte, hogy ő is szíve
sen elfogad és nyugtáz adományokat. 
Viszont én is megígérem, hogy a 
misszióismeret fejlesztése végett gyak
rabban közlök majd a hittérítésről 
szóló cikkeket a „Harangszó“-bán.

Ágfalva. SCHOLTZ ÖDÖN 
ev. lelkész,

a misszióegyesület elnöke.

A három tolvaj.

Most halt meg az orosz nép, de 
az egész emberiség egyik legnagyobb 
írója: Tolstoj gróf. Nagy, komoly 
munkái közt néha-néha egy-egy tréfás 
kis történetet is elbeszélt. Ezek kö
zül való a három tolvaj című, mit 
olvasóinknak bemutatunk.

Egy orosz paraszt egy szamarat 
és egy kecskét vezetett a vásárra. A 
kecske nyakán csengetyü lógott.

Három tolvaj észrevette a jámbor 
parasztot.

Az egyik igy szólt:
— En ellopom tőle a kecskét s 

még csak észre sem veszi.
A másik tolvaj azt mondta:
— Én ellopom aztán a szamarát
— Nem nagy mesterség, — mon

dotta a harmadik tolvaj — de én 
ellopom összes ruháit.

Ä első tolvaj odasompolygott a 
kecskéhez, levette nyakáról a csen- 
getyüt s a szamár farkára akasz-

Csiza Gergő nótája.
—• Nini 1 te vagy az, sógor ? — 

kiáltott fel nagy örömmel Csiza Gergő 
a takarékban az atyafiak nagy tö
mege közt egyik Luca napi vásáron.

A távol faluból való Buda Józsi is 
megörült a találkozásnak, s úgy meg- 
szo. ongatták egymás kezét, mintha 
csak kipréselni akartak volna vala
mit be'őlük.

— Hát te is csak a takarékot gaz
dagítod Józsi ? — szólt Csiza Gergő.

— Egy kis pénzt teszek be kama
tozásra ; — mondta akadozva a Józsi 
sógor.

— Hej, boldog ember vagy te, hogy 
még beletenni is tudsz. Hisz igaz, 
hogy én is teszek be, de az a sírni 
való van rajta, hogy az nem nekem, 
hanem a takaréknak kamatozik; — 
kesergett Csiza Gergő. Józsi sógor

tó ttá; a kecskét pedig elhajtotta.
Az út végén visszafordul a paraszt 

és nem látván a kecskét: keresni kezdi.
Ekkor a másik tolvaj megszólí

totta, hogy mit keres?
A paraszt keservesen elpanaszolta, 

hogy ellopták a kecskéjét.
— A kecskét, azt én láttam, — 

mondotta a tolvaj — éppen az imént 
láttam. Az erdő felé hajtotta egy 
ember. Ha sietsz, még utolérheted.

A paraszt elszaladt a kecskéje 
után s a szamarat a tolvajra bízta, 
aki nyomban megszökött az állattal.

Visszatérvén látja a paraszt, hogy 
a szamara is oda van. . .  Sírva bal
lagott az utón tovább.

A tóparthoz érve, egy emberre 
talált, aki ott üldögélt és sirt. Kérdi 
a paraszt: Hát téged mi lelt ?

Az ember igy szólt:
— Egy zsák aranyat bíztak rám, 

hogy vinném be a városba. Nehéz 
volt. Elfáradtam s megpihenvén itt, 
elaludtam. Mig én aludtam, a zsák 
arany beleesett a tóba.

A paraszt csodálkozva kérdezte az 
embert, miért nem keresi hát meg a 
zsák aranyat a tóban ?

— Félek a víztől s úszni sem 
tudok, de húsz aranyat szívesen ad
nék annak, aki a zsák aranyat ki
húzza a tóból.

Megörült a paraszt és igy gon
dolkozott : A jó isten segíteni akar 
rajtam s igy térül meg az én károm !

Levetkőzött s beleugrott a tóba, 
de a zsák aranyat nem találta.

Mikor fölbukott a viz alól, ruhája 
már eltűnt a tópartról.

Ellopta a harmadik tolvaj.

ellenben nem győzte dicsekvéssel, 
hogy így, meg úgy, milyen jól megy 
a sora, nem cserélne a királlyal sem. 
Majd pedig keserű váddal illette a 
Gergőt:

— Hej sógor, minket csak az bánt, 
az igazat megmondva, hogy rossz 
rokonok vagytok ti, nincs bennetek 
semmi rokoni szeretet. Soha felénk 
se néztek. Innen-onnan huszonöt esz
tendeje lesz, hogy falunkba került a 
Fáni s ti azóta egyszer sem látogat
tatok meg bennünket.

Csiza Gergő szó nélkül hagyta a 
Józsi keserű kifakadását, ellenben azt 
a kérdést intézte hozzá, hogy öltek-e 
már disznót ?

— Még nem, sógor, de van három 
is, akkorák, mint a bivalyok s még 
e’ héten egyikkel disznótort tartunk. 
(Az igazság kedvéért itt megjegyzem,

A pénz.

Talán nincs oly fogalom, mely az 
ember mindennapi életében és a tár
sadalomban nagyobb szerepet ját
szana, mint a pénz. Úgy az erények
nek, mint a bűnöknek útján jelenté
keny helyet foglal le a maga számára 
és eszköz gyanánt, vagy pedig rugó
képen résztvesz az ember dicsőségé
ben és bukásában egyformán. Ott 
találjuk ezt a megélhetésért folytatott 
tisztes küzdelemben s ott van ez a 
furfangnak és hamisságnak mezején. 
Nagy szerepet játszik az emberi ha
ladás, a művelődés terén ; de sokszor 
az emberek meg is akasztják vele 
vagy miatta a fejlődést. Árváknak 
felsegélése, szerencsétleneknek támo
gatása, mint áldásos jótékony hatal
mat dicsőíti; a vagyonáért meggyil
kolt ember vére pedig a sátáni indu
latok és a legelvetemültebb gonosz
ságok szülő anyjaképen mutatja be 
a pénzt a világnak. Részint áldás-, 
részint átok gyanánt szövi át az em
beri életet s minden cselekedetnél, 
elhatározásnál, életnyilvánulásnál vagy 
mozgató erőként vagy pedig eszköz 
gyanánt ott.találjuk a pénzt.

Sok hasznos, felemelő és nemes 
cselekedetnél szerepel ugyan a pénz 
még ma is, de ijesztő nagy számban 
találkozunk a mai társadalomban a 
pénz áldozataival. Milliók és milliók 
rajongják ezt körül mint oly bálvány
istent, mely holt anyag létére meg
szólal és syrén csengésű hangjával 
magához csábítja az embereket, hogy 
kegyetlen zsarnokuk legyen, bilin
csekbe verje őket és kénye-kedve 
szerint bánjon velük. A pénz eme

hogy csak két hízójuk volt s azok is 
csak fél éves süldők voltak.)

— Isten neki hát, sógor, hogy ne 
legyen panasztok, most meglátogat
lak bennetek. Elmegyek veled, más
kép’ úgy sem találnék a falutokba, 
oly rég voltam benne. Egyik földink- 
től pedig izenek az asszonynak, hogy 
ne várjon haza.

Józsi szemmelláthatólag megörült 
a vendégnek, s azonközben a pénz
tárhoz szólították kamatot fizetni. 
Gergő hamiskásan mosolygott a ked
ves sógor övével azonos bététjein. 
S amint ő is végzett a dolgával, el
indult a sógorával rokon-látogatóba.

Odahaza Józsi felesége, a Zsuzsa 
néni, úgy megörült a vendégnek, hogy 
mellé ülve, egy negyed óráig folyton 
a hátát laspogatta hatalmas tenyerével. 
Míg végre megsokalta a Gergő:
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rabszolgái közül az egyiknek vérét, 
életerejét szívja ki, a másikból ki
szakítja a lelket, e nemesebb érzést, 
a harmadikat ellenségévé teszi szü
lőjének, testvérének és viszálykodást 
támaszt közöttük, a negyediknek ke
zébe gyilkos tőrt ad embertársa ellen, 
az ötödiknek hurkot nyújt át, hogy 
saját magát fojtsa meg vele, a hato
diknak elrabolja becsületét és így 
tovább, a több is mind csábítja, csa
logatja s ha már hatalmába hajtotta, 
akkor mindegyikkel kegyetlenül bánik.

A hitetlenség terjedésében látjuk 
főokát annak, hogy az anyagimádás 
oly sok áldozatot követel. A pénz 
veszedelmei közt első helyen áll az 
elbizakodottság, felfuvalkodás. Ren
desen azok esnek ebbe a betegségbe, 
akiknek vagyonuk összegyűjtésénél 
épen a legkisebb érdemük van. A 
pénz továbbá hamar az élvezet, 
gyönyör, fényűzés világába ragadja 
az embert, tékozlásba, rendetlen élet
módba kergeti. így sok embert már 
a saját milliói tettek tönkre nemcsak 
erkölcsileg és testileg, hanem még 
anyagilag is. Hány megrázó esetet 
látunk arra az életben, hogy egyesek 
— miután könnyelmű, léha, fényűző 
életmódjukkal eltékozolták vagyonu
kat s a munkához vagy nem értenek, 
avagy azt restelik — részint a nyo
mornak kétségbeejtő tanyáin pusztul
nak el, részint öngyilkossággal vetnek 
veget szerencsétlen életüknek. Lépten- 
nyomon találkozunk ismét olyan em
berekkel is, akik magában a pénzben 
találják gyönyörűségüket; saját maguk 
jó módjuk mellett inkább éheznek 
és nélkülöznek, fukarok embertársaik
kal, a szükölködőkkel szemben is,

— Sógor, nem viszket a hátad ? 
• — fordult a Józsihoz.

— Miért kérded, sógor ?
— Csak azért, hogy cseréljünk 

helyet. Az én hátamnak már elég a 
Zsuzska simogatásából.

Nagy vígságban úszott a Józsiék 
kis háza az estén. Lakmározásuknak 
se vége, se hossza nem volt. Más
nap pedig a még kiadósabb disznó
tor következett. Csiza Gergőnek ra
gyogott a képe, akárcsak esős idő
ben a kucsma-sapkája, mikor ugyanis 
kifordítva teszi a fejére.

— No, sógor — szólt nagyot hajtva 
a csutorából — soh’se hittem volna, 
hogy ilyen jó világ van nálatok. 
Tudjátok mit ? El sem megyek addig 
tőletek, míg csak a nótámat el nem 
fütyülitek.

És Csiza Gergő maradt is, noha a 
Józsi ötödik reggelen bősz fütyülésbe

csakhogy a holt kincsek összegyűj
tésében fösvény lelkűknek öröme 
telhessék. Nem ritka jelenség az 
sem, hogy ugyanaz, aki a szegény
től sajnálja a íalat kenyeret és zúgo
lódik, ha jótékony célra pár fülért 
kérnek tőle, vagy egyházi célra 
adózni kell, nem törődik azzal, ha 
óriási összeget elkártyáz és vesze
delmes és haszontalan kedvtelésekre 
ezerannyit költ.

A való életből kiragadott pár jele
net ez, melyek a pénz veszedelmeit 
és az anyagimádás lelki és erkölcsi 
betegségeit mutatják. Hol van itt a 
hiba ? Mitől kell óvakodnunk ? Kép
mutatás, álszenteskedés volna az, ha 
istentelenségnek, vallásunk szellemé
vel ellenkezőnek hirdetnők egyáltalán 
a vagyonszerzésre iiányuló törekvést, 
midőn a gyakorlati életben magunk 
is kénytelenek vagyunk részt venni 
a küzdelemben és a munkában, mely 
a kenyérért folyik. A keresztyénség 
nem a világ javainak s az élet fenn
tartás eszközeinek a megvetését, ha
nem azoknak az Isten akaratával 
megegyező felhasználását s igy szinte 
megszentelését kívánja. Jézus sem 
magát a pénzt és gazdagságot kár
hoztatta, hanem azt a kisértő hatal
mat emelte ki, mely benne rejlik s 
mely veszedelembe sodorja az em
bert Ezért mondotta az Üdvözítő, 
hogy a „gazdag nehezen megy be a 
mennyek országába.“

Legyünk azért bölcsek, józanok és 
nemesszivüek, A pénz kezünkben az 
életfenntartásnak, művelődésnek és a 
közjóiét emelésének hasznos áldásos 
eszköze legyen. Ezt pedig csak úgy 
érjük el, ha nem leszünk mi magunk

fogott a kályha padkán ülve. Elfujt 
vagy tizenöt nótát, azon Íriszemben, 
hogy azok egyike a Geigő nótája 
lesz.

— De jó rigó lett volna belőled; 
— jegyezte meg Csiza Gergő, egyút
tal oda terelte a beszédet, hogy jó 
volna tán’ a másik hízót is perzse
lésre fogni, nehogy valami sertésvész 
kárt tegyen benne,

— Abbul hát nem eszel; — gon
dolta, de nem mondta a Józsi és azon 
töprengett, miféle nóták vannak még, 
hogy elfütyülhesse őket.

Jól tudja minden ember fia-lánya, 
hogy mind a víg, mind a bús nóták
ban bővelkedik az egyebekben szű
kölködő magyar, de azt is tapasztal
hatta bárki, hogy egy-egy nótának 
az elfütyülése csak pár percig tart. 
így nem éppen csoda, hogy a Józsi 
sógor egy hét múlva már teljesen

a pénz rabszolgáivá, hanem urai 
maradunk és emberhez illő nemes 
célók szolgálatába hajtjuk. Ennek fő
feltétele pedig az, ha igaz szívvel 
valljuk és életünkkel megbizonyítjuk, 
hogy egy az igaz Isten és nincsen 
más ő kívüle.

Szemlélő.

A népszámlálás

Nagy munka előtt áll Magyarország. 
Az 1911. év elején újra népszámlá
lás lesz. Január 1-én az összes köz
ségeket házról-házra járják a szám
lálóbiztosok, hogy jegyzékbe vegyék 
a népesedésre, földmivelési, és ipari 
életre vonatkozó adatokat. Bizony 
néhány millió koronába belekerül ez 
a nagy munka és mégis azt mond
ják, hogy ez nem fölösleges, hanem 
inkább nagyon-nagyon szükséges 
munka.

Mert hát mi történik tulajdonképen 
a népszámlálás alkalmával ? Az ál
lam számba veszi a maga embereit. 
Jegyzékbe foglalja, hogy hányán lak
ják ezt az országot, hány munkás
karra, hány családra számithat. Tudni 
akarja, hogy hogyan fejlődik a föld- 
mivelés, mezőgazdaság, házi ipar, 
hányán mennek Amerikába, hányán 
voltak ott, hányán jöttek vissza, — 
szóval hogy hogyan találhatja meg 
a magyar ember a boldogulását a 
magyar földön.

Bizony ezeket tudnia is kell az 
államnak, mert ezekből az adatokból 
nagyon fontos kövétkeztetéseket von
hat le. A népet boldogító törvényekre, 
üdvös intézkedésekre csak akkor

kifogyott a nótákból s a fütyülést 
átvette tőle a Zsuzsa asszony. De az 
is eredménytelenül folytatta. Csiza 
Gergő nem csak hogy részt vett a 
másik hizó torján is, hanem meg is 
segítette enni mindakettőt a télen át.

Azonban elközelgett a tavasz s 
délről jövő, enyhe szellők elhajtották 
a telet messze északi vidékre. Buda 
Józsi elővette a félszerből ekéjét és 
talyigáját, befogott szántani. A hosszú 
télen át kiszáradt eke és talyiga 
nyikorgott a szántásban, mintha csak 
fütyült volna jó kedvében, a maga 
módja szerint. Csiza Gergő erre na
gyot kiáltott:

— Hej sógor, fütyülik már az én 
nótámat! Isten megáldjon bennetek. 
Mennem kell nekem is haza szántani. 
Köszönöm a vendégséget s ne mondd 
többet, hogy nem vagyok jó rokon.

Csite Károly.
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számíthatunk, ha az állam ismeri a 
maga népét, annak száz baját és 
nyomorúságát.

Éppen azért nagyon fontos, hogy 
a népszámlálás a valóságnak megfe
lelő adatokat gyűjtsön össze. Min
denkinek való adatokat kell tollba 
mondani úgy életkorára, földjeire stb. 
vonatkozólag, annál inkább, mert az

| adatgyűjtésnek egyetlen célja az, 
hogy az állam tájékozódjék és nem 
az, hogy újabb terheket rójjon a nép 
vállára. Mivel pedig az énekes- és 
imádságos könyvek, melyek a csa
ládtagok születési adatait őrzik sok 
helyen hiányoznak, máshol pedig a 
feljegyzések nem egészen megbíz
hatók, jól teszik az emberek, ha még

decemberben megnézetik gyülekeze
tük anyakönyvében úgy a maguk, 
mint családtagjaik pontos születési 
idejét. Ha ezt megteszik s ha egye
bekben is igaz adatokat vallanak be, 
akkor azután nem lesz kidobott pénz 
az a néhány millió korona.

Az egyház köréből.

Elhunyt püspök. Zelenka Pál a tiszai 
evang. egyházkerület püspöke, a fő
rendiház tagja, december 4-én Mis- 
kolczon elhunyt. Az érdemes főpász
tor 71 évet élt. 20 éven át apostoli 
buzgósággal vezette egyházkerülete 
ügyeit. A jó Isten adjon neki csen
des pihenést, lelkének pedig örök 
életet.

Katholikus papok áttérése Feltűnő, 
hogy az utolsó időben mind gyak
rabban hagvják ott róm. kath. lelké
szek a kath. egyházat s evangélikusok, 
sőt sokszor éppen evangélikus lelké
szek lesznek. Egy évvel ezelőtt egy 
horvát kath. lelkész tért át, aki az
után a soproni evang. theológiát 
végezte el. Most egyszerre két áttérés 
fordult elő. Horváth Aladár róm. kath. 
pap és tanár kilépett a kath. egyház
ból, evangélikus lett s most az eper
jesi theológia akadémia hallgatója. A 
másik eset Nagybányán történt, ahol 
Szeberényi Lajos kath. hitoktató szin
tén áttért és evangélikus lett. A két 
áttérés mindenfelé nagy feltűnést kelt.

Templomavatás Pusztamiskén. Gyö
nyörű ünnepet ült nem régen a vesz- 
prémmegyei Pusztamiske. Ekkor adta 
át rendeltetésének Gyurátz Ferenc püs
pök a leánygyülekezet szép, új templo
mát. A főpásztort, ki reggel érkezett a 
községbe nagy ünnepélyességgel fo
gadták, majd 10 órakor templom elé 
vonult az ünneplő gyülekezet, hol 
Bóday Dezső felügyelő rövid beszéd
del átadta a templomkulcsot a püspök
nek, ki a templomajtót felnyitotta. 
Orgonazúgás mellett helyezkedett el 
a közönség a díszes templomban. 
Hofbauer Pál esperes az oltárnál 
imádkozott, majd Gyurátz Ferenc 
püspök tartotta meg könnyekre indító 
szép avató beszédét a templom ma

gasztos hivatásáról. A gyülekezet 
éneke után Tamaska Lajos ajkai 
lelkész, a templom előtt pedig Fábián 
Imre nemesdömölki segédlelkész 
mondtak egyházi beszédet, majd 
egyes szertartásokat végeztek a lel
készek. Istentisztelet után a gyüleke
zet diszgyülést tartott. A szép, Ízléses 
templom mintegy 20 ezer koronába 
került, mely összeget jólelkü adomá
nyozók, s nagyrészt a hívek maguk 
adták össze. Pedig csak 260 lelket 
számlál az egész gyülekezet. Elisme
réssel kell megemlékeznünk arról, 
hogy egy katholikus, jólelkü úriember, 
Kropf Ignác az építéshez szükséges 
összes köveket ingyen adományozta 
a gyülekezetnek. A szép ünnepséget 
a tanitólakon fényes lakoma zárta 
be, melyen elismeréssel köszöntötték 
Fodor Mihály tanítót, kinek a tem
plom megépítésében nagy érdeme van.

Vallásos esték. Az ádventi időszak 
beálltával gyülekezeteinkben minden
felé megkezdődnek a hitépítő vallásos 
esték. Igen szép sikerrel rendezett 
vallásos ünnepséget a szombathelyi 
gyülekezet, melyen Kiss János lel
kész buzgó imádságán s művészi or
gona- és énekszámokon kívül Jánossy 
Gábor árvaszéki ülnök tartott elő
adást ily címen: „A nő a templom
ban“. — A prot. irod társaság po
zsonyi fiókja is megkezdte vallásos 
felolvasásait. Ez évben Takaró Géza 
ref. lelkész, Márton Jenő tanár és 
Masznyik ündre theol. igazgató tar
tanak vallásos kérdésekről felolvasást. 
Bárcsak az egyháziasságot és vallá
sosságot egyaránt emelő szép szokás 
mindig több gyülekezetünkben meg
erősödnék !

Az eperjesi egyetem. Most mikor 
a magyar kormány az egyetemek 
számát növelni akarja, mindennap 
hangosabb lesz evangélikus egyhá

zunk ama óhaja, hogy evangélikus 
főiskoláink közül is legalább egy 
egyetemmé fejlesztessék. Eperjesen 
van már egyházunknak theológiája 
és jogakadémiája. Most. azután az 
egyetemes gyűlés feliratot intézett a 
kormányhoz, hogy az eperjesi evang. 
főiskolát egészítse ki egyetemmé. Evan
gélikus egyházunk olyan sokat áldozott 
és áldoz iskolákra, hogy méltán várja 
ennek a kívánságnak teljesítését.

Uj egyházi lap. A jövő 1911-ikév 
januárjában uj evang. egyháztársa
dalmi lap indul meg, melyet Raffay 
Sándor budapesti evang. lelkész szer
keszt. A lap előfizetési ára 16 kor. lesz.

Iskolalátogatás. Gyurátz Ferenc 
püspök és vései Véssey Sándor egy- 
házker. felügyelő december 4—5 nap
jain meglátogatták a dunántúli egy
házkerület soproni és kőszegi iskoláit.

,,Karácsonyfa alatt“ címmel Kná- 
bel Vilmos kölesdi evang. tanító a 
karácsony ünnepére vonatkozó ked
ves, szép gyűjteményt adott ki. Amint 
olvassuk, szebbnél-szebb, felnőttek- • 
nek és gyermekeknek való karácsonyi 
vers szólit meg, melynek mindegyike a 
karácsonyi szent örömet ébreszti és erő
síti szívünkben. Találunk benn nagyon 
kedves párbeszédeket is, melyek elő
adása még kedvesebbé teszi a család 
ünnepét. A könyvet melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Megrendelhető 
a szerzőnél: Knábel Vilmos ev. tanító, 
Kölesd, Tolna-megye. Ára 1 K 80 f.

Az árvákért. A nemesdömölki 
evang. gyülekezet fényesen sikerült 
vallásos ünnepélyt rendezett a szegény 
árvák felsegftésére. A szép ünnepélyen 
Nagy Sándor lelkész imádkozott, 
Ludván Sándor tanító énekelt, Kis 
Róza és Erős Ida szavalt, majd Fá
bián Imre segédlelkész tartott szép 
felolvasást. Az ünnepség 56 koronát 
jövedelmezett a szegény árváknak.
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Helyreigazítás. Múlt számunkban 
megemlékeztünk Lajoskomárom öröm
ünnepéről és tévedésből csak az uj 
orgona felavatásáról tettünk említést. 
Sietünk hibánkat kijavítva hírün
ket azzal kiegészíteni, hogy a lajosko- 
máromi gyülekezet nemcsak uj orgo
nát szerzett be, hanem a hívekben 
élő tiszteletre méltó áldozatkészség 
lehetővé tette azt is, hogy templomuk
nak a nagy költséggel járó renoválását 
is eszközöltethették. Isten bizonyára 
búsásan megfizeti áldozatkészségüket. 
Megemlítjük még azt is, hogy a 
templom felavatásánál prédikációval 
közreműködött Horváth Sándor vár
palotai lelkész is.

Itthonról.

Furcsa sztrájkolok. Budapesten 
különös eset történt. Hét ház szegény 
munkás lakosságát, számszerint mint
egy 312 embert, mert nem fizettek 
lakbért, kilakoltatták. A hajléktalan 
emberek, jóllehet ajánlottak fel nekik 
lakásokat, iskolákat, a szabadban töl
tötték az éjszakákat. A vizsgálat ki
derítette, hogy az egész dolog lelket
len bújtogatók munkája. A lakosok 
nagy része tudott volna lakbért fi
zetni, de nem fizetett, mert felbújtot- 
ták. Nem gondolunk-e ilyenkor azokra 
a szavakra, melyeket a Krisztus a 
„hamis prófétákról“ mondott?

Az aradi vértanuk csontjai. Kegye- 
letes mozgalom indult meg nemrégen 
az egész országban, mely feladatává 
tette, hogy az aradi vértanuk csont
jait megkeresteti. A nyáron megvet
ték azt a földdarabot, melyen a ki
végzés történt. Most már jó ideje 
ásatják a sáncokat s keresik a vér
tanuk csontjait. Remélhetőleg meg is 
találják, úgy hogy nemsokára méltó 
helyre kerülnek a vértanuk marad
ványai.

Magas életkor. A múlt héten halt 
meg Nagykikindán egy Weininger 
Anna nevű asszony, ki 109 éves 
volt. A ritka magas életkor igazán 
az Isten drága adománya.

Az ország dolgáról.

A képviselőház most erősen neki 
feküdt a munkának. Eddig már le
tárgyalta a polgári perrendtartást, sőt 
mire ez a lap az olvasó asztalára 
kerül, alighanem végez az ú. n. fel
hatalmazási javaslattal is.

A bankkérdés. Legközelebb tár
gyalásra kerül a képviselőházban a

bankkérdés. Az erre vonatkozó javas
latot Lukács pénzügyminiszter már 
be is terjesztette. A javaslat szerint 
meghosszabítják a közös bank szaba
dalmát 1917-ig. A készpénz-fizetéseket 
akkor valósítják meg, ha arra a gaz
dasági helyzet alkalmas lesz.

Horvát szó a képviselöházban. Egy 
kis kavarodást csinált a mult hetek
ben, hogy a horvát képviselők hor
vát nyelven akartak beszédet mon
dani a képviselőházban. De hát a 
dolog mégse sikerült úgy, mint a 
hogyan ők gondolták. A képviselőház 
elnöke ugyanis kijelentette, hogy a 
magyar képviselőházban ő csak ma
gyar beszédek mondását engedi meg.

A harmadik katonai léghajót most 
készítik Fisamendben. Persze az uj 
léghajó is sok pénzbe kerül. Nem is 
csoda, hiszen a léggömb 65 méter 
hosszú és térfogata 3600 köbméter. 
A hajtóerőikét75—75 lóerősmotoradja.

A legénység zsoldja. Megírtuk már 
hogy a hadügyminiszter a katonaság 
zsoldját emelni akarja. Most jelent 
meg a hadsereg rendeleti közlönyében 
az a hir, hogy úgy a zsoldemelés, mint 
a reggelipénz emelése megtörtént. A ja
vítást 1910. december 1-től számítják.

Uj csatahajók. A katonai hadve
zetőség elhatározta, hogy három olyan
forma csatahajót épittet, mint a mi
lyenről a múltkoriban irtunk. A három 
hajó körülbelül 180 millió koronába 
kerül. Mi mindent lehetne ezzel a 
tömérdek sok pénzzel csinálni! . . .

A nagyvilágból.

Trónörökösök látogatása. A magyar 
trónörökös, Ferencz Ferdinánd kir. 
herceg december 9-én Hannoverába 
utazott s ott résztvesz Vilmos német 
császár vadászatain. — A szerb trón
örökös még a karácsonyi ünnepek 
előtt Bécsbe utazik s ott őt Ferencz 
József király kihallgatáson fogadja.

F orradalmak. Brazíliában és Mexikó
ban a nép és katonaság között forra
dalom ütött ki. Jóllehet mindent 
elkövettek elnyomására, mégis félő, 
hogy ujult erővel kitör s nagy vér- 
áldozatot szed a nép sorából.

Éhínség Kínában. Borzasztó hir ér
kezik a messze Kínából. Az egyik 
tartomány északi részében nagy éh
ínség ütött ki. Három millió ember
nek nincsen betevő kenyere s a 
nyomorúság mindig jobban növekszik. 
Ha ezt olvassuk, vájjon nem tanul
juk-e meg, hogy az Isten adományait 
háládatos szívvel kell fogadnunk min
denkor ?

Borzasztó tűzvész pusztított Német
országban Karlshorst mellett. Egy 
gazdag cégnek ott van a hatalmas 
benzin raktára. Valószínűleg egy oda
tévedt szikrától az egyik kőkockák
ból épített benzintartó meggyulladt, 
majd a tűz átcsapott a többi tartókra is. 
Több mint három millió liter benzin 
égett el. Természetesen a kár óriási.
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Sokaknak. Mindazokat, kiknek kí
vánságát a lap utánküldésére, vagy 
más dologra nézve nem teljesítettük 
azonnal, úgyszintén azokat, kiknek a 
szerkesztő levéllel tartozik, szeretettel 
türelemre kérjük. A lapalapitással 
járó nagy munka lehetetlenné tette, 
hogy mindenkinek azonnal eleget 
tegyünk. A munkatorlódás mentse 
az itt-ott előfordult zavarokat is.

Vágola Pál, Tab. Köszönöm derék, 
buzgó és szép sikerrel járó fáradozá
sát. A jó Isten áldja meg érte. A 16 
előfizető díja rendben van. A vallásos 
füzeteket csak most küldhettem el.

M. T. Mesterháza. Örülök, hogy 
újra találkozunk. A vallásos füzeteket 
elküldtem.

Polgár Dénesné, Kisdém. Evangé
likus nőknek való imádságos könyvet 
írt Tompa Mihály: Olajág címen. 
Ára 4 koronától 10 koronáig terjed. 
Gyönyörű imádságokat tartalmaz Gyu- 
rátz Ferenc két imádságos könyve 
A lelki vezér és a Hit oltára (1*50— 
10 kor.-ig), úgyszintén Sántha Károly 
Buzgóság könyve (4— 10 koronáig). 
A kiválasztott imádságos könyvet szíve
sen megküldi lapunk szerkesztősége.
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„ 18. (ádv. 4. vas.) Ján. 1., 19—28.
„ 19. hétfő Dániel 9., 19—28.
„ 20. kedd Hoseás 14., 2—10.
„ 21. szerda Ámos 8., 11—9., 15.
„ 22. csütörtök Mikeás 5 , 1—6.
„ 23. péntek I. Aggeus 2., 1 — 10.
„ 24. szombat 113-ik zsoltár.
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A szobánk fa lá t  díszítsük szép

melyeket a dunántúli ev. egyesület adott ki.

A szép színes képek művészi értékűek. 
Emelik a vallásosságot, hirdetik, hogy ,,én 
és az én házamban tiszteljük az Urat.“ 
A képek hossza 48 %, szélessége 39 %. 
Négyféle kép van: 1. a hegyi beszéd; 2. 
Jézus és Nikodemus; 3. Jézus a tengeren; 
: : 4. Jézus és az ebausi tanítványok. : : 
E g y  k ép  ara 5 0  fillér. — Szállítási 
költség (csomagolás és portó) 20 fillér.

Megrendelhetők:
K  A P I  B É L A  ev. lelkésznél 
---------- K Ö R M E N D E N .  ;

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se  törje  a  fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

jfK rfltái rftAfa ifrfrrtt rfl-ftifh áth tÉáás ■***• A
I

I  SÁNDO R FERENC
II  toronyóra-készíto  é s  míílakatos
| K Ö R M E N D E N
J  Thököly utca (saját házában).

Arany érőm.

Készít: legjobb és leg
újabb találmányú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRAKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi 
toronyórák pontos kijavítását és átalakítását több évi jé

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O  S N É P L A P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor, 60 flll. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Karácsonykor. Ma született a Megtartó!..
H ála  N éked  üdvösség  K irá ly a ,
Jé z u s  K risz tu s !  S zen t a  te  n e v e d ;
A k i á ld á s t h o z tá l a  v ilág ra ,
Az egesz fö ld  á ld v a  em leget.
Im a  szarn y a lj, zen d ü lj há laén ek ,
Jó  A ty án k n ak , m en n y -fö ld  Is ten én e k , 
H ogy e lk ü ld e  ho zzán k  szen t P iá t,
S v á ltság o t n y e r t  b en n e  a  világ.

H á la  N éked  békesség  K irá ly a ,
Jé z u s  K r is z tu s ! Szen t a  te  n e v e d ; 
Szálljon  b ék éd  a  m a g y a r h azá ra , 
F o r ra s z d  össze i t t  a sz ív ek e t!
Im a  szárn y a lj, zen d ü lj h á laén ek ,
Jó  A ty ánknak , m en n y -fö ld  I s te n é n e k ; 
V allásu n k  a b ék e  angyala ,
B oldog lesz e n e m z e t á lta la !

H ála  N éked  szen t h itü n k  K irá lya ,
Jé z u s  K risz tu s !  Szen t a  te  neved . 
E g y h azu n k n ak  Te v ag y  sz ik lavára , 
S zen t h itü n k  győz a v ilág  fe le tt.
Im a  szá rn y a lj, zen d ü lj h a laén ek ,
Jó  A ty ánknak , m en n y -fö ld  Is ten én e k . 
K risz tu s  á lta l I s te n  v an  v e lü n k  —
K i le h e tn e  m ég m i e l le n ü n k ? !

Sántlia Károly.

Egy édes, örvendetes izenet szólít meg Karácsony 
ünnepén : ma született néktek a Megtartó.

Egyszerű jászol a bölcső, de az egész világ bol
dogsága benne pihen.

Álljatok meg hát mindannyian, mert mindnyájatok
hoz szól az izenet: ma született néktek a Megtartó!..

Sokat beszélhetnénk arról, hogy ő volt az, ki a 
bűnben már-már elvesző emberiséget megtartotta. Ő aján
dékozott meg isteni bölcsességével, megjobbító életével 
és megváltó halálával. Ő biztosított lelkűnknek menny
országot és üdvösséget.

De ne beszéljünk mindig arról, mi nekünk kényel
mes, hanem inkább arról, mi nehéz és terhes. Hiszen 
Karácsony ünnepének boldogságát úgyis könnyebben meg
értik az emberek, mint a benne rejlő nagy kötelességeket. 
Mi gondoljunk ezekre is és ne felejtsük, hogy a földre- 
jött Krisztus egy tiszta élet példáját állította elénk. Azt 
mondta mindnyájunknak: *jer, és kövess engemet!...« 
És bizonyos, hogy a halál után csak azok tekinthetnek 
rá, mint Megtartójukra, kik életükben is Megtartóként 
imádták és követték. Azért minden embernek először a 
bölcsőjéhez kell elérkeznie. Vájjon odaérkeztél-e ? Azután 
vele együtt kell vándorolnunk. Az út nem könnyű. Le
mondás, önmegtagadás, a becsületes kötelességteljesítés 
vezeti az embert. Bizony sokszor nehéz. De fölfelé, a 
boldogsághoz vezet.

Az is bizonyos, hogy magunkra hagyatva, nem 
tudjuk ezt az utat megtartani. Köztünk sok az akadály, 
bennünk pedig a gyöngeség. Azért arra kell törekednünk,
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hogy a gyermek Jézus a lelkűnkkel 
együtt erősödjék, fejlődjék, befolyás
ban, reánk való hatásában izmosod
jék. Akkor majd egyszer-valamikor 
megértjük az apostol szavát: »élek 
pedig nem én, hanem él bennem a 
Krisztus«. És akkor megértjük azt is, 
hogy amely lélekben a Krisztus meg
született, ott igazán megvan a »bol
dog örömnap«, a békesség, a jó
akarat 1.. .

Az lesz majd azután az igazi bol
dog karácsony !. . Akkor szívünk élő 
hittel rebegi: Uram, te vagy az én 
Megtartóm ! .. Az enyém, én áldott 
Krisztusom!. .

Zelenka Pál
1839—1910.

Magyar prot. egyházunknak gyá
sza van. Mint múlt számunkban már 
röviden jeleztük, egyik leglelkesebb 
és leghivatottabb vezére: Zelenka Pál, 
a tiszai egyházkerület püspöke meg
halt.

Zelenka Pál 1839 augusztus 19-én 
született Cseh-Brezón, Nógrádmegyé- 
ben. Régi nemesi családból szárma
zott. Egyik őse Mátyás királytól kapta 
a nemességet. Iskoláit Aszódon, Sel- 
meczen, Pozsonyban, majd Német
országban, Jénában végezte. Apja 
nyomdokaiba lépett, ki nógrádi fő
esperes volt s pap lett. A theológia 
elvégzése után egy két évig nevelős- 
ködött, majd az „ország papja“, Szé
kács József mellé ment segédlelkész
nek. Innen Jósára, majd néhány év 
múlva Miskolczra hívták meg papnak.

Az az apostoli buzgósága, lelkes 
munka, melyben tehetség és szorga
lom egyesültek, mindig előbbrevitte 
pályáján Zelenka Pált 1890-ben egy
házkerülete bizalma a püspöki székbe 
emelte.

Zelenka Pál úgy is, mint püspök, 
úgy is mint lelkész sokat munkál
kodott. A miskolci egyházat felvirá
goztatta. Mikor lelkésznek meghívták, 
a gyülekezetnek csak 24 ezer korona 
tőkéje volt, ma pedig vagyona fél 
millióra tehető. Egyházkerületét is az 
intézmények egész hosszú sorozatával 
gazdagította

Az életerős ősz püspök csak az 
utolsó időben kezdett betegeskedni. 
Olaszországba készült, de oda már 
nem jutott el. Közben tüdőgyuladást 
kapott s ez életét kioltotta.

Temetésén Gyurátz Ferenc dunán- 
luli püspök mondotta a gyászbeszédet, 
Terray Gyula, Gyürky Pál főesperesek, 
Gedoly Hemik és Csók György lel
készek pedig imádkoztak.

A számtalan távirat közt, mi az 
emberek részvétét tolmácsolta, ott volt 
a németek protestáns császárjáé is, 
ki az ősz főpapot személyesen is is
merte és szerette. A távirat, melyet 
a magyar nagykövet az elhunyt fiá
nak küldött Berlinből, így hangzik: 
„Vilmos császár, kinek a főtisztelendő 
püspök ur halálának híréről jelentést 
tettem, megbízott engem, hogy leg
őszintébb részvétének kifejezését nagy
ságodnak tudomására hozzam. Szög- 
gény Marich gróf nagykövet“.

Az Ur adjon az elköltözött főpász
tornak csöndes nyugalmat és áldja 
meg mindazt, mit a földön teremtett!

Karácsonyi történet.

Karácsony a jóltevő szeretet ünnepe. 
Szeretetet visz és hitet ébreszt min
denfelé. Nemcsak ott, hol az Istent 
félik, hanem ott is, hol a hit már 
kialudt a szivekben. Sokszor megta
nít újra hinni és szeretni.

Ennek bizonyságául egy igaz tör
ténetet beszélek el, úgy amint azt 
annak elmondójától hallottam.

* községben élt egy szegény föld
höz ragadt család. De a szegénység
nél is nagyobb baj volt nekik a 
családapa istentelen élete. Ő az Isten 
nevét csak akkor vette ajkára, ha 
káromkodott. Gúnyolódva beszélt 
azokról, akiket templomba vitt hivő 
szivük őszinte vágyódása. Részeges 
életmódjával közmegbotránkozást kel
tett. Hogy földhözragadt szegénysége 
mellett is az Ég sok gyermekkel ál
dotta meg, — az nem kitartó mun
kára, hanem inkább zúgolódásra 
késztette.

Felesége, egy vallásos istenfélő nő 
könnyes szemekkel nézte mindezt. 
De nem csüggedt el, hanem éjjel- 
n ppal szorgos kézzel dolgozott csa
ládjáért, gyermekeiért. Sokszor mon
dotta : azért még se félek, az Isten 
majd megsegít. És úgy is lett.

Eljött karácsony ünnepe. A gyüle
kezetben uralkodó szép szokás szerint 
a gazdagok összehordták a maguk 
adományát, hogy a szegény gyerme
keknek, elhagyottaknak és betegek
nek is legyen boldog ünnepük.

A kaiácsony etőestéjén tartott „ka
rácsonyfa-ünnepély“, ami szegény 
gyermekeink szivébe is örömsugárt 
gyújtott. Jó emberek őket is felru
házták. Még kenyeret, kalácsot is

Levél A m erikába.
Irta: ifj. PORKOLÁB GYULA.

Biz az idő halad; évre jönnek évek,
A  boldognak rövid, hosszú a szegénynek.
— Balog Andráséknál az az eqy esztendő 
Hosszabb volt mint máskor jobb világban kettő. 
Pitymalaital kel bár a dolgos menyecske, 
Izzadva találja a reggel, az este, —
Be hát az asszonykéz nem a férfi karja; 
Nyomort a küszöbtől vissza dehogy tartja.
— Balog Andrásnak is tán a tolla rozsdás, 
Nem hoz tőle se pénzt, se Írást a postás. . . .  
Pedig de vön helye úgy ennek, mint annak, 
Hol a nyomor és bú, mint itt, fészket raknak! 
Mikor a keresztet válla már nem bírja,

Balog Andrásné a levelét így Írja:
„Kedves Férjem Uram! En édes jó Párom! 
Vajha e levelem jobb sorsban találjon,
Mint amilyet ránk mért az Isten hatalma... 
. . . Ó h  mert nagy a kereszt, roskadok alatta!... 
Mióta elmentél, árva a mi házunk,
Örömre, mosolyra, jaj, dehogy találunk!
Könnyes a nappalunk, az éj nem hoz álmot, 
Elcsigáz a nyomor, összetör a bánat. — 
Édesanyád, szegény, ágy fenekén sárgul,
Egyre csak azt hajtja: mi hir a fiárul ?
Szegény árva fiad egy nap százszor kérdi,
Mikor jön az apja, s mi szépet hoz néki ?
S mig őket csitítom. s u j reményünk támad, 
Engem annál jobban földre sújt a bánat.
Nappal könnyet törtök, éjjel könnyet ontok, 
Bú-betegség aggaszt, szoritnak a gondok.
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vihettek haza magukkal abba a haj
lékba, melynek ajtaján nem a meg
elégedés, hanem ama paízsos férfi, 
az ínség szokott kopogtatni. Boldog 
volt a szegény édesanya, ég bol
dogabbak a gyermekek. Felhangzott 
a szalmafödeies kis kunyhóban a 
zsolozsma : . Boldog örömnap derült 
ránk, Vigadjon szivünk, zengjen 
szánk

Hangzott az ének buzgón, áhíta- 
tosan. És egyikük se vette észre, 
hogy az ablakon át valaki nézi őket. 
Egy megváltozott arcú, könnyező 
férfi állt ott, csöndesen, előrehajolva, 
a boldog ének szavát figyelve. Az ő 
apjuk volt ez az ember. És magába 
merülve látta, hogy az ő gyermekeire 
is gondolt a szeretet, az ő családja 
is boldog, mikor minden hajlékban a 
boldogság lakik. És ekkor megér
tette, hogy ezt a szeretetet csak az 
a jó Isten oldhatta az emberek szi
vébe, kit ő olyan sokszor kigúnyolt 
és kinevetett. Most látta, hogy „övéit 
el nem hagyja, ki mindnyájunk édes 
atyja.* Nehány perc az egész s a 
következő pillanatban már ő is ott 
van övéi közt s örvendező szívvel, 
élő hittel énekli gyermekeivel együtt: 
„Boldog örömnap derült ránk .. . *

Másnap korán reggel a lelkész szo
bájában találjuk a mi emberünket. 
„Tisztelendő uram — szólt — bűnös, 
érdemetlen ember vagyok. Istent ed
dig nem ismertem, nem imádtam. 
De mcst megtaláltam őt a szeretet- 
ben. És e szent ünnepen fogadom, 
hogy ezután más ember leszek 1 . . “

Eddig a történet.
— Ti pedig kegyes szivek, kiknek 

a Gondviselés módot és alkalmat 
adott, hogy könnyet törüljetek, éhe

zőt tápláljatok, óh vegyétek esze
tekbe karácsony intelmét: a szeretet 
hitet éhreszt az emberek szivében.

Jézus maga biztat: „Bizony mon
dom néktek, amit eggyel cselekesztek 
az én kicsinyeim közül, énvelem ma
gammal cselekedtétek.“

Takács Elek.

Szeretet.

Ne gyújtsatok gyertyát 
A karácsonyfára,
Ha beláthat könnyes szemmel 
Egy árva is rája.

S ha nem szelitek meg 
Vígan a szegénynek:
Illatával se adjon hirt 
A kalács-sütéstek 1

Tűz hiába pattog 
A kályháitokba :
Ha az utón didergőkre 
Nem gondoltatok ma.

Krisztus születését 
Hasztalan áldjátok:
Ha az utcaajtótokat 
Hamar bezárjátok!

— Mit ér a hozsánna,
Az Úrhoz, a mennyhez:
Ha szivünkben nincs szeretet 
Minden emberekhez 1

Magyarok Amerikában.
Irta: Németh Karoly

new-brunswicki ev. lelkész.

Két heti fáradságos utazás után 
megláttuk New-York hatalmas kikötő 
városát Hobokent. Bizony megörült

az ember, mert a két hetet a vég
telennek látszó tengeren, az ide-oda 
hánykolódó hajón tölteni ugyancsak 
fárasztó. Végre tehát szárazföldre te
hettük lábunkat.

Óh de micsoda világ tárult tel előt
tünk 1 Nyüzsgött mozgott körülöttünk 
minden. A mi nagyvárosunk forgal
mas élete valóságos falusi csöndesség 
ehhez képest. A tengeren ezer és ezer 
hajó szeli a hullámokat, hangos tuto- 
lással adván jelt az előtte menőknek. 
A part a ki- és berakodó ezer és 
ezer ember lármájától hangos. Sza
ladva siető emberek tömege zúg el 
mellettünk, úgy hogy egészen bele
szédülünk ebbe a hihetetlen mozgal
mas életbe.

Hát még az utcák 1 Felhőkig nyúló 
házak merednek mindenfelé. A föld 
alatt, a földön és magasan a leve
gőben pedig vonatok és egyéb köz
lekedő eszközök robognak. És min
denütt munkáról, vagy munkára ro
hanó, dolgozó emberek.

Itt, ebben a világrészben él a mi 
magyar népünkből körülbelül egy 
millió. Közöttük élek én is. Látom 
életüket. Sokszor ott vagyok szűk, 
kicsi szobájukban, elbeszélgetek^velük 
mindennapi bajaikról, küzdelmeikről, 
nyomorúságukról Együtt keressük 
az Isten szent igéjének vigasztalását 
és együtt száll lelkünk gondolata 
haza, a mi drága magyar földünkre.

Hát bizony a magyaroknak Ameri
kában nehéz helyzetük van. Az em
berek, mikor kijönnek, nagy átalaku
láson mennek keresztül. Érre pedig 
sem ők, sem az otthonvalók nem 
gondolnak. Végtére is, legyünk őszin
ték, egy meglehetősen szegény nép 
sorából jönnek ki és belekerülnek

Tudod te, jó Uram, nem vagyok én tétlen,
Tűröm a hőt nyáron, s a hideget télen,
De az asszony lelke, de az asszony karja
Nem termett az — érzem — küzdelemre, harcra.
Fogy az erőm, hitem, száll a sóhajtásom . .
• . .  Mért is hagytál árván én édes jó Párom !? .. .
Oh de boldog is volt a mi kicsi házunk,
Amíg te itt voltál miköztünk, minálunk!
Megvolt a kenyerünk, te dolgoztál érte, ■
Én meg, mit kapartál, rakogattam félre.
Kenyér és boldogság — minden volt, s most semmi! 
Mért is kellett néked idegenbe m enni!...
Idegenbe vitt az arany — ezüst vágya;
Verje meg az Isten azt, kikitalálta!
— Nem kell nekünk arany, nem kell dinom-dánom,
Fekete kenyér kell, azt hozz édes Párom!........
— Szent karácsony van ma; minden ember boldog.

Nekünk nem ju t más, csak a sóhaj és gondok. —
. . .  Kondul a harangszó, az Űr háza tárva,
Mennek a szomszédok, rokonok mind párba. . . .
. . .  Bár ez a harangszó szél szárnyára kelne,
S  meg sem állna addig, mig reád nem lelne!
Hadd mondaná el, hogy szülőfalud hantja  
D rágább, m in t á földnek m inden k incs-aranya !
— Kedves Férjem Uram! Én édes jó Párom!
Vázzá aszott anyád kér a betegágyon;
Didergő gyermeked feléd tárja karját,
Az a fiát várja, ez hívja az apját;
S én könyörgok néked imára tttt kézzel,
— Jöjj, küzdj meg a gonddal, harcolj te a vésszel!
Ne keress aranyat, — jöjj, — kenyerünk nincsen! 
Áldjon meg, hozzon meg a kegyelmes Is ten !...

*

Folytatása következik.
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egy gazdag nép tömegébe. A foglal
kozásuk is megváltozik. A kisiparos
ból, gazdából, iparoslegényből, béres
ből városi munkás lesz. Addig a kis
város, még inkább a falu volt otthona. 
Nyugodt, kényelmes élete volt A 
legtöbbet a friss, szabad levegő él
tette, ott kinn járta a barázdát, ma
gába szivta a lét illatát, együtt kelt 
és együtt pihent a nappal. Ide kinn 
egészen máskép van. Leviszik a bá
nyába, beállítják a zakatoló gépek 
közé s zárt, rossz levegőjű helyen 
dolgoztatják reggeltől estig.

Igazi otthona nagyon kevésnek van. 
Az úgy nevezett burdas gazdájánál 
bérel szobát, jobban mondva ágyat 
magának. Ugyancsak ott főznek és 
mosnak neki. Szűk, kicsiny szobák 
ezek. Rendesen csak két széles ágy, 
két láda és néhány szék fér el ben
nük. Sokszor hat munkás lakik egy 
ilyen szobában. Persze a levegője is 
hamar megromlik, úgy hogy á kifá
radt test nem tud igazán pihenni és 
uj erőt gyűjteni.

Ehhez járul, hogy a mi magyar 
testvéreink rendesen nagyon rosszul 
táplálkoznak. A burdas gazdája gon
doskodik élelmezésükről. De hát per
sze ez is jó pénzért jó kosztot, keve
sebbért rosszabb kosztot ád. A mi 
magyar honfitársaink pedig rendesen 
takarékoskodnak s ennek következ
tében hitvány, rossz élelmezést kap
nak. Az amerikai munkás 20—28 
dollárt (100—140 kor.) elfizet havon
ként lakásért és ellátásért. A magyar 
munkás alig kockáztat meg többet, 
mint 10 — 14 dollárt vagyis 50—70 
koronát.

A hamis pénz.

Giünfeld úr csak egy negyed órára 
távozott el üzletéből, mégis mire visz- 
szatért, egy hamis forintot talált a 
kasszában. Nagy patáliát csapott e 
végett s volt mit hallani az addig őt 
helyettesítő feleségének:

— Még a vak is megláthatná, hogy 
hamis ez a forint, csak te nem láttad 
meg. Már most rr.it csináljak vele ? 
Hisz mai világban még a falusiaknak 
sem lehet kiadni a rossz pénzt. De 
ha a nj'akamon marad, leveszem az 
arany láncodrul az arany pénzt s ezt 
akasztom helyére.

Kádi asszony tiltakozott a vád el
len. Tanú reá a Samu inas, hogy ő 
még jó forintot sem vett be, nem 
hogy rosszat, mert ahány vevő volt 
az alatt, mind koronával és külön
böző értékű filléres pénzekkel fizetett.

Tehát a magyar munkás csak fél 
annyit fordít lakásra és élelmezésre, 
mint az amerikai. Persze az elején 
nem veszi észre ennek hátrányos 
voltát. Azt gondolja: otthon se volt 
külömb szobám, meg jobb ebédem. 
De elfelejti, hogy otthon mást és 
máskép dolgozott, mint itt Ameriká
ban s nem fogyott el annyi munka
ereje, mint itt a folytonos, erős dol
gozásban. Ezért megy azután haza 
annyi nyomorék és emberroncs Ame
rikából.

Ha azt a sok-sok százezer koronát 
hazaküldik Magyarországba, de sze
retném megizenni otthon maradt vé
reimnek : jaj, ne örüljetek olyan na
gyon annak a pénznek, mert hozzá
tapad szerettetek nélkülözése, életereje 
és nyomorúsága !..

Az amerikai munkás nem is rak 
félre semmitse béréből. Legföljebb, 
ha az életbiztosítását fizeti.

Az is nagy bajuk a mi szegény 
magyarjainknak, hogy nincsen élve
zetük, szórakozásuk. Az angol nyelvet 
nem értik, olvasnivalójuk nincsen. 
Egyetlen szórakozásuk: a korcsma 
az ital. Már pedig vesztébe indul az, 
ki ezen az utón indul. Pedig sokan 
rálépnek erre az útra. Ezeket ren
desen elkapja a pénz szédülete. Otthon 
alig láttak pénzt, most pedig egy
szerre csak viszonyaikhoz képest sok 
pénz kerül a kezükbe.

De hát most nem irok többet. Az 
állami és egyházi viszonyokról majd 
a következő Írásomban szólok

— Tán még reám fognád, hogy 
én vettem el ? — kiáltott indulatosan 
Grünfeld úr.

— Nem is én. Úgy e Samu ?
— I—gaz, forinttal addig senki sem 

fizetett, mig főnök úr távol volt; — 
bizonyította kissé hebegve s erősen 
pislogatva a Samu inas.

— így hát az angyalok hozták ide 
az égbül. Hanem azt is megnézem 
délben, hány pogácsát kapsz te nagy- 
tülü az asszonyodtul.

Grünfeld úr ezek u'án minden igye
kezetét oda irányítá, hogy a hamis 
forinton túl tudjon adni. Szerencsés 
napja volt. Pityer Ferkó, hegyháti 
atyafi tért be hozzá egy kiló sóért s 
tíz korona bankjeggyel fizetett. A pénz 
ismerete pedig oly hiányos, akár csak 
az oláh cigány gyermekek ruházata, 
így szó nélkül elfogadta a rossz pénzt, 
a többi visszajáró pénzzel. Ámde fer
tály óra múlva nagy sebbel-lobbal

A mai Betlehem.

Milyen volt az a hely, hol a mi 
édes Megváltónk megszületett ? . . . 
Olyan kérdés ez, mely bizonnyal fog
lalkoztatja az ember szivét. Hiszen 
kedvesek előttünk azok a helyek, 
melyekhez gyermekkorunk, ifjúságunk 
avagy küzdelmes meglett kornak em
lékei kapcsolnak. Kedves nékünk az 
a község, az a kunyhó, pedig talán 
sohase láttuk, melyben édes atyánk, 
édes anyánk bölcsője ringott, az a 
kert, az a pagony, melyben gyermek- 
játékaikat játszották. De mennyivel 
kedvesebbnek kell előttünk lennie 
annak a helynek, mely először hal
lotta az angyali izenetet: »nagy örö
met hirdettek, ma születet néktek a 
Megtartó 1..  . Ha Betlehemre gondo
lunk, úgy érezzük, mintha ezen gon
dolatunk által is közelebb jutnánk a 
mi Krisztusunkhoz.

De hát lássuk csak, milyen is az 
a Betlehem?... Egy kisebb, csinos 
város. Jeruzsálemtől délre, mintegy 7 
kilométernyire fekszik. — Gyönyörű 
hegygerincen terül el. Rajta fekszik 
és körülveszi a természet minden szép
sége. Az árnyas ligetek, ezüstlevelü 
olajfák, a keleti vidékek száz és száz 
gazdagsága. Kis fehér házai messze 
csillognak a verőfényben. Olyanformán 
építették ezeket a házakat, hogy mind
egyik magasabban fekszik az előtte 
lévőnél, mintha egyik se akarná el
veszíteni azt a gyönyörű kilátást, 
mely eléje tárul.

A meglehetősen szűk utcákon élénk 
élet uralkodik. Az asszonyok lágyan 
omló, sávos ruháikban festői látványt

— Görényfőd ú r ! itt a pénze. Ad
jon helyette másikat. A takarékban 
nem fogadják el. Azt mondják, hamis.

— Mi közöm hozzá ? 1 én tőlem 
nem kapta. Én nem csinálok rossz 
pénzt — szabadkozott Grünfeld úr, 
mialatt annyira rázta, hadonázta a 
kezét, mintha csak jó forintosokat 
akart volna belőle kirázni.

— De Istenemre, mondom, itt kap
tam. Hisz máshol nem is voltam ; — 
bizonyította Pitye Ferkó. De hasztalan 
volt minden erőlködése, nem cserélte 
ki a rossz pénzt a boltos, sőt még 
ki is tolta az atyafit a boltból, amint 
hangosan követelte igazságát.

Pitye . Ferkó, ha nem is éppen a 
Vörös tengerbe, de a Rába fenekére 
kívánta a Grünfeld boltost. Próbálta 
máshol kiadni a hamis forintot, de 
nem sikerült neki. Végre amint egyik 
utca sarkon nagy e'keseredéssel csó
válta a fejét, találkozott Csiza Gergővel.
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nyújtanak. Ruhájuk felső része tarka 
hímzésekkel és kendőkkel van díszítve. 
Fejükön gyöngyökkel kivart sapkát 
viselnek, melyről hátul hosszú fehér 
fátyol omlik alá.

De egyébként is ugyancsak hangos 
az utca. Kereskedők, árusok szalad
gálnak, hangosan kinálgatva szebbnél- 
szebb árujukat. Az iparosok műhe
lyéből kihallatszik a kalapács zuho- 
gása, a gépkerekek zakatolása és 
mindebbe beleszövődik a legények 
vidám éneklése.

Sok temploma van. Mellettük egy 
egész sor kolostor, iskola. Legszebb 
temploma az, mit ,.Jézus születése 
templomának“ neveznek. Hatalmas, 
nagy templom ez. Széles főhajója 
mellett, két oldalt két szép mellék
hajója van.

A főoltártól jobbra és balra lépcsők 
egy mélyebb, földalatti templomba 
vezetnek. Ez a rész 12 méter hosszú 
és 4 méter széles. Ablakai nincsenek, 
hanem díszes lámpák és mécsesek 
oszlatják a sötétséget. Az egyik fül
kében fényes ezüst csillag ragyog 
felénk. Ez az a hely, hol állítólag a 
Megváltó született.

Szemben ezzel egy mélyedést mu 
togatnak, hol a jászol állott. Ezen
kívül is sok emlékeztető szól Jézus 
életéről. Az egyik a napkeleti bö'csek 
hódolását mutatja, a másik József 
menekülését Egyptomba.

Fájdalom, ezek csak külső emlé
keztetők, melyek egyáltalában nem 
mutatják, hogy a szent templomban 
Jézus lelke is ott lakik. Sőt inkább 1 
Sokszor játszadozó gyermekek lár
mája, emléktárgyakat kinálgató keres-

— Mi baj, Ferkó ? Tán a fogad fáj ?
— Hej Gergő testvér, tönkre va

gyok téve. Hamis forintost adott 
vissza pénzemből a Görényfőd zsidó 
s nem veszi vissza és máshol sem 
fogadják el. Hogy az ördög vinné el 
az ilyen pénznek a megcsinálóját!

— Csak az a bajod. Sose emészd 
amiatt magadat. Add ide, vissza adom 
én annak a zsidónak.

Ezzel Csiza Gergő a bal markába 
fogva a hamis pénzt, beköszöntött a 
Grünfeld úr boltjába.

— Adj’ Isten jó napot. No van-e 
sok egészség, tejes úr ? bizalmasko
dott az atyafi.

— Alászolgája, kedves szomszéd. 
— Fogadta a boltos a köszöntést. — 
Mi tetszik kérem ?

— Először is eresszen ebbe az

kedők ajánlgatása, az egymással 
versenyző bennlakók veszekedése hal
latszik a szent templom falai között. 
Azok, kik kegyelettel, hitet erősítő 
emlékezéssel jönnek ide, fájdalommal 
néznek maguk elé s kételkedve mon
dogatják : „a templom az itt van, de 
hol van a Krisztus lelke ?

Bethlehem lakossága különben 
70C0 Jélekre tehető. Ezek közül 
mintegy 66C0 katholikus, 300 moha
medán és csak 100 protestáns. De 
most már a protestánsoknak is van 
templomuk. A németek protestáns, 
buzgón vallásos császárnéja gondolt 
rá, hogy ezen a szent helyen, az ott 
élő protestánsoknak is kell templomot 
építeni. Azóta ott is hangzik az Isten 
igéje az a nagy „örömhír“, s vezeti a 
híveket életük ama Bcthleheme felé, 
hol számukra is megszületika Krisztus.

Számok a bibliáról.

A brit bibliatársulat 1909/10, évi 
jelentése fekszik előttem. Micsoda 
kedves kis füzet ez ! Szeretném azok 
kezébe adni, kik csüggedten nézik a 
mi korunk életét s fejcsóválva mon
dogatják : hova lett a régi vallásos
ság !.. Ezeknek szeretném odaadni 
ezt a kis füzetet 1.. Azt mondanám 
nekik: nézzétek óh kicsinyhitüek, ez 
az Isten-igéjének a diadalmas hódító 
útja 1.. Ha pedig a biblia terjed, ha 
ez a szent könyv bemenetelt talál a 
hajlékokba, kell-e akkor félnünk?.. 
Nem végzi-e el a szent Isten a saját 
munkáját és nem viszi-e diadalra a 
saját ügyét ?..

üvegbe két deci folyadékot — a tor
komnak.

— Pálinkát, hehehc, ugy-e kedves 
szomszéd ?

— No ippes azt. Osztég egy pakli 
dohányt is adjon; — szólt az atyafi 
s egy húsz koronás bankjeggyel fi
zetett.

Grünteld úr tizenkilenc korona negy
venhat fillért adott vissza, amely között 
volt négy darab egy forintos is. Csiza 
Gergő markába szedte a visszajáró 
pénzt, mialatt a balkezében levő hamis 
forintossal kicserélte az egyik jót, el
kezdő egyenkiní vizsgálni a pénzeket 
s hamis forintost pedig nagy fontos
kodva magasra tartá, úgy vizsgálgatta 
minden oldalról.

— Nü, talán nem jó az a furint? 
— kérdezte Grünfeld úr.

— Én biz' úgy vélekedek, hogy

Az elmúlt évben ez az agg biblia
társulat 6 millió hatszázezer bibliát 
terjesztett el. De nemcsak terjeszté
séről, hanem arról is gondoskodctt, 
hogy minden ember a saját anya
nyelvén olvashassa. így most már 
összesen 424 nyelvre van lefordítva 
a szent könyv. A terjesztés munká
ját 1100 utazó bibliaárus végezte.

Ez a munka bizony nem könnyű. 
A bibliaterjesztőknek sok nehézséggel 
kell megküzdeniök Sok helyen a mű- 
veletlenség, máshol a közönyösség, 
ismét máshol a felekezeti türelmetlen
ség állít akadályt. De azért mégse 
csüggednek azok, kik az Isten igéjét 
nemcsak a kezükben, hanem a lel
kűkben is hordozzák.

Belgiumban, ebben az erős kath. 
országban (7 millió lakosa közül csak 
25 ezer protestáns), több mint 26 ezer 
bibliát eladtak.

Ausztriáról szomorú dolgot olvasunk 
a jelentésben. Egy régi törvényük 
tiltja, hogy a bibliát a házakban árul
ják. Csak megrendelést szabad elfo- 
gadnuk. Két bibliaárus mégis csak 
házról-házra vitte az Ur igéjét. Mind
kettőt elfogták s fegyencruhában tol
vajok és rablók közé zárták.

Olaszországban 76 ezernél többet 
adtak el. Szibériában 50 ezret, Portu- 
gálában 8 ezret terjesztettek el. Egyp- 
tomban 55 ezer, Északafrikában 18 
ezer bibliát vettek meg a benszü- 
löttek.

Minket természetesen különösen a 
jelentés Magyarországra vonatkozó 
része érdekel. Hála Isten, itt is emel
kedést találunk, mert 106 ezer biblia 
elhelyezéséről ad számot. Érdekes

hamis ez a jószág, akárcsak a büg- 
göri kis menyecske.

— Lehetetlen 1 — kiáltott ijedten 
Grünfeld úr s átvette Csiza Gergőtől 
és fejcsóválva vizsgálta. — No azért 
jó pénz, csak tessék eltenni, — akarta 
az atyafira dukmálni.

— Ha jó, csak tartsa meg Görény
főd úr magának. Nekem adjon he
lyette másikat, — tolta vissza az 
atyafi, s Grünfeld urnák nem volt mit 
tennie, mint mást adni helyette.

S amint az agyafúrt Csiza Gergő 
eltávozott, Grünfeld úr fogait össze- 
csikorítva vizsgálta át ismét a pénz
tárát, hogy nincs-e még több hamis 
is közte ? S aztán bősz haraggal át
kiáltott feleségéhez:

— De hova is tetted te asszony 
az eszedet 1 Nem is egy, hanem két 
hamis forintot vettél el.
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kis történet, hogy egyik erdéjyí köz
ségben a képviselőjelöltet bibliával 
kínálta meg a bibliaárus. De az visz- 
szautasí,tóttá. Egy pár ember, ki ezt 
látta, azt mondta, hogy csak olyan 
embereket kellene képviselőknek m eg
választani, kik az Istent félik, mert 
csak azok. szeretik/ igazán a népet.

íme. igy hódít mindenfelé a  biblia. 
Amely családban helyet kap. —-j ott 
vele együtt lakást vesz a boldogság 
és szeretet.

Befejezésül egy kis történetet mon
d o k  el a jelentésből. Belgiumban az 
egyik bibliaárust nagy örömmel fo
gadta a ház asszonya. Az első szava 
az yo j^É qlo tk^ í^gdzi bibliát? Mikor 
aztán az igenlőleg válaszolt, elmondta, 
hogy .az m r a .  valgho] négy kiszakított 
'biblialevelet talált. Elolvasta s azóta 
csak^eg^y^gyj^lt kewie. megszerezni 
és elolvasni az egész bibliát! . . .  És 
mopJ.yjsjje,sédéig, m ent' ez a. vágya. 
Bizonyára meg is találta az egész 
fin&TjB&I ke^ettybpldogsagqtj «nm 

_G-, £ n p , p e r Ä f ,̂ ó e s z ty é n e k, , csak 
négy ^ v ^ sa ^ q ß  /^ b e lő le ,  —
de jjgje & a)|i Jh|ap^g}. ,g

S szívetekkel iß, és vágyódás :! ébred 
bennetek az egész szent-könyv után. 
Meglátjátok, 11 boldogok;, lesztek, ha 
olvashatjátok 1 . . i t g j . j >(!>[ t-,loxA

:i- / mn .Vió'  ! j■ t iii; t t iV is i i
- n ő m  e v b o á b t é d  a e le  >1i j j s  n  P e n s e n

Karácsony a börtönben.

Régen történt. Akkor még az 1105. 
évet irták. jRöchelbeim sziklaváriba^ 
nagy. foglyot rejtegettek a tömlőé 
mélyén. A fogoly IV. Henrik császár 
volt, az pedig, ki fogságban tartotta, 
saját fia. A z ősz, császárnak a meg
aláztatást, éhséget s a j djiqcg. ;í|é}i 
fagyot is végig kellett szenvednie.

gljcjtjt karácsony ünnepe. A vár 
kápolna kis harangja.is megcsendült, 
.hogy, hirdesse azt a  régi, mindig 
m egújító iörömöt. a  vár nagy lakát- 
sában is mindent elkészítettek; Éppen 
feltárult az ajtó s kézen fogva vezet
ték be szemükfényét, drága kis 
leányukat agyerfyákjjól csillogó, gaz
dagon feldíszített karácsonyfa alá. 
j A kis • leány egy pillanatig boldo
gan nézegette a csillogó fát, a drága 
ajándékokat, de azután lassanként

könybe borult a két szénié. Szülei 
megijedtek; jQ pedig sirvá könyör- 
g ö tt : hadd í Vigye le a szép ajándé- 
:kőkatúa sötét börtönbe, a hol az  /a 
jó arcú, ősz fogoly bilincsei csörögnek.

^'^Ríéisó'da állhatott volna ellen egy 
ártatlan gyermek kérésének, karácsony 
ünnepén? Az apa fogta a karácsony
fát, az anya',’jiésx/Éti kis leány bort, 
jiecsenyét, süteményt vittek maguk
kal. Lenn a föld alatt csikorgott az 
ajtó s a következő pillqnatbátí ott 
égett a karácsonyfa a szegény fogoly 
börtőneírer?. És világosabb, melegebb 
lett a szobábin. Annak a Krisziäl- 
'háér’'á^'fszét'ététe íntágított és mére- 
g íte ttf 'k i[ezi'ön a napon a világra jött.

A fogolyxszemében könnyek csillog
tak. Bilincse? kezét rátette a kis leány 
fejéig és igy szólt : „amint te engem 
megvigasztaltál és boldoggá tetté), 
úgy szeressen és áldjon meg téged 
az Atya, Fiú, Szentlélek Isten !. . .

Az imádságot meghallgatta a jó 
Isten, A kis leány. Hildegart volt a 
nave, kegyes életével áldása lett 
so k ak n ak ! i! I . rjío)

ci--- 1 ----- ■ • • L
imádsággal kezdődő és végződő ün
nepély : tárgysorozatában sok szép 
Jéíifek-r' é$J 'ázátyáfó rvdft. ‘J Pelófviteást 
'Bárídy"Miklós segédlelkész tártdítj n 

Az apák szellemébert. A ^fö iestán s 
buzgósag es, áldozatkészség,nem  hal 
lei a fiákból se. Szalay József a tárnok
réti egyházker. (Győnnegye) felügye
lője s testvére Szálad -Ferenc 1 atyjuk 
emlékére 1000 koronás alapítványt 
jöttek gyülekezetük javára. /Vz áldo
zatkész Íjak a buzgó apa nyom dokon

f§;
nak s elhunyt gyermekei nevefjjßQ.p 
koronás alapítvánnyal örökítette meg. 
A fiák cselekedete méltó az apa em-

jßsaerv Jfobß nsllfl farinev
f siyillé4öS)!É!stély. A soproni " á h ^ y -  
‘glál’háHgátói StíwSt negyedik ‘VáMáV- 
ti apján 'SZdMÖáffiéífyelrP sikWifit-^fflS- 
Sós-:eátélyt'; tartották!,J Az1 döféí^
<}ag : [jftűSofáfiáh ;v á lfá sö s  0 ááávatatök  
é s  karén ek ek  tm ítafc G yö n y ö rű  fYef- 
%ilVá5ásfx tartóit B áncső^ & íitá l ;'tfiéőf. 
akad. igazgató , m ely d t1 k^fiágykkáiWih. 
J ^ ö ^ s é g  xJP i^ Y d gjg  r;Wagy.ijérdeklő- 
d ésse l h a l l g a t , b ln ü iO  o íse ln ó á  —

J^mpl^av^tás Amerikában  ̂new-

b unswicki evang. gyülekezet, méjy 
sokáig pásztor nélkül volt, csak most 
ősszel kapott evang. papot!1 jN lm em  
Károly ev. lelkész, kinek egy szlö  
cikkét éppen mai szádunkban kdzoi- 
jük. ment ki hozzájuk. Magyarország
ból1. Azóta,“á tiag y te i^ t niühk^snépből 
álló gyülekezet nagy rnnökát Hégzett: 
íteihplomot 1 építetteken Persze ez 'is  
amerikaias gyorsasággal történt, Szep
temberben 11 vettek telkety> reformáció 
[ünnepén tették le azealhpkövet s raoSt 
kárácsúnyemásodik >l ünnepén i‘a ! kész 
templomot fel is szentelik. .A.templom

kábán elő magygo ,• építész, Szajp^i 
Imre építette. Karácsony ünnepen gon- 
<dbljünk sZéretettel 'ídegéribfe száftadt 
ieVángélikuS1 '-Hfer-érn'feré s ' FMdsá^báfi 
egyesüljünk azokká!, kik1 [AjdöhdüH?fd- 
jje tm d p k  a j ^ p l b ^ . fA  jó js te m á ld ja  
-KVf&íiffiisili) templompt)í,^;ltitzgó >ielr 
készt s mindazokat, kifijjragngßi mád- 
k p zn ak !
.boxarnose g'jvbad.. jiir.aloKifcl A —

A soproni, gyülekezet korebql. A
Söprőit'?' refíj" büẐ CT0%Jarí^.Jí̂ ü leke- 
zetben pezsgő, vallágó3>l éfe-lRík<M. 
.4  kebc^begs^epfíáfió eyangpjifjusági

.jfeltöl
L a p u n k  f r e d te »  ó lb á s ó in a k ,  

m u n k a it ír s a ír u tk  é s  b u zg ó 'te r~  
je s z tö in é k ,  'W Üétléésil é s  ta n í tó  
u l t i k n a k : >0 bóM&g ;I k a r á é s ó U y i  
f in n e p e k e tnáS^bM dm j 'u jeststém

g g é lm é  id g y é n  m e g e lé g e d é s t  é s  
b é k e ssé g e t m in d e r t  s z í v b e ' é s  
h a jlé k b a .’^  — ! nepMorío.I 
IQ'őgieO ßsieD oJls'/Jä a ~ü LlolnüiO

.inlámdub mfinyjß sb
Lelkészb^ktatás. ^  m p^tr/héten

9
S® i ä
\  k, » \ - y j  I »  m fy  
M em  M m m  é n m

czian Jabos esperes vegezte. Meg- 
fäTefit a'j-ftfvárfö kfíidhttségü iy!fe részt 
■>Héfték ' ‘d i ’ öiiffiÜä 'felé’-
■RéSáétefe ; 1 firdtéYktáfá§ jútari
;á Z !Jdj f^fit é s z'Js á éj? Aé ii tí S zŐfi1 fő beáZé'-
-áéti^ a íői!t.saocf nBÍSi; ^  ■ 'J ,s o í  81 

.. eserisgeaeloi tíojláid
Kemenesmagasi ünnepe. A ^ 001

né^f'édlk ̂ Vaöárrrapj'án'^ z e p , vallásos 
^ r tn é ^ ^ f*  tárfÓtt a. "búZgó ÓRédénééi- 
magasi (Vasrfregydy/gyuidfi?dzÄniAri
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-és olvasó-egylet az elmúlt ádventi idő
sszakban is egész sorozat vallásos es
télyt tartott, melyeket a. közönség 
nagy számban látogatott. Reformáció 
-ünnepén tartották az első estélyt, 
mikor is dr. Démy Lajos elnök meg
nyitó beszédet mondott, Zábrók Dé
nes lelkész pedig Luther reformátorrá 
.fejlődéséről felolvasást tartott. A kö- 
-vetkező estélyeken Geleji Frigyes ta
nító „A szeretet munkájáról“, Zábrók 
Dénes lelkész pedig „A legnagyobb 
-öröm ünnepéről“ tartottak felolvasást. 
Azonkívül karénekek és szavalatok 
egészítik ki a műsort, mely mindig 
■egyházi közénekkel kezdődik és vég
ződik.

Jótékonyság. Néhai Erdélyi Sándor 
végrendeletileg 300 koronát hagyott 
a tárnokréti (Győrmegye) gyülekezetre. 
A nemes, cselekedet egy hitbuzgó, 
áldozatkész élet méltó befejezése.

Az evang. egyház küldöttsége. A 
magyar evang. egyház küldöttsége 
most tisztelgett Héderváry miniszter- 
elnöknél, kinek az egyetemes egyház 
emlékiratát átnyújtották, melyben az 
1848. évi XX. t.-c. végrehajtását sür
geti. A küldöttséget Báró Prónay 
Dezső egyet, felügyelő vezette.

Uj gyülekezetek. A dunántúli egy- 
;házker. két leánygyülekezete a leg
közelebb anyagyülekezetté alakul: 
Udvari (Tolna-m.) és Kaposszekcső 
-(Baranya-m.). A jó Isten segítse a 
“buzgó leánygyülekezetek nemes tö- 
-rekvését.

Itthonról.

A költő lánya. A Szózat írójának, 
a nagy magyar költőnek, Vörösmarty 
Mihálynak a leánya a múlt héten halt 
meg Budapestep. A volt minjsztar- 
elnökqek. Széli Kálmánnak volt a fe
lesége. Nemes leikéért mindenki a 
legnagyobb tisztelettel vette körül.

Az egy gyermek rendszer. A múlt 
.fiétön dunántúli vármegye be
vonásával .^^posyápon?gyülgst tartot
tak, melyen megbeszélték,; högYiiítni- 
képpen,jlf^etng,jjari-,rnÍn)djobbanI elha

ló  asjfep " m j t o k é )  j
1*%P Ä f i b i  Al-jgyÖfcS ifcOS63#5

£  t á r M y b ^  A o k P n i Ú n á ' ' h o z .  j 
^ n e fe jjfp b ^  PbfflWÁoíp&l szpjftnak, ! 
hogy a pappk, a^yegyMe^ünéyel;^- { 
(í9fc^áfik^kei}n»sfl9í?^^éritSél<NVjiasza
Apfitt „ g ^ g l q f e v e í k i g y ^ '  ú t l á í W -  j
.Mo^osjts/ik rf^Pfflkpgödé^, ftprypjm 1

i • ■ léptptep# 
'ar-!M5S§^g:#géázsége6 

terjeszkedését szolaáljan<Mé<í§§Í^Ó#

a véderőtörvény, mely most az egyet
len fiúnak kiváltságot biztosit. Több 
gyermekű családnak adókedvezményt 
kell adni. Igyekezni kell a népet a 
mezőgazdasági szakismeretek terjesz
tésével jövedelmezőbb gazdálkodásra 
tanítani, hogy egy család minél kisebb 
terület okszerű műveléséből mégéljen.

Az alkoholizmus ellen. A magyar- 
országi nőegyesületek küldöttsége 
megjelent a miniszterelnök /előtt s 
arra kérte, hogy a kormány tegyen 
lépéseket az alkoholizmus korlátozá
sára. És pedig terjessze ki a vasár
napi munkaszünetet szombat délután
tól hétfő reggelig s rendelje el, hogy 
ezen idő alatt a pátinkaüzleteket és 
korcsmákat is bezárják. Ha ezt meg
tenné a kormány, bizony áldásos 
dolgot tenne 1

Hogy dolgoznak a katholikusok ?
Most tartotta kath. népszövetség évi 
gyűlését. Jelentésükből megtudjuk, 
hogy a Szövetségnek 241 ezer tagja 
van s a múlt évben 1136 gyűlést és 
2000 nél több értekezletet tartottak. 
Protestánsok, ébredjetek! Erő csak 
az egyesülésben és munkában van!

Anglia Magyarországért. Mióta 
Ausztria-Magyarország jogos tulajdo
nát, Boszniát egészen tulajdonába 
vette, Szerbia folytonosan gyalázza 
nemzetünket. Újságjai telve vannak 
szennyei-sárral. melyekkel Magyar- 
országot piszkolja. Most végre Anglia 
megsokalta ezt a dolgot s nagyköyet- 
jével figyelmeztette Szerbiát, hogy ezt 
a piszkolódást hagyja abba, mert 
ebből kellemetlensége csak Szerbiá
nak lehet.

Elfogott kivándorlási ügynök. Kas
sán megint elfogtak egy Gelb Már
kus nevű kivándorlási ügynököt, ki 
az embereket a kivándorlás^ rábe-

"bzélté'j ázütán pénzükkel njeéézökötf.nßvgofi — lünda-jfnen rru;b" lyrird
jsa rno 
m o r é d Az ország dolgáról.
giga!/ .önnel gavod al molqmot noyli 
-olrA képviselöházból. A felhatalmazási 
javaslatot már elfogadták. Mó'St vette 
.kezdetét a készpérizrfizetésekről s a 
közős bank iméghosszabbitásájól szóló 

■Adfaj Élpreláthatóan; ez a ; kérdés isok 
VihartjtÁmasztíflz, országházharn^om
-b: Az egészség védelme. Egy .nagyon 
tforKös gnötvényjavasflatót; >iíogadoftníj^l 
,« képPiselőház, nwlíyel kimondta; iho^y 
^rrfehétiföKsförfiíióm.saalaad a gyujtó- 
igyárfiásnáll használni: rEzáhaJt sok ezer 
(MŰier: iiegéessségétxívódeiküézi: !agitön- 
^é^iReroétoetőtegi ha marosan ik e rü l  
AuSnfi.t.ac.jgyermekmurikásDkf, védeL 
SRéi ênisis Jadöbi gogéamomoyVI .dús 
jrriAz .állattenyésztóa .felie ndjtése. .A

jövőben várhatjuk az állattenyésztés 
felkarolását is. A jövő évi földmive
ié sügyi költségvetés négy és fél mil
lióra emeli fői a tenyészállatok köz
vetítésére szánt összeget. A közsé
geknek és kisbirtokosoknak 20°/o 
árkedyéztnényt biztosítanak apaálla
taik beszerzésénél. Ha gazdák össze
állnak s valamely gazdasági egyesülőt 
közvetítésével kölcsönpénzen vásárol
nak tenyészállatokat, nemcsak olcsóbb 
állatokhoz juttatja a vásárlókat, ha
nem három éven át a kölcsön ká- 
matjának a felét is fedezi. Csak az a 
baj, hogy népünk nem ismeri ezeket 
az előnyöket, s igy aztán nem tudja 
kihasználni.

Jövödelememelés. Múltkoriban Széli 
Kálmán volt miniszterelnök nagy be
szédet moidott az országgyűlésen s 
arról beszélt, hogy az ország jöve
delmeit növelni kell. Rá is mutatott 
néhány forrásra, mint például a szesz 
nagyobb megadóztatása. Ez alkalom
mal talán nem érdektelen, ha rámu
tatunk arra, hogy milyen szép jövö- 
delmet teremthetne az állam magának 
az agglegények megadóztatásával. 
Végtére is ezek elég könnyen élnek, 
fizethetnek valami külön adót is. 
Magyarországban majdnem 988 ezér 
30 évnél idősebb legényember él. Ha 
ezekre fejenként 30 koroa adót vet
nének ki. úgy az állam egyszerre 
huszonkilenc millió hatszázhuszon- 
nyolcezer négyszázötven koronát 
kapna. E z pedig bizony sok pénz. 
Ha ezüst koronában egymás mellé 
raknák, Budapesttől elérne körülbe
lül egészen Brassóig. Hát bizony 
erről érdemes volna egy kicsit góii- 
dolkodni.

t r
vavvő. i.  A nagyvilágból 2 -.w*»
mtwmuo 's.» w tö , -.P • »

A nyavalyatörés gyógyítása. Az
újságok arról adtak hirt, hogy egy 

•órdsz '.orvoS/luj.' gyógyszert talált fel 
a nyavalyatörés "ellen,I9ftielyé?1 mál- 
száznál több esetben sikerrel hasz
nált. Bárcsak adna a jó Isten erőt 
az Jiatajnjatj-véhot^
ezen a rettenetes betegségen.

VastM^Wajk:’̂  em régen a francia 
yksúlía9ÓÍé/- sztrájkoltak, most pedig 
jPórtügál!áb8nl|bffeléjtkeáttete ' ■nieg/ az 
emberek esküjükről I ésl  kötelességük
ről ^  íszítírójkba''ilépíél?. u Majd:neMTaz 
Jösszies vonatok; !‘-rhegälhakj Az^Sliö- 
másokat katonaság őrzi,-íffierL félnek?, 
4iogy a. lelketlefp, áztPáfítolók';föffob- 
baótják -a» 411omásökatai Öl i: nótáié 
i nAnvilágbékéórt 8«éi^íéd#dl5«l¥ é/gjr 
áldásos ;mózgalóm,-,'Wieliyiíf&|í hfóówft
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elakarja törölni s biztosítani akarja a 
vílágbékét. Fájdalom, eddig még nem 
vezetett eredményre a mozgalom. Az 
egyes országok az eddiginél is na
gyobb összeget fordítanak a katona
ságra. Most azután az amerikai köz
társaság elnöke vette a kezébe a 
dolgot. Tárgyalni kezd a nagy álla
mokkal s olyan határozatot akar ho
zatni, mely a fegyverkezést, a kato
naság létszámát is korlátozza.

Dróttalan távbeszélő a tengeren. 
Megint egy csodálatos találmánnyal 
gazdagodott az emberiség. Feltaláltak 
egy készüléket, mely lehetővé teszi, 
hogy a tengeren két hajó akkor is 
beszéljen egymással, ha nincsenek 
dróttal összekötve. Francia hajókon 
végezték a kísérletet s az fényesen 
sikerült.

Egy amerikai ágyulöveg. Nem régen 
készült el a legnagyobb ágyulöveg. 
Amerikában, egyik partvédő ágyúhoz 
készíttették. A löveg olyan magas, 
mint egy ember. A szélessége majd
nem fél méter. A súlya 2400 font. 
Ha kilövik, 20 mérföldnyi utat tesz 
meg. Hát bizony ez mind szép dolog, 
de a legszebb az, hogy egy ilyen 
ágyulöveg 30 ezer koronába kerül. 
Kár ezt az ágyút ha csak egyszer is 
megtölteni.

A kolera pusztítása. Madeirában 
borzasztó pusztítást visz véghez a 
kolera. Az áldozatok száma napon
ként kétszáz ember.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 %, szélessége 39 
%. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás es portó) 
20 fillér. Megrendelhetők: Kapi Béla 
ev. lelkésznél Körmenden.

Valakiket megkötöztök a fö ldön.. .
Elbeszéli: M adór M átyás.

Máté 18 ; 18.
Az 1755-dik esztendő márc. 9-dikét 

Írták s böjt 4-dik vasárnapjának ün
neplésére gyülekeztek közelből s tá
volból a hívek a felpéczi gyülekezet 
templomába.

Erős kőkerítés fogta körül a temető 
elején álló igénytelen, nyugoti olda 
Ián kőlábakkal megtámogatott, torony 
nélküli templomot. Az előtérben álló

haranglábon már a másodikat is el
harangozták. A kőkerítés kis ajtaja 
előtt Krnoskó Pál tanító uram álldo
gált a gyülekezeti gondnok, a köz
ségi nemesbiró s több egyháztag tár
saságában, vizsgálgatva a templom 
felé sereglőket.

— Mondja csak rektor uram, kik 
azok ott azzal a két szép pejlóval, 
akik most szállnak le a kocsiról ?

— Az Veöreös Mihály gazdálkodó 
Győrből egész családjával s néhány 
jó barátjával együtt. Nyomon követi 
őket Fischer József gabonakereskedő, 
kinek két tölgyfahajója jár a Dunán. 
Mióta 1749 ben királyi parancsolat 
folytán a győri evangélikus és refor
mátus templomokat elvették, alig van 
vasárnap, hogy a felpéczi templom
ban meg ne jelennének.

— Hát azok hova valók, akik most 
fordulnak be a sarkon 3—4 kocsival 
is — kérdi a rektor kis fia ? Úgy 
látszik, messziről jöhettek, mert lo
vaikról szinte csepeg az izzadtság.

— Bizon, azok nagy útról jönnek, 
mert ha emlékezetem nem csal, az 
első és második kocsin Moson-megye 
Lébeny községéből, a harmadikon 
Öttevényről valók ülnek, kik való
színű Győrött találkoztak össze.

Krnoskó Pál még be sem fejezte 
szavait, már is újabb és újabb kocsik 
fordultak a templom-utcába, melyeken 
részben ruházatuk, részben régebbi 
ismeretség folytán az ott állók komá- 
rom-megyebeli banaiakat, Győrmegye 
keleti feléről való bönyi, baráti, csa- 
naki és ménfői hitsorsosokat ismer
tek fel.

A keskeny utca kocsikkal, gyalog
érkezőkkel lassanként annyira meg
telt, hogy mozogni is alig lehetett.

— Hej mester uram — kérdi Fon- 
tányi Ádám nemesbiró — hogyan 
fogadja be ez a kicsiny templom azt 
a roppant tömeget, melynek három 
ilyen templom is kevés lenne. Mégis 
jó volna már egy nagyobb templo
mot építeni!

— Könyű ezt biró uram mondani, 
de megtenni a mostani viszonyok kö
zött lehetetlen. Hisz tudhatja, hogy 
most három éve, mikor már attól 
tartottunk, hogy ez a templom fe
jünkre szakad, fél esztendeig kellett 
Győrbe és Bécsbe szaladgálnunk, 
vizsgáló bizottságokat fizetnünk, míg 
végre annyit megengedtek, hogy a 
nyugoti oldalon azt a két támasztó 
oszlopot építtethettük templomunkkoz, 
hogy a fal kidülését megakadályoz
zuk. Nyomorúságos időket élünk, de 
mi mégis különben vagyunk, mint

ennek a tömegnek nagy része, kik
nek templomaiban pápista pap miséz, 
a mienket legalább eddig megtartotta 
az Isten.

— A felpéczi nemesség nem is en
gedi ősi ji ssából kiforgatni magát, —- 
szólt közbe Ihász Benedek — csak 
egyházi uraimék álljanak résen s vi
gyázzanak, hogy gonosz áskálódok 
közöttünk a jó békességet meg ne 
rontsák s olyan Horváth Ferenc-féle 
templomkerülő, parázna és rendetlen 
életű emberek szent vallásunknak te
kintélyét ne rongálják.

— No, e tekintetben éppen nem le
het panaszra okuk, válaszolt Krnoskó 
Pál. Huszonöt éve szolgálom az Urnák 
ezen szent gyülekezetét, de Bárány 
János tisztelendő urunkhoz hasonló 
buzgalmu lelkipásztor oldala mellett 
még nem működtem. Megtesz ő —- 
mondhatnám erején felül — mindent,, 
ami által ezt az eklézsiát védheti, 
emelheti s itt a keresztyéni jó erköl
csöket ápolhatja.

Horváth Ferencet említi kegyelme
tek. Mindég gyalázatos ember volt 
felesége életében is, amióta pedig az. 
meghalt, egyenesen az ördögnek adta 
magát s szégyene gyülekezetünknek. 
Tisztelendő urunk három év óta foly
tonosan feddi, dorgálja, kéri, könyörög 
neki, de az csak annál megátalkodot- 
tabb lesz. Jól tudják, hogy a múlt 
vasárnapi templom előtti tanácskozá
suknak is főtárgya, ennek az Istentől 
elfordult embernek megrendszabályo- 
zása volt s ma az utolsó eszköz, a 
gyülekezetből való kizárás fog ellene 
alkalmaztatni, de ennek csak akkor 
lesz sikere, ha az egész gyülekezet 
a tisztelendő ur oldala mellé áll.

Eddig jutottak beszélgetésükben, 
midőn megkondultak az isteni tisztelet 
kezdetét hirdető harangok. A tanítá 
sie'ett a kórusban helyét elfoglalni, 

j  a lelkészlakás ajtajában pedig meg- 
I jeient szenicei Bárány János lelkész 
j magas, szikár alakja, amint balkar

jára veiett palásttal, mélyen elgon
dolkodva lassú lépésekkel haladt a  
templom felé.

A templom környékét teljesen be
töltő hívek, mély tisztelettel hajoltak 
meg a szeretett lelkipásztor előtt 
s nyomában haladva elfoglalták azt 
a csekély helyet, mely a szorongásig 
megtelt templomban az oltár felé 
lépkedő lelkész után maradt.

Buzgón, bánatosan, panaszosan 
zendül meg a hivek ajkán az ősrégi 
felálló ének: „Uram Isten siess! Min
ket megsegíteni, Ily nagy szükségünk
ben : Krisztus Jézusért. Mi Urunkért, 
És megváltónkért“.
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Majd néhány bús hangulatú böjti 
ének és a szokásos oltári szertartás 
elvégzése után szószékre lép a lel
kész. A szent könyvből azonban nem 
a böjt 4-dik vasárnapjára rendelt evan
géliumi szent igéket olvasta fel, hanem 
Máté ev. 18 dik részének 15 — 18. 
verseit s ezek alapján ismertette az 
egyháznak Krisztustól vett kötöző és 
oldó. bűnöket megtartó és megbocsátó 
hatalmát. Kiemelte különösen, hogy 
amilyen felemelő és magasztos a bűn- 
bocsánat hirdetése a megtérő szívek
nek, éppen olyan leverő s elszomo
rító, ha a megátalkodottat bűneiben 
meg kell kötözni s a keresztyéni élet- 
közösségtől ki kell zárni. De minden 
egyes keresztyénnek közre kell mun
kálkodni abban, hogy a bűnös a köz
megvetés által bűneinek megismeré
sére s igaz' megtérésre vezettessék.

Az elhangzott beszéd és az azt 
befejező buzgó imádság után az egész 
nagy ünneplő közönség még a hallot
tak hatása alatt állott, midőn a be
fejező áldás helyett ismét felhangzott 
a lelkésznek felindultságától remegő 
szava következőleg :

„Minthogy a hali hegyen lakó Hor
váth Ferencz, már 1752-ben házas- 
ságtörőnek és paráznána kkinyilatko- 
zott lenni, mely cégéres gonoszságáért 
amint azontúl Isten országából kire
kesztetett lett, úgy megérdemlette 
volna, hogy keresztyény gyülekeze
tünkből és kirekesztenék. De mivel 
azt sokféle álnoksággal ezideig meg
gátolta, az ittlevő gyülekezet, tekint
vén vétségét, jobbulására mind ez 
ideig várakozott. Azonban nemhogy

megjobbult volna, hanem inkább szo
kott gonoszságaiban mind mélyebben ! 
elmerut és csak az elmúlt 1754 
esztendő karácsony hónap G. napján, 
a szent keresztségnek kiszolgáltatá
sakor Istentől elhajolt elméjét és az
óta is a kegyelemnek eszközei ellen 
való keresztény tartózkodását cégere
sen kimutatta és ezen szent gyüle
kezettől egy néhány Ízben lett hat
hatós intésre sem hajolt, hanem ma
gát nagy szomorúságunkra, megor- 
vosolhatlan gonoszságban és meg- 
áta kodottságban heverőnek lenni 
nyilván kijelenti. Azért én Bárány 
János, ezen evang. gyülekezetnek , 
hivatalos és felszentelt tanítója és 
lelkipásztora, mind lelki előjáróim- 
mal, mindezen számadásomra bízott 
szent gyülekezettel egyetértvén és 
velők lélekben összeköttetett lévén, 
a hatal m szerint, mely nekem az 
Ur Jézustól adatott, azon Horváth 
Ferencet, mint cégéres paráznát, ré
szegest, káromkodót, szentség csu- 
fulót és gonoszságai alá lekötözöm 
mind mennyen, mind fődön, az 
Atyának, Fiúnak és a szentiéleknek 
nevében Amen.

Es ekképen őtet mint fene ett ta
got, elmetszem, elrekesztem és eltil
tom az oltári szentségtő1, a szent 
keresztségnek igéretitől, az öreg élet
nek reménységitől, a szenteknek 
egyezségétől és nevezett szerint ezen 
felpéci gyülekezettől és velem őtet a 
pogányok közé, kiknek nincsen ré
szük a Krisztusban.

Az Isten pedig, aki nem gyönyör 
ködik a bűnösnek halálában, hanem

hogy megtérjen és éljen, fordítsa 
! ezen kötöző kulcsot azon Horváth 

Ferencnek megalázására és megtöré
sére. Ha pedig még tovább is meg
keményednék, siessen végbe vinni 
rajta az ő Ítéletét és törölje ki kö
züliünk a botránkoztatót. Keresztény 
hallgatókat pedig az Ur Jézus nevé
ben intem és kényszerítem, hogy tőle 
megvonják magukat és vele atyafi- 
ságosan ne társalkodjanak, hogy az 
által is megszégyenüljön és senki az 
ő bűnében és átkában ne részesüljön, 
sőt inkább hasonló vagy más rút titkos 
bűnökben előbb is ezen eset által 

, megtérésre felindíttassanak. Amen!“ 
(Bárány János sajátkezű feljegyzése )

Könny csillogott a lelkész szemei
ben és siri csend követte szavait. 
Mindenkit mélyen megrendített az 
elhangzott átok arról az ajakról és 
helyről, honnan csak áldó szavak 
szoktak hangzani. — Talán sohasem 
szállt nagyobb áhítattal a magasba a 
fohász : „ne végy minket a kísérteibe, 
de szabadíts meg a gonosztól.“ — 
Egy ember meghalt a gyülekezetre 
nézve. Mindenki gondolkodva kérdez
gette magában, váljon lesz-e feltá
madása ? Képes lesz-e a közmegve
tés megtörni azt, kit a szeretet szava 
nem birt megjavítani ?

Kevés ilyen szomorú vasárnapja 
volt ev. gyülekezeteinknek hajdan, 
de nagyon megszaporodna ma az 
ilyenek száma, ha a templomkerülő, 
szentséggyalázó, botrányos életüekkel 
szemben hasonló szigorúsággal jár
nánk el 1

Kedves János Barátom 1
‘ Nagy örömmel olvastam a levedet. 
Örülök annak, hogy jó egészségben 
vagytok, jól folynak dolgaitok, de 
kiváltképpen annak örülök, hogy olyan 
sokan olvassátok a „Harangszót“ s 
hogy az abban megjelent cikkeket 
meghányjátok-vetitek esténként a kály
ha mellett. . .  De hát azt irod, hogy 
az asszonyok is szeretnének valamit 
a maguk dolgairól olvasni, Zsófi 
nénim meg egyenesen azt izeni, hogy 
mondjak el neki valami „babonát“, 
mert hát „nem tojnak a tikok“. Pedig 
van neki vagy 40 darab, terítve van

előttük a kukorica, levegőjük is jó 
van, mert künn a szederfán, aztán 
meg Luca napkor megszurkálta őket 
a piszkafával, húshagyó kedden pedig 
az első fánkot is nekik ad ta! És 
mégis egyetlen tojást se „találnak“, 
pedig most ugyancsak jó ára van, 
10 fillérért is el lehet adni darabját. 
Kedves Zsófi néném, én magának 
olyan „babonát“ mondani, hogy attól 
a tyúkok tojjanak, nem tudok, mert 
olyan nincs is, de azt innen messzi
ről is megtudom mondani, hogy 
miért nem tojnak a tikok, s mit kell 
tenni, hogy sokat tojjanak. A legelső 
dolog persze, hogy jófajta, fiatal

tyúkjai legyenek. Nem kell ám itt 
valami extra fajtákra gondolni, ami
ket nagyhangon hirdetnek, dicsőíte
nek. A mi u. n. parragi fajtánk tel
jesen megfelelő a mi viszonyainknak, 
csak arra kell ügyelni, hogy mindig 
a jó tojó tyúkok után hagyjunk 
jércéket, s ha néha-néha egy nagyobb 
testű kakast szerzünk be, akkor 
sohase lesz üres a tojásos kosár, 
meg pénzelni is lehet szépecskén. — 
A Zsófi néném, meg a többi asszo
nyok tyúkjai éppen azért nem adnak 
elegendő hasznot, mert csak babonás
kodnak velük, de sem megfelelő 
táplálékot, sem jó helyet nem adnak
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nekik. A kukorica magában nem 
megfelelő takarmány a tyúkoknak. 
Adjon e helyett nekik főtt burgonyát 
vagy répát, korpával vagy árpadará
val, de különösen el ne feledje apróra 
szecskázott lóhert, lucernát vagy 
jóféle szénát keverni az eleségük 
közé, nyáron azon frissen, télen le
forrázva és kihűtve. Különösen a 
lóhert nem tudom eléggé ajánlani. 
Mert abban 30-szor annyi mész van, 
mint az árpában, kukoricában vagy 
búzában és fehérje is jóval több, 
már pedig sokat csak az a tyuk 
tojik, mely sok meszet kap, a húsát 
pedig a fehérjéből szaporítja. Ha 
lóher vagy lucerna nincs, ajánlatos 
a szárított akác, gyümölcsfa vagy 
csalánlevél is. Ha azután hetenkint 
egyszer-kétszer kendermagot, napra
forgómagot, cirokmagot, búza és 
árpaocsut és kevés kukoricát is kap
nak, ha nem sajnálunk tőlük egy-egy 
fej kelkáposztát vagy apróra vágott 
burgundi répát akkor majd meglátja 
Zsófi néném, hogy nem lesz panasz 
se a kendermagosra, se a búbosra. 
Csak aztán meg ne feledkezzünk a 
tiszta, mindig friss ivó/ízről se. Sok 
gazdaasszony erre kevés gondot for
dít. Azt hiszi, megtalálja ivóvizét a 
kút körül, a pocsolyában, vagy árok
ban, meg uram, bocsá ... a trágya
domb mellett. Aztán csudálkozik s 
el nem tudja gondolni, „mi lőhette“, 
ha egy-két napi gornyadozás után 
felfordul egyik szép tyúkja ? Hát bir 
annak oka igen sok esetben a rossz 
ivóvíz volt. Legyen hát gondunk 
arra, hogy tyúkjaink mindig friss,

tiszta ivóvizet kapjanak. Itatót ma
gunk csinálhatunk egy üres üvegből 
és egy serép vagy pléh tányérból. 
Az üveget megtöltjük vízzel s fel- 
forditva ráhelyezzük a tányérra s 
igy mindig csak annyi viz fog a 
tányérba ömleni, amennyit a barom
fiak elfogyasztanak; helyezzük el az 
egész alkotmányt valami védett helyen, 
erősítsük meg néhány karróval, hogy 
el ne dűljön s kész a legjobb itató
edény. Télen, hogy a viz a tálba 
be ne fagyjon, helyezzünk alája 
nappalra egy kis olajos mécsest, ez 
egy-két fillér költséggel az ivóvizet 
mindig langyosan tartja s nem fog
nak szép tyúkjaink torok, meg bél
hurutban elpusztulni. Legyen a víz
ben állandóan egy darab rozsdás 
vas is, mert ez igen hasznos a ba
romfiak egészségének fenntartására.

A másik ok, amiért nem tojnak a 
Zsófi nénim tyúkjai az, hogy künn 
hálnak a szederfán. Most is téli idő
ben ! Persze az azért van, mert sze
gény páráhnak nincs megfelelő óljuk. 
A sok korhadt, avult deszka, amiből 
a tyúkól össze van tákolva, telve 
van mindenféle féreggel melyek nap
pal meghúzódnak a hasadékokban 
éjj 3l pedig rávetik magukat a véd
telen tyúkokra, szívják a vérüket, 
zavarják nyugalmukat, csökkentik 
életerejüket s az eredmény, hogy 
nincs tojás.

A tyúkól lehet deszkából, vályog
ból, téglából vagy kivül-belül beta
pasztott sövényből is, fődolog, hogy 
hidegtől védett napos helyen álljon 
és minden része könnyen tisztogat

ható legyen. Fordítsunk erre kivált 
nagy gondot, mert a jövedelmező 
bar mii tartás egyik főfeltétele a tisz
taság. Az ülőket, a falakat, a tetőt 
meszeljük be minél gyakrabban a 
naponként jól kisepert aljakat hint
sük be hamuval, egy kis félszerben 
hintsünk fel nekik igy téli időben 
polyva hulladékot, hogy abban kapar- 
gassanak, legyen gondunk, hogy 
ennek eayik sarkában homok, hamu 
és kénvirág keverékében fürödhes- 
senek, tartsuk tisztán a tojófészkeket 
is, akko-i nem tizedeli meg barom
fiainkat a kolera meg más betegség, 
akkor Zsófi néném a szombathelyi 
piacra viheti a 10 filléres tojásokat 
s lesz kora tavasszal már csibéje elég, 
amelyekért az urak sok szép koroná
kat adnak. Tehát nem a babona a 
fő, hanem a helyes táplálék és a 
meleg, tiszta ól. Mindez pedig pénzbe 
alig kerül, csak egy kis fáradságba, 
amelynek t. i. arany a feneke. Vegyük 
elő most a plajbászt. Zsófi néninek 
van 40 darab tyúkja, ezek igy tartva, 
gondozva jövödelmeznek darabonkint 
legalább is 6 koronát. Negyvenszer 
hat korona az annyi mint 240 kor. 
Ejnye de szép kis summa! Ebből 
kikerül az adó, mi egymás és Zsófi 
néném sohse fog zúgolódni, ha adó
fizetést dobol a kisbiró, mert azt 
fogja mondani: sebaj, majd meg- 
tojják a tikok!“ Ezt izenem neki, 
édes Jánosom !

Téged pedig szívből üdvözöl és 
jó egészséget kíván szerető barátod

Győrvári puszta, 1910 dec. 20.
Kovács István s. k.

Karácsony estéjén.

Szánjatok, száüjatok, 
Fényes szárnyú angyalok! 
Szófogadó gyermekeknek 
Sok örömet hozzatok!

Kis fiúnak puskát,
Kardot oldalára,
Hadd rohanjon a hazáért, 
Ha kell a csatába.

Kis leánynak bárányt, . 
Aranyos csengővel.

Ibolyakék szemű babát,
Kis pi-pi kendővel.

Könyvet is hozzatok,
Tele dallal, képpel,
Kacsalábon forgó várral, 
Mosolygó tündérrel.

Szánjatok, szánjatok,
Fényes szárnyú angyalok! 
Palotában és kunyhóban 
Gyertyácskákat gyújtsatok!

Posa Lajos.

Karácsonyfa.
— Mese. —

Lehet biz’ annak jó ezer esztendeje, 
ha nem több. Magas hóréteg borította 
a földet és a lenyugvó nap piros su
gara tündéri fényben csillogtak a 
fagyos tájon. Néma csend borult a 
sötét erdőségre. Egyszerre csak ha
rangszó csendült a hósivatag felett. 
Karácsonyesti vecsernyére harangoz
tak. Amint az ősz sekrestyés meg- 
gyujtotta a templomban a gyertyákat, 
ősz szakálába mormogta az írás sza
vát: „lészen estvének idején vilá-



1910. december 2é. HARANGSZÓ. Í l .  oldal.

gosság“. (Zak. 14, 7.) A kis alacsony 
házakban az emberek felöltötték ün
neplő ruhájukat. Templomba indultak. 
Az öregek ott maradtak a kályha 
mellett, a betegek felültek ágyukban 
és kezüket a takaró felett imára kul
csolták. Hat a gyermekek mit csi
náltak? Padra és székekre térdeltek 
s meleg leheletükkel felolvasztva az 
ablakok jégvirágait, nézegettek a ki
világított templom télé. Ők is szeret
tek volna elmenni, szerettek volna a 
többiekkel együtt énekelni. Mikor az
után mégis otthon hagyták őket, kis 
szivük elszomorodott. Szemük las
sanként megtelt csillogó könny.

De az angyalok lenéztek a menny
országból, megsajnálták a szomorkodó 
gyerekeket s így szóltak egymás közt: 
„Gyerünk, szerezzünk ezeknek is ka
rácsonyi örömöt!“ Hamarosan szét
röpültek s egy csomó gyerekjátékot 
hordtak össze. Ekkor az egyik angyal 
azt mondta: „Keressünk egy szép 
karácsonyfát és annak ágaira illesz- 
szünk csillogó gyertyákat, aggassunk 
rá játékszereket, hogy a gyermekek 
is hadd tudják, hogy ma nagy, szent 
ünnep van a világon: a szeretet 
ünnepe“. Tetszett a beszéd az egész 
angyalseregnek. Elindultak tehát az 
erdőbe, hogy karácsonyfát keressenek.

Amint mentek, szemükbe ötlött a 
tölgyfa. Körülállták és azt mondták: 
ez jó lesz 1 . .  De Barachias, a fő
angyalok egyike megszólalt: „Nem 
lesz jó I Nem látjátok, hogy olyan; 
mint egy aggastyán, nem illik a gyer
mekekhez. A kérge érdes, a fája ke
mény. Deszkáiból koporsókat és sír
kereszteket készítenek. Ez nem lesz 
jó! Mert karácsony az élet ünnepe ! “

Azután a hatalmas, büszke, karcsú 
bükfára fordították tekintetüket. De 
Raphael arkangyal így szólt: Nem, ez 
se lesz jó, mert fáját könnyen meg
rágja a szú. Hát akkor hogyan em
lékeztessen arra a kincsre, melyet 
sem a lopok ki nem ásnak, sem a 
moly és a rozsda meg nem emészt. .  “

Azután a nyírfa tetszett meg nekik, 
mert kérge szép sima, fehér agai pe
dig hajlékonyak és finomak. De Ben- 
abi, az egyik főangyal, így szólt: 
Mégse ajánlom a nyírfát, mert a gye
rekeknek a vesszőt juttatja eszükbe. 
Pedig karácsonykor szeretetre és kö- 
nyörületességre kell emlékeztetnünk, 
de nem büntetésre és fájdalomra“.

Lassanként eljutottak a mogyoró
bokorhoz. Az egyik örvendezve szólt : 
nézzétek ez jó lesz, ágain zöldelő 
rügyek vannak, ezek a tavasz érke
zését hirdetik. De Chazidja angyal 
megrázta fejét: „Nem ez se lesz jó 1

Mert ha a nyírfa a „Vessző“ nagv- 
nénére emlékeztet, akkor a mogyoró fa 
a „Bot“ nagybácsit juttatja a gyer
mek eszébe. Azután meg gyümölcse 
néha férges, sőt sokszor belül egé
szen üres. Pedig ennek a szent ün
nepnek az a feladata, hogy lyukas 
mogyoróval meg ne csaljon, hanem 
inkább az igaz valóságra, az isteni 
jóságra figyelmeztesse az embereket.

Végre eljutott a fenyőfához. Körül
járták, megcsodálták. Az egyik télen, 
nyáron szép zöld színét dicsérte, mely 
a karácsonyi öröm maradandóságát 
hirdeti. A másik rámutatott kereszt
ben álló ágaira, melyek az Ur ke
resztjére emlékeztetnek. A harmadik 
megdicsérte balzsamos illatát, a ne
gyedik gyógyító erejét, az ötödik fája 
használhatóságát. Végre nagy öröm
mel megállapodtak abban, hogy a 
fenyőfát megteszik karácsonyfának.

Hamarosan fel is díszítették, játé
kokkal megrakták, ezután szép csönd
ben, (biztosan az ablakon lopózkodtak 
be), oda vitték a gyerekek szobájába. 
Azok egyszerre csak azt vették észre, 
hogy előttük áll egy karácsonyfa 
gyertyáktól csillogva, ajándékokkal 
megrakva. Körülujjongták, az arcuk 
sugárzott a boldogságtól, mert hát 
most már nekik is volt karácsonyi 
örömük.

Az angyalok pedig visszamentek 
az égbe s onnan hallgatták a gyer
mekek énekét:

„Boldog örömnap derült ránk,
Vigadjon szivünk, zengjen szánk;
Az egész világ vigadjon,
Istenünknek hálát adjon“.

Tiesmeyer után: Zábrók Dénes.

Kérjük azokat, kik tévedésből keve
sebb lappéldányt kaptak, értesítsenek 
erről néhány sorban, hogy a hiányt 
kiegészíthessük. Ily  esetekben újólag 
kérjük a lelkész és tanító urak szíves 
türelmét. Kérjük: gondoljanak arra, 
hogy a szerkesztő most még maga végzi 
az összes kiadóhivatalt teendőket is, 
így tehát nem csuda, ha itt-ott téve
dés áll elő.

Azokat, kik több példányt kaptak, 
vagy még az előző számokból fölösle
ges példányokkal rendelkeznek, kérjük 
azok visszaküldésére.

Sz. L. Somlószöllös. Lehetetlen 
egyes címekre küldeni. A költség 
külömbözet nem engedi. Szeretettel. 
K. J. Muraszombat. D. J. Nagygeresd.

A vallásos füzeteket a napokban 
küldöm. Addig is türelmet kérek. 
M. K. K.-d. Örülök, hogy a bibliai 
képek annyira tetszenek. A többiek 
is ilyen szépek. Érdemes azokat is 
meghozatni. Sokaknak. A bibliai képek 
szétküldése a védő-burok elkészülése 
miatt késett. Eddig bizonyára már 
megérkeztek mindenhova. I. I. Vesz- 
prémsúr. Köszönöm a fáradozást. 
Fél éves előfizetést is elfogadunk, de 
oda kell törekedni, hogy egész éven 
át számíthassunk rájuk.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a leolöbb kincs, De Isten nem lel íajlákot.
December 25. (karácsony I. ü.) vasárnap Tit. 

2., 11—14.
„ 26. hétfő (kar. II. ü.) Tit 3., 4—7.
„ 27. kedd Zsid. 1., 1 — 12.
„ 28. szerda 2-d k zsoltár.
„ 29. csütörtök 45-ik zsoltár
„ 30. péntek 111 -ik zsoltár.
„ 31. szombat 103 ik zsoltár.

Január 1. (újév) Gál. 3 , 23—29.
„ 2. hétfő Máté. 3., 13—17.
„ 3. kedd Ján. 1., 40—51.
„ 4. szerda Ján 3., 22—36.
„ 5 csütörtök Ján. 4., 15—26.
„ 6. péntek Ezs. 60., 1 — 6.
„ 7. szombat 126-ik zsoltár.

P ályázati hirdetés.
A körmendi ág. hitv. ev. gyüleke

zet kántor tanitoi állására

p á ly áza to t h ird e t.
Javadalma: 1200 kor. kp. fizetés; 

9-öl tüzelőfa saját használatra, két öl 
tüzelőfa az iskola fűtésére. Alapítvá
nyok kamatából mintegy 80 korona. 
Stola jövedelem, három szobás lakás, 
kerthasználat.

Kötelessége: 6 osztályú iskolát és 
ismétlő iskolát vezetni, a kántori te
endőket végezni, a gyülekezet bel- 
missiói munkásságában részt venni.

Német nyelv ismerete kívánatos. A 
zenében gyakorlottak előnyben része
sülnek.

Pályázati határidő 1911 január 12.
Kérvények alulirott lelkészi hiva

talhoz küldendők. Mellékelni kell: 1. 
tanítói és kántori diplomát, 2. eddigi 
szolgálati bizonyítványokat, 3. a csa
ládi viszonyokat feltüntető bizonyít
ványt,

A gyülekezet fentartja magának a 
jogot, hogy a pálvázók közül néhá
nyat próbára meghívjon.

Körmend, 1910 dec. 15.
K ap i Béla, ev. lelkész, 

iskolaszéki elnök.
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Soha se  törje  a  fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést írjon egy árjegyzékért a

D U N Á N T Ú L I

D R Ó T K E R L T É S G Y Á R B A

1 G A L  22.

raw
©■
D*
Orj
Ctqfű
3
«<o
N
O
3
a
o-
5
3
03p+o
*

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Alapíthatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb harangön tódé je .
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzalba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzraentes harangáliványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Egészséges!! O lc só !!  Kellemes!!
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

| R A S O L |
■ K É S  n é lk ü l b oro tvá l ■
RASQLf * kg. óra 30-szori borotválko- 

' záshoz 3 korona előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
Rncnlin * Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d ö U l l l l  . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  5 0  fillér .

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére K örm endre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Nevezék az ö nevét Jézusnak . . .
Mikor körülülték a meleg kandallót, az öreg ősz 

ember ráfüggesztette tekintetét a lobogó tűzre, azután 
lassan beszélni kezdett: Hogyan magyarázzam meg, hogy 
miért esik ujesztendő napja éppen szent-karácsony mellé ? 
És azt a másikat, hogy miért kezdődik az ember életé
nek egy uj időszaka ezzel az íráshellyel: „ Nevezék az 
ő nevét Jézusnak ?. . .

Várjatok csak, regét mondok. . .
Fényes márványpalotában lakott a hatalmas ur. 

Szolgák sürögtek körülötte. Ezüst tálcákon vitték eléje, 
mit szeme-szája kívánt. Egy intésre vidám zene csendült 
s ezüst-hangja százszorosán visszaverődött a márvány
falakon. És mindenki azt mondta: óh de boldog ez a 
hatalmas, gazdag u r !. . .

De mikor sötétség borult a palotára, akkor meg
teltek a szobák panaszos sóhajtással. A hatalmas, gaz
dag ur összetöpörödött s bársony ruhájában olyan volt, 
mint egy kivert, hajléktalan koldus. Ott üldögélt az egyik 
márványfal mellett és sírt keservesen.

Egyszerre csak megszólalt egy erős hang, — azóta 
megtudtam, hogy lelkiismeret a neve, — és azt mondta: 
>kelj fel, és menekülj!..«

De ő nem mozdult. Oda volt bilincselve a márvány
falhoz.

»Hívd hát szolgáidat, szólt újra a lelkiismeret, azok 
majd kiszabadítanak !. . «

Ő pedig fájdalmasan mosolygott. »Földi boldogság, 
világi élvezet, gyönyörűség, dicsőségvágy, ezek az én 
szolgáim. Ezek nem segíthetnek rajtam ! . «

»Segíts saját magadon !< — kiáltott a lelkiismeret. 
De a bilincs nem engedett.

Pedig az idő sürgetett. Zengett a ház, rengett a 
föld. Ketté vált a szobák mennyezete s a meghasadt 
falakból füst és láng csapott ki. Menekülni kellett. Az 
ittmaradás egy volt a halállal.

Ekkor, mint az álom hőse, egy fehérruhás férfi jött át a 
tüztengeren. Elébe állt s szeretettel kérdé: »fáj a bilincs?. . « 
Hozzá nyúlt s keze érintésére lehullt a kemény vas.

Azután megfogta karját. Átvezette tűzön és halálon. 
Mikor összeesett, lehajolt hozzá, magához ölelte. Mikor 
megrogyó lépése is elfogyott, karjába emelte és úgy vitte. 
Fejét az ölébe vonta, tikkadt ajkát tiszta forrásvízzel 
nedvesítette.

Az félve vetette fel szemét. De ő megnyugtatta: 
ne félj! a békesség országában vagy !..

Körültekintett. A régi boldogságot kereste. Ö meg 
így szólt: balga vagy ! a békességben van a boldogságod 1

Az ember könyörögve nézett rá, hosszan és áhí
tattal. Azt is megértette és szelíden felelt: »ne félj! én 
veled maradok mind e világ végeztéig!. . «

Mikor az ember fölébredt, nem talált maga mellett 
senkit. De valahonnan a felhők mögül angyal-ének szál
lott alá és betöltötte az egész világot ezzel a szózattal: 
»nevezék az ő nevét Jézusnak !. . «

Az ember földreborult, a mellén összekulcsolta két 
kezét és így kiáltott: »Jézus! . Jézus!., én Megtartóm!«

Azután fölkelt és nekivágott a keskeny útnak, mi 
tövisekkel volt teleszórva. Boldogan ment és útjára rá
világított a menny.

Az öreg ember elhallgatott, azután egy idő múlva 
igy szólt:
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Azért azóta minden uj esztendő attól 
a naptól nyeri fényét, melyen eljött az 
a Megtartó, ki a régi élet rabságá
ból kiszabadította az embert. Azóta 
az ő eljövetele mindig uj életet jelent 
az embereknek.

Azért ha úgy érezitek, hogy régi 
éltetek hajléka már nem ad nyugodt 
boldogságot, hogy lelketek rabságban 
sínylődik, ha érzitek, hogy csak egy 
szabadíthat meg és csak egy segít
het rajtatok, akkor keressétek fel ezt 
az egyetlent és vezettessétek maga
tokat ő általa.

Meglátjátok, boldogságot és békes
séget találtok ő nála. Uj esztendőt 
ad és uj életet. Boldog esztendőt és 
boldog életet.

Akkor majd ti is elmondhatjátok: 
nevezték a z  ö  nevet J é z u s n a k ! . . .

Magyarok Amerikában.
Irta: N ém eth Karoly

new-brunswicki ev. lelkész.
II.

Csodálatos világ ez, honnan a 
második Írásomat is útnak bocsátom. 
A munka lázában égő emberek, a 
földi gazdagság után tülekedő sóvár- 
gók tapossák az utcák kövét. De azért 
rosszul Ítéli meg az amerikai viszo
nyokat, ki azt gondolja, hogy ezek 
mind csak a zsebükkel törődnek s a 
lelkűkről nem viselnek gondot. Dehogy 
is ! Bizony az amerikaiak keresnek 
maguknak tiszta, nemes élvezeteket. 
Kötelességeik és jogaik sorozatában 
pedig ott áll az egyház és az állam 
erkölcsi testületé s legszebb tehetsé
güket, erejüket és támogatásukat kéri 
a maga számára. Nem az amerikai

A jó csizmák.
Irta: M adar M átyás.

Mosolygós tavaszi reggel volt. A 
természet örökszép nagy templomá
ban kikeletre harangoztak s a falu 
kis templomában is megkondult a 
templomba hivó harang, hangosan 
hirdetve : rjöjjetek örvendezzünk az 
Urnák, menjünk eleibe hálaadással, 
énekeljünk neki dicséreteket.“ (Zsolt 
95.)

A hivogató szót megértette Kuti 
Mihály kistelkes falusi gazda s énekes 
könyvét kezébe kapva, sietve indult 
a templom felé. A sarkon majd hogy 
bele nem ütközött sógorába Vajda 
Péterbe, aki éppen az ellenkező irány
ban törtetett nagy igyekezettel.

bennszülötteket, hanem inkább a be
vándorló idegen nép gyermekeit éri 
közelről az a veszedelem, hogy el- 
fe'ejtenek törődni lelkűkkel s meg
felejtkeznek azokról a legszebb köte
lességekről, melyekkel egyházuknak, 
hazájuknak tartoznak. Hiszen őket 
igazán csak egy vágyódás vezette ki. 
Egy kívánság hagyatta ott szülőföld
jük áldott vidékét: a vagyonszerzés, 
a meggazdagodás vágya. Ez tölti el 
keblüket. Ezért dolgoznak a földalati 
bányák szűk folyosóiban, sőt kockáz
tatják életüket zakatoló gépek száza 
közt s ezért sorvasztják életerejüket 
az egészségtelen iparműhelyekben. 
És a vagyonszerzés lázában meg
felejtkeznek arról a bibliai igazságról, 
hogy a testnél sokkalta drágább a 
lélek. Míg az aranyat kergetik, el
mosódik emlékezetükben a rég tanult 
szent iutés: „mit hasznai valakinek, 
ha mind e világot megnyeri is, az ő
lelkében pedig kárt szenvedi“ ........
És hányán vannak, kik megtalálják 
az aranyat, de elvesztik saiát lelkűket.

A legközelebb fekvő veszedelemre 
rámutattam előbbi cikkemben A ma
gyar ember nem talal lelkének való 
pihentető és erősítő szórakozást. Az 
ottaniak nyelvét nem érti. Nem tud 
velük társalogni. A munkások tovább
képzésére tartott felolvasásokat nem 
érti meg. Nem mara számára egyéb, 
mint a korcsma, a bor, a pálinka, 
lelket butitó, munkaerőt bénító élve
zete. Annál nagyobb ez a veszedelem, 
mert a nagy megerőltetéssel, a szokat
lan izomki áradással végzett munka 
után a testet legalább látszólag fel- 
üditi a pálinka-méreg. Persze a korcs
mák ilyenkor éppen olyan hangosak, 
mint otihon Magyarországban. Az

„Hát te Péter hová viszed olyan 
gyorsan csizmáidat?“

„Nem én viszem azokat sógor, 
hanem azok visznek engem; mert 
nekem olyan jó csizmáim vannak, 
hogyha a küszöbre teszem őket, 
maguktól is egyenesen a korcsmába 
mennek. Bizony oda visznek innét 
is az ebugatták.“

Nem jó csizmák azok sógor, én 
sokkal többre becsülöm az enyimeket, 
mert ezek meg, ha a küszöbre te
szem őket, maguktól is a templom 
felé tartanak. Jobb lesz fordítsd őket 
arra te is.

Nem lehet Miska .Ezek alighanem 
pap lovának a bőréből készültek s 
úgy megunták a sovány papi abrakot, 
hogy amint a templom felé fordi om 
őket s az orgonaszót meghallják mind-

1 angol pedig nem szereti a lármát, 
zajos mulatságot. El is kerüli a ma
gyar munkást s igy ez meg jobban 
magára mar d a pihenés óráiban.

De annál még sokkal mélyebben 
rej ő veszedelem fenyegeti a magyar 
ember lelkét. Egy kemény, hideg kéz 
belenyúl a szivébe s erőszakosan ki
tépi onnan a haza iránt tartozó köte
lességek tudatát. Kitépi még azt a 
gyökeret is, melyből annak legszebb 
virágja hajt; a honszeretetet, az 
áldozatkészségét.

Mert idekinn máskép van ám, mint 
otthon mi nálunk. Itt a szegény 
napszámos ember nem fizet adót. Az 
állam nem zörgetgeti a fellegkarcoló 
utolsó emeletén meghúzódó kis 
szobája ajtaját, nem szedegeti el tőle 
filléreit, hanem megelégszik azzal, 
hogy az a munkás ott él és ott költ 
az ő országa határai közt. Katoná
nak se sorozza be a saját fiait se, 
hanem meghagyja őket munkájuk 
mellett. Már most a magyar ember 
összecsapja két kezét és azt mondja; 
micsoda boldog ország, melyben nem 
kell adót fizetni és nem kell katonás
kodni 1. . .  És nem veszi észre, hogy 
mikor eszik, iszik, akkor ő is mindig 
megfizeti a maga kis adójat a hatal
mas köztársaságnak. Arra se gondol, 
hogy Amerika eg gazdag állam, 
mely nagy nemzeti vagyonnal ren
delkezik s igy polgárait ilyen kü ön 
kötelezettségekkel nem kénytelen meg
terhelni. Minderre alig gondol a ma
gyar. Hanem a lelke mélyén lassan
ként (öiébred és nagyranövekszik az 
elégedetlenség érzése. Az otthon vi
selt, vagy még csak a jövőben vise
lendő teher, az adó és katonai köte
lezettség gondolata ólomsúllyal száll

járt megbokrosodnak. — A zsidó 
abrakot sokkal jobb izüen ropogatjak.

Azért görhesek a lovaid, szegetlen 
a házad teteje, kidült-bedült az eleje, 
mert a zsidó abrak után nyargalászol 
s a tehenedet is valahol a tímár va- 
kargatja, mivel itthon nem volt va
karája.

Ne törődj te azzal sógor, — veti 
oda nagy hetykén Peter kinél az 
utóbbi szavak elevenre találtak — 
se te, se a Tisztelendő Ur nem va
karjátok meg a lovamat, be se sze
gitek a házamat, ha mindig a temp
lomba ülök is. Nem is cserélek veled 
csizmát.

A két sógort vitte tovább a maga 
csizmája. Az egyiket az ur házába, 
melybe majdnem elkésve érkezett a 
sógorral folytatott beszélgetés miatt,
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lelkére Nehezebbnek érzi, mint vala
mikor, mint akármikor. Indulna haza, 
de ez megkeseríti örömét s elveszi 
az édes viszontlátás boldogságát. És 
nem gondol arra, hogy a jó gyermek 
nem hagyja el hűtlenül szegény ros
kadozó édes anyját, hanem átölelve 
vezetgeti a saját erejével támogatja s 
annál jobban szereti, minél inkább 
érzi, hogy az reá szorul.

Sokszor szeretném a lelkem gon
dolatát beleönteni Amerikában élő 
honfitársaim leikébe. Szeretném azt 
mondani neki: ne gondoljátok, hogy 
semmivel se tartoztok otthonvaló és 
örökkévaló földi hazátoknak! . . . 
Ha nem kell itt adót fizetnetek, az 
ne keserítsen el titeket édes anyá
tokkal, a magyar hazával szemben. 
— Az amerikai polgár kiváltságos 
előnye ne tegyen követelővé és szűk
keblűvé. Inkább vessetek ki maga
tokra idekinn is adót és küldjétek 
haza azt a megmaradó nehány dol
lárt szegény Magyarországunk erősí
tésére. Ha pedig a jó Isten rátok 
virrasztja azt a boldogságot, hogy 
újra megláthatjátok édes hazánk 
messze rónaságait, bérceit, völgyeit, 
óh akkor teljesítsétek honpolgári 
kötelességteket szívesen, szeretettel, 
lankadatlan áldozatkészséggel. Mert 
szegény Magyarországunk csak fiai 
kötelességteljesítése által lehet gaz
dag, erős és hatalmas. Nektek pedig 
a haza nem egy darab föld, hanem 
apáitok megszentelt temetője, fiaitok 
bölcsőringatoja, ki nektek is és nekünk 
mindnyájunknak eltartó, gondviselő 
édesanyánk.

A mig itt kinn vagytok, szoktas
sátok lelketeket ahhoz, hogy tőletek 
hazátok többet kíván, mint Amerika

de megnyugtatta az a tudat, hogy 
Istennek tetsző dolgot cselekedett, 
midőn a tévuion járót jobb útra té
ríteni törekedett; a másikat a „Makk
heteshez,“ hova elég jókor ért, mert 
az egész mértékletességi egyesület 
együtt volt, öntögetve a pálinkának 
nevezett büdösitett vizet.

Hajadt az idő. A tavasz virágait 
gyümölcsösé érlelte a nyár s az őszi 
szél még jobban összekuszálta Vajda 
Péter háza tetejét, melynek beszegé- 
sére nem került az üres hombárból 
mivel a sovány aratásnak a „Makk
hetes“ tartotta a zsákot. De azért 
Péter megviselt foltos csizmái csak 
szorgalmasan járogattak oda, hol a 
kiakasztott káposzta levél, a „lánccal 
kevert“ jó féle (?) uj bor mérését 
hirdette.

az ő polgáraitól. Ha pedig hazaér
keztek. akkor csókoljatok meg a 
magyar föld rögét, s szeressétek a 
hazát necsak hangos szóval, hanem 
munkával és kötelességteljesítéssel is.

Szenvedők éneke.

Magasba emel hitem szárnya, 
Közelgek hozzád Istenem.
Nehéz gondot, bút, port lerázva 
Egyre follebb emelkedem.
Betöltesz lelked szerelmével 
S múló csillám homályba vész el.

Amíg napfény sütött utamra, 
Hálátlan elfeledtelek.
Boldog sorsomtól ittasodva 
Jartam virághalmok felett.
A gőg, mint vad tenger örvénye, 
Szilaj erővel sodort mélyre.

Óh légy áldott a nagy keresztért, 
Melylyel kedved most látogat;
Hogy búsulásod vesszejéért 
S gonddal elűzöd álmomat I 
Az öröm tőled elszakajtott,
Szívemet most magadhoz hajtod.

Most érzem igazán szerelmed,
Mely eltévedni nem hagyott 1 
A te haragod nyári permet,
Utána szivárvány ragyog.
Testem ezer ütéstől vérzik, —- 
Lelkem azzal neveled égig.

Nevelj Atyám e földi téren,
Mint néked tetszik, áldj vagy verj. 
Kezedből minden áldás nékem, 
Kétségbe sújts vagy fölemelj. 
Erőmön fölül nem kísértesz,
S áldott teher, mit vállam érez.

Egyszer csak szomorú hir terjedt 
el a faluban. Verekedés volt a Makk
hetesben s Vajda Pétert eszmélet
lenül vitték haza, a doktor most 
mossa, varrja a sebeit.

Pedig szegény Péter teljesen ártat
lan az egészben. Kis Nagy György 
Gyuri összeveszett a Kádár Miskával 
s hozzávágta a hosszunyaku literes 
üveget tele borral, Kádár Miskának 
azonban volt annyi esze és ügyes
sége, hogy az iszonyú erővel repülő 
üveget elbukta, s helyette a háta 
mögött álló, mit sem sejtő Péter 
fejéhez vágódott az, ki menten össze
rogyott, s eszméletlen állapotban 
vitték haza.

Kuti Mihály sietett a szerencsét
lenül járt sógor látogatására, bár az 
utóbbi időben a többszöri pirongatások

Neveld Atyám nádszál reményem, 
Hogy a föld nem örök hazám.
Túl örömön, túl szenvedésen 
A mennynek üdve vár reám.
Itt magvetés könnyhullatásom, — 
Ott boldog öröm aratásom.

Kovács Sándor.

A három barát.

Egy régi magyar legendás könyv
ben, mit egy jámbor életű katholikus 
barát a mohácsi vész idejében, éppen 
1526-ban másolgatott, (az irodalom- 
történetben Kazincy kódexnek nevez
zük ezt a kínyvet), a következő szép 
példázatot olvassuk:

Egyszer élt egy ember és volt neki 
három barátja. Az egyik barátját job
ban szerette, mint saját magát. A 
másikat úgy szerette, mint önmagát. 
De a harmadikkal alig törődött valamit.

Történt egyszer, hogy a király maga 
elé idézte ezt az embert. Meg is ijedt 
igen nagyon. Nosza szaladt barátaihoz 
s kérve-kérte őket, hogy kisérjék őt 
el a királyhoz legyenek szószólói. 
Az első, kit saját magá iái is jobban 
szeretett, szépen elbúcsúzott tőle, de 
nem tett érte semmitse. Már más 
barátai voltak, azok kedvét kereste. 
Azaz mégis, az útra vele adott bucsu- 
zásképpen három vég vásznat.

A másik barátja, kit annyira szere
tett, mint saját magát, igen nagyon 
megsiratta. Él is kisérte egészen a 
palota kapujáig, de tovább ő sem 
mehetett.

Hát a harmadik barátjától vájjon 
várhat-e valamit is, hiszen sohase 
törődött vele ? . . .  És ime, az barát
jának vallotta őt, elment vele a király-

miatt csak úgy félig-meddig voltak 
egymással.

A sok kötéstől, borogatástól arca 
alig látszott. Bedagadt szemeivel sza
porán pislogatott, mint olyan, aki 
erősen meg van hatva. A résztvevő 
kérdésekre gyengén s szórakozottan 
felelgetett, mintha gondolatai máshol 
járnának. Végre ajka körül a régi 
tréfás mosoly jelent meg s körülötte 
szorgoskodó áldott lelkű feleségére, 
majd Kuti Miskára tekintve, hirtelen 
azt kérdi: „Sógor, hol csináltatod te 
azokat a jó templomba járó csiz
mákat?“

Talán bizon te is megakarsz velük 
próbálkozni ?

Meg én, sógor! Látod mikor én 
úgy magamon kívül feküdtem, úgy 
emlékszem mintha az angyalok muzsi-
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hoz s addig könyörgött neki, míg az 
megkegyelmezett neki.

A példázat magyarázata pedig ez. 
Az ember első barátja a világi gaz
dagság. melyért az ember sok vesze
delemre veti magát, mert jobban sze
reti, mint saját magát. Pedig hiába 
szereti. Mikor a halál az örök király 
széke elé szólítja, akkor a gazdagság 
csak a koporsóig kiséri el. Három 
vég vásznat ad szem fedőnek, ennyi 
az egész, mit az ember magával vihet.

Az ember második barátja az ő 
felesége, fijai, szülei. Ők megsiratják, 
de csak a sírig kísérhetik el.

A harmadik barátja a hit, remény
ség, szeretet, a becsületes, istenfélő 
élet. Ezek odamennek az emberrel 
a bírói szék elé és könyörögnek az 
Isten kegyelméért.

Szép és igaz példázat ez. — Ha 
megértettük szépségét, gondolkodjunk 
igazságán.

A gyújtó története.

Két esemény adja élőnkbe a gyújtó 
történetének kérdését. Az egyik az, 
hogy a magyar képviselőház a múlt 
hetekben törvényt hozott, mellyel a 
gyújtó gyártásnál a fehér foszfor 
használatát eltiltotta. A másik, hogy 
innen-onnan a gyújtó gyártásának jo
gát is lefoglalta az állam, úgy hogy 
már a közel jövőben az összes gyújtó- 
gyárakat magához váltja. De ezeken 
kívül van még egy harmadik okunk 
is. És ez az, hogy a mostani gyújtó 
feltalálója magyar ember, Nagylétai 
Irinyi János, ki 15 évvel ezelőtt halt 
meg, 1895-ben.

Bizony azelőtt egy kissé körül

káját hallottam volna s az egészen 
hasonlított a tanitó ur orgonálásához. 
Azután mikor a vizes ruhát borogat
ták rám, úgy tűnt fel, mintha a 
Tisztelendő Ur borogatta volna s 
közbe jóságos szemeivel olyan biz
tatva nézett rám, hogy szinte jól 
esett az a kis hideg viz. Azért csak 
mond meg, hol csináltatod a jó 
csizmáidat ?

Hát biz én nekem a pakróc Hor
váth András csinálja, aki, igaz hogy 
goromba pakróc ember, de nem ló
bőrből dolgozik; megveszi az árát, 
de nem iá sajnálja a hozzávalóját.

Tudod mit sógor, rendelj • nála 
nekem is egy párt.

Igen szívesen sógor! Inkább egy 
fuvart rá is szolgálok neki, csak jól a 
templom felé forgassa a csizma orrát.

ményes dolog volt a tűz gyújtás. Az 
öregek még emlékeznek arra az időre, 
mikor még kovakővel, acéllal meg 
taplóval csiszolták ki a szikrát. De 
hát persze ez nem volt valami kényel
mes dolog. Ekkor azután mást találtak 
ki. Fapálcikákat készíttettek s annak 
végét kénnel, meg káliumchloráttal 
bekenték. Ha azután a gyújtó fejét 
érdes üvegpapiroson végig húzogatták, 
akkor az felrobbant és meggyuladt. 
Ez meg veszedelmes volt. Azt is 
megtették, hogy ezeket a gyújtószála
kat vitriolos üvegbe mártották és igy 
gyújtották meg. De hát ez is igen 
kényelmetlen dolog volt. Vitriolos 
üveget kellett a zsebükben cipelni s 
az könnyen szétfecsegett, kiégette a 
ruhát, sőt nagyobb bajokat is okozott.

Ekkoriban Irinyi János Bécsben 
tanult s különösen a vegytannal fog
lalkozott. Tulajdonképpen jogász leit 
volna, de hát nem sok gyönyörűsége 
telt ebben a tudományban. Inkább 
hallgatta a híres vegytan tanár, Meisz- 
ner előadását.

Történt egyszer, hogy a tanár 
valamiféle kísérletet akart végezni, de 
az nem sikerült. Egyszerre csak a 
mellette álló Irinyinek eszébe jutott, 
hogy ha a tanár kén helyett foszfort 
vett volna a keverő tégelybe, akkor 
egyszerre tudott volna tüzetgerjeszteni. 
Mikor hazament, elgondolkozott ezen 
a dolgon. Eszébe jutott, hogy ezt az 
egyszerű fölfedezést, milyen jól lehetne 
értékesíteni a gyujtógvártásnál. Hamar 
készített néhány fapálcikát, arra azután 
rákente a feloldott és mézgával kevert 
foszfort, meg egy másik, barna-szinű 
port, megszárogatta és készen volt 
az első gyújtó. Mikor este hazament, 

! ezzel gyújtotta meg a fagyutyertyáját.

Péter is felgyógyult, a csizma is 
elkészült. S íme csudák csudája, nem 
volt ünnep, hogy Pétert ott ne látták 
volna az Isten házában. Füle nem 
viszketett az orgona hangjától, sőt 
lelke áhítattal szállt vele a magasba, 
s a Tisztelendő Ur vizes borogatásai 
éppen olyan jól estek neki, mint láz
álmában.

Alig egy pár év, uj kapu ékesítette 
a fehérségtől ragyogó ház elejét, nem 
hordta a szél szegetlen tetejét. Péter 
vetései kezdtek megdülni, lovai fény
lettek a jó abraktól és tisztaságtól s 
jól tartott tehén ontotta a tejet a gon
dos gazdaasszonynak, hogy a többit 
ne is említsem.

Hé komám! Mi van veled? Talán 
pénzt találtál vagy embert öltél ? Kér
dezte komája Kortyondi Pál, kivel

Másnap többeknek megmutatta 
találmányát. Egy szemfüles német is 
jól megcsodálgatta, azután megkér
dezte, hogy miért nem kér Irinyi 
szabadalmat a találmányára. De a mi 
jó magyarunk csak a fejét rázta. Mi
nek a z ? .. .  Másnap azután a német 
beállított Irinyihez egy bécsi keres
kedővel. Újra töviről-hegyiről elmon
datták vele a gyujtógyártás titkát. 
Meg is próbálták egyszerre. A végén 
a két bécsi német szeme összevillant 
s a kereskedő kijelentette, hogy ő 
megveszi az Irinyi találmányát. Ez 
pedig azt jelenti, hogy akkor majd 
csak neki lesz joga ilyen gyújtókat 
készíttetni. Irinyi a vállát vonogatta. 
Hát csak vigye az egész találmányt 
és legyen boldog vele. No és mi le
gyen a fizettséggel ? . . .  Irinyi nevetett 
egyet és megfizettetett a kereskedővel 
3 garast, a foszfor árát. A bécsi né
met mégis keveselte a három garast. 
Ráerőszakolt hatvan forintot.

Néhány nap múlva a wicheni hid 
felé sétálgatott egy jó barátjával Irinyi 
János. Hát hallja ám, hogy kis gyere
kek, rokkant öregek ugyancsak nagy 
hangon árusítanak valamit: hát az ő 
gyújtója volt. A nép pedig össze
szaladt csodájára és szétkapkodta 
a skatulyákat. Boldog volt, a ki ilyen 
finom „zündhölzlit“ vihetett haza a 
tamiliájának. A kereskedő boltjából 
csakhamar virágzó gyár lett, száz és 
száz ember készítette az uj fajta 
gyújtót, az ablakán, ajtaján pedig úgy 
tolyt be a sok pénz, hogy hamarosan 
megteltek a vasszekrényei. És mindezt 
annak köszönhette, hogy egy jó ma
gyar fiúnak volt esze a feltaláláshoz, 
de nem volt esze annak értékesítésé
hez. (Ez különben mindig igy van.

mostanában ritkán találkozott.
Dehogy komám, csak más csizmá

kat húztam. Ha szépen megtisztoga
tom őket, maguktól is a templomba 
találnak.

Bolond vagy komám, tégy bolonddá 
mást, nekem ugyan hiába présmitálsz. 
Tudom én amit tudok s dörmögve, 
fejcsóválva ballagott a Makkhetes felé.

Péter házán pedig egyre jobban 
meglátszott az Istennek áldása s Pé
ter nem győzte régi pajtásainak a 
pakróc Horváth András csizmáit aján
lani, miknél jobbak messze vidéken 
nem kaphatók.

Kár, hogy szegény Horváth And
rás levetkőzve pakróc modorát, 
mennyei hazába költözött, mert azóta 
igen megfogytak azok a jó templomba 
járó csizmák.
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A magyar okosságból mindig a néme
tek ügyessége gazdagszik meg.)

Később azután Irinyi hazajött Ma
gyarországba. Bántotta is egy kicsit 
a dolog, hogy olyan könnyelműen el
játszotta szerencsé'ét. Pesten meg
próbálta egy gyujtógyár felállítását. 
Az akkori újságban még most is 
olvashatjuk az ajánlgató Írást, melyben 
„serceqő és zajtalan“ gyújtóit ajánl- 
gatja s biztosítja a látogatókat, hogy 
gyárában „ingyen“ gyújthatnak cigá- 
róra.

De hát úgv látszik a dolog nem 
igen sikerült. Azután meg közbe is 
jött valami nagy esemény. Megindult 
a magyar föld s megdobbant a ma
gyar nép szive. A férfiak kiegyenesí
tették kezüket s az asszonyok ki
szedték fülükből arany ékszerüket. 
Megkongatták a harangokat, azután 
elindultak mind, a gyerek-ifjú is. Min
denki, a ki már bírta és a ki még 
bírta a kardot. Azt mondták : veszély
ben a haza! . . Irinyi János is jobban 
szerette hazáját, mint saját magát, 
ott hagyta a gyárát, gyufáit, otthagyta 
mindenét és elment szolgálni hazáját. 
Nagyváradon állítottak fel puskapor
malmot és ágyuöntőt. Annak ő volt 
a lelke.

Később azután visszavonult Vér
tesre falusi magányába s ott halt meg 
1895-ben.

Ez a gyújtó feltalásának története. 
Azóta már sokat viaskodtak ezen az 
egyes nemzetek. A francia előállt s 
azt mondta: az én tudásom, Sansia 
találta föl a tökéletesített gyújtót. .. 
Jött a német is, a mellét verve: az 
enyém a dicsőség, mert egy Kämmerer 
nevű diákomé a találmány. Az angolok 
Holden Izsákban, az oroszok Vorcsakov 
Ivánban látják a gyújtó feltalálóját.

De az évszámok összevetése s a 
tudomány kutatása rácáfol a versengő 
nemzetekre s bebizonyítja, hogy a 
gyújtó feltalálója nem más, mint a 
mi jó magyar vérünk, Irinyi János. 
Ő volt az, ki megoldotta a nehéz 
kérdést, azután otthagyta találmányát 
idegenek prédájára, ő maga pedig 
szegényen hazajött szolgálni magyar 
népét és magyar hazáját!.. .

„És az atyák szivét a fiákhoz 
fordítja.“

Elbeszéli: Sédéi Károly.

Jó gyermekeknek, de a szülőknek 
is tanúságára elmondok egy törté
netet, melyet egy agg német lelki-

pásztor : Bokkáczius Pál jegyzett fel 
okulásul és tanulságul. Egy 10 éves 
kis fiúról szól az elbeszélés. Hin ez 
Konrádnak hívták. Atyja, nyáron 
méhészkedett, télen pedig hentes volt. 
Édes anyját Borbálának hívták. A 
kis Konrád derék, engedelmes fiú 
volt. De még édes anyja legenyhébb 
dorgáló szavára könnybe lábadtak 
szemei s nyakába borulva könnyek 
közt könyörgött bocsánatért, addig 
édes atyja, ki a hosszú harmincéves 
háború borzalmaiban elvadult és ré
szeges emberré lett, üthette-verhette, 
kegyetlenül bánhatott vele, a fiúnak 
egyetlen arcizma se rándult meg, 
egyetlen könycsepp sem szökött sze
mébe. Nyugodtan, sőt dacosan tar
totta oda hátát, mintha nem is az ő 
gyönge testét érnék a kegyetlen csa
pások.

Egyszer a lelkipásztor megláto
gatta a családot. Az apa nem volt 
otthon. Az édes anya keserves köny- 
hullás között olajjal mosogatta az 
ütlegek által támadt sebhelyeket. 
Konrád azonban nem sirt. Szóba 
került ez a dolog s Bokkáczius lel
kész megkérdézte a fiúcskától: „De 
mondd csak fiam, miért nem sírsz 
mikor az atyád üt ver? . ..  Ha pedig 
édes anyád gyöngéd szóval fedd, 
miért kezdesz azonnal sírni?. . Konrád 
gondolkodott, ezután igy szólt: „Mert 
apám átkoz, anyám pedig énekel*. 
„De hát atyád ütlegei nem fájnak 
neked ?“ — kérdé a lelkész. A fiú a 
fejét, rázta. „Anyám egyetlen szava 
jobban táj, mint édes apám minden 
ütése. Édes anyám jogosan dorgál, 
de édes apám ártatlanul ver.“

Néhány nap múlva nevezetes dolog 
történt a családban. Egy este az apa 
nagyon részegen jött haza a vágó- 
hidról Az ajtó előtt hirtelen megállt. 
A feleségének, meg a kis fiának 
csengő éneklését hallotta. Éppen 
Szaksz Jánosnak gyönyörű énekét 
énekelték.

„Mért bánkódol oh te szegény szivem,
Mért gyötrődsz, mért búsulsz olyan igen
Múlandó javakért ?
Bízzál Urad Istenedben,
Ki gonjviselőd mindenben !“

E közben hallja azt is, hogy az 
anya sir-zokog. Tudja jól, hogy mért 
sir: fiát siratja. A lelkét hirtelen el
futja az indulat, berohan a szobába. 
Durván rátámad a szegény fiu>.a, 
kinek könnye mindig csak őt vádolja. 
De ez nyugodtan tűri az ütést, nem 
mozdul és nem sir. Az apát ez a 
néma szenvedés még jobban felbő
szíti. Felkapja fejszéjét s dühösen 
ordítja: „Gyerek, meglátod egyszer

még agyon ütlek!“ Konrád nyugodtan 
tekint atyjára s nyugodtan, de ért
hetően ezt mondja: „Csak tedd meg 
édes apám, annál hamarább jutok a 
mennybe az én Jézusomhoz, ott már 
nem bánthatsz, mert, te nem kerülsz 
oda 1.. “ És az egyszerű gyermek
ajkról hangzó szavak szivén találták 
az atyát. Elgondolkodva kérdezte 
gyermekétől: Ugyan, ugyan 1.. Hát 
én nem jutok a menyországba ?* A 
fiú határozottan felelt. Nem édes 
atyám mert te részeges vagy és 
káromkodsz az pedig nem kedves 
az Isten előtt..  “

Az apa elgondolkodott. Egyszerre 
csak kiejtette kezéből a fejszét.

A mit a gyermek szava elkezdett, 
azt azután a lelkipásztor prédikációja 
elvégezte az Ur kegyelmével. Eddig 
a történet. íme nézzétek, az Ur jó 
és kegyelmes, ő „Az atyák szivét a 
fiákhoz fordítja!“ (Malakiás 4, 6.)

Légy jó akarója a te ellenséged
nek.

Egy kis községben két Istenfélő 
vallásos család között lakott egy isten
telen durva lelkű ember, egész éle é- 
ben nem tett mást, mind örökkön 
örökké keserítette a szomszédait. Egy 
napon megrakott szénás szekérrel 
érkezett haza, de nem ért reá lerakni, 
hanem újra kisietett a mezőre, hogy 
az ott lévő cselédeknek a széna taka
rításnál segítsen.

Az égen viharfelhők gomolyogtak 
s a morajló ég ugyancsak sürgette 
az emberek munkáját. De alig indult 
vissza a mezőre, előjöttek szomszé
dai, neki álltak a szekérnek és a 
szénát tető alá vitték. Jó is volt a 
szorgoskodás, mert a következő pilla
natban már megnyíltak az ég csa
tornái és alázúdult a zápor. A ke- 
ménylelkü ember kétségbe esve, verej
tékezve rohant haza. És ime csak 
egy üres szekeret talált ott, szénáját 
mind betakarították jó lelkű szom
szédai.

Amikor ott állt közöttük a szégyen 
pírja borult arcára, lassankint szemei 
is könybe lábadtak.

Egyszer csak mozdult, egyik 
kezét az egyik másikat a másik felé 
nyújtotta s így szólt: Mégis nagy 
lehet az az Isten aki megtanított 
titeket az ellenséget is szeretni.

Ettől fogva ő volt a legjobb szom
széd a faluban.
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A z  u j eszten dő  a lka lm áva l szere
te tte l a já n lju k  a  H a ra n g szó t a z  o lvasn i 
szerető  közön ség  szives figyelm ébe. 
L apu n k irán yáró l a z  ed d ig i szám ok  
tá jék o zá st n yú jto ttak . É p ítjü k  a va l
lásosságot, erősítjü k  a z  egyh ázh oz
ta  tozan dóság  tudatát. T erjesztjü k  a 
haszn os ism ereteket. Ú tm u ta tá st n yú j
tu n k a z  oks erű gazdá lk o d á sra . K ö z
lünk vallásos és szó rakozta tó  elbeszé
léseket, verseket, m u la tta tó  közlem é
nyeket. T á jék o zta tju k  o lvasó in kat az  
o rszá g -v ilá g  dolgairól. E lm on d ju k  a z  
eg yh á zi híreket, s zá m o t adu n k  a p o 
litika  s a n a g y  v ilá g  eseményeiről. 
P ro testán s népünk j ó  barátai, hűséges 
o sztá lyo sa i akaru n k lenni. M inden  
sza vu n k k a l j ó t  akarunk. A becsületes 
élet feltételeit: a  vallásosságot, eg yh á z-  
szeretetet, fe lv ilágosodást, a tudást, 
békességet, szere te te t erösitgetjük.

L apu n k előfize tési ára nagyon cse
kély, évenkint 1 korona 60  fillér. N em  
do lgozu n k  haszonra, hanem  csak  a 
p a p iro s  és nyom da költséget f ize tte tjü k  
meg, a z t  is szűkösen  olvasóinkkal.

K érjük, á llja n a k  m inél többen olva
só ink  táborába. E ddig  4200 elő
fizetőnk v a n .  H a d d  növekedjék ez  
a s z á m ! .  . .  H a d d  szá lljon  m in d ig  
tovább és m in d ig  több lélekbe a 
„ H a ra n g szó “ . . .  B o ldogok  lennénk, 
ha a z  előfizetők szám án ak  m egnöve
kedése s  a z  o lvasók óh ajtása  lehetővé 
tenné, h ogy a lap  legalább a téli 
hónapokban m inden héten m egjelenjék.

Az egyház köréből.

Püspökválasztás. A tiszai ev. egy
házkerület gyülekezetei most válasz
tanak Zelenka Pál püspök helyébe 
utódot. A szavazatokat február 10-ig 
kell benyújtani.

Templomavatás. A marcalgergelyi 
(Veszprémmegye) gyülekezet új, dí
szes templomát karácsony előtt avatta 
fel Gyurátz Ferenc püspök. A lélek
emelő ünnepségen Hofbauer Pál es
peres mondott megható imádságot, 
majd az arany-szájú főpásztor tar
totta meg gyönyörű avató beszédét. 
Az uj templom szószékéről a gyüle
kezet buzgó lelkésze, Mohácsy Lajos 
hirdette elsőnek az Isten igéjét. A 
templom előtti tágas téren Takács 
Elek homokbödögei lelkész prédikált

a sok ezernyi népnek. A szép tem
plom góth stylusban épült. Karcsú 
tornya 50 m. magas. Orgonája gyö
nyörű alkotás. Minden magasztos hir
detője a prot. hitbuzgóságnak és 
áldozatkészségnek! . . . Legyen dicső
sége a buzgó gyülekezetnek ! . .  .

Örök emlékek. A pozsonyi evang. 
gyülekezetben ketten ismét örök em
léket állítottak nevüknek. A m űt 
nyáron elhunyt Szandtner Pál húsz 
ezer koronát hagyott szegénysorsú 
anyák segélyezésére és 10 ezer kor -t 
az elaggottak házára. A most októ
ber havában elhunyt Andrae Ernő 
pedig 180 ezer kor.-t hagyott az ev. 
egyházra és pedig legnagyobbrészt a 
diakonissa házra. Mindkét jóltevő 
komoly kötelessegtudásáért, emelke
dett keresztyéni lelkületéért és köz
mondásos szerénységéért közbecsült 
tagja volt a pozsonyi egyháznak. 
Legyen emlékük örök, hatásuk termő, 
példájuk pedig áldott mi közöttünk!

Egy nöegylet munkássága. A cell- 
dömölki nőegyesület áldásos munkál
kodásának ismét szép bizonyságát 
adta azon a vallásos estélyen, melyen 
Berzsenyi Dezső ügyvéd, egyházunk 
buzgó világi embere tartott gyönyörű 
felolvasást a magvar költészet vallá
sos vonásairól. Az estély Nagy Sán
dor lelkész imádságával kezdődött és 
Fábián Imre segédlelkész imádságá
val végződött. Horváth Józsika és 
Sokoray Gizuska vallásos költemé
nyeket szavaltak, Ludván Sándor ta
nító pedig két szép vallásos éneket 
énekelt.

Karácsonyfa-ünnepély Nagygeres- 
den. A nagygeresdi evang. jótékony 
nőegylet dec. 23-án gyönyörű kará
csonyfa-ünnepélyt rendezett. A jóté
konyság nemes eszméje fogékony 
talajra lelt az emberszerető szivek
ben s az egész vidék intelligenciája 
élénk részt vett a jó ügy előmozdí
tásában. Anyagi és erkölcsi támoga
tásban nem volt hiány: jósziwel ál
dozott ki-ki az ő tehetsége szerint. 
Valóságos jóltevő angyala a szegény 
népnek Özv. Mesterházy Ödönné úrnő, 
ki dr. Mesterházy Ernőné úrnővel 
egyetemben számos iskolás gyerme
ket látott el meleg téliruhával. Simon 
Ödönné Öméltósága, mint a nőegylet 
elnöke s a tagok közül is többen

sok kedves adománnyal járultak hozzá 
az ünnepély sikeréhez. Farkas Mihály 
esperes a gyermekekhez buzdító be
szédet intézett, melyet kedves kis 
műsor követett: szép szavalatok,
párbeszédek és karácsonyi énekek. 
Az igazán fáradságos és ötletes ren
dezés a gyülekezet lelkes fiatal taní
tójának, Dávid Jánosnak az érdeme. 
Minden gyermek kapott ajándékot, 
azonkívül a legkiválóbb tanulók játék
szereket is. Az ünnepélyen nagy kö
zönség vett részt, köztük Karcsay 
Lajos festőművész, volt felügyelő is, 
ki a legjobb tanú ókat bőkezűen 
ajándékozta meg. Az ünnepély végez
tével a jelenlevők közadakozásból 13 
K-t gyűjtöttek a jövő évi karácsony
fa-alapra. Isten áldása legyen a jó
kedvű adakozókon 1 A tünderszép, 
ragyogó karácsonyfa alatt 80 gyer
mek dicsérte az U rat; azok pedig, 
akik áldozatot nem kiméivé, az ő 
örömük szerzői voltak, azzal a jóleső 
tudattal szivükben térhettek ottho
nukba, hogy fáradozásukon Isten ál
dása lesz, mert emlékezzünk csak 
Megváltónk szavaira: „Amit csele- 
kesztek eggvel az én kicsinyeim kö
zül, énmagammal cselekedtétek.“

Lelkészválasztás. A pozsonyi gyü
lekezet megüresedett lelkészi állására 
egyhangúlag Okályi Adolf orosházi 
lelkészt választotta meg. Az uj lelkész 
beiktatása január 15-én lesz.

Felsőőr ünnepe. A felsőőri (Vasm.) 
gyülekezet megújított templomát a 
múlt hetekben adta át rendeltetésének 
Stettner Gyula főesperes. A megújított, 
díszes templomban a hívek áldozat- 
készsége egészen uj orgonát állított be.

Vallásos estély. A lajoskomáromi 
gyülekezet orgona alapja javára rend
kívül gazdag műsoru vallásos estélyt 
rendezett. A szép ünnepségen Schád 
Boldizsár lelkész tartott felolvasást és 
irásmagyarázatot, Szombath Ernő ta
nító orgonadarabot adott elő. az isko
lás gyermekek énekkara pedig Mohar 
Endre tanító vezetésével vallásos da
lokat énekeltek. Lisztmayer Terez, 
Horog Éva, Wimmer József, Stiedl 
György és Kocsiczky Erzsébet szebb- 
nél-szebb költeményeket szavaltak.

Kőszeg templomépítése. A kőszegi 
buzgó gyülekezet elhatározta, hogy 
a reformáció négyszázados jubileumát
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.egy uj templom és papiak fe lé p í
tésével ünnepli meg. A nagyszabású 
építkezésre a gyülekezet eddig már 
mintegy 230 ezer koronát gyűjtött 
össze. A jó Isten segítse őket nemes 
törekvésükben.

Az amerikai evangélikusok. A bányai 
egyházkerület legutóbbi közgyűlésén 

y elhatározta, hogy az Amerikában élő
1 magyar evangélikusokkal szorosabb

kapcsolatot létesít. A kérdést egy kü
lön bizottság tanulmányozza. Bárcsak 
megtalálnák az útját annak, hogy ho
gyan lehet szorosabbá tenni elszakadt 
evang. véreink és magyar evang. egy
házunk között az összekötő kapcsot.

A toronyalap javára. A magvar- 
gencsi (Vasmegye) nőegyesület az uj 
esztendő első napját nemes munkával 
szentelte meg. Vallásos estélyt tartott 
s annak jövedelmét a toronyalap ja
vára fordíiotta. A szépen sikerült/ es
télyen Bándy Miklós segédlelkész tar
tott felolvasást „A nő szerepédről, az 
iskolás gyermekek Szabó Antal tanító 
vezetésével énekeltek, Szabó Géza 
pedig két szép költeményt szavalt.

Itthonról.

A trónörökös Budapesten. Ferenc 
Ferdinánd kir. herceg a magyar trón 
jövendő örököse egy napig itt volt 
nálunk Budapesten. A koronás király 
megbizásából jött, hogy az u. n. 
delegációt trónbeszéddel megnyissa. 
A megnyitás meg is történt és min
denki nagy csodálkozással vette észre, 
hogy a trónörökös igen szépen, tisztán 
beszéli a magyar nyelvet. Később 
azután Héderváry miniszterelnököt is 
kihallgatáson fogadta s nagy elisme
réssel beszélt a magyar népről s 
Budapest szép fejlődéserői. A trón
örökös valószínűleg a királlyal együtt 
nemsokára Budapestre ‘érkeznek s 
hosszabb időt töltenek Magyar fővá
rosunkban.

Vilmos császár magyar doktor. A
kolozsvári tudományos egyetem II. 
Vilmost, a németek hatalmas császárát 
tiszteletbeli doktorrá választotta. Ezt 
pedi> azért tette, mert a hatalmas 
császár mindig jó szívvel viseltetett 
nemzetünk iránt, elismerte hősi múl
túnkat és nagy hivatásunkat. A császár 
a kitüntetést elfogadta.

Az ország dolgáról.

Ünnepeltek a képviselők. A hon
atyák is szünidőt kaptak. Karácsony 
előtt való nap bezárták a tanácsko

zásokat s egészen január 3-ig nem 
tartott gyűlést a képviselőház. Most 
ismét a szerb kereskedelmi szerző
dést vették elő s azt tárgyalják le.

A kormány munkaterve. A kor
mány előtt még óriási sok teendő 
van. A kereskedelmi szerződés letár- 
gyalása után elkezdődik a bank-vita. 
Ez előreláthatóan nagyon hosszú lesz, 
mert az összes ellenzéki pártok majd
nem minden emberüket beszéltetik 
ennél a kérdésnél Ha azután ezzel 
végeztek, —: de hát ki tudja, hogy 
mikor végeznek ? — akkor az újonc- 
javaslatot, majd az állami költség- 
vetést tárgyaljak le. A választói jog 
kiterjesztéséről csak akkor tanács
kozik a ház, ha már a népszámlálás 
adatai ismertesek. A kormány és vele 
együtt sokan attól félnek, hogy a 
nemzetiségi vidékeken, az olahok, 
tótok közt a választójog kiterjesztése 
könnyen veszélyeztethetné a magyar
ság ügyét. Éppen azért ezt a javaslatot 
csak a legvégén akarják előterjeszteni.

A nép támogatása. Abban a mun
katervben, melyet a kormány kará
csonykor kiadott, néhány figyelemre 
méltó pontot találunk. így például 
Serényi Béla földmivelésügyi miniszier 
javaslatot készíttet, hogy a gazdák 
közt 40"/0 árkedvezéssei tenyészálla
tokat osszanak ki. Ugyancsak ren- 
deztetni akarja a legelő-ügyet. Sőt 
rá gondol a gondolkodó nép vállain 
nyugvó sok teherre, a földekre be
táblázott drága kamatú kölcsönökre 
és valami módon könnyíteni akar a 
kisgazdák adósság-terhein. Hát majd 
meglátjuk és annak idején hirül adjuk, 
hogy a szép tervek közül hány való
sul meg I ?

A katonai szolgálat. A védőerő 
újjászervezésénél is fontos javaslatok 
kerülnek a képviselőház asztalára. 
Ugyanis nemcsak a két évi szolgá
lati időt akarják behozni, hanem egy
szersmind a fegyvergyakorlatra bevo
nult katonák családjának segítéséről 
is törvényileg akarnak gondoskodni. 
Ebben is nagy igazság van. Mert miért 
szenvedjen az a szegény család akkor, 
mikor a családfönntartó, mint katona 
a hazáját szolgálja? Bár lenne ebből 
a javaslatból is mielőbb törvény!

A nagyvilágból.

Békealapitvány. Egy dúsgazdag ame
rikai nagy ur, Carnegie ötven milliós 
alapítványt tett, hogy ennek segélyé
vel a világbéke előmozdításán munkál
kodjanak.

Bányaszerencsétlenség. Angolor-

sz-igban, Boltonban borzasztó bánya
szerencsétlenség történt. Egy munkás 
vigyázatlansága miatt robbanás történt 
s az aknák bedőltek. Az összehal
mozódott kőtörmelék elállta a mene
külők útját, a mérges gázok megfoj
tották őket. A szerencsétlenségnek 343 
halottja van, ezek közül 153 családos 
ember volt. Az árván maradt gyer
mekek száma megközelíti az ezret.

A portugál forradalom. Úgy látszik 
Portugáliában meg most sincs befe
jezve a forrada om. Legalább arról 
érkezik hir, hogy az egész országban 
nagy az elégedetlenség. Összeeskü
vésnek jöttek nyomára, melynek célja 
a királyt visszahívni az országba. 
Sokakat letartóztattak.

Háború előtt. Kínából is háborús 
híreket hoznak az újságok. Japánnal 
vetekszik és gyűlölködik ez a sok 
milliónyi sárga nép. Hir szerint Kina 
biztosította magának Amerika segít
ségét s azon van, hogy tavasszal 
beleköthessen Japánba. Hála Isten, 
a tavasz még messze van s addig 
a jó Isten áthúzhatja a hatalom-vágyó 
népek számításait.

Földrengés Görögországban. Görög
országban megint sűrűn ismétlődnek 
a földrengések. Legutóbb Elisz tarto
mányban rázkódott meg a föld s egész 
községeket elpusztított. A nép éjsza
kákat töltött kinn a szabad ég alatt 
szakadó esőben. Sok százan idegen 
országokba menekültek.

Szerencsétlenség Newyorkban. A 
new-yorki központi pályaudvaron nagy 
szerencsétlenség történt. Egy vonat 
nekiment az ütköző baknak, minek 
következtében a vonaton levő acetilén 
tartók felrobbantak. A robbanás ereje 
olyan nagy volt, hogy nemcsak a 
pályaudvaron, hanem a közeli utcák
ban is házak dűltek össze. A szeren
csétlenségnek 50 halott és 300 sebesült 
áldozata van.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De isten nem lel hajlékot.
Január 8 vasárnap Ev. Luk 2., 41—52.

„ 9. hétfő Rom. lev. 6., 16—23.
„ 10. kedd Ezsaiás 40., 31
„ 11 szerda Zsolt. 73., 23—24.
„ 12. csütörtök Hoseas 14., 8.
„ 13. péntek Péter II 1. 3., 18.
„ 14. szombat János ev 3., 16—21.
, 15. vasárnap János ev. 2., 1—11.
„ 16. hétfő Zsoltár 143.
„ 17 kedd Mózes 5. könyv 33., 3.
„ 18. szerda Luk. 17., 5—10.
, 19. csütörtök Zsoltár 116, 12—19.

20. péntek János ev. 1., 16—18.
„ 21. szombat Rom. lev. 12., 18—21.
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Arany érem.

SÁNDOR FERENC
toronyóra-készítő' és mülakatos
K Ö R M E N D E N
Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányit s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását több évi jótállás mellett.
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Soha se  törje  a  fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

DRÓTKER LTÉSGYÁRB A

I G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

ocn
©■
V
o
crq
£0
©
«<0
N
©

©►d
O-1
a£0
e+O
*

Szobánk fa lá t  d íszítsük  szép

melyeket a dunántúli ev. egyesület adott ki.

A szép szines képek művészi értékűek. 
Emelik a vallásosságot, hirdetik, hogy „én 
és az én házamban tiszteljük az Urat.“ 
A képek hossza 48 %■, szélessége 39 %. 
Négyféle kép van: 1. a hegyi beszéd; 2. 
Jézus és Nikodemus; 3. Jézus a tengeren; 
: 4. Jézus és az emmausi tanítványok. :

E g y  k ép  ara 5 0  fillér. — Szállítási 
költség (csomagolás és portó) 20 fillér.

Megrendelhetők:
K  A P I  B É L A  ev. lelkésznél 
= -------- K Ö R M E N D E N .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

A csillagok.
Zsolt. 19, 2. Az egek hirdetik az erős Istennek 

dicsőségét és az ő kezeinek munkáját 
hirdeti ama kiterjesztett erősség.

Ilyenkor, kietlen tél idején, mikor a természet 
ragyogó pompája el van rejtve szemeink elől, olyan jól 
esik az embernek, hogy mikor »elmúlt a nappal és nyu
galom van a fáradtakkal«, legalább föltűnik az égen a 
csillagok »mennyei serege«. Ilyenkor »bámulva a nagy 
éj csudáit: lelkünk mereng, sejt, kérdez, áhít«. A jó Is
ten pedig nem hagyja felelet nélkül a kérdező lelket, 
hanem a csillagok néma szavával hatalmas beszédet 
mond az elmerengő embernek. Mert a természet nemcsak 
nappal templom, amikor Isten a napvilágnál tanít ben
nünket, hanem éjszaka is templom, mikor a csillagok 
által végzi Isten az ő tanító munkásságát.

Miről beszélnek hát nekünk a csillagok? »Az 
egek hirdetik az erős Istennek dicsőségét«.

. . .  Az angolok egyik nagy történetírója egy csilla
gos estén barátjával sétált. Barátja föltekintett a fénylő 
égboltozatra: »Milyen szépséges látvány!«

»Ember — felelt komoran a történetíró — ez nem 
szépséges, hanem megdöbbentő látvány!«

És csakugyan, ha elnézi a mélázó ember a csilla
gokat, az elragadtatás érzését hamar fölváltja szívében 
a megdöbbenés nyomasztó érzése, amelyet a végtelenség 
gondolata ébreszt föl az emberi lélekben. Hiszen hogy 
csak egy pár számot beszéltessünk is : ha földünket 
diónyi nagyságúnak képzeljük, akkor a nap egy olyan 
golyó volna, amelynek egy méter az átmérője. De azok 
között a csillagok között, amelyeket mi csak pislogó

pontoknak látunk, vannak olyan napok, amelyek — az 
előbbi arányban számítva — akkora gömbök volnának, 
hogy a mi egész fővárosunk elférne azoknak a fölületén. 
Továbbá a mi napunk olyan messze van a földtől, hogy 
róla körülbelül nyolc perc alatt ér ide a világosság. De 
vannak az égen csillagok, amelyek olyan végtelen távol
ságban vannak tőlünk, hogy róluk a fény csak több 
ezer vagy millió év múlva érhet el földünkre. Valóban 
nincs ember, akinek ilyen borzalmas nagyságokra és 
távolságokra gondolva, ne fogná el lelkét a mélységes 
megdöbbenés: »Mely nagyok, Uram, a te cselekedeteid . .  
az egek hirdetik az erős Istennek dicsőségét!«... Év
ezredeken át égő pontoknak tartották az emberek az 
égitesteket, de néhány évszázad óta megnyitotta előttük 
Isten az ismeretek kapuit és azóta a csodálatos vilá
goknak megszámlálhatatlan seregei kötik le az álmélkodó 
emberek figyelmét.

És ki tudja, hogy nem következik-e el valamikor 
egy olyan nap, amikor arról bizonyosodik meg az embe
riség, hogy a csillagokon élőlények laknak, élőlények 
sejtik és imádják a Teremtőt?! Hiszen lehetetlen az, hogy 
Isten minden cél nélkül, csupán azért teremtett volna 
ezernyi puszta, holt világot, hogy azokra kiváncsi csodál
kozással tekintsen föl a földi ember szeme! Bizonyos, 
hogy bármilyen nagynak és dicsőnek képzelik is az embe
rek Istent, Isten mégis mindig nagyobb és dicsőbb, mint 
amilyennek őt képzelni lehet. Az Istenről való fölfogá
sunkban tehát akkor közelítjük meg legjobban a valóságot, 
ha Istent végtelen nagynak és dicsőnek képzeljük. De ha 
Istent ilyennek tartjuk, akkor lehetetlen azt hinnünk, hogy 
ez a nagy és dicső Isten minden cél nélkül, csupa puszta 
és holt világokat teremtett volna, amelyeken nem lakik



2. oldal. HARANGSZÓ. 1Ö11. január 22.

az ő leikével rokon ember. Ha a ten
gernek egy csöppjében apró lények 
egész világát lehet találni, szabad-e 
akkor azt hinnünk, hogy éppen csak 
ez a csöpp az egyedüli, amelyben élő
lények vannak ? Földünk is csak egy 
csöpp a világok nagy tengerében, 
szabad-e azt állítanunk, hogy csak 
ez az egyedüli, amelyen élőlények, 
emberek élhetnek?

Ezek a gondolatok bizony nyomasz
tólag hatnak az ember lelkére. De 
esténként Isten szinte maga hívja föl 
a csillagos ég által az embert, hogy 
az ilyen kérdésekről elgondolkozzék. 
Szinte űgylátszik ilyenkor az ember
nek, mintha Isten a csillagok által 
azt mondaná az ő nagyságáról: »Még 
sok dolgok vannak, melyeket néktek 
mondanom kellene, de most el nem 
hordozhatjátok. . . «

Az evangéliomok elbeszélik, hogy 
volt egyszer egy szent éjszaka, ami
kor ar angyalok azt énekelték: »Di
csőség a magasságos mennyekben 
az Istennek!« — Minden éjszaka, 
amikor a csillagok serege ott ragyog 
fejünk fölött, egy-egy ilyen szent éj
szaka. Éjről-éjre valami csodás éne
ket zengenek a néma csillagok az 
erős Istennek dicsőségéről. És a mély
ségből ezernyi fohász tör az ég felé: 
»Dicsőség a magasságos mennyek
ben az Istennek !« . ..

Zongor Béla.

Kincs-ásás és kincs-keresés.
— Irta: M. Nagy Bálint nádasdi tanító. —

Néhány évvel ezelőtt történt, de 
még ma is nevetnek rajta a nádas-

diak. — Történt pedig az, hogy a 
garabonciás diák bevetődött közsé
günkbe is, — nem hozott ránk ugyan 
jégesőt és pusztító forgószelet, hanem 
vitt néhány száz koronát tőlünk.

Nem azért irok erről a dologról, 
mintha nagy dicsőségnek tartanám a 
más szegénységén való tréfálkozást, 
hanem mert tanulhatnak belőle má
sok is s mert az egész história kap
csolatban van azzal, mit alább majd 
elmondok.

Hát, amint mondom: bevetődött 
községünkbe a garabonciás diák (va
lami jobb eszü, hanem dologkerülő 
mesterlegény), végigházalta az egész 
falut. Végre eljutott az óhajtott gaz
dához is, aki az ő praktikájának tel
jesen megfelelő egyén.

Nagy fontoskodással — titoktartás 
kötelezettsége mellett — megsúgta a 
mi emberünknek, hogy van ám itt 
a határban egy halom, mely temérdek 
kincset rejt magában. Csak ember 
kell hozzá, hogy kiássa.

Nagy lett a mi gazdánk öröme. A 
hirtelen meggazdagodás, a tömérdek 
kincs elvették eszét, felült az ámító- 
nak, szívesen adott neki néhány száz 
koronát, a néhány százezer korona 
reményében.

Nem untatom az olvasót a részle
tekkel. Hanem röviden csak annyit 
— a végeredményt mondom el —, 
hogy: a garabonciás diák éjfélkor 
szép summa pénzzel meglépett, a mi 
emberünk pedig hajnalhasadtával 
agyonfáradva, az ásás fárasztó mun
kájától kimerülve, csalódottan, min
den pénze nélkül tért meg házába.

Tehát: nincs kincs, de még ami 
pénz volt a háznál, az is elveszett.

Hát még a szégyen ! ?
Hiába a titkolódzás, a dolog kitu

dódott. A mi emberünk ezt annyira 
restelte, hogy fogta magát, itthagyta 
meglehetős jó kis gazdaságát, család
ját, — meg sem állt Amerikáig, honnét 
betegen, a munkától agyongyötörve, 
másfél év múlva hazajött.

Ez a kincsásás története.
Lássuk most már a kincs-keresés 

módját.
Hát bizony atyámfiai, temérdek 

kincs rejlik az — emberi kézben.
Az a tíz ujj millókat képes elő

teremteni, csak nem kell őket egy
másba kapcsolni, hanem mozgatni, 
foglalkoztatni kell, de nem úgy, mint 
a mi emberünk tette, hanem haszno
sabb munkával.

Itt a té l! teljes közepében vagyunk. 
Mit csinál ilyenkor a gazdaember ? 
Fát vág, gondozza a jószágot, az igaz, 
szükséges és hasznos foglalkozás 
mindakettő.

Hanem délután öt órakor már sö
tét van, a munka elfogyott, mit csinál
junk a hosszú estével és éjszakával.

Hát vannak olyanok, kik a Makk
hetesbe mennek, nem ugyan kincset 
keresni, hanem költeni. Vannak, akik 
összeverődnek egy gazdatársuk házá
nál, ott azután pipaszó mellett szidják 
a kormányt, a vármegyét, a papot, 
a tanítót, szóval az urakat. Ezek ugyan 
keresnek valamit, csak azt nem lehet 
rájuk fogni, hogy kincset keresnének 
sőt az üres politizálással elfecsérlik 
drága kincsüket: az időt.

Sokan, kik e sorokat olvassák, kér
dezhetnék tőlem, hát mit csináljunk ?

Ezeknek azt felelem : munkálkod
jatok !

Az esőcsináló.
Adoma.

Irta: Csite Károly.
Dala Jancsinak kifelé állott a falu

ból a szamár kordé rúdja. Úgy mond
ják, hogy az asszony népek adtak ki 
rajta, egyrészt, mert bagózásra szok
tatta a férfiakat, de főleg azért, hogy 
szerintük babonaságot tett állatjaikkal 
s attól rendre elhullának a piszkos, 
de hasznos jószágok, mint a csere
bogarak május végére.

Hiába állította Dala, hogy a nya
valya okozza a pusztulást. . .

— Elég kutya nyavalya vagy ma
gad 1 — mondák a gonosz szájú 
fehérnépek.

Dala kanász törvény útján keresett 
elégtételt, minek foganatja csakis 
annyiban lett, hogy a becsületsértő

asszonynép közül hétnek elitélte a 
törvény embere a nyelvét húsz-húsz 
koronára. A kurta szoknyás vegyes 
korbeli menyecskék nyelvükre nézve 
ezen becsárt túlságos magasnak talál
ták, miért is nem fizették le, hanem 
bevonultak mindannyian két napra a 
börtönbe. Mondván: hogy ha otthon 
ülnek, semmit sem keresnek : így pe
dig lecsücsülnek szépen húsz koronát.

Asszonyok terveztek, börtönőr vég
zett : Plipár Gyuri börtönőr nem
szereti a henye népet; a berukkolt 
asszonyok egyrészét a mosóteknő 
mellé állítá, többivel pedig fát füré- 
szeltetett.

De már hivatalába nem helyezték 
vissza Dala Jancsit. Minél fogva a 
község emberei új kanász választá
sára gyűltek össze a biró házánál. 
Pályázó elég volt: árvalányhajjal,

vércseszárnnyal kitűzött kalapu, ke
mény nézésű bojtár legények; zsi- 
ványságot szolgált, börtönviselt, szol
gálatot vesztett ihászok és csordások; 
no aztán a kanász foglalkozásúak.

A község előcsahosai fojtó füst
tenger közepette már-már közös meg
állapodásra jutának, mikor berontott 
közibük egy tagba szakadt, hajlott 
korú, öles férfiú. Haja válláig ért, 
bajusza arasznyinál hosszabb volt. 
Szoba közepére állt s nagy kucsma 
sapkájával ellegyezte magakörül a 
füstfelleget, hogy jobban láthassák. 
S hatalmas mellét ütögetve így szólt:

— Emberek! érdemes pipázói je
len gyülésezésnek, halljunk szót!

— Halljuk! Halljuk ! lön az álta
lános dörmögés.

— Hát én először is azt mondom, 
hogy nem urazom kieteket, mert úr
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De van-e munkája a télnek! Van. 
Csak meg kell azt a munkát keresni, 
azután gyakorolni.

A földmívelési minisztérium gon
doskodik arról, hogy minden ipar
kodó ember kapjon télire munkát és 
kapjon ezért a munkáért — kincset.

Hogy mik legyenek a tél munkái ? 
azt minden vidéknek a fekvése, határ
viszonyai szabják meg. Ahol van sok 
fűzvessző: ott a kosárfonás, ohol van 
sok sá s : ott a gyékény-, szatyor
fonás ; ahol nagy nyiresek vannak: 
ott a seprű és kocsikasfonás, ahol 
termelnek cirókot: ott a cirókseprű 
készítés, a kefekötés, szalmafonás, 
kalapok, lábtörlők stb. készítése; fa
faragás, gazdasági eszközök, méh- 
kaptárok, szekér-oldalak, hengerek, 
boronák, eke-gerendelyek stb. stb. 
előállítása.

Úgy ám ! vetheti fel a kérdést 
valaki, de hol tanuljuk mi ezt meg?

Igaz, tanulni kell még enni is. Hát 
erre azt mondom: ott vannak a ti 
egyházi elöljárótok, menjetek el hoz
zájuk, kérjétek meg őket, hogy jár
janak el érdeketekben. A minisztérium 
azután majd küld tanítókat, az meg 
ingyen megtanít a szükségesekre, sőt 
a minisztérium még gépeket is ád 
ingyen.

Példákat is említhetek. Beregme- 
gyében 14 háziipari szövetkezet van, 
közel 40C0 munkással. Egy-egy 
munkástag három havi téli keresete 
100 — 120 korona. Az árdánházi hitel- 
szövetkezetnél 1908-ban a háziipari 
tagok 14,000 koronát tettek be, mint 
megtakarított téli keresetet, amellett 
éltek is belőle. A kisrákóczi háziipari

a kutya; másodszor pedig azt mon
dom, hogy el ne hamarkodják a dol
gukat, mert itt vagyok én. Értik ? 
Nohát 1 Azt mondom kieteknek, hogy 
válasszanak meg. Kutya lesz az, ki 
megbánja. Mert tudják meg, én va
gyok az a hires Bordohány Dömötör, 
ki — akkor tudok kieteknek esővel j  
szolgálni, amikor csak mindnyájan 
akarják. Értik? Nohát, úgy gondolják 
meg a dolgukat.

A pipák összekoccantak, miután 
az atyafiak összedugák fejüket. S 
tartottak egy suspitáló gyűlést, mely 
eredménykép oda lyukadt ki, hogy 
megválasztják a nagytudósnak mutat
kozó pályázót egy évié próbaképen. 
Hátha netán (az ördög nem alszik) 
tud valamit?

Ezzel el volt intézve a választás, 
melyre nézve a többi pályázó sátán

szövetkezet, a főváros részére szerző
désileg biztosítva 30,000 korona ér
tékű nyírágseprűt szállított. A tápéi 
gyékényfonók szövetkezete az első 
évben 80,000 korona forgalmat ered
ményezett. A bácsmegyei 26 háziipari 
szövetkezet tagjai, megalakulásuk első 
évében 1908-ban kéthónapi téli mun
kával 80,000 koronát kerestek. Az 
újvidéki, dunacsébi, szenttamási és 
törökkanizsai szövetkezetek munkás- 
taggjainak két hónapi téli keresete 
120—130 korona volt. A Mármaros 
vármegyei iparfejlesztő bizottság, az 
általa fenntartott kosárfonó-telepen 90 
húsz éven aluli munkásnak 1908-ban 
6125 koronát fizetett ki, ezek között 
volt olyan munkás, aki öt hónapi 
munkája után 416 koronát kapott. 
Az ugocsai iparfejlesztő bizottság ál
tal fenntartott ipartelepeken mintegy 
200 munkás dolgozik, kiknek napi 
téli keresete 1 — 1.50 korona. A tele
peken termelt kosarak értéke 23,216 
korona volt.

A földmívelésügyi minisztérium ál
tal 1908/9. év telén szervezett 510 
évi háziipari tanfolyamon készült 
tárgyak értéke 300,000 korona volt.

Beszélnek tehát a számok 1
Azt is megírom, hogy hova kell 

tanácsért, gyámolításért fordulni.
Egyenesen a földmívelésügyi minisz

térium munkásügyi osztályához vagy 
Keller Gyula gazdasági háziipari 
miniszteri megbízotthoz, a földmíve
lésügyi minisztériumban (Budapest, 
V., Országház-tér 11. sz.)

Van tehát kincsásás és kincskere
sés, válasszatok!

áldását kérte: Magyarán mondva cif- 
rábbnál-cifrább káromkodást vittek 
véghez. S hogy ezen kerdajk áldásnak 
mennyiben lett foganatja? Azzal te
gyünk úgy, mint Csizma Bábi nénénk 
a meghalással: „Hagyjuk csak a vé
gére ! “

#

Eljött a forró nyár. A perzselő tik
kasztó napsugár hervasztott mindent. 
A kiszáradt föld szomjúsága nagy 
lön már.

Pipás Kiss Mihály és komája: Mi
hók Bandi egyik délután felkeresték 
Bordohány kanászukat azon utasítás
sal, hogy fogjon az eső csinálashoz, 
mert nagy szükség van reá

— Helyes. Legyen hát eső én is 
amondó vagyok. Estére hivassanak 
egybe gyűlést a biró házához. Ott 
kell határozatot hozni — mondá a

A mindennapi kenyérért.

Kenyértelenségtől óvj meg, Uram minket,
A mi házunk népét, a mi gyermekinket. 

Kenyértelenségtől 
Nyomortól, ínségtől 
Uram, őrizz minket.

Betevő falatunk panaszos ne légyen 
Ne tapadjon hozzá se önvád se szégyen, 

Özvegy, árva könyje 
Gondoknak özönje 
Álomtalan éjen.

A kezünk munkáját, véres verejtékünk 
Áldd meg te nagy Isten! könyörögve kérünk. 

Ki adsz vadnak hálást 
A vadonban szállást 
Adj kenyeret nékünk.

A kegyasztaláról hulladék-morzsára 
Melynek földig érő megalázás ára 

Ne szoruljunk soha 
Másoknak mostoha 
Kemény jóvoltára.

Egyedül tiedre, a te kegyelmedre,
A le bőven osztó tápláló kezedre 

Éltető napodra 
Rengő harmatodra 
Síró fellegedre.

Óvj meg földhöz ragadt lelki szegénységtől 
Amely nem álmodik, csak puszta kenyérről 

Ami bennünk lélek 
Az keressen téged 
És emelkedjék fel.

Napi munka után, intsen nekünk óra 
Fogékony magasztos szárnyalásu szóra 

Bölcsek ajakéról 
Amely pusztulástól 
A lelkünket ójja!

Kiss József.

Halljuk a Harangszót! . , .
Levél a nép sorából.

Ezen szavakkal köszöntőm a mi 
kedves kis lapunkat: „Halljuk a

kanász nagyot nyújtózkodva egy 
hársfa árnyékában.

Az atyafiakat annak rendje és módja 
szerint meginvitálták a gyűlésre. Az 
elnöklő Bordohány csendcsinálás vé
gett megverte hatalmas bunkós bot
jával a mestergerendát s így szólt:

— Emberek I Kónya Bandi és Ha
jas Istók öreg legények 1 azt kérdem 
kietektől, akarják-e mindnyájan, hogy 
holnap eső legyen?

Persze, hogy akarták, de nem épen 
valamennyien. Lám a Szigeti Miska 
már nem akarta.

— Hát iszen, én is szeretném — 
mondá — de épen ma reggel kaszál
tam le a lóherémet. Két nap bele 
telük, míg megszárad.

— No, lássák, emberek 1 hiszen 
nem akarják valamennyien. Nincs 
más hátra, mint várnunk csütörtökig
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Harangszót!“ . .  . A harangszót Isten 
kegyelméből úgy is halljuk minden 
nap és minden alkalomkor, de nem 
elégséges, hogy kongását csak annyiba 
vegyük, mint a világ zajában elő
forduló bármely igénytelen lármát, 
ne érezzük el csak úgy fülünk mel
lett, hanem hasson be szivünk mé
lyébe és értsük meg, hogy tulajdon
képpen mit is hirdet mi nekünk. Hát 
először is hívogatja az embert szép 
méla kongásával, hogy : „jertek hívek 
seregével az urnák házába dicséretet 
zengeni az ő jóvoltáért. ‘ Másodszor 
pedig hirdeti azt a drága vallássza
badságot a melyért őseink oly sokat 
áldoztak s mégsem élvezhették úgy, 
mint azt az ő szabadságért és békes
ségért epedő szivük kívánta volna. 
Pedig odaáldozták érte sokan vagyonú
kat, nagyhatalmi állásukat, odavetet
ték mindenféle drágaköveiket, ha 
kellett még életüket is, csakhogy azt 
az egyetlen igaz gyöngyöt megtart
hassák, aki halálunkban is remény
ségünk, akit szemmel nem láthatá- 
nak, kézzel meg nem foghatának, 
csak a szivükbe vésett igaz hit és 
az evangéliom alapján ismerőnek, aki 
az a Jézus Krisztus volt, kihez oly 
hűséggel ragaszkodának nehéz küz
delmeik között is.

Vegyünk mi is példát őseinknek 
vallásukhoz való hű ragaszkodásáról, 
mely öröm volt azoknak ha vallásu
kat csak egy darab ideig is szabadon 
gyakorolhatták az édes hivó harang
szóra gyűlhettek templomba. Mi is 
ha a harangszó édes hivogató hang
ját meghalljuk ne eresszük el fülünk 
mellett, hanem ébredjen fel kinek lelke 
aluszik és azok az édes csengő han

gok gyújtsák meg szívünkben a hitnek 
fáklyáját és értsük meg, hogy azok 
a jóságos Istennek véghetetlen hatal
mát szeretetét és az evangéliom 
diadalát hirdetik. Halljuk meg, hogy 
annyi szenvedés, sanyargattatás, után 
bátran és szabadon zenghetik a pro
testáns harangok Istennek véghetetlen 
dicsőségét, mi pedig békeséggel tanít
hatjuk és hallgathatjuk az evangé
liumot, Istennek örökké való igéjét.

Hát most halljuk a mi , Harangszó“ 
című protestáns lapunkat, hát ez mit 
hirdet, mire tanít bennünket! Már az 
idáig megjelent példányokból is ta
pasztaltam, hogy ezen lap a legal
kalmasabb a szegény köznép köré
ben, elsősorban mert előfizetési ára 
a lehető legolcsóbb, igy tehát köny- 
nyen beszerezhetik. Megtudhatni be
lőle az egész országban előforduló 
állami vagy egyházi nevezetesebb 
eseményeket. Az egyháztársadalmi 
életről, a jótékonysági egyesületek 
működéséről is tudósítva és tájékoz
tatva van benne és még hasznos 
tudnivalókat is közöl a gazdaság 
köréből. És ami a fő, a mi ez újság
nak az alapfundamentuma : az evan
géliumi magyarázatok s a példás 
szép elbeszélések, ezek képezik e 
lapnak az igazi lényegét, ezek azok 
amelyeket tényleg meg kell hallanunk 
és szivünknek érzelmével meg is ér
tenünk. Es akkor reméllem, hogy 
egy pár év alatt elfogja nyomni azokat 
a sajnos nagyon elterjedt lapokat, 
amelyek jobbára csak a gonoszságok 
tudósítói.

Adja a gondviselő Isten, hogy 
ezen lap mindjobban elterjedjen és 
megfeleljen azon nemes hivatásának,

hogy a harangszót minenki meg
hallja és meg is értse. Ezeknek utána 
pedig Isten áldását kívánom mind
azokra akik a harangszó létrehozásá
ban és szerkesztésében résztvesznek. 
És a Nt. és nagyérdemű szerkesztő 
ur pedig Isten kegyelméből még 
számos évekig lehessen a Harangszó 
buzgó szerkesztője. A hála pedig 
legyen a Harangszó elterjedése és a 
nép között elismert érdeme. Ez sze
rezzen, majd ha a munkatérről vissza
vonul, öregsége csöndes napjaiban, 
ha visszatekint fáradhatatlan munkás 
életére, igazi boldog örömöket.

Ezeket kívánva maradok őszinte 
hálás tisztelője és a harangszó lelkes 
pártfogója és hallgatója.

Beled. M. J.

Ifjúkor végén.

Gyorsan futó, irigy, kegyetlen évek 
Már elrabolják ifjúságomat;
És mint kifosztott, árva ellenséget, 
Kemény gondok zord tábora fogad.
Ó, elvesző, édes-bús ifjúságom, 
Felejts itt pár virágot, sugarat 1 
Ha elviszed mind: e rideg világon 
Szegény, tépett szivemnek mi marad ?

Szalay Mihály.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Január 22 vasárnap Máté 8., 1—13.

„ 23. hétfő Máté 6., 7—13.
„ 24. kedd Zsolt. 116., 3—6.
„ 25 szerda I. Mózes 43., 29.
„ 26. csütörtök Kolossá lev. 3., 12—17.

— mondá agyűléstbezárva Bordohány.
Szerdán este ismét összegyüleke- 

zének mindannyian s hatalmas felle
gek boríták el az égboltozatot, aka
rom mondani füstfellegek a piafontot.

— Nohát, akarják-e most vala
mennyien ? — téve föl kérdését az 
„esőcsináló“.

Most Pipás Kiss Mihály szólalt fel 
először:

— Atyafiak, igaz, hogy égető szük
ség van az esőre, de holnap elakarom 
hajtani tinóimat a zalaegerszegi vá
sárra. Hát még holnap ne legyen!

Csőre Csicsónak sem kellett.
— De már ezen a héten ne legyen, 

mert elkezdtem a kaszálást. Azt pedig 
senki se kívánhatja, hogy elrothadjon 
a szénám!

Itt van ni, azt a kukurítóját! ismét 
csak várnunk kell!

A gyűlés most már azzal záródott 
be, hogy az esőhalasztókat elverte a 
többség. Valamint ezt követve minden 
estén összeverekedtek a gyűlésezők.

így tartott ez jó ideig. Ma ennek 
nem kellett, holnap meg amannak 
nem. S ezek a gyülésezések eltar
tottak volna tudja az ég meddig ? Míg 
egy délutáni édes szundikálás után 
Bordohány Dömötör éles nyilalást 
érzett jobb oldalán, hol egykor a jó 
pajtások bicskái forgolódtak; valamint 
szamara nagy höntörgést vitt véghez 
a vakond túrásokon. Ezen két baro- 
metrum esőjóslása következtében még 
aznap este gyűlést hivatott össze.

— Emberek, akasztófára valók 
kietek mindnyájan. Tudják meg, hogy 
nem várok én többet egy napot sem. 
Holnapra ha törik, ha szakad is, de 
esőt rendelek. Ha kietekre hallgatnék,

elhúznák a pokolig is. Ezt akartam 
csak. kieteknek megmondani!

Tetszett ez az atyafiaknak.
— Ez már beszéd. Ilyen ember 

kell minekünk. Legyen eső, mert min
denünk elszárad.

Másnap csakugyan megjött a pa
rancsolt eső, vakító villámlás, földet 
és gyarló emberi lelkeket rázó dörgés 
közepette. Ámde nem volt benne kö
szönet, mert majd ökölnyi nagyságú 
magja lett, még pedig annyi, hogy 
elverte a határ minden termését.

Egy jégmag beütötte Bordohány 
Dömötör fejét is kóstolóul s a fekete 
leves még csak azután következék. 
A feldühősödött atyafiak a jégeső csi- 
nálásért megcsépelték, mint a zsuppot.

Ezzel aztán Bordohány Dömötör
nek teljesen elvették a kedvét min
dennemű esőcsinálástól.
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Január 27. péntek Kolossá lev. 3., 18—25. 
„ 28. szombat Zsolt. 31., 24—25.
„ 29. vasárnap Máté 8., 23—27.

1 Január 30. hétfő Zsolt. 93., 1—5 
, 31. kedd Zsolt. 12., 2—3.

Február 1. szerda Zsolt. 16 , 1 —11.

Február 2. csütörtök Rom. lev. 12., 17—21- 
„ 3. péntek Timoth. 5—8.
„ 4 szombat Galatziabeli lev. 5., 16 — 26.

Az egyház köréből.

Püspökválasztás. A tiszai ev. egy
házkerület püspöki állására most ad
ják le a gyülekezetek szavazataikat. 
A szavazás végső napja február 20- 
ika. Mint jelöltek szerepelnek: Gyürky 
Pál, főesperes, Gedaly Henrik nyíregy
házi és Korbély Géza eperjesi lelkészek.

Jótékonyság. Báró Berg Miksáné, 
mint eddig, úgy ez évben is 100 
koronát adományozott a vadasfai 
(Sopron m.) gyülekezet szegényeinek. 
A jó cselekedet önmagát dicséri!

Lelkészválasztás. A szillsárkányi 
(Sopron m.) gyülekezet most töltötte 
be megüresedett lelkészi állását s arra 
Szűcs Gábor budai hitoktatót válasz
totta meg. Isten áldása nyugodjék a 
gyülekezet és uj lelkész szövetség- 
kötésén !

Uj egyházfelügyelő. A győri ev. 
egyházközség, dunántulnak legvagyo
nosabb ev. gyülekezete, mely hosszú 
évek során Haubner Máté és Karsay 
Sándor püspökök székhelye volt — 
az elévülhetetlen érdemeket szerzett 
felügyelője dr. Fischer Sándor halá
lával megüresedett felügyelői tisztre 
nagy lelkesedéssel ennek testvéröccsét: 
dr. Fischer Gyula kir. ügyészt vá
lasztotta meg. Beiktatása január hó 
8-án ment végbe meleg ünnepséggel.

Uj leányegyház. A kissomlyói ev. 
egyházhoz tartozó Jánosháza község 
leányegyházzá alakult. Gondoskodott 
iskolaépületről és tanitólakról. A kor
mány évi 900 K-t utalványozott a 
tanító fizetésének kiegészítéséhez

A király adománya. Őfelsége a ki
rály legfelsőbb magánpénztárából a 
veszprémi gyülekezetnek templom
renoválási és toronyépitési célra 200 
K-t engedélyezett.

Nyugalomba vonuló lelkészek. A le
folyt év zártával ismét két buzgó 
munkáslelkész vonult vissza a lelki
pásztorkodás küzdelmes pályájától. 
Walland Károly a baranyamegyei leg
nagyobb gyülekezetnek: Csikostöttös- 
nek és a tolnamegyei Kölesdnek lel
késze : Lagler Sándor.

Itthonról.

A király Budapesten. Arról az örven
detes tervről adnak hirt, hogy a király 
legközelebb Budapestre érkezik. A 
király ott tartózkodása alatt udvari 
ünnepségek is lesznek.

A vértanuk sírjai. Több mint két 
hónap óta keresik az aradi vesztő
helyen a vértanuk csontjait. Jóllehet 
eddig már 4 és fél kilométer hosszú
ságú területen elvégezték az ásatást, 
mégis semmi eredményt sem értek el. 
Kovács Ernő 48-as őrnagyhoz fordult 
a bizottság, ki az aradi várbörtönben 
a napi eseményekről naplót vezetett. 
Talán az ő utasítása uj irányban tereli 
a keresés munkáját.

Apponyi Amerikában. Gróf Apponyi 
Albert, a nagy államférfi és világhírű 
szónok legközelebb Amerikába megy, 
hol számos előadást tart az amerikai
aknak. Apponyi fogadtatására már 
most óriási előkészületeket tesznek. 
A nagy magyar férfi bizonyára dicső
séget szerez az uj világrészben is a 
magyar névnek.

A harmadik léghajó. Az osztrák
magyar monarchia a harmadik lég
hajót is megkapja. Fájdalom ezt is 
az ausztriai iparosok készítették s a 
magyaroknak csak a fizetés kellemes 
kötelessége maradt. Talán hogy egy 
kis búfelej tővel szolgáljanak, hírül 
hozzák, hogy legközelebb egy uj lég
hajót építenek Magyarországban s uj 
léghajóállomást szerveznek magyar 
földön.

Száztizenhét éves asszony. Keszt
hely mellett a közeli Beszemén-pusztán 
meghalt egy 117 éves asszony, özv. 
Imre Mihályné. Arról volt nevezetes, 
hogy 48-ban tiz unokája harcolt egy 
honvédszázadban. Imre Mihályr.é 
utolsó éveiben az ükunokájánál lakott.

Egy tehén három liter tejért. A 
somogymegyei gazdasági egyesület 
rendkívül érdemes mozgalmat indított 
meg. Nagy államsegélyt eszközölt ki 
a kormánytól s azon a nép számára 
olcsó marhaállományt szerzett be. 
Hogy pedig a nép könnyen lefizet

hesse adósságát, számítást végzett s 
arra az eredményre jutott, hogy ha 
minden nap hat éven keresztül három 
liter tejet beszolgáltatnak, akkor le 
van fizetve a tehén ára. Hát bizony 
érdemes ezen egy kissé gondolkodni. 
Mert az eredmény mégis csak az. 
hogy három liter tejért szereznek az 
emberek egy tehenet.

Az ország dolgáról.

A képviselöház az elmúlt időszak
ban is folytatta tárgyalásait. Elvégezte 
és elfogadta a szerb kereskedelmi 
szerződésre vonatkozó javaslatot. En
nél a ponlnál ugyancsak sokat be
széltek a honatyák a nagy drágaság
ról. Félünk azonban, hogy a sok 
beszéd semmítse segít a bajon s ma
rad minden a régiben.

A bankvita. A szerb kereskedelmi 
szerződés letárgyalása után kezdetét 
vette a bankvita. A többség a közös 
bank szabadalmának meghosszabbí
tását akarja keresztül vinni, a kisebb
ségben maradt ellenzék pedig az ön
álló bank felállítását követeli. Előre- 
láthatón ez a kérdés lesz az ütköző 
pont, melyen a kormánypárt és az 
ellenzék nagy harcát megvívja. Mind
egyik legjobb és legkiválóbb embereit 
állítja csatasorba. Kossuth Ferencz 
már mondott egy nagy beszédet, 
melyben rámutatott, hogy gazdasági 
önállóság nélkül nem boldogulhat egy 
nemzet se. Sokalja azt a nagy pénz
áldozatot, mit a nagyhatalmi állásért, 
a katonaságért hoz a nemzet. Azt 
reméli, hogy a gazdasági önállóság 
alapján könnyebben megszerezheti a 
nemzet a fenntartásához szükséges 
nagy összeget. A vita során Apponji 
Albert, Tisza István, Mezőssy Béla, 
lusth Gyula és még számosán mon
danak beszédet.

A függetlenségi pártok közeledése.
Az önálló bank vitája közelebb hozta 
egymáshoz a függetlenségi párt két 
töredékét: a Kossuth és Justh pártot. 
Kossuth Ferenc beszédében kijelen



tette, hogy a közös es2me szolgála
tában el kell felejteni azokat a sérel
meket, melyeket a választási harc 
alatt egymáson ejtettek. A két párt 
ezzel közeledett egymáshoz. Egyesü
lésről szólni azonban még kora volna. 
A választójog kérdésében ugyanis 
nem egyezik meg egymással a két 
párt álláspontja. A Justh párt a vá
lasztójog teljes kiterjesztésének híve, 
a Kossuth párt pedig félti a nemzet 
érdekeit a nemzetiségektől s éppen 
azért csak korlátolva terjesztené ki a 
választójogot.

Az álattenyésztés felkarolása. A
szerb kereskedelmi szerződés tárgya
lásánál Serényi Béla miniszter nagy 
beszédet mondott, melyben kijelen
tette, hogy a kormány az állattenyész
tés felkarolására két millió koronát 
fordít. A kormány egy millióért biká
kat vásárol s azt 40—50 százalék 
árkedvezménnyel a községeknek ki
adja. Gondoskodik arról, hogy a bikák 
eltartása télen ne terhelje a közsé
geket. Az erdőkben megengedik a 
legeltetést. A községi vásártereket ba
romfi és libalegelőkké alakítják. Fel
karolják a sertés-, juh- és halte
nyésztést.

Az uj véderő-törvény. Ha a katonai 
két évi szolgálat életbelép, akkor az 
ujondétszámot is felemelik s évenként 
103 ezer katona helyett 154 ezer 
újoncot soroznak. Ma a teljes hadi 
létszám 900 ezer ember, akkor 1 
millió 500 ezer ember lesz.

A gazdák és az adózás Nagy teher 
népünkön az uj adórendszer. De itt 
is van azért könnyebbités, csak az a 
kár, hogy gazdaközönségünk ezt se 
ismeri. Ugyanis a föld- és házbirtok 
általános jövödelmi pótadójából le 
lehet vonni a birtokon levő bekebe
lezett kölcsönt, úgyszintén a tőke- 
hátralék tiz százalékát. így azután az 
a gazdaember, ki birtokából még a 
kölcsön törlesztését is kénytelen fizet- 
getni, jóval kevesebb adót fizet. Jól 
teszik gazda-olvasóink, ha erre gon
dolnak s megteszik a jegyzői hiva
taloknál, vagy pedig a gazdasági 
egyesületnél jelentésüket.

Magyar bank Amerikában. Szegény 
magyar népünk eddig igazán prédája 
volt mások haszonlesésének. Ha itt
hon nem talált elég keresetforrást, 
neki indult a külső nagy világnak. 
Igen ám, de elébb jól megkopasztot- 
lák mindenfelől. Megzsarolta az, ki 
jegyet, azután az, ki munkát adott 
neki. Ha pedig otthonról peres dolog
ban, vagy örökösödési ügyben irato
kat kapott, akkor meggazdagodtak
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belőle az amerikai ügyvédek. A pén
zét sokszor elkezelték a bankok, úgy 
bogy sok évi törődéséből semmi 
haszna se maradt. Ezeken a bajokon 
talán sikerül a közel jövőben segíteni. 
Ugyanis arról van szó, hogy a ma
gyar kormány közreműködésével uj 
magyar bankot állítanak tel Ameriká
ban. Ennek lesz külön jogügyi osz
tálya, mely ingyen ad tanácsot a künn 
élő magyarnak. Lesz munkaközvetítő 
intézete, mely megmenti a magyart 
a munkaszerzők zsarolásától. Ha pe
dig itthon el lehet helyezni azt a 
munkást, akkor biztos kenyérre haza
hozza. Ezenkívül közvetíti az áru
forgalmat is s ezáltal szolgálja Ma
gyarország iparát és kereskedelmét. 
Sok-sok munka vár erre a magyar 
bankra. Bár csak mielőbb felállítanák!

A nagyvilágból.

Portugália forrongása. A köztár
sasággá alakult Portugália nem találja 
meg nyugalmát és békességét. Hol 
innen, hol onnan jön híre a lázadás
nak, a lappangó elégedetlenségnek. 
Különösen a köztársaság elnökével, 
Bragával, elégedetlenek, mert gyön
gének tartják az ország ügyeinek 
vezetésére.

Perzsia válsága is még mindig tart. 
Az orosz és angol beavatkozás most 
már oly nagy mértéket öltött, hogy 
a newyorki perzsa konzul egy iratot 
adott ki, melyben a nemzeteket Per
zsia megvédelmezésére szólítja fel. 
Úgy látszik itt is a régi történet ujul 
meg. Odaáll az orosz és angol s azt 
mondja, hogy békét akar teremteni. 
Pedig nem béke, hanem föld kell 
mindegyiknek.

Földrengés. Közép Ázsiában óriási 
földrengés pusztitott. Városok elpusz
tultak s százan és százan életüket 
veszítették. Przevalak város a föld
rengés után egészen eltűnt s helyén 
tó képződött. A hajléktalan emberek 
közül sokan a 10°-os hidegben meg
fagytak.

A pestis. A régi rém megint kisért 
ázsiai Oroszországban pusztít a pestis. 
Naponkint százan is meghalnak. Mi
vel kevés a halottak eltemetésére az 
idő s mert embert sem kapnak a 
halottak eltemetésére, az utcák tele 
vannak holttestekkel. Lehet félni attól, 
hogy ez a borzasztó betegség az 
európai Oroszországba is átterjed.

Elsülyedt sziget. Közép-Ameriká- 
ban San Szalvádorban volt egy sziget. 
Egyszerre csak földrengés támadt, a 
föld el kezdett ingadozni, végre egé
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szén alámerült a tengerbe. 170 sziget
lakó ott találta halálát a hullámokban 

Milyen gyorsan megy a teve. A
mi gyors futásu lovaink ugyancsak 
lassan kocogó állatokká lesznek a 
tevék mellett. Tudta ezt mindenki, 
mégis mindenfelé csodálatot kelt az 
az adat, hogy Algériában egy teve 
három nap alatt 1182 kilométernyi 
utat tett meg. Ezeken a vidékeken 
tulajdonképpen a teve a nép minden 
vagyonát képezi. így például Oránban 
180 ezer tevéje van a népnek.

Összeesküvés a mikádó ellen. Japán
országban nagy összeesküvésnek jöt
tek nyomára. Az összeesküvőket el
fogták s ezek kihallgatásuk alkalmával 
bevallották, hogy először a császárt, 
majd utána az összes minisztereket 
meg akarták gyilkolni. Igazán meg
rendülünk, ha látjuk, hogy mivé lesz 
az ember, mikor szivéből kivész a 
vallásosság, életéből pedig az erkölcsi- 
ség.

Az orosz tél. Oroszországban, a 
Káspi tenger mellett óriási hózivatar 
dühöng. A vonatok megálltak. Szá
zával találnak megfagyott embereket 
és állatokat.

A portugál jezsuiták nehezen talál
nak otthonra. Most arról értesítenek 
az újságok, hogy Boszniában egy 
nagy birtokot vásároltak s egy részük 
ott fog letelepedni.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép szines 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 szélessége 39 
%. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás és portó) 
20 fillér. Megrendelhetők: Köpi Béla 
ev. lelkésznél Körmenden.

könyvnyomdája és könyvkereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (VASM.)
Ajánlja a Nagytiszteletii Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás !
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A száj- és körömfájás gyógyí
tása.

A vizgyógymód alkalmazása az állatok
nál elterjedt száj- és körömfájásnál legjobb 
hatású (minden más gyógykezelést felülmúl), 
mivel a kóranyag kiválását eredményezi 
s pár nap múlva a beteg állat teljesen 
visszanyeri erejét és gyógyultnak tekinthető.

A kór fellépésénél tanácsos, a már bpteg 
állatok istállójában levő egészséges állato
kat is napjában egyszer a miveletnek alá
vetni, miáltal ezeknél a baj elkerülhető 
vagy legalább enyhébb lefolyásúvá tehető.

Az eljárás a következő: Az állat lázas 
állapotában két egyén, egyike jobb, másik 
baloldalán az állatnak egy csöbör vízből 
egy gyökérkefével elkezdi az állatot farká
tól végig a gerincen, oldalokon mosni és 
egyúttal kefélni, kétszer egymásután lehető
leg gyorsan és egyenletesen végezve a 
munkát, mintegy négy-öt perc alatt. Köz
vetlen utána száraz pokróccal jól letakarva 
az állatot; rövid idő múlva erős párolgás 
áll be, avagy izzadásba jön az állat, ami 
jótékonyan hat rá. Amint a test hőmér
séklete fokozódik, a láz emelkedőben, ismé- 
teltetik az előbbi eljárás; igy napjában 
2—4- szer, a mig a láz teljesen meg nem 
szűnik (minél többször, annál gyorsabb a 
betegség lefolyása.)

Tömeges megbetegedés esetén az istálló
nak egy külön fülkéjében végezzük az ön
tést, kefélést és letakarva az állatokat egy
másután vezetjük helyükre (egy óra alatt 
egy egész istálló állományát rendbe hoz
hatjuk).

A párolgás folytán támadt ártalmas gőzök 
eltávolítása céljából szükséges az istállónak 
gyakori szellőztetése, tiszta levegő behato
lása, mely az állatoknak megszáradása ide
jén eszközölhető, Szabadban (istállón kívül) 
az öntés 10—12 fok hőmérséklet mellett 
engedhető csak meg.

Hatásában körülbelül ugyanaz, ha a beteg
— lázas — állatot vízben elébb megáztatott
— porrá tört vagy iszapolt agyaggal — 
mely pépszerű, teljesen bekenjük, száraz 
takaróval lefödjük; egy óra múlva, miután 
az agyagburok teljesen megszáradt, a hő
mérséklet emelkedőben, egy öntöző (rózsá
ján át) vízzel egy perc alatt egyenletesen 
nedvesítjük a burkot és betakarjuk ismét 
az állatot, mindannyiszor ismételve az el
járást, mig a láz meg nem szűnt, végül 
hideg vízzel jól lemosva az agyagot, be
takarva pihenni hagyjuk. Egy-két napi el
járás mel.ett rendesen meggyógyul. Ha a I 
kór a körmöket is megtámadta, tanácsos | 
e/.eket is agyaggal bekenni és többször 
nedvesíteni. Ezen eljárás mellett a táplál
kozásra szánt szecska 24 órán át bőven 
hideg vízzel legyen áztatva, miáltal annyira 
lágy, puha legyen, hogy a rágás ne okozzon 
fájdalmat a beteg állatnak, a mellett nap
jában háromszor liszt vagy forrázott korpá
val készült, vízzel higitott ital a megfelelő 
táplálék a beteg állatnak.

Egy magyar nagybirtokos.

Patkó szögezés nélkül.
Az eddig ismert patkoiási mód

szerrel szemben, amely abban áll, 
hogy a patkót a ló patájára fölsze
gezik, nagy haladást jelent az az el
járás, amely fölöslegessé teszi bár
minő szögnek a patába való beve- 
rését. Az új módszernek az előnyei 
abban nyilvánulnak, hogy a patkolás 
körül foglalatoskodó személyek sok 
munkát és még több időt takaríta
nak meg vele, mert egy-egy patkó 
minden megerőltetés nélkül egy-két 
perc alatt erősíthető meg a patán.

Az eljáráshoz olyan patkó szük
séges, a mely egy fölfelé álló, a pata 
alakjához illeszkedő karimával van 
ellátva, úgy, hogy a pata alsó része 
a patkóház falai közt elhelyezkedhes- 
sék. A patkó két szárának a végén 
belől egy-egy csavar van a szárnyak
hoz erősitve, ellenkező irányban ha
ladó csavarmenetekkel; az egymással 
szembe néző csavarok pedig egy 
közös, a csavarmeneteknek megfele
lően fúrt hüvelybe nyúlnak be, ame
lyet köznyelven anyacsavarnak is ne

veznek. Ez az anyacsavar vagy hü
vely kulcs segítségével forgatható. A 
forgatás következtében, annak iránya 
szerint, a hüvelyben vezetett csavarok 
egymástól el fognak távolodni, illetve 
egymáshoz közeledni és a csavarok 
által a patkószárakra gyakorolt ha
tásnál fogva a szárak is egymástól 
eltávolodni, illetve egymáshoz köze
ledni fognak. Ha tehát a patkót a 
patán megerősíteni akarjuk, akkor a 
patkószárakat a hüvelybe illesztett 
kulcs segítségével összehúzzuk; a 
patkó levételéhez pedig csak annyi 
szükséges, hogy a hüvelyt ellenkező 
irányban forgassuk mindaddig, a mig 
a szárak annyira távolodnak egymás
tól, hogy a patkóház és pata közt 
támadt rés következtében a patkó 
lehúzható legyen.

Látszik ebből, hogy a most körül
irt találmány alkalmazása nemcsak 
jelentékeny idő- és munkamegtaka
rítással jár, hanem azért is rendkívül 
értékes, mert ezzel a hibás szöge
zés okozta gyakori patabajoknak ele
jét lehet venni.

T e l j e s e n  n é l k ü l ö z h e t l e n .
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P á t r i a “ l á b t ö r l ő .

Számos köz- és magánhivatal, plébánia,
— iskola stb. tanúsítja, hogy a —

„ P  A  T  H  I  A «
erős matracfonásu sodrony lábtörlő az, mely a 
helyiségeket teljesen sár- és pormentessé teszi.
Tessék csak egy próbarendelést tenni. Ár dara
bonként a rendes méret szerint 100X32 cm. csak 
K 580, 6 drb rendelésnél megfelelő engedmény.

Árjegyzéket kérjen a D U N Á N T Ú L I  
D R Ó T K E R I T É S G Y Á R T Ó L ,  Igái 22.
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L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !

Soha se  törje a  fe jét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.
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Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes!!
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

l i t  a  m ©  z * !
* K É S  n é lk ü l b orotvá l *
RASGU * kg. ára 30-szori borotválko- 

n O U L ' záshoz 3 korona előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R a c n l i n  • Néhány perc alatt az arcról a szőrt ndoUIIII . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o rona  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER F R IG Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb ha rangön tódé je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödéjü
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

Nyomatott Wellisch Béla vUlamOzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 00 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

A csillagok.
Zsolt. 19, 2. Az egek hirdetik az 
erős Istennek dicsőségét és az ő 
kezeinek munkáját hirdeti ama 
kiterjesztett erősség.

II.
»Az egek hirdetik az erős Istennek dicsőségét...«
Régi igazság az, hogy a mélység akkor látszik a 

legnagyobbnak, ha ott emelkedik mellette a magasság; 
a kicsinység akkor tűnik leginkább a szemünkbe, ha a 
végtelen nagyságon álmélkodunk. — A csillagok sem j  
az erős Istennek nagyságáról beszélnek csupán, hanem 
beszélnek a gyönge ember kicsinységéről is.

Mikor esténkint íöl-föltekint az ember azokra a j 
fényes csillagokra, amelyekről tudja, hogy azok végtelen 
nagy világok, akkor büszkesége és hiúsága, amely azzal 
áltatta, hogy körülötte forog az egész világmindenség, 
ügy összetörik, mint a földre ejtett csillogó üvegdarab, 
óh, a csillagok a gyönge ember kicsinységét is hirdetik . .

Úgylátszik, Isten a csillagok által is nevelői munkát 
végez az emberek között. És amint a bölcs tanító arra 
törekszik, hogy a gyermek egész környezete, még a hajlék 
fala is, tartós, nemesítő hatást gyakoroljon annak fogé
kony lelkére, úgy az Isten is az ég csillagaival ékesíti 
föl az emberek hajlékának, a földnek a mennyezetét és 
a csillagoknak naponként való szemlélése által neveli a 
lelket: tanítja meg az embert a maga kicsinységére és 
az Isten nagyságára. Azok a csillagok mintha azt beszél
nék : »Gyönge ember, kicsiny vagy, semmi vagy! Mondj 
le büszkeségedről és lépj teljes szívvel annak az Isten
nek a szolgálatába, akinek dicsősége kibeszélhetetlen!«

Ha súlyos kötelesség roskasztó terhe nehezedik az 
embernek a lelkére és ha ilyenkor, mintegy segítséget 
várva onnan fölül, föltekint az ember a csillagos égre, 
óh hányszor tetszik úgy, mintha azok a ragyogó csilla
gok a csüggedő léleknek azt mondanák: »Mi vagy te ? 
Te csak egy kicsi pont vagy a nagy mindenség egy 
parányi csillagán. A te életed vagy halálod, boldogságod 
vagy boldogtalanságod csak egy elenyésző csöpp a ren
geteg világok tengerében! A világ azért halad előre, 
egyre előre, titkos utain; te pedig örülhetsz, hogy élsz 
és hogy egy porszemet te is vihetsz a végtelen nagyságú 
Isten végtelen világainak az építéséhez!« — És ez az 
érzés, a csillagoknak ez a nevelő hatása, olyan jótékony 
békét hoz ilyenkor a lélekre, hogy százszor nyugodtab- 
ban hajtjuk fejünket a terhes kötelesség kínos igájába.

Mikor sötét éjjel tűzi veszedelem üt ki egy köz
ségben és az emberek iszonyú izgalommal rohannak ki 
házukból, hogy javaikat a rettenetes elem pusztításától 
megmentsék, akkor a tűznek, meg a szélnek az ereje 
fölkap néha egy-egy nagy csomó sziporkát és földobja 
azt a sötét égboltozat felé. Óh hogyha ilyenkor azok a 
kétségbeesett emberek egy pillanatra fölvetnék szemüket 
az örök pályájukon ünnepélyes fönséggel haladó csilla
gokra, hogyan lecsillapulna zaklatott lelkűk azoknak a 
változatlan csillagoknak a megnyugtató beszédére : »Em
ber, tövissel koszoruzott Krisztusfej vagy, de amint mi 
minden este ott ragyogunk fejed fölött, úgy Golgotád 
keresztjére is rátekint a szeretet változatlan Istene!«

És ha beletekintünk »az élet forgatagába-förgete- 
gébe, ahol az érdek harcai dúlnak«, ha az élet vásári 
piacáról föltekint szemünk a csillagok csöndes seregére, 
akkor is érezzük nevelő hatását a változatlan csillagok-
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nak, amelyek azt látszanak mondani: 
»Balga tagok, mit rohantok úgy? Mit 
ér a ti sürgés-forgástok ? A világ 
óriási kereke azért nem forog gyor
sabban, ha ti kicsinyek belekapasz
kodtok is és próbáljátok is azt teljes 
erőtökből hajtani!«

Ha meg a kicsinyes kellemetlensé
gek tüszurásai, amelyek rendesen ab
ból származnak, hogy saját szemé
lyünket végtelenül fontosnak hisszük, 
megsebzik életkedvünknek a frissesé
gét, akkor is a csillagok lehetnek a 
megsebzett léleknek gyógyítói. Sok ön
magával meghasonlott, kedélybeteg 
embernek az volna a legjobb orvos
sága, ha esténként elmélyedne a csil
lagos ég szemlélésében. Hogyan el
felejtené a maga kicsinyes bajait azon 
végtelen nagyság és fönség mellett, 
amelyről a csillagok titokteljes beszéde 
olyan hatalmas dicsőítő éneket tud 
zengeni!

Milyen boldogok is vagyunk mi, 
hogy világítanak nekünk a kietlen 
éjben a csillagok! Világítanak, ra
gyognak, mint évezredekkel ezelőtt 
annak a magános imádkozónak, aki 
a Szentföld hegyén ott fohászkodott 
csöndes éjszakán az emberiség üd
vösségéért, mint évszázadokkal ezelőtt 
ami atyáinknak, akik üldözött vallásuk 
buzgó istentiszteletein az üldözők 
gyöngeségének és az Isten hatalmá
nak a hirdetését olvasták ki a fejük 
fölött az oltár gyertyái helyett világító 
csillagokból! — Óh, a csillagok az 
egyedüliek, amiken Krisztus tekintete 
és protestáns őseink tekintete ép úgy 
megnyugodott, mint most megnyug
szik a mi tekintetünk és mint majd 
egykor megpihen utódaink tekintete 
is, mikor már neveinket se lehet többé

lebetüzni sírhalmunknak omladozó 
köveiről! A csillagok az egyedüliek, 
amelyek világítanak és beszélnek 
minden embernek.

Nekünk pedig ne világítsanak és 
beszéljenek hiába, hanem hirdessék 
néma szavakkal, hogy Istené a dicső
ség egyedül, mert mi csak por és 
hamu vagyunk, akiknek kötelessége 
az Isten előtt való alázatosság és az 
ő éjjel-nappal való imádása!

Zongor Béla.

A király és generálisa.

Az a történet, mit elbeszélek Nagy 
Frigyes, a hatalmas porosz király 
udvarában történt. Volt a királynak 
egy kedves generálisa, Ziethen volt 
a neve. Az uralkodó nagyon szerette 
a vitéz generálist. Sokszor meghívta 
s vendégül asztalánál látta. Ha ide
gen uralkodók jöttek Frigyes udvarába, 
vagy más nagy ünnepségeket tar
tottak, az öreg Ziethen hatalmas alak
jának ott kellett lennie a fényes 
palotában. A király sohase felejtette 
el, hogy az ősz vitéz kardja sok 
győzödelmet szerzett Poroszországnak.

Ziethen generálisnak természetesen 
jól esett királyának kitüntető jóin
dulata. A mily lángolón szerette 
hazáját, épp oly hódolattal zárta 
szivébe királyát. Mégis, valahányszor 
a királyi udvarba hívták, valami kü
lönös félelem fogta el a vitéz had
vezér szivét. Mert bizony az az 
előkelő társaság, mely körülülte a 
fényesen megterített asztalt, olyan 
volt, mint a mi előkelő társaságunk 
közül nagyon sok. Élcelődtek, gú
nyolódtak a vallás igazságai fölött

s azt gondolták, hogy egy ötletes 
megjegyzés, egy szellemes tréfa elég 
ahoz, hogy mást legszentebb érzü
letében megsértsenek. Ma is sokszor 
találkozunk ezzel a szomorú jelen
séggel. Azok, kik Istennel, egyházzal, 
vallással nem törődnek, gúnyolódva 
mulatnak azon, ki komolyan veszi 
lelki életét, ki törődik igaz földi 
boldogságával és mennyei üdvössé
gével. E miatt sokszor kesergett 
Ziethen generális. De nem azért, 
mintha szégyelte volna vallásosságát, 
nem, ennél sokkal erősebb lelkű 
ember volt, hanem mert ezek a 
tréfák sokszor a legszentebbet, magát 
az Isten és Krisztus személyét se 
kímélték.

Történt egyszer, hogy nagy
péntek napján a király újra meghívta 
Ziethen generálist. 0  azonban meg
szokta, hogy a Megváltó halála nap
ján az Ur asztalához járuljon. Ilyen
kor imádkozásban s a lelke vizsgá- 
lásában töltötte idejét. Éppen azért 
nem habozott sokáig, hanem a meny- 
nyei királynak engedelmeskedett s a 
földi király meghívását szépen meg
köszönte, de nem fogadta el.

Nemsokára rá megint a király 
asztalához hívták Ziethent. Nagy és 
előkelő társaság gyülekezett össze a 
fényes palotában. Tudósok, bölcsek, 
hősök és katonák s a nemzet elő
kelő származású férfijai. Mikor a 
poharazás közötti jókedv a tetőpontra 
emelkedett, egyszerre csak a király 
ügyes fordulattal Ziethenre terelte a 
szót s kigúnyolta az úri szent vacso
rát, mely őt a király lakomáján való 
részvételtől visszatartotta. Hangos 
nevetés követte a király tréfáját. 
Egy részük nevetett, mert tetszett

Levél A m erikából.
I r ta :  ifj. P O R K O L Á B  G Y U L A .

Tudom, hogy elmondod édes jő barátom:
No már ideje, hogy e levelet látom!
De hát a levélnek vagyon egy hibája:
Húzódik, ki írja, — sokállja ki várja, 
így van a levéllel, bármi legyen benne;
Hát még ha bánattal, bajjal vagyon telve! 
Balog András is lám százszor kezd a sorba,
De csak sötét panasz jön abba a tollba.
Hejh, nagy dolog is ám a levél írása,
Mikor fülünkbe cseng a gyerek sírása:
„Éhezem és fázom !“ — s így kell rája írni — 
— Várj fiam, majd holnap lesz mit enni-inni! 
Előtte a levél: „Jöjj kenyerünk nincsen!
Áldjon meg, hozzon meg a kegyelmes Isten!“

— Olvassa, olvassa, — a hajába markol,
S  felhördül a lelke a keserves jajtól:
— Aranyat keresek és kenyerük nincsen!
Óh ne verj, ne sújts így te hatalmas Isten! — 
Végre hogy megindul égő könnye árja,
Tollát századszor is a tintába mártja:
— Hűtlenül elhagyott én édes jó Párom! 
Toliamat tintába s könnybe vegyest mártom,
Úgy irom levelem az édes hazába.
Óh bárcsak titeket jobb sorsba találna!
— Nagy az én keresztem, nehéz az én sorsom,
Én itt sóhajtozok, s ti éheztek otthon.
Igában görnyedek éjjel úgy mint nappal,
S  nemcsak hogy arany nincs, de kenyér is bajjal. 
Hejh, de nem úgy van, mint véltem balga ésszel, 
Hogy ittkünn a pénzt csak merni kell tenyérrel! 
Le kell érte szállni feneketlen mélyre
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nekik a vallás kigúnyolása. Mások 
pedig velük nevettek, mert úgy gon
dolták, hogy tartoznak ezzel a király
nak. Csak Ziethen ült a helyén moz
dulatlanul.

Egyszerre csak felkelt, odalépett 
a király elé, mélyen meghajtotta 
magát s bátor hangon így szólt:

»Felséges királyom jól tudja, hogy 
soha semmiféle veszedelemtől se 
riadtam vissza s ha kellett, mindig 
kész voltam életemet hazámért és 
királyomért kockára vetni. Ez a kö
telességérzet még most is él bennem. 
Ha szükség lesz rá, bármikor oda
teszem fejemet Felséges Uram és 
Királyom lába elé. Tudom, hogy 
mivel tartozom királyomnak. De van 
egy, ki fölötte áll a királyoknak, a 
ki mindenkinek parancsol, a világ 
megváltója, ki ártatlan vérével saját
jává tette az emberiséget. És én 
nem engedhetem, hogy az én Krisz
tusomat kigúnyolják és kinevessék; 
hiszen ő benne van az én hitem, 
bizodalmám, életemben, halálomban 
reménységem. Ez az erős hit tette 
hatalmassá Felséged hadseregét, ez 
lelkesítette küzdésre és ez vezette 
győzelemre. Ha Felséged lerombolja 
a vallásos hitet, akkor lerombolja 
egyszersmind országa boldogságát 
és jólétét. Igv áll ez a dolog! 
Bocsássa meg Felséged bátor őszin
teségemet ! . . .  “

Mikor Ziethen elvégezte beszédjét, 
halotti csönd feküdt a szobára. A 
jelenlévők alig mertek a királyra 
tekinteni. De annak arcáról eltűnt 
a gúnyolódás és nem látszott a 
haragnak árnyéka se. Mintegy bo
csánatkérőn nyújtotta oda az ősz 
Ziethennek kezét, a másikat pedig

a vállára tette, majd igy szólt: „Óh 
én boldog Ziethenem 1 Bárcsak én 
is igy tudnék hinni! Csak ragasz
kodjék ezután is szilárdan hitéhez, 
ígérem, hogy többet nem történik 
meg ! . . .  “

Jóllehet csak az ebéd közepe 
táján jártak, mégis a király felkelt 
s végét szakította a lakomának. Egy 
kézintésére vendégei mély meghaj
lással távoztak. De mikor Ziethen 
búcsúzott, a király szeretettel meg
fogta karját és igy szólt: „jöjjön
velem az én belső szobámba! . . .  ‘

Hogy a király mit beszélt az ő hű 
generálisának, ki az igazságot kevés 
perccel előbb olyan keményen és 
mégis olyan mély hódolattal meg 
merte mondani, senkise tudja. De 
mindannyian tudjuk azt, hogy Ziethen 
becsületesen, férfiasán teljesítette 
kötelességét Isten iránt. Nem hall
gatott akkor, mikor a hallgatás bűn 
lett volna, hanem meg merte mon
dani meggyőződését még koronás 
királyával szemben is. Azt is tudjuk, 
hogy a király mindvégig szerette, 
tisztelte Ziethent s mindig meghitt 
barátai közé sorolta Bizonyára érezte, 
hogy valamit köszönhet az ő vitéz 
generálisának, nemcsak harctéri győ
zelmet, hanem többet, sokkal többet, 
azt az igazságot, hogy az Istent 
félni, a vallást becsülni kell, s azt a 
kötelességet, hogy ezt a kettőt meg 
kell védeni még akkor is, ha bíbor 
palástba öltözött király a támadó.

Elment valaki . . .
Elment valaki. . .
Itt hagyta búban 
Zokogó párját.

Itt tudott hagyni 
Ennyi kis árvát.
Anyátlan árvát!
Elment valaki. . .
Itt tudta hagyni 
Édes otthonát,
S elvitte ennek 
Minden melegét,
Minden mosolyát.
Elment valaki. . .
Bucsuzás nélkül,
Mint egy idegen.
Üres a hajlék,
Úgy vár hidegen,
Némán, ridegen.
Elment valaki. . .
Messze, nagy útra 
Többet meg se tér.
Fehér arcára 
Hidegen borul 
Gyászos szemfedél.

Szalay Mihály.

Anya a fiához.
— Egy régi leveles-ládából. —

Egy régi leveles-ládából kiszóródott 
néhány sor irás. Fölszedtem és meg
néztem : egy anya irta a fiának. 
Olvasgattam lassan-lassan, betüről- 
betüre, sorról-sorra. Mire odaérkeztem 
az utolsó írásjegyhez, megtelt a lel
kem édes érzéssel, a szemem meg 
harmatos könnyel s arra gondoltam, 
kinek nevét imádkozva mondogatjuk, 
kinek szivét sírunkon túl is áldva 
áldjuk: az édes anyára.

Mert bizony csodálatos dolog 
az, hogy a nagy emberek édes anyja 
rendesen tiszta-lelkű, nemes szivű

5  dolgozni rogyásig reggtöl be az éjbe. . .
. . .  Lenni a bánya mélyén, sötét éjszakában, 
Hol a halál ott jár a munkás nyomában:
— Hányszor ju t eszembe falum szép határa, 
És a kalász-tenger, az az aranysárga!
A vadvirágos rét s rajta futó patak,
Melynek füzes partján delenként vártalak;
Az a karcsú torony, melyből csöndes éjjel 
Imás harangszó szállt zsongva szerteszéjjel. . . .  
Az a kicsi kunyhó, az a puha fészek! . . . .
. . .  Mi voltam én akkor ? bolond avagy részeg, 
Mikor otthagytalak kalácstermő földem,
Hogy itt kenyérhéjra csorogjon a könnyem!?
— Az aranyat, kincset nem ez a táj adja, 
Hanem a magyar föld dús fekete hantja:

. — Minden áldott este az az imám vége:
Segíts haza Isten, szép hazám földére!

— így megy az én sorom édes feleségem;
Könnyben a nappalom, munkában az éjjem.
. . .  Ezt a pár forintot — verejtékem ára — 
Használd fö l kenyérre és tiizelőfára. —
Aztán kérve-kérlek: küzdj tovább a gonddal, 
Hazatérve, könnyed felszáritom csókkal.
Szegény kis fiamnak és beteg anyámnak
El ne mondd bús sorát apjának, fiának.
Mondd nekik, jól vagyok, mondd, már útra keltem 
Áldjon meg bennetek a jóságos Isten! —

*

így ír Balog András, s míg levelét zárja,
Zokogó sóhajt hord künn a szelek szárnya:
— Hiába küldesz már pénzt kenyérre, fá ra ! ...
Jó lesz szemfedőre, koporsódeszkára! . . .  —

*  * *
*

Vége következik.
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nagyságú és 3Ö kisebb gyorstüzelő 
ágyú van. Az ágyuk úgy vannak el
helyezve, hogy az ellenség észre se 
veszi. Minden ágyú sortüznél 7 ezer 
kiló lőporra van szükség. A golyók 
20 kilóméternyire visznek. A hajó
szolgálatot ezer ember végzi. Béke 
idején egy ilyen hajó-szörnyeteg fen - 
tartása havonként 160 ezer koronába 
kerül.

A nagyvilágból.

A törökök háborúja. A törökök és 
arabok közt viszalykodás támadt. 
Seregeik többször összecsaptak, úgy 
hogy mindkét részről sok halott 
maradt a csatatéren.

A mexicioi forradalom. Mexikóban 
egyre terjed a forradalom. A fölkelők 
vezére Ortega megverte a kormán}' 
csapatjait, úgy hogy 150 halott 
maradt a csatatéren.

A pestis pusztítása. Megirtuk, hogy 
az emberiség nagy tbedelője, a pestis 
folytonosan terjed. Különösen Ázsiai 
Oroszországban és Kinában visz vég
hez nagy pusztítást Mandzsúriában, 
Siadanban több mint két ezeren meg
haltak. Gudiadád külvárosban egy hét 
alatt 10 ezer kínai halt meg. A kínai 
kormány felkérte az európai hatal
masságokat, hogy segítsenek kiderí
teni a borzasztó betegség okát s küld
jenek orvosokat.

Kivégzett összeesküvők. Megírtuk, 
hogy a japán uralkodó és miniszterek 
ellen összeesküvést szőttek, de azt 
a rendőrség felfedezte. Az összeeskü
vőket a bíróság halálra Ítélte s az 
Ítéletet végre is hajtották. Csak egy 
bitófát állítottak fel s azon végezték 
ki mind a 24- et. A kivégzés reggel 
8-tól délután 3 óráig tartott.

A rom. kath. egyház hanyatlása. 
Cabe József, ki előbb ferencrendi barát 
volt egy amerikai szerzetben, „a 
róm. kath. egyház hanyatlása címén 
egy munkát adott ki. Ebben kimutatja, 
hogy a róm. kath. egyház 70 év alatt 
8 millió hívőt vesztett. Számadatait 
hivatalos kimutatásokból merítette, 
melyeket a kath. egyház adott ki. 
Magában az Egyesült Államokban a 
XIX. század utolsó évtizedében nem 
kisebb a róm. kath. egyház veszte
sege, mint egy millió. Francia-, angol-, 
Oroszországokban és az Egyesült 
Államokban szintén nagy a veszteség. 
Cabe könyve szerint az Egyesült 
Államokban a növekedést majdnem 
teljesen a kath. országokból beván
dorlók nagy száma eredményezi. Ami
kor New-Yorkban nagyobbszabású 
körmenetet tartottak, az egyik kath. 
pap azt mondta, hogy a körmenet
ben résztvett férfiak majdnem mind 
külföldi bevándorlottak voltak vagy 
ezeknek leszármazottjai. Láttam len
gyeleket, olaszokat, szlávokat (tótokat), 
íreket, de amerikait nem láttam. Újab

ban nagy erőfeszítéssel dolgozik a 
róm. kath. egyház, hogy a hanyatlást 
ellensúlyozza. Ezért francia apácákat 
küld Amerikába, zárdákat, iskolákat 
áliít fel, „missziói“ prédikációkat tart.

Igazi evang. nép. Island sziget né
met nemzetiségű lakosságának, amely 
mindössze 83000 lelket számlál, 30 
évnegyedenként és havonta megjelenő 
folyóirata és 12 heti lapja van. Az 
északsarki utazó: Kűcnler K. meg
állapította, hogy Island sziget pro
testáns népének aránylag 25-szörte 
több vallásos nyomtatványa van, mint 
bármely más nemzetnek. Minden 
ember tud ott olvasni akár földmi- 
veléssel, akár halászattal foglalkozzék 
és általában mindannyian nagyon sze
retik a könyvet. Már 50 évvel ezelőtt, 
mikor a lakosság még csak 60.000 
lélekből állott, egy bibliaárusító 20000 
bibliát adott el közöttük.

Különös házasságkötés. Persze ez 
a különös história is Amerikában tör
tént. Egy ifjú pár, Walter Korn és 
Schelton Mária elhatározták, hogy 
repülőgépen, a föld felett 250 méter
nyire áldatják meg házassági frigyü
ket. Úgy is tettek. A tanúval és lel
késszel együtt repülőgépen felszálltak 
s a pap ég és föld között összeadta 
őket. Hiszen sok ilyen lurcsaság meg
történik a világon, csak azt csodáljuk, 
hogy ehhez a bolondsághoz kaptak 
papot is.

Kedves István barátom !
Hidd el veled éreztem, mikor leve

ledet olvastam. Magamról is jól tu
dom, micsoda siralom, mikor a mar
háink közül egy elhull. Mennyi mun
kánk, mennyi küzködésünk és mennyi 
reménységünk megy ilyenkor pusz
tulásba. Keserves sóhajtásokkal ke
resgéljük a megtakarított pénzünket, 
vagy a mi még rosszabb, keresünk 
egy jó komát, sógort s visszük ma
gunkkal a takarékpénztárba, vagy 
szövetkezetbe egy hosszúkás váltó
lappal kölcsönt felvenni. Hej, de ke
serves lesz azt leszolgálni! . De hát 
látod: a mint anyagi gyarapodásunkat 
elfogadjuk, úgy ezt is el kell hor
doznunk türelemmel és bátorsággal.

Hanem siránkozás helyett egyebet

kell tennünk. Utat-módot kell keres
nünk, hogy a kárunk ne legyen olyan 
nagv. Vájjon mikép lehet ez mondod 
magadban ? Egyszerűen az által, hogy 
biztosítjuk az állatainkat.

Erre te ugyan azt mondod, hogy 
ez drága dolog lesz, s hogy úgy is 
elég sokat kell fizetni a tűz- és jég
biztosításért. Most még az állatbizto
sításért is fizessünk ? Fizessünk bi
zony ! Mert igy majd nem érezzük 
az esetleg bekövetkező csapás súlyát. 
A mi pedig azt illeti, hogy drága, 
attól nem kell félned, mert a bizto
sítást el lehet végezni szövetkezeti 
alapon is, igy pedig sohasem olyan 
drága, mint ha biztositó intézetnél 
biztosítunk.

Hála Isten, hazánkban már sok ilyen 
állatbiztosító szövetkezet van. Magam is

láttam egyik-másiknak áldásos műkö
dését s csak ajánlani tudom, hogy 
mindenütt a hol 25—30 okos, előre
látó gazda van, alapítsanak ilyen 

I szövetkezetei.
Leirom, hogy hogyan szokott az 

ilyen szövetkezet megalakulni:
25—30 gazda, kiknek együttvéve 

150— 160 drb. szarvasmarhája van, 
összebeszél s ki mondják, hogy ma
guk között megalakítják a szövetke
zetét. Hogy pedig az egész dolognak 
vezetője legyen, választanak egy pár 
igazgatósági tagot, kik a szövetkezet 
ügyeit igazgatják, egy pár felügyelő 
bizottsági tagot, kik a szövetkezet 
minden ügyében a felügyeletet gya
korolják, végül pénztárost, ki a be
folyt pénzeket kezeli.

Ez mind kikerül a 25—30 ember-
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bői. Mivel pedig mindannyian érde
keltek, biztosan ingyen is elvégzik 
a munkát. Meg is tehetik, hiszen a 
saját érdekükről van szó.

No már most az igazgatóság meg
kezdi működését. A tagok állatait, 
darabonként jegyzékbe veszi, felbe
csüli s megállapítja, hogy a felbe
csült érték után mennyit kell fizetni 
minden egyes tagnak.

A legtöbb szövetkezetnél úgy láttam, 
hogy az értéknek 1 százalékát, vagy 
is minden 100 kor. után 1 koronát 
vetettek ki. (A kinek 1400 kor.-t ér 
a marhaállománya, az 14 koronát 
fizet.) Az ilyen módon befolyt összeg
ből fedezi azután az igazgatóság a 
kiadásait, beszerzi a szükséges nyom
tatványokat, de ebből fizeti a tagok 
állatainak gyógykezelését, az állat
orvost, a gyógyszereket. Ha egyiknek- 
másiknak marhája elhull, vagy hir
telen le kell vágatni, akkor a szövet
kezet kártérítést fizet a károsultnak 
és pedig rendesen az állat értékének 
80 százalékát. Tehát 100 koronás 
állat . után 80 koronát, 300 koronás 
állat után 240 kor.-t kap a károsult.

Ha nincs sok betegség és szeren
csétlenség, úgy rendszerint elég ez 
az 1 százalék. Ha azonban több baj 
fordul elő, úgy az igazgatóság ismét 
kivet Va esetleg 1 százalékot, vagy 
annyit, amennyire szükség van.

Szinte magam előtt látom, hogyan 
csóválod a fejedet s hogyan dörmö- 
göd a bajuszodba« hátha járvány üt 
ki, akkor mi lesz?.. Akkor megint 
csak visszakerülünk a régi bajba, 
mert a kivetés annyi lesz, mint a 
mennyi kártérítést kapunk.

Hiszen van valami az ellenveté
sedben, hanem azért még sincsen 
úgy, mint a hogyan gondolod. Mert 
látod ennek a túlságos nagy kive
tésnek is megvan a maga orvossága. 
Ezt nevezzük viszont-biztositásnak. 
Vagyis biztosítsátok magatokat az 
ellen, hogy 5 százaléknál többet 
semmi körülmények közt se kelljen 
fizetni. És ez igazán kevés pénzbe 
kerül.

Budapesten két biztositó intézet is 
van, mely elfogadja az ilyen viszont 
biztosítást még pedig ez idő szerint 
olyan formán, hogy a szövetkezet 
a biztosított érték után fizet az inté
zetnek Vs százalékot: azaz 100 kor
úién 50 fillért, 1000 korona után 
5 koronát.

Az intézet ezen 7 í százalékért biz
tosítja a szövetkezetét, hogy ameny-' 
nyiben a kár a biztosított érték 5 
százalékát meghaladná, úgy az ezen
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felül levő károkat, legyen az bármilyen 
sok, mindig az intézet fizeti. Ilyen 
módon a szőve* kezetben 5 száza 
léknal többet sohase kell fizetni. Sőt 
ha valamely ragadós betegség veszé
lyezteti a videkteket, akkor az intézet 
díjtalanul ad oltóanyagot is, úgy, 
hogy a szövetkezetnek csak az állat
orvost kell fizetnie.

Láthatod mindezekből, hogy ilyen 
szövetkezetei minden kis faluban lehet 
alakítani, csak egy kis jó akarat s 
egy kis áldozatkézség kell hozzá. 
Próbáljátok meg és meglátjátok, hogy 
ez az áldozat meghozza a maga 
gyümölcsét.

Ha azután egyszer a nehéz kez
deten túl vagytok, akkor egy két év 
múlva meg'átjátok, hogy nem lesz 
ember a faluban, aki be ne lépne a 
szövetkezetbe.

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Muravár, 1911. február 1.
Isten veled, sok jót kíván

barátod
Gombos József.

Sárvári előfizetők. Örülünk, hogy 
a lap tetszik. Kívánságukat már leg
közelebb figyelembe vesszük s köz
lünk ó-szövetségi történeteket. G. L. 
A diakonissa intézetbe való fölvételért 
az intézet igazgatóságához, Nagytisz- 
teletü Schmidt Károly esperes úrhoz 
Pozsony, kell fordulni. Az intézet min
den megkeresésre szívesen válaszol.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 %, szélessége 39 

Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás és portó) 
1—2 képnél 20 fillér, 3 vagy 4 kép
nél 40 fillér. Megrendelhetők: Kapi 
Béla ev. lelkésznél Körmenden.

Wellisch Béla
könyv-, papír- és írószer-kereskedése

Szentgotthárd (Yasmegye).
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„ P á t r i a “ l á b t ö r l ő .

Számos köz- és magánhivatal, plébánia, 
—  iskola stb. tanúsítja, hogy a —

P  Á  T  H  I  A «99
erős matracfonásu sodrony lábtörlő az, mely a 
helyiségeket teljesen sár- és pormentessé teszi.
Tessék csak egy próbarendelést tenni. Ár dara
bonként a rendes méret szerint 100X32 cm. csak 
K 5'80, 6 drb rendelésnél megfelelő engedmény.

Árjegyzéket kérjen a D U N Á N T Ú L I  

D R Ó T K E R I T É S G Y Á R T Ó L ,  Igái 22.
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^  Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmanyú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRAKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengely végek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos kijavítását és átalakítását D b  évi jú

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se  törje  a  fe jét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó TK ERÍTÉSG YÁRBA

1 G A L  22.
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FR I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb harangön tódé je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödójü- 
k e t a t. községi knek és 
egyházaknak. H arangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. R eped t haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. M inden harang 
hangja e lőre  határoz
ta  tik  meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készü lt szerkezeiünk- 
re  nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkai biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

Nyomatott Weilisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Estéli foh á sz .
Ha leszáll az est homálya 

Rád tekintek jo Atyám,
Kinek végtelen jósága

Fénylő napként ragyog rám. 
Fáradt fejem rád hajtom,
Bágyadt lelkem átadom.
Vigyázz reám őrző szemmel.
Nem rettent a setét éjjel.

Szárnyaidnak árnyékában
Fáradt testem megpihen,

S lelkemet porsátorában
Nem bánthatja semmisem. 

Elfelejtem bánatom,
Levetkőzöm sok gondom,
Ha te őrződ pihenésem,
Messze kerül ellenségem.

Én Istenem, jó Istenem,
Hallgasd meg hát kérésem : 

Jóságoddal maradj velem
Ne nézd sok gyengeségem. 

Takargass szent karoddal,
Hogy ne érjen semmi baj.
S ha jóságod felébresztett.
Adj ajkamra új éneket.

M adár M átyás.

Maurette.
Irta : E ndreff’y  János.

Az ember élete nem bizonyos dol
gokért való küzdelem, hanem a küz
dés maga. Küzdenünk kell a minden
napi kenyérért, a megélhetésért, küz
denünk kell felebarátainkért és küz
denünk kell önmagunkkal, a saját 
lelkűnkkel is. És akármilyen nehéz 
lehet az élet küzdelme, a legnehezebb 
mindig az a harc marad, mit saját 
magunkkal harcolunk végig.

Gyakorta jut az ember olyan hely
zetbe, hogy két ellentétes dolog közt 
kell választania. Az egyiket megtenné, 
de környezete, barátai, hivatala visz- 
szatartják. A másikra kötelezi a külső 
kényszer, de ettől meg eltiltja lelki
ismerete. Ez a küzdelem a legnehe
zebbek közé tartozik. Az ember ér
dekének és lelkiismeretének harca ez!

Elmondom egy katholikus lelkész 
történetét, talán tanulhatunk valamit 
belőle s az ő példájából okulva, meg
felelhetünk arra a nehéz kérdésre, 
hogy az érdek és lelkiismeret össze
ütközésekor mi az ember kötelessége.

Maurettet buzgó katholikusnak ne
velték. O pedig fogékony volt a vallás 
iránt. Különösen a papok iránt nagy 
tisztelettel viseltetett, mert úgy látta, 
hogy nem annyira a maguk min
dennapos bajaival törődnek, hanem

a boldogtalanok szivébe akarják a 
mennyei boldogság balzsamát átplán
tálni, aztán a sirók arcáról törlik le 
a könnyeket, vigasztalják embertár
saikat, mindig csak „testvéreikkel“ 
törődnek, — más szóval Maurette 
melegen vonzódott olyan önzetlen 
életpálya iránt, mint amilyen a lelki
pásztori hivatás.

Az is lett. Húsz éves korában lépett 
be a papnevelő intézetbe, ott kitanult 
és Serra városában kapott plébániát.

Történt az 1838-ik esztendőben, 
hogy egy francia érsek egy kiáltvá
nyában megtámadta a reformált ke
resztyének tanításait. Ezek sem en
gedték igazukat, hanem hosszú irat
ban válaszoltak az érseknek. Ekkor 
kezdte Maurette tanulmányozni a ka
tholikus és reformált egyhazak közti 
külömbségeket.

Észrevette, hogy a kath. egyház
ban igen fontos szerepet játszik a 
tisztitó tűz. Azt mondják, hogy az 
elhaltak lelkei ide kerülnek. A pro
testáns egyházak pedig tagadjak a 
tisztitó tűz létezését.

Hát most melyik részen van az 
igazság ? Majd megmondja az igaz
ság könyve, a Biblia. De biz hasz
talan kereste ott a tisztitó tűzről 
szóló tan eredetét, nem találta meg. 
Hanem talalt János első levelében 
(I., 7.) egy bibliai verset, mely mély
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értelmével megragadta figyelmét: 
„Jézus Krisztusnak, az ő Fijának 
vére tisztít meg minket minden bű
neinktől“.

Hát akkor minek a tisztitó tűz, ha 
az Ur Jézus Krisztusnak vére tisztít 
meg minket? Tán ez nem elegendő?

Ilyen gondolatok keringtek Maurette 
elméjében, míg végre rá akadt a dolog 
nyitjára. Egy pogány görög bölcs PJátó 
a neve, találta ki a tisztitó tüzet, azt 
mondta, hogy „A túlvilágon három 
osztályba vannak osztva az emberek 
lelkei. Az elsőbe tartoznak azok, kik 
mindig tisztességes életet folytattak 
és ezek közvetlenül az égi hajlékokba 
vétetnek föl. A második osztályba 
tartoznak a nagy bűnösök lelkei, 
melyek közvetlenül az örökkévaló 
kínok helyére vettettek. És végül 
jönnek azoknak lelkei, kik a bűn és 
erény között ingadozva éltek. Ezek 
a lelkek vettetnek a tisztitó tűzbe.

Itt van hát a dolog nyitja: nem 
a Bibliából való a tisztitó tűz, hanem 
egy pogány görög bölcstől származik.

Nyugtalanságot idézett e felfedezés 
Maurette lelkében, mert neki hinnie 
kellett azt, aminek helytelenségéről 
meg volt győződve.

De menjünk csak tovább 1
A fülbegyónás is nagy nehézsé

geket okozott neki, aminek a katho- 
likus egyház felfogása szerint a bűnök 
alól való föloldozás előtt kellett meg
történni. A Bibliában pedig azt olvasta 
Maurette: „Bánjátok meg azért és 
térjetek meg, hogy töröltessenek el a 
ti bűneitek.“

Minek hát a fülbegyónás, ha a 
Biblia csak bűnbánatot és megtérést 
követel? — Emberi találmány a fülbe-

Szent Péter esete.
(Francia eredeti után.)

Mikor Urunk Jézus még a földön 
járt, egy ízben éppen Magyarorszá
gon vitte keresztül az útja. Szent 
Péter, aki a Mestert híven kísérte 
mindenüvé, egy szép napon így szó
lította meg Jézust:

„Uram, add, hogy Isten lehessek, 
hogy kedvem szerint kormányozhas
sam a világot.“

„Esztelenség. amit kívánsz, Péter“ 
— válaszolt a Mester.

Ámde Szent Péter csak nem állt 
el óhajtásától, mire Jézus mosolyogva 
nyugtatta végre meg, szólván:

„Legyen a te kívánságod szerint. 
Isteni hatalmat adok néked egy napra,

gyónás — másként nem tudta Maurette 
magának meg magyarázni.

Es miért fordulunk mi a szentek
hez segítségért, mikor Krisztus Urunk 
világosan mondja: „Én vagyok amaz 
ajtó, én általam valaki beménend, 
megtartatik. Én vagyok az ut, az 
igazság és az élet, senki sem mehet 
az Atyához, ha nem én általam. — 
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik 
megfáradtatok és megterheltettetek 
és én megnyugosztlak titeket“.

Nem! Krisztus szavainak, Kriszlus- 
nak magának semmibe vevése az, 
ha mi szentekhez fordulunk, holott 
az Üdvözítő megmondta: senki sem 
mehet az Atyához, ha nem én ál
talam !

Nagy lelki tusa dúlt Maurette lelki 
világában: ellentétben látta egyháza 
tanait Krisztus tanításával és igazat 
adott a reformált egyházaknak, melyek 
nem szorulnak szentekre, hanem egye
dül Krisztust vallják közvetítőnek Isten 
és ember között.

Az önmagával való küzdelmet fo
kozta a képek imádásáról szóló tan. 
Ezt is tiltja nemcsak az Uj- hanem 
az Ótestamentom is. Mózes második 
könyve tanítja, hogy „ne csinálj ma
gadnak faragott képet és semmi ha
sonlatosságot. — Ne hajolj meg azok 
előtt és ne tiszteld azokat“. Meg Pál 
apostol is azt mondja korinthusi leve
lében : „Tudjuk, hogy a bálvány
semmi a világon és hogy nincsen 
más Isten, hanem csak egy“.

Azon is sokat tépelődött, hogy 
minek tartanak a nép előtt idegen 
nyelvű könyörgéseket, mikor azt nem 
érti meg. Keserűen csalódva mondja: 
„Hiszen ez éppen olyan, mintha va
laki' franciául akarnának megtanítani I

— azalatt igazgathatod a világot, 
ahogy neked tetszik.“

Lön erre nagy világosság és egy 
aranyos trón ereszkedett alá az ég
ből. Jézus erre felültette nagyravágyó 
Péterünket, ő maga pedig eltünék.

Történt pedig, hogy egy szegény 
asszony éppen Szent Péter előtt ha
ladt el, kötélen vezetve egy tehenet, 
meg a borját. Mikor a legelőre ért, 
elbocsátá a kötelet, ő maga pedig a 
legnagyobb nyugalommal indult haza 
felé.

„Állj m eg!“ — kiáltott utána Szent 
Péter — „esztelen asszony, hát ki 
őrzi meg a tehenedet borjastul, ha 
ilyen gondatlanul itt hagyod őket ?“

„Ki őrzi meg?“ — felelt az asz- 
szony — „hát majd a jó Isten!

s mégis naponként arab vagy perzsa 
könyvből olvasnának fel neki“.

És még mennyi kérdés zakatolt 
lelkében. Minek áldozzak föl újra és 
újra az Ur testét, mikor a szentirás 
szerint „megszenteltettünk a Jézus 
Krisztus testének egyszer való áldo
zatja által“.

Vagy miért tiltják el a népet a 
Biblia olvasásától, midőn János evan
gélista határozottan kiemeli: „Tuda
kozzátok az írásokat, mert néktek 
úgy tetszik, hogy azokban örök éle
tetek vagyon.“

Nem szabad a bibliát kivenni az 
emberek kezéből, hanem inkább oda 
kell adni minden kézbe.

Olvasni kell a szentkönyvet, mert 
ez a keresztyén ember életének és 
hitének egyedüli szabályozója. Hiú 
beszéd az, hogy a hitnek még száj- 
hagyományra is van szüksége. Hiú 
az is, hogy tanítása a nép előtt ért
hetetlen !. .

Hát most mitévő legyen szegény 
Maurette ? Külsőleg római katholikus 
pap, belsőleg azonban tiszta protestáns. 
A ruhaja odaköti régi egyházához, a 
lelke pedig beleolvad a reformált 
egyházba. Nem hirdetheti a protestáns 
tanokat, mert tiltja hivatala ! De nem 
is vallhatja a katholikus elveket, mert 
tiltja lelkiismerete!

Két út van előtte: vagy megma
radni a hivatalban továbbra is és hir
detni lelkiismerete ellenére, napszá
mos módjára a katholikus tanokat; 
vagy pedig nyíltan szint vallani és 
otthagyni régi egyházát, mely lelkét 
kielégíteni nem tudta.

Maurette választott. Az utóbbit vá
lasztotta. Benyújtotta lemondó iratát,

Szegény asszony vagyok, sok gye
rek vár rám odahaza, nem érek rá 
a jószágra vigyázni egész nap“ — 
szólt és sietve a falu felé tartott.

A visszatérő Jézus pedig moso
lyogva erősítette meg a szegény asz- 
szony szavait:

„ gaza van az asszonynak, — de 
hiszen te most Isten vagy, rajtad a 
sor, hogy megőrizd a jószágot.“

Tikkasztó nyári nap volt, s a sok 
légy bántani kezdte a tehenet. Ez 
egy darabig csak békén tűrte csípé
seiket, de utóbb borjastul együtt 
nekivágott a mezőnek s nyargalt ár- 
kon-bokron kere ztül. — mit volt mit 
tenni, Szent Péternek kellett utánok 
eredni. Hajszolta őket szegény Péter 
inaszakadtaig s késő este lett, mire 
a tehenet is, borjut is kötelüknél
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levetette papi öltönyét, püspöki átok 
volt rá a felelet.

De Maurette nem felelt az átokra 
átokkal, hanem egszerü nemes sza
vakkal elbúcsúzott: „Élj boldogul
Róma, Isten veled!“ És elindult a bol
dogság utján. Mert a boldogság utján 
megy, ki tud a meggyőződéséért áldo
zatot hozni s ki megkeresi lelke nyu
galmát s hite békességét!. . .

Fiú az apjához.
Egy régi leveles ládából.

Ez a levél, mit most közlünk a 
háládatos fiú szeretetének gyönyörű 
példája. Olyan megható, olyan szép, 
hogy oda illeszthetjük a káté IV. pa
rancsolatának magyarázatához, mely 
arra int „tiszteljed a te atyádat és 
anyádat! “ . . .

A levelet nagy ember irta. Magyar- 
ország hatalmas igazságügyminisz
tere : Horváth Boldizsár. És egy 
egyszerű szombathelyi polgárember 
ajtaján kopogtatott be vele a postás, 
a miniszter édes apjához. Mert bizony 
úgy fordult a dolog, hogy nem hiaba 
taníttatták Horváth Boldizsárt. Szor
galmas, jó fiú volt s derék ember 
lett belőle. Először ügyvédeskedett, 
azután a megyét szolgálta. Mikor 
kiütött a szabadságharc, akkor neki 
is menekülnie kellett. De azért nem 
tudta elkerülni a tömlöc-büntetést. 
Nem baj, akkor sok becsületes, jó 
magyar embernek ez volt a sorsa. 
Nem szégyennek, hanem dicsőségnek 
tartották.

Néhány év múlva Horváth Boldi
zsár is kiszabadult, sőt később szor
galma, tudása odaemelte az igazság

fogva vissza tudta hurcolni hogy az 
asszonynak átadhassa.

„Látod, látod, Péter“ — szólt ne
vetve Jézus — „te a világot akar
nád kormányozni, mikor még egy 
borja;- tehenet sem tudsz megőrizni!“

* * **
Ámde ez a megszégyenülés még 

mindig nem volt elegendő ahhoz, 
hogy Szent Pétert nagyravágyásaból 
kigyógyítsa. Egy napon megint csak 
ezzel a kívánsággal fordult Jézushoz:

„Csak én Isten lehetnék! Majd 
megmutatnám, hogyan kell kormá
nyozni a világot! Segítenék a szegé
nyen, vigasztalnám a szerencsétlent, 
megjutalmaznám a jókat és kemé
nyen megbüntetném a gonoszokat.

ügyminiszteri székbe. Bizony szép 
kitüntetés, mely ritka, kevés embernek 
jut osztályrészül.

Mikor kezében tartotta a király 
kinevezési iratát, vájjon mit tett 
Horváth Boldizsár?... Nem kereste 
az emberek hízelkedő tömegét, nem 
büszkélkedett, nem dölyfösködött, 
hanem az édes apjára gondolt az ő 
első gondolatával, azután leült az 
asztalhoz és megírta ezt a szép levelet, 
úgy a mint következik:

Kedves Jó Édes atyám!
Midőn Őfelsége kegyelme s a 

nemzet bizalma által a magyar 
igazságügy miniszterévé lettem, 
illő, hogy a legelső lépés is, ame
lyet e szép, de terhes pályámon 
teszek, az igazságnak legyen 
szentelve.

Ezen igazságnak hódolok amidőn 
ünnepélyesen bevallom, hogy mind
azt, aminek segítségével a porból 
e magas polcra fölemelkedtem, 
ú. m. a munka ösztönét, a becsület 
szigorát, a közügy szeretetét, a jó 
és nemes iránti lelkesedést s a 
jogérzéket Isten után édes atyám
nak köszönhetem.

Ön vala az, aki munkájának 
verítékével szerzé meg, ami kiké- 
peztetésem első alapjait megveté. 
önnek ragyogó példája a családi 
élet szűk körében szintúgy, mint 
a közügyek önzéstelen szolgálatá
ban lebegett folyvást s lebeg most 
is szemeim előtt; Öntől sajátítot
tam el a lelkierőt: rendületlenül 
megállani a sors hullámcsapásai 
közt; s kitől tanulhattam volna 
jobban megismerni a becsület 
értékét, mint Öntől, aki azt a

— Nem is volna az én uralmam alatt 
rossz ember az ég alatt!“

Jézus úgy tett, mintha nem hallotta 
volna Péter beszédét s nyugodtan 
folytatta útját. Eközben elhaladnak 
egy fa mellett, melyet egy nagy raj 
méh tartott megszállva. „Eredj, — 
mondá az Ur — „rázd meg a fát s 
szedd a méheket a kalapodba.“ 

Szent Péter engedelmeskedett, de 
munka közben egy méh a kezére 
szállt s megcsipte. Reszketve a ha
ragtól, Péter a földre dobta az egész 
raj méhet, melyet már a kalapjába 
összegyűjtött ’s dühösen rájuk ta
posott.

„Mit csinálsz Péter?“ — kérdé 
Jézus.

„Megcsípett egy átkozott méh“ — 
telelt indulatosan Péter.

hajótöréstől még akkor is meg
menté, amidőn egész élte fáradal
mainak minden egyéb gyümölcseit 
a hullámok elnyelék.

Fogadja, Kedves Jó Atyám mély 
hálámat gondjaiért, ádozataiért, 
amelyekkel elhalmozott.

Nehéz feladatnak indulok neki: 
egy nemzet jogéletét ujjáteremteni. 
Annál nehezebb a feladat, minél 
inkább érzem és tudom: mily
korlátolt azon erő melyről Isten 
rendelkeznem adott. Remegő szív
vel fogok a nagy munkához; de 
ha az ön áldása kisér, úgy ez bátor
ságot önt belém.

Ezen atyai áldásért könyörög 
Kedves Édes Atyámnak kéz

csókoló fia
Horváth Boldizsár.

Egy költő a nép sorából.
Február 5-én a pest-megyei Apostag 

emberektől hullámzó utcáján hosszú, 
szomorú menet kisért egy koporsót. 
Egy lantpengető szántó-vető ember, 
Vida János pihent benne. Sokan nem 
ismerik nevét. De az újságolvasók 
emlékezetében talán megmaradt élet- 
történetének emléke. És visszagon
dolnak rá, hogy jó néhány eszten
deje igazi költők fenn az ország fő
városában megölelgették és megszo
rították becsületes, kérges kezét. És 
azt mondták, hogy a lelke igazi költő
iélek és telve van gazdagsággal. Hogy 
ki volt ő, azt maga irta meg ilyen 
formán:

„Nappal szántok, vetek 
Este írogatok.
És így nem múlnak el 
Tétlenül a napok.“

„És te azért valamennyit elpusztí
tottad ? Nem lett volna-e elég, ha 
azt az egyet ölöd meg, amelyik bán
tott ?“

„Miképpen választhattam volna ki 
éppen azt az egyet ebből a nagy raj
ból ?“ — felelte Péter, haragtól égő 
arccal.

Jézus pedig feddőleg nézve rá jó
ságos szemeivel, így szóla: „Látod, 
Péter — ha Isten volnál, te az em
berekkel is így bánnál el, mint most 
ezekkel a szegény állatokkal; ha egy 
vétkezne ellened, valamennyin bosszút 
állanái! “

Szent Péter bűnbánóan hajtotta le 
fejét s így szólt: „Legyőztél, Uram! 
Igazad van: Minden úgy van legjob
ban, ahogyan a jó Isten elrendezte.“

Farkas Lenke.
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Egyszerű szántó-vető ember volt 
Vida János. De pórruhája alatt ritka 
nemes és költői érzelmekkel teljes 
s z ív  dobogott. Nappal az eke szarvát 
tartotta, esténként lantját pengette 
csodálatos mesteri kézzel. Csak három 
osztályt járt ki, de azért a lelke tele 
volt eszmével, gondolattal. Szerette 
a könyvet s a mit átgondolt, azt 
könnyű, szép versekbe öntötte.

Mikor már sok költeményt irt össze, 
fölment Pestre, hogy verseit a magyar 
tudósok egyesületében, az akadémián 
bemutassa. Szives fogadtatásra talált. 
Az akadémia könyvtárosa elkísérte 
„a falu költőjét“ a Petőfi társaság 
titkárához, a megboldogult Szana Ta
máshoz, ki nyomban lelajánlotta kész
séges pártfogását. A verseket átnézte 
és a Petőfi társaság „Koszorú“ cimü 
havi közlönyének 1897 aug. számában 
rm ndotta el Vida Jánosról és költe
ményeiről elismerő és dicsérő bírá
latát. A versekhez melyeket Szana 
Tamás .Vadvirágok"-nak nevezett el 
előszót is irt.

Talán nem érdektelen e „Vadvi
rágok“ közül egy kettőt bemutatni.

Egy árva leány sorsát e szavakkal 
festi:
A Dunapart fölött van egy zöld sírhatom, 
Árva leäny sírja, — azt zúgja a malom. 
Rózsa nőtt felette, de a szél leszedte, 
Szegénytől még talán azt is irigylette.“

Egy nagy magyar bíráló e soroknál 
az elragadtatás hangján kiált fel: 
„Melyik fiatal költő tudná e gondo
latot kifejezni ily röviden és mégis 
ily tartalmasán?!“

Kedvese szépségét e megkapó sza
vakkal rajzolja:

„Ez a város nem is tudja,
Hogy engemet
Lakói közt a legszebbik
Leány szeret.
Ped g közepén lakása 
Annak, kinek hét mértföldön 
Nincsen mása.

Ha kitekint ablakából 
Éjsötéten :
A holdvilág is megáll, hogy 
Reá nézzen.
Csak lassan megy odább, odább, 
Hogy láthassa minél tovább,
Minél tovább!“

Hazáját igaz szeretettel, mesteri 
kézzel igy magasztalja :

„Tudjátok e mi a haza 
Égy megtestesült szeretet,
Mely gyönyört nyújt, táplál, éltet 
S végre juttat nyugvó helyet.

Tudjátok e mi a haza 
Ezen a kerek világon ?
Az a mit a szív és lélek 
Magasztaljon és im ádjon!

A haza egy örökélet,
Mely nemzetről nemzetre száll, 
Velünk van ö a bölcsőnél 
S velÜDk van a sötét sírnál.

A haza egy üdvös forrás 
A mely soha ki nem apad;
Épp azért ha védelmet kér,
A halált félnünk nem szabadi“

És igy soká lehetne folytatni. Hi
szen már harmadik kötetét rendezte 
sajtó alá Vida János.

Valóban azt kérdezzük: „mi lehe
tett volna e nem mindennapi költői 
tehetségből, ha nem három osztályt 
végez csak, s ha sorsa idejekorán 
más viszonyok közé, más körbe so
dorja ? Nem tudom, nem egy nagy 
magyar költő elvesztését sajnálhat
juk-e benne?“

Február 5-én kihullott a lant ke
zéből. Apostag községe elöljáróját, 
ev. egyháza szeretett presbyterét gyá
szolja benne. Temetése óriási részvét 
mellett ment végbe. Áldás emlékén !

Ifj. Bakay P e te r 
apostagi evang. lelkész.

Életbölcsesség.

„Élvezet lehet a vihartól hányt 
sajkán élni, de csak akkor ha tudjuk, 
hogy elmerülni nem fog. Ilyen annak 
élete is, ki a veszedelmek között tel
jes bizalommal emeli tekintetét ég felé. 
Ki a gondviselésben nem kételkedik, 
azelőtt minden kétely elveszti kínzó 
fontosságát. “

„Ki veszteség után az isteni gond
viseléshez való bizodalmát megtartotta, 
azt a sors csapásai nem sújthatják 
le ; de ki azt elvesztette, azt a földi 
boldogság sem elégitheti k i; mert 
minden amit bir, csak szerencséjének 
bizonytalanságára emlékezteti.“

„Kitűnő embereknek szükséges a 
vallás leginkább, mert ők érzik igazán 
emberi elménk szűk korlátáit.* 

■„Minél messzebbre haladtunk a 
tudományban, annál inkább érezzük 
a hitnek szükségét.“

„Kereshetjük az Istent eszünkkel; 
de megtalálni csak a szív által lehet.“ 

„Erős hitre, csak erős szívek ké
pesek.“

„Ne higyj a rágalomnak, gonosz, 
vérszopó állat az, irigység és rossz 
indulat a tanácsadója, aljasság a fegy
vere, ember a tápláléka.“

„Barátaidat és példányképedet, ne 
a tömeg napi Ízlése szerint válogasd ki.“ 

Közli:
Hörévyi Lajos, 

györszemerei ev. leik.

Én hiszem . . .

Egy indiai falucskában élt egy 
szegény, világtalan fiú. A missioná- 
rius gondjaiba vette, elvezette az is
kolába s naponként tanítgatta. Fel
olvasott neki a bibliából, úgy hogy 
nemsokára a fiú egész sor szebbnél- 
szebb bibliai verset tudott könyv 
nélkül. Ettől kezdve úgy érezte, hogy 
ő soha sincs egyedül. Körülötte örö
kös sötét éjszaka volt, de a le'ke 
nagy világosságot látott.

Egyszer a hittérítőnek messze 
útra kellett mennie. Sok idő múlva 
visszatért a régi faluba. Sietett az 
iskolába, de hiába kereste az ő sze
gény, vak neveltjét. Elment a kuny
hójába s hallgatózva állt meg annak 
ajtajánál. Halk, majd néha erősödő 
mormogást hallott. Betekintett, — hát 
ott feküdt a szegény vak fiú a föl
dön vergődve a fájdalomban. . . .  Az 
ajka meg egyre mondogatta: „én 
hiszem, hogv az én Megváltóm él s 
ő feltámadásra vezérel engem és ak
kor szemeim meglátják az Urat!. . .*

Elmondta még egyszer . .  Har
madszor csak addig jutott el: „én 
hiszem“ . . .

A hittérítő csöndesen bement hozzá 
s oda térdelt a fekvőhelyéhez. Ő 
pedig hangosan felkiáltott: „nézzétek, 
nagy világosságot látok !. . Gyönyö
rűséges birodalmat látok !. . Mond
játok meg tanítómnak, hogy a vak 
fiú lát I. . Dicsőség!.. Dicsőség!“ . .

Többet nem szólt. Mikor a hitté
rítő imádsága véget ért, ő is elvé
gezte földi életét. Világtalan volt, de 
meglátta az U rat!.. És a szegény 
elhagyatott birodalmat talált a menyek 
országában!..

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot
Február 19. vasárnap Luk. VIII., 4—15.

„ 20. hétfő Máté 5., 18—20.
„ 21. kedd Jeremiás XXIII. 28—29.
„ 22. szerda Kor. II., 6., 1—10.
„ 23. csütört. Sam. I., 16—17.
„ 24. péntek János XII., 26.
„ 25. szombat Kor. II. 11., 19—22.
„ 26. vasárnap Luk. VIII., 31—41.
„ 27. hétfő Kor. I. 13., 1—13.
„ 28. kedd Zsolt. 141., 1—4,

Március 1. szerda Rom. 1. 14., 1—8.
„ 2. csütörtök Zsolt. 37., 1—9.
„ 3. péntek János 8., 12—16.
„ 4. szombat Jak. 1. 3., 1—10.



1911. február 19. HARANGSZÓ. 5. oldal.

Az egyház köréből.

Készülés templomépitésre. A 122
lélekből álló buzgó alszopori (Sopron 
megye) leányegyház, miután iskoláját 
már megépítette, templom építésre 
gyűjtögeti tőkéjét. A leányegyház de
rek ifjúsága erre a célra jól sikerült 
mulatságot rendezett, mely a templom- 
épitési alapot szépen megnövelte.

Negyvenhat évig gondnok. Lélek
emelő számadó közgyűlést tartott 
január 29-én Vid (Veszprém megye) 
leányegyház. Ekkor adott számot a 
gyülekezet anyagi helyzetéről, immár 
46-szor a gyülekezet régi, buzgó gond
noka Horváth Károly, Már maga az 
a körülmény, hogy egy egyháztag 
terhes és sok zaklatással járó gond
noki hivatalát közel egy fél évszá
zadon keresztül viseli, tiszteletet és 
becsülést érdemel. Egyébként is ér
demes munkára tekinthet vissza Hor
váth Károly gondnok. Utolsó szám
adásánál bizonyára eszébe jutott a 
kicsi mustármag, mivel gazdálkodá
sukat kezdték. Tagosztáskor 8 holdat 
kaptak, ezzel vesződtek, takarékos
kodtak. Es ime, most már 54 hold 
földje van az egyháznak, 10,248 K 
tőkéje s virágzó szép iskolája. Az 
ilyen ember-munkán meglátjuk az 
Isten áldását. És hisszük, hogy a 
100 lélekből álló kicsiny gyülekezeten 
erős az Isten lelke. A derék gondnok 
híven végzett munka után ifj. Hor
váth Károlynak adta át tisztét. Mikor 
megvált a gondnokságtól, kövesse a 
jó Isten áldása mindnyájunk becsü
lése. Egyházunknak pedig adjon sok 
ilyen buzgó leánygyülekezetet.

Az orgona-alap javára. A suri 
(Veszprém megye) ev. gyülekezet nő
egylete az orgona-alap javára február 
12-én rendkívül sikerült táncmulatsá
got tartott, melyen szép számokkal 
szerepelt a gyülekezet dalárdája.

A vallásosság újraéledése. A Vesz
prém megyei Adorjánháza evangé
likus lakossága messze esett minden 
templomtól. Evangélikus igehirdetés 
nem hatolt el hozzá. A távolság is 
megnehezítette, hogy olyanok menje
nek körebe, kik azután egyházszere- 
tetre, protestáns hitbuzgóságra ösztö
nözzék. Csoda-e, ha elszoktak a 
templomtól, elhidegedtek az egyháztól?

De hozzájuk is bekopogtatott a Ha
rangszó. Elvitte az izenetet, hogy az 
egyház törődik velők is. Megmozgatta 
lelkiismeretűket s felébresztette köte
lességük tudatát. Ettől fogva megfog
ták jó erősen egymás kezét és azt 
mondták : hiszen mi összetartozó édes 
testvérek vagyunk!.. . Azóta össze
jönnek egy-egy háznál, együtt énekel
nek, imádkoznak, azután egyikük 
előveszi a Harangszót és felolvassa 
a többinek. Talán megértik a holt 
sorokból, hogy milyen nagy szeretet
tel írjuk minden betűjét az ő számukra. 
Mikor azutan kimegy közéjük a dab- 
ronyi gyülekezet derék lelkésze, Kakas 
József, — akkor ünnepe van a szór
ványnak. Es akkor eggyel többen 
imádkoznak. . . Mindezt pedig egy 
kedves levélből tudjuk, melyet a jó 
adorjánházaiak egy ilyen összejöve
telükről küldtek hozzánk. A dicsérő 
elismerésüket, pedig sokba vesszük, 
dehogy is tartjuk meg magunknak, 
hanem hozzátesszük a szivünk hála
adásai s imádkozva rágondolunk a 
mi megsegítő Istenünkre !. . .

Nagyszombat. Egy lélekemelő, szép 
adatokban gazdag gyülekezeti jelenlést 
adott ki a nagyszombati gyülekezet. 
A lélekszám csak 888-ra emelkedik 
és mégis az ősök élő hitének mennyi 
bizonysága áll előttünk. Jótékony 
alapítványok lehetővé tették, hogy a 
gyülekezet szegényeit 3160 koronával, 
az árvákat 520 koronával segélyezze. 
Van virágzó nőegyletük, mely 575 
koronát fordított 39 szegény gyermek 
felruházására. A nőegylet 1910-ben 
333 kor. 40 fillért gyűjtött. Vagyona 
9713 kor. 63 fillér. A középiskolai 
leánynövendékek eddig már 447 K-t 
gyűjtöttek harangalapra. A gyülekezet
ben születtek 23, konfirmáltatok 22, 
eskeítetett 6 pár, úrvacsorával élt 
461, meghalt 30 hivő. z Ur áldja 
meg a jövőben is ezt a hitbuzgó 
gyülekezetei.

A budai gyülekezet terjeszkedése.
A budai gyülekezet, melynek Scholtz 
Gusztáv püspök a lelkésze, legutóbbi 
közgyűlésén elhatározta, hogy a budai 
Kelenföldön a fővárostól templom- 
épitásre telket kér s megindítja a 
mozgalmat egy uj templom építésére. 
Bizony nagy szükség van arra, hogy 
folyton növekedő budapesti gyüleke

zetünkben minél több lelkészi állás 
szerveztessék, mert csakis igy gondos- 
kodhatik egyházunk a hívek lelki 
szükségletéről.

Ifjúsági könyvtárak. A vallás és 
közoktatásügyi minisztérium a sopron- 
megyei: balfi, csávái, harkai, kaboldi, 
lépesfalvai és veperdi iskoláknak ifjú
sági könyvtárakat engedélyezett.

Németország és a pápa. Németor
szágot már régen sérti az a sok tá
madás, melyet a különböző, kímélet
len pápai rendelet miatt kell elszen
vednie. Ennek az elégedetlenségnek 
legutóbb nagyon határozott hangon 
adott kifejezést a porosz követ, ki
rámutatott arra, hogy Németországban 
a katholikusok kisebbségben vannak, 
mégis ők üldözik a 45 milliókból álló 
protestáns lakosságot. A követ ezt 
is kérdezte, hogy mikor jön el már 
az az idő, midőn a római pápa a 
protestáns egyházat egyenlő ténye
zőnek ismeri el ? . . .

Az uj eskü. Nem régen uj eskü
szöveget adott ki a pápa, melyben 
a tudományos kutatás szabadságát 
korlátozza, sőt egészen lehetetlenné 
teszi. Az esküt sok felé csak nagy 
vonakodás után teszik le a lelkészek. 
Azokat, kik elleneszegülnek, állásuktól 
megfosztják. A német kormány a 
tanítással foglalkozó tanárokat érte
sítette, hogy ha az eskü le nem tevése 
miatt kellemetlenségük támad, úgy 
ő megvédelmezi őket a római egy
házzal szemben. A nagy közönség 
is megmozdult s gyűjtést rendez az 
állásukból elmozdított lelkészek tá
mogatására. Egy ujságközlemény 
szerint, a pápa arra a hirre, hogy a 
münsteri theologiai tanárok megta
gadták az eskü letételét, igy szólt: 
„majd Bonifác módjára fejszével 
levágom a hitetlenség német méreg
fáját ! . . .  ‘ De azért a német protes
tánsok nem félnek. Tudják, hogy 
sokszor a fa erősebb, mint a fejsze !

A lajoskomáromi gyülekezet moz
galma. A buzgó lajoskomáromi gyü
lekezetből érkezett a Harangszó múlt
kori gazdasági cikknek első vissz
hangja. Ez a cikk az állat-biztatásra 
hívta fel a figyelmet. És ime Lajos- 
komáromban egyszerre megindítottak 
a mozgalmat, úgy hogy egyszerre 
80-nál többen jelentkeztek az uj
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szövetkezet tagjain. Dicséretre méltó 
buzgóság ez. Csak előre ! Evangélikus 
testvéreink anyagi erősödése erősíti 
anyaszentegyhazunkat is !

Lelkészválasztás. A kemeneshő- 
gyészi ev. gyülekezet egyhangú vá
lasztással Mészáros István gvőri hitok
tató-segédlelkészt, — a szepetneki 
gyülekezet ugyancsak egyhangúlag 
Seregély István helyetteslelkészt vá
lasztotta meg rendes lelkészéül. Az 
Ur áldja meg az új lelkészek és 
gyülekezetek szövetségét!

Gustav Adolf egyleti adomány. Az 
áldott Gustav-Adolf egylet január hó
ban magyarországi és horvátszlavon 
ev. gyülekezetek részére, összesen 
71 gyülekezetnek 8380 kor.-t küldött. 
A legnagyobb segélyt ez alkalommal 
Szekszárd kapta: 653 koronát.

Az egyet, gyámintézet nagy örök
sége. Az áldott emlékezetű Ereuer 
József volt kúriai biró hagyatékából 
az egyet, gyámintézet legközelebb 
20555 kor. végrendeleti alapítványt 
vett fel. E tekintélyes alapítvánnyal 
nevét a jóltevő minden időkre be
véste egyházunk nagyjainak köny
vébe.

itthonról.

A király Budapesten. A magyar 
király február 8-án, szerdán Buda
pestre érkezett s hosszab időt itt 
tölt.

A trónörökös utazása. Ferenc-F'er- 
dinánd trónörökös március elején a 
török szultán látogatására Konstanti- 
nápolyba utazik.

Apponyi Amerikában. Apponyi Al
bert gróf két heti utazás után kiér
kezett Amerikába. Útközben Párisban 
gyönyörű fogadtatásban részesítették. 
Amerikai fogadtatása is igen szép és 
ünnepélyes volt. Február 8. Apponyi 
Washingtonba utazott s látogatást 
tett Taft elnöknél. Innen a képviselő
házba ment. Itt a képviselőház elnöke 
üdvözölte s rajongással emlékezett 
meg Magyarországról s tisztelettel és 
szeretettel azokról a magyarokról, kik 
Amerikában uj hazát találtak. Utána 
Apponyi Albert gróf mondott gyö
nyörű beszédet.

A kivándorlás csökkenése. A Pan
nónia Cunard gőzhajó január 23-án 
665 kivándorlóval indult el New- 
Yorkba. Tekintetbe véve, hogy a ki
vándorlás az év eme részében más 
években emelkedni szokott, ez a szám 
azt mutatja, hogy a kivándorlás csök
kenőtélben van. A kivándorlás álta

lában az egész országban csökkenő 
irányzatot mutat. Csak korai ne le
gyen örömünk!

Az ország dolgáról.

A képviselőhöz. Bizony nem tudom 
hogy hogyan adjak számot az elmúlt 
két hét munkájáról, mert a képviselő
ház, mi tűrés tagadás, nem végzett 
semmitse. Sok beszéd az volt, éppen 
elegendő, csak az elvégzett munka, 
az kevés. Beszéltek Justh Gyula, 
Holló Lajos, Désy Zoltán az ellenzék 
részéről, Tisza István és Lukács pénz
ügyminiszter a kormány részéről, 
hanem azért most is ott vannak, a 
hol ezelőtt voltak. Különben is a 
bank-vitát háttérbe szorította Lukács 
László és Désy Zoltán szó-csatája. 
Lukács pénzügyminiszter ugyanis 
egyik beszédében azt állította, hogy 
Kossuth Ferenc még akkor is Ígér
gette az önálló bankot, mikor egy 
titkos iratban kötelezte magát a közös 
bank szabadalmának meghosszabitá- 
sára. Három napig elveszekedtek a 
honatyák ezen is. De vájjon mi 
haszna van ebből az ors2 ágnak?

A tengerészet költségvetését most 
tárgyalja az országos bizottság. Bi
zony ebből megrémülve látjuk, hogy 
a rendkívüli költségül kért 312 millió 
is alig lesz elég a sok hajóra. Hát 
még mennyibe kerül majd azok fenn
tartása ? Pedig mindig nagy kérdés 
marad, hogy vájjon szükségünk van-e 
erre az óriási áldozathozatalra? Vég
tére is nem vagyunk tengeri állam s 
egész tengerpartunk nem több, mint 
500 kilométer.

Mezőgazdasági tanítás a kaszár
nyában. Veszprémben már öt év óta 
külön gazdasági tanfolyamot rendez
nek a katonáknak. A tanfolyamon a 
gazdasági egyesület titkára, egy fő
állatorvos s a szöllőszeti és borá
szati felügyelő tartanak előadásokat. 
Az előadásokat a legénység igen nagy 
kedvvel hallgatja.

Százezer könyv ingyen. A magyar 
földmivelésügyi minisztérium minden 
évben kiad néhány hasznos gazda
sági munkát s azokat mindazoknak, 
kik ezt egy levélben a földmivelés
ügyi minisztérium könyvtárától kérik, 
ingyen megküldi. A múlt évben több 
mint százötezer könyvet ingyen osz
tottak szét.

A nagyvilágból.

A pestis. Az újságok naponként 
borzalmas híreket hoznak a pestis

pusztításairól. Gudiadan város lakos
sága néhány hónappal ezelőtt még 
40 ezer volt, most alig vannak 6 
ezeren. A halottakat nem győzték el
temetni. Most azután elégetik őket. 
A kínai hatóságok már 2 ezer ho t- 
testet elégettek, de még több ezer 
vár elégetésre. Utcákon, folyókban 
mindenütt holttestek feküsznek. Az 
idegen orvosok, kik a betegség tanul
mányozására Európából átmentek, 
nem tudnak a betegségnek gátat 
vetni.

A kinek alszik a lelkiismerete Ko-
penhágából egy tizennégy esztendős 
fiú borzalmas gonosztetteiről érkezik 
hir. Mouritzin Róbert jómódú szülők 
gyermeke volt. Az utóbbi időben 
azonban nem törődött szüleivel, ha
nem csavargásra adta magát. Múltkor 
egy asszonytól lopni akart, de a 
rendőrség elfogta. A vallatásnál azután 
kiderült, hogy ez a romlott fiú egy 
öreg asszonyt agyonlőtt és kirabolt, 
egy pár évvel ezelőtt pedig felgyúj
tott egy gyógyszertárat és két házat, 
persze azért, hogy rabolhasson. A 
biró megkérdezte: „hát azután nem 
éreztél lelkiismereti furdalást, mikor 
ezt a sok gonoszságot elkövetted ?“ 
A fiú igy felelt: „nem! én csak pénzt 
akartam és sohase értem rá arra, 
hogy a lelkiismeretemmel törődjem!“

Micsoda szomorú tanulság! Mivé 
lesz az ember, ha nem szereti Istenét 
s nem beszélget lelkiismeretével.

A tűzhányó hegy áldozatai. Spa
nyolországban egy tűzhányó hegy 
kitört s annak lávája mintegy négy
száz embert temetett maga alá.

Kerékpáron Afrikán át. Két angol 
fiatal ember veszedelmes útra vállal
kozott. Kerékpáron körül utazták 
Afrikát. 170 nap alatt 5700 mérföld 
utat tettek meg. Lelőttek 16 kroko- 
dilust, egy leopárdot, két elefántot 
és több más vadállatot.

Az egészségről.

Ugy-e bár kedves olvasó, még 
most is füledben cseng egykori jó 
tanítód ama arany mondása „Leg
drágább kincsünk az egészség“ ? ! 
Az életben is hallottad emlegetni; 
de leginkább csak akkor, amikor a 
teremtés egy egy koronáját tördelő 
vihar pusztítása fenyegetett, . . .  s ha 
elcsendesedett a vihar, ha elmúlt a 
veszély, ismét belevetetted magad az 
élet küzdelmébe s nem gondoltál arra, 
hogy az ág tördelő vihar újból fel
támadhat, hogy mennyi helyen, mily 
gyakran mi magunk vethetjük el
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szervezetünkben a pusztitó betegség 
csiráit. . . íme egy-két pé da arra, 
hogy támad a bimbóhullás, hogy ke
letkezik a tördelő vihar, a szervezetet 
romboló betegség.

Este van. A künn foglalatos- 
kodók is behúzódnak a szobába, kü
lönösen ilyenkor, télén. A szoba ki
csiny. A család nagy. Ott künn nagy 
a hideg s hogy felmelegedjenek: 
egész közel húzódnak a jó magyar
sággal „sparherdének nevezett tűz
helyhez, me yen az egyszerű étel már 
párolog s párolgó anyaga segit a 
benhevőknek a kicsiny szoba amúgy 
is kevés levegőjét rontani. Télen a 
legtöbb helyen behúzódnak a leg
kisebb szobába. Úgy mondják : taka
rékosságból. Kevesebb fűtőanyag kell. 
Azonban úgy tapasztaltam, hogy azok 
is igy cselekesznek. kiknek módjuk
ban van akár termeket fűteni S hogy 
ez utóbbiak is miért lakják télen a 
legkisebb szobát, arra megfelelt egy 
Ízben egy értelmes polgár: „így csi
nálta az öreg apám, az apám, hát 
azt gondolom, nekem is igy kell csi
nálnom“. Az ősi, rossz szokás köve
tésén, meggondolás nélküli átvevésén 
alapszik ez is, mint oly sok más, 
egészségtelen cselekedetünk.

Az egészségtan azt tanítja, hogy 
úgy a lakó, mint a hálószoba akkora 
legyen, hogy minden emberre jusson 
10 köbméter levegő. Csak is igy jut
hatunk naponkénti többszörös szellőz
tetéssel annyi oxigénhez (éleny), 
amennyit a szervezetnek a tüdő vér
edényein keresztül fel kell vennie, 
hogy a szervezet sejtjeiben lefolyó 
élettani folyamatok (gondo kozás, 
mozgás, emésztőnedvek elválasztása 
stb.) zavartalanul végbemehessenek.

A gyertya is elalszik rossz levegő
ben. Az emberi életerő is csökken, 
sőt ki is alszik, ha nincs elegendő 
jó levegője. Kicsiny szobában, hol 
6—8 an is alusznak, reggelre már 
valósággal gyilkos levegő van. Nem
csak azért, mert felemészti a szerve
zet azt, ami benne jó, éltet, az élenyt, 
hanem azért is, mert a kilehelt levegő 
s a test kigőzö gése útján megtelik 
szénsavval s egyéb mérgező anya
gokkal, melyeket azután magunkba 
szivünk. Az étel is, a levegő is csak 
egyszer jó. Az ilyen levegőben való 
alvás nem üditő. Fáradtan, kimerültén, 
kínzó fejfájással ébredünk s kedvet
lenül kezdünk a napi munkához. 
Egészségünk megóvása érdekében ne 
tartózkodjunk hosszabb ideig, ne 
aludjunk kicsiny szobában, hanem

olyanban, ahol minden egyénre leg
alább is 10 köbméter levegő jut.

Télen beviszik a „ sparherd “-et a 
szobába. Melegíti a szobát is, meg
főzni is lehet — egy tűzzel A taka
rékosság szép elv, de ha az egész
ségünk adja meg az árát, nincs benne 
öröm, áldás Az igy megtakarított 
pénz elmegy doktorra, patikára. Még 
nem is elég.

A „sparherd“ gyorsan, nagymennyi
ségben emészti a szoba levegőjét. 
Azonkívül kifejleszti az ember életének 
legnagyobb ellenségét, az úgynevezett 
széndioxidot. Ez azután feloldja a 
vérsejteket s alapjában megrontja 
egészségünket. így azután takarékos
ságból pusztítjuk önmagunkat és 
csodálkozunk, ha a csecsemő nem 
fejlődik, halványodik hanem fogy s 
a korai levélhullas sorsára jut, ha a 
magunk egészsége is hanyatlik, pusz
tul. Bizony inkább aludjunk tütetlen, 
de tiszta levegőjű szobában, hol ez 
üditő, erőtadó lesz. Sok baja van az 
orvosnak a szellőztetéssel, mert a 
betegség általában nem véletlen Isten 
csapása, hanem oktalan, célszerűtlen, 
egészségtelen élet módunk szomorú 
következménye. Tárjuk ki reggel, 
ebéd után, lefekvés előtt az ablako
kat. Hadd járja át a szoba minden 
zugát az éltető friss, levegő. Akkor 
majd nagyobb munka kedvvel ébre
dünk, többet dolgozunk, többet kere
sünk : több örömben részesíthetjük 
szeretteinket s a régi viskó szűk, ala
csony szobái helyett — egykor-va- 
lamikor — kényelmes, tág, egészsé
ges fütő készülékkel bíró lakásban 
áldjuk az egészséges életmód boldogító 
következményeit.

A L u t h e r  T á r s a s á g  
újabb kiadványai.

l.XV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXVII. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona.

LXVII1. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta Dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona.

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffay Sándor. 
I. kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ára 8 korona.

Népiratok:
51. A vadosfai artikuláris egyházköz

ség Rábaközben. Irta Payr Sándor. 
Ára 30 fillér.

52. A vízcsepp. Tanulságos történet. 
Irta Kovács Andor. Ára 10 fillér.

53. Két vértanú a XVII. századból. 
I. Petrőczy Kata Szidónia, II. Ré- 
vay Kata Szidónia. Ára 10 fillér.

54. Kevesen múlt. Elbeszélés. Irta 
Algenstädt Lujza. Ára 10 fillér.

55. Jeruzsálem pusztulása. Josephus 
Flavius után az evang. híveknek 
templomi használatra irta Paulik 
János. Ára 10 fillér.

56. Istenért, hazáért. Történeti elbe
szélés. Irta Gyurátz Ferencz. Ára 
10 fillér.

57. A gyermekek imája. Elbeszélés. 
Irta Gyurátz Ferenc. Ára 10 fillér.

Dr. Kovácsics Sándor 
téti járásorvos.
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n n u i  g é p g y á rr u m  s z o m b a t h e l y !
A lapítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés.

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes! !

Postai és vasutszétküldés naponta a világ 
minden részébe.

| H A S O L |
■ K É S  n é lk ü l b orotvá l ■
RASOU 1 kg. ára 30-szori borotválko- 

* záshoz 3  k o r o n a  előzetes 
beküldése mellett bermentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R o c n i í n  '  Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d b U I I I I  . minden f á j d a l o m  nélkül  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VALLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖ3-UTCA 33. SZÁM.

Soha se  törje  a fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bermentve küldenek.
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Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Bűnbánó éneke.
(A most készüld uj dunántúli énekeskönyvből.)

M ennybéli szent Isten, 
K ísérteibe estem, 
G yarlóságaim at 
Sokszor m egkönnyeztem .
Se napom , se éjem, 
Álm om ban és ébren, 
Élőmbe oda áll 
Bűnöm  vádlóképen.

Az én nyugalm am  
Elveszett, oda van!
Tán fö l sem  lelem m ár, 
Csak m ajd  a sírom ban.
E n édes Istenem ,
H ová hajtsam  fejem ,
A hol nem  égetné 
A kínzó gyötrelem ?

A vallás ölére,
Puha kebelére,
B orulok m in t gyerm ek, 
A nyjának  ölére.
,,Jöjjetek énhozzám  !“ — 
F riss  balzsam ot hozván 
íg y  szól a Megváltó,
S fö leidü l az orcám .

B ízta t n yá jas szóval, 
D rágalá tos jóval,
E s oszlik kétségem,
És szűnik a sóhaj. 
Ösvényemen látok  
D erengő világot,
És szívem ben érzek 
E gy titkos szent lángot.

Óh ú j élet fénye,
Óh öröm  rem énye:
E  szívbe üdvöddel 
Óh térj be, óh térj be!
S á ld jad  Istent, lelkem,
M it nem  érdem eltem :
E nagy boldogságért, 
Örökké, szünetlen !

Sántha Károly.

A k isértő .
Máté 4, 1—11.

A böjt kapujában, mely átvezet a 
szenvedés utján a Golgotha halmára, 
ott áll a Krisztus megkisértetésének 
története. Mikor olvasgatjuk, végtelen 
boldogság járja át szivünket ügy 
érezzük, mintha láthatatlan erő fel
emelné lelkünket és elcsititaná aggo
dalmunkat. Hiszen a mi Krisztusunk

küzdelmét látjuk a kisértővel, azt a 
küzdelmet, melynek minden része 
az Ur győzödelmével végződik. Ez 
a győzelem a mi boldogságunk alapja. 
Hivő szívünk boldogsággal látja, hogy 
életünk örök példaképe hogyan küzdi 
ki a tökéletességet, a büntelenséget.

De éreznünk kell azt is, hogy 
ugyanez a küzdés vár mi ránk is. 
Azon az utón, mely az emberi töké
letesedéshez felvezet, emberi erőnket 
megpróbálja a kisértő. Mintegy vizs
gát kell tennünk emberi nagyságunk
ról, avagy gyarlóságunkról.

Persze a mai kor embere, kinek 
lelkét erősebben-gyöngébben meg
érintette a kételkedés fuvalma, köny- 
nyen odaveti, hogy kisértő egyálta
lában nincsen. Nem hisznek az ör
dög létezésében s nem is félnek tőle. 
És elfelejtik, hogy ebben a kérdés
ben nem az a fontos: látták-e, avagy 
nem lá tták ? ..., hanem hogy van-e, 
vagy nincsen?... Az élet azt 
mondja, százszor és ezerszer bizo
nyítja, hogy van.

A Krisztus életében három alak
ban jelent meg a kisértő. Egy és 
ugyanazt kellett legyőznie, de több
ször. A kisértő ügyes számitó: egy 
pár kudarcot föl se vesz, hanem 
mindig uj formában jelenik meg s uj 
utat keres az emberek szívéhez. Csak 
a célja marad mindig ugyanaz: el
szakítani a lelket az Istentől s arra
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kényszeríteni, hogy leborulva őt 
imádják.

Ezért főleg arra törekszik, hogy 
kiirtsa a szívből a vallást, hogy el- 
szakgassa azokat a kötelékeket, me
lyek az embert Istenhez fűzik. Jól 
tudja, hogy a vallástalan ember min
den rosszra hajlandó Leikéből hiány
zik a szeretet éltetője, erkölcsiségének 
minden támasza. Ha élete oda sodorja 
a bűn szakadéka fölé, beleszédül és 
megsemmisül. Az emberek azt mond
ják : gyönge volt! . . És elfelejtik 
hozzátenni: mert egyedül volt, mert 
elfordult az Istentől!

Lehetetlen elősorolni, hogy hány
féle alakban jelenik meg a kisértő. 
A káté mind összefoglalja s az ördög, 
világ és test csábításairól beszél.

Most csak egyet akarunk közülök 
kiragadni. Luther Márton találó 
magyarázata juttatja eszünkbe. A 
nagy-kátéban igy szól: »a földön 
nincs egyéb, mint a túlságos díszes 
ruhával, tisztességgel és hatalommal 
való kérkedés. Senkisem akar a leg
kisebb lenni, hanem mindenki az első 
helyen akar ülni, hogy mindenkitől 
láttassák!«

Oh milyen igaz szavak ezek ! Hány 
családnak boldogságát tette tönkre ez 
a kisértő. Hány tapasztalatlan ifjú és 
hajadon fülét sugdosta tele ezekkel a 
szavakkal: »mindezeket néked adom, 
ha leborulva engem tisztelsz!«. . . .  
Hány embernek dúlta fel békességét, 
okozta családi romlását az a vágyó
dása, hogy elsőhelyen akart ülni s 
azt akarta, hogy mindenki őt lássa ! ?

A kisértő tehát igenis ott van előt
tünk. Van kisértő. Él száz és ezer 
alakban. A lelkünket kívánja, a szi
vünk legszentebb érzéseit rabolja. Ne 
menjünk tehát könnyelműen éltünk 
utján, hanem éljünk éberséggel, okos
sággal, mint kik tudják, hogy ellen
ség jár körülöttük. Ne felejtsük el, 
hogy a Krisztus nélküli élet egyet 
jelent az elbukással, de a Krisztus 
neve győzödelmet hirdet. Menjünk 
harcra, de menjünk győzelemre!

Keressétek és megtaláljátok.
(Máté VII. 7.)

A Gotthold című ev. naptárban a 
következő kis történetet olvastam: 

Egy fiatal japán leány olvasás köz
ben a „teremtő“ szóra akadt, anél
kül azonban, hogy értelmét tudta 
volna. Előkeresett tehát egy szótárt, 
melyben ezt olvasta: teremtő, oly 
lény, ki a nemlétezőt létre szólítja. 
De hát ezt sem értette meg. Erre egy 
valamivel bővebb szótárt ütött fel, 
melyben a teremtő fogalma ekkép 
volt meghatározva: „teremtő oly lény, 
ki a nemlétezőtt létre szólítja, oly 
név, melyet rendesen Istennek tulaj
donítanak, ki minden létezőt terem
tett“. Ezek a savak a legnagyobb 
izgalomba ejtették, mert sohasem 
hallott olyan Istenről, ki mindent te
remtett volna. Az a gondolat, hogy 
létezik egy ilyen Isten, éjjel-nappal 
foglalkoztatta. Ha esténként felnézett 
a hatalmas égboltozatra s látta az

! ezer meg ezer ragyogó csillagot, az 
a gondolat villant át agyán, hogy 

! ezeket is bizonyára az a „teremtő“ 
hozta létre A nap, a csillagok, a kis 
virágok és sudaras fák azt kiáltották 
feléje: „minket is az Isten terem
tett 1“ Elment buddhista templomába, 
rátekintett vallásalapítójuknak, Budd
hának szobrára, azután így szólt: 
„Buddha, te bizonyára nem voltál az 
a „teremtő Isten“, mert én sohase 
hallottam, hogy te valamit is terem
tettél volna“

Történt egyszer, hogy elkerült ha
zája fővárosába, s itt egy öreg asz- 
szony, ki vele egy házban lakott, így 
szólt hozzá: „Tasi, — így hívták 
ugyanis a leányt — én elmegyek egy 
összejövetelre, nem jössz el velem ? 

„Ugyan micsoda összejövetelre?“ 
„Olyan összejövetelre, melyben 

Istenről beszélnek.“
„Dehogy megyek, szólt Tasi, nem 

óhajtok a ti isteneitekről hallani, ne
kem megvan a magam Istene, csak 
azt nem tudom, hogy hol van ő.“ 

Végre azonban mégis rászánta ma
gát és elment. A missionarius fel
ütötte a bibliát és ünnepélyes hangon 
elkezdett olvasni: „kezdetben teremté 
Isten a mennyet és a földet.“ Tasi 
hallgatta az egyszerű szavakat, azután 
egyszerre csak nagy nyugtalanság 
fogta el lelkét. Eszébe jutott az ő 
Istene, kiről azt olvasta, hogy min
deneket teremtett és így gondolko
dott magában: „hisz ez az az Isten, 
akit én régtől fogva keresek, s akit 
mindeddig még nem tudtam meg-

lÖ li. március 6,

Guszti a vásárban.*)

Országos vásár volt. Kisebb, na
gyobb csapatokban mentünk a ló
vásártér felé. Guszti is odaigyekezett 
Kinizsi Áron társunkkal, akinek 
nagyapja malomkő helyett könnyű 
tollat emelgetett a hátán, de már az 
apja nehéz erszényt emelget és 
mellékes foglalkozását tekintve nagy 
demokrata hazafi, aminek szép jelét 
adta azzal is, hogy a nemes előkelő 
Kohn nevet nem restelte egy hajdani 
molnárlegény parasztos nevével föl
cserélni; Ez az önzetlen lemondás!

A vásártér szé'én verkli, cintányér, 
dobverés, csengetés, harsány és re
kedt kiabálás, rikácsoló papagály, 
generálisnak öltöztetett majom, fényes 
császárokat és ordas sakálokat,

*) G u s z t i  d i á k o k o s k o d á s á n a k  e g y é b  h u m o r o s  e s e m é n y e i :  e l o l v a s  h a t j a  m i u d e n k i  S z a l a y  M i h á l y  
„ G u s z t i “ c í m ű  k ö t e t é b e n ,  m e l y  m e g r e n d e l h e t ő  a  
s z e r z ő n é l  B ö k ö d ,  K o m á r o m  m .  A  k ö t e t  á r a  2  k o r .

világ-szép dámákat és csúf krokodi- 
lusokat ábrázoló képek állították meg 
és csalogatták az embert csak tiz 
krajcárért az „ország legelső panorá
májába", a „világ leggazdagabb 
panoptikumába“, a két majomból, 
egy vak medvéből s egy fogatlan 
farkasból álló „teljes állatseregletbe“ 
és ezekhez hasonló jókba.

— Csak tiz krajcár! Itt a páratlan 
alkalom 1 Még sírjában is bánja, aki 
elmulasztja. Emberek, asszonyok 1 
Bakaparóka úr mindjárt a rettenetes 
oroszlán szájába dugja a fejét, Vóna- 
havóna kisasszony táncot jár a vér
szopó tigrissel és nyakára tekeri a 
szemüveges kígyót. Uraim, hölgyeim ! 
még az unokáik is megsiratják, ha 
ezt meg nem nézik. Tessék belépni! 
Csak tiz krajcár!

Sokan nyilván az unokáik iránt 
való kíméletből mennek befelé, hogy 
lássák Bakaparóka ur és Vónahavóna 
kisasszony csodálatos bátorságát.

De rövid idő múlva csalódott képpel 
jönnek ki, hogy másoknak adjanak 
helyet a belépésre és csalódásra.

— Na komám, — mondja egyik 
kékmándlis atyafi — mindig hallottam, 
hogy huncut a ném et; ehun ni, 
rajtunk is bebizonyosodott. Hát látta 
kee azt a beste kígyót, aki ókulát 
visel, vagy azt a furcsa nevű urat, 
meg azt a fránya frajlát ? Én amnion- 
dó vagyok, világon sincsenek a nya
valyások. Még abban is tamáskodom, 
hogy oroszlány, vagy tigris lett volna 
az a vak medve, meg az a togatlan 
farkas. Bolonddá tett a huncut a 
drága pénzünkért.

— Hagyja komám — felel rá 
csendesen amaz, — az ördögé volt 
az a tiz krajcár, hát elvitte a rémet. 
Tudja, ezek cimboraságban vannak 
egymással.

— Hanem ’iszen emlegethetnek 
eztán nekem palló-rámát, van-ott- 
tikomot meg állatseieglést. Az én tiz
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találni“. E gondolatra oly nyugtalan 
lett, hogy alig tudott megülni helyén, 
annyira szerette volna kérdezni, hogy 
hát hol van most már az a teremtő 
Isten ? Mikor vége volt az összejöve
telnek, odament a hittérítőhöz és így 
szólította meg: „Uram, mondja meg, 
hol van az az Isten, ki a mennyet 
és a földet teremtette“ ? A hittérítő 
szívesen vállalkozott, hogy a legfon
tosabb dolgokat megmagyarázza a 
leánynak és így egyidőre annak tu
dásvágyát kielégítette. A leány ezzel 
egy lépéssel közelebb jutott Istenéhez 
s lassankénj a pogányból egy-Isten 
imádó lett. De azért még nem volt 
keresztyén. Az Úr azonban ezt az 
utat is megmutatta neki. A leány 
kereste Őt és az Ígéret szerint, amint 
az Máté VII, 7-ben olvassuk, meg is 
kellett Őt találnia.

Szorgalmasan eljárogatott a keresz
tyén összejövetelekre és nemsokára 
ezt a nagyjelentőségű igét hallotta: 
„úgy szerété Isten e világot, hogy 
az Ő egyetlen egyszülött Fiát adá, 
hogy valaki hiszen ő benne el ne 
vesszen, hanem örök életet vegyen. 
(János III. 16.) Ismét uj világ tárult 
fel előtte. Megismerte a szeretet Iste
nét. Szeretet Istene, — micsoda nagy 
szó 1 Az ő eddigi istenei a gyűlölet 
és bosszú istenei voltak és íme ez 
az Isten, akit ő most megismert a 
szeretet Istene, ki könyörülő szeré
téiből még saját Fiát is áldozatul adta. 
Ki szent, igazságos, de azért mégis 
irgalmas és kegyelmes. Ilyen Istent ke
resett ő. Kereste — és meg is találta.

pénzemből nem eszel többet német!
A szemfüles Kinizsi Áron kihall

gatja ezt a párbeszédet, elmondja 
Gusztinak, jót mulatnak rajta és 
mikor elkerülik a kékmándis atyafit, 
meg nem állhatják, hogy oda ne 
szóljanak:

— Bácsi, ne nézzük meg a palló
rámában az okulás kígyót ? Csak tiz 
krajcár!

— Elhallgassanak az ifiurak, ha 
jót akarnak, — szól a bosszús válasz 
— magok is vagy németek, vagy 
zsidók, mert ha becsületes emberek 
volnának, nem járnának bugyogóban !

A mi kemény szivünket nem tudta 
meghatni sem a sok szép kép, sem 
a nj^ekegő verkli, sem a szalutáló 
majom, sem az unokáinkra való 
hivatkozás. Az oroszlánnál és tigrisnél 
jobban érdekelt bennünket a sok tüzes 
paripa. Csakhamar elvesztünk köztük 
és találgattuk: mennyit érhet itt ez 
a bársonytekete, amott az a vasderes ?

És te, kedves olvasóm, mit szólsz 
ehhez a kis történethez ? Nem szólal-e 
meg lelkiismereted, mikor elolvasod 
ennek a leánynak a történetét ? Ő ott 
élt Ázsiában, ott, hol a legtöbben még 
távol vannak az egy igaz Istentől, 
nem ismerik a mi édes Megváltónk
nak, a Jézus Krisztusnak üdvözítő 
tanát. De mikor megtudta, hogy él 
egy hatalmas Isten, ki mindent terem
tett, mindent fenntart, ki nem boszu- 
áfió, haragtartó Isten, hanem szerető, 
megbocsátó, jó mennyei atya, akkor 
lelke addig űzte, ösztökélte, mig meg 
nem kereste s meg nem találta Istenét 
és Megváltóját.

Mi egészen más világban, sokkal 
kedvezőbb körülmények közt élünk. 
Nem kell oly sok lelki küzdelmen 
keresztül mennünk, mint e leánynak, 
nem kell a teremtő és megváltó sza
vak jelentőségét szótárakban keres
nünk, hogy megtaláljuk a mi Istenünk
höz vezető utat Van egy szent, drága 
könyvünk, az Élet-könyve, az meg
tanít mindenekre. Tanítása nem ide
gen nekünk, hanem kora gyermekko
runktól fogva hallunk a mi teremtő és 
megváltó Istenünkről. Vannak temp
lomaink, imaházaink, hol vasárnapon
ként halljuk Istenünk hívogató szavát: 
„jöjjetek mindnyájan énhozzám.“ És 
mi mégse megyünk, mégse keressük 
Őt fel, noha tudjuk, hogy közel van 
hozzánk az Ő atyai keze.

Vajha minden keresztyén példát 
venne attól a pogány lánytól, ki azóta 
mint keresztyén tanítónő szolgálja 
Üdvözítőjét, ázsiai sárga testvérei kö

zött. Bárha mindenki oly hévvel ke
resné Krisztust, mint e leány és ha 
megtalálta, követné őt igaz szeretet- 
ben és önmegtagadásban. Igen, kö
vetné nemcsak alattomban, az éj leple 
alatt, mint Nikodémus, hanem bátran, 
nyíltan a nagy apostol vallomásával 
szivében : „nem szégyenlem a Krisztus 
Evangyéliumát“ mert Istennek hatalma 
az minden hívőnek üdvösségére. (Rom. 
I. 16.)

Ha igy teszünk, akkor nem keres
tünk hiába, hanem megtaláltuk a mi 
Urunkat s benne a mi boldogságunkat.

ifj. Strdner Vilmos.

íme én ti veletek vagyok minden 
napon e világ végezetéig.

Máté, 28, 20.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot
Március 5. vasárnap Máté 4., 1—11.

„ 6. hétfő János 16., 32—33.
„ 7. kedd II. Kor. 6., 1 — 10.
„ 8. szerda Máté 5., 10—11.
„ 9. csütört. Zsolt 111., 4.
„ 10. péntek I. Kor. 9., 27.
„ 11. szombat János 12., 24.
„ 12. vasárnap Máté 15, 21—28.
„ 13. hétfő Máté 14., 23—33.
„ 14. kedd I. Thess. 4., 1—7.
„ 15. szerda I. Péter 1., 18—19.
„ 16. csütörtök Zsidó 1. 12—1.
„ 17. péntek I. Péter 3., 18.
„ 18 szombat II. Thess. 3., 5.

Kinizsi Áron barátunk szakértőleg 
mustrálgatja a felrugdaló paripákat 
és magyarázza Gusztinak, hogy ez 
bizonyosan „telivér“, mert az erei a 
sok vértől egészen kidagadoznak, 
amaz meg „félvér“, mert látod, milyen 
ijedten néz arra a subás emberre. 
Az ilyennek, mint a rossz katonának, 
mindig reszket, fél a vére. Közben 
el-elnézik az erős alkudozást, a 
csattogó parolázást. Egyszer csak 
Áronnak egy jó ötlete támad.

— Tudod mit, Guszti ? Vegyünk 
meg mi is egyet.

— De miből — kérdi Guszti — 
meg minek ?

— Hát nem is igazában — hu- 
nyorgat és mutogat Áron, — hanem 
csak úgy alkuszunk rá. Jó ezt is 
gyakorolni.

— Ostobaságot beszélsz. Nem 
hiszik el, hogy mi vevők vagyunk.

— Mért ne hinnék ? Nincs-e neked 
elég érett formád ? Téged ispánnak,

engem meg mint zsidót, szenzálnak 
néztek, aztán rendben van az egész.

— Hanem aztán ha rajtunk marad 
és nem tudunk fizetni 1 — aggodal
maskodik Guszti.

— Hagyd csak rám. Te nem értesz 
az ilyenhez. Nem Ígérünk annyit, 
hogy odaadhassák, hanem ott hagyjuk. 
Az egész egy kis hecc lesz, érted ?

— Nem bánom, hanem te alku
dozzál. Én majd csak ritkán szólok 
bele.

Abban megegyeznek, hogy drága 
lovat meg sem próbálnak, mert mégis 
hátha nem néznek ki belőlük annyi 
pénzt. Elmennek abba a negyedbe, 
ahol a vén, kehes, himpókos, dagadt 
lábú, hályogos szemű gebék [fejüket 
lógatva, agg bölcshöz illő komolysággal 
tűnődnek, vájjon erről a vásárról 
kerülnek-e a virsligyárba, vagy a 
következőről ? Nekik mindegy éppen 
úgy, mint azoknak, akik majd a 
virstlit megeszik.
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Az egyház köréből.

Lelkészavatás. Február 23-án avatta 
fel lelkésszé Gyurátz Ferencz dunán
túli püspök Szblics Rezső hitjelöltet 
a soproni evang. templomban. A fel
avatott fiatal ember azelőtt Horvát
országban mint róm. kath. káplán 
működött. Lelke azonba meghason- 
lott egyházával. Másfél évvel ezelőtt 
áttért s azóta a soproni evang. theo- 
lógia akadémiának volt hallgatója. A 
jó Isten adja, hogy egyházunkban 
megtalálja azt, mit keres s hogy 
egyházunk is megtalálja benne azt, 
mit méltán vár az evangélium hir
detőitől !

Lelkészválasztás A nagybábonyi 
ev. egyházközség egyhangú válasz
tással Bándy Miklós kemenesmagasi 
káplánt választotta meg lelkészül.

Segély a horvát misszióra. A svájci 
missziói egyesület, melynek egyik fő
célja támogatni az ausztria-magyar- 
országi evangeliomi mozgalmakat, a 
pozsegai evang. misszió céljaira 500 
frank segélyt utalt ki nevezett misz- 
sziói egyesület javára.

Grinád. A pozsonymegyei Grinád 
gyülekezet csak 574 lelket számlál, 
de azért az előttünk fekvő évi jelen
tése igazi buzgó vallásos életről tesz

Megnéznek egypárat, megkérdik az 
árát, de nem melegesznek bele az 
alkuba. Nem találnak kedvükre valót, 
sem lovat sem embert. Végre a gebé
ken túl egv vén szamárba nagyon 
beleszeretnek. Kopott ez szegény, 
mint a százesztendős, molyette köd- 
men. Nála már csak a gazdájának 
báránybőr süvege van siralmasabb 
állapotban. Meglátszik rajta, hogy 
nem sok jó napot ért életében s már 
nem is mer magának boldogabb sor
sot ígérni.

Körül nézegetik, az ember meg 
őket vizsgálgatja gyanús szemmel.

— Hogyan árulja, földi? — kérdi 
Kinizsi Áron

— Aztán, ha meg nem bántom, 
minek kellene a tekintetes uraknak ? 
— kérdi válasz helyett a kopott sü
veges.

— Ebédet hordani a nyáron az 
aratóknak.

bizonyságot. Krahulesz Aladár lel
kész vezetése mellett tartottak 2 
misszióünnepet és 4 vallásos estélyt. 
A gyámintézetre gyűjtöttek 44 kor. 
74 fillért, a pogány misszic ra 18 kor. 
15 fillért. A gyülekezet a reformáció 
négyszázados ünnepére templomát 
meg akarja nagyobbítani s tornyot 
akar építtetni. Erre a célra eddig már 
5657 kor. 19 fillért gvüjtött. Ez az 
alap a múlt évben 2256 kor. 85 fil
lérrel emelkedett. A gyülekezetben 
születtek 20-an, konfirmáltattak 17-en, 
eskettettek 3-an, eltemettettek 11 -en, 
úrvacsorát vettek 262-en. A jó Isten 
áldása nyugodjék meg ezen a buzgó 
gyülekezeten!

Alapítvány. A bókodi (Komárom m.) 
gyülekezet hitbuzgó tagja, volt gond
noka, Németh Pál, ki már életében 
is többször megemlékezett egyházáról, 
végrendeletében is bizonyságot tett 
va'lásosságáról és egyháza iránti sze- 
retetével. Ugyanis végrendeletében 
2C00 kor.-t hagyott egyháza javára. 
A jó cselekedet önmagát dicséri!

Az élő hit példái. A sopron-megyei 
Bük gyülekezet ebben az évben is 
az élő hit gyönyörű példáit mutatta 
be evangélikus egyházunknak. Mikor 
február közepén a számadó közgyű
lést megtartották, Farkas Elemér lel-

— Hát arra igenis akkurátus lesz. 
Csak húsz forint.

— Micsoda ? Mennyi ? — szörnyű- 
ködik Áron. — Magának, atyafi, nincs 
eladó szándéka. Húsz forint? Ezért 
a görhes szamárért ?

— Na, ha vesszük, az uraknál 
bizonyosan szebb lesz. Szegény em
ber vagyok. Én nálam a kosztja több
nyire koplalás volt. Aztán hajszoltam 
a nyomorult párát későn-koran. Hát 
ne csodálják.

— Hadd lássuk, indítsa egy kicsit.
Ránt egyet az ember a kötőféken,

oldalba vágja a szamarat az ostor- 
nyelle) és ez kosztatva lép megeről
tetett, remegő lábaival.

— Hiszen menni se tud, — ócsá
rolja Áron — Ezért húsz forint ?

— Mit nem tud, uram ? —- csattan 
tel az ember. — A szive hasad meg, 
a szive, ha nem futhat.

— Hogyan bírná ez el a szekeret ?

kész örömmel jelentette, hogy iskola
építésből fennmaradt tetemes adós
sága egészen le van törlesztve. Az
után jött az adománytevők egész 
hosszú sorozata. A Trebinjében elhalt 
Fekete János katona emlékére bán
kódó szülei 100 kor. alapítványt tettek. 
Néhai Horváth Samu rom. kath. val- 
lásu és fel. Hetyésy Karolina örök 
alapítványul 100 kor.-t lefizettek. Há
lás gyermekek is gondoltak szüleikre. 
Néhai Szabó Imre és felesége néhai 
Takács Eszter emlékére gyermekeik 
400 kor.-t adtak és pedig 200 kor.-t 
a templomra, 200 kor.-t pedig egy 
beszerzendő harangra. A gyülekezet 
felügyelője, Báró Solymosy Ödön 400 
kor.-t adományozott. Néhai Baranyay 
Mihály volt 48-as honvédszázados 
800 kor. örökalapitványt tett. Néhai 
Cséry László emlékezetére pedig a 
gyászoló család 100 kor. örökalapít
ványt fizetett be a gyülekezet pénz
tárába. Mennyi szép adomány 1.. Az 
élő hitnek mily gyönyörű megnyilat
kozásai 1 . .  Az ilyen gyülekezet azu
tán épül, erősödik, mert gazdag a 
Krisztus szeretetében!

Uj harangra. A fehérrárcsurgói ev. 
nőegyesület csak 26 tagot számlál, 
de azért nem lankadnak meg egy- 
házias munkálkodásukban. Már eddig

— kérdi Guszti, hogy ő is részt ve
gyen a vásárban.

— Hogyan ? szekeret ? — mondja 
amaz a szamár hátat végig simítva,
— a tűztoronynak fogják neki, azt 
is elmozdítja a helyéből!

Guszti és Áron jót nevetnek. Tet
szik nekik az emberrel való kötődés. 
Majd Áron a szemébe néz, keményen 
tenyerébe vág és igen komoly képpel 
mondja:

— Tudja maga mit ? Akar maga 
valamit ? Lesz az ára tiz forint. Na, 
csak ne szóljon semmit. Ennyit senki 
sem ád érte.

Amaz méltatlankodva húzza vissza 
a kezét.

— Akkor inkább agyoncsapom. 
Egyék meg az ebek. De hogy ne 
mondják, hogy megkötöm magamat, 
engedek három forintot. Igen kell a 
pénz. Legyen tizenhét. Pedig tudom, 
elátkoz otthon az asszony, talán meg 
is ver, hogy igy elbitangolom. Hanem
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is sokat áldoztak templomukra, isko
lájukra. Most legközelebb pedig Göm
bös Sándor tanító vezetésével sikerült 
táncmulatságot tartottak, melynek 
tiszta jövedelmét 100 koronára ki
egészítve az uj harang-alapra adták. 
Eddig már 256 koronát adakoztak 
erre a célra. A nőegyesület buzgósága 
arra indította a gyülekezet férfi tagjait, 
hogy ők is házonkénti gyűjtést ren
dezzenek e célra. A jó Isten áldja 
meg a buzgó gyülekezet buzgó tagjai
nak nemes versengését!

Arad. Az aradi ev. gyülekezet év
könyve a pezsdülő vallásos élet szép 
példáit mutatja. Különösen figyelemre
méltó az az áldozatkészség, melyei 
uj orgonát akar szerezni. Az elmúlt 
évben erre a célra 2333 koronát gyűj
töttek. Szegény egyházak és iskolák 
támogatására fordítottak 88 koronát, 
tanulók segélyezésére pedig 111 kor-t. 
Gyűjtésekben és adományokban be
vettek 3562 koronát, jótékonyságra 
fordítottak 248 koronát. Született 74 
gyermek, meghalta« 34-en, egyházi 
esketésben részesült 16 pár, konfir- 
máltatott 38 gyermek. A jó Isten 
áldja meg ezt a gyülekezetünket buzgó 
vezéreivel együtt!

Egy buzgó tanító ünneplése. Meleg 
ünneplésben részesítette a büki (Sop
ron m.) gyülekezet derék tanítóját 
Hajas Kálmánt azon alkalommal, hogy 
25 év óta munkálkodik a gyülekezet 
körében. A jubiláló tanítót a gyüle
kezet élén Farkas Elemér üdvözölte, 
tolmácsolva az egész gyülekezet hálá
ját, szeretetét és elismerését. Hajas

Kálmán immár 39 év óta munkálko
dik a tanítói pályán s egész nemze
déket nevelt hitbuzgóságban és val
lásosságban egyházunknak és hazánk
nak. A jó Isten jutalmazza meg azért, 
mit az emberek csak megköszönni 
tudnak!

Hangverseny. A pápai ev. leány
egyesület múlt vasárnap sikerült hang
versenyt rendezett. A változatos mű
soron Gyurátz Linus, Kluge Alice és 
Nagy Pál tanító zeneszámokkal, Ka
kas Irén, Szutter Mariska, Várady 
Zoltán szavalatokkal működtek közre. 
Szép zeneszámokkal részt vett az áll. 
tanítóképző-intézet ifjúságának zene
kara is. Az estélyen Fábián Imre 
segédlelkész tartott tartalmas, szép 
előadást „A nő társadalmi állásáról.“

„A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség.“ A főiskolai diákokból, 
theo ogusokból, tanitóképezdészekből 
és egyetemi hallgatókból álló Magyar 
Evangéliumi Keresztyény Diákszövet
ség február hó 2—5 napjain tartotta 
Budapesten téli gyűlését gazdag tárgy
sorral. A szövetség amely kezd min
dig nagyobb és nagyobb körben el
terjedni, arra van hivatva, hogy a 
fői? kólái diákságot Krisztus zászlaja 
alá sorakoztassa. Az egész föld kerek
ségén mindenütt vannak ennek az 
egyesületnek tagjai a diákság körében. 
Különböző nemzetiségű diákok mind 
mind kötelezővé teszik magukra vo
natkozólag a szövetség ama jelmon
datát : én hiszem, hogy Jézus Krisztus 
Isten fia, és ő neki tetsző életre ha
tározom el magamat. Mindenesetre az

idők jelét kell látnunk abban, hogy 
ebben ami nehezen ébredező hazánk
ban is akadtak lelkes emberek, akik 
a mozgalmat megindították, s Jézus 
Krisztusnak még ma is élő és működő 
erejét abban, hogy a mozgalom oly 
szép virágzásnak indult már. Ezen a 
februári gyűlésen is majdnem 100 
különböző főiskolai diák ember gyűlt 
össze, hogy vallást tegyen Jézns 
Krisztusról Kérjük a jó Isten áldását 
a szent ügyre és a buzgó munkásokra !

Sárkány Sámuel meghalt. Evan
gélikus egyházunknak ismét gyásza 
van. Meghalt az egyház ősz patri- 
archája, a bányai egyházkerület nyu
galomba vonult püspöke: Sárkány 
Sámuel. Nyolcvannyolc évet élt ál
dásos munkálkodásban. Az Úr becsü
letesen elvégzett munka után szólí
totta magához az ő szolgáját.

Püspökválasztás. A tiszakerületi 
püspökválasztás nem járt eredmény
nyel. így azután a két legtöbb sza
vazatot nyert püspökjelölt között, 
Geduly Henrik nyíregyházi lelkész 
és Terrai Gyula rozsnyói lelkész kö
zött uj választás lesz.

Halálozás. Weber Samu, szepetneki 
nyug. ág. ev. lelkész, február 24 én, 
84 éves korában elköltözött az élők 
sorából. A megboldogult 52 éven át 
szolgálta egyházát lankadatlan buz- 
gósággal, mig végre 2 évvel ezelőtt, 
testi erejének gyöngülése következ
teben, nyugalomba vonult. Hogy gyü
lekezetében mily igaz szeretetlen és 
tiszteletben részesült, mutatja, hogy 
temetésére a több mint egy órányira

ez az utolsó szavam. Ebből, egy fillér 
nem sok, annyit sem engedek.

Eközben mindig többen csoporto
sulnak oda Jön az a kékmándlis 
ember is, aki nem hiszi, hogy a 
medve oroszlán volna és látván, kik 
alkusznak a szamárra, bele szól a 
beszédbe:

— Vigyázz sógor, mert ezek köny- 
nyen megcsufolják a szegény embert.

Áron nem marad adós a felelettel.
Maga, bácsi, ne szóljon semmit. 

Menjen inkább okulás kígyót nézni.
— Igaz, igaz, a pallórámába — 

tóditja a szót Guszti. Mit avatkozik 
a mások dolgába ? Az ember össze 
harapja száját s gyűlölködve néz 
rájuk. Valami kemény szót szeretne 
mondani, de lenyeli.

— Jól van, nem szólok, — morog 
magában és félre áll, görcsösen szo
rítva botját, mintha azon járna az 
esze: de jó volna ezeket a boldo

gabb végével amúgy magyarosan 
helyben hagyni 1

Áz alku folyik tovább. A vevők is 
Ígérnek, az eladó is enged egy egy 
forintot. Azok fölmennek tizenkettőig, 
emez leszáll tizenötig, esküdözve égre, 
földre, hogy ennél alább már igazán 
nem adhatja. Így óriási lesz a vesz
tessége. A felesége kihajtja még a 
faluból is. De mikor látja, hogy nem 
Ígérnek többet, még egy forintot le
enged, amire Guszti oda súg Áronnak:

— Jó lesz már tovább menni, mert 
utóbb rajiunk marad.

— Mindjárt. Ne félj még elég nagy 
a köz — nyugtatja meg Áron. Most 
kérd tőle te még egyszer tizenkettő
ért s ha nem adja, itt hagyjuk.

Guszti szót fogad s mig ő paroláz, 
Áron szépen odább áll. Az ember 
meg észre vevén távozását, attól tart, 
a másik is követi, azért egy kis hú
zódás után nagyot vág Guszti te
nyerébe :

— Na hát, adjon Isten jó szeren
csét ! Fizesse az ur az árát, én meg 
a pakszust veszem elő.

Gusztit úgy érték ezek a szavak, 
mintha jól fejbe kólintották volna. 
Ijedten néz körül, de Áronnak se 
hire, se hamva. Megszökött. Vala
hogyan neki is szöknie kell. De 
hogyan ? Jobb lesz talán szép szeré
vel. mert itt a sok ember közölt 
máskép úgy sem lehet.

— Nem kell, barátom, már 
tizenkettőért sem, — mondja nagy 
zavarral.

— Ejnye, a kutyafáját a sárga- 
bugyogós zsidajának! — fakad ki 
dühösen az ember — hát azért ko- 
colódik itt velem egy óra hosszáig ? 
— És olyant vág az ostomyéllel a 
a kukorica nadrágra, hogy attól talán 
a szamár is megszólamlott volna De 
Gusztinak nem volt ideje a szólásra, 
mert az elsőt követte a második, a 
kékmándlis atyafi botjától a harma-
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levő községekből is százával jöttek 
a hívek végbucsut venni agg lelki- 
pásztoruktól. A gyászháznál Németh 
Pál esperes mondott megható beszé
det, a temetőben Hütter Lajos nagy- 
kanizsai és Varga Imre szepetneki 
lelkészek búcsúztatták el a megbol
dogultat. Az Úr adjon neki csöndes 
nyugadalmat, lelkének örök békes
séget.

Itthonról.

A királyi udvar Budapesten. Ilyen
kor, mikor néha-néha eljön hozzánk 
hosszabb tartózkodásra a király, tud
juk igazában, hogy mit jelent az a 
királyi udvari élet. Mennyire meg
élénkült most is a budai várpalota. 
Budapest is megérzi a nagy válto
zást. Az összes nemzetek követei ide 
érkeztek. Volt udvari bál is s bené
pesedett a várpalota sok aranydiszi- 
tésü terme. Érdekességéért feljegyez
zük, hogy körülbelül mennyi minden 
fogy el egy ilyen udvari bálon. Az 
utolsó udvari bálra rendeltek: 485 
kiló halat, 100 fácánt, 8 őzgerincet, 
6 marhalábat, 140 kiló marhahúst, 
105 kiló borjúhúst, 92 kiló vesepe
csenyét, 70 darab sonkát, 130 darab 
marhanyelvet, 150 sertéscombot, 400 
kappant stb. stb. A konyhában el
fogyasztottak 1200 kiló lisztet, 80 kiló 
cukrot stb. Remélhetőleg ilyenformán 
a vendégek nem maradtak éhesek.

Kossuth Ferencz beteg. Kossuth 
Lajos fia, Kossuth Ferencz ismét sú
lyos betegen fekszik Budapesten. Régi 
rheumás bántalmai vették újból elő.

dik, negyedik. Futásra fogja a dolgot, 
de valóságos vesszőfutás az, mert az 
összecsoportosult emberek mind szit
kozódva, ütleggel támadnak rá, ami
ért így bolonddá tették a szegény 
embert. A szerencsétlen kukorica 
nadrág úgy kikapott, hogy egy hétig 
kék, zöld foltokra borult szomorúan, 
amelyek sajgó érzéssel regéltek Gusz
tinak az emlékezetes vásárról és egy 
kopott szamárról.

A kékmándlis atyafi jó kedvvel 
szorongatta a botját:

— Megmondtam, hogy nem becsü
letes emberek ezek. Engem is ki- 
csufoltak. De már nem bánom a tiz 
krajcáromat sem, csakhogy evvel jól 
megtapogathattam a huncutot! Másik 
tizet se sajnálnák, csak még a paj
tását is puhíthattam volna meg ked
vem szerint!

Orvosai remélik, hogy egészségét ha
marosan visszanyeri.

Az aradi vértanuk csontjait nem 
találják. Az aradi tizenhármas bizott
ság most terjesztette be a városhoz 
a számadását és jelentését az ásatás 
eredményéről. E jelentés szerint az 
ásatásnak nem volt eredménye, mert 
a szemtanuk ellentmondóan jelölték 
meg a kivégzés helyét. Tovább nem 
ásatnak, mert az ásatás már eddig 
is hatezer koronába került.

Egy milliomos a szegényekért. A
múlt hetekben meghalt egy gazdag 
milliomos, az ismert nevű Rothschild. 
A gyászoló család 100 ezer koronát 
küldött Budapestre, hogy a temetés
napján a szegények közt szétosszák.

Az állam és egy kath. bennlakó
intézet. Pozsonyban egy katholikus 
bennlakó-intézetet akarnak felállítani. 
A minisztérium természetesen meg
ígérte, hogy anyagilag támogatja az 
ügyet. Semmi kifogásunk ellene. 
Sohase irigyeljük azt a segélyt, mit 
más egyházak kapnak. De annál 
határozatibban megkívánhatjuk, hogy 
éppen olyan mértékben kapjon segít
séget a mi egyházunk is. Már pedig 
nem emlékszünk, hogy a mi buda
pesti Luther-Otthonunkra adott volna 
valamit is a minisztérium.

Szomorú küldöttség. Balmazújváros
ból (Hajdumegye) szomorú küldött
ség járt fenn Hieronymi kereskedelmi 
miniszternél. Kenyeret kértek az egész 
városnak. Elmondták, hogy a sok 
csapás egészen tönkretette őket, szí
vesen dolgoznak, de nem kapnak 
munkát. Nyáron is csak 1 kor. 40 
fillért tudnak megkeresni, télen pedig 
annyit se. Szeretik a hazájukat, az 
anyaföldjüket, nem akarják itthagyni. 
A miniszter szívesen fogadta a kül
döttséget s a derék balmazújvárosiak 
alighanem valami gyárt kapnak majd.

Katonaszabadítás. Magyarország 
déli vidékén, különösen Újvidék kör
nyékén bűnös katonaszabadításnak 
jöttek a nyomára. Egy kovácsmester 
régtől fogva abból gazdagodott, hogy 
a katonasorba kerülő legények fülét 
választóvíz segitségével kifúrta s igy 
alkalmatlanokká tette őket a katonai 
szolgálatra. A turpisság azonban ki
derült, mert minden gonosz dolog 
előbb utóbb napvilágra kerül, a ka
tonaszabadító kovácsot szuronyos 
csendőrök fogházba szállították, a 
legényeket pedig büntetésképen három 
év helyett öt esztendőre besoiózták.

Az ország dolgáról.

A képviselőhöz szerencsésen elvé
gezte a bankjavaslat általános tárgya
lását s megkezdte részletes tárgyalá
sát. Kiemelkedő eseménye nincsen 
a politikai életnek. Folyik a sok be
széd anélkül, hogy abból az ország
nak haszna volna.

A magyar ipar védelme. Régi pa
nasz, hogy nemzetünket mindig erő
sen megadóztatják a katonaság fej
lesztésére, de a sok hajóépítésnél, 
felszerelés beszerzésnél a magyar ipart 
mindig mellőzik. Most, hogy ismét 
néhány hajószörnyeteget épített a biro
dalom, kivitték, hogy mintegy hatvan 
millió korona értékű megrendelést 
kapjanak a magyar iparosok.

A fösorozás elhalasztása. Mivel az 
újoncok megajánlásánál szóló javas
latból a szükséges időre nem lesz 
törvény, az idei fősorozás április else
jétől május 31-ig terjedő időben tart
ják meg.

Ingyen tanácsadó. A jó tanács min
dig sokat ér, különösen még akkor, 
ha pénzbe se kerül. Ilyen ingyen ta
nácsadó irodát nyitott fel a földmivelő 
nép számára a földmivelésügyi mi
nisztérium. Ebben az irodában egé
szen ingyért útbaigazítást adnak a 
gazdálkodás körébe tartozó ügyekről; 
felvilágosítást adnak a minisztériumba 
kerülő ügyek állásáról; — megmond
ják, hogyan kell folyamodni kedvez
ményekért ? hogy lehet a munkás
házak ügyét elkezdeni ? népkönyv
tárat, háziipari tanfolyamot, szövet
kezeteket hogyan lehet alapítani..  . ? 
Az iroda címe: Földmivesek Országos 
Tudakozó Irodája, Budapest. V., Or- 
szágház-tér 11.

A nagyvilágból.

Olaszország ünnepe. Ebben az év
ben nagy ünnepet ül Olaszország 
egységének, világi hatalmának emlé
kére. De mikor ünnepel a királyság 
fővárosa Róma, — ugyanakkor 
gyászba öltözik a pápaság, meri Olasz
ország saját hatalmának kivívásával 
megtörte a pápaság világi hatalmát. 
Ezt az évet „gyászévnek“ tekintik a 
pápa udvarában. Szerették volna, ha 
a többi országok tekintettel lettek 
volna a pápai udvar érzékenységére 
s ne vettek volna részt az olaszok 
örömében. Úgy látszik azonban az 
egyes uralkodók máskép gondolkod
nak. A szerb király most volt Rómá
ban. A német császár pedig levélben
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értesítette az olasz királyt, hogy az 
ő üdvözletét a német trónörököspár 
viszi el Rómába, kik több napot töl
tenek a királyi udvarban. A többi ural
kodó bizonnyal hasonlóan fog eljárni.

Kína és Oroszország közt megint 
majdnem kiütött a háború. Orosz
ország ugyanis a Kínában élő oroszok 
részére kedvezményeket kívánt, oly 
hangon azonban, mely nagyon köny- 
nyen háborúra vezethetett volna. Kína 
inkább a békét választotta s igy a 
háború réme ismét eltűnt.

A pestis borzasztó terjedését és 
pusztítását egy borzasztó gyanú nö
veli. Hír szerint egy titkos kínai szö
vetség szövetkezett az európaiak ki- 
pusztítására. Hogy céljukat elérjék, 
halottaikat az európaiak által lakott 
házak közelébe hurcolják. Eddig az 
áldozatok száma 25 ezerre tehető, 
Péterváron naponként 200-an halnak 
meg pestisben. A magyar belügy
minisztérium négy magyar orvost 
küldött ki Mandzsúriába a pestis 
tanulmányozására.

Egy magyar asszony idegenben. 
Egy nagy magyar asszonyról van 
szó, ki hazája földjéről kiment Angol
országba, de azért ott is megmaradt 
jó magyarnak s nagy tudásával, ne 
mes lelkületével ott is a magyarságnak 

[ szerez dicsőséget. Gineverné Gvörgy 
Ilona ez a magyar asszony. Kinn él 
Londonban a férjével, ki egyetemi 
tanár. Most nem régen körútra indult 
Angolországban s mindenfelé szebb- 
nél-szebb előadást tart a magyar 
nemzetről. Arrra is felszólították : tart
son egy nagy előadást, melynek tár 
gya: Magyarország múltja és jelene. 
Mennyi dicsőséget, és mennyi jóbará
tot szerez ez a nő nemzetünknek!

I György Ilona neve nekünk különben 
■ is nagyon kedves. Korán sírba szá lt 
j költő papunknak György Vilmos buda- 
' pesti lelkésznek a leánya. Nevéről s 

nemes leikéből egy fénysugár evan
gélikus egyházunkra is esik.

A dróttalan táviró újabb diadaláról 
1 érkezett hir. Párisból az Eiffel toronyból 

táviroztak Kanadába. A távolság hat
ezer kilométer volt s a táviratott mégis 
pontosan fölvették.

Zsidóüldözés Oroszországban, 
l Oroszország egyik kormányzóságában 

I tömegesen kiutasították a zsidókat. A

I
 hajléktalanok a zord, kemény időben 
százával vándorolnak tovább, de 
seholse fogadják be őket.

Éhínség Hercegovinában. Hercego
vinában éhínség tört ki. Egész köz- 
ségek élelmiszer nélkül vannak. A 

|  nyomor igen nagy.

A L u t h e r  T á r s a s á g  
újabb kiadványai.

1 .XV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXVII. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona.

LXVII1. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta Dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona.

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffay Sándor. 
I. kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ara 8 korona.

Népiratok:

51. A vadosfai artikuláris egyházköz
ség Rábaközben. Irta Payr Sándor. 
Ára 30 fillér.

52. A vízcsepp. Tanulságos történet. 
Irta Kovács Andor. Ára 10 fillér.

53. Két vértanú a XVII. századból. 
I. Petrőczy Kata Szidónia, II. Ré- 
vay Kata Szidónia. Ára 10 fillér.

54. Kevesen múlt. Elbeszélés. Irta 
Algenstädt Lujza. Ára 10 fillér.

55. Jeruzsálem pusztulása. Josephus 
Flavius után az evang. híveknek 
templomi használatra irta Paulik 
János. Ára 10 fillér.

56. Istenért, hazáért. Történeti elbe
szélés. Irta Gyurátz Ferencz. Ára 
10 fillér.

57. A gyermekek imája. Elbeszélés. 
Irta Gyurátz Ferenc. Ára 10 fillér.

Egyházunk nagyjai:
X. Wimmer Gottlieb Ágost, Felső

lövő nagy papja. Irta Dr. Magyar 
Győző Képekkel. Ára 50 fillér.

XI. Wallaszky Pál evang. lelkész 
élete 1742— 1824. Irta Dr Zsi
linszky Mihály. Arcképpel. Ara 10 f.

Mindezen könyvek — legcélsze
rűbben az összeg előzetes beküldése 
mellett — a Luther Társaság könyv- 
kereskedésében, B u d a p e s t ,  Vili., 
Szentkirályi u 51/a. kaphatók. Rész
letes jegyzékkel kívánatra készséggel 
ingyen szolgálunk.

Gabonaárak.
1911 . március hó 1-én.

Búza— — — — 21.60—21.70
Rozs— — — — 14.80— 15.—
Árpa— — — — 15.------16.
Zab — — — — 17.40—17.50
Kukorica — — — 13.60— 14.—
Hajdina — — — 14.—
Bab fehér — — — 19.—
Bükköny — — — 21 —
Lóher — — — 130.— 140.—
Lenmag — — — 32.—

Az árak 100 kilogrammonkint ko-
róna értékben értendők.

W ellig eh lé k
könyvnyomdája és könyvkereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (VASM.)
Ajánlja a Nagy tiszteletű Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak I Pontos és gyors kiszolgálás 1
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G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

Á lap ítta to tt 18Ö6. —  Szám talan kitüntetés, 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Álapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FR I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb h a rangön tódé je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödójü- 
ket a t. község, knek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre harároz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkeze’link
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

nem rázzák. Fakoronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

s f  ‘vvv*  ■V W  T m T  'v v V ' ’V yv'  'y v ir  'y 'n r  •V vv ' ■vvv" 'v v 'r  " /v > r 'v y v * 'v w '  ’ty v '  ’v v v '  •y v V  'v y v ' » rvv*  ̂

I
I
I
I
I
1
i
i
I
I
I
1

i
I

Arany érem.

SÁNDOR FERENC
toron yóra-k észítő  é s  míílakatos
K Ö R M E N D E N
Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg 
újabb találmanyú s szer- I  
kezetű TORONY- és KAS- |  
TÉLY-ÓRAKAT különféle |  
szerkezettel a legjutányo- $ 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel- # 

állítással együtt, § 
Meg’endelésre |  

készít nagyobb - 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim f  
teljesen vert |

I

I
I
I

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák jiootos kijavítását és átalakítását több évi júláilás

I
i
I
I

Nyomatott Wellisch Béla viüamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fül. — 
cím ére Körmendre (Vasvárinegye)

Vü  L L Á S O B  N É P L A P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.

Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű m egkeresések a szerkesztőség 
küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

E l  n e  h a g y d  a h a z á t .

Magyarnak születtél, áldd érte vég
le te d ’,

Itten ringott bölcsöd, itt kell halnod 
Ide köt a hála. [neked,
Mint gondtalan gyermek, itten voltál

[boldog,
Mint vidám ifjúra remény itt mosoly- 
Emlékezzél rá ja ! [gott,

Itten nyílott ajkad a szép magyar szóra, 
Mely oly bájos, mintha madárének 
El ne hagyd e hazát! [volna,
Tekinthetsz bárhova, keletnek, nyugot-

[nak,
Testvére, rokona nincsen a magyar- 
Ki megértse szavát! [nak,

Hányszor omlott itten őseidnek vére, 
Hogy a nagy Árpádnak dicső örökébe 
Idegen ne lépjen.
Hogy a szép alföldön s a hármas bérc

[körül
A magyar szabadon s megdönthetet- 
Mindörökké éljen! . [lenül

Int e hon ragyogó ezredéves múltja, 
Ezredévünk minden öröme és búja: 
Hazádat hűn szeresd!
— Apáidnak porát e szent föld takarja, 
Fény, nagyság, boldogság itt vár a 
Másutt azt ne keresd! [magyarra,

Munkálkodj, küzdj, fáradj, hidd, meg
élhetsz itten,

Ne félj a jövőtől, megsegít az Isten, 
Ad napi kenyeret.
Mező liliomát aki felruházza,
Aki gondot visel az égi madárra 
El téged sem feled!

Nagy Lajos.

Az öreg honvéd.
Életkép.

Irta: Farkas Mihálynó.

A városi levélhordó kék egyenruhás 
finom legény. Fölkap a biciklijére 
úgy száguldozik egyik utcából a má
sikba, egyik palotától a másikig. Egy- 
kettő, már fönn van az emeleten, 
fürgén szétosztja amit hozott, s föl
visít a villamos csengő figyelmez
tetve a gazdát: „Itt fülel már a ládi- 
kában a várvavárt levél! Tessék el
olvasni !“

A falusi ember összeköttetésének 
a külvilággal nagyobb sora van. Jó 
Isten, mennyi viszontagságon megy 
át az a csomag, vagy levél, mire a 
tulajdonosa kezébe ju t!

Csak egy-egy középponti posta- 
hivatalnak áll rendelkezésére kocsi, ló, 
mely elhozza a vasútról a vidék 
összes postaállományát, a körüllevő 
falvakból aztán gyalog-ember jön, 
hogy hazaszállítsa kinek-kinek azt, 
ami őt illeti.

Nincsen hamarjában szánalmasabb 
alak egy ilyen falusi levélhordónál, 
amint napjában kétszer elindulni kény
telen hosszú és fáradságos útjára, 
tekintet nélkül arra, hogy a téli vihar 
zúg-e feje fölött, vagy a júliusi nap 
heve perzseli hátát.

Életerős férfiak ugylehet könnyen 
megbirkóznának ezzel a föladattal is, 
ámde aki még bírja, az munkát, ara
tást fogadhat, napszámba járhat, az 
még nem akasztja nyakába a nagy 
bőrtáskát a csekély javadalmazás fe
jében, csak az vállalkozik arra, ki 
már dolgozni nem tud, s a kenyér 
— haj! a mindennapi kenyér gondja 
nem engedi megpihenni mégse.

A mi falunkban az öreg Barna 
Pál a levélhordó. Honvéd volt annak 
idejében, végig küzdötte a szabadság- 
harcot, ott volt Kápolnánál,Hatvannál, 
Ácsnál — most a leveleket hordja 
házról-házra, és két fillért kap — ha 
kap — mindegyikért!

Kiég a szemem hogyha látom, 
amint gyakran nehéz csomagokkal 
megrakodva elballag ablakom alatt 
ha tél, ha nyár! Egy vedlett katona
sapka van a fejében, silány gúnyája 
foltra áhit, görcsös bottal támogatja 
lépteit, mert a sok véres ütközetből 
csodamódra épen került ki, de a 
sok nélkülözés és az öregség csú
nyául megviselte, nemkülönben a 
köszvény. Ezért is jár olyan bicegve.
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Hát olyan koldus szegény ez az 
ország, hogy becsületbeli tartozásának 
se képes eleget tenni? Vagy nem leg
szentebb kötelessége volna-e tisztes 
megélhetést biztosítani ez elaggott 
honvédnek, ki a haza védelmében 
annyiszor tette kockára életét ? 1

Hallottam én is, asszonyom, hogy 
van olyan ház Pesten, ahol az ilyen 
tehetetlen negyvennyolcas katonákat 
— mint én — befogadják. De nem 
volt senki olyas pártfogóm, aki be
ajánljon, s magam nem tudtam mi 
a módja a bekéredzkedésnek. Aztán 
az igazságaim sincsenek rendben. A 
katona-könyvem mit a magyaroknál 
kaptam, elkallódott a bujdosás alatt, 
az „opsit‘‘-levél meg, amit az osztrák 
adott mikor tizenegy esztendő múlva 
hazaeresztett, elmállott, szétrongyoló- 
dott a láda fiában. Így hát nem is 
kéredzkedhettem. Pedig jól esett volna 
ha csak annyit adnak is, hogy min
dennap került volna egy kis dohányra. 
No de sebaj! Soká úgy se tarthat 
már ez a nyomorúság, Vízkeresztkor 
fordultam a nyolcvanadik esztendőbe!

Köszöntve tovább biceg és kissé 
fanyar jókedve nem hagyja el soha. 
Legkivált akkor jut ez kifejezésre, 
mikor október elejével nagy sirva- 
riva kisérik ki az asszonyok a faluból 
regruta fiaikat.

— Mit ríttok ? förmed reájuk, hisz 
csak idemegy a kertek alá, s ha ka
lácsot süttök már hazafut a szagára ! 
Az volt a búsulni való, mikor minket 
besorozott a német, aztán kikoman- 
dirozott kit Venéciába, kit Moldovába, 
aztán mire 10— 11 esztendő múlva 
haza vetődtünk, a mátkánk megvé
nült vagy megunta a várakozást, az 
édes anyánknak meg sokszor csak a 
sírját találtuk! Aztán mi felőlünk 
még a madár se hozott hirt az itthon- 
valóknak, ez a bundás meg akár 
mindennap megpanaszkodhatja ha 
nyakon teremti a káplár ur, vagy 
ha kiürült a pogácsás-tarisznyája. 
Elviszem, meghozom én a levelet, 
ne búsuljatok 1

Az is igen mérgesíti az öreget, 
mikor rövid idő múltán hazajön né
hány napi szabadságra a fiatal hadfi 
s nyalkán kikenvc-fer.ve hivalkodik 
végig a falun, tüntetve az ő vitézi- 
mivoltával, ha meg pajtáskodva oda
szalutál neki, akkor egészen betelt a 
mérték.

— Mit hetvenkedsz, öcsém, mint 
a polturás malac a garasos kötélen, 
hiszen te csak aféle mézeskalács
huszár vagy! Mivel hogy reád húzták 
a cifra mundért azt gondolod már

katona vagy, pedig dehogy 1 Lettél 
volna csak igazi csatában, fázva, 
koplalva egész napon át, s mikor 
azt gondolod, hogy már nem vall
hatod tovább, akkor reád tör az 
ellenség, fejed körül mint a méhek 
röpködnek a golyóbisok, melletted 
egy ágyúgolyó a legjobbik pajtásod
nak éppen csak a két lábát hordatja 
el, majd akkor megtudnád mi izt ád 
a katona-élet! Linkszum, rekszum, 
vakparádé, ebből áll az egész vitéz 
kedéstek, kár is olyan nagyra lenni 
vele.

Ilyenkor jobb elkotródni előle, de 
van békésebb kedvében is. Vasárnap 
délutánonkint ha ott süíkérez a pad
kán valamelyik ház előtt s látja, hogy 
érdeklődő csoport verődik össze ke
rülte, vagy ha a kocsmában egy 
pohár borral megkínálja valaki, olyan
kor megoldódik a nyelve. Görgei tá
borában szolgált, résztvett a diadal
mas csaták egész sorában, látta 
szinről-szinre majdnem kivétel nélkül 
ama nagv idők vezérférfiait, van hát 
miről beszélni bőven 1 Ki venné tőle 
rossz néven, ha vitézlő Háry János 
példájára úgy mellesleg a saját hősi 
tetteit is fölemlíti, mert ha magát a 
császárt nem ejté is rabul, de egy 
osztrák tiszt urat csakugyan lefegy- 
verzett és nem ereszté szabadon, bár 
arannyal telt erszényt kinált is az 
neki, máskor meg egy régi malmot 
védelmezett meg tizenketted magával 
egy század „kürazér“ ellen. Régen 
volt — a fél század alatt elmosód
hatott egy és más az emlékezetéből 
s azt most a képzelet foltozgatja ki. 
A helyneveket, dátumokat is össze
téveszti már, de azért az nem baj, 
a körülállók áhítattal hallgatják min
den szavát az ősz honvédnek, aki 
ismerte Kossuth Lajost, Bem apót, 
Damjanichot — és belopódzik szi
vükbe valami abból a lelkesedésből, 
mely egykor oly nagy hőstettekre 
képesité apáikat.

Micsoda kor is volt az! Legendába 
ha ilyet ir a költő, csudaszép mesé
nek mondanád, s a vén Európa száj- 
tátva nézte mit művel az a maroknyi 
nép fölmagasztosult szabadságszere- 
tetében. Ma még hódolva borúi a 
trón zsámolyához és kész lenne vérét 
ontani a hatalmasért, ki magyar nyel
ven biztatja meg őt egy szebb jövő 
ígéretével, de holnap már csatarend
ben áll és mindent kockáztat féltett 
szabadságáért. A kor nagy jelszavai 
visszhangra keltek szivében s lelke
sedve ölelte keblére a haza minden 
fiát, hogy megossza vele terhét és

részeltesse minden jogában, kezében 
1 a béke fehér zászlaja, melynek árnyé

kában áldás és jólét fakad, — kar- 
' hozat azokra akik kitépték kezéből 

és kényszeritették, hogy fölragadja 
azt a másikat, azt a pirosat, melynek 
nyomában halál és pusztulás jár 1 
Törve a rabbilincs — s hogy meg
rázza zsibbadt tagjait a sokáig láncra- 
vert óriás, akkor érzi csak, hogy 
nagy és hatalmas és erős, mert az 
Igazság lelke van vele. Mint a fűszál 
annyi az ellensége, rátámadnak még 
azok is, kiknek ő adott hazát s az 
ő kenyerén táplálják életüket, ő föl
veszi az egyenlőtlen tusát és meg
állja helyét becsülettel. „Veszélyben 
a haza“, zúg végig a harcikiáltás a 
hármas bérc honán, rövid hetek alatt 
már százezer katonája van a magyar
nak, és számuk nem fogyatkozik, 
mintha Csaba királyfi hadverő hősei 
volnának, kiket uj életre kelt minden 
virradat. Mert nincs anya ki vissza
tartaná fiát mikor apjával együtt a 
szent harcba megy és ha merevült 
kezükből kihull a véres acél, az ősz 
nagyapa ragadja föl azt, hogy meg- 
boszulja vesztüket, vagy megossza 
velük jeltelen sírjukat. És támadnak 
közöttük lánglelkü férfiak, kiket fényes 
hadi tettekre ihlet a szabadság s dia- 
dalról-diadalra viszik tiszta lobogó
jukat, véres rendet vág az ellenség 
sorában a karddá lett kasza, s ha 
nincsen fegyverük, van az ellenség
nek, s ha nincsenek ágyúik, vannak 
harangjaik miket ágyúvá formál a 
találékony lángész. A tétlen imád
kozás ideje elmúlt, érctorkuk most 
halált okádik s bömbölve hirdeti: Jaj 
annak ki a Szabadság életére tör 1 
Velünk az igazság, velünk az Isten 1 

*
Mikor túladott a nagy bőrtáska tar

talmán, szép nyári alkonyaikor ledül 
! az öreg levélhordó a falu végén a 
| papiak kertje mellett az árokpartra 

pihenni. Szép hely az nagyon. Fölötte 
egy nagy ákác himbálja fürtéit, s a 
szellő éppen idehozza a virágos sze
lence-bokrok minden illatát. Egyszerre 
— mintha csak hívták volna — elő
kerül ám a rácsos kerítés mögül egy 
szőke kis fiú. Vidáman köszönti az 
öreget, s magamellé dobva nagy szal
makalapját letelepszik hozzá a fűre. 
Nagyon jó pajtások ők : az öreg hon
véd s a kicsi legény. Rendesen azzal 
kezdődik a barátkozás, hogy a kék 
matrózblúz zsebéből előkerül egy kis 
dohány és az öreg kérges markába 
vándorol. Nap-nap után meg lesz 
dézsmálva e célra apa dohányos bö-
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dönye, annak hallgatag jóváhagyásá
val Nyájas mormogást hallatva kö
szönet fejében, Pál bácsi mindenek
előtt siet megtömni örökké éhes pi
páját, melyet a csizmaszárából szedett 
elő. A vedlett ködmön valamelyik 
véletlenül nem lyukas zsebéből, elő
kotorássza dohányzó készségét a tűz
követ, tapló darabot és az acélvégű 
bicskát és nagy tempósan elkezd tüzet 
csiholni a kovából. A gyújtót igen 
költséges, s merőben fölösleges talál
mánynak ítéli az öreg.

A kis fiú tenyerébe nyugtatva állát, 
türelmesen nézi a hosszadalmas mű
veletet.

Tüzet fogott a száraz bükkfa-tapló, 
ott is hunyorgat már a kupak alatt, 
most már még csak egy pár etélyes 
szippantás következik és fölszáll az 
első tüstfelhőcske. Akkor aztán ke
délyesre válva, megszólamlik Barna 
Pál:

— No, kis uram, hát hol is hagy
tuk el ?

Készségesen jön rá a felelet.
— Aradnál. Ott táboroztak Arad 

mellett, Pál bácsi meg a többiek a 
Görgei táborából, — aztán hogyan 
volt tovább ?

— No, igen. Ott rostagoltunk egy 
erdő mellett nyugotra a várostól, 
valami hatezerén és vártuk hogy mi 
lesz ? 1 Két nappal azelőtt nagy ágyú
dörgést hallottunk ám Temesvár felül, 
akkor ütközött meg Bem a muszkák
kal, gondoltuk majd mi is segítségül 
megyünk, de csak nem jött ilyen pa
rancsolat. Egyszer csak kiadják ám 
a tiszt urak az ordrét, hogy be kell 
masírozni Aradra, majd ott frejjkovár- 
télba szállunk. Hát mentünk. Este lett 
mire beértünk, de csak nem szállá
soltak el bennünket. A Bohus-féle 
kastélyban volt a főhadiszállás, ott 
tanácskoztak éjtnap a tiszturak, s 
egyremásra jöttek mentek az orde- 
nancok meg a lovas staféták. Itt va
lami készül — mondtuk egymás 
között, mégis reáeresztenek bennün
ket a muszkára. — Kora hajnalban 
aztán csakugyan elindultunk teljes 
risztungba, Szőllős felé. Jó verekedő 
kedvünkben voltunk, tízszer annyival 
is elbántunk volna, mint magunk. 
Hanem az nagyon különös volt, hogy 
a tiszt urak mind úgy meg voltak 
szontyolodva Fölnézek egyszer a 
kapitányomra amint ott lovagol mel
lettem, hát látom ám, hogy csak úgy 
potyognak a könnyei a bajúszára. Jó 
ember volt — az Isten nyugosztalja 
— meg mertem szólítani:

— Kapitány uram — mondok — 
miért tetszik ríni ?!

— Hogyne sírnék, fiam, — azt 
mondja — mikor elveszett a haza! 
Tudod-e, hogy most Világos alá me
gyünk és ott lerakjuk a fegyvert 
Rüdiger előtt ?

Elkáromkodtam magam csunyáúl, 
de aztán megköveítem alássan.

— Az árgyélusát, mondok, kapitány 
uram, ha már így van hát arról se te
hetünk. Azért csak mégse tessék ríni.

— Könnyű nektek, mert nem tud
játok mit jelent ez a mai nap, feleli 
Aztán meg titeket legfeljebb ha beso
roznak az osztrákok, de minket fejbe- 
lövöldöznek irgalom nélkül!

— Azt csak nem teszik aki lelke 
van! így én. De ő aztán már nem 
felelt többet, csak tovább léptetett.

Szájról-szájra járt a szomorú hír, 
s elmúlt mindenkinek a kedve tőle. 
Forrón sütött a hátunkra a nap, mire 
úgy tíz óra tájban Világos mellett a 
szöllősi malom alá értünk, od volt 
rendelve már akkorra a többi sereg 
is, valami harminckétezerén voltunk 
mindössze. Velünk szemben pedig 
ott várt a nagy orosz tábor, az ágyúk 
mind felénk fordítva. A mi ágyúink 
is szépen sorba voltak állítva, de le 
volt szerelve valamennyi s odább tő
lük búsúltak a tüzérek, a huszárok 
is csak úgy álldogáltak a lovaik mel
lett. Aztán Görgei átlovagolt az orosz 
táborba és valami írásokat adott oda 
a fővezérnek, arra még egyszer tisz
telgést vezényelt és ki lett adva a 
parancs, hogy gúlába kell rakni a 
fegyvert.

Hej, micsoda szörnyűség volt az 
ami erre következett, ha száz évig 
élnék akkor se felejteném el 1

A tiszt urak sírva borultak egymás 
nyakába, volt olyan is, aki csak elő
kapta pisztolyát és fejbedurantotta 
magát. A legénység pedig ordított, 
káromkodott és átkozta Görgeit aki 
eladott bennünket és csókoltuk a 
zászlót amit nem tudtak elvenni tő
lünk, aztán most szégyenszemre mégis 
oda kell adnunk és eltördeltük a 
kardjainkat, hogy ne vehesse senki 
se hasznát. Volt olyan huszár elég 
aki inkább lelőtte a lovát, semmint 
az ellenség kezére adja, de olyan is 
volt egy jó csapat, aki színből meg
adta magát, de lopva magánál tartotta 
fegyverét, s titkon összeverődve éjjel 
lórakapott, keresztülvágta magát az 
orosz táboron, valami erősen nem is 
üldözték, s szerencsésen kiszökött 
Törökországba.

A kis fiú hallgatja buzgón. Okos 
kék szemében váltakozva tükröződtek 
a benyomások, az utolsó szavakra 
fölkiált:

— Én se adtam volna oda, se a 
kardomat, se a lovamat! És ha meg
növök én is huszár leszek és nem 
ijedek meg senkitől!

*
A kis szőke fiúból nem lett sohase 

katona. Az Úr adta, az Úr elvette 
és beosztotta nemsokára amaz égi 
seregek közé, kik minden időkön át 
zengik az Ő dicséretét az örökbékes
ség honában, hova minden bizonnyal 
eljutnak azok, kik olyan ártatlan szív
vel hagyták itt a földet.

Az öreg honvéd pedig most is itt 
van, noha senki se marasztja és szí
vesen menne már maga is, s hogy 
tovább tengethesse életét, hordja a 
terhet, viszi a leveleket s szedi össze 
érte a koldus-krajcárokat.

Népmonda a fillokszeráról.

Egyszer szüret volt. Termésre nem 
lehetett panasz, mert csak úgy húz
ták lefelé a nehéz szőlőgerözdek a 
venyigéket. Volt is öröm székében. 
Jókedvűen dalolva szedték a szüre- 
telők a szőlőt, csak úgy hangzottak 
a víg lármától a hegyek.

Hallgatta Péter apostol, hallgatta 
egy darabig a mulatozás zaját, ő is 
részt szeretett volna venni a szüret
ben, azért meg is kérte az Urat, 
engedné el őt a szüretre, hadd mu
lassa ki egy kissé magát. Elbocsá
totta Krisztus az apostolt, gondolta 
magában: hadd csináljon magának 
egy víg napot.

Péter el is ment. De igen jól érez
hette a szüreten magát, mert eljött 
az este, Péter még mindig nem talált 
haza. Várta az Ur, várta, de bizony 
az apostol nem mutatkozott. Lefe
küdt hát Krisztus, mert megunta a 
várakozást. Nyomban el is aludt.

Hát reggel télé csak nagy döröm- 
bözés veri föl Krisztust álmából. Ki- 
megyen kaput nyitni, hát látja, hogy 
akkor jön vissza kedves tanítványa 
a szüretről. Igen jó kedve volt Pé
ternek, látszott is rajta, hogy meg
ivott egy kis bort.

— N o! Hogy mulattál Péter ?
— De sajnálhatod Uram, hogy te 

idehaza maradtál! Ugyan jól mulat
hattál volna. Igen bő termés van. 
Nagyon vígak az emberek, folyik a 
bor, mintha öntöznék.

— Hát azután volt-e eszükben az 
embereknek, hogy meg is köszönjék 
az Istennek az áldást ?

Azt nem mondhatnám. Nem igen 
emlegették ott az Istent. Hacsak az
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az ember nem, aki a sok bortól ré
szeg lett és az árokba feküdt. Az 
beszélt ugyan sok mindent, de bizony 
hántásodra ne essék, biz az inkább 
— káromkodott.

— Hát jól van, Péter. Csak aludd 
ki magad.

— Csak arra kérlek, Uram, hogy 
jövő esztendőre megint elmehessek 
a szüretre, mert nagyon jól éreztem 
magamat.

— Felőlem elmehetsz Péter, ami
kor csak jól esik.

Várta is Péter a következő eszten
dőbe az őszt nagyon. Mikor azután 
eljött a szüret ideje, egy este megint 
jelenti az Urnák, hogy ő elmegyen, 
csak hagyja nyitva a kaput, mert 
csak megint reggel jön haza, miért 
háborgatná őt. Ráhagyott Krisztus 
mindent.

Péter elsietett. De a nap még nyug
tára se ért, már újra otthon volt Pé
ter. Igen a szemébe volt huzva a 
kalapja és rosszkedvűnek látszott.

— De hamar meguntad a vigas
ságot, Péter! — szólt szelíden az Ur.

— De isz Uram, nincs vigasság 
sehol. Mintha temetőbe járna az em
ber, olyan a szőllőskert mindenfelé. 
Az emberek kétségbeesetten járnak, 
tördelik a kezüket, mert féreg rágta 
meg a szőlő tövét, még a tőke is 
elszáradt, nemhogy gerezdet hozott 
volna.

— Emlegetnek-e most engem az 
emberek ?

— Hej, Uram! Te tudod Minden 
sóhajtásuk a te neveddel kezdődik 
és panaszukkal ostromolják az eget, 
mért hozta ezt a csapást rájuk.

— Azért, hogy megtudja a gyarló 
ember, milyen nagy az Isten neve.

Jákob álma.
I. Mózes 28.

Setét éjben, fejét kemény kőre hajtva 
Fáradt földi vándor alszik elbágyadva.
Idegen vidéken, gondoktól gyötörve 
Nehéz utat végzett, útja összetörte.
Boldog mosoly futja mégis végig arcát,
Mert bájoló a kép, melyet álmában lát.
Tárva áll felette kapuja a menynek 
Jehova angyali rajta ki s be lengnek.
Most a földre szállnak, majd vissza az égnek, 
A vándor fülében zong mennyei ének.
Fölibe hajolnak szelíd mosolygással 
Legyezik homlokát lengő pálma ággal.
Ks fent, a dicsőség tündöklő fényében,
All maga Jehova angyali körében,
És szól : „Atyáidnak Istene vigyáz rád,
Mig bujdosva járod nehéz földi pályád. 
Oltalmazó karral én vezetlek téged

S e viruló ország lesz az örökséged.
Utad bárhová visz, te melletted állok 
Mig valóra válik csudálatos álmod.“
És amint a mennynek ajtaja bezárul 
Jákob csudálkozva ébred fel álmából.
Már keletnek tája ragyog rózsa fényben,
Öröm s bátorság kél a vándor szivében.
„Az Ur van e helyen, szent föld ahol háltam,
„Ez a menny kapuja, álmomban azt láttam!“ 
„Oltalmazó karral az Ur vezet engem 
Bárhová visz lábam, benne bízik lelkem.“ 
Vidám arccal nyúl hát vándorbotja után.
S bár egyedül, bátran halad nehéz utján 
Kérdezd őt, mi öntött belé bátorságot ?: 
Csak egy álomkép mit álmodva látott.
De nem az álmodót rontó hazug álom,
Nem is csaló kép, mely elvész a lapályon, 
Mert mit ő álomban látott ez éjszakán 
Beteljesült mind az, az idők folyamán,
Két nagy csapat nyájjal tér vissza honába. 
Hálás arccal tekint fel az ég Urára.
„Kicsiny vagyok — igy szól hálára gyulladva — 
Uram, hozzám való csudás irgalmadra “

#

Vállamon nagy terhek, kezemben vándorbot, 
Földi hazámban mint Jákob úgy vándorlói, 
Utam fáradtságos s a táj oly idegen,
Ámde szívem csendes, nem bántja félelem.
S kérdezed, mi az mi békét, nyugalmat ád : 
Álom csupán, melyet lelkem álmodva lát. 
Szeretetem, hitem, reményem csak álom, 
Miknek gyökerét a földben nem találom. 
Halandó azt soha nem hallotta, látta 
Amit övéinek nyújt az Ur jósága.
Mit hivő szívem lát túl a fellegeken,
Mutatni nem tudom, ne higyjétek nekem.
S mit gyermeki szívvel hittem és reméltem 
Mily gyakran eltűnt már álomként előlem. 
Mégis, nem álom ez, mely az alvót csalja, 
Nem üres képzelgés festi azt a falra,
Nem ábránd, mit hitem képei feltárnak,
Nyitva az ég, az Ur angyali itt járnak. 
Atyáim Istene őrködik felettem,
Mig elbocsát békén ha terhem letettem 
Oltalmazó karja hűs;ggel kormányoz,
Szép örökségemhez, ama jobb hazához.
És ha vándorlásom itt híven végeztem,
S világító napom elborul felettem,
Ha mint fáradt vándor fejemet lehajtom 
Takaróm a föld lesz s a kék égbo.t sátram. 
Feltárul előttem ajtaja a mennynek 
S az Ur angyalai magukhoz emelnek.
Napom letüntcvel szemem ha bezárom 
Álommá lesz éltem s életet ölt álmom.

Gerock után
Madár Mátyás.

En vagyok a feltámadás és az élet, 
a ki én bennem hiszen, ha meghal 
is él. És valaki él és hiszen én ben
nem, soha meg nem hal.

Ján. 11, 25—26.

Gyurátz püspök a Harangszóért.

A dunántúli egyházkerület apostoli 
buzgóságu püspöke, Gyurátz Ferencz, 
rendkívül meleg hangú levélben ke
reste fel a dunántúli egyházkerület 
lelkészi- és tanítói karát. Azoknak 
mondott köszönetét, kik buzgó mun
kálkodásukkal lapunk felvirágzását 
lehetővé tették. És ugyancsak az ő 
lelkűkre köti a lap további terjesztését.

A lelkes hangú szép levelet itt 
közöljük olvasóink épülésére és ta
nulságára.

„A „Harangszó“ c. ev. egyházias 
szellemű néplap a múlt ősszel meg
indult s a lelkészi és tanítói kar nagy 
részének lelkes buzgólkodása folytán 
örvendetes pártolásra talált hiveink 
körében.

Fogadják meleg köszönetemet e 
néplap ügyének áldozatkész felkaro
lásáért, amelyről gyülekezetükben e 
lapot megrendelő híveknek száma 
tanúskodik. Bizalommal kérem to
vábbra is fáradhatlan közreműködé
süket e lap jövőjének biztosításánál. 
Óhajtandó volna, hogy a „Harang
szó“ a téli időszakban hetenként je
lennék meg s azután közben-közben 
mellékletül egy-egy ünnepi egyházi 
beszédet és más vallásos iratot is 
közölhetne, aminek tagadhatlanul jó 
haszna volna, különösen a templom
tól távoleső szórványokban. A gon
doskodás népünk lelkiszükségletéről 
elodázhatatlan és egyre sürgetőbb fel
adat. Ha magunk nem törekszünk 
ellátni népünket evangéliomi lelki 
táplálékkal, úgy tért nyitunk az el
lenségeknek, akik több oldalról is 
törekesznek a sajtó termékeivel az 
evang. családokat egyházunktól eltérő 
irányzatnak megnyerni. Ha valaha, 
úgy korunkban szükséges, hogy min
den evang. lelkész és tanító átérezve 
kötelességét, mint híveinek jó pász
tora ernyedetlen kitartással fáradozzék 
a vallásos érzületnek emelésén, ne 
tekintsen semmi feladatot csekélynek, 
amivel az egyháziasságot emelheti, 
szilárdíthatja azon kötelékeket, melyek 
kicsinyeket, nagyokat az egyházhoz 
fűznek.

Örvendeni fogok, ha buzgó közre- 
munkálásukkal újabb biztosítékot nyer 
kedves néplapunk tovább fejlődéséhez 
és ezen év végén már heti lapként 
nyújthat alkalmat híveinknek a lelki
épülésre, kellemes szórakozásra.“

Gyurátz Ferencz,
püspök.



Az egyház köréből.

Szobrot Székácsnak. Székács Jó- 
szefnek, a volt evang. püspöknek, 
az ékesszóló főpásztornak, kit egy 
róni. kath. főpap „az ország papjá
nak“ nevezett el, szobrot akar állítani 
a hálás utókor. A mozgalom Székács 
József szülővárosából, Orosházáról 
indult ki, s élén Kovács Andor oros
házai ev. lelkész áll.

Vadosfa. A régi vadosfai gyüle
kezet most tartotta évi számadó köz
gyűlését. A gyülekezet bevétele 5991 
kor, kiadása 4396 kor., pénztári 
maradványa tehát 1595 kor. volt. 
Nagy örömmel vette tudomásul a 
közgyűlés, hogy templomépitési alap
jai most már 42.370 koronára emel
kedtek, igy tehát a gyülekezet nem
sokára megépítheti új templomát. 
A tőke emelkedését a gyülekezet ál
dozatkészségén kívül nagymértékben 
elősegíti a gyülekezet áldozatkész, 
buzgó felügyelője, dr. Ajkay Béla, ki 
évenként nagyobb összeget ajánl fel 
erre a célra s kinek alapítványai 
már eddig is meghaladják az ötezer 
koronát. A jó Isten áldását kérjük az 
áldozatkész gyülekezetre s annak 
buzgó vezéreire.

Protestáns esték. A magyar prot. 
irodalmi társaság pozsonyi köre a 
böjti időszakban minden szombaton 
felolvasásokat tart.

Az egyház céljaira. A tabi ev. gyü
lekezet buzgó hívei, követve Szentek 
István gyógyszerész áldozatkészsé
gének szép példáját követve 244 
kor.-t gyűjtöttek az egyház céljaira. 
A gyűjtés fárasztó munkáját dicsé
retes buzgósággal ifj. Pavlényi János 
és Vágola Pál végezték.

Uj felügyelő. Az őrimagyarósdi (Vas
megye) gyülekezet uj felügyelőjét dr. 
Krenner György körorvost március 
12-én iktatta hivatalába Kund Sámuel 
esperes. Az Ur áldja meg az uj fel
ügyelő gyülekezeti munkálkodását.

Uj templom Horvátországban. A 
pozsegai városi tanács az evang. 
gyülekezetnek templom-építésre a 
város egyik legszebb helyén ingyen 
telket adományozott. Bárcsak a jó 
Isten megérintené a hívek lelkét is, 
h°gy jó szívvel adakoznának közeliek 
és távoliak a templom építésére.

„Da Li Su Svi Krscani Duzni 
citatí sveto Pismo ?‘* ezen a címen, 
mely magyarul ennyit tesz: „Köteles-e 
minden keresztyén olvasni a szent- 
irást ?“ Dobrovoljac M. pozsegai ev. 
missziói lelkész igen tartalmas fü
zetet adott ki horvát nyelven az 
evangeliomi egyház ügyének szol
gálatára. Amint értesülünk a horvát 
róni. katholikusok, kik ilyen szellemi 
táplálékban még nem részesültek, 
mohón olvassák az iratot. A horvát 
nyelvnek a vend nyelvvel való 
rokonságánál fogva és mivel vend 
nyelven népies evang. irat nincsen, 
ajánljuk e füzetet vend nyelvű test
véreink figyelmébe. A füzet ára 30 
fillér; kapható a szerzőnél. A tiszta 
jövedelem az építendő templom javát 
szolgálja.

Vallásos estély. A szombathelyi 
nőegyesület március 14-én a gyüle
kezetben létesítendő diakoniszák ja
vára sikerült vallásos estélyt tartott 
a szombathelyi kultur-palotában. Az 
estélyen ének-, zene-számokon és 
szavalatokon kívül Kapi Béla kör
mendi lelkész tartott előadást „A nő 
hivatásáéról.

„Imádság a nemzet felszabadulá
sának évfordulóján“ cim alatt Bándy 
Endre lévai ev. lelkész emelkedett 
hangú, szép március 15-iki ünnepi 
imádságot adott ki. Az imádság 20 
fillérért kapható a szerzőnél.

A katolikus egyház vagyona. A leg
vagyonosabb magyarországi katolikus 
érsekség a kalocsai, ennek törzs
vagyona tőkében és követelésben 
2 és fél millió, földbirtokban több 
mint 87 ezer hold. A legszegényebb 
az egri érsekség, melynek csak 
898 ezer kor. tökéje és 42 ezer 
hold földje van. A legvagyonc sabb 
püspökség a nagyváradi. Ennek 
tőkéje 3 és fél millió kor. és mint
egy 188 ezer hold föld. A legsze
gényebb püspökség az eperjesi, ennek 
38 ezer kor. tőkéje és 1195 hold 
földbirtoka van.

Lelkészbeiktatás. A kemeneshőgyé- 
szi (Vas m.) gyülekezet vasárnap ik
tatta be nagy ünnepségek között uj 
lelkészét, Mészáros Istvánt. A beikta
tást nagy ünneplő közönség jelenlété
ben, a szomszédos gyülekezetek lel
készeinek közreműködésével Varga

Gyula kemenesaljai esperes végezte, 
ki megható beszédet intézett az uj 
lelkészhez. Majd a beiktatott lelkész 
lépett a szószékre s szíveket meg
indító beköszöntő beszédet tartott. 
Az Úr áldja meg gyülekezet és lelkész 
eme uj frigyét!

Itthonról.

A király elutazott. Március 4-én a 
király ismét visszautazott Bécsbe. 
Elutazása előtt a miniszterelnököt s 
a miniszterek közül is néhányat ki
hallgatáson fogadott. A király való
színűleg május havában ismét Buda
pestre érkezik s hosszabb időt tölt 
Magyarországban.

A márciusi ünnepek. A szabadság 
születésnapját, március lö.-ikét az 
egész országban nagy ünnepségekkel 
ülték meg. Városokban, falvakban 
egyaránt egyesült ezen a napon min
den magyar, hogy lelkesedéssel em
lékezzék a szabadság napjának ese
ményeiről s a szabadság hőseinek 
dicső életéről. Tekintettel a nemzeti 
ünnepre a képviselőház nem tartott 
ülést.

Léghajóállomás Hortobágyon. Sok
követelődzés után félig-meddig elha
tározták, hogy Magyarországon is 
felállítanak egy katonai léghajóállo
mást. Helyet is szemeltek ki számára, 
és pedig a Hortobágyot. így azután 
a csikósok, pusztai betyárok régi 
regényes helye nemsokára léghajók 
föl- és leszállását nézegetheti.

Az aradi vértanuk hamvai. Az aradi 
vesztőhely rendezésére kiküldött bi
zottság most tartott gyűlésén számot 
adott eddigi munkálkodásáról. A ku
tatások még nem vezettek eredményre, 
s a bizottságnak a további munkára 
nincsen anyagi fedezete. Ezért elha
tározták, hogy kérvénnyel fordul a 
képviselőházhoz s annak anyagi se
gítségét kéri.

Az ország dolgáról.

Megszavazták a bankjavaslatot. He
teken át tartó, hosszas tárgyalás után 
végre megszavazta a képviselőház a 
bankjavaslatot. A vita vége bizony
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nagyon elsekélyesedett, úgy hogy a 
szónokoknak alig volt hallgatóságuk.

Az iijoncjavaslat. A bankjavaslat 
letárgyalása után az ujoncjavaslato
kat tűzték ki napirendre s egész rö
videsen azt is megszavazták. Ennek 
a javaslatnak nem is volt ellenzéke 
a képviselőházban.

A vedöerötörvény már hónapok óta 
készen van, de mivel a magyar kor
mány mindeddig még nem tudott az 
osztrák kormánnyal megegyezni, nem 
terjeszthetik a képviselőház elé. A 
kormány úgy számítja, hogy husvét 
táján erre is rákeríti a sort. Bizonyos, 
hogy az ellenzék ennél a pontnál 
erős harcra készül.

A vasárnap védelme. Legutóbb ér
dekes indítványt terjesztettek be a 
képviselőházhoz. Az inditvány oly 
intézkedést akar, hogy vasárnaponként 
az összes korcsmákat becsukják. 
Érdeklődéssel várjuk az inditvány 
sorsát. Bizony ideje lenne, ha a va
sárnap védelmére nálunk is történnék 
valami. És bizonyos, hogy népünk 
anyagi és erkölcsi életének csak javára 
szolgálna, ha a korcsma-ajtókat ezen 
a szent napon bezárnák.

A nagyvilágból.

A német császár látogatása. Vilmos 
német császár május havaban láto
gatást tesz Londonban az angol 
királynál

Németország és a pápa. A protes
táns Németország nem tűrte némán 
azokat a pápai rendeleteket, melyekkel 
az utóbbi években a felekezeti békessé
get veszélyeztették. A porosz képviselő
ház ülésén a birodalmi kancellár felszó
lalt s helytelenítette a pápai rendeleteket. 
Kijelentette egyszersmind azt is, hogy 
mindazokat, kik a szabad kutatást 
lehetetlenné tevő esküt leteszik, az 
állam nem alkalmazza a német nyelv 
és történelem tanáraiul.

Háborús hírek. Többször irtunk 
már azokról a forrongásokról, melyek 
hosszabb idő óta Mexikóban észlel
hetők. Most arról érkezik híradás, 
hogy az észak-amerikai hadügyi koi- 
mány mozgósítást rendelt el a határon. 
Attól tartanak ugyanis, hogy a nagy
beteg öreg mexikói elnök halála ese
tén a forrongás még nagyobb ará
nyokat ölt.

Milliós alapítvány. Párisban egy 
Soutneuil nevű dúsgazdag ember 
minden vagyonát, mely több mint 6 
millió korona, a francia tudomány 
támogatására hagyta. A gazdag ember 
Svájcban született s egyszerű paraszt

szülőknek volt a gyermeke. Saját 
munkájával küzdötte fel magát gaz
dag emberré.

Nagy robbanás. Csikágó egyik kül
városában, Plesszont Praire-ben egy 
puskaporgyár öt raktára felrobbant s 
az egész gyártelep elpusztult. Mintegy 
10 kilométer körzetben a házak mind 
megrongálódtak. A robbanás oly erős 
volt, hogy 100 mérföldnji távolságban 
is megérezték. Eddigelé 40 halottat 
szedtek ki a romok alól. A sebesül
tek száma 400-ra tehető.

Asszonyok a hivatalokban. A nor
vég kormány elhatározta, hogy az 
asszonyok előtt az összes hivatalokat 
megnyitja. A mennyiben megszerzik 
a szükséges képesítést, minden hiva
talban alkalmazzák őket.

Oroszország a zsidók ellen. Orosz
országban meg egyre tart a zsidók 
üldözésé. A kormányzó utasította a 
hatóságokat, hogy mindazon zsidókat, 
kik tiz évnél kevesebb idő óta laknak 
az országban utasítsák, ki. Ki akarják 
mondatni, hogy zsidókat nem tűrnek 
meg az állam szolgálatában és zsidó 
sem ügyvéd, sem orvos, sem tanár 
nem lehet.

Bányamunkások sztrájkja. Angol- 
országban a bányatulajdonosok nem 
teljesítették a bányamunkások kíván
ságait. Ezért az összes bányászok 
és pedig kilencven ezren elhatározták, 
hogy sztrájkba lépnek.

Tejszövetkezetröl.

A „Harangszó“ legutóbbi számában 
egy igen életrevaló gazdasági eszme 
látott napvilágot Gombos József 
gazdatársunk jóvoltából, midőn az 
állatbiztosítást szövetkezeti alapon 
ajánlja kisbirtokos gazdáink figyel
mébe.

Ezzel kapcsolatban én meg a tej
szövetkezetről, mint olyan intézmény
ről kívánok ma szólni, mely szinte 
nagy horderővel bir gazdasági éle
tünkben.

Az első tejszövetkezet környékün
kön ezelőtt 10 esztendővel alakult 
meg a szomszéd faluban. Minthogy 
érdekelt a dblog, átmentem, megnéz 
lem, kedvet kaptam magam is ily
nemű dolog létesítéséhez.

Megkeresésemre a „Veszprémi Vaj
termelési Központ“ készséggel küldött 
egy embert, aki előadván a tejszö
vetkezet előnyös voltát, megalakitotta 
nálunk is a tejszövetkezetet. A szük
séges és szokásos választások meg- 
ejtése után aztán mindjárt meg is

rendeltük a felszereléseket 1400 kor. 
értékben.

Két héten belül a fe’szerelések sze
rencsésen meg is érkeztek. Miután 
az elnök — nem lévén egy fillérnyi 
vagyona a szövetkezetnek — kifizette 
a száliitási költségeket a felszerelése
ket elraktározták a tanítónál. S ezzel 
megkezdődött a szövetkezet tu’aj- 
donképeni kálváriája. Szükséges he
lyiséget senki 140 — 200 koronán alól 
nem ajánlott fel, munkás sem jelent
kezett 40 kor. havi béren alól.

Ezen kívül a könyvelésért fizetendő 
lett volna 40 kor; a felszerelések 
után havonként 10% — 140 kor.; 
tűzifára 15 kor. Számítva már most 
hogy naponként 100 1. tejet hoznak, 
akkor sem kapott volna senki semmit.

Végre is a tanító lelkesedése men
tette meg a szövetkezetei a bukástól 
ki felajánlott ingyen megfelelő helyi
séget s amellett a könyvelést is in
gyen vállalta.

Csak hogy akkor ismét újabb baj 
adta elő magát. Nemhogy 200 liter 
tejet nem hoztak a szövetkezeti tagok, 
amennyire feltétlenül szüksége lett 
volna, hogy a kiadások is fedezve 
legyenek, meg a tagok is válamilyest 
kapjanak, de még csak a kiadásokhoz 
szükséges mennyiség sem folyt be. 
Hanem hoztak első napon 57 litert! 
Újabb verbúválásra volt tehát szük
ség. Mig végre azután rokoni sze
retet, szép szó, barátság megtette a 
hatást és a napi hozam felemelke
dett csakhamar 200 literre. Az első 
hónap végével minden tag kapott 1 
liter tej után 8 fillért.

Megjegyzendő azonban, hogy az 
első 3 hónapban nem kellett a gépek 
árából semmit sem törleszteni. A 
sivár éppen nem biztató jövőt látva 
a tagok legnagyobb része e pártolt 
tőlünk. Hogy az elpártolt tagokon 
behajthassuk követeléseinket, cégez- 
tettük a szövetkezetei ami 90 koro
nába került.

Közben megjött az első részlet- 
fizetés. A kik még hívek maradtak és 
fizettek azok szidták a tanítót, az el
pártoltak pedig mosolyogtak rajta és 
az egész dolgon. Ekkor azonban a leg
nagyobb szükségben megérkezik a 
földmivelésügyi minisztertől a tanító 
folyamodására az 500 kor. segély. 
Vele visszatér a bizalom és ujult 
erővel indult meg az üzem. Kifizettük 
a gépek árát. A vállalat pedig fel
emelte 10 fillérre a tejnek árát és 
felerészben átvette a felszerelést. S 
minthogy a törvényszék cég jegyzői 
hivatala annyi mindenféle mérleget és
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Népiratok:
51. A vadosfai artikuláris egyházköz

ség Rábaközben. Irta Payr Sándor. 
Ára 30 fillér.

52. A vízcsepp. Tanulságos történet. 
Irta Kovács Andor. Ara 10 fillér.

53. Két vértanú a XVII. századból. 
I. Petrőczy Kata Szidónia, IJ. Ré- 
vay Kata Szidónia. Ára 10 fillér.

54. Kevesen múlt. Elbeszélés. Irta 
Algenstädt Lujza. Ára 1.0 fillér.

55. Jeruzsálem pusztulása. Josephus 
Flavius után az evang. híveknek 
templomi használatra irta Paulik 
János. Ára 10 fillér.

56. Istenért, hazáért. Történeti elbe
szélés. Irta Gyurátz Ferencz. Ara 
10 fillér.

57. A gyermekek imája. Elbeszélés. 
Irta Gyurátz Ferenc. Ára 10 fillér.

Egyházunk nagyjai:
X. Wimmer Gottlieb Ágost, Felső

lövő nagy papja. Irta Dr. Magyar 
Győző Képekkel. Ára 50 fillér.

XI. Wallaszky Pál evang. lelkész 
élete 1742— 1824. Irta Dr Zsi
linszky Mihály. Arcképpel. Ara 10 f.

Mindezen könyvek — legcélsze
rűbben az összeg előzetes beküldése 
mellett — a Luther Társaság könyv
kereskedésében, B u d a p e s t ,  Vili., 
Szentkirályi u. 51/a. kaphatók. Rész
letes jegyzékkel kívánatra készséggel 
ingyen szolgálunk.

Kukorica — — — 14.
Hajdina — — — 13.
Bab fehér — -  — 24.
Bükköny — — — 23
Lóher — — — 140.
Lenmag — — — 36.

Az árak 100 kilogrammonkint ko
rona értékben értendők.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 szélessége 39 
°fm. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás és portó) 
1—2 képnél 20 fillér, 3 vagy 4 kép
nél 40 fillér. Megrendelhetők: Kapi 
Béla ev. lelkésznél Körmenden.

Pályázati  hirdetés.
A tési ág. hitv ev. gyülekezet kán

tortanítói állására f. évi március hó 
30.-iki határidővel

p á ly á za to t h irdet.

1911. március 19.

irka-firkát kívánt, töröltük a cégek 
sorából szövetkezetünket. Igaz az is
mét 60 kor.-ba került.

Mindezek hallatára minden bi
zonnyal lesznek sokan, kik azt mond
ják Isten őrizzen a tejszövetkeze
tektől !

És én mégis azt mondom : hogy 
nincs nagyobb áldás és jövedelmezőbb 
intézmény a tejszövetkezetnél, csak
hogy helyes alapon kell elindulni, 
nem úgy, mint mi tettük, akiknek 
nem volt jó tanácsadónk. S erről a 
helyes alapról óhajtok a jövő szám
ban szólni, jó tanácsaimat röviden 
összefoglalva a „Harangszó“ olvasó- 
közönségével közölni.

Hegyháti.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a tózban nincs, Tanyát a sátán ütött olt, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot
Március 19. vasárnap Luk. 11., 1 4 -2 8 .

„ 20. hétfő Máté 5., 43—48.
„ 21. kedd Efez. 5., 1—9.
„ 22. szerda 2. Thess. 3., 5.
„ 23. csütört. 2. Korinth. 5., 14— 17.
, 24. péntek János ev. 3 ,  14— 15.
„ 25. szombat Máth. 26., 40.
,  26. vasárnap János ev. 6., 1 — 15.
„ 27. hétfő János ev. 6., 16—21.
, 28. kedd Gál. 4., 21—31.
„ 29. szerda Máth. 27., 24—25.
„ 30. csütörtök Zsolt 119., 67—74.
,  31. péntek János ev. 12., 3—4.

Április 1. szombat Luk. 22., 37.

A L u t h e r  T á r s a s á g  
újabb kiadványai.

I.XV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXVII. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona.

LXVIII. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta Dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona.

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffay Sándor. 
L kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ára 8 korona.

Gabonaárak.
1911. március hó 16-án. 

Búza— — — — 21.40—21.60
Rozs— — — — 15. — 15.20
Árpa— — — — 17' —
Zab — — — — 18.50—

Mellékelendők: tanítói, kántori ok
levél és működési bizonyítványok.

Tés (Veszprém vm.), 1911. már
cius hó 13.-án.

G örög E rn ő ,
lelkész.

Jl e I j  © s e »« é l k ü l ö z h e t l e  u.

, P A T B í  A“ liMbtörlő.
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Számos köz- ós magánhivatal, plébánia, iskola stb. tanúsítja hogy a

,P á t a
erős matracfonásu sodrony lábtörlő az, mely a helyiségeket teljesen  sár- ós por
m entesse teszi Tessék csak egy próbarendelést tenni. Ár darabonként a rendes 
méret szerint 100X32 cm. csa t K 2-80, 6 drb rendelésnél megfelelő engedmény

Árjegyzéket kérjen a D U N Á N T Ú L I  
D R Ó T K E R I T É S G  Y Á R T Ó L  Igái 22.
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Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes!!
P ostai é s  v a su tszé tk ü ld és  n apon ta  a világ  

m inden  részéb e.

l i n ó i é i
■ K É S  n é lk ü l  borotvál  *
RASOU * k g . ára 3 0 -szor i borotválko- 

‘ z á s h o z  3  k o r o n a  e lő ze te s  
b ek ü ld ése  m ellett bérm entve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

H asználati u ta s ítá s  díjtalanul.

R a o n l i n  * Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d b U i i n  . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérm entve, ö s s z e g  e lő le g e s  b ek ü ld ésével

2 k o ro n a  5 0  fillér .
—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.
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POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lapítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se  törje  a  fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

D U N Á N T Ú L I

d r ó t k e r í t é s g y á r b a

1 G A L  22.

Árjegyzéket Jngyen és bérmentve küldenek.

Nyomatott Wellisch Béla TillamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

N a g y p é n te k i én ek .
D rág a  J é z u s o m !
É des K risz tu so m ! 
R á d te k in te k  fe l a fá ra ,
O tt p a tak z ik  v é tk e m  á ra , 
D rág a  J é z u s o m !
É des K r is z tu s o m !

Ó h ű  p á s z to ro m !
É rte m  áldozol.
M égy h a lá lb a  v é re d  o n tv a , 
M egsebezve, m e g c su fo lv a ; 
É r te m  áldozol,
O h ű  p á s z to ro m !

Ó nagy  á ld o za t!
Á ld v a  á ld a la k !
V é re d tő l a le lk em  éled , 
Szen t h a lá lod  n é k e m  é le t!  
Ó nagy  á ldozat,
Á ld v a  á ld a la k !

Ihász Ferenc.

V etés  és  aratás.
Máté ev. 13. rész 24—30. és 43. vers.

Volt egyszer egy jegyespár, egy
mást szerető, derék ifjú és leány. 
Esküvőjük napja előtt volt még egy 
vasárnap. Az ifjú ezen a vasárnapon

a második harangszó és a beharan
gozás között átment menyasszonyá
hoz és megkérdezte tőle: elmegyünk-e 
ma templomba ? Nekem még sok 
dolgom volna és neked is volna még 
rendezni valód elég. Már úgyis csak 
rövid ideig lehetünk a magunk urai, 
amikor egymástól teljesen függetlenül 
végezhetjük dolgainkat! Elmosolyo
dott a leány: úgylátszik, sajnálod 
már a legénységedet! De azután ko
molyan hozzátette : épen ma menjünk 
el együtt a templomba; hátha ma 
épen miránk szól a prédikáció!

El is mentek mindaketten az Isten 
házába. Hogyan figyeltek, mikor a 
lelkész fölolvasta Máté evangéliomá- 
ból azt a szakaszt, amelyet ennek 
a kis történetnek az elejére följegyez
tem és amelyet ti is keressetek föl, 
kedves olvasóim, Bibliátokban! Ha
nem azután mikor a lelkész elkezdte 
magyarázni Jézus ezen szavait: 
»Hasonlatos a mennyeknek országa 
az emberhez, ki az ő földébe jó 
magot vetett», meg ennek a példá
zatnak a többi verseit, akkor azt 
gondolta a vőlegény : no, az én okos 
menyasszonyomnak aligha volt ma 
igaza. Iszen rólunk csak nem szólt 
és ránk csak nem illett ez a mai 
prédikáció! ?

Hazafelé menet gúnyolódott is egy 
kicsit jegyesével: no, most már tud

juk, hogy milyen a vetés meg az 
aratás a Krisztus egyházában, csak 
azt nem tudhatjuk, hogy miért kellett 
ezt nekünk éppen ma megtanulni 1 — 
Csak várjunk, — talán még azt is 
megtudjuk felelt a vallásos meny
asszony. Többet azután nem is be
széltek erről a dologról.

Megtartották az esküvőt és egy pár 
év múlva egy kis fiuk született. És 
mivel nem volt több gyermekük, ezt 
az egyetlent, az elsőt és utolsót, ki
mondhatatlanul szerették. De szerete- 
tük okos szeretet volt: kis fiukat 
minden áron derék emberré, Jézusnak 
hü tanítványává akarták nevelni. Meg 
is áldotta Isten ezt a nemes szándé
kukat. Sokszor mondták maguk kö
zött a szülők: milyen jó szíve van 
ennek a gyereknek, buzgón imádko
zik, nem nézheti, hogy valakit sírni 
lásson, meg aztán milyen engedelmes. 
Tréfálkoztak is egymással. — A buz- 
góságot tőled örökölte, mondta az 
apa feleségének, hanem az engedel
mességet, — azt tőlem.

Egy csöndes tavaszi este az apa, 
meg az anya egymás mellett ültek 
az asztalnál és kis fiuk számára 
képeskönyvet készitgettek. Már régóta 
gyűjtögettek képeket a kalendáriumok
ból, meg máshonnan. Más emberek 
ezeket talán a kályhába dobták volna 
de ők gyermekükre gondoltak. Most
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aztán kiválogatták azokat. Az anya 
ollójával egyenesre vágta a képek 
széleit, az apa pedig beleragasztotta 
a képeket egy könyvbe. Csak nemes, 
szép képeket ragasszunk a könyvbe, 
hogy csak szép és nemes érzések fakad
janak fiunk szívében, mondta az apa. 
Egyszerre csak felesége leteszi az ollót 
és egy sokatmondó pillantással urára 
tekint: emlékszel-e még arra az 
evangéliomra, amelyet házasságunk 
előtt legutoljára hallottunk? — Hogy
ne ! — mondta az apa. Az asszony 
erre fölkelt, levette a gerendáról a 
Bibliát, kikereste belőle azt az evan- 
géliomot és olvasta: »Hasonlatos a 
mennyeknek országa az emberhez, 
ki az ő földébe jó magot vetett« . . 
Egymásra néztek és hallgattak. Az 
asszony megint egy pillantást vetett 
a Bibliába és olvasta a következő 
verset, — »Tudod hogyan van az 
tovább ?« — kérdezte férjét. —
»Tudom« — mondta az komolyan 
és betette a könyvet.

Nemsokkal ezután az apa rajta 
kapta fiát, amint egyik játszótársát, j 
akire valamiért megharagudott, kegyet
lenül megverte. 'Először megbüntette 
a gyermeket, azután megmagyarázta 
neki, hogy milyen nagy bűn ez a 
kegyetlenség, majd odafordult fele
ségéhez is és azt kérdezte tőle: 
»hogyan lett ez a gyerek ilyen rosz- 
szívüvé?« Az meg megint elővette 
az öreg Bibliát, fölütötte az ismerős 
helyen és olvasta belőle: »És mikor 
az emberek aludnának, eljőve az ő 
ellensége és vete konkolyt a gabona 
közé és elméne. És mikor fölneve- 
kedett volna a gabona és gyümölcsöt 
termett volna, akkor megtetszék a 
konkoly is. A gazdának szolgái pedig 
előállván, mondanák néki: Uram,
avagy nem tiszta magot vetettél vala-e 
a te földedbe, honnét vagyon azért 
az a konkoly? És monda néki: vala
mely ellenségem művelte ezt.« — 
»Óh igen, ügy van,« — sóhajtott l 
föl az apa és szomorúan látott mun
kájához.

Néhány hónap múlva leleplezték 
a szülők gyermeküknek egy olyan 
hazugságát, amely annak gyávaságát, 
és vakmerőségét, ravaszságát és ma
kacs megátalkodottságát egyformán 
mutatta. Hazudott a gyermek, bár 
szülei kérték, hogy mondjon igazat 
és bár megígérték neki, hogy nem 
büntetik, ha bűnét bevallja. Mikor 
ezt látta az apja, haragra gyulladt 
és megverte a fiát. Teljes erejéből 
verte, bár ő maga is azt gondolta, 
hogy most már elég, bár felesége is

sírva kérte, hogy hagyja abba és bár 
fia is keserű szemrehányással nézett 
kínzójára. Verte fiát irgalmatlanul. 
Végre kimerülve rogyott le egy székre, 
kezébe temette arcát és azt mor
mogta : inkább haltál volna meg, 
minthogy ilyen gonosz vagy! - -A z  
asszony pedig hallgatagon elővette a 
Bibliát és azt mondta férjének: néz
zük meg benne, hogy helyesen csele
kedtél-e. Nézd, így van tovább: »A 
szolgák pedig mondának: akarod-e 
tehát, hogy elmenjünk és összeszed
jük a konkolyt? Ö pedig monda: 
nem; mert netalán összeszedvén a 
konkolyt, azzal együtt a gabonát is 
kiszaggatjátok. Engedjétek, hogy mind 
a kettő növekedjék együtt az ara
tásig.«

Betette a könyvet és azt mondta 
urának: olyasmit cselekedtél, amit 
szolgáinak megtiltott az Isten. Félek, 
nagyon félek, hogy több búzát ki
szaggattál, mint amennyi konkolyt! 
— így is lett. A fiú mikor apja lépé
seit hallotta, megijedt, elkomorodott 
és kilopódzott a szobából.

Megint elmúlt egypár esztendő. A 
gyerekből ifjú lett. Nem lett ugyan 
teljesen semmirevaló ember, de az 
erénynek mintaképe se. — Megelé
gedhetünk vele, de persze, mi egészen 
másnak gondoltuk, mikor neki a képes
könyvet készítettük, - ’ mondták egy
másnak a szülők

Egyszer azután egy szomorú nap 
következett. A fiút véres fejjel, szét
zúzott tagokkal hozták haza. Egy 
kocsiról esett le és egy darabig von
szolták a megvadult lovak. Az orvos 
a vállát vonogatta s a szülők tudták, 
hogy gyermekük betegágya halotti 
ágygyá lesz.

Hosszú volt a haldoklás. Szülei 
ott ültek ágya mellett, virasztottak 
vele, vigasztalgatták, és a mennyei 
Atya útjára iparkodtak visszaterelni. 
A fiú hallgatott is a szóra: végig 
gondolt egész életén, elég békével vi
selte bűneinek büntetését és megnyu
godott az Isten akaratában. De néha 
mégis elfogta a türelmetlenség: óh, 
miért kell nekem ilyen sokat szenved
nem, miért nem ád nekem az Isten 
gyors kimúlást? — Megmondom 
miért, — szólt édesanyja; elővette a 
Bibliát, fölütötte Máté evangeliomá- 
nak 13. részét és olvasta: »Az aratás 
idején meghagyom az aratóknak: í 
szedjétek össze először a konkolyt és 
kössétek azt kévékbe, hogy meg
égettessék.« Betette a könyvet és 
fiára tekintett. — Szívesen tűrök, — 
mondta az csöndesen.

Végre jött a megváltás órája. Mikor 
elbúcsúzott szüleitől és meghalt, azt 
mondta édesanyja: »olvassuk az
evangéliom végét; rövid az, mint 
szegény fiunk élete, de szép.« Elő
hozta tehát a Bibliát és a hallottas 
ágyra tette. Az apa, meg az anya 
letérdelt és az édesanya olvasta: 
»A gabonát pedig takarjátok az én 
csűrömbe.«

Egy darabig mind a ketten hall
gattak. Egyszer csak az édesapa 
fölvette a Bibliát és azt mondta: 
»Krisztus maga magyarázta meg 
evangéliumunkat, magyarázatának 
utolsó verse legyen szegény fiunk 
életének befejezése.« És olvasta: 
»Akkor az igazak fénylenek, mint a 
nap, az ő Atyjoknak országában!«

. . »Akinek füle vagyon a hallásra, 
hallja ! . . «

Schmitthenner után.
Zongor Béla.

Milyen lesz az új énekeskönyv?
Budapesten a híres Hornyánszky- 

cég műhelyében most nyomtatják a 
dunántúli új énekeskönyvet. Serényen 
folyik a munka s egy-két hét alatt 
már teljesen el is készül. A nevezett 
cég a maga költségén örömmel vál
lalkozott a kiadásra, mert már rég
óta érzik országszerte egy az eddi
gieknél jobb és tökéletesebb énekes
könyv hiányát.

Lapunknak olvasóit is bizonyosan 
érdekli ez a fontos esemény. Mert 
azóta hogy Kis János püspökünk a 
győri énekeskönyvet 1811-ben, tehát 
éppen most száz éve kiadta, hasonló 
nagyobb énekeskönyv nem jelent meg. 
A csabai és a többi kisebb könyvek 
tudniillik csak magyarosodó vagy 
missziói egyházak és a tanuló ifjúság 
számára készültek.

Szólok tehát először is az új éne
keskönyv külsejéről. Ez nem olyan 
nagy formájú, mint az eddigiek, ha
nem könnyen hordozható kicsiny 
zsebkiadás lesz, amelyben mégis ke
rekes 600 az énekszám és a betűi 
is oly szépek és nagyok, hogy az 
öreg ember is könnyen olvashatja. 
Az imádságok és a szokott egyéb 
mellékletek sem hiányoznak belőle. 
Gyurátz Ferencz püspök urunk és 
Zábrák Dénes soproni lelkész írta 
bele az imádságokat.

Kóták is lesznek az énekekhez, 
hogy a kántorok és az iskolás gyer
mekek szépen és szabatosan énekel
jék a melódiákat, nem úgy jobbra-
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balra elcikornyázva és nyújtogatva, 
mint némelyik helyen szokás Ezután 
bizony szépen, kóta szerint kell éne
kelnünk, hogy a muzsikához értő 
ember is, ha meghallja, ki ne fusson 
a templomunkból. Hát hiába volna 
nekünk még ének- és zenepártoló 
egyesületünk is !

A kóták az énekeskönyv nagysá
gában külön kis füzetben vannak 
nyomtatva, hogy könnyen ki lehessen 
keresni a dallamot és odatenni mind
egyik énekszöveg mellé.

És ilyen újításokkal sem lesz drága 
a könyv, mert a kerület szerződésileg 
kikötötte, hogy a mely gyülekezet 
legalább 50 példányt rendel, az kö
tetlenül 1 korona 20 fillérért kapja. 
De ehhez járul még a kötés ára.

És az egyház ezt az új könyvet 
nem erőszakolja rá senkire, mint 
régente tették, hanem csak ajánlja. 
Bízik abban, hogy aki megismeri, 
megszereti és magától is megveszi. 
Azt akarja, hogy a könyvet jó tulaj
donságáért önként fogadják be a 
gyülekezetek és pedig olyan időben, 
mikor éppen az anyagi viszonyok is 
kedvezők lesznek, például jó termés 
után. De hát minél jobban sietnek, 
vele, annál előbb fogják annak épü
letes, jó hatását tapasztalni.

És szóljunk most a belső tartal
máról is. Mi jó van benne? Van-e 
szükség reá? Nem akarom leszólni 
régi énekeskönyveinket. Hiszen áldás
sal használjuk mind a kettőt ma is. 
De bizony egyik-másik hibájára rá
akadt a mi jó népünk maga is. Győr- 
megyében például szinte találós kér
désnek szokták feladni a hívek: 
Melyik az az ének, a melyikben sem 
Isten, sem Jézus neve elő nem for
dul ? És erre felelet a dunántúli 333. 
számú ének, a melyiket csakugyan 
bízvást énekelhetnének a pogányok 
és zsidók is. Régi könyveink olyan 
korban készültek, mikor az éneklés
ben is a hideg, száraz okoskodást 
szerették. Ezért hiányzik sok énekből 
a szívhez szóló vallásos melegség, a 
bibliából és hitvallásainkból táplál
kozó erős hit.

Kis János püspökünk volt az utolsó 
nagy íróember, aki régi könyveinkbe 
énekeket írt. De az elmúlt száz év 
alatt több más jeles egyházi költőnk 
is volt, mint Székács József, Győry 
Vilmos, Szász Károly, Torkos László, 
Sántha Károly, Csengey Gusztáv és 
Szabolcska Mihály. Továbbá Karsay 
és Gyurátz püspökeink, Zábrák, Czé- 
kus, Gaál, Kovács Sándor, Nagy 
Lajos és mások szintén írtak több jó

éneket. Hát ezeket ne használjuk-e 
fel a hívek épülésére?

Azután ebben a száz esztendőben, 
melyben Petőfi, Tompa és Arany Já
nos élt, mennyit haladott a magyar 
nyelv és irodalom! És csak a mi 
énekeskönyveinkben maradjanak meg 
az ósdi, nehézkes kifejezések, a szín
telen és erőtlen nyelv s a gyarló 
verselés ? A müveitek, az iskola és 
a tanulóifjúság főként ily formai hi
bák miatt idegenült el a templomi 
énekléstől. Sok a panasz, hogy éne
keinket igen nehéz könyv nélkül be
tanulni és kevés is az, ami erre ér
demes.

E hiányokon akar segíteni az új 
könyv. Egyik szakavatott bíráló mondta 
az új énekekről, hogy ezeket könnyű 
olvasni, könnyen férkőznek a fülbe 
és a szívbe, mélyenjáró tartalmuknál 
és gördülékenységüknél fogva köny- 
nyen fognak bevésődni az emléke
zetbe.

E mellett azonban a régiből is 
megtartottuk a jót, a mint a kerület 
kívánta. Vegyesen hoztunk elő a mi 
élésházunkból ót és újat. Sok régi, 
jó magvas énekért visszamentünk 
egészen az ó-graduálig, melyet egy
kor igen szeretett a mi népünk. Az 
ilyen énekek is, mint >Mennyből jö
vünk most hozzátok, Tündöklő hajnali 
csillag, Az én időm mint a szép nyárt 
most nemcsak a dallamok címében, 
hanem teljes szövegük szerint is benne 
lesznek az új könyvben. Általában 
nem lesz benne dallam, amelynek 
eredeti szövege is közölve nem volna.

Felvettünk több oly új alkalmi éne
ket is, a milyent a mai fejlettebb 
egyházi élet kíván meg, s a milyent 
a régi könyvekben vagy éppen nem, 
vagy csak egy-két gyengét találunk. 
Ilyenek az ó-évesti, reformációünnepi, 
konfirmációi, gyámintézeti, missziói, 
iskolai és hazafias énekek. Halotti 
ének is annyi és oly választékban lesz 
benne, hogy külön halotti énekes
könyvre nem lesz szükség.

Szükséges volt énekeskönyvünket 
megújítani már csak a melódiák miatt 
is. Ezeknek eddig igen nagy volt a 
számuk. A feleslegeseket mi tehát el
hagytuk és a szebbekre több szöve
get írtunk. De viszont több szép régi 
és új magyar dallamot is vettünk fel 
a németek helyett, hogy könyvünk
nek a magyar nemzeti jellege is job
ban kidomborodjék.

Az énekek után odajegyeztük, hogy 
melyik Luther Mártoné és melyik 
Balassa Bálinté, melyiket énekelték 
a gályarabok a kapuvári börtönben,

melyik Mária királyné éneke, melyik 
Gusztáv Adolf csatadala, melyik 
huszita, lengyel vagy kuruc ének.

Szóval, lehet az új könyvből tanulni 
és épülni eleget. Tizennyolc éven át 
foglalkoztak vele, akik szerkesztették. 
Meg is bíráltatták a hozzáértőkkel 
előre és a jó tanácsot figyelembe 
vették. Tehát nem valamely elhamar
kodott újítással van itt dolgunk, ha
nem komoly, tervszerű és lelkiisme
retes munkával Győződjék meg róla 
mindenki, vegye meg, aki teheti, 
minél előbb.

Az Ur tegye az új énekeskönyv 
használatát áldottá úgy a templomi, 
mint a házi istentiszteletben!

Payr Sándor.

Ének
az uj énekeskönyvből.

Irta: Sántha Károly.

Dallam : Kiildé az Úr Isten.

Immár letépettéi,
Istennek Remekje!
A nagy teremtettség 
Sír, jajgat remegve, 
Istennek Remekje!

Te keresztfád mellett 
Térdemet meghajtom,
S enmagamon sírok,
Én édes Megtartóm, 
Térdemet meghajtom.

Hullj, szakadj záporként 
Könyeimnek árja!
Bűntől szivem mosd meg 
Hófehér tisztára, 
Könyeimnek árja!

Bűn tövisei közt 
Fehér liliomszál:
Hervadt szívemre írt 
Vérrel harmatozzál,
Fehér liliomszál.

Én hunyó napom Te,
Ha jön végső éjem,
Légy dicsőbb reggelre 
Biztató reményem,
Ha jön végső éjem.

Dallam : Az én időm, mint a szép nyár.

Sírjon az ég, sírjon a föld,
Mely fűvel zöld,
Sírjanak a csillagok!
Sírjanak minden virágok;
Szép virágok,
Könnyel harmatozzatok!
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Minden lélek keseregjen,
Köny peregjen.
Bánkódjatok, angyalok !
Ma lön az Ur szent halála,
Sírba szállá,
Kiben élek és halok.

Oh gyászos nap, oh siralmas,
Oh fájdalmas!
Mint szenvedsz, oh mi Urunk! 
Számtalan sok a mi vétkünk,
S meghalsz értünk,
Sebeiddel gyógyulunk.

Oh mi példánk, egy szentségünk, 
Kit nyújt nékünk 
A szent evangyéliom: 
így kell-e fürödnöd értem 
Piros vérben,
Tiszta fehér liliom ?!

Mi vétkeztünk s Te bűnhődtél, 
Értünk jöttél
S nincs már többé kárhozat. 
Sírba szállasz, hogy újonnan 
Fölkelj onnan,
Oh ártatlan áldozat 1

Ha jön az est s nyugszik a nap: 
A fáradtnak
Hoz nyugalmat, pihenőt: 
Elnyugodtál hitünk napja,
S nyugtod adja 
A megnyugvást és erőt.

Oh világnak napja, jöjj fel,
Víg örömmel,
Várva-várjuk a napot.
Kelj föl, hagyd ott a koporsót,
S halljuk a szót:
A Krisztus feltámadott!

Isten útja.
Irta: Szombath Ernő.

Nagyné szorongó szívvel ült fel 
ágyában. Az ablak alatt nehéz léptek 
zaja hallatszott. Tudta, hogy ki jár 
odakünn. Felkelt hát, hogy ajtót nyis
son. De még a ruháját se kapta ma
gára, már is iszonyú dörömbölés hallat
szott a konyha ajtaján.

Hirtelen rádobta ugyan a dunyhát 
a leányára, de már késő volt, a gyer
mek felriadt álmából.

Az asszony kisietett, s elfordította 
a kulcsot. Az ajtón férje, Nagy János 
tántorgott be.

A civakodást már a konyhában 
kezdte. De az asszony nem szólt 
semmit. Bezárta az ajtót s bement 
a szobába, hogy zokogó gyermekét 
lecsillapítsa.

A férfi utána ment. A düh szinte

elborította amúgy is feldúlt arcát, 
amint rákiáltott a gyermekre : — Már 
megint nyöszörögsz te poronty ? El
hallgass ám, azt mondom!

Az asszony odalépett hozzá. Meg
fogta a karját: — Ne bántsd a gyer
meket János! Nem bánt az senkit. 
Csak az fáj neki, hogy így lát téged! 
Eredj, feküdj le. Majd holnap minden 
jó lesz.

A férfi kirántotta kezét az asszo
nyéból. — Nem nyugszom addig, 
míg el nem pusztul a háztól az a 
gyerek! Nem tudom nézni.

— Bánt a lelkiismeret János. Az 
nem hágy nyugtot. Pedig Éva szeret 
téged. Csak az fáj neki, hogy te így 
jössz haza. János, János, mi lett 
belőled ?! S mi lesz belőlünk, ha így 
folytatod ?

A férfi, mintha kissé magába szállt 
volna, lassan dünnyögte: — Csak az 
a nyomorék ne volna 1 Csak az ne 
történt volna 1 Bár sohse látnám !

Az asszony szelid szemrehányással 
nézett urára.

— Ne káromold az Istent! Inkább 
adj hálát, hogy nagyobb baj nem 
történt.

— Jó, jó, már sokszor mondtad. 
Te mindig így beszélsz.

Aztán nagy nehezen levetkőzött. 
Végigdőlt az ágyon s a másik perc
ben már hangosan horkolt.

Az asszony is visszabujt a leánya 
mellé. Suttogva beszélt hozzá. Csit- 
títgatta, vigasztalta. S úgy látszik, 
sikerrel, mert a gyermek szepegése 
mind ritkább lett s aztán végleg el
csendesedett. Elaludt.

A néma csendben oly egyedül érezte 
magát az asszony. Végiggondolta egész 
életét, s kicsordult a könnye. Mily 
szépen megvoltak kezdetben, amikor 
a gyermek megszületett. Szinte vetél
kedtek, hogy nielyikük szereti jobban 
a kis É vát! És azután megtörtént az 
a szomorú gyászos eset. Valami mu
latságot rendeztek a gyárbeliek. Csak 
késő éjjel jött haza, akkor is része
gen. Pörlekedni kezdett, amiért várta 
őt. A hangos beszédre felébredt a kis 
Éva. Akkor volt három éves. Hango
san sírni kezdett. Ez a végsőig inge- 
relle a borhoz nem szokott embert. 
Odaíámolygott az ágyhoz s felkapta 
a gyermeket. De elvesztette az egyen
súlyt, elesett. A szegény gyermek ki
esett a kezéből s nekivágódott a szek
rény élének. Akkor törött el a jobb 
lába. Isten csodája, hogy' nagyobb 
baja nem történt. Ennek már nyolc 
éve. S azóta sánta a gyermek. És 
azóta iszik János. Hétről-hétre, ami

kor a fizetés napja van, úgy támolyog 
haza. S ilyenkor mindig a gyermek
kel van baja. Persze, furdalja a lelki
ismeret.

A szegény asszony úgy elkesergett 
szomorú életsorsán, hogy észre se 
vette a hajnal pirkadását. Nagy so
kára elaludt. Késő reggel ébredt fel. 
Gyorsan felöltözött s hozzáfogott a 
napi munkához, hogy aztán a tem
plomba mehessen. A férfit költögette:

— Kelj fel János. Jöjj az Isten 
házába 1

Az a fal felé fordult. — Hagyj bé
kén ! Álmos vagyok!

— De csak kelj fel. Vasárnap van. 
Templomba megyünk!

A térfi boszús lett. — Mondtam 
már, hagyj békén I Nekem nem kell 
templom 1 Nekem nincs Istenem 1

Az asszony fájdalmasan nézett az 
elvakult emberre. — János, János, 
ne szólj rosszat 1 Csodálatosak az Is
ten utai.! Rettenetesen megbüntethet!

— Jó, jó, csak ne prédikálj. Inkább 
siess a templomba. Ott neked valót 
beszélnek!

Az asszony fájó szívvel távozott 
hazulról. S a templomban buzgó szív
vel kérte az ő Istenét, hogy hallgassa 
meg imáját, térítse jó útra az ő em
berét, aki nem rossz, csak elvakult, 
téves utakon bolyong.

Mire hazaértek, az ember már nem 
volt odahaza. Csak éjjel került ismét 
vissza. S másnap — mivel nem al- 
hatta ki magát — kábult fejjel állt 
be a munkába. Csak immel-ámmal 
végezte dolgát a gépek körül, pedig 
oda tiszta fej, kettőzött figyelem szük
séges.

Déltájban Éva meghozta az ebédet. 
A kosarat az egyik sarokba tette, 
aztán oda állt az apja mellé s ott 
nézegette a gépek zakatoló munkáját.

Közben megszólalt a gyár harangja. 
A delet jelezték.

A gépész odament a kazánhoz, 
hogy a gőzt kieressze s megállítsa a 
gépet. De a szelepnek valami baja 
esett. A gépész megparancsolta Nagy
nak, hogy kerülje meg a kazánt s 
nézzen át a túlsó oldalra, hol a ké
sek végzik az aprítás munkáját s 
ha majd ő fütyüléssel jelt ád, akkor 
csavarjon egyet a kések hengeres 
csavarán, hogy azok egyszerre meg
állhassanak.

Nagy János engedelmeskedett. El
indult, hogy a parancsot végrehajtsa. 
Éva mindenütt a nyomában volt

Mikor odaért, kezébe vette a kul
csot. Neki illesztette a csavarnak, 
majd egy pillantást vetett a hatalmas
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kések iszonyú vagdalkodására. Aztán 
újra megnézte, hogy a kulcs jól rajta 
van-e a csavaron. Rendben volt min
den. Várta hát a jelet.

A gép megszólalt. Hangja élesen 
sivított végig a helyiségen. Nagy Já
nos egy hirtelen erős lökést tett a 
kulcson. De a kulcs lepattant a csa
varról, ő pedig elvesztette az egyen
súlyt s előre bukott a kések felé.

Egy velőtrázó sikoltást hallott, az
tán egy hatalmas ütést érzett a hom
lokán. Többet nem tudott magáról.

Mikor feleszmélt, otthon találta ma
gát a puha, meleg ágyban. Ott sir- 
dogált mellette a felesége, meg a 
leánya. De egy ur is ült az asztalnál. 
Az igazgató volt.

Mikor észrevette, hogy a beteg fel- 
nyitQtta a szem ét, odam ent hozzá.

— Hogy érzi magát János ?
A beteg az egyik kezét a bekötö

zött homlokához emelte. Aztán halkan 
szólalt meg: A fejem zúg, nagyon táj.

Az igazgató részvéttel hajolt kö
zelebb.

— Elhiszem, szegény ember. Hát 
a kezét hogy érzi ?

Nagy János csak most nézett a 
bekötött balkezére. „Egy kicsit sajog. 
De hát miért van bekötve ? Mi van a 
kezemmel“?

Az asszony meg a leány hangosan 
felzokogtak.

Az igazgató megfogta a beteg 
kezét s meghatottan folytatta: — 
Magával János iszonyú szerencsétlen
ség történhetett volna, ha nincs ott

a leánya. Mikor a késeket meg akarta 
állítani, valamikép elesett s majdnem 
a kések közé zuhant. A leánya men
tette meg. Megkapta a kabátját s a 
kétségbeesés erejével rántott egyet 
magán. És az Isten erőt adott a gyer
meknek. Úgy hogy nem a kések felé, 
hanem kissé oldalt a tőidre zuhant. 
Esés közben homloka belevágódott 
az egyik vasoszlopba, attól van fején 
a seb. De a balkeze, amellyel talán 
fogódzani akart, odaért az első kés 
alá s az két ujját elkapta. Bizony a 
keze fejét le kellett vágni. Dehát adjon 
hálát a jó Istennek, hogy így meg
menekülhetett az iszonyú haláltól. 
A jó Isten leányát küldte maga mellé 
őrző angyalként. Nélküle most egy 
alaktalan hustömeg volna.

Nagy János megdermedve hallotta 
e szavakat. Csak most ébredt a tuda
tára annak a rettenetes veszélynek, 
amelynek ki volt téve. És a meg- 
mentője az a sánta, bicegő leány volt, 
akit üldözött, akire soha rá nem tu
dott nézni, akihez soha nem volt egy 
jó szava, egy édes mosolya... Egy
szerre csodálatos melegség járta át 
szivét. Mintha hosszas álomból ébredt 
volna, oly másnak látta a világot... 
Kinyújtotta a kezét.. Végtelen fájda
lommal, a bünbánat szent tüzével 
tekintett édeseire. ..

S azok megérezték a néma beszé
det, a kérő, könyörgő, bocsánatért 
esdeklő tekintetet.

Odarogytak az ágyához. Átfogták 
a beteget. Az fejükre tette az ép ke

zét. Aztán csendesen sírtak mind a 
hárman. De a könnytől ázott arcukon 
már édes mosolygás játszadozott. A 
boldogság mosolya. Oly nagyon bol
dognak érezték magukat e percben, 
hogy a szerencsétlenség szinte eltör
pült mellette. De nem csoda! Az élet
ben sokszor a szerencsétlenség a bol
dogság kovácsa ! Itt is az volt!

Az igazgató meghatva nézte a szép 
jelenetet, odalépett az ágyhoz s resz
kető hangon igy szólt: „János, én 
úgy látom, hogy a szenvedés eltörölte 
a maga hibáit s megtanította arra, 
hogy kedveseit szeretni és becsülni 
kell. Higyje el, ez a boldogság alapja. 
Becsületes élet, egymás megértése. 
Én pedig a mai napon kinevezem 
munkafelügyelővé. Legyen becsületes, 
józan, igyekvő ember. Szeresse csa
ládját, ölelje szeretettel keblére gyer
mekét. És mindenek fölött ne feled
kezzék meg az Istenről, kinek utai 
kifürkészhetetlenek, ki a szerencsétlen
séget is javunkra fordítja.

A beteg szemei megteltek köny- 
nyekkel. Az ajka remegett, abból, a 
mit mondott csak azt az egy szót 
lehetett megérteni: köszönöm, kö
szönöm !. ..

Az igazgató elbúcsúzott.
Az asszony kikisérte egészen a 

kapuig.
Amikor visszatért, Éva fürtös fe

jecskéje ott pihent az apja mellén, 
aki szeretettel simogatta a boldogságá
ban zokogó leánykát

Az egyház köréből.

Uj püspök. A tiszai egyházkerület
ben most bontották fel a püspök
választó gyülekezetek szavazatait. 
Az eredmény az, hogy a többség 
Geduly Henrik nyíregyházai lelkészt 
emelte a püspöki székbe. Az uj püs
pök élete java korában, aránylag 
fiatalon kerül díszes és felelősség- 
teljes állásába. Nagy munkaerőt, tehet
séget, kiváló vezéri képességeket visz 
magával. Méltán remélheti egész 
evangélikus egyházunk, hogy műkö
dése áldásthoző lesz az egész egy
házra. Az Isten gazdag áldását kérjük 
az uj főpásztorra!

Elhunyt ref. püspök. A testvér ref. 
egyháznak ismét gyásza van. Erőss 

I Lajos tiszántúli ref. püspök meghalt 
53 éves korában. Csak egy hétig volt 
beteg, műtétet is végeztek rajta, de 
megmenteni nem tudták. Érdekes, 
hogy az elhunyt püspök utolsó kíván
sága az volt, hogy régi gyülekezeté
ben, Püspökladányban temessék el. 
Egy papírlapra utolsó héten a követ
kezőket jegyezte fel:

„Megmásíthatatlan és semmiképpen el 
nem magyarázható, a hozzámtartozó előtt 
számtalanszor említett s itt is hangoztatott 
akaratom, hogy ne Debrecenben, hanem a 
püspökladányi református temetőben temet- 
tessem el abba a sirba, a hol boldogult 
első feleségem hamvai nyugosznak. Teme
tésem a lehető legegyszerűbb legyen mond

jon fölöttem egy tiz percig tartó imádságot 
a debreceni nagytemplomban a püspök
ladányi református lelkész, de imádság le
gyen az a nagy Istenhez s ne afféle okos
kodás, a minővel egy idő óta szemkáprázatba 
ejtik az embereket. Több és másféle be
szédet nem akarok. Gyászruhát és divatos 
fátyolokat én érettem senki is egy pillanatig 
se viseljen ; hasztalan koszorúkra ne költsön, 
így legyen ! Ez az akaratom és mindenkitől 
elvárom, hogy tiszteletben tartsák. A szent- 
háromság egy Isten nagy nevében. Debre
cen, 1911 március 17. E rő ss  Lajos dr.“

Kitüntetés. Ö Felsége a király 
Zsigmondy Jenő budapesti ügyvédet, 
a budapesti gyülekezet főfelügyelőjét 
s az egyetemes egyház főjegyzőjét 
udvari tanácsosi méltósággal tüntette 

I ki. A kitüntetés egy rendkívül értékes 
férfi egyházi munkálkodását része-
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sítette a legszebb elismerésben. Az 
IJr adjon egyházunknak sok ilyen 
derék, egyházias, hitbuzgó vezér
embert !

Vallásos estély. A győri evang. 
belmiszió egyesület március 26-án 
vallásos estélyt tartott, melyen gyüle
kezeti ének után Isó Vince lelkész 
imádkozott és tartott irásmagyará- 
zatot. Pálmai Lajos lelkész »Jeru
zsálem leányai« cím alatt tartott szép 
felolvasást, Laucsek László pedig 
Jakab Ödön : Az irgalom című ver
sét szavalta. Voltak még gyönyörű 
vallásos énekszámok, melyeket a gyü
lekezet országoshírü orgonistája, 
Kirchner Elek tanított be.

Lelkészválasztások. A kölescli ev. 
gyülekezet Fábián Imre pápai segéd- 
lelkészt, a szillsárkányi gyülekezet 
Mikulás Kálmán gyúrói lelkészt vá
lasztotta meg egyhangú választással 
lelkészéül. — Az Ur áldja meg az ő 
elhívott szolgáinak működését!

Rábaszenttamás ünnepe. A rába- 
szenttamási gyülekezet szépen sikerült 
vallásos ünnepélyt rendezett legutóbb. 
Az estélyen Balikó Lajos kőszegi lel
kész szép beszédet tartott Ján. VIII. 
12—18. verse alapján Jézusról, kit 
mindenkinek követnie kell. Ormósi 
Karolina, Józsa Kornélia, Bauer Dá
vid, Babos Károly vallásos költemé
nyeket szavaltak. Balikó Mihály tanító 
szép egyháztörténeti felolvasást tar
tott, Kiss Lajos és Horváth István 
pedig a »Wormsi kihallgatás« című 
párbeszédet adták elő. A szavallatok 
között az ifjúság karénekeket adott 
elő. A szép vallásos estély mély nyo
mokat hagyott a nagy számban meg
jelent hívek lelkében.

Nöegylet Uraiújfaluban. E tekinté
lyes gyülekezetben is megértették a 
női szívek a nőegyletek fontosságát, 
azért a múlt év végén és a folyó év 
elején a gyülekezet minden részében, 
úgy az anya- mint a leánygyüleke
zetekben, megalakították a nőegyle
teket, összesen 261 taggal. Előljárnak 
a buzgalomban az űri nők, kik közül 
Ajkay Elemérné értékes oltár-, szó
szék- és kehelytartót ajándékozott, a 
nőegylet buzgó, lelkes elnöke, Nagy 
Pál né pedig nagyobb összeggel be
lépett az alapító tagok közé. A nő
egylet legközelebb újra festeti a szó
széket, oltárt és orgonát, továbbá 
gyertyatartókkal látja el a templomot, 
hogy abban az esti istentiszteleteket 
is meghonosíthassa,

Különösen említést érdemel a gyüle
kezet egyik kicsiny, alig 100 lelket 
számláló községe, Zsédeny, hol a

buzgó hívek egy év leforgása alatt 
180 koronát áldoztak néhány évvel 
ezelőtt felépített imaházuk minél dí
szesebbé tételére.

Általában az egész gyülekezetben 
látszik az igazi evangéliomi hitbuzgó- 
ság szelleme, amely minden téren 
megnyilatkozik. A múlt évben egy 
akarattal határozta el a gyülekezet, 
évi 500 korona megajánlásával, a 
segédlelkészi állás rendszeresítését, 
hogy a hívek lelki gondozása a gyüle
kezet távoleső részeiben is minél be
hatóbb legyen. .— Az idén meg az 
anyagyülekezet tagjai egy harmadik, 
nagy harang felállításán fáradoznak, 
az egyik filia: Egerszeg iskoláját és 
tanítólakását alakítja át a kor köve
telményeinek megfelelően, a kis fiók
gyülekezet : Felsőpaty pedig most ké
szül imaházának a fölépítéséhez.

És ahol a gyülekezet tagjaiban 
ilyen nagy a buzgóság, ahol olyanok 
a vezetők, mint e gyülekezetnek fel
ügyelői : Nagy Pál, Kis Gyula és 
Ajkay Elemér, ott a nemes törekvést 
Isten áldása is koronázza!

A gérczei evang. gyülekezet (Vasm.) 
március 26-án vallásos estélyt rende
zett. Pelhő Sándor tanító »A biblia 
hatása az emberiségre« címmel fel
olvasást tartott. Majd vallásos szaval
latok következtek, végül pedig Szabó 
Sámuel lelkész »Szolgaság és szol
gálat evangeliomi megvilágításban« 
című felolvasása zárta be a nagyon 
látogatott vallásos estélyt.

Itthonról.

A német császár látogatása. Vil
mos német császár, Augusta Vik
tória császárnéval együtt Bécsben 
királyunknál látogatást tettek. A fe
jedelmi vendégeket Bécsben maga a 
király fogadta, majd együtt Schön- 
brunnba mentek, hol az összes királyi 
hercegek és hercegnők üdvözölték 
őket.

Apponyi itthon. Apponyi Albert 
gróf amerikai körútjáról hazatért s 
itthon nagy ünnepségekkel fogadták. 
A kiváló férfi elragadtatással szól 
az amerikai viszonyokról s arról az 
érdeklődésről, melyet az amerikaiak 
a magyar nemzet iránt tanúsítottak.

A népszámlálás eredménye. Most 
tették közzé a népszámlálás eredmé
nyét. E szerint a magyar állam lakos
sága 20 millió 850 ezer lélek. Ebből 
tisztán a magyar anyaországra esik 
18 millió 231 ezer, Horvát-Slavon- 
országra pedig 2 millió 619 ezer. 
A számbeli növekvés nem valami

kielégítő, mert csak 8 százaléknak 
felel meg. A népszámlálás eredmé- 

j  nyei újra rámutatnak a kivándorlás 
[ nagy erőfogyasztásaira. Árvamegye 

lakossága 7 százalékkal csökkent. 
Sáros- és Szepes megye alig növe
kedett, Sopron megyében csak 1 szá
zalék a növekedés. Nagyobb váro
sainknál a népszámlálás a következő 
lélek számot állapította meg. Szeged 
több mint százezer, Szabadka 95, 
Debreczen 92, Zágráb 79, Pozsony 
78, Temesvár 72, Kecskemét 67, 
Nagyvárad 64, Arad 63, Hódmező
vásárhely 62, Kolozsvár 60, Mis- 
kolcz 51 ezer.

Földrengés. Mármarosmegye több 
községében múlt héten erősebb föld
rengés volt. A földrengés négyszer 
ismétlődött, a falak meginogtak, képek 
leestek, bútorok remegtek, úgy hogy 
a nép nagyon megijedt. Szerencsére 
nagyobb veszedelem nem történt.

Földgázforrások. Erdély több he
lyén földgázforrásokat találtak. Ezek 
a földgázok hatalmas erővel bírnak, 
úgy, hogy gyárak céljaira, gépek 
hajtására, ipari célokra, világításra 
nagyon alkalmasok. Természetesen 
éppen azért óriási kincsesei ér fel 
egy-egy ilyen földgázforrás. A Sármás 
község határában talált forrásról 
egész meséket regélnek. Azt mondják 
elég erős ahoz, hogy egész Erdélyt 
hajtó-erővel ellássa. Most legutóbb 
Nagyvárad közelében Szalárd község
ben találtak uj földgázforrást.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ebben a két hétben 
is néhányszor megszakította üléseit, 
így március 15-én, a szabadság 
napján, március 20-án Kossuth Lajos 
halála napján nem tartottak ülést. 
Egyébként a költségvetés tárgyalása 
köti le a legtöbb időt. Kiemelkedő 
mozzanata volt az üléseknek Tisza 
István gróf felszólalása, ki a magyar
román barátságról beszélt. Ostorozta 
azokat a román nemzetiségű magyar 
képviselőket, kik a helyett, hogy a 
barátságos érzést ápolnák, inkább a 
magyarok ellen lázitják a magyar- 
országi románokat.

A nők éjjeli munkája. A képviselő
ház munkaügyi bizottsága most tár
gyalta az iparoknál, gyáraknál alkal
mazott nők éjjeli munkájára vonat
kozó javaslatot. A javaslat, mely 
nemsokára a képviselőház elé kerül, 
kimondja, hogy a nők éjjeli munkáját 
megszünteti. Az uj törvény 1912. 
január 1-én lép majd életbe.
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A kivándorlók pénze. A belügy
miniszter figyelmezteti az Amerikába 
kivándoroltak itthon lévő hozzátar
tozóit, hogy figyelmeztessék kint lé
vőiket, hogy pénzt haza csak posta- 
utalványon küldjenek. Ne küldjék a 
pénzt ajánlott levélben, de különösen 
ne amerikai kisbankárok utján, mert 
ily módon már igen sok nehezen 
szerzett keresmény veszett el.

A nagyvilágból.

Olaszország ünnepe. Olaszország, 
mely azelőtt kisebb királyságokból 
állott, 50 évvel ezelőtt nehéz harcok 
után megteremtette az egységes Olasz
országot. A harcok között minden
esetre az volt a legfontosabb, mikor 
elfoglalták Rómát s ezzel megdöntöt
ték a pápák világi hatalmát. Azóta 
a pápa visszavonult a Vatikánba s 
onnan sohase mozdul ki. Olasz
ország ünnepében részt vesz minden 
ország. A magyar képviselőház is 
melegen üdvözölte az ünneplő népet. 
Az üdvözlésre az olasz miniszter- 
elnök küldött ugyancsak meleg hangú 
választ.

Háború előtt. Oroszország és K'na 
között úgylátszik mégis csak háborúra 
kerül a dolog. Maga a kinai had
ügyminiszter a háború megindítását 
követeli. A határon is mindig sűrűbb 
lesz a határőrök összetűzése. Kínai 
diákok lázitó iratokat terjesztenek a 
nép között, melyben háborúra izgat
nak mindenkit.

A mexikói forrongás. Mexikóban 
is még egyre tart a forrongás. Az 
amerikai csapatok összevonása nem 
igen félemlítette meg a fölkelőket, 
sőt néhány helységet megtámadtak 
s vérengzés után kifosztották. Bizony 
itt is közel kisért a háború veszedelme.

Portugália veszedelme. Portugáliá
ban, hol csak nem régen mondták 
ki a köztársaságot, még mindig 
lappang az elégedetlenség. Most egy 
katonai összeesküvésnek jöttek nyo
mára. A király-pártiak megnyerték a 
maguk ügyének a hadsereg néhány 
ezredét. Tervük az volt, hogy legyil
kolják a köztársaság vezető embereit, 
azután az ország fővárosát elfog
lalják. Az összeesküvés azonban ki
derült s az összeesküvőket elfogták.

Oroszország és a pápa. A pápai 
hatalom megint vereséget szenvedett 
és pedig ezúttal Oroszországban. Itt 
is, akárcsak nálunk Magyarországon, 
megkísérelték a törvényt elkerülni. 
A pápa rendeletéit ugyanis kihirdetés

előtt mindig a belügyminiszternek 
mutatták be s ő csak akkor engedte 
meg azok kihirdetését, ha nem sér
tették Oroszország érdekét. Az utolsó 
időben ezt nem tették meg. Orosz
ország azonban nem nyugodott bele, 
hanem tiltakozott ellene és értesítette 
a kath. püspököket, hogy csak azo
kat a rendelkezéseket szabad végre
hajtanak, melyeket az állam is jóvá
hagyott.

A kinai éhínség. Mindennap na
gyobb méreteket ölt a kinai éhínség. 
Az emberek falevéllel, füvekkel, gyö
kerekkel táplálkoznak, sőt emberekkel 
kereskednek, csakhogy ételt szerez
hessenek. Naponként 10—12 ember 
hal éhen. Az éhező emberek száma 
három millióra tehető.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyái a sátán ülőit oil, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot
Április 2. vasárnap Ev. Ján. 8., 46—69.

„ 3. hétfő Ev. Ján. 13, 34-38.
„ 4. kedd Zsid. 9., 11 —15.
„ 5. szerda János ev. 19., 26 27.
„ 6. csütört. Ján. ev. 21., 21—23.
» 7. péntek Ján. ev. 23—82.
„ 8. szombat Filipp. 2 , 5—11.
„ 9. vasárnap Máté ev. 21., 1—9.
„ 10. hétfő János ev. 12 , 12—18.
„ 11. kedd Máté 27., 45—46.
„ 12. szerda 1. Kor. 10 , 16—17.
„ 13. csütörtök Ezaiás 53., 5—10.
„ 14. péntek János ev. 19., 6—30.
„ 15. szombat Luk. ev. 23., 33—46.

A hit pedig az olyan dolgoknak 
valóságok, amelyeket reményiünk és 
amely dolgok nem láttatnak, azok
nak bizonyos mutatójuk.

Zsid. 11, 1. -

Gabonaárak.
Günsberger Jakab és fia szentgott
hárdi gabonakereskedő cég jelentése.

1911. március hó 30-án.
Búza— — — — 21.40—21.60
Rozs — — — — 14.80— 15.—
Árpa— — — — 15- —
Zab — — — — 18. —
Kukorica — — — 13.60—
Hajdina — — — 14. — 1420
Bab fehér — — — 20. —
Bükköny — — — 20. —
Lóher — — — 130. —
Lenmag — — — 36. —

Az árak 100 kilogrammonkint ko
rona értékben értendők.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 c(m, szélessége 39 
%i. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás és portó) 
1—2 képnél 20 fillér, 3 vagy 4 kép
nél 40 fillér. Megrendelhetők: Kupi 
Béla ev. lelkésznél Körmenden.

A dunántúli evang. egyesület 
szép színes

konfirmációi emléklapjai
megrendelhetők

Kapi Béla ev. lelkésznél Körmenden.
25 darab ára 5 kor. Csomagolás és 

póstadíj 1 kor.

T e l j e s e n  n é  1 k  ü 1 ö z h e t  1 e n. 
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VA £  L Á 3 O 0  IT 1  ^ & A 1*.
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre iVasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Husvét.
Husvét, tavasz, megújult é le t ...
A sírból ma bimbó, virág fakad.
Erdő, mező mosolygva éled. . .
Ébredj keresztyén ’s nyisd fel ajakad!
Nézd, mint leng enyhe szellő szárnyán 
S halld, mint csicsereg dicshimnuszt a madár; 
Ma szíved sem maradhat árván,
Mint néma rög, mit tél zord fagya zár.

Sírjából a Jézus kiszálla...
Zengd, népem, a feltámadás dalát!
Atyánk! neked dicséret ’s hála. . .
A szent ügyet hogy felmagasztalád!
Az eltiport erény ’s igazság
Nem hal meg, . . .  él és győz az üldözött.
Bár keblem kétségek szaggassák,
Örömre viszesz bús könnyek között.

Feltámadtál, üdvöm, királyom ..
Halál! mérges fullánkod elveszett.
Bár rám a sír bús éje szálljon,
Nem félek, csak, Uram, te nyújtsd kezed’:
A búcsucsók bár fájón éget . . .
Szerettimet ott újra láthatom;
Azért hitem fejdelme, téged 
Szívem repesve áld e szent napon.

/ú b rű k  Dénes.

Feltámadás ünnepén.
Irta : Dr. Mnaznyik Endre.

Jézust, a szelíd és alázatos lelkű názáreti Mestert, 
aki isteni szívének véghetetlen szeretetével az egész bűnös 
világot keblére ölelte, aki a mi terhűnket magára vette, 
helyettünk hordozta s mindeneknek Urából mindeneknek 
szolgája lett, — azt a Jézust, aki maga volt az út, az 
igazság és élet, a sötétségben és a halál árnyékában ülő 
nép fejei keresztre feszítették. —

Az írástudók elkárhoztatták. Mert az ölő betű tudo
mánya helyett írás nélkül hirdette a megelevenítő lélek
nek tudományát, az örök élet bölcsességét. A papi feje
delmek halálra ítélték. Mert a közvetítő szertartásos papság 
üres istentisztelete helyett a népet az Istennek lélekben 

j  és igazságban való imádására tanítván, az Isten és em- 
! bér között közvetítő papi hatalmat megtörte és örökre 

megszüntette. A pogány felsöség pedig halálra ítélte, ki
végezte. Mert a lelkek felett való lelki ország megalapí
tásával a régi világbirodalmak helyén az isteni szellem
ben és szeretetben való egyetemes emberiség időtlen 
időkig szóló igaz világbirodalmának alapját vetette volt meg.

S íme mégis, akit elkárhoztattak, akit halálra ítéltek 
s akit meg is feszítettek — az Úr feltámadott.

Mert csak a testet lehet megölni. Az Ige, az Eszme 
a koporsóból is kitör és eget kér.

Ki maga volt az isteni szent és véghetetlen Szeretet 
I s ki egész földi életén át csakis a szeretet müvét gya- 
! korolta, ki széllyel járt tanítván és jót cselekedvén, ki J jött, hogy megkeresse a leghitványabb eltévedt bárányt, 
j  az utolsó bűnös lelket is, az isteni szeretet mesterét, az 

a nagy szeretet, melyet ő oltott be az emberi szívekbe, 
s mely elsősorban a fogékony női keblekben egy Mária 
Magdolnában, egy Máriában a Jakab anyjában és egy
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p n u i  G É P G Y Á R
I  U f l L  s z o m b a t h e l y !
A lap ítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k

Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .
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Arany érem.

SÁNDOR FERENC
toronyóra-készítű1 é s  mulakatos
K Ö R M E N D E N
Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányéi s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi 
toronyórák pontos kijavítását és átalakítását tátit] Évi jótállás mellett.

I
I
I
I
I

I  
I  
I  
i  
1 
I  
I  
I  
I

Soha se  törje  a  fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A

I G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek,

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FI AI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb h a ran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wallisah Béla villamüinmü könyvnyomdájába« Szentjotthárdon.
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Saloméban fogant meg, szintén ke
resni indul s keresi még a sírban is.

Aggódik ugyan, ha hozzá férhet-e, 
hiszen nagy és nehéz a kő, mely el
zárja előtte, de ím a szeretet minden
ható. Nincs akadály, melyet legyőzni 
ne tudna. Olyan az isteni szeretetnek 
a köteléke, hogy sem magasság, sem 
mélység, sem élet, sem halál el nem 
szakaszthatja.

A szeretet előtt a sír is megnyílik. 
A szeretet látja, hogy íme a nagy kő 
már nincs ott s hallja ama fehér 
ruhába öltöztetett ifjúnak édes szó
zatát: »Ne féljetek! Ama názáreti 
Jézust, a ti kedves mestereteket kere
sitek, aki megfeszíttetett volt. Nincs 
itt — feltámadott.«

Nincsen itt! Oh hogy is lenne 1 
Miért keresnők a holtak között az 
élőt. Hiszen a mi Istenünk nem a 
holtak, hanem az élők Istene.

Igen, ne keressük a holtak között 
az élőt. Az Úr feltámadott. S ki benne 
hisz s benne él, annak ma is meg
jelenik.

Csak egy faj van, melynek nem 
támad fel soha. Ez a hitetlenek faja.

A hitetlenek akkor sem látták, most 
sem látják és soha sem is fogják Öt 
meglátni, mert nem jelen meg nekik. 
De akikr—- ha csak ketten, hárman 
is — az Ö nevében gyülekeznek össze, 
azok között ott van s ott lesz min
denkor. Amint maga mondta: íme én 
tiveletek vagyok az idők végeztéig!

Hadd konduljanak meg hát azok 
a húsvéti harangok!

Hadd hirdessék szerte a világon, 
mindenfelé a hívőknek ! »Ne féljetek ! 
Ti a názáreti Jézust keresitek, aki 
megfeszíttetett. Nincsen itt. Az Úr fel
támadott.«

S hirdessék az Ige, az Eszme dia
dalát, halálmeggyőző hatalmát kivált
képpen nekünk, te néked én édes evan- 
géliomi népem, hogy az Úr feltáma
dásából tanulj meg hinni és bízni a 
te saját eszméid és igazságod, jogod 
s szabadságod feltámadásában, s min
den ellenséget meggyőző nagy hatal
mában. Igen, küzdj és bízva bízzál: 
Az Úr feltámadott, — vele feltáma
dunk s diadalmaskodunk mi i s ! —

Anyákról — anyáknak.
„Anyának lenni a legfenségesebb 
hivatás.“

Husvét napján, a feltámadás örök 
szép emlékünnepén, amikor az azt 
megelőzött világtragédia az emberi 
érzések legfenségesebbjét: az anyai 
szeretetet is eszünkbe juttatja — kik

a legnemesebb hivatást töltitek be e 
földön, hozzátok intézem szavaimat: 
édes anyák!

Magasztos érzés rezgi át egész 
valómat s szememben egy-egy édes 
köny csillan meg, midőn leírom e 
szót: édes anya, mely a kimeríthe
tetlen szeretet megtestesülése. Szinte 
reszket kezemben a toll, érzem, mily 
halvány árnya lesz ez igénytelen 
szellemi társalgás azon szóval kife- 
jezhetlen érzelmeknek, melyek a lel
kes ember szivét dobogtatják az 
anya, az édes anya szó hallatára.

Az édes anyákhoz kivánok szólani 
— és pedig a s z í v  hangján; mert 
hisz lehetne-e azokhoz máskép szó
lani, mint csakis a szív hangján ?!

A szív az égi szeretet kegyeletes 
oltára és ez oltárnál az anya földi 
istenség, melyhez csak szeplőtlen 
áhítattal közeledhetünk. E drága oltár 
a természet legszebb virágaival van 
felékesítve, melyet épségben tartani 
egyike legédesebb és legfőbb köte
lességeinknek.

Semmi felelősség nem nehezedik 
annyira vállainkra, mint a mely szi
vünk szeplőtlen tisztaságának meg
őrzéséről, az égi Bírónál teendő szá
madással kapcsolatban áll! Mindazok, 
kik a kebel gyermekded érzelmeinek 
megvesztegetésére módot nyújtanak 
vagy eszközt szolgáltatnak : szigorúan 
számolnak egykor tetteikről, s ki van 
e veszélynek inkább kitéve, mint 
egy anya 1

Igen, az anya! Az anya a menny
ország vagy a pokol kapuját tárhatja 
fel gyermekének már itt e földön!

Fölöslegesnek tartom itt részletekbe 
bocsátkozni s kimutatni akarni az 
irányt s a határpontot, hogy mily 
utón s meddig hathat az anya gyer
meke célirányos nevelésére. Célom 
ez úttal egyedül azt hangoztatni, 
hogy : az anyák jól neveljenek !

A gyermeklélek tiszta, Íratlan pa
pírlap. Kinek kötelessége ezen tiszta 
papírlapon a legelső vonást tenni ? 
Mi volna más felelet erre, mint: az 
anyának.

A gyermek lelke gyúrható agyag. 
Kinek jutott a szerencse ezen agyag
nak helyes alakot adhatni?... Ismét 
csak az a felelet: — az anyának.

Anyák, ti vagytok az első neve
lők, s higyjétek el, hogy: ha gyer
meketek lelkét, ezen szüztiszta lapot 
rosszul töltitek be, nincs iskola, nincs 
tanító, amely s aki ezt arról letöröl
hetné ; az általatok hibás alakúvá 
gyúrt — s az iskolai nevelés kezde
ténél már félig cseréppé vált agyag

alakján, ki sikerrel változtathatna, 
olyat nem találtok, nem találhattok.

És hány olyan anya van, ki ezt 
nem tudja ?! — hányán vannak, kik 
félszegen nevelnek — öntudatlanul ?

Itt önkéntelenül felvetődik az a 
kérdés, hogy: tulajdonképpen hol
kezdődik az anya magasztos nevelői 
teendője ? . . .  Ellenmondásnak látszik, 
de tényleg úgy van: mindjárt a böl
csőnél, amint egy kiváló nevelő is 
mondotta: „A gyermeket nyolc na
pos korától fogva kell nevelni.“

Ismertem anyákat, kik azon tév
hitben, hogy őket a bölcsőben gőgi- 
csélő csecsemőjük úgy sem érti meg, 
cucorgatásaik mellé, mikkel a bölcső 
kis lakóját szokás mosolyra kelteni, 
még könnyelműen kibocsátott becéző 
szavakat, sőt egész mondatokat is 
illesztenek és aztán később, midőn 
gyermekük beszélni kezd, meg nem 
foghatják: mi lehet az oka, hogy 
ajakéról először is hibás hangot hal
lanak elszállni...

Tapasztaltam továbbá, hogy a leg
több gyermek pöszén kezd beszélni. 
Miért ? . . .  tán mert a nyelve hibás ? 
Dehogy. Sok anyának szokása, hogy 
a szavakat pöszén intézi kisdedéhez 
s ez esetben, hogyan kivánhatnók, 
hogy a gyermek meg máskép ejtse 
ki, mint amikép hallotta ? . . .  Az ilyen 
anyák ne feledjék, hogy : a gyermek- 
nevelés a bölcsőnél kezdődik.

A serdültebb korban még nagyobb 
jelentőségű a gyermekek nevelése. 
A gyermekeké a jövő. A jövőben 
való kötelességteljesítés az egyház és 
a haza iránt. Amint megszokja vagy 
megszokta kötelességét a gyermek 
kora fiatalságában, úgy fogja azt el
végezni felnőtt korában is. Amint 
magába szívta a lélek éltető erejét: 
a hit szeretetét, úgy fogja azt sze
retni az élet minden viszontagságai 
között is. Szóval: amily kötelesség
tudónak, hazafiasnak és vallásosnak 
nevelitek ti Anyák gyermekeiteket, 
olyanok lesznek azok mindenütt és 
mindenkor, az élet bármely viszony
latában. Amily életviszonyok között 
s aminő társadalmi életben nő fel 
valaki, ugyanolyan életviszonyt és tár
salgást folytat. Rendkívül kívánatos 
tehát, hogy az anya józan életű és 
vallásos — a család és a távolabbi 
környezet is — melyben a gyermek 
nevelkedik — feddhetlen erkölcsű 
legyen.

Ha gyarlóságunk miatt mégis ne 
talán hibáznánk — igyekezzünk azt 
eltitkolni legalább gyermekeink előtt, 
mert tudvalevőleg a példa a legna-
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gyobb tanító; házunk, udvarunk le
gyen a békesség, a szeretet színhelye, 
ne kapjon abban lábra a gyűlölség, 
a perlekedés soha, de ne a szülői 
tiszteletlenség se, mert ez olyan vé
tek, melyet övéinktől kétszeresen 
kaphatunk vissza. Társalgási nyel
vünk legyen minden fajtalan szótól 
ment. Gyermekek előtt soha ne be
széljünk olyant, ami nem gyermek
nek való. A családban soha senki ne 
káromkodjék. Az imádkozásra és a 
templom látogatására a gyermekek 
korán rászoktatandók. Összefoglalva 
a mondottakat: legyen minden csa
lád háza egy templom s ebben a 
példát adó papok: az anya és az 
apa.

A nevelésben a legfőbb kivánalom, 
hogy az valláserkölcsi alapon történ
jék ; mert ahol az erkölcsi alap a 
nevelésben hiányzik, ott mint rothadt 
anyagon a gomba, buján tenyészik 
mindenféle mérges kinövés. A vallás- 
erkölcsi nevelés kell, hogy a szülői 
házban vegye kezdetét. Valláserköl
csös nevelés mellett a gyermeki szív 
feltétlenül termékeny talajul szolgál 
a vallás fájának magja számára, a 
mely abban, ha gondosan elvettetik, 
csakhamar kikel, lelkiismeretes ápo
lás mellett erőteljes fejlődésnek indul 
és további kellő gondozással hatalmas 
fává növi ki magát. Ez a fa azután 
könnyen ellentáll a vésznek, a vihar
nak, szóval a káros befolyásoknak.

Ha azt akarjuk, hogy valahára 
jobb útra tereitessék a mai erkölcsi 
tekintetben annyira hanyatlásnak in
dult ifjúság és vele a jövő nemzedék, 
mindenek előtt a leányok nevelésére 
kell a legnagyobb figyelmet fordítani, 
hogy mint jövendőbeli anyák egykor 
ők maguk is jól nevelhessenek.

Míg ez a nevelésre hivatottak előtt 
meggyőződéssé nem érlelődik, addig 
hiábavaló minden igyekezet, melyet 
úgy a szülők, mint a nevelők, a ne
velésre vonatkozólag elméleti és gya
korlati irányban tanúsítanak.

De itt pihenjünk meg s mindazt, 
mit e kérdésről még elmondani aka
runk, hagyjuk a jövő alkalomra.

Benedek Vince.

1 9 1 1 . április 16.

Jó orvosság.
Irta : Csite Károly.

Pista legény a katonáéknál Kopácsy 
Ferencz ezredorvos tiszti szolgája 
volt. Mikor megkapta az obsitot, 
gazdája egy vadonatúj huszkoronás 
bankjegygyei ajándékozta meg. Ámde 
ő nem elegedett meg ezzel, hanem

ládájába pakolta a finom szövetű láb
takaróját is, hogy majd odahaza 
azzal fogja megnyerni a Benkő Julis 
szívét. Viselheti az nagykendő gya
nánt holta napjáig, olyan erős portéka.

Az ajándék nagykendő csakugyan 
megtette hatását: feleségül ment
hozzá a Benkő Julis. Ezzel a Pista 
legény felcsapott Csicsó bácsinak. 
Mert az tudnivaló, hogy Csicsó sző
kébb hazájában fokozatok vannak a 
nevekben. Pistával kezdi a gyermek 
s többnyire legény korán is úgy hív
ják. De ha már megházasodott, ok
vetlen kijár neki a Csicsó név s amint 
korba jön, megkapja az Istók nevet, 
mellyel legtöbbje kihúzza élete fogy
táig, mert az István nevet kevésnek 
osztogatják. Azt ki kell érdemelni. 
Legalább a biró úr titulát meg kell 
szerezni hozzá.

Csicsó, mint házasember, két dol
got nem szeretett: a dödöllét és a 
munkát, noha mind a keltőben része 
volt. Igaz, hogy a másodikat, amennyire 
csak lehetett, elmellékelte. A dödöllét 
annyiban nem mellékelhette el, mert 
h á t . . . édes Istenem. ..  az igazi sze
retet inkább gyermekének kedvez. 
A kis Pista — Csicsó trónörököse — 
pedig élt-halt a dödölléért.

Komaságok révén rövidesen Istók
nak szólítgatták s még inkább barát
ságot kötött a lustasággal, amit annál 
inkább is megtehetett, mert Julis asz- 
szony dolgozott két emberre valót. 
Ennélfogva ahogy meggyarapodott ő 
testben (lélekben pedig mindinkább 
fogyott s mindezekben segíté az el
fogyasztott szesz is), úgyannyira leso
ványodott, vérnélkülivé lett az asszony.

Istók rendetlen élete, piszkossága 
miatt igen rossz színt mutatott. Miért 
is egyik reggelen Deli Bindiné koma
asszonya összecsapta tenyerét láttára:

— Komám uram, hiszen kié beteg! 
Miért nem fekszik le az Isten sze
relméért ! ?

— Igaz komám asszony, igaz! 
Mintha már magam is gondoltam 
volna reá; — mondta bágyadtan, 
kész betegen Istók s vízzel telt kor
sóit letette a kút káva mellé (beteg 
létére csak nem viheti be), üres kéz
zel ballagott haza. Korholá a felesé
gét:

— Ládd-e, asszony, milyen vagy 
te ! Nem szólsz semmit s most 
mondta a komámasszony, hogy én 
milyen nagy beteg vagyok. Julis asz- 
szony megrémült. Nem vetette föl őt 
sem az ész. Először is megigazította 
beteg emberének az ágyat s aztán a 
kúthoz szaladt az otthagyott korsókért.

Istóknak ezzel fölvirradt: nem kel
lett dolgoznia s ehetett, ihatott, amit 
csak szeme-szája kívánt. Julis asszony 
sütött-főzött neki minden jót. És cso
dálatosképpen sehogysem akart el
múlni a betegsége. Nyögött és só
hajtozott, teste borzasztó mód meg
dagadt. (Sok zsírt szedett magára.) 
A beteglátogatók összecsapták kezü
ket :

— Szent Isten! Juli, vizibetegség- 
ben van az urad. Miért nem hívsz 
doktort ?

Az utcán kocsi gördült. Orvost hoz
tak az uraságékhoz. Julis asszony 
elővette a sifonérból a nagykendőnek 
használt lábtakarót, beleburkolózva 
ment a kastély udvarára az orvosért.

— No menyecske, mi baja van ? 
Mije fáj ?

— Hogy nekem mi fáj, azt kérdi 
galambom doktor úr ? Hát ’iszen fáj 
nekem is hátam, derekam, lábam, 
hogy majd elszakadnak.

— No, persze, mert agyon dolgozza 
magát s rosszul táplálkozik.

— De ha muszáj dolgoznom, mert 
szegény uram nagy beteg!

— Az is ?
Még csak az a nagy beteg. Éppen 

azért könyörgöm ássan a nagyságos 
doktor urnák, legyen olyan kegyes, 
szives megnézni és meggyógyítani.

Az orvos alig tett Julis asszonnyal 
három lépést, megrökönyödve állt 
meg:

— Ne te, ne ! hol vette azt a pok
rócot ?

— Az uram hozta katona korában.
— Mi a pokol! a Lőcs Pista ?
— Igen az az uram, tán ismeri 

nagyságos ur is!
— De még mennyire ismertem az 

akasztófára valót! — szólt az orvos, 
ki nem volt más, mint Kopácsy ez
redorvos. Ugyanis nyugdijaztatta 
magát, visszaköltözött szülővárosába 
s ott gyógyított.

Istók azalatt a kályha előtti pad
kán ült. Ölében oly óriási tál volt 
tele pirosodó, ropogós fánkkal, mint 
egy rosta, tömte magába kegyetlenül, 
hogy remegett bele. S amint belépett 
az egykori gazdája, úgy a padra tette 
a fánkostálat, hogy ketté repedt. Má
sik minutában már a felbontott ágy
ban volt s úgy betakarózott, hogy 
feje búbja sem állt ki.

— Tyíi ha, meggyulladt az a párna! 
hamar vizet, hogy lángra ne lobban
jon ! — kiállton Kapácsy, mire Istók 
ijedten dobta le magáról a takarót.

— Ahá, így vagyunk! Hadd lám, 
mi bajod van, te pokróc tolvaj!
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Feszty: „Krisztus temetése,“

A nagy be
teg megré
mült s elhízott 
szíve erősen 
dobogott.

— Ugy-e 
nagyságos 
doktor ur, 
nincs vizi-

betegségben ?
— kérdezte 
rettegéssel 
Julis asz- 

szony.
— Oh, de

hogy, — szólt
* Kopácsy,

mialatt falhoz támasztott botja után 
nyúlt. — Más kutya nyavalája van 
ennek, mint látom. No de meggyó
gyítom izibe.

Ezzel olyant suhintott botjával Is
tókra, mint a patakban mosó asszo
nyok súlyokkal a vászonruhára.

— Te országos gazember, te ! Be
tegnek teteted magadat, hogy ez a 
vérszegény asszony dolgozzon min
dent helyetted s meghízol, mint egy 
gőböly I

Még a második ütést megkapta 
Istók, de már a harmadikat nem várta 
be. Kiugrott az ágyból, mint a villám, 
repült ki a szobából s elrejtőzött a 
szalmakazalok közé.

*
Csoda hatásúnak bizonyult Ko

pácsy ezredorvos ezen gyógyítási 
módja. Istókból ugyanis a lehető leg
szorgalmasabb ember lett, minek kö
vetkeztében a szeszfogyasztásról is 
annyira-mennyire leszokott. S pár év 
múlva még bírónak is megválasztot
ták. így elérte azon rangbéli magas
latot, hol Lőcs István bíró ur titulus 
járt ki neki.

Igaz, hogy nem sokáig tartott ezen 
dicsőség, mert a szigorú főszolgabíró 
derűre-borura megbírságolta és fegyel
miket akasztott a szegény Pista, de
hogy : Istók, vagy is no — István 
nyakába.

A kivándorlás.
Nagy gyönyörűséggel olvastam 

azokat a szép közleményeket, melyek 
az amerikai magyarok életéről e lap 
hasábjain megjelentek. Hű képet 
nyújtottak ezek arról, hogy minő 
sok előnyt tud nyújtani Amerika a 
kivándorlóknak, hogyan megbecsüli 
munkaerejüket, milyen becsületesen 
megfizeti munkájukat. Mikor olvastam, 
szinte megelevenedett előttem az a

Könyves Kálmán jogosításával

nyüzsgő embertömeg, mely egyesíti 
a világ minden nemzetét s mely a 
munkát tekinti az élet legfontosabb 
feladatának. Erre gondolva meg is 
értettem, hogy miért tódul ki oly sok 
munkabíró férfi, asszony, sőt most 
már fiatal leány is, jó magyar véreink 
közül Amerikába.

De hát ez olyan kérdés, hogy azt 
pusztán a megértéssel elintézni nem 
lehet. Mert nem arról van szó, hogy 
ismerjük-e a kivándorlást létrehozó 
okokat, nem is arról, hogy micsoda 
hasznot biztosít az egyes embereknek, 
hanem arról, hogy végeredményben 
nyer-e, avagy veszít a kivándorlás 
által édes magyar hazánk, jó magyar 
nemzetünk. Ez a kérdés. Éppen azért 
megítélésénél fel kell emelkedni a 
magyar nemzet érdekének magas
latára s igy kell megállapítani a 
kivándorlás mérlegét.

Nem tagadhatjuk, hogy a kiván
dorlás nagy vagyonszaporodást jelent 
Magyarországnak. A kivándorlók java 
része azzal az eltökélt szándékkal 
megy ki Amerikába, hogy ott egy 
pár ezer koronát összegyűjt. A bir
tokukon levő régi terhet, az otthoni 
nehezebb élet által fölhalmozott adós
ságot itt akarják letörlesztgetni. Itt 
gyűjtenek egy kis pénzt földvásár
lásra, házépítésre. Innen van, hogy 
a magyar kivándorlók ott kinn rosz- 
szul élnek s még a szükséges élelmet 
is megvonják maguktól. A pénz pedig 
csak úgy dől be Magyarországba.

Pontos számítást nem lehet csinálni, 
mert a pénznek csak egy része jön 
postán, a többit bankok küldik, vagy 
a hazajövök magukkal hozzák. Bizo
nyos azonban az, hogy ez az összeg 
évről-évre emelkedett, mig végre 
most elérte a 200 millió koronát. 
Bizony ez nagy pénz! És elképzel
hetjük, hogy milyen nagy dolog az, 
mikor egy ország évenként Ameriká

ból 200 mil
lió koronát 
kap. Mert 

végtére is az 
a nagy pénz 
itt van mi- 

nálunk és itt 
marad a mi 
országunk

ban
Igen ám, 

csakhogy ez
zel a nagy 
pénzbeözön- 
léssel nagy 
veszedelmek 
járnak. A föl

dek értéke aránytalanul felszökött. 
Nemcsak hogy drága lett, hanem 
olyan összegen vásárolgatnak egy- 
egy holdat, a mennyit bizony 
nem ér meg. Nehéz belőle kihozni 
a vételár kamatját. Így azután nem 
csoda, hogy mindennek felhajtják az 
árát s majd elnyeli az embert a 
nagy drágaság.

Ezenkívül a nagy vagyonszaporulat 
együtt jár a nagy emberveszteséggel 
És ez természetes is. Mert minél 
több ember van odakinn Amerikában, 
annál több marad végleg ott. Ki is 
számitották, hogy évenként mintegy 
120 ezer ember keres uj hazát az uj 
világrészben. Borzasztó nagy szám 
ez ! És hiába vigasztalgatjuk ma
gunkat azzal az önámitással, hogy 
hiszen a legtöbb úgyis visszajön. 
Mert nem igaz, a legtöbb kinn 
marad Amerikában. — Azok, kik 
ezzel a kérdéssel foglalkoznak, azt 
mondják, hogy évenként csak 70 ezer 
embert kapnak vissza, a többi pedig 
oda kinn marad. Tehát elveszítünk 
évenként 50 ezer embert. Odakinn 
csak az erős, egészséges embereket 
eresztik be. Elmegy tehát évenként 
120 ezer ép, erős magyar s odakinn 
marad közülök 50 ezer ép, erős 
magyar ember. A többi hazajön 
ugyan, de nem merném megvizsgál
tatni őket, hogy hányán hagyták kinn 
erejük, egészségük javát. A szivüket, 
a lelkűket se merném megmérni és 
nem szeretném megkérdezni őket: 
meg tudnak-e szokni, boldogok-e a 
régi hazában ?. . .

Bizony szomorú számok ezek. Azt 
mutatják, hogy jó magyar hazánk 
évről-évre sokat vészit. Legjobb 
munkaerőink elmennek s idegen nem
zetnek kamatoztatják erejüket és 
verejtékezésüket. Mi meg itthon sor
vadunk, mint a beteg ember.

A költő olyan szépen énekli:
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»Hazádnak rendületlenül légy híve 
óh magyar!. . .  Itt élned, halnod 
kell!« De hát most nem az az idő 
járja, hogy szavalatokkal vissza 
lehetne tartani az Amerikába tóduld 
embertömeget. Hanem olyan törvé
nyeket kell hozni, melyek megköny- 
nyitik a nép terhét. Fel kell szaba
dítani a régi kötött birtokokat, hogy 
a szegény ember ne keresse idegen 
világrészben azt a földdarabot, melyen 
megélhet, hanem találja azt meg itthon 
is. Meg kell teremteni a magyar 
ipart, hogy a tétlen kezek munkát 
találjanak. Akkor aztán lassanként 
eljön az a boldog idő, melynek el 
kell jönnie. Akkor a magyar nem 
keresi boldogulását idegenben, hanem 
itthon marad, itthon dolgozik s élete 
munkájával nem egy idegen népet, 
hanem saját nemzetét gazdagítja.

A régi hit.

Ez a kis történet még akkor tör
tént, mikor a törökök seregei orszá
gokat törtek össze s az emberek 
ezreit bilincsbe-verve hajtották saját 
földjükre. Egy fiatal gyereket is el
raboltak. Otthon azután munkába 
állították s beosztották a cselédek 
közé. Múltak az évek s erős ifjú lett 
a fiatal gyerekből. Törökös volt a 
ruhája, életszokása, csak a szive, 
meg a hite volt a régi. Hiába! azt 
nem tudják olyan könnyen megvál
toztatni. Történt egyszer, hogy ki
küldték a földre szántani. Hát amint 
megy az eke után, egyszerre csak 
eszébe jut, hogy otthon, az ő régi 
keresztyén otthonában nagy ünnep 
van. Vasárnap van; még hozzá 
husvét vasárnapja. Valami szent ér
zés ébredt a szivében. Úgy érezte, 
mintha otthon lenne kicsiny faluja 
templomában és hallgatná az orgona 
búgását. Eleinte csak lassan dudol- 
gatta, azután egyszerre csak fenn
hangon énekelte: Jézus él, feltáma
d o tt!... A széles országúton éppen 
akkor gördült arra egy fényes hintó. 
Az a gazdag ruhájú ember, ki benne 
ült, megállította kocsiját s csodál
kozva hallgatta saját anyanyelvén 
egyháza húsvéti énekét. Éppen a 
szegény fiú nemzetének a nagykö- 
vetje volt. Odasietett hozzá, kikér
dezgette, megölelte, majd gazdagon 
megajándékozta. Mikor a mi derék 
fiunk este felé haza ment, még ak
kor is énekelgette : Jézus él, feltáma
dott!. . .  Rá egy év múlva a nagy
követ közbenjárására visszakapta sza
badságát és haza mehetett. Otthon

azután mindenkinek elmondotta, hogy 
ő a feltámadott Krisztusnak köszön
heti szabadságát. És senkise énekelt 
olyan buzgón abban a kis falusi 
templomban, mint ő !

A tejszövetkezetröl.
ii.

Az előbbi cikkemben elmondtam, 
hogy hogyan ne alakítsunk tejszövet- 
kezetet. Most röviden összefoglalom, 
hogy melyik eljárás a leghelyesebb 
tejszövetkezet megalakításánál. Hát 
először is álljanak össze a falu 
gazdái. írjanak alá egy általánosan 
kötelező nyilatkozatot, amelyben egye
temleges felelősséget vállalnak a kia
dásokért, valamint azért is, hogy tej
terméküket senkinek másnak nem 
adják, mint a szövetkezetnek. így, ha 
már napi átlagos 300 liter tejre, szá
míthatnak is, biztositva lesz annak 
fennmaradása.

Igen természetes, hogy minél több 
a tejhozam, annál több lesz az osz
talék is literenkint, mert a kiadások
ból egy-egy literre kevesebb esik. 
Hogy példával éljek : ha egy hónap
ban bejön 30 ezer liter tej erre van 
100 korona kiadás, egy literre esik 
3 tízed fillér. Ha pedig csak 5 ezer 
jön be, a kiadás mégis 80, vagy 
100 korona, egy-egy literre esik 2 
egész fillér, ami pedig aztán óriási 
különbség.

Elsőben is, keresni kell egy olcsó 
és alkalmas helyiséget, még pedig 
olyant, ahol a kút, vagy az udvaron 
vagy legalább is nagyon közel van, 
nem azért ám, hogy a tejet jobban 
lehessen vizezni, (ami némely asz- 
szonynál amugyis könnyen megtör
ténik) hanem azért, mert a tejcsar
nokban a hűtés, mosás, melegítés 
egyaránt sok vizet igényel.

Keresni kell alkalmas egyént, aki 
a kezelést tisztességes díjazásért el
fogadja, a napi hozamot elkönyveli. 
Nálunk a könyvelést, számadások 
készítését maga a tanító végzi, azért 
kap, a helyiségbérrel együtt 20 ko 
rónát, a kezelők pedig a szállítással 
együtt 40 koronát kapnak havonkint.

Ha már ez mind megvan, érint
kezésbe kell lépni, valamelyik vaj
kereskedővel, mert a vajkészités 
többet jövedelmez, mintha csak tej
szint készítenek. Ezt én ugyan gya
korlatból nem tudom, de legalább 
hallottam az ilyen szövetkezeteket 
alakított tanító uraktól.

Itt ismét a tanító! Hát igenis a

tanító urakat meg kell nyerni az 
ügynek, mert ezek nélkül bajosan 
felelhet meg a szövetkezet felada
tának.

Vannak szövetkezetek, amelyek 
szinte ilyen szűk keretek között 
kezdték és 5 6 év múlva, már
egész házat építettek saját céljaiknak 
megfelelőleg.

Én már 10 esztendős múltra te
kinthetek vis-za. Ezen idő alatt ki
osztottam a községben közel 100 ezer 
koronát. Pedig nagyon közel van 
hozzánk a város, ahol 16 -20  fillér
ért is veszik a tejet, igy sokan ott 
értékesítik azt, de csak azok, akik az 
eltöltött időt nem számítják pénznek.

Mert minden körülmények között 
a piaci árulás belekerül egy félnapi 
időbe, ami a szorgos mezei munka 
alkalmával felér legalább is egy ko
ronával. No meg helypénzt is kell 
fizetni. Amit árul, egy részét el is 
vásárolja, kicsiny összegekben kapja, 
nem tudja láttatját mutatni.

A múlt években kiváncsi voltam 
egy nálunk levő család tejhozamának 
az eredményére. Egész évben hordtak 
tejet, természetesen, egyszer többet, 
máskor kevesebbet. — Volt négy te
henük, ezek után kaptak 4 borjut, 
ezeket választó korukban eladták 
280 koronáért. Tejért bevettek 600 
koronát, igy a négy tehén 880 kor. 
hasznot hajtott s azonkívül maguk 
is ettek a tejből, és még a mezei 
munkát is elvégezték teheneikkel. 
Bizony szép eredmény!

Hát még ha azt a körülményt is 
felemlítem, hogy a sovány tej mennyit 
ér a sertés hizlalásnál ?! és milyen 
olcsón (2 fillérért) juthat hozzá a 
szövetkezeti tag

Mennyi munkaidőt megtakaríthat 
az egyén! mind-mind olyan körül
mények, melyek a fenti állításomat 
igazolják. Csak egyszerre nagyban, 
meggondolatlanul, előkészületlenül 
nem kell kezdeni, mert úgy járhat
nak, mint kezdetben mi jártunk.

Ha még valaki apróbb részletek 
felöl is tájékozódást akarna szerezni 
magának, úgy írjon a »Harangszó« 
szerkesztőségének az majd — álta
lam — megfelel a kivánalmaknak.

Hegyháti.

A legjobb vígasztalás.

Ha Luther Márton, a nagy refor
mátor kimerült a sok munkában, vagy 
az életharcaiban egy-egy pillanatra el
csüggedt, akkor mindig ezzel a szó
val vigasztalta magát: ö é l!.. Sok-
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szór felugrott az asztaltól, krétát vett 
kezébe s ezt a két_ szót írta az aj
tókra: „Ö é l! .. Ö é l ! . .“ Megkér
dezték, hogy mit jelentenek ezek a 
szavak. Ő pedig így szólt: „Jézus él, 
azért érdemes nekünk is élnünk. Ha 
ő nem élne, akkor egy pillanatig se 
volna érdemes élni! Mert ő él, azért 
élünk mi is ! .. “ Ez a legjobb vígasz
talás !

Ki volt az ostoba?

A Frankfurt és Bázel közt robogó 
gyorsvonat egy kis község mellett 
ment el, melynek közepén egészen 
új templom karcsú tornya volt lát
ható. Egy fiatal, pelyhedző állú em
ber gúnyosan megszólalt: no ! ezek 
is okosabbra adhatták volna a pén
züket ! Inkább építettek volna egy 
mulatóhelyet vagy színházat.

Szomszédja, egy egyszerű ruhájú 
polgárember csodálkozva kérdezte: 
„ugyan, mi baja van a templommal ?“ 
„Eh, — felelt a másik, ma már

úgyis csak az ostobák mennek a 
templomba.“ — „Hát akkor ostoba 
vagyok“ — felelte nyugodtan az 
egyszerű ember. „Én is az ostobák 
közé tartozom —- szólalt meg egy 
harmadik — mert minden vasárnap 
templomba megyek. Különben egye
temi tanár vagyok.“ „Én pedig — 
szólalt meg egy másik férfi — tör
vényszéki biró vagyok, de éppen így 
teszek." „Én meg — szólalt meg a 
kocsi másik sarkából valaki — gim
náziumi igazgató vagyok, de azért 
jó keresztyén módjára élek.“

A négy „ostoba ember“ barátsá
gosan kezet szorított egymással s a 
következő pillanatban szeretettel be
szélgetni kezdtek komoly vallási kér
désekről. A pelyhedző állú „okos 
ember* pedig megszégyenülve üldö
gélt a kocsi sarkában.

.Lássátok, minémü szeretetet adott 
nékünk az Atya, tudniillik, hogy Isten 
fijának hivattassunk.

1. Ján. 3, 1.

A biblia értéke.

A kínai nagyon nyerészkedő nép, 
mindent anyagi haszonért tesz. Nem 
is tudják elképzelni, hogy valaki meg
győződésből keresztyénné lehet, ha
nem azt gondolják, hogy ezek pénz
ért engedik megkeresztelni magukat. 
Egy keresztyén kinait megszólította 
egyszer a szomszédja: „mondd csak, 
mennyit adtak neked, a miért ke
resztyéné lettél ? Húsz tallért ?. . .  “ — 
„Sokkal többet!“ — felelt az. — 
„Száz tallért?..“ — Még többet. — 
„Ezer tallért?..“ — „Még többet.“ 
Többet adtak, mint amennyit érne 
ez az egész hegy, ha ezüstből volna, 
mert ezt a szentkönyvet, a bibliát 
adták nekem. Ez tanít meg az igazi 
életre. Ez tanít meg arra, hogy mit 
higyjek Istenről, Krisztusról, Szent- 
lélekről, mit kell tennem üdvösségem
ért. Nekem ez a könyv a legértéke
sebb, ezt kaptam tőlük. . . “

Hát neked mennyit ér a biblia ?

Olvasóinknak, munkatársainknak, 
a lelkész és tanító uraknak kívánunk 
Istentől megáldott húsvéti ünnepeket! 
Jelen számunk mellékleteképpen Házi 
oltár cím alatt a vallásos érzés erő
sítésére külön ünnepi elmélkedést ad
tunk ki, mely mellett a házi istentisz
telet egész anyaga feltalálható. Legyen 
ez a \kis füzet olvasóinknak szívesen 
látott ünnepnapi vendége. A Házi oltár 
külön is, 4 fillérért kapható.

A mai számmal befejezzük az első 
félévet. Hátralékos előfizetőinket kér
jük: újítsák meg mielőbb előfizeté
süket.

Itt értesítjük olvasóinkat, hogy a 
bibliai képek a lelkész és tanító urak
nál megtekinthetők.

Az egyház köréből.

Halálozás. F. hó 25-én meghalt 
Bátapátiban a gyülekezet érdemes 
lelkipásztora Kracher György a toina- 
barsomogyi egyházmegye pénzügyi 
bizottságának, a mecsekvidéki tanítói 
egyesületnek elnöke, a délvidéki lel- 
készi egylet alelnöke életének 55, 
lelkészkedésének 31-ik évében. Teme

tése a hívek, tanitók és lelkésztársai
nak nagy részvéte mellett március 
27-én ment végbe.

Budapesten elhunyt március 26-án 
életének 68 évében dr. Károlyi Antal 
vasvármegye ny. alispánja, volt orsz. 
gyűlési képviselő, kir. tanácsos. Míg 
egészsége engedte élénk részt vett 
egyházunk ügyeiben is. Halálával 
gyászba borította a Kemenesalja ne
ves ev. családjait: a Károlyiakat, 
Barcákat, Berzsenyieket. Temetése 
Szombathelyen volt március 28 án.

A biblia ünnepe. Szép ünnepet ült 
a napokban a nagy angol nemzet. 
Hálával, kegyelettel emlékezett meg 
arról, hogy 300 évvel ezelőtt fordí
tották le angol nyelvre az egész 
bibliát. Terjesztését sokáig meggá
tolták, de végtére a nép lelke annyira 
követelte, hogy a szent-könyvet nem 
lehetett többet elzárni előle. Az or
szágos ünnepély kiemelkedő, igazi 
bibliai gondolata volt, mikor a mi
niszterelnök arról beszélt, hogy az 
angolul beszélő népeket a biblia 
tartja össze legerősebben, s hogy a 
háború ellen semmise védhet meg 
annyira, mint a biblia szelleme. Ér
dekes, hogy mi magyarok 21 évvel

előbb nyertünk teljes magyar bibliát 
Károli Gáspár fordításában.

Vallásos estély. A szombathelyi 
ev. gyülekezet a felállítandó diako- 
nissa intézet javára ismét vallásos 
estélyt tartott a templomban. Az 
estélyen ének- és zeneszámok mellett 
Dr. Valkó Miklós törvényszéki biró 
tartott gondolatokban gazdag felol
vasást „Az Isten léteiéről.“

Lelkészbeiktatás. Örömünnepet ült 
március 26-án a bisbabot-bodonhelyi 
ág. h. ev. egyházközség. A győri 
egyházmegye esperese, Horváth Sá
muel téthi lelkész ekkor iktatta ünne
pélyesen hivatalába a gyülekezet egy
hangúlag megválasztott lelkészét Ihász 
Lászlót. Az uj lelkész, kit a gyüle
kezet egyhangú bizalmával tisztelt 
meg, édesapjának, a gyülekezet 41 
éven át buzgó hű lelkipásztorának 
örökét vette át, hogy építse szülő
falujában a Krisztus anyaszentegy- 
házát. Az az érzelem, melyet a szép 
ünnepély a résztvevőkben ébresztett, 
legyen állandó, s segítse őket a gyü
lekezet felvirágoztatására.

Egy lelkész fogadtatása. Megható 
fogadtatásban részesítette a kölesdi 
ev. gyülekezet uj lelkészét Fábián
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Imrét. A gyülekezet összesereglett 
híveinek és gyermekseregének élén 
Knábel Vilmos tanító üdvözölte az 
uj lelkészt költői szép versben. Az 
üdvözlésre Fábián Imre lelkész meg
hatóban válaszolt.

Nagybábony ünnepe. Szép ünnepe 
volt a hitbuzgó nagybábonyi gyüle
kezetnek. Horváth Sándor főesperes 
a köinyék papságának részvétele 
mellett hivatalába iktatta a gyüle
kezet egyhangúlag megválasztott lelké
szét: Bándy Miklóst. A templomi 
ünnepségen, melyen az uj lelkész 
gondolatokban gazdag, szép beszédet 
mondott, részt vett az egész gyüle
kezet, a ref. egyházból számosán s 
a vidékről egybejöttek serege. Isten
tisztelet után gazdag lakoma volt a 
lelkészlakon, melyen számos felkö
szöntőben ünnepelték az uj lelkész 
és gyülekezet frigykötését.

Itthonról.

A király Budapesten. Egy fővárosi 
lap azt a hirt hozza, hogy a király 
május havában ismét Budapestre ér
kezik s mintegy három hetet Magyar- 
országban tölt.

A nemet császár diplomája. A ko
lozsvári egyetem nem régen — mint 
azt annak idején megírtuk — Vilmos 
német császárt díszdoktorrá válasz
totta. Most elkészült a rendkívül dí
szes kiállítású diploma s azt legkö
zelebb külön küldöttség adja át a 
német császárnak.

Budapest és a róm. kath. templo
mok. Az ország fővárosának 1911. 
évi költségvetése szerint a róm. kath. 
egyháznak templom építésre és reno
válásra a következő összegeket irá
nyozta elő:
Az V. kér. lipótvárosi templomnak:

90.154 K.
a plébániai templomoknak: 17.000 „ 
az angolkisasszonyoknak: 50 000 ,. 
a dominikánusoknak: 25.000 „

Összesen: 182.0C0 K,
Ebbe az összegbe természetesen 

egyéb iskolai és egyházi személyi 
kiadások nem foglaltatnak. Azok még 
ezen kívül terhelik a költségvetést.

A hortobágy öntözése. A Hortobágy 
hasznosítása végett a földmívelési 
kormány terveket készíttetett öntöző
csatorna építésére. A terv szerint a 
csatornaépítést ősszel megkezdik. A 
csatorna a Tisza vizét viszi a Hor
tobágyi.

A földgáz. Hat évvel ezelőtt Csa- 
nádapácán gőzmalmot épített az

ottani jegyző. Hogy vize legyen, ar
tézi kutat furatott. Legnagyobb meg
lepetésére az artézi vízzel együtt 
földgázt is nyert. Nemsokára kiderült, 
hogy a kút óránként 12 ezer liter 
gázt szolgáltat. A malmot már hat 
év óta tartják üzemben s hogy mily 
nagy a gazdasági értéke, bizonyítja, 
hogy a malom tulojdonosa évi l8 
ezer, tehát hat év óta több mint 
100 ezer koronát takarított meg a 
fűtőanyagban.

Az ország dolgáról.

A képviselöház befejezte a költség- 
vetés általános vitáját s megkezdte 
a részletes tárgyalást. Kiemelkedő 
mozzanata a sok gyűlésnek egyetlen 
egy se volt. A széksorok üresen tá- 
tonganak, mert , a képviselő urak 
nagyon gyéren látogatják a gyűlése
ket. Az egyik képviselő beszédében 
volt egy életrevaló gondolat. Azt 
sürgette ugyanis, hogy az állami 
gondozásban levő gyermekeket ma
gyar vidékekre kell kihelyezni, hogy 
magyar érzésüek legyenek és szeres
sék hazájukat. Sürgette azt is, hogy 
a sok gyermekes, szegény családo
kon segítsen az állam és pedig olyan
formán, hogy 2—3 gyermek eltartá
sáról és neveltetéséről ő gondoskodik.

Kivándorlók lelkésze. Fővárosi la
pok közölték azt a hirt, hogy a kor
mány Newyorkban. a kivándorlók 
lelki ügyeinek ellátására róm. kath. 
lelkészi állást szervez. így tehát a 
róm. kath. vallású kivándorlók mi
helyt Amerikába érkeznek, megtalál
ják lelkészüket, ki velük érez s 
anyanyelvükön beszél. Mindez na
gyon szép dolog. Csak azt nem ért
jük, hogy miért nem gondoskodik a 
kormány ugyanígy a protestáns val- 
lásuakról is.

Hány milliót adunk Becsnek? So
kat beszélünk arról, hogy pártolni 
kell a magyar ipart s ha csak lehet, 
magyar portékát kell vásárolni. De 
hát a számok ugyancsak ránk cáfol
nak. Megmutatják, hogy dacára min
den sok beszédünknek, mi mégis 
sok-sok milliót odaajándékozunk Bécs- 
nek, vagy mondjuk Ausztriának. A 
legutolsó kimutatás szerint 1911. évi 
február havában 75 millió kor. értékű 
magyar árut szállítottak Ausztriába, 
de ugyanekkor 102 millió kor értéküt 
hóztak be Ausztriából. Tehát csak 
ebben az egy hónapban 27 millió 
kor.-t ajándékoztunk oda Ausztriának.

Legelöjavítások 1910-ben Az 1910. 
év folyamán a földmivelésügyi mi

nisztérium segítségével 19 ezer hold 
községi és közbirtokossági legelőterü
leten végeztek javítási munkálatokat. 
A javítások a földmivelésügyi minisz
térium részéről kiküldött szakemberek 
útmutatása alapján történtek és a 
fűmagkeverékek összeállításáról is a 
minisztérium gondoskodott. A költ
ségekhez az állam 170 ezer koroná
val járult hozzá.

A nagyvilágból.

Oroszország és Kína. Az a súlyos 
bonyodalom, mely már-már egy véres 
háborúval fenyegetett, mégis csak el
simult. Kina teljesítette Oroszország 
kívánságait, úgy hogy ez idő szerint 
legalább biztosítottnak látszik a béke. 
Csak az a kérdés, hogy meddig. 
Olyan hírek is érkeztek, hogy a kí
naiak Mongolország íelé nagyon sok 
sereget küldenek. Attól lehet félni, 
hogy a háború előbb-utóbb mégis 
kitör.

Albán lázadás. Albániában az al
bánok évek óta tartó elégedetlensége 
ismét nyílt forradalomba tört ki. Nem 
akarnak fejet hajtani a konstanti
nápolyi rendeletnek, nem akarnak 
adót fizetni és újoncokat állítani. A 
fölkelők száma több mint ötezer. A 
török seregek és a lázadók közt több 
véres összeütközés volt már, mely
nek több száz halottja volt.

Borzalmas szerencsétlenség történt 
Nevv-Yorkban. Egy 12 emeletes ház 
hetedik emeletén egy celuloid gyár
ban robbanás történt, úgy hogy csak
hamar lángba borúit az egész ház. 
A gyárban 1500-an dolgoztak, kik 
hanyat-homlok menekültek a biztos 
tűzhaláiból. Fájdalom így is mintegy 
150-en bennégtek és pedig nagyrészt 
fiatal leányok.

Kigyulladt iskola. Könnyen végze
tessé válható tűz ütött ki Nevvyork 
egy iskolájában. Éppen tanítás idő 
volt s a gyermekek mind osztályaik
ban voltak, mikor sürü füst felhő 
jelezte a veszedelmet. Szerencsére az 
igazgató és tanítók nem veszítették el 
fejüket, bátorságot öntöttek a gye
rekekbe, úgy hogy mindannyian meg
menekültek. Az iskolában a vesze
delem idején kétezerkilencszáz tanuló 
volt.

Feszty „Krisztus temetése“ gyö
nyörű szép hármas kép, melynek 
kisebbített lenyomata mai számunk
ban látható, Könyves Kálmán kiadása 
és stilizált arany keretben 142 koro
náért kapható,
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Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot
Április 16. vasárnap Ev. Márk. 16., 1—8.

„ 17. hétfő Ev. Luk. 24, 13—35.
„ 18. kedd I Kor. 5., 6 8
„ 19. szerda I. Apóst. 10., 34—41.
„ 20. csütört. Máté 28., 16 20.
. 21. péntek I. Ján. 5., 6—8.
„ 22. szombat Ján. 20., 24—29.
„ 23. vasárnap Ján., 20., 19—23.
» 24. hétfő Zsid. 13, 20-21.
„ 25. kedd Ján. 11., 25—26.
„ 26. szerda 1. Kor. 15 , 20.
„ 27. csütörtök Philippi lev. 4., 7—9.
„ 28. péntek János Jelenések 17—18.
„ 29. szombat I. Peter 2., 21—25.

Gabonaárak.

A dunántúli evang. 
egyesület

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
1911. április hó 10-én. könyvnyomdája és
. _ __ _ 21.60_21.801 könyvkereskedéseBúza— — — -

Rozs— — — — 15.40—16.— I 
Árpa— — — -  15-90—
Zab — — — — 18. —
Kukorica — — — 13.60—
Hajdina — — — J4. —14 40 
Bab fehér— — — 20. — 
Bükköny — — — 20. —
Lóher — — — 130. —
Lenmag — — — 36. —

Az árak 100 kilogrammonkint ko
rona értékben értendők.

Szentgotthárdon.
Ajánja a nagytiszteletü 

lelkész urak nagy
becsű figyelmébe rak

táron lévő egyházi 
nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

Egészséges! !  O l c s ó ! !  Kellemes! !
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

* K É S  n é lk ü l b o ro tv á l *
R A S O M  1 kg. ára 30-szori borotválko- 

n o U  ' záshoz 3 korona előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R o c n l í n  * Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n a o U l l l l  . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖ3-UTCA 33. SZÁM.

POHL G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

A lapítta to tt 18S6. —  Szám talan kitüntetés, 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se  törje  a fe jé t azon ,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Myomatott Wallis«* Bét* rülamtUwaA könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

O
lcsó horganyozott drótfonatok!
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Im ádság1.
Irta s elimádkozta husvét ünnepén búcsúbeszéde után 

Sántha Károly.
Örök dicsőség Néked, oh nagy Isten,
S szívbéli hála e szép ünnepért!
Nincs semmi már, mely minket megrémítsen:
Ma minden szenvedésünk véget ért.
Bár földi örömünk legszebb virága 
Sokszor elfonnyad s nem nyílik ki többé:
De az Urban való öröm, e drága,
El nem hervad, boldogít mindörökké.

Urunk hordozta a kinos keresztet,
Fejére tőnek töviskoszorűt;
A szent igazság megtiporva vesztett,
S föld is megindult, ég is elborult.
E földön, oh igazság, ez a sorsod,
S úgy tetszik, hogy nem kelsz fel soha többé; 
De husvét jön s széttöröd a koporsót 
És diadallal ragyogsz mindörökké!
Nehéz kérdésen gyötrődik az e lm e:
Feltámad-e a sírból a halott?
Meghalt Ő is, az élet Fejedelme,
De hála! Harmadnap feltámadott.
Kedves halottak, sír bennünk a lé lek :
Nem látunk itt titeket soha többé;
De a győző Jézus igy sz ó l: Én é lek !
Éltek ti is, híveim, mindörökké.
Hajh! elmúlik itt minden e világon,
A mi időnk nagysebten elrohan ; 
Gyönyörűségem, tündöklő világom  
Te voltál nékem s Te maradsz, Uram !
Hivatalát letészi a te szolgád,
S fájón tördeli e szó t: soha többé!
De áldva lesz, ha jól végezte dolgát,
S búcsúszava is áldás mindörökké!

Tavaszi »oudo 1 atolt.
Üdvözöllek barátságos égi hírnök, bájos tavasz! 

Ismét megérkeztél, körüllengsz bennünket enyhe fuvalla
toddal és azt súgod lelkűnkbe: íme én mindent új életre 
ébresztek ! — Igen, a mezőről eltünteted a tél fehér halotti 
leplét és zöld pázsitszőnyeget terítesz szét rajta. — 
Visszavarázsolod ismét a régi szép tájakat: a fát ékes 
lombdíszével, a rétet tarka virágaival, az árnyas erdőt 
éneklő madaraival. — A vidám pacsirta reggeli dala új 
munkára ébreszti a földmívest; dalával kicsalogatja az 
embert a nagy természetbe, hol virágok nyitják kelyhüket 
és a megérkező fecskék csicseregve köszöntenek bennün
ket a magas levegőégből. — Mindenütt új tenyészet I 
Minden ágból, minden repedésből új élet sarjadzik, sőt 
még a csöndes sírok felett is tavaszi pompa terül el. — 
Mindent visszanyertünk ismét, amit a tél elvett tőlünk 1

Csak hozzánktartozóink közül, akik nagy fájdal
munkra itt hagytak és porba hanyatlottak, a kik után 
annyira sóvárgunk, csak ő közülük nem tér vissza senki 
sem ! Egy se nyújtja felénk kezét. A jól ismert hangok 
közül csak az övék hiányzik.

És semmi jel sem hirdeti, hogy halottaink mégis 
élnek. Oda van tehát minden, a mi életünk egy része 
volt és örökre szét vannak szakítva azon kötelékek, 
melyek bennünket hozzájuk fűztek ! Mégis milyen élénken 
álltok szemeink előtt ti elhunyt kedveseink, mily híven 
emlékszünk arcvonásaitokra, milyen gyakran megcsendül 
fülünkben a ti hangotok! — Látlak téged szép gyász
ruhás alak bátran és megvigasztalódva a messzeségbe 
eltávozni jól végzett hivatásod tudatával. — A viszont
látásra ! — hangzik a rövid búcsúszó! — De milyen 
szomorú viszontlátás az, melyet az elhalványult élettelen 
porhüvely tár elénk. Ha néha-néha szükségét érezzük
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annak, hogy hozzánktartozóink sírjait 
fölkeressük és egy csöndes imádság
gal üdvözletét küldjünk nekik abba 
az ismeretlen hazába: úgy különö
sen #most^ tavasszal vezet szívünk 
vágyódása a néma temetőkertbe. Be
lépünk. Néma csend uralkodik körü
lünk. Lelkünket valami különös érzés 
ragadja meg. Eltűnik szívünkből a 
világ szeretete s imádkozva közele
dünk a halottak sírjához. Csak a 
templom, az istenháza kelt bennünk 
hasonló érzelmeket, félreismerhetetlen 
jeléül annak, hogy ezen hely is szent, 
miként amaz. — De éppen azért nem 
is tekinthetjük csupán temetőhelynek, 
hova csak a lélek porsátorait taka
rítjuk el. Istenit rejt ez a hely magá
ban, mert isteni lehellet leng körül 
itt bennünket és hatja át egész valón
kat ; Istennek vetése a temető az örök 
életre.

De hallga! Mit jelent az a hangos 
harangzúgás, mely a körös-körül fekvő 
helységekből felénk hangzik és nagy 
erővel ragadja meg szívünket? A 
vasárnapi harangszó az. De hallgas
sátok csak jól meg, hallgassátok a 
lelketekkel is és majd észreveszitek, 
hogy abban mindig megcsendül a 
húsvéti öröm hangja : az Gr feltáma
dott! Hiszen minden vasárnap hus- 
vétra emlékeztet és semmise juttatja 
eszünkbe a feltámadás szükségességét 
annyira, mint éppen a temető. A sírok 
közt járva, könnyhullatva és mégis 
megnyugodva mondogatjuk: az Ur 
föltámadott! Úgy lesz, amint Ígérte: 
a halálon vett diadalma után elhagyja 
a földet és visszatér mennyei atyjá
hoz. — Ott azután megdicsőülve 
örökké uralkodik s a benne hívők is 
élnek és örvendeznek a végnélküli 
boldogságnak. Bármily nagy legyen 
is ezeknek száma »az én Atyámnak 
házában — mondá Jézus sok haj
lékok vannak «

Tehát egykor mi is föltámadunk 
és viszontlátjuk egymást! Szűnjék 
meg hát könnyetek omlása kedves 
gyermekiek elvesztése fölött kesergő 
szülék; — ne sírjatok ti bánattól meg
tépett szívek! A kik az Úrban haltak 
meg, élnek! Nem azt szerettük, a mi 
por volt, hanem azt a nyájas, szelíd 
lelket, mely a barátságos szemekből 
felénk ragyogott. Ez a lélek nem halt 
meg, hanem abban az örök hazában, 
az üdvözültek társaságában örvendez 
Isten dicsőségének. Viszontlátjuk 
egymást!

Német eredeti után
Pulay Vilma.

S á n t h a  K á r o l y .
— Arcképpel. —

Évtizedek óta Dunántúl tolnai tájáról 
a vallásos,költészet tiszta hangjai száll
tak szét az egész országba. Gyönyör
ködtették, vigasztalták, erősítették az 
olvasók ezreit. Sántha Károly, a sár- 
szentlőrinczi tekintélyes gyülekezet ev.

prédikátorának ajkán csendültek ezek 
az édesszavú, meleg énekek. Azóta bi
zony nagy idők elmúltaki Meg is válto
zott sok minden. Elmúltak a hetvenes 
évek, utána a nyolcvanasok,..  . egy
szer csak nagyot fordult az idő kereke, 
átzökkent az új évszázadba, sőt an
nak is befutotta első tizedét. . .  A mi 
költő papunkat se kfmélgette meg

egészen; hóval hintette be fejét, meg 
is lankasztotta, meg is törte — lant
ján egyik húrt leszakgatta, a másikat 
pedig gyászfátyollal vonta be és tom
pábbra hangolta, — de azért mégis a 
régi maradt benn a lélek, s a régi lélek- 
ből a régi vallásos hit, a régi Isten- 
imádás énekei szállnak ma is felénk.

így azután alig akarjuk elhinni, 
hogy Sántha Károly ott hagyta régi 
gyülekezetét s nyugdíjba vonult. 
Pedig úgy van. Husvét ünnepén lé
pett utoljára szószékére. Bucsúzásul is 
a húsvéti öröm örökkévalóságát hir
dette. Mert nagypéntek hiába mondja: 
soha többé!... Husvét diadallal hir
deti: mindörökké!... Nyárnak végén
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jön az ősz, a tél, tán nem is lesz 
virulás soha többé, de utána jön a 
tavasz, — mindörökké! Öröm elmúlik, 
tán vissza se tér soha többé, de az 
Urban való öröm megmarad mind
örökké ! . . .  Ideíg-óráig veszt az igaz
ság egyesnél, egyháznál, nemzetnél, 
felsóhajtunk: soha többé, de a végén 
diadalmasan győz: mindörökké !.. . 
A bűn, halál tépi lelkünket, nincs 
nyugalmunk soha többé; -  de a 
Krisztus érdeme, az Isten kegyelme 
fölemel mindörökké!.. .  Elválás, halál, 
— óh nincs viszontlátás soha többé!..., 
de a Krisztus feltámadt, Te is élsz, 
Te is élhetsz mindörökké I. . .  Azután 
elbúcsúzott gyülekezetétől, meiyet 37 
éven át vezetett. Meg-megremegett 
hangja, mikor azt mondotta: immár 
néni hirdethetem néktek az igét soha 
többé, de a mit hirdettem, az marad
jon szívetekben megőrizve mindörök
ké ! Elválunk, nem látjuk egymást, 
talán soha többé, de maradjunk egyek 
& Szeretetben mindörökké!.. .

Ez a gyönyörű, mélyen megindító 
prédikáció zárta be Sántha Károly 
érdemes lelkészi munkálkodását. Erről 
ä munkásságról ő maga mondta egy
koron, hogy a Szentlélek szárnyán 
vitetett s hogy mindenütt a Krisztust 
hirdette.
„A Krisztust tudni vágyom,' hogy tanítsak, 
Vigasztalódom s úgy vígasztalok,
S hogy vétket és bűnt gyökerestül irtsak,
A bűnnek én mindennap meghalok. *

A biblia mellett ott volt kezében 
á lant. De azért pap maradt akkor is, 
ha lantját pengette. Legszebb költe
ményei a tiszta, vallásos érzés forrá
sából táplálkoznak. Különben élete 
külső körülményei is közreműködtek 
abban, hogy költővé fejlődött.

Kecskeméten 1840. október 22-én 
látja meg a napvilágot. Bölcsője fölé 
égy áldott lelkű, koráit éneklő, imád
ságokat mondogató édesanya hajol. 
Maga köré gyűjti Családját, — igy 
énekli a költő és „templommá lesz 
a kis szoba.“ Azután megcsendül az 
ének: „maradj Velünk mi Krisztu
sunk, mert már az éj felé vagyunk 1‘ 
Ez az édes anyai ének a vallásos 
lelkűiét mellett a költői hajlamot is fel
ébresztette lelkében. Az édes apja 
akkoriban gondnoka volt a kecske
méti gyülekezetnek. Házuk minden
napi vendégeként ott járt náluk a 
nagy Czékus, Kecskemét papja. Az 
iskolában két költő tanára volt: Bulcsu 
Károly és Obernyik Károly. Mikor 
Sopronba ment, akkor is érdemes 
irodalmi emberek vezérlete alá került: 
Király Józset Pál, Lehr Albert voltak

harangszó .

tanárai. A theológiai tudományokat 
Budapesten tanulta. Ott élt a költők, 
irók között, kik csakhamar felismerték 
költői hajlamait s buzdították a mun
kára. Különösen szeretetébe fogadta 
az ország papja: Székács József, ki
nek buzdítására vallásos verseket irt 
a „Lelki Kincstár“-ba. Arany János 
is megfigyelte a fiatal költőpap szép 
tehetségeit s arra ösztönözte, hogy 
költeményeivel keresse fel a Koszorú 
című folyóiratot. Jóval később Karsay 
Sándor, Gyurátz Ferenc püspökök 
egyházi énekek írására sarkalták.

A mi életének külső lefolyását illeti 
Pestről 1867-ben, Sárszentlőrinczre hív
ták segédlelkészdek. „Anyja csókjával 
és a bibliával ment a néphez pünkösd 
ünnepén.“ Innen egy év múlva Tolna- 
flémedi rendes lelkészszé választotta. 
Csak két évig hirdette itt az igét, 
azután Sandra, majd Várpalotára tá
vozott; 1876-han pedig első gyüle
kezete, Sárszentlőrincz hívta meg ren
des lelkészének. Azóta ebben a gyü
lekezetben működött egészen nyug
díjba meneteléig.

Ez alatt az idő alatt sorba jelentek 
meg művei. 1868-ban Egyházi költe
ményeit cím alatt adott ki egy kötetet. 
Megírta két imádságos könyvét: a 
Buzgóság könyvét és az Őrangyalt. 
Kiadta Adventi és böjti imádságait. 
1897-ben jelent meg újból egy vers
kötete Költemények cím alatt. És köz
ben is írt, dolgozott, eredeti művekkel 
és más nemzet vallásos remekeinek 
fordításával gazdagította ev. vallásos 
irodalmunkat.

Az utóbbi években úgy szólván 
minden erejét a most elkészült dunán
túli uj énekeskönyvnek szentelte. De 
azután meg is van munkásságának 
látszatja, mert a kiadott 600 ének 
közül 105 eredeti uj éneket és 69 
fordítást, illetve átdolgozást végzett ő. 
Bizony az uj énekeskönyv nem ké
szült volna el Sántha Károly gazdag 
költői munkássága nélkül. És milyen 
szépek énekei 1 Költészet mély vallá
sossággal egyesül bennük. Az erős 
hit művészi formában jelenik meg s 
a versek csodálatos szépen simulnak 
a korái melódiáihoz.

Költeményein mindig mély vallá
sosság húzódik végig. Élete sok szen
vedése megcsillanik hite erősségében. 
Szeretettel énekli meg a családi élet 
örömét, fájdalmát s igaz kegyelettel 
örök emléket állít jó édesanyjának, 
kit sírjába téve is áldva siratott, mert 
érezte, hogy az édesanya még sírjá
ban is áldja gyermekét.

Más költeményeivel is nagy sikerei
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voltak. Megkoszorúzta őket az Aka
démia, a Petőfi-, a Kisfaludy-Társaság. 
De ő azért tehetsége javát mégis csak 
a vallásos költészetnek szentelte. 
A biblia nemcsak a kezében, hanem 
a lelkében volt, úgy írta szebbnél 
szebb verseit.

Most azután elénk áll a mi büsz
keségünk, Sántha Károly, és azt 
mondja, hogy ő immár elfáradt, ne 
is várjanak tőle több dalt. Mi csak 
a fejünket rázzuk s a költő szavával 
azt mondjuk: ki élte kincsét ily ne
mesen feláldozá, az hiába mondja: 
soha többé, mert az Ur azt feleli: 
mindörökké 1.. .

A kis Mariska konfirmációs 
ruhája.

A kis Mariska a pitvarban ül. ölé
ben konfirmációs könyv. Fennhan
gon tanul. Buzgó foglalatoskodásában 
megzavarják a kis csirkék. Körülfog
ják s vézna mezítelen lábait megcsip
kedik. Éhesek s így figyelmeztetik 
kis gazdaasszonyukat.

Mariska jól tudja, mi kell nekik. 
Leteszi könyvét a szoba küszöbére. 
Szalad édes anyjához a kis zsellér 
viskó végében levő veteményes kertbe:

— Édes anyám 1 a kis csirkék enni 
kérnek.

Az édes mama kapájára támasz
kodik. Fáradt szegény. Délelőtt ruhát 
mosott, délóta pedig folyton kapál.

— Jól van, leányom — mondja 
Mariskának — menj a konyhába. 
Pádon találod a zsombort, van benne 
még egy kevés buzaocsó: végy ki 
belőle két félmarékkal. De többet ne 
ám, mert elfogy.

Éut vissza a kis Mariska. Parányi 
kezével kimarkol a zsomborból két
szer, óvatosan, hogy egy szem se 
vesszen kárba. Kötőjébe teszi, s onnét 
hinti a csirkéknek.

Kapkodják a kis jószágok a sovány 
búza szemeket. Ugrálnak ide s tova. 
Anyjuk, az öreg kotló is föl-föl kap 
egy szemet, s kottogva hívja magá
hoz a kicsikéit. Pár másodperc alatt 
eltűnik minden búza szem. Bizony, 
nem elég nekik. Mariskára tekint va
lamennyi, várva, hogy még hint nekik.

— Nem kaptok többet, pipikéim. 
— Szól bánatosan Mariska. — Nem 
lehet, mert szegények vagyunk. Vár
jatok holnapig. Akkor ismét kaptok.

A kis csirkék nem akarják ezt 
megérteni. Persze, nem tudják, mi a 
szegénység. Nem mennek el melőle.

Megsajnálja őket Mariska. Elő-
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keresi kis ozsonna kenyerét, abból 
morzsol nekik. Körülvizsgálja azalatt 
őket, hogy meg vannak e mindany- 
nyian ? Tizenkettőnek kell lenni, azt 
mondta édesanyja. Igaz, hogy ő még 
máig sem tudta megolvasni őket, 
mert folyton ide-oda szaladgálnak. De 
azért ismeri mindannyit. S megré
mülve veszi észre hogy a kis fekete 
nincs köztük: a kis cigány. Nézegeti, 
keresi erre is, arra is : nincs és nincs 
sehol.

Hosszas keresés után megtalálja 
végre az ól háta mögött, elnyujtózva, 
megdermedve a gyepen.

Mariskának könny gy űl a szemébe. 
Úgy megsiratja a kis elpusztult jó
szágot ! Kötőjében viszi megmutatni 
édes anyjának.

— Lássa, lássa, meghalt a kis 
cigány!

A mama is elszomorodik. Hogy is 
ne bánkódna, mikor olyan szegény s 
egyebe sincs ezeknél a kis jószágok
nál. A kis, düledező zsellérviskót is 
bérben bírja. És azt ígérte leányának, 
hogy csak jól vigyázzon reájuk, majd 
ha egy kicsit megnőnek, úgy husvét 
előtt egy héttel, elvisz közülök vagy 
nyolcat a városba, s eladja őket: 
vesz neki az árukon szép, fehér ru
hának valót. Megvarrja azt a konfir
mációjára. Mélyre vágja kapáját s 
azt mondja Mariskának:

— Tedd ebbe a gödröcskébe a kis 
elesetett.

Zokogva teszi bele a kis leány. A 
mama pedig két kapa földet tesz reá. 
Ezzel a kis cigány el van temetve.

— Ne sirasd, kis leányom. Maradt 
még tizenegy. Csak azokat tartsa 
meg a jó Isten. Négyet fölnevelünk 
közülök, hetet pedig eladok, azok 
árán is kapok neked szép, kis ruhát. 
Azért csak jól vigyázz reájuk, mikor 
nem vagyok idehaza, hogy ezek meg
maradjanak.

Vigyázott is a kis Mariska. Mikor 
hazajött az iskolából, bezárta az utca 
ajtót, hogy a kóbor oláh-cigányok 
be ne mehessenek. Enni adott a kis 
csirkéknek, majd pedig leckéjét tanulta. 
Készült a konfirmációjára.

Többnyire késő este jött haza az 
édes anyja. Napszámba járt, hol ka
pálni, hol meg ruhát mosni.

Elközelgett azonban a husvét. A 
kis csirkék is valamicskét meggya
rapodtak.

— No, lányom, holnap bemegyek 
a városba a csirkékkel s meghozom 
az uj ruhát.

A kis Mariska először ujjongott

örömében az uj ruháért. Majd pedig 
elszomorodott:

— Jaj, édes anyám 1 úgy sajnálom 
a szegény, kis csirkéket. Talán soha 
sem tudom elfelejteni őket.

Kora reggel felkelt az édes anyja, 
hogy jókor a városba juthasson. 
Ment az ólhoz az eladandó kis jószá
gokat összeszedni. De mily nagy lett 
a rémülete, hogy csak hült helyüket 
találta. Egyedül az öreg kotló volt 
ott, de az is megfojtva. Valószínű, 
hogy görény, vagy menyét tette e 
szörnyű pusztítást.

Szegény asszony 1 megeredt sze
méből a könny. Fojtogatta szivét a 
keserűség, a bánat.. . Csak hát an
nak a szegény gyereknek tudná vala
hogy megvenni a ruhát. De ha nincs 
miből. A mi kis pénzt keresett, kell 
házbére. Könnyét letörölve ment vissza 
a hajlékba. Mariskát már ébren találta.

— Édes anyám, azt a kis, kender
magosat el ne vigye ám 1

— Nem vihetem el gyermekem 
egyiket sem, mert már valami gonosz 
állat elvitte valamennyit!

— Elvitte mind ! — mondja rémü
lettel a kis leány s aztán keserves 
zokogásra fakad:

— Hiszen akkor uj ruhám sem 
lesz!

Nem tud semmit sem szólni az 
édes anya. Könnyét visszafojtva néz 
merően, zsibbadtan a hófehérre me
szelt szoba falára.

— Jaj Istenem! — folytatja a kis 
leány. — Ebben a foltos ruhában 
kell az urasztalához állnom. Mindenki 
csak engem fog nézni. . .

Torkát fojtogatá az édes anyának 
a fájdalom. Azt hitte, hogy ki szakad 
a szive. Majd fejéhez kapott:

— Meg-meg van 1 Ne sírj, lelkem, 
magzatom, lesz uj ruhád, lesz!

A régi, kopott, fiókos ládához ug
rott. Kihúzta legfelső fiókját s kivette 
belőle az egykori menyasszonyi ru
háját :

— Lesz, leányom szép, fehér ru
hád, csipkékkel díszítve 1. . .  Ezt var
rom meg neked. Nem kell szégyen
kezned az urasztala előtt.

Valamikor azért varrta meg, hogy 
abba öltözve örök hűséget fogadjon 
az urasztalánál annak, akit akkor 
legjobban szeretett; most pedig széj
jel bontogatja és megvarrja annak, 
akit most szeret legjobban, hogy az 
ugyanott örök hűséget fogadjon benne 
az anyaszentegyháznak, amely akkor 
felnőtt tagjai sorába fogadja.

Csite Károly.

Gyermek koporsójánál. *)
Az uj énekeskönyvből.

Dallama: Oh felséges Atya Isten.

Elaludtál, lefektettünk; Elhervadtál, 
sírba tettünk, S beborúlt az ég felet
tünk.

Nem látok mást, csak a képed, 
Nincs más velem, csak emléked, Nem 
csókolhatlak már téged.

Nem repülsz már az ölembe, Nem 
mosolyogsz a szemembe, Fényt nem 
hintesz éjjelembe.

Gőgicsélő piciny ajkad Mindörökre 
néma, hallgat, Csak az én búm, csak 
az jajgat.

Istenem, ne büntess engem. Ha 
az én nagy keservemben, A lelkem 
sír, zokog bennem !

Te vagy csupán a tudója: Mint 
szerettem, féltve, óva, Születése napja 
óta 1

Búm tengerén örömcsepp volt, Éj
szakámon a szelíd hold, Lelke tiszta, 
mint a mennybolt.

Elvesztett gyönyörűségem ! Ki pó
tolja őt ki nékem ? Hol a vigasz föl
dön, égen ?

Te vagy csupán, Szent vallásom, 
vígasztalásom, Mind itt, mind a 
más világon.

Liliom a tövis között, Fehér ruhába 
öltözött, Múló létért nyert örököt.

A jó Isten akarta ezt 1 A szív nyer 
akkor is, ha veszt, Javamra lesz még 
e kereszt.

Tanulok a mennynek élni, Sírtól, 
haláltól nem félni, Szebb, örök ha
zát remélni.

Ott jaj, sírás nem lesz többé, A 
sírhalom ott nem föd bé, Ott élünk, 
élünk örökké 1

Sántha Károly.

Anyákról —  anyáknak.

i i .

A természet a nőt rendelte gyer
mekei nevelésére. Gazdagon felru
házta azzal, mi a nevelés első felté
teléhez tartozik, t. i. a nevelő szere- 
tetével a gyermek iránt. Fölruházta 
az önfeláldozó, a legszentebb szere
tettel : az anyai szeretettel.

Az atyai szeretet, a hitvesi szere
tet, a szerelmesek szeretete és a fele
baráti szeretet mind, mind csak hal
vány bolygótüz az édes anyai sze
retet lángtengeréhez képest. Pósa La
jos aranyos szivü költőnk gyönyörű

*) A költő pap szeretett gyermeke halálakor 
írta ezt a szép éneket.
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szavakban igy örökité meg ezt a 
szeretetet:

„Te szent, magasztos, élő szeretet I 
Te lobogó láng a világ felett!
Anyai szívben édes érzelem,
Egyetlenegy legtisztább szerelem I 
Te a világnak legszebb csillaga 
Ki nem alszol, le nem hullasz soha I“

Vagy amint Tompa mondja:
„Oh anyai érzés, anyai szeretet I 
Mélységed, nagyságod megmérni nem lehet.“

Ily fenséges szavakban zengenek 
dicsőítést a költők az édes anyai 
szeretetről.

Mennyire is sajnálatraméltók azok 
az anyák, kik a természet szent aján
dékát méltatni nem tudják. Kik gyer
mekeiket a születéstől fogva folyton 
idegen, fizetett, szeretetnélküli sze
mélyekre bízzák, minők a különféle 
dajkák, nevelők és nevelőnők. Az 
ilyen anyák életvidám, kedélyben és 
szellemben a családi élet napvilágától 
melegített emberek helyett elsatnyult, 
mesterkélten felnövő, a fizetett szolga
buzgalom bágyadt mécsétől alig-alig 
átmelegült, rosszul táplált s igy szel
lemben és kedélyben kiszáradt üveg- 
házbeli növényeket nevelnek csak föl.

A ki azt hinné, hogy sokat és 
túlozva állítottam, tekintsen szét tár
sadalmi életünkben és meg fog győ
ződni, hogy tiz eset közül kilenc iga
zolja szavaimat.

A férfiak vagy földmivelők, keres
kedők, iparosok, vagy tisztviselők, 
hivatalnokok, vagy orvosok, ügyvé
dek, bírák, vagy más hivatalban és 
szolgálatban állók.

Mindezek a nap nagyobb részét 
hivatásokban töltik és ha estennel 
fáradtan és lehangolva haza térnek, 
nagy szükségük van a kivánt pihe
nésre.

Bizony tehát nem igen marad nekik 
idő gyermekeik értelmi nevelésének 
eszközlésére, — sem arra, hogy gyer
mekeiket otthon a gyermekszobában 
játék és társalgás közben, örömük
ben, sírásukban vágyaikban és ko
moly munkájukban megfigyelhessék. 
Ez pedig, t. i. a gyermek lelkének 
megismerése, mindenekelőtt szüksé
ges, hogy a helyes nevelésnek kiin
duló pontja legyen. íme, a társadalmi 
berendezkedés is a mellett szól, hogy 
a nő, — az anya van hivatva a 
a gyermekek nevelésére.

Nagyon természetes, hogy a ne
velésben az apa segítőtársa az anyá
nak. Az apa mélyebb belátásával, 
tágabb látókörével sokszor egyetlen 
ujjmutatással is segítségére lehet az 
anyának; sőt ő tőle eredhet a nevelés 
tervezete is, de a fő dolog a kivitel, 
az anyának feladata kell, hogy ma

radjon. Neki tehát a nevelés minden 
előfeltételét ismernie kell és az erre 
való képességet hajadon korában 
szükséges megszereznie.

Hogy több nagy férfi volt, kiknek 
fiai nem lettek nagy emberek, az is
meretes tény; hogy több derék anya 
volt, kiknek fiai nem lettek kiváló 
emberek, az is tudott dolog. De hogy 
nem létezett nagy férfiú, vagy csak 
jelentékeny ember, kinek lelki fejlő
désére nem hatolt volna egy kedély
ben és szellemben kiváló anya: azt 
merem állítani. Hogy példával is éljek: 
Mózes mélységes fajszeretetét népé
hez és szintoly kiolthatatlan gyűlö
letét annak ellenségei iránt, az anya
tejjel szíttá ^magába ; mert anyja tud
valevőleg megtagadta anyaságát, csak 
hogy fia dajkája lehessen. És ha még 
Mátyás az igazságos, továbbá a nagy 
német költők Göthe és Schiller anyjára 
utalok, kik az anyai erények minta
képei voltak ugyhiszem eleget mon
dottam, hogy világos legyen: meny
nyire szükséges a leánygyermekeket 
gondozni, nevelni!

Napjainkban sajnos többször tör
ténnek olyan dolgok, a melyek szo
morú világosságot vetnek a serdülő 
ifjúságra. Az aggasztó jelenségek arra 
vallanak, hogy a mai fiatal nemzedék 
helytelenül nevelődvén, korán érik, 
örömei nem a gyermekhez illő örö
mök s már az u. n. kamaszkorban szí
vesen veti magát az élet posványába.

Tiszta örömök helyett, a léha, tes- 
tére-lelkére egyaránt ártalmas gyönyö
röket hajhássza. így aztán nem csoda, 
hogy elveszti erkölcsi alapját. Külön
ben is az életben a bűnre csábító 
alkalom nagyon megszaporodott, a 
csábítás, kisértés sokkal nagyobb, 
mint azelőtt. A bűn, az erkölcsi 
piszok ott hömpölyög az utcákon, a 
csábító gonoszság mindenütt és min
denféle alakban ott les tapasztalatlan 
áldozatára.

De azért ezen veszedelmek ellen 
is felvértezhetjük a serdülő nemze
déket. Csak tegye meg minden iskola 
és minden család a maga kötelességét 
Különösen pedig tegyék meg köte
lességüket a nők és ne felejtsék, 
hogy „anyának lenni a legfensége
sebb hivatás.“

Benedek Vince.

A legnagyobb szenvedés.

Arkadius császár korában élt a ke
gyes Krizosthomus konstantinápályi 
püspök. Kegyes életű, áldott lelkű 
ember volt. Arkádius mégis nagyon

gyűlölte őt, mert bűnéért sokszor 
megfenyítette. Azon gondolkodott te
hát, hogy hogyan állhatna bosszút az 
Isten bátor lelkű szolgáján. Hízelgő 
udvaroncai azt ajánlották, hogy küldje 
száműzetésbe vagy vétesse el va
gyonát, vesse tömlöcbe, vagy adja a 
hóhér kezébe. Amint igy tanakodnak, 
egyszer csak megszólal egy ősz hajú, 
öreg ember. „Amit ezek ajánlanak, 
mindez nem ér semmitse. Mert hova 
száműzhetnéd, ahol nincsen Isten ?. . 
Ahol pedig az Isten van, ott Krizos- 
tomos mindenütt otthon van. Ha el
veszed vagyonát, nem tőle, hanem a 
szegényektől veszed el. Ha tömlöcbe 
veted, hidd el, a püspök megcsókolja 
bilincseit és azt mondja : boldog va
gyok !. . Ha pedig kivégezteted, akkor 
is csak ő a nyertes, mert a meny
országnak lesz lakója. Csak egyféle
képpen bosszulhatnád meg magadat: 
ha arra tudnád kényszeríteni, hogy 
bűnt tegyen. Mert én tudom, hogy 
ez az ember semmi mástól nem ret
teg, hanem csak a bűntől“. így be
szélt az őszhaju öreg. A többiek pe
dig mind hallgattak.

A Krisztus elárulása.

A ki étkezés után az asztaltól 
imádkozás nélkül távozik, az Isten 
áldása nélkül távozik. Egyszer egy 
asztalnál együtt ült egy kegyes, val
lásos ember és egy közönyös, anya
gias gondolkodású ember. Még vége 
se volt az ebédnek, természetesen 
még nem is imádkoztak, mikor az 
utóbbi egyszerűen felkelt és el akart 
menni. De a vallásos lelkű megállí
totta és így szólt: „ugyan ne tégy 
úgy, mint Judás tett egykoron !. . . 
Az, mihelyt a falat a szájában volt, 
imádkozás nélkül fölállt és elment!. . . 
És el is árulta az U rat!. . . — Vi
gyázz te is !

A Harangszó perselye.

Lapunk céljaira a Luther-Társaság 
100 koronát adományozott, mit nyil
vánosan is, hálás köszönettel nyug
tázunk.

A húsvéti prédikáció költségeire 
Körmendről a következő adományok 
küldettek b e : özv. Tomka Károlyné 
4‘—, özv. Turcsácsi Andorné 2' —, 
Kováts Sándorné 2'—, Kapi Béláné 
2 —, özv. Kiss Lajosné 1*—, özv. 
Schranz Jánosné 1‘—, özv. Bognár 
Vilmosné 1'—, összesen: 13 korona. 
„A jókedvű adakozót szereti az Isten.“ 

II. Kor. 9, 7.
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Az egyház köréből.

Püspökbeiktatás. A tiszai egyház- 
kerület uj püspökét, Geduly Henrik 
nyíregyházai lelkészt május 16-áll ik
tatják be püspöki hivatalába. A be
iktatást Scholtz Gusztáv dunáninneni 
püspök végzi. Megelőzőleg gyász
istentiszteletet tart az egyházkerület 
Zelenka Pál elhunyt püspök emlékére.

Halálozás^ Kora halál szakította el 
övéi és pályatársai közül Graef Jenő 
theologiaí akadémiai hallgatót. Április 
21-én rövid szenvedés után elhunyt 
Pozsonyban. Az Ur adjon néki csön
des nyugodalmat és boldog feltáma
dást !

Veszprém évkönyve. Most jelent 
meg a küzdő veszprémi ev. gyüle
kezet évkönyve, mely a szokásos évi 
adatokon kívül elmondja a torony- 
építés történetét. Megindulva és fel
buzdulva olvashatjuk, mert megtalál
juk benn a hívek áldozatkészségét s 
a magyarországi evangélikusok össze
tartó erejének bizonyságát. A szegény 
gyülekezet kérő-íveket küldött szerte
szét. Veszprém polgárai 1204 kor. 96 
Iliiéit, egyes gyülekezetek 1055 kor. 
15 fillért, az bVang. nőegyletek 1072 
kor, 12 fillért küldtek, a veszprémi 
feVang. hívek maguk közt 738 kor. 
98 fillért adakoztak. Poszvék Sándor 
nyug. theol. igazgató az építés cél
jaira 1000 koronát, harangra 500 ko
ronát adott; RupprechtTasziló harang
ra 200 koronát, Fejérváry Gézáné, 
Rupprecht Viola pedig 80 koronát. 
Az építést 1910. július 23-án kezdték 
meg, a felavatást november 13-án 
végezte Hofbauer Pál esperes. Most 
már van szép tornya és három ha
rangja a gyülekezetnek. A három 
harangot: Haubner, Poszvék és Rupp - 
recht harangnak nevezték el. A nagy 
munkából az oroszlánrészt a gyüle
kezet buzgó lelkésze, Horváth Dezső 
vegezte. Érdekes, hogy az építés még 
be sem volt fejezve és máris egy jó
szívű névtelen 200 koronát küldött 
a gyülekezetnek, azzal a kikötéssel, 
hogy azt toronyóra költségeire fordítsa.

A szarvaskendi gyülekezet ifjúsága 
husvét ünnepen szépen sikerült estélyt 
rendezett, melyen szavallatokon, pár
beszédeken, énekszámokon kívül elő
adták Kisfaludy Károly: Mátyás diák 
című vígjátékát. Az előadáson siker

rel közreműködtek: kozics Bálint, 
Nagy Imre, Bertái Ágnes, Nagy Sán
dor, Paksa Gyula, Tóth Gyula, Tóth 
Adolf, Kovács Márton, Somogyi Géza, 
Tóth István, Kozics Lajos, Nagy 
Gizella, Bertái Ételka, Ács Ilona, 
Zsoldos József, Sipos Ferenc. — Az 
előadott számokat Somogyi Béla ta
nító tanította be nagy buzgalommal. 
Az előadás iránt oly hagy volt az 
érdeklődés, hogy meg kellett ismé
telni. A szép összeget kitévő bevételt 
iskolai fölszerelés beszerzésére fordítja 
a gyülekezet.

Toronyóra állítás. A tótkeresztúri 
(Vasmegye) gyülekezet most állíttatott 
tornyába órát. A Szép kivitelű, pon
tos órát, mely a gyülekezet vezető
ségének teljes megelégedését érdemelte 
ki, ifj. Sándor Ferenc körmendi torony- 
Örakészítő, a körmendi ev. gyülekezet 
gondnoka készítette.

Építkező gyülekezet. A kisded tési 
(Veszprémmegye) gyülekezet, mely 
alig számlál 400 lelket, uj templom* 
torony-tetőt építtetett 17CÖ korona 
költséggel s Ugyanakkor 700 korona 
költséggel vas harangállványokat szer
zett be. A hívek dicséretreméltó buz- 
góságát akkor értjük meg igazán, ha 
meggondoljuk, hogy a legszegényebb 
egyháztag is 12 korona egyházi adót 
fizet, A gyülekezet erősítésében a nők 
is kiveszik a maguk részét s meg
alakították a nőegyletet.

Itthonról.

A király Budapesten. A király ígé
retéhez hiven ismét hosszabb tartóz
kodásra Budapestre érkezik. Az utolsó 
megállapodások szerint május 2-án 
érkezik s több hetet tölt budai vár
palotájában, a hol ez idő alatt több 
udvari ünnepség is lesz.

A szerb király látogatása. Minden
felé nagy feltűnést kelt a szerb kor
mány elhatározása, melynek eredmé
nyeképpen Péter szerb király május 
7-én Bpesten meglátogatja Ausztria- 
Magyarország uralkodóját. A szerb 
királyt, ki véres királygyilkosság után 
jutott trónra, mindeddig nem fogadták 
az európai uralkodók, hanem erre 
csak akkor voltak hajlandók, ha el
távolítja környezetébül azokat, kik a 
királygyilkosságnak részesei voltak.

Éz most megtörtént s igy Péter sor
ban meglátogathatja az európai Ural
kodókat. Először is Ferenc József 
királyt látogatja meg. Ez a látogatás 
annál érdekesebb, mert a közel múlt
ban fenyegetett egy szerb-magyar há
ború veszedelme, igy tehát egy kissé 
váratlanul jön.

Az aradi kivégzés szemtanúja, több 
ször irtünk arról a hasztalan fárado
zásról, mellyel az aradi vértanuk sírját 
keresik. Eddigelé azonban rössz irány
ban vezették a kutatást. Most azután 
egy kis morvaországi faluból levél ér
kezett, melyben Holischek Domokos 
azt Írja, hogy ő mint katonaorvos 
résztvett a kivégzésnél s felvilágosi-- 
tást tud adni arra nézve, hogy hol 
találhatják meg a sirt. Az illető or
vossal at  aradi bizottság már érint
kezésbe lépett.

Német gazdák Magyarországon. A
német gazdasági egyesület számos 
tagja május 16-án Magyarországba 
érkezik s innen meglátogatja az állami 
méntelepeket, gazdasági intézménye* 
két. A német vendégek nagyobb uta
zást tesznek a Tátrában is. Bizony, 
egészen jó dolog az ilyen látogatás, 
mert legalább látják, hogy szépen fej
lődő, előretöfŐ nemzet a fnagyar.

Aranylopás. A magyarországi arany
bányákban napirenden vannak az 
aranylopások. A közel napokban 
Nagyháza mellett, a veresvizi bányá
ban jöttek egy nagyobb lopásnak 
nyomára. A kár meghaladja a száz
ezer koronát. A rudai aranybányánál 
50 méter hosszú üreget vágtak, hogy 
ai  aranyhoz hozzáférkőzzenek. Hozzá
értők azt mondják, hogy itt évenként 
félmillió értékű arany tűnik eh

Egy léghajó viszontagságai. Érde
kes levelet küldött hozzánk Láng 
János (felső) sárszentmiklósi olvasónk. 
Elmondja, hogy husvét ünnepén a 
templomból kijövő sokaság érdekes 
látványnak volt szemtanúja. Egy lég
hajót ragadt magával az erős szél 
és sodorta mintegy 350 méter távol
ságra iszonyú sebességgel. Végre a 
szőllőhegyen a fákban megakadt, úgy 
hogy négy utasa kiszállhatott belőle. 
Az egyik utas karján meg is sebesült 
úgy hogy ötvöshöz kellett mennie. 
A léghajó Zürichből (Svájc) indult el.
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Az ország dolgáról.

A képviselöház a húsvéti szünetek 
alatt gyűlést nem tartott. Tárgyalásait 
niost kezdette meg és pedig a fel
hatalmazási törvényjavaslattal. Utána 

f folytatják a költségvetés tárgyalását.
A kormány május végén akarja be- 

; terjeszteni a katonaságra vonatkozó 
I törvényjavaslatait.

A bécsi tárgyalások. A magyar 
kormány ellentétbe került az osztrák 
kormánnyal. A katonai bíráskodásnál 
ugyanis azt követelte a magyar kor
mány, hogy Magyarországon magyar 
nyelven történjék. Ebbe az osztrák 
kormány nem akar beleegyezni. Sokat 
tárgyalták már ezt a dolgot. Mindkét 
miniszterelnök megjelent a király előtt 

l  is, de eredményre nem jutottak. Mikor 
ezeket a sorokat írjuk, — akkor egy 
uj terv alapján uj tárgyalást kezdtek.

A katonaság szövetkezeti oktatása. 
Rendkívül érdekes felterjesztést inté
zett a »Magyar Gazdaszövetség a hon
védelmi miniszterhez. Azt kéri ebben 
a felterjesztésében, hogy a katonaságot 
ne csak gazdasági, hanem szövet
kezeti oktatásban is részesítsék. Állít
sanak fel külön szövetkezeti tanfolya
mot, melyen népszerű modorban

tanítsák a legszükségesebb szövet
kezeti tudnivalókat. Fontos, hogy a 
nép ilyenformán a fogyasztási és 
hitelszövetkezetek fontosságával meg
ismerkedjék. Hogy ez lehetséges le
gyen, a gazdasági iskolát végzett 
tartalékos tiszteket a téli hónapokban 
akarják szolgálatra behívni. A kérdé
sek megvitatására a honvédelmi 
miniszter husvét utánra gyűlést hivott 
össze.

A nagyvilágból.

Egy város pusztulása. Tokióból 
borzasztó tűzvész hire érkezik. Egész 
városrészek elpusztultak. Ötezer épület 
leégett, több mint hétezer ember 
hajléktalanul maradt.

Tűz egy bányában. Scrantonban 
egy szénbányában tűz támadt, a mely 
380 bányamunkást életétől fosztott 
meg. A tűz 250 láb mélységben 
dühöng.

Óriási forgószél. Newyorkban óriási 
forgószél dühöngött és nagy kárt 
okozott. Huszonkét ember eltűnt. 
Számos faházat a szél a levegőbe 
emelt és nagy távolságra elsodort. 
Kanzasz városaiban a halottak százá

val hevernek a romok alatt, a sebe
sültek száma pedig ezrekre megy. 

Kilencezer méter magasságban.
Két francia léghajós fölszállt léghajón 
és sikerült nekik kilencezer méter 
magasságba emelkedniük.

Boldogok a tiszta szivüek.

Egy hajón, mely Indiából Angol
országba ment, együtt utazott egy 
hittérítő és egy katonatiszt. Sokat 
vitatkoztak, sőt sokszor össze is szó- 
lalkoztak, mert a katonatiszt kigú
nyolta a hittérítő vallásosságát és 
istenfélelmét. Egyszer a katonatiszt 
oda állt a hajó árbocához s messze- 
látójával vizsgálgatta az eget. „Mit 
keres?“ kérdezte tőle a hittérítő. — 
„A maga Istenét keresem, felelte ne
vetve a tiszt, de semmiképpen se 
találom meg!“ ..  — „Azt bizony nem 
is találhatja meg, — felelt nyugodtan 
a hittérítő, — hiszen a szentirásban 
az van: „boldogok a tiszta szivüek, 
mert ők az Istent meglátják!“ — A 
katonatiszt zsebretette messzelátóját 
és megszégyenülve elment.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel üajlékol
Április 30. vasárnap Ev. Ján. 10., 11—16. 
Május 1. hétfő Ev. Ján. 10, 24—29.

„ 2. kedd Ep. Péter 2., 21—25,
„ 3. szerda Ep. Efezus 2., 4—7.
„ 4. csiitört. Ev. Ján. 14., 6—7.
„ 5. péntek Ev. Ján. 14, 27.
„ 6. szombat Ev. Ján. 21., 18.
„ 7. vasárnap Ev. Ján. 16, 10 - Í3.
„ 8. hétfő Ev. Ján. 14, 19—23.
„ 9. kedd Ep. Péter 2., 11—20.
„ 10. szerda Ep. I. Péter 1., 3—4.
„ 11. csütörtök Zsolt. 103., 1—2.
„ 12 péntek Ezsaiás 12., 4.
„ 13. szombat Efezus 1. 15., 18—20.

A dunántúli evang. 
egyesület

szép színes

konfirmációi
em léklapjai
megrendelhetők

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Gabonaárak.
Kirnbaucr József cs fia gőzmalmából Körmend.

1911. év, április hó 27.-én.
Búza— — —  —  2 2 .4 0 — 2 3 .—
Rozs — — —  —  16,40— 17.—
Árpa— — — — 16-40—
Zab — — —  —  18 .90—
Kukorica — —  —  14.-------
Hajdina — —  —  15.-------
Bab fehér — — —  2 0 .-------
Bükköny — —  —  1 8 -------
Lóher — —  —  100.-------
Lenmag — —  —  2 8 .-------

Az árak 100 kilogrammonkint korona érték
ben értendők.

Welliscli Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése

Szentgotthárdon.
Ajánja a nagytiszteletü 

lelkész urak nagy
becsű figyelmébe rak

táron lévő egyházi 
nyom tatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

iArany érem.

!  SÁNDOR FERENC
II  toron yóra-k észítő  és múlakatos
| K Ö R M E N D E N
§ Thököly utca (saját házában).

!  — ’------------------------------------------------------------- 1
. Készít: legjobb és leg- |  

újabb találmányt! s szer- I  
kezetű TORONY- és KAS- f  
TÉLY-ÓRÁKAT különféle |  
szerkezettel a legjutányo- f  
sabb árban, részletfizetésre f  

is öt évi jótál- I  
lás mellett; fel- I  

állítással együtt, f  
Megrendelésre j  

készít nagyobb $ 
szabású torony- f  

órákat éjjeli is- f  
mótlö verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

[ vas- és acélból készülnek, a tengely végek finoman 
[ megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- . 
\ csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi * 
\ toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását több évi jótállás mellett. $
\  f

I
I
I
I
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Megjelent
a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerület új énekes

könyve

K e r e s z t y é n  É n e k e s k ö n y v .
Kiadja a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerület. 
10/16 cm. nagyságban 516 oldal terjedelemmel. 
Bolti ára félvászonkötésben . . . K 2-20 

» » egészvászonkötésben . . » 2-80

D a l l a m o s  k ö n y v e c s k e
a keresztyén énekeskönyvhöz.

10/16 cm. nagyságban 64 oldal terjedelemmel, 
42 magyar dallammal.

Bolti ára fűzve 24 fillér.
Egyházak és tanintézetek legalább 50 példánynak 
készpénzfizetés mellett való megrendelése esetében 
25°/o-os árkedvezményben részesülnek, de a posta- 

költséget a megrendelő fizeti.
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n n u i  G É P G Y Á RrUllL S Z O M B A T H E L Y .
A lap ítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés.

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER F R IG Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb h a ran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödéjü
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

rázzák. Faboronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se  törje  a  fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A

1 G A L  22.
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Nyomatott Wallisth Béla vUlamflzainft könyvnyomdájába! Szantfotthárdon.
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t  L  Á J  O S  W S P t Á P ,
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P 1 B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Istenben való bizodalom.
Az új énekeskönyvből.

Dallam : Légy csendes szívvel, légy békével.
A mélységből küldöm sóhajom, 
Irgalom Atyja, nagy Isten,
Nehéz kereszt nyom: a fájdalom 
S ki segélne, senki nincsen.
Mint magános fa a pusztába,
Melyre sújt az égnek villáma, 
Elhagyott lettem.
Sírva törlőm omló könnyemet, 
Ajkamon bús panasz fakad.
Mért késik Uram védő kezed,
Mért fordítod el arcodat ?
A porba hullva imádkozom ;
Csak Te tőled jöhet oltalom,
Halld meg fohászom.
Méltán sújtasz, tudom, vessződdel, 
Sokszor vétettem ellened.
De a tört szívet keservével 
Oh Uram, Te el nem veted.
Légy irgalmas, esdve imádlak,
Míg megáldasz, el nem bocsátlak. 
Hozzád vonz hitem.
Jézus, szenvedők hű gyámola !
Te nyújtsd a vigasz balzsamát.
Ha fáraszt a gond nehéz útja, 
Biztasson töviskoronád.
Kelts lelkemben új erőt, reményt, 
Oszlasd búmnak zordon éjjelét. 
Teged vár szívem.
Míg harcomat itt bevégzem, 
Vezéreljen Te Szentlelked,
Mely bűntől óv s bár setét egem: 
Csüggedni soha nem enged, 
b ha eljutok a sír partjára, 
c i  ̂ telkemet dicsőbb honába : 
b légy üdvösségem.

G y u rá tz  F e r e n c ,  p ü s p ö k .

A haliéi erdőben.
1911. ápr. 23.

Husvét után az első vasárnap dél
utánján kifelé özönlött Haliénak, ennek 
a több tekintetben nevezetes, nagy, 
német városnak lakossága, hogy 
Saale folyó ágai közt elterülő szép 
szigeten s az azon túl levő erdőben 
a természet megújulásában gyönyör
ködjék és a hétköznapi gondok után 
üdülést keressen.

A mi kis magyar társaságunk csak 
akkora volt a hullámzó tömegben, 
mint a Saale habjaiban tova úszó 
parányi falevél. Négyen voltunk s 
magyar beszédünk elárulta, hogy ép 
úgy nem tartozunk a tömeghez, mint 
az a falevél a folyó hullámaihoz

Megtudtuk, hogy ötödfél órakor 
istentisztelet lesz az erdőben, azért 
siettünk kifelé.

Amint beérünk az erdőbe, trombitás 
zenekar hangjai csapódtak felénk, 
egyszer erősebben, máskor elhalóan. 
Azt hittem, katonazene mulattatja a 
közönséget s ezért még messze lesz 
az istentisztelet helye, ahova ez a 
zaj nem hallik oda.

Megyünk tovább s az úthoz közel 
egy emelkedettebb helyen sok népet 
láttunk a karcsú fenyőfák között. 
Onnan szállnak felénk a zenei han
gok. Már azt is halljuk, hogy a trom

biták harsogásába a sokaság hangja 
vegyül. Nem katonazene ez, nem 
világi dal ez, hanem egyházi ének. 
Itt tartják az istentiszteletet.

Már sokan vannak a hallgatók s 
egyre jönnek, akiket vagy a belső 
vágy, vagy az üres kíváncsiság hajt 
ide, hogy részt vegyenek az ájtatos- 
ságban, vagy megértve, miért e gyüle
kezés, gúnyos mosollyal menjenek 
tovább. Oda lent az utón járnak az 
emberek, robog egy-egy kocsi, tül
kölve rohan egy-egy motoros kocsi, ide 
fönt pedig az egyenes, szép fenyők 
között, mint valami hatalmas templom 
oszlopai között, száll az ének föl az 
ég felé, száll az ének le az ut felé.

Az ének után egy fiatal ember 
Lukács evangéliuma 24. részéből fel
olvassa a 29—35. verseket és beszé
det mond az emmausi vándorokról, 
akiknek útja példázza a mi földi pá
lyafutásunkat. Szomorú, sivár az ut 
Krisztus nélkül, de megkönnyebbül 
és megszépül ő vele, szivünkben szent 
érzés gerjedez és ha az éjszaka sö
tétje vesz is körül, nem esünk két
ségbe, csak ő maradjon velünk.

Az egyházi beszéd után meghar
sannak a trombiták és újra énekel a 
sokaság, ki könyvből, ki anélkül, 
amint tudja, vagy nem tudja az éne
ket, amelyet az istentisztelet vezetője 
kijelöl és versenként hangosan olvas.
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Szokatlan a hely, szokatlan a hang
szer, szokatlan a dallam, de mégis 
szép és megható.

Az éneklés alatt „A városi hit
térítő“ című vallásos kis lapot s a 
„Ké/ckeresztegylet“ meghívóját és mű
sorát osztják szét, amely tudatja, hogy 
mikor lesz az egylet évi nagy-gyűlése, 
és hogyan tartják azt meg istentisz
telettel, előadásokkal és munkájukról 
való beszámolással.

A kékkeresztegylet, amelynek Ma
gyarországon is több helyen vannak 
tagjai, evangeliomi alapon álló, nem 
az egyháztól külön vált, hanem annak 
kebelében munkálkodó egyesület, a 
melynek tagjai a bibliát igyekeznek 
megismertetni, megkedvelteim, taní
tásait az életbe bele plántálni.

Az egyletnek egyik főcélja a sze
szes italok ellen való küzdelem. Észre
veszik, hogy az alkohol mérhetetlen 
sok bajnak az okozója. Feldúlja a 
családnak boldogságát, megrontja az 
ember testi, lelki egészségét, kivet
kőzted őket emberi önérzetükből, 
magabecsülésükből. Épen azért a kék 
keresztegylet hadat üzen az alkoho
lizmusnak. Kezében tartja a bibliát s 
hirdeti a mértékletesség kötelességét.

Istentisztelet alatt felszólalt az egye
sület egy másik tagja is s a küzde
lemben való kitartásra buzdította a 
hallgatókat. Majd a férfiakból és nők
ből álló énekkar adott elő egy szép 
éneket, amely után imádság követ
kezett s az istentisztelet a közönség 
énekével végződött.

Hazafelé indultunk. Még csak fele 
utón voltunk, mikor az erdő másik 
oldalán éneket hallottunk. Ott meg az 
úgynevezett „ Üdvhadseregé“-nek tag
jai vonják magukra a járó-kelők figyel
mét. Ennek még nem hallottam, hogy 
volnának Magyarországon tagjai. — 
Angolországban sokan vannak.

Ezen szövetség alapítója Booth Vil
mos, ki Londonban lakik s magát gene
rálisnak nevezteti, hadsereg módjára 
szervezte. Vannak lisztjei és köz
katonái. Vannak férfi- és nőtagjai s 
az utóbbiak is kapnak tiszti rangot 
és viselnek egyenruhát.

Az üdvhadseregének nevezik magu
kat, mert harcolnak a bűn ellen az 
üdvösségért s az embereket az üdvös
ség részeseivé akarják tenni és lelki, 
mint testi nyomorúságukban segítsé
gükre sietnek. — Örömet szereznek 
azoknak, akik az örömet nem igen, 
de a bánatot annál jobban ismerik.

Nagy városokban, ahol rendszerint 
legnagyobb a nyomorúság, ennek a 
seregnek tagjai jóltevő angyalként

HARANGSZÓ.

járnak a sötét sikátorokban. Nőtagjai 
is elmennek éjjel is az elhagyott bete
gekhez, a nyomornak tanyáira, hogy 
élelmet, vigasztalást vigyenek, a bete
get ápolják, a lakást rendbe hozzák, 
a gyermekeket öltöztessék, tisztán 
tartsák. Reggel pedig ott vannak az 
utcán felállított bódékban, amerre a 
munkások napi dolgukra mennek, 
hogy pálinka helyett kávét, tejet szol
gáltassanak nekik.

Megteszik néha, hogy száz számra 
összegyűjtik az éhezőket s meleg 
teremben, zene mellett megvendégelik 
őket. Nem szólnak semmit a szeretet- 
ről, csak éreztetik velük, nem tarta
nak előadást a Krisztusban megjelent 
örömről, csak örömet szereznek nekik.

Különben a tanításra felhasználnak 
minden helyet, minden alkalmat. Oda 
mennek, ahol legnagyobb tömegben 
járnak az emberek és síppal, dobbal, 
énekkel, beszéddel megállítják, hogy 
Krisztus követésére intsék őket.

Most is sokan oda jönnek velünk, 
ahol két férfi és két fiatal nő énekel 
több emberrel és gyermekkel együtt. 
A férfi fején sapka van, a két leány 
fején fekete szalmakalap s mindegyi
ken ez a fölirás : „Az üdvhadserege“. 
A leányokon azonkívül hosszú, zsi- 
nóros gallérú fekete kabát. Mind
egyiknek kezében egy képes, vallásos 
lap van, amelynek címe „Harciriadó“. 
Annak utolsó lapjáról éneklik az ott 
levő énekeket. Az egyik nő, akinek 
nagyon szép hangja van, felszólítja 
a közönséget, hogy aki velük akar 
énekelni, figyeljen, ők megtanítják : 
egyúttal többször elolvas egy verset, 
azután énekelnek s énekel velük, aki 
akar. Majd ez a nő felolvas egy részt 
az új testamentomból és beszél meg
lepő szónoki képességgel, lelkesen, 
bátran a Krisztus követéséről.

Többen, még nők is gúnyolódva 
közbe szólnak: „ Hol a Jézus ? Ki a 
Megváltó ?“ Majd egy pár suhanc 
jön arra nagy lármával. Az egyiknek 
kabátja és kalapja ki van fordítva, 
dülöngve lép s látására kitör a nevetés 
és ilyesmit kiabálnak: „Itt a Meg
váltó I “

A nőt nem zavarja semmi. A többi 
is nyugodtan áll. Az beszél annál 
lelkesebben, hogy a Krisztusért el kell 
tűrni mindent, egész szívvel neki kell 
szolgálni, érte szenvedni.

Azután rövid imádságot mond, 
mialatt mind behunyt szemmel állnak.

Beszél még a másik nő is, az egyik 
férfi is sokszor hangoztatva a fel
hívást : „Jöjj Jézushoz“ !

Még aki nem tudja is helyeselni

1911. május 14.

munkájuk módját, annak is el kell 
ismernie, hogy igyekezetük nem feles
leges s maguktartásában sok van az 
első keresztyények mindent megvető 
bátorságából és erős meggyőződésé
ből. Nem a világot, hanem Krisztust 
akarják szolgálni s az embereknek 
nem tetszéséért, hanem javáért kíván
nak élni.

Szalay Mihály
b o k o d i  e v .  l e l k é s z .

Az eltemetett zászló.

Mikor az öregek kérésükkel hoz
zám jöttek, már csak öten voltak, 
meghajlott, reszkető aggastyánok. 
Kérésük ez volt:

— Tisztelendő Urunk, arra kérjük, 
adjon helyet a torony egy fülkéjé
ben egy zászlónak, a -mi zászlónk
nak. összekuporgatott filléreinkből 
szereztük. Nem sok időre kérjük a 
helyet, hiszen valamennyien az élet 
véghatáránál állunk. Az a kívánsá
gunk, hogy e zászló alatt vigyék ki 
koporsónkat a temetőbe és az utol
sónak koporsóját takarják le a zász
lóval s azzal együtt hántolják, te
messék el ezt is . . .

Meglepett az öregek szokatlan ké
rése s végrendeletszerű óhajtása, 
azután egy fájó érzés rezgett át lel- 
kemen. Megértettem az öreg bajtár
sak szándékát s a meghatottságtól 
alig tudtam nekik válaszolni:

— No csak hozzák el azt a zász
lót, szívesen helyet adunk neki ott 
a torony alatt! .. .

Elköszöntek, de nemsokára vissza
jöttek s ünneplőbe öltözötten hozták 
magukkal a háromszinű lobogót. 
Azután velük mentem én is a torony 
alá s ott elhelyeztük zászlójukat, 
melyre ez az évszám volt kivarrva: 
1848/49.

Nemsokára előkerült a zászló s ott 
lengette a szellő az öt közül az első 
elköltözött honvéd koporsója felett. 
Egy másik bajtárs ballagott vele a 
koporsó előtt. A népes temetési me
netben minden szem e zászlón füg
gött s mindnyájunk emlékezetében 
felujultak a nagy idők eseményei, a 
szent háború dicső haditettei, s a 
honszerelem regés csodái. Meghatot- 
tan hagyta el mindenki a frissen hán
tolt sirhalmot.

Azután gyors egymásutánban köl
töztek el a többiek is a minden 
halandók utján, a múltkor pedig az 
utolsó felett is megkondult a gyász
harang.

A zászlót most az elköltözött uno
kája vitte. A simái azután szépen
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letakarta vele a koporsót s így bo
csátottuk le azt az enyészet és fele
dés sötét üregébe.

Nemcsak a halottat, a zászlót is 
megsirattuk valamennyien, úgy érez
tük, mintha vele együtt a honszere
lem egy régi, szent oltára is össze
omlott volna.

* **
A költő lantján így zeng a dal:
„Az ég egy kincset ád minden hazának,
S a nemzet híven őrzi birtokát;
Császárról szól a francia fiának
Büszkén mutatja Róma ó falát,
Heliasznak kincse egy elomló rom,
Tied hazám egy szentelt fájdalom.“
E szentelt fájdalmat őrzi magában 

a magyar kebel, más kincsünk, más 
örökségünk és emlékünk alig is ma
radt a múltból.

A honfikéz összeszedegeti a gyász
virágokat, koszorúba fonja azokat és 
időnként felékesíti vele azoknak hom
lokát, kik életük árán szereztek örök
zöld babért a magyar névnek.

* **
Vihar tombolt, csatazaj riadt, vész

kiáltás hangzott a Kárpátoktól Ad
riáig, Dévényvártól Orsováig: veszély
ben a haza!

Megfogyott a munkáskéz a mező
kön, kiürültek az iskolák padjai, 
gyenge ifjak s izmos férfiak kezében 
a védőfegyver s a szemekben az el
szánt élet-halálharc tüze csillogott.

Ide a Bakony aljába, ebbe a csen
des kis faluba is eljutott a vészkiál
tás. Lázban égnek a lelkek, a haza 
hív, menni kell.

Mikor a császár hívta harcra ka
tonáit, akkor a község a szomszéd
faluval együttesen három katonát 
tartozott kiállítani. Most a haza hivó 
szavára elmentek mindannyian. Csak 
a gyermekek, az aggok, a betegek 
és az asszonyok maradtak otthon.

Az anya elküldötte fiait:
„Az egyiket nem siratta,
A másikat odaadta
S ment a gyermek, m-ent — Előre!“

A pap küldötte híveit, az iskola- 
mester tanítványait s mikor a vihar 
el nem ült, sőt még haragosabban 
tombolt, akkor a tanító is elment a 
többiek után a csatamezőre vérró
zsákat aratni.

A pap otthon maradt, hogy buz
dítson, lelkesítsen, hogy felvilágosítsa 
az otthon maradiakat a vergődő haza 
sorsáról, hogy vigasztaljon, mikor a 
hír sötét szárnyán balvégzetű ese
ményeket hozott.

* **

1911. május 14.________________

Dicsőségünk lángsugarú napja nem 
sokáig ragyogott. Éjszaka, rémes éj
szaka borult a magyar földre. A győ
zelmi zászló porba hullott, a bosszú
állás vad haraggal fojtogatta a vo- 
nagló nemzetet, csörgött a rabbilincs 
s irgalmatlanul dolgozott a könyörte
len hóhérkéz.

„És . . . annyi szív 
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.“

* **
A miéink közül ki odamaradt, ki 

megjött, egyik Világosról, a másik 
Zsibóról, a harmadik Komáromból, 
vagy Péterváradról. Bujdosva jöttek, 
uttalan utakon, az éjszaka leple alatt, 
jó emberek irgalmából tengetve ma
gukat hetekig. Itthon is ébren és ál
mukban zaklatta, hajszolta őket az 
önkény szívtelen poroszlója.

Csak ez egy kis helységben sokat 
ismertem közülök. Ismertem egyet, 
kinek jobbkezének ujjai az ellenség 
kardcsapásaitól ökölbe csuklottak s 
keze feje olyan volt, mintha mindig 
öklözve fenyegetné ismeretlen ellenét. 
Ismertem olyat, kinek orcáját baráz
dákkal szántotta végig az ellenfél 
szablyája. Ismertem olyat, ki Szol
noknál a füstölgő ágyuk tetején len
gette győzelmi mámorban veres sip
káját s Isaszegnél és Vácnál állott a 
golyózáporban.

Mindig csodálattal és tisztelettel 
közeledtem feléjök. Hősök voltak, 
hazáért és szabadságért küzdöttek, 
szenvedtek.

# **
De rajtuk kivül voltak itt még más 

hazafiak is, kik a gyász és elnyo
matás siralmas napjaiban saját biz
tonságuk kockáztatásával szállást, 
menedéket adtak duvadként üldözött 
bujdosóknak. Egy-egy kis nemesi 
udvarházban, egy-egy szőlőhegyi pin
cénél hetekig, hónapokig rejtőzködtek 
gyanús nevű menekültek.

Maga a nádfedeles parókia is rej
tek helye lett hetekig a hontalanul 
bujdosó Kossuth Lajos két fiának, 
kik nevelőjükkel a lelkész vendég
szeretetéből s féltő gondoskodása 
mellett ismeretlenül időztek ott. Majd 
anyjuknak a Bakony rengetegei közt 
levő birtokára vonultak, hol azonban 
a cirkáló fogdmegek szimatot vevén, 
elfogták és Pozsonyba vitték őket.

* *
*

Nem tudom, jönnek-e még valaha 
idők — bár ne jönnének — amikor 
újra felsikolt a harci kürt s a haza,

mint akkor, fiaitól újra vért, vagyont 
s életet kíván ? Lesznek-e majd ak
kor is dobogó szivek, acélos karok, 
önfeláldozó hősök ?

A béke áldásait kívánja a mai kor, 
ezt kívánja, követeli a keresztyénség 
nagy törvénye, a szeretet, ezt az 
emberi tökéletesedés szent eszméje.

De azért a honszerelem erény ma
rad s időtlen időkön át ékessége 
marad az emberi kebelnek.

Akkor az az eltemetett zászló újra 
fennen lobog s diadalra vezet, ha 
édes anyánk, a haza ellen emeli bár
ki is támadó fegyverét.
„Oh mert neked örökké élned kell ó hon — 
S mint tavasz örökké virulnod !“

Fenyves Ede
ő r i h o d o s i  e v .  t a n í t ó .

A dunántúli egyházkerület új 
énekeskönyve.

A napokban jelent meg Hornyán- 
szky kiadásában Budapesten a dunán
túli evang. egyházkerület új énekes
könyve a hozzá tartozó dallamos 
könyvecskével.

Tizennyolc évi buzgó és lelkiisme
retes munka eredményét találjuk meg 
az új énekeskönyvben. Nem a szerep
lés vágya teremtette meg, hanem a 
szükség érzete. Ereztük mindnyájan, 
hogy száz évvel ezelőtt készült énekes
könyveink a mai kor kívánalmainak 
már nem felelnek meg. Nemcsak 
azért, mert nyelv, előadás, versalak 
s dallam tekintetében a mai Ízlést ki 
nem elégítik, hanem főképpen azért, 
mert az a sok száraz okoskodás, 
mely jellemző sajátsága úgy a száz 
év előtti kornak, mint a most hasz
nálatban levő énekeskönyveknek, a 
hívő lelket ki nem elégíti, a vallásos 
szívet hidegen hagyja.

Az egyházkerület énekügyi bizott
sága a mostani énekeskönyvek énekei 
közül megtartotta azokat, melyek igazi 
költői lélek alkotásai, vallásos szívből 
eredtek, szívhez szólnak s a lélekben 
hitet, meggyőződést és szent akaratot 
teremtenek. Felkereste a régibb múlt 
egyházi énekeit is, áthozta új kön
tösben az ó-graduál szívhez szóló, 
meleghangú dicséreteit s himnuszait. 
Visszament a tizenhatodik századbeli 
Balassa Bálintig, hogy ennek vallásos 
költészetével együtt meghonosítsa 
templomainkban Sztáray, Szegedy, 
Rimay, Aáchs, Petrőczi Kata Szidónia 
és más jeleseink szebb énekeit. Majd 
bejárta az újabb magyar vallásos 
költészet mezejét s elhozta mindazt,
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amit az új énekeskönyvben a régiek 
mellett méltóképpen felhasználhatott: 
Székács, Győry, Szász, Gyurátz, 
Torkos, Sántha, Csengey, Payr, Záb- 
rák, Kovács, Szabolcska és sok más 
kiváló énekköltőnk egyházi énekeit.

Meglátszik az új énekeskönyv tar
talmán az énekügyi bizottság abbéli 
törekvése is, hogy templomi éneklé
sünket lehetőleg magyarrá, nemzetivé 
tegye. Felkarolta a verselés magya
rosabb alakjait. Különös gonddal 
gyűjtötte össze a régibb és újabb 
magyar dallamokat és az idegen ere
detű melódiák közül is főképpen 
azokat tartotta meg, melyek a magyar 
ütemes verseléssel megegyeznek. Azt 
remélhetjük, hogy ez a nemzetibb 
szín, hang és érzés majd közelebb 
viszi az egyházi énekeket népünk 
szívéhez s talán megérjük azt az időt, 
amidőn azok nemcsak a templomban 
és iskolában, hanem a meleg otthon
ban is fel-felhangzanak.

Az új énekeskönyv dallamai külön 
Dallamos könyvecskében jelentek meg, 
melyben 42 magyar melódiát találunk.

Az Énekeskönyv 516 oldalra terjed 
és 600 éneket és imádságot tartalmaz. 
A Dallamos könyvecske 62 oldalon 
109 dallamot foglal magában.

A könyv kiállítása tetszetős, kisebb 
alakú. Nyomása tiszta, könnyen ol
vasható. Kötése erősnek látszik. Bolti 
ára félvászonkötésben 2 kor. 20 fill., 
egész vászonkötésben 2 kor. 80 fül. 
A Dallamos könyvecske ára 24 fillér.

Az Előszó szavaival fejezzük be 
rövid ismertetésünket: „Az Úr tegye 
áldottá ez új könyvnek használatát 
úgy templomi, mint házi istentiszte
letünkben ! “

Fele az asszonynak dukált volna.

Nyír Pálék egy szekér, illetve há
rom hordó szőllőt árultak a piacon. 
A gazda mérte ki a portékát fent a 
szekéren, a hordók között állva, az 
asszony pedig pénztároskodott. Egyéb 
mértéke nem volt Nyír Pálnak, mint 
a jobb kezét megáldott óriási marka. 
Egy marék szőllőnek, bizonyos arány 
szerint megrakva, csak tiz fillér volt 
az ára. Tehát nagy volt a mértéke 
s fogyott is a szőllő.

Úgy tiz óra tájban egy óriási ter
metű, zordon arcú öreg ur állt meg 
a szekerük mellett s szó nélkül ki
vett egy szép szőllőfürtöt a hordóból 
és azon helyben meg is ette. Az első 
fürtöt követte a második, majd a 
harmadik és a negyedik. Akkor már
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igen csóválta fejét Nyir Pál s az 
asszony fülébe súgta:

— Kicsoda, micsoda ez az ember, 
nem ismered? Kitelik még tőle, hogy 
nem is fizet.

— Én nem ismerem. Szóljon neki 
kié 1 — súgta vissza az asszony.

Nyir Pál azonban nem szólt, gon
dolta, vár még egy kicsit. Az elfo
gyasztott szőllőfürtöket úgy tartotta 
nyilván, hogy pitykés gombos mellé
nyén annyit gombolt ki, ahányat ki
emelt a hordóból az öreg úr. Végre 
elfogyott a gomb, annál inkább is, 
mert kettő hiányzott a mellényről. 
No, gondolta az atyafi, most már 
okvetlen szólni fog, mert arról már 
jót nem állhat, hogy számon tudja 
tartani az elfogyasztottakat.

No de a hetedik fürttel befejezte 
az öreg úr a lakmározást. Elővette 
pénzes tárcáját s egy 5 koronás ezüst 
pénzt nyomott Nyir Pál markába. 
Az pedig átnyújtotta az asszonynak:

— Nesze Mári, adj vissza belőle 
a tekintetes úrnak 2 forint 30 krajcárt.

Mári asszony kimarkolt zsebéből 
egy csomó apró pénzt, hogy kiválo
gassa a visszajárandót. Hanem az 
öreg úr arra már ott hagyta őket.

— Hagyd asszony, nem kell vissza 
adni neki semmit. Itt hagyta az egé
szet nekem. — Szólt boldogan Nyir 
Pál s majd nagy csudálkozással hozzá 
tette: — Hej Mári, ez lehet ám nagy 
úr, hogy pár fej szőllőért ilyen nagy 
pénzt ad a szegény embernek 1. . . 
Úgyis a jó Isten küldte ezt a pénzt 
nekem. Veszek rajta magamnak egy 
kalapot s ami megmarad belőle, azon 
pedig új pipát és dohány’acskót.

— Hát még mit nem I ?. . .  A pénz
nek fele enyém; engem illet. Szép, 
fekete fejkendőt veszek rajta ; — osz
tozkodott a Mári asszony s egyúttal 
azonban a kétkedés sötét ördöge 
ütötte fel nála a fejét.

— Dejszen, nem is jó ez a pénz, 
én igen furcsának találom ; — szólt 
körül vizsgálva a jubileumi 5 koronást.

— Igazad van Mári, nem lehet jó, 
máskép nem hagyta volna itt az 
egészet. No várj, megmutatom annak 
az úrnak is, ki a Szigeti sógor fájára 
alkuszik ; — szólt Nyir Pál s leugrott 
a szekérről.

Az a kiszemelt úr lévén egy jó
kedvű csizmadia, azt a tanácsot 
adta az atyafinak, hogy guritsa végig 
a piacon a hitvány pénzét.

— No lám, hogy megakart csalni. 
De nem hagyom magam; — méltat
lankodott Nyir Pál s gyors léptekkel 
megiramodott azon irányban, merre
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eltűnni látta az öreg urat. Alig sza
ladt egy dobásnyira, meglátta már a 
Petőfi-utcában bekanyarodni. Uccu 
neki, még jobban megfeszítő az inait 
s rohant mint a szélvész.

Egy nagy földszintes háá kapu- 
szinjén fordult be az öreg úr. S a 
következő percben oda ért Nyir Pál 
s azt olvasta le a házfalára szegezett 
acél tábláról, hogy Rábczay Botond 
ügyvéd lakik ott. Belépett ő is a kapu- 
szinbe. Az öreg úr, aki nem volt más, 
mint az ügyvéd, ép cipője talpát dör
gölte nagy igyekezettel a lábtörlőhöz.

— Tekintetes úr kérem, — szólt az 
atyafi, — tessék, ihun van a pénze. 
Adjon nekem 20 krajcárt helyette.

— Mi az ?! — mordult hatalmasat 
az ügyvéd. — Mért nem tetszik ne
ked az a pénz ?

— Mert hamis jószág, — válaszolt 
Nyir Pál s nyitott tenyerével nyújtotta 
az 5 koronást Rábczay felé, hogy 
lássa az is, milyen pénz?

— Micsoda! — kiáltott oly hatal
mas hangon az öreg úr, hogy nem
csak a ház, de még Nyir Pál is rezgett 
belé. Ijedtében kezét Ss elfelejtette 
visszakapni az atyafi, ellenben a rajta 
fekvő 5 koronás leugrott róla. Noha 
az leugrott, oda csapódott más valami. 
Még pedig a Rábczay hatalmas botja 
vége.

— Hát gazembernek nézel te en
gem, hogy azt hiszed, hamis pénzzel 
fizetek ! — dörgött tovább is az öreg 
úr. Nyir Pál pedig egy lábon táncolva, 
jobb kezét rázva, futott ki az utcára. 
Még akkor is rázta a kezét, mikor 
cselédje utána vitt pár darab fényes 
1 koronást az ott hagyott 5 koronás 
helyett. Mikor pedig visszaért a sze
keréhez, azt mondta az asszonynak :

— No Mári, amit én most kaptam, 
annak fele neked dukált volna!

Csite Károly.

Keresztyén diákok világszövet
ségének gyűlése Konstantiná

polyban.

Egy rendkívül érdekes és emellett 
époly mértékben fontos gyűlésről 
számolhatunk be olvasóink előtt. A 
kér. diák világszövetség, melynek 
célja az egyetemi diákság evangéli- 
zálása, kiküldöttei ez év ápr. hó 24-én 
gyűltek össze a török fővárosban, Kons
tantinápolyban, hogy ott az amerikai 
kollégiumban, buzgó ének és imával 
5 napra terjedő gyülésezéseiket meg
kezdjék.

Körülbelül 32 nemzet képviseleté-
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ben vagy 450-en gyűltek össze, a 
hivatalos kiküldöttek száma 250 volt, 
férfi és leánydiákok, lelkészek* pro
fesszorok és egyéb tudományos pályán 
levő férfiak a világ minden részéről. 
A mi hazánk is 6 taggal képviseltette 
tnágát.

Fehér, fekete, sárga diákok tarka 
szinvegyüléke volt itt látható, akik 
különböztek egymástól nyelvre, szo
kásokra, fajra, nemre nézve, de egy
ben, a legfőbben megegyeztek : mind
nyájan Krisztust vallották uruknak.

Voltak a megjelentek közt, akik 
hetekig ültek lóháton, csak hogy 
megjelenhessenek a gyűlésen, voltak, 
akik messze Ázsia belsejéből már 
hónapokkal ezelőtt elindultak, hogy 
idején megérkezhessenek Konstanti- 
nápolyba.

Nem volt véletlen dolog, hogy a 
szövetség Vezetősége éppen ide, a 
török fővárosba hívta össze tagjait: 
meg akarták mutatni itt a moha- 
fnedán világ közepette* hogy az erő- 
beh megnövekedett keresztyénség 
már képes a siker reményében fel
venni a küzdelmet minden más vallás
sal, elsősorban a mozlimmal.

S a gyűlés, s annak egész lefo
lyása hatalmas bizonyság volt e 
mellett.

A kiküldöttek, akik mögött ott 
állott a szövetségnek a 150.000-et 
meghaladó hatalmas diák tábora, be
számoltak arról, hogy nagy* sokszor 
legyőzhetetlennek látszó nehézségek 
közt, de azért győzelmesen halad 
előre az evangélium ügye, hogy 
mind több és több diák ember teszi 
úrrá a maga életében Jézus Krisztust, 
hogy ma már alig van nép az egész 
földön, ahol ne ismernék és ne imád- 
koznák a miatyánkot. Lelkes, tudós 
professzorok tartottak előadásokat 
tényekkel igazolva, hogy a mi Urunk
nak Jézus Krisztusnak ereje, hatalma 
nem semmisült meg; meg van, sőt 
nagyobb mint valaha, hogy ő ma is 
képes arra, s egyedül ő képes, hogy 
a földnek különböző, egymástól sok 
tekintetben nagyon eltérő diák em
bereknek azt a valamennyinek egy
formán szükséges lelki békességet s 
erőt a küzdelmekhez megadja. A meg
győződésből fakadó beszédek meg
győződést keltettek. Uj lelkesedés, 
uj erő, uj kitartás töltötte el a jelen
levőket, akik itt hirt vettek arról, 
hogy máshol is, mindenütt küzdeni 
kell Krisztus ügyéért, de máshol is, 
mindenütt mégis előrehalad az. A 
konferenciát bezáró gyűlésen azzal a 
tudattal váltak el egymástól a jelen

levők, hogy munkájuk mögött a 
hatalmas Isten áll, aki győzelemre 
segíti őket. Ha tudunk igazán imád
kozni, ha tüdunk Istehnel igazi kö
zösségre lépni, — mondta egy szó
nok az utolsó együttlét alkalmával 
— ügy nyert ügyünk van, ha a 
látszat annak ellenkezőjét mutatja is.

Segítsünk mi is nekik imádsá
gainkkal !

Kiss Jenő
theol. akad. hallgató.

Az első népház.

Husvét ünnepén gyönyörű ünnepe 
volt Budapestnek. Ekkor avatták fel 
az első népházat. A krisztusi szere
tet hordta össze köveit, a krisztusi 
szeretet készítette tervezetét, hogy a 
szeretet-otthona legyen minden sze
gény ember számára. A népház ed
dig még ismeretlen dolog volt Magyar- 
országon. Ez az első. És milyen ál
dott célja Van !. . Menjünk csak vé
gig hatalmas térmein, széles folyosóin, 
járjuk be az egymás fölött elhúzódó 
emeleteket és lássuk meg, tűiért is 
építették a népházat.

Először is a gyermek-otthonba ju
tunk. Élénk gyermekzsivaj vesz körül. 
Játéktól hangos a szoba. Szegény 
munkáscsaládok gyermekei ezek. Édes 
apjuk, anyjuk nehéz munkával tölti 
egész napját. Kenyeret keresnek csa
ládjuknak. Mivel pedig a kenyér drága, 
kénytelenek mind a ketten dolgozni. 
Eddig gyermekeiket otthon hagyták 
Isten számba (hej, mennyi gyermek
szerencsétlenség, tűzeset beszél erről!) 
vagy pedig ott csavarogtatták a nagy 
város utcáin, hol a könnyelműség, a 
rossz járt ártatlan lelkűk mellett. Ez
után már máskép lehet e z ! Itt van 
a népház I Szegény emberek ide vi
hetik gyermekeiket, itt vigyáznak 
rájuk, jóra nevelik őket. Egyformán 
jót tesznek ezáltal szülővel és gyer
mekkel.

Odább az étkező helyiségekbe ér
kezünk. Az egyikben ingyen étkez
nek azok, kik egészen tehetetlen 
szegények, munkaképtelenek, kiknek 
a főváros ingyen-étkezésre jegyet ad. 
A másikban pénzért étkezhetik min
denki. Megfizet ugyan, de micsoda 
csekélységet. Egy tányér leves 6 fil
lérbe, egy kis tányér főzelék és hús 
16 fillérbe, nagy tányér főzelék és hús 
28 fillérbe, egy adag tészta 16 fillérbe 
kerül. Aki tud egy kicsit számítani, 
az egyszerre észreveszi, hogy bizony 
minden ember ebédjének egy részét 
nem ő, hanem a krisztusi szeretet 
fizeti ki.

A gyermekek külön étkeznek. Sőt 
arra is gondoltak, hogy a közeli is
kolásgyermekek is kapjanak ebédet. 
Azért az egyes iskolákba kocsin kül
dik az ételeket.

Nagy áldás e z ! A rendes, jó táp
lálkozás fél egészség. Mindenkinek 
az, de különösen annak, ki egész nap 
dolgozik. Aki rendes, tápláló ételt 
kap, az azután nem is csalja meg 
saját magát s nem akarja lelket-ölő 
szeszes italokkal pótolni az élelem 
hiányát.

Egy másik helyen foglalkoztató
műhelyeket találunk. A munkanélkü
liek itt dolgozhatnak, hogy meg ne 
szokják a henye, rest életet. — Ismét 
egy másik helyen hajlékot kap a 
hajléktalan.

Ha tovább megyünk, gazdag könyv
tárat, olvasótermet találunk. Éelkeres- 
heti a legszegényebb munkás is. — 
Kereshet magának olvasni való könv- 
vet, gazdagíthatja lelkét, szerezhet uj 
ismereteket. Ünnepnapokon meg ép
pen ünnepe lesz a népháznak. Zene 
csendül ilyenkor nagy termében, nép
hangversenyeket rendeznek az elha
gyott, szegény nép számára. Nem 
kell tehát a füstös korcsmákba menni, 
találhat mindenki tisztább, nemesebb 
élvezetet magának. Jobban pihenhet, 
mint azelőtt. És jobban megtalálhatja 
Istenét, mint azelőtt.

Ezt a népházat Budapest főváros 
építtette hatszázezer korona költség
gel. Ha ez az első népház beválik, 
úgy még többet is akarnak építeni. 
Bizonyos, hogy a Krisztus szelleme, 
az igazi szeretet alkotta meg ezt a 
szép intézményt. Kívánjuk, hogy le
gyen mindig ennek a szellemnek: a 
szeretetnek hirdetője, az emberi bol
dogulás és emberi boldogság védője.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot
Május 14. vasárnap I. Péter 1. 3.

„ 15. hétfő Zsolt. 103., 1—2.
„ 10. kedd Luk. 17. 15.
„ 17. szerda Luk. 1. 46—47.
„ 18. csütört. Ezsaiás 12. 4.
„ 19. péntek Efezus 15. 18 — 20.
„ 20. szombat Zsolt. 89. 2.
„ 21. vasárnap Ján. 20. 19.
„ 22. hétfő Ján. 6. 67.
„ 23. kedd Ján. 6. 68.
„ 24. szerda Ján. 16. 13.
„ 25. csütörtök Ezsaiás 54. 10.
„ 26. péntek Máté 7. 7.
„ 27. szombat Mózes 17., 11.
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Az egyház köréből.

Gyászrovat. Súlyos csapással láto
gatta meg az Isten Czipott Géza 
szentgotthárdi ev. lelkészt. Fiatal fele
sége elhunyt. A jó Isten adjon az 
elköltözöttnek csöndes pihenést, a 
gyászoló férjnek s hozzátartozóknak 
vigasztalást.

Sopron. Most jelent meg a soproni 
gyülekezet 1910-ik évről szóló év
könyve, mely a buzgó egyházi mun
kálkodás egész sorozatát állítja elénk. 
A 9362 lélekből álló nagy gyülekezet
ben 294 gyermek született, 294 nö
vendék konfirmálkodott, az úrvacsorá
val élt 2211 egyháztag, házasságra 
kelt 84 pár, meghaltak 214-en. Van 
a gyülekezetnek kisdedóvó intézete, 
árvaháza, evang. olvasó- és ifjúsági 
egyesülete, mely az ifjúságot felolva
sások tartásával és szórakoztató es
télyek rendezésével összegyűjti. Ev. 
testvéregyesülete a szűkölködő egy
háztagok felsegitését tűzte ki céljául; 
3711 tagja van ; több mint 3000 eset
ben készíttetett orvosságot tagjai 
számára s 109-szer gondoskodott a 
betegek élelméről. Diakonissa-intézeté- 
ben három nővér munkálkodik. Van 
virágzó gyámintézete és külön női 
gyámintézete, karácsonyfa-nőegylete 
és segélyegylete. A gyülekezet alapít
ványai és hagyományai az elmúlt 
évben 58 ezer koronával emelkedtek. 
Isten áldása legyen a törekvő gyüle
kezeten s annak lelkes vezérein.

Iskolaépítés. A kisded városmiskei 
fiókgyülekezet, mely csak 25 protes
táns családból áll, tizezer kor. költ
séggel uj iskolát épit és egyúttal 
szervezi az első tanítói állást is. Az 
iskola szeptember 1-én lesz átadva 
rendeltetésének.

Kimutatás a iánosházán épülő ev. 
iskolára f. év május 1-ig befolyt ado
mányokról. 1. Kissomlyó anyagyüle
kezet gyűjtése 144 kor. 2. Duka leány
gyülekezet gyűjtése 109 kor. 20 fill. 
Duka leánygyülekezet adománya 100 
kor. 3. Borgáta leánygyülekezet gyűj
tése 66 kor. 4. Győrszemere anyagy. 
adománya 2 kor. 5. Z.-Istvánd anyagy. 
gyűjtése 16 kor. 50 fill. 6. A.-Ságh 
leánygy. gyűjtése 12 kor. 7. Kisfalud 
leánygy. gyűjtése 11 kor. 68 fillér. 
8. Mihályi leánygy. adománya és

gyűjtése 26 kor. 60 fill. 9. Vadosfa 
anyagy. adománya és gyűjtése 8 kor. 
40 fill. 10. Fancsal anyagy. adománya 
2 kor. 11. K.-Hőgyész anyagyülekezet 
gyűjtése 24 kor. 34 fill. 12. K. és 
N.-Köcsk leánygy. gyűjtése 32 kor. 
10 fill. 13. Győr anyagy. adománya 
20 kor. 14. Móriczhida anyagy. ado
mánya 2 kor. 15. N.-Alásony anyagy. 
adománya 5 kor. Összesen 551 kor. 
82 fill. Az adakozók fogadják ezúton 
is hálás köszönetünket. Ezúttal ezúton 
is felkérjük mindama gyülekezeteket, 
a melyeknél gyűjtőíveink vannak, 
hogy azokat a hívek körében elhor- 
doztatni szíveskedjenek, mert a házan- 
kénti gyűjtés — mint a fenti példák 
is igazolják — sokkal-nagyobb ered
ményre vezet, mind a mekkora össze
get a gyülekezet saját pénztárából 
adhat.

Tompa Mihály
lelkész.

Itthonról.

A király Budapesten. Régebbi ígére
téhez híven, a király ismét Budapestre 
érkezett. Ez alkalommal néhány hetet 
tölt hű magyarjai közt és pedig leg
nagyobb részét Gödöllőn. Az utóbbi 
hetekben a király meghűlt s egy kis 
torokgyulladása volt. Egészségét azon
ban oly gyorsan helyreállította a jó 
Isten, hogy most már a betegség 
nyomai se láthatók.

Meghalt egy miniszter. Hieronymi 
Károly kereskedelemügyi miniszter 
75 éves korában meghalt. Néhány 
hét óta gyöngélkedett már. időközben 
hirtelenül meghalt a leánya s ez sirba- 
vitte az érző szívű édesapát is. Rend
kívül okos, munkás nagy fiát veszítette 
el benne nemzetünk, kit méltán gyá
szol az egész ország.

A szerb király nem jön. Nagy fel
tűnést keltett annak idején az az el
határozás, hogy Péter szerb király 
Magyarországba jön királyunk látoga
tására. A szerb nép egy része azon
ban olyan ellenséges indulattal fogadta 
ezt a tervet, hogy a király kénytelen 
volt budapesti útjáról lemondani. így 
azután a látogatást későbbre halasz
tották.

A vértanuk sírjainak keresése még
mindig tart. Újabban magyar emberek

jelentkeztek, kik a kivégzés szomorú 
eseményének szemtanúi voltak. E 
szerint megállapították, hogy hol lőt
ték agyon a négy tábornokot. Meg
állapították azt is, hogy a kilenc bitófa 
a Zsigmondházára vivő út közelében 
állott. Már most ezeken a helyeken 
folytatják az ásatást s mivel a vér
tanuk csontjai még nem porladhattak 
el, remélik, hogy meg is találják.

Megint egy Kossuth szobrot állított 
nagy fiának a magyar nép kegyelete. 
Sátoraljaújhelyen most készültek el 
életnagyságu ércszobrával. A leleple
zési ünnepséget június elején tartják 
meg nagy ünnepségek között.

Egy kenyérgyár munkálkodása. 
Budapest két évvel ezelőtt elhatározta, 
hogy a szegény munkásnép könnyebb 
megélhetésére városi kenyérgyárat 
állít fel. A gyárat fel is állították s 
az 16 hónap alatt 8 és fél millió 
kilogramm kenyeret sütött. A gyár 
tiszta nyeresége meghaladja a kilenc
ezer koronát.

Gyilkos macska. Ez a kis hir az
élet szerencsétlenségeiből van véve 
és arra tanít, hogy sohase vigyázha
tunk eléggé. Székesfejérvár mellett 
történt egy faluban, hogy Vecsei Já
nos cseléd felesége bement a szom
széd városba. Egészségesen hagyta 
otthon három hónapos kis gyermekét. 
De a tiz éves bátyja elunta a csecse
mőre való vigyázást, átment a szom
szédba játszani. A macska pedig be- 
lopózott a szobába, s ráugrott a 
bölcsőre. Mire az asszony hazaért, 
á  kis gyermek halott volt, mert a 
macska agyonnyomta.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ülései. A húsvéti 
szünet elmúltával a képviselőház újra 
megkezdte tárgyalásait. Néhány szó
nok végighallgatása után megszavazta 
a felhatalmazási javaslatot, majd át
tért a földmívelésügyi költségvetés 
tárgyalására.

A miniszter beszélt. A földmívelési 
költségvetés tárgyalásakor felszólalt 
gróf Serényi Béla miniszter is, és rá
mutatott a jövő teendőire. Kifejtette, 
hogy főleg az állatállományt kell sza
porítani s a népiskolákban nagy súlyt 
kell helyezni a gazdasági tárgyak ta-
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nítására. Hogy pedig a tanítók ebben 
a tekintetben is a nép vezetői lehes
senek, külön gazdasági tanfolyamokat 
tartat számukra.

A földmívelés és állattenyésztés 
ügye az országházban. A képviselő
ház mostani tárgyalásai mutatják, 
hogy van gond a gazdálkodó népre. 
Az elhangzott sok beszéd sok figye
lemre méltó eszmét tartalmaz. Mint 
annak idején megírtuk, az állattenyész
tés céljaira 4 milliót hozott javaslatba 
a kormány. Most sokan ezt az ösz- 
szeget is kevésnek tartják s emelését 
követelik. Emelni kell a baromfitenyész
tést. Hogy milyen eredményeket lehet 
ezzel elérni, mutatja az, hogy Orosz
országnak a tojáskivitelből évenkint 
kétszáz millió korona haszna van. 
Emelni kell a tejgazdaságot is. Német
országnak ebből három milliárd haszna 
van. Sürgették a legelők rendezésének 
ügyét is.

Az iskolakötelezettség kezdete. A
képviselőházhoz folyamodást adtak 
be, hogy a gyermekeknek ne 6, ha
nem 7 éves korukban kelljen iskolába- 
járásukat megkezdeni. A folyamodás 
rámutat arra, hogy a mai nemzedék 
sokkal gyöngébb az azelőttinél. Ezt 
eléggé bizonyítja az is, hogy míg az
előtt 19 éves korukban sorozták a 
legényeket, addig most 21 éves ko
rukban állnak a katona-mérték alá. 
Majd meglátjuk, hogy mit határoz e 
kérdésben a képviselőház.

Védekezés a burgonyabetegség el
len. Talán még sohase volt szőllőnek, 
gyümölcsnek annyi ellensége, mint 
most. A burgonyát is sok veszedelem 
fenyegeti: levélsodródás, gyürüsbeteg- 
ség stb. Hogy a népet a nagyobb 
anyagi károsodástól megmentsék, 
Gödöllőn kísérleti telepet rendeztek 
be. Itt negyven burgonyafajtával kísér
leteznek s megállapítják, hogy melyik 
fajta képes leginkább ellentállni a 
betegségeknek.

A nagyvilágból.

A mexikói forradalom még egyre 
tart. A fölkelők mind jobban előre
nyomultak s ostrom alá fogták a fő
várost is. Már elkerülhetetlennek lát
szott az idegen hatalmak beavatkozása, 
mikor a fölkelők vezére a hadügy
miniszterrel tárgyalásba bocsátkozott 
s fegyverszünetet kötöttek.

Az albán fölkelés. Az albánok és 
törökök küzdelme még egyre tart. 
A hegységek között elkeseredett har
cok folynak. Eddig már 1700 török 
esett el.

Kínai zendülés. Kínában a nép egy 
része fellázadt az alkirály ellen, an
nak palotáját felgyújtotta és kirabolta. 
A fölkelők közül kétszázan elestek.

Taft a magyarok közt. Az Egyesült 
Államok elnöke, Taft, — résztvett az 
amerikai magyar egyesület lakomáján 
s azon pohárköszöntőt mondott a 
magyar királyra.

A spanyol király beteg. Alfonz spa
nyol király veszedelmesen megbete
gedett. Az orvosok tüdővészt állapí
tottak meg rajta s azt ajánlották, hogy 
egyelőre Svájczba menjen.

Bányaszerencsétlenség. Borzalmas 
bányaszerencsétlenség történt Penszil- 
vániában a throopii szénbányában. 
Bányatűz keletkezett s a tárnákba 
bezárta s elpusztította a munkásokat. 
Abban az aknában, hol a tűz kelet
kezett, 89 szegény magyar honfitár
sunk találta halálát. Negyvenöt anya 
jutott özvegységre és 137 gyermek 
árvaságra. A munkások legnagyobb
részt Zemplén-, Sáros- és Bereg-me- 
gyébe valók voltak.

Vasúti szerencsétlenség. A Fok
földön borzalmas vasúti szerencsét
lenség történt. Egy vonat 250 láb 
magas hidról a mélységbe zuhant alá. 
Csak ketten menekültek meg. 32-en 
meghaltak, 25-en pedig veszedelme
sen megsebesültek.

A kolera. Oroszországban megint 
felüti fejét a kolera. Majdnem bizo
nyos, hogy azok a szétszórt esetek, 
melyek ősszel Magyarországot meg
félemlítették, a nyáron újra megismét
lődnek, sőt számuk megnövekszik. 
Bizony minden országnak vigyáznia 
kell, hogy idejekorán készüljön ennek 
a rettenetes betegségnek az elnyo
mására.

Egy ház-szörnyeteg. Persze ez is 
Amerikában és pedig Newyorkban 
van, azaz lesz, mert most kezdik 
építeni. A ház-szörnyeteg 750 láb 
magas lesz, 30 emelettel. Lesz tornya 
is, melyen 25 emelet lesz.

A Harangszó perselye.

A Harangszó egy évi előfizetésére 
beküldött ür. Heimler Károly Sopron 
szab. kir. város főkapitánya s a har- 
kai gyülekezet felügyelője 3 kor.-t. 
Kónya István Bécsből 2 kor.-t és 
Bartkó Sándor kalapossegéd Győruj- 
városból 2 kor.-t.

A húsvéti prédikáció költségeire 
adakozott özv. Lang Mihályné Kör
menden 2 koronát.

„A jókedvű adakozót szereti az 
Isten.“ II. kor. 9, 7.

Sokaknak. A raktáron levő bibliai 
képek mind elfogytak, úgy hogy új 
rendelést kellett tennünk. Mihelyt ez 
megérkezik, azonnal szétküldjük meg
rendelőinknek.

Több lelkésznek. A konfirmációi 
emléklapok teljesen elfogytak. Mivel 
a régi képeket nem sikerült újból 
megszerezni, szíves türelmüket kell 
kérnem, mert egészen uj minták után 
kell készíttetnünk az emléklapokat. 
Már most megjegyezzük, hogy az 
új konf. emléklapoknál külön lesz 
egyféle a fiuk, egy pedig a leányok 
számára.

H. K. Nm. A földbirtokokból önké
nyesen kihasított utakra vonatkozó
lag éppen most érdekes határozatot 
hozott a Kúria. E szerint, ha a vitás 
utat mindenki használja is, azért az 
nem vezet elbirtokolásra. Elbirtokolás 
csak 30 évi békés használat után 
akkor áll be, ha a tulajdonosok az 
út használójának az út forgalomszerű 
használatát megengedték, vagy őt 
attól eltiltották.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal

mából Körmend.
1911. év, május hó 11.-én.

Búza— — — — 23.20—23.40
Rozs — — — — 15.60—15.80
Árpa— — — — 16-60—
Zab — — — — 18.60-
Kukorica — — — 14.------
Hajdina — — — 15.------
Bab fehér — — — 20.-----
Bükköny — — 18.
Lóher — — — 100.------
Lenmag — — — 28.------

Az árak 100 kilogrammonkint korona élték
ben értendők.

könyvnyomdája és könyvkereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (VASM.)
Ajánlja a Nagytisztcletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak ! Pontos és gyors kiszolgálás !
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n n i l l  G É P G Y Á R
r u m .  S Z O M B A T H E L Y É
A lapíttato tt 18S6. —  Szám talan kitüntetés.

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

I  
I  
I  
I
I  
I  
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I  
§ 
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I  
I

I
I  
I  
I  
I  
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I  
I 
I

fi Megjelent
1 1 a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerület új énekes- 
J i  könyve

I K e r e s z t y é n  É n e k e s k ö n y v .

I
§
1

§
I
I

i
I
I

Kiadja a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerület. 
10/16 cm. nagyságban 516 oldal terjedelemmel. 
Bolti ára félvászonkötésben K 2-20

» » egészvászonkötésben . . » 2-80

D a l l a m o s  k ö n y v e c s k e
a keresztyén énekeskönyvhöz.

10/16 cm. nagyságban 64 oldal terjedelemmel, 
42 magyar dallammal.

Bolti ára fűzve 24 fillér.
Egyházak és tanintézetek legalább 50 példánynak 
készpénzfizetés mellett való megrendelése esetében 
250/o-os árkedvezményben részesülnek, de a posta- 

költséget a megrendelő fizeti.
Megrendelések küldendők:

Hornyánszky Viktor
könyvkiadóhivatalába

B u d a p e s t ,  V ,  A k a d é m ia -u tc a  4 .

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se törje  a  fe jét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R 1 T É S G Y Á R B A

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes!!
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

H A i O l i l
* K É S  n é lk ü l b oro tvá l *
RASOU * kg. ára 30-szori borotválko- 

' záshoz 3  k o r o n a  előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R f l C n l i n  * Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d o U I I I I  . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o r o n a  5 0  fillér .

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgottjiárdon
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fiit. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

K e r e s z t e l l e k  . . .
Reménységet, boldogságot:
Édes kicsi apróságot 
Hoznak karon a templomba . . .
— Tavasz első szép virágát, 
Családi kert ibolyáját
Vedd, Uram, szent oltalomba!
Oltár előtt ahogy állunk,
Évek felett messze szállunk ; 
Kezünk összekulcsolódik.
— Örök Isten ! mit a remény 
Hímez most a jövő eg én :
Mind csak Hozzád kapcsolódik.

„Csitt, kicsikénk, csitt egy k icsit! 
Szent angyalkák szállnak most itt: 
A hit, remény és szeretet.“
— Ú r! ki aláz s felmagasztal, 
Reád néz e három angyal:
Áldva kísérd e gyerm eket!
„Keresztellek! — szól az Ige, —
A Háromság szent nevi$>e’,
Ki teremtett és megváltott.“
— Atya, Fiú és Szentlélek,
Az egy Isten óvjon tég ed !
Ne láss tövist, csak virágot!

Erő ki vagy: erőt Te adj!
Derült égen Napja maradj! 
Igazgassad, növesztgessed, 
Tenkarodon vezetgessed !
Ami ronthat, ami bánthat,
Ne tudja meg, mi a bánat!
Ne legyen: csak abban részes,
Ami tiszta, ami é d e s !

BOHÁR LÁSZLÓ.

E v a n g é l i k u s  s a j tó n a p .
Nehéz időben, mikor ellenfeleink 

j tábort járnak körülöttünk, mikor nagy 
mozgalom és uj élet pezsdül minden
felé, evangélikus egyházunk halotti 

| csöndességű mezőire belékiáltjuk az 
ébresztő szót: tartsatok evangélikus 
sajtó napot!

Nem tartozunk a sötéten-látók közé. 
Az örökös siránkozást se szeretjük, 
mert az nem az idő szomorúságát, 
hanem az emberek tehetetlenségét 
juttatja eszünkbe. Aki jól megérti 
kötelességét, az nem tördeli a kezét, 
hanem dolgozik. Elvégzi mindennap 
a maga dolgát, azután a többit a jó 
Istenre bízza. Tehát nem panaszko
dunk, hanem csak kötelességünk 
irányát jelöljük ki, mikor megállapít
juk, hogy népünk és az anyaszent- 
egyház között meglazultak az össze
kötő kötelékek. Uj irányzatok és moz
galmak indultak meg, melyek elide
genítik a lelket ősei vallásától, családi 
hagyományaitól megszentelt egyházá
tól. Az élet is nehezebb, mint azelőtt. 
A mindennap gondja többsziklátgörget 
az ember lába elé, mint annakelőtte. 
A megélhetésért küzdő ember kar
jába belekapaszkodik a közönyösség 
s elvonja a templomtól. Lassanként 
megváltozik a családok élete. A meg
elégedettséget kiszorítja az elégedet

lenség, a békességet a gyűlölködés. 
Az élet könyve a kézből, az asztal
ról odakerül a szekrény tetejére, vagy 
a gerenda fal melletti sarkára, ott 
azután porral fedi be a használat
lanság. Az Istent dicsőítő ének-szava 
elnémul. Nem templom a ház és nem 
pap a család fenntartója. A lélek sor
vad, a hit elhomályosodik. Első lesz 
a vagyongyűjtés és csak utána nagy 
messzeségben következik az Isten or
szágának keresése.

Oh de szomorú kép!. . . Mivé let
tünk, hová lettünk!.. . Élettelen szét
szórt csontok hevernek halotti mező
kön. Egyházunk régi élet-fáján száraz 
ágak éktelenkednek, rügyek elszárad
nak a levélnyitás előtt s a színtelen 
virágok gyümölcshozás nélkül le
peregnek.

A sokfelé kisértő közönyösségen 
kívül nagy veszedelem népünk szét
szórtsága. Ezeren és ezren élpek 
szórványokban, templom, iskola nél
kül. Nem hallják az örökélet be
szédét és nem erősíthetik lelkűket 
egyházunk tanításával. Csoda-e, ha 
sokan megtántorodnak s elvesztik 
azt a harcot, melyben gyöngeségük 
nem talált elegendő erősítést az 
egyház őrtállásában ?

Ezen a nagy bajon csakis egy 
módon lehet segíteni. Fel kell újítani, 
meg kell erősíteni, sőt uj szálakkal
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kell gazdagítani azt a régi szellemi 
kapcsolatot, mely az embereket az 
egyházhoz fűzi. El kell vinni a leg
távolabbi vidékre is egy jobb élet 
tanítását. Meg kell értetni minden 
emberrel, hogy a vallásra szüksége 
van minden léleknek, hogy itt kez
dődik az önmagának és másoknak 
használó emberélet. A jövendő meg
mentését és biztosítását a nép és 
ifjúság lelkének megmentésénél kell 
kezdeni.

Ezt a nagy munkát csak az a 
hadsereg végezheti el, mely fekete 
ólomkatonákból áll, mely életből 
ered és életet fakaszt mindenfelé. 
Újsággal, népiratokkal, ifjúsági olvas
mányokkal tiszta táplálékot kell adni 
népünknek. Az elvesztetteket vissza 
kell hódítani, a közönyöseket buz
gókká kell tennünk. Nemcsak egyház 
mentésről van itt szó, hanem lelkek 
mentéséről, életek megnemesítéséről. 
Mert minél inkább terjed a vallásos 
szellem, a tisztult erkölcsi felfogás, 
annál boldogabb lesz az egyes em
ber és az emberek együttélése. Egy
házunk jövendő nagysága híveinek 
tiszta, vallásos életén épül fel.

Hogy ezt a nagy célt munkálhassuk, 
egyesületünk elhatározta, hogy evang. 
sajtóalapot létesít, vagyis tőkét gyűjt, 
melynek jövedelmét azután az evan
gélikus, vallásos nép- és ifjúsági 
irodalom fellendítésére fordítja. Ezáltal 
melegágyát akarjuk megvetni annak 
a mozgalomnak, melytől egyházunk 
uj erőre pezsdülését, s tettre ébre
dését várjuk.

Méltóságos Qyurátz Ferenc püspök 
ur, a dunántúli egyházkerület apostoli 
lelkületű főpásztora pártfogásába 
vette ügyünket. Lelkes pásztorleve
lében felhívta az összes gyülekeze
teket, hogy egy ünnepi istentisztelet 
alkalmával adakozzanak az evangé
likus sajtóalap céljaira.

A lelkészi és tanítói kar is kipró
bált hűséggel mellénk áll, buzdít, lel
kesít s a befolyt összeget szerkesz
tőségünkbe beküldi.

Mi azután minden adományt la
punkban nyugtázunk. Pontosan szá
mot adunk minden fillérről. A leg
alább egy koronás adományokat név- 
leg is felsoroljuk.

Evangélikus véreink, már most tite
ket kérünk, ne forduljatok el közö
nyösen, hanem hozza meg mindegyitek 
a maga áldozatát! Tegyétek lehetővé 
hogy megerősítsük s fellendítsük az 
evangélikus sajtót! Ne sajnáljátok 
fillérteket, ha azt szent célra áldoz
hatjátok 1 Ne felejtsétek, hogy egy

házunkat csak a lelkek megújulása, 
csak a szivek felbuzdulása teheti 
erőssé és hatalmassá. Azért ujulion 
meg először a ti lelketek, s buzduljon 
áldozatkészségre a ti szivetek! Tegye 
meg mindenitek a magáét s áldozzon 
jó szívvel abból, mit a jó Isten reá 
bízott! És akkor meglátjátok : nem
csak szeretett egyházunk erősödik 
tagjainak felbuzdulása által, hanem 
ti magatok is nyertek lelketeknek 
tiszta, erősítő táplálékot!

A jó Isten áldja meg elkezdett 
munkánkat s áldja meg mindazokat, 
kik filléreikkel munkatársainkká sze
gődnek !

Öregapa.

Temetés után két hétre a nagy
pénteki kettős gyász után a feltáma
dás boldogító szele suhant be a 
fehér függönyök csipkefátyolán.

Az elárvult otthon látatlan hirte
lenséggel benépesült. A hallgató 
csöndben mintha halkan suhanó an
gyalszárnyakon édes zengésű szent 
zsolozsma szállna néma zengéssel 
hirdetve a világboldogító szót: Jézus 
é l! és aki meghal, is él.

Az idő is nagyhirtelen ünnepi fé
nyesre fordult. A levegőben a tavasz 
langyos lelke zsong. Madarak úsz
nak szép csendesen a kék levegőben 
s a kitárt ablakon át gyönge virág
illat szálldogál.

Az ablak mellől feketeruhás fiatal 
lányka áll fel. Gyors mozdulattal 
egyenesedik ki s ajkáról hosszú, fris
sen nyílt reménység leheletével telt I 
sóhajtás száll el. Megváltó sóhajtás, 
mitől a megkönnyebbülés remegő 
melege szökik át ifjú tagjain.

Aztán fényesedő szemmel gyorsan 
körülnéz. Igaz is, sietni kell ám. Hi
szen annyi a dolog a háznál. Kivált 
így, ünnep előtt! Sütés, főzés, taka
rítás ! Az ember azt sem tudja, hol 
kezdje.

De mégis 1
Halk lépéssel fordul ki hirtelen az 

ajtón, s aggódó szemmel, loppal pil
lant az oszlopos tornác végén álló 
nagy karosszék felé.

Miután ilyeténképen meggyőződik, 
hogy öregapa rendes helyén ül új
ságjába merülve, sőt végre — jaj 
hála Istennek 1 — a jó öreg pipa is 
előkerült szomorú elhagyatottságából: 
fellélegző ügybuzgalommal lát nehéz 
feladatához. Fontoskodó szakértelem
mel vizsgál át újólag kamrát, kony
hát, titokzatos almáriumokat, külső
belső gazdaságot.

Közbe gyöngédeden nézeget a ka
tonásan egymás mellett sorakozó 
diós-mákos kincsekre, de legkivált 
arra a furfangosan összefont-szőtt 
szép piros kulcsosra, mi legsúlyosabb 
kérdés volt összes háziasszonyi teen
dői között. S bár e kérdés némi ösz- 
szefüggésben állt az éjszakai nyug
talan hánykolódásokkal, el nem ma
radhatott világ minden kincséért sem, 
hiszen épen ez a körmönfont kulcsos 
az Öregapa kedvenc kalácsa. Régi 
időben — jaj bizony nem is olyan 
régen I — ebből szokott reggeli kávé
jához egy kis fonadékot csipegetni.

Hátha most is, most is . . .
Míg így reménykedve tünődözik a 

kis Katinka lány, révedezve a fehér 
szobákon, bizonytalan útja — hogy, 
hogynem — az öreg dívány nagy 
fiókjához viszi. S mivel pöttömkora 
óta úgy látta, hogy a három nagy 
ünnep előtt nincs a lakásnak rejtett 
zuga, mi mentve volna a könyörtelen 
ki- és berakástól, újúlt erővel lát a 
tele fiók rendezgetéséhez. Közbe le
ányos gyönyörűséggel sorba vizsgál- 
gatja a íurcsavirágú, százszinű régi 
drágaságok nagy gonddal összehaj
togatott maradékait.

S míg színes képzelete gyors tűz
zel nyújtja soha nem létező hosszú 
uszályú, csipkés, habos ruhává a 
szerényen ott lapuló foltnak való kis 
rongyocskát, az egyik sarokból fé
nyesre csiszolódott kötőtűhegye csil
lan meg.

Egy félbemaradt gyermekharisnya: 
Öreganyika kötése.

Ahogy utoljára összehajtogatta: 
ott a kályhavilágában, pontos rende
sen, azokkal a soha nem pihenő tö
rékeny, karcsú újakkal. Azzal a min
den virágot, gyermekarcot simogató 
puha, meleg kézzel.

A boldogsághintő vei.
Azzal a gyógyító, könnyettörlő 

áldott kis kézzel, mit csókolni szív
melegítő boldogság volt.

Katinka mellére újból jeges hideg
ség nehezedik, torkát fagyos ujjak 
szorongatják. Heves, szúró fájdalom 
cikázik át szivén.

S gyermeklelke előtt e pillanatban 
a halálon át jelenik meg először a 
nagy, az ismeretlen titok képe : az 
élet.

Az Élet.
Hát ilyen ? ez az ? hát az álmok ?
Sűrűn folydogáló könnyeitől nem 

látja, mint áll már ott öregapa is.
Mint fogja reszketeg kezében szent 

félszegen a titokzatos mesterséget, 
az igénytelen fél harisnyaszárat.
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Nézi merő áhítattal, gyöngédeden, 
mondhatlan visszasóvárgással, mialatt 
sötét, könnyes fájdalom markolja 
össze a szivét.

A fehér, kemény fej csüggedten 
hanyatlik le.

A rászakadó fájdalom keresztje 
alatt tompán jajdul fel: s ki maga 
40 éven át hirdette hivő hittel Isten 
igéjét, kötözött szívsebeket, hintett 
enyhületet vérző emberi szivekre: 
mióta elengedte erős kezét az a kis 
törékeny gyenge kéz; elszállt az 
egyedül szeretett hű lélek, ki vidám
ságot hordozott magával s boldogító 
szót, azóta — ja j! — a maga se
bére balzsamot nem talál.

* *
*

Este van.
A csipkefüggönyön a lemenő ta

vaszi nap képe rózsállik át.
Az ajtó előtt barackfák virágos 

ága hajladoz. Az új élet zöld selyme 
fénylik a fákról le.

Rózsaszín napsugár-köntöst öltött 
minden: a kert, a muskátlis tornác, 
a konyhaablakban nyújtózkodó se
lyemszőrű cica.

A fehér szobákból az otthon me
leg illata árad.

A természet ébredő ideje. És az 
erősség egyre megujúló forrásából 
jött angyalszárnyakon hullámzó bol
dogkő szó: feltámadott! az enyhület 
harmatát hinti a viharzó lelkekre.

Csöndes nyugalommal vacsoráz
nak.

Utána elbékült lélekkel zsoltárokat 
énekelnek.

Az Öreganyika kedvenc zsoltárait:
„Légy csendes szívvel és békével . . . “ 
„Bízzál ember az Istenben.“
Egyik messze visszahajló tekintet

tel. A másik jövőbe néző álmodó 
szemekkel.

így énekelnek ők ketten:
A 72 éves Öregapa, s a 16 éves 

kis Katinka.
Szenteli Dezsőnó.

Dr. Székács József.
— Képpel. —

Evangéliumi egyházunk és magyar 
hazánk egyaránt boldogan nevezi fiá
nak Székács Józsefet. És mily nagy 
öröm ezt tudnunk nekünk, kik a ma
gyar evangéliumi egyház hívei va
gyunk, hisz így kétszeresen mondhat
juk őt a magunkénak. A kor, mely
ben élt, a viszonyok, melyek közt 
élte lejátszódott, valóban kiemelték 
egyéni nagyságát, s a küzdelemből

győztesen kerülve ki, még nagyobbá 
tették azt.

Orosházán született 1809-ben. Atyja, 
a jó János bácsi, tímármester és 
egyházfi volt, ki feleségével együtt 
a hitbuzgóság szeretetében nevelte a 
kis Jóskát. Már tanítói örömmel ész
lelték a kis Székács világos értelmét 
és szívének tisztaságát s nemcsoda, 
ha az ottani lelkész visszatartotta 
Székács uramat, midőn ez felpakolva 
a kis fiút mesterséget tanulni vitte 
a közeli városba.

Ekkor dől el sorsa. A tisztelendő 
jólelkűsége folytán rövidesen latin 
iskolába kerül. Mindenütt szeretettel

fogadják, hisz ki ne szerette volna 
meg az erényes kedves fiút. Kedvező 
sikerek után felsőbb tanulmányok 
folytatására Sopronba indul. Ekkor 
történik ama kedves jelenet, midőn 
édesanyja búcsucsókjával ezt mondta 
tanácsképen: „Ne feledd az imádsá
got ; Kerüld a rossz társaságot 1 “ 
E kedves örökség, melyet az anyai 
lélek kísérőjéül adott a nagy világba, 
mint védő angyal vezette az élet 
küzdelmeiben egész koporsójáig.

Sopronban sokat dolgozik s annyira 
megkedveli a tudományokat, hogy 
midőn pályaválasztásra kerül a sor,

a papságra már nem is igen gondol, 
hanem minden erejével a tanárságra 
készül. Tisztán ezen céllal megy kül
földi tanulmányútjára is.

De Isten más sorsot jelölt ki szá
mára.

Ez időtájt az ország szívében még 
nem volt magyar egyházunk; a pesti 
magyar hívek német vagy tót tem
plomba voltak kénytelenek járni, ha 
nem akarták elkerülni az Isten házát. 
És most pár nemeslelkű hívő áldozat- 
készsége folytán megalakul a pesti 
első magyar evangélikus gyülekezet, 
éppen akkor, midőn Székács kiváló 
eredménnyel térve haza külföldi út

járól, mint nevelő, szintén Pesten 
tartózkodott. Itt mihamar ismertté vált 
s mintegy ösztönszerűen rátekintett 
az akkori protestáns világ, ő rá, ki 
mind tudományos tekintélyénél, mind 
kiváló képzettségénél fogva méltó, 
hogy a pesti magyar egyház első papja 
legyen.

És Székács, ki előtt nem volt is
meretlen a papi pálya göröngyös útja, 
lemondott a tudomány csalogató ba
bérjairól, követte Isten akaratát és 
1837-ben elfoglalta állását. A kezdet 
nehézségéhez járult a sok baj és 
viszontagság. De, mintha ez is csak

Dr. Székács József.
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lelki nagyságát fokozta volna. Midőn 
a pusztító árvíz siralmai közt meg
harsant hangja az Úr házában, vigasz
talást lelt benne mindenki s rövidesen 
híres szónoknak ismerte el a főváros, 
így lön, hogy hivei mind jobban sza
porodtak, mint jó pásztor köré.

Közben lelke tele van áldásosnál 
áldásosabb tervekkel, melyeket meg
győződéssel és kitartással testesít meg 
előbb, utóbb. Ilyen kedvenc gondo
lata volt a két prot. felekezet egye
sítése, mely, ha nem is sikerült, 
mégis nem volt eredménytelen, mert 
a testvéri együttműködést nagyban 
előmozdította. Élénken beszéli ezt a 
pesti egyesült prot. theologia meg
alakítása. Majd, mikor a hozzája me
nekülő vegyes házaspárt egybeköti 
az Úr oltáránál, oly nagymérvű lépést 
tesz, hogy ennek következményeként 
tekinthetjük az 1844. évi országgyű
lés ama határozatát, miszerint vegyes 
házasságok prot. pap előtt is köthetők. 
Holott eddig ez nem volt szabad.

Kedves terve volt mindvégig a 
gyámintézet megalakítása és megerő
sítése. Ez azonban már csak akkor 
sikerült neki, mikor az általános lel
kesedés főpásztori székbe ültette. 
Közben történik ama mélyre ható 
munkássága, hogy megalapítja Mária 
Dorottya kir. hercegnő segítségével 
a budai anyaegyházat. Mária Dorottya, 
az akkori nádor neje, buzgó hívő volt 
s hogy mennyire kedvelte Székácsot, 
mutatja, hogy őt tévé udvari papjává.

Ez időtájt a hazai állapotok mind
jobban bonyolultak. A világosi gyász
nap eltemette nemcsak a haza, hanem 
az egyház szabadságát is. Szomorú, 
nehéz idők voltak ezek, annyira, hogy 
midőn megjelent a császári rendelet, 
mely csak félig-meddig adta volna 
vissza az elvett függetlenséget, sokan 
kapva-kaptak az alkalmon. De Szé
kács éles szeme megpillantotta a 
báránybőrbe bujt farkast. Nagy lelki 
erővel és rendíthetetlen bátorsággal 
kimondta, hogy egyházunk ilyen 
egyezséget el nem fogad. És midőn 
némelyek véres megtorlástól féltek, 
kijelentette, hogy ezen esetben a gyü
lekezet megvárhatja lelkészétől, hogy 
azt mellével fedezze, de viszont a 
gyülekezet is álljon a lelkész mögé.

Pár nap múlva, minden tiltakozás 
ellenére megnyílik a kerületi gyűlés. 
És még alig tudtak valamit határozni, 
midőn megjelent a fegyveres hatalom. 
A jelenlévők meghidegülve néztek 
egymásra, midőn a halálos csendben 
felemelkedett Székács.

— Ily erőszak ellen nincs más 
fegyverünk, mint az imádság. —

És ekkor elmondta Székács azon 
imát, melyről mindenki azt gondolta, 
hogy a búcsúztató az, mely után a 
hantok zuhogása következik. Olyan 
ima volt az, milyet kevesen hallottak. 
Mintegy szívéből fakadt az imádko- 
zónak, de nemcsak annak, hanem az 
egész prot. egyháznak. Sőt még to
vább., szívéből fakadt e leláncolt 
nemzetnek, az édes magyar hazának.

— Beláthatatlan fontosságú percek 
voltak azok. Az ima hangjait meg
hallotta a zsarnok uralom s a nem
zeti szabadság hajnala együtt pirkadt 
fel a magyar protestantizmus diada
lával.

Ezért mondja boldogan, büszkén 
magáénak Székácsot a magyar haza.

Az egymásra következő évek mind 
nagyobb tekintélyt szereznek Székács
nak, mit ő áldásosán használ fel. 
Rendezi az iskolaügyet, az egyházi 
közigazgatást, támogatja a prot. árva
ház ügyét, megalakítja a Tabitha 
egyesületet szegények felruházására.

Dicsőségének tetőpontján áll, midőn 
25 éves papságának emlékét üli a 
pesti gyülekezet s vele az ország. Itt 
rakta le a hívők serege hálahódolatát 
a főpásztor iránt, kinek működését 
Isten áldása kísérte mindvégig.

De nemcsak hívei szerették, szíve
sen hallgatá őt más hittelekezet is, 
hisz oly ihletetten tudta kicsalni a 
bűnös szeméből a törödelem, a szen
vedőből az öröm könnyeit.

Családi élete boldog volt és meg
elégedett, mit ily nemes férfi egyéni
sége magával hoz. Áldott munkássága 
1876-ban végződött be, midőn elköl
tözött égi honába, melyet oly hívő 
lélekkel készített el magának itt e földi 
életben. Nagy család állta körül ko
porsóját, hisz nemcsak övéinek volt 
atyja, de édesatyja volt egyházának.

E képből olvashatod ki Székács 
nagyságát, melyben költő és szónok, 
a tudomány és hit férfia egyesült igaz 
keresztyén lélekké. De még egy vonás 
hiányzik e képből. És ezt egy kath. 
püspök kijelentése adja meg, ki, midőn 
ő Berzsenyi feletti emlékbeszédében 
oly lelkesítőleg kiáltott végig e meg
kövült hazán, a beszéd varázshatása 
alatt ölelve csókolta a mi Székácsunkat 
s ünnepélyesen elnevezte őt az „or
szág papjának“. Gáncs Aladár.

Nem szégyenlem a Krisztus Evan- 
gyéliomát: mert Istennek hatalma
minden hívőnek idvességére.

Róm. 1, 16.

Székács József emléke.
Magányos vándor felhős éjszakákon 

Az ég boltján egy csillagot kutat,
Hogy ösvénytelen, néma pusztaságon 
E csíllagfényhez mérje az utat.
Mert bár köröttünk egyre változás van,
Az örök törvény, mit az Ur adott,
El nem merül e zsongó változásban, 
Fölöttünk fénylik, mint a csillagok.

És meg-megszólal, hogy mindenki értse 
Ha téli fagyra jön a kikelet,
Ha rab nemzetnek kardot ád kezébe,
Ha tudós elme gyújt szövétneket 
És alkot embert, aki lesz szövétnek;
Örök igét hirdet múló ajak.
Mely ha kihamvad, ha nyugodni tér meg, 
Mint egy nagy emlék köztünk itt marad.

Fakó napok közt fellobban a lángja 
És a kebelben szent érzés fakad.
A múltba néző csodálkozva látja 
Az Ur igéjét hirdető utat.
Ekkép előttünk Székács múltja támad 
S vet ránk magából fényes sugarat, 
Munkáttan élet emléke a bánat,
A harcos elv, mint jelszó megmarad.

De szép az élet, hogyha úgy telik le, 
Ahogy Székács leélte napjait 1 
Munkálva ittlent, Istenre tekintve,
Apostolként hisz, gyógyít és tanít.
A kincset gyűjti, mit a nagy elődök 
Tudós elmével összehordtanak.
Az ész fegyverét megszerezve tőlük 
Éles szemével győztesen halad.

Gazdag tudása kincses garmadáján 
Meleg szivének fénye ott ragyog.
Csüngött vitéz és eltiport hazáján.
E kettőért élt, küzdött, áldozott.
Ő szólaltatta meg hazánknak nyelvét 
A templomban az ország székhelyén.
Igéi pompás nagy fává nevelték 
A kis magot, mely gyenge volt s szerény.

S hogy nőtt a nyáj, gondos buzgalma révén, 
A pásztor is mindig nagyobbra nőtt. 
lm egy nap ott áll nemzetének élén,
Az ország papjának nevezte őt.
Nehéz időkben elhatározása 
A kételkedést elűzte tova.
A csüggedt népnek lett vigasztalása 
S törvénytelen zsarnokság ostora.

íme előttünk a magasztos pálya,
Szent, mert az Ur szólalt meg általa.
Székács alakja nagy példára válva;
Együtt él benne a hit és haza.
Boldog örömmel hódolunk mi néki.
Az emlékből lesz biztató remény :
Hogy Istenünk a mi ügyünket védi 
A jövendőnek rejtett ösvényén.

Hamvas József.

„Hívj engemet segítségül. .  “
Május 6-án nagy veszélyben for

gott Kölesd tolnamegyei község és 
népe. Délután két órakor kezdődött 
az istenítélet. Galambtojás nagyságú 
jég agyonverte a mezőket, utána 
borzasztó felhőszakadás a kis Hidas 
patakot 150—200 m. széles és 6—8 
m. mély folyóvá változtatta, mely a 
község középső részét egészen elön
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tötte. Az ár mágával ragadta a gyii- 
mölcsfákát, takarmánykazalokat, is
tállókat és ólakat az állatokkal együtt. 
Oly hirtelen jött, hogy az emberek
nek nem volt idejük a menekülésre.

A gőzmalommal szemben egy ki
csike házban lakott a tűtő népes csa
ládjával. Éppen a malomban volt el
foglalva, midőn a hatalmas ár a 
kicsike házat ledöntéssel, elsodrással 
fenyegette. Segítségre nem mehet ár 
ellen, magának is menekülnie kell a 
malom emeletjére. A kis házikó vas
rácsos ablakánál összekulcsolt kezek
kel öt gyermek imádkozik Istenhez, 
könyörög segítségért. Már-már bedől 
a ház, midőn egy bátor fiatalember,

nem hallgatva a bámészkodók lebe
szélésére, nekivág az árnak, csákány
nyal leszedi az ablakról a vasrácsot 
és a gyermekeket vállára veszi. A 
példa hat : még egy bátor férfi siet 
segítségére és megmentik az öt kis 
gyermeket anyjukkal együtt. Alighogy 
az utolsót elvitték a segítő karok, az 
egyik fal nagy robbanással bedőlt.

Ugyanekkor egy jómódú gazda 
családja az ár elől egyik szobából a 
másikba menekült. A víz már a bú
torokat is felemelgette, midőn a há
rom kis gyermek anyjukkal a pad
lásra menekült. Az öreg anyóka nem 
tudott velük menni, vízben jégben 
lent maradt. Várta a halált. Fenn a

padláson az édes anya gyermekeivel 
imádkozott, azután lefeküdt, hogy 
ébren ne találja őket a biztos halál. 
Ekkor ér haza a mezőről a családfő. 
És az apai és férji szeretet csodát 
mível. Nem törődve a veszéllyel, Is
tenbe vetett bizalommal létrát támaszt 
a házhoz, felszakítja a tetőt, majd a 
mennyezetet és úgy mentette meg 
kedveseit.

Az emberek pedig, kik ezt látták 
és hallották, így szóltak: „ime, az 
Isten nemcsak büntet, hanem segít 
is a nyomorúság idején 1 . . “

Knábel Vilmos
kötesd i ev. tafiító.

Tekintettel a pünkösdi ünnepekre, 
lapunk jövő vasárnap is ‘megjelenik. 
Ügy gondoljuk: olvasóink is szíve
sebben veszik, ha e helyett inkább 
évközben vagy év végén hagyunk el 
egy számot.

Az egyház köréből.

Püspökbeiktatás. A tiszai evang. 
egyházkerület új püspökét, Geduly 
Henriket május 17-én iktatták be 
Nyíregyházán magas főpásztori állá
sába. A beiktatás nagy ünnepségek 
közt ment végbe. .Részt vett azon a 
többi egyházkerület kiküldöttein kívül 
a református egyház küldöttsége, a 
város, vármegye és a hívek sok ezre. 
Istentisztelet elején Terray Gyula püs
pökhelyettes beszéde után az Ur-aszta- 
lához járult az űj püspök, majd Scholtz 
Gusztáv püspök beiktatta hivatalába. 
Utána Geduly Henrik tartotta meg 
püspöki székfoglaló beszédét, mely 
után a küldöttségek üdvözölték.

Uj főrendiházi tag. A főrendiház 
igazoló választmánya úgy döntött, 
hogy a magyar evang. egyházker. 
felügyelők közül vései Véssey Sándor 
dunántúli egyházker. felügyelőjét illeti 
meg a főrendiházi tagság. így tehát 
a kiráty őt hívja be főrendiházi tag
nak. A hitbuzgó és áldozatkész egy
házker. felügyelő magas kitüntetése 
mindenütt osztatlan örömöt keltett.

Elhunyt lelkész. Súlyos csapással 
látogatta meg az Isten a virágzó lajos-

komáromi gyülekezetét. Fiatal, buzgó 
lelkésze, Schád Boldizsár nehéz szen
vedés után, 30 éves korában jobblétre 
szenderült. Néhány hétig gyötörte a 
nehéz tífusz betegség, míg végre az 
Ur magához vette. Sírva állták körül 
koporsóját gyászoló kedvesei, rokonai, 
paptársai és egész gyülekezete. Az 
Urnák igazi jó pásztora volt. Pihen
tesse az Ur az ő szolgáját ama nagy 
napig, akkor pedig adja meg néki az 
örökéletet!

Lelkészválasztás. A tabi (Somogy
in.) gyülekezet megüresedett lelkészi 
állására egyhangú bizalommal meg
választotta Gyarmathy Ferenc helyet
tes lelkészt. Az Ur áldja meg a gyü
lekezet választását s az új lelkész 
működését.

Gyászrovat. A jó Isten tetszése 
elszólította az élők sorából Németh 
György zalaistvándi tanító hűséges 
élettársát. Nagy részvéttel kísérték 
tisztelői százai utolsó útjára. Az el- 
költözöttben Németh Gyula szekszárdi 
lelkész édesanyját gyászolja.

Az új énekeskönyv. A dunántúli 
egyházkerület új énekeskönyvének 
szép énekei mindig több hajlékba ke
resik meg az utat. Már eddig is sok 
gyülekezet elhatározta, hogy a régi 
énekeskönyv helyett ezután az újat 
használja. A nagy soproni gyülekezet 
ősszel vezeti be. A vönöczki gyüle
kezet (Vasm-m.) pedig több mint 300 
példányt rendelt meg egyszerre, miért 
is a könyvet olcsóbban kapta. De 
ezenkívül a gyülekezet saját pénztá

rából is megszavazott erre a célra egy 
bizonyos összeget, úgy hogy az ő 
híveik igazán minden nagyobb áldo
zathozatal nélkül jütnak szép, új 
énekeskönyvhöz.

Itthonról.

A király itthon. A magyar király 
a magyaroknak szánt idejét Gödöllőn 
friss, jó egészségben tölti s napon
ként intézi államai ügyeit. Valószí
nűleg junius első napjaiban hagyja 
el Magyarországot, úgy hogy a pün
kösdi ünnepeket már nem tölti nálunk.

Györy Vilmos leánya. Budapest 
volt evang. költőpapjának leánya, 
Győry Ilona, ki egy angol egyetemi 
tanárnak a felesége, hosszabb kör
utat tett Angliában s mindenfelé fel
olvasásokat tartott Magyarországról, 
különösen pedig a magyar irodalom
ról. így szerez egy evang. költőpap 
fenkölt gondolkodású leánya távol 
idegenben jó barátokat hazájának.

A Talpra magyar szedője. Kassán 
mostanában halt meg Förster Rezső 
volt nyomdatulajdonos, ki nyomdász
inas korában 1848. március 15-én 
kiszedte Petőfi Talpra magyarját. Az 
érdekes öreg ur mindvégig lelkese
déssel beszélt a szabadság születés
napjáról s Petőfi Talpra magyarjáról.

A sorozás elöl Amerikába. Sátor
aljaújhelyen most fejezték be a fő
sorozást. 1300 ujoncköteles közül 
csak 300 és egynéhány jelentkezett, 
a többi, majdnem ezer, Amerikában
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van. Ugyanilyen állapotok uralkodnak 
Zemplén vármegye félő járásában is. 
De bizony megcsalódnak a katona- 
szökevények, mert később egy csomó 
büntetéssel megtoldva, utána szolgál
tatják velük az elmulasztott 3 esz
tendőt.

Amerikai bankárok üzelmei. Nem
régen bezárta az irodáját egy ame
rikai magyar bankár és száz, meg 
ezer magyar ember pénzével meg
szökött. Most nyolc nap alatt újra 
három bankár szökött meg. Korláth 
Mihály scalpleveli 70 ezer, Zemány 
András windberi 700 ezer és Klein 
Jakab pittszburgi bankár 200 ezer 
dollárral károsította meg a hiszékeny 
magyarokat. Hány száz és hány ezer 
magyar testvérünk véres verejtékes 
munkája ment kárba ez által. Kicsal
ták, kilopták zsebükből keserves küz- 
ködésük gyümölcsét. Talán ezek a 
nehéz, keserű leckék mégis megta
nítják kinn élő honfitársainkat arra, 
hogy ne bízzák pénzüket ismeretlen, 
lelketlen bankárokra, hanem a ma
gyarnyelvű postautalványok igénybe
vételével küldjék haza maguk.

Az ország dolgáról.

A képviselöház letárgyalta a föld- 
mívelési, kereskedelmi, honvédelmi 
költségvetéseket s megkezdte a köz- 
oktatásügyi költségvetés tárgyalását. 
De bizony a tanácskozó terem külső 
képén is nagyon meglátszik a nyár 
közeledése. Alig van egy-két ember 
a gyűléseken.

Kedvezményes szolgálat. A honvé
delmi költségvetés tárgyalásánál ér
dekes felszólalás történt a képviselő
házban. Egy nagytekintélyű államférfi 
azt ajánlotta, hogy ne csak az isko
lázott fiatalembereknek adják meg a 
szolgálati kedvezményt, hanem min-

6. oldal. __

A szőlő peronoszpóra betegsége 
(penészbetegsége) s az ellene 

való védekezés.
A szőlő egyik legveszedelmesebb 

ellenségét, a peronoszporát is úgy, 
mint annak idején a fillokszerát, Ame
rikából hozatott tőkékkel plántálták át 
Európába s hazánkba is.

Mindenütt nagy pusztítást vitt végbe.

denkinek, ki bevonulásakor igazolja, 
hogy jól tud célba lőni. Ha ezt meg
tennék, akkor bizonyára elterjedne a 
nép között a céllövés.

Egy miniszter beszélt. Most kez
dődött meg az országházban a köz- 
oktatásügyi költségvetés tárgyalása. 
Egyszerre a tárgyalás elején hosszú 
beszédet mondott Zichy János val
lás- és közoktatásügyi miniszter. Nagy 
érdeklődéssel hallgatta mindenki s 
még az ellenzék is helyeselt beszé
dének. A miniszter többek között 
mindenkit megnyugtatott, hogy ő 
minden vallásfelekezetet tisztel és 
becsül s egyiket sem engedi el
nyomni. Megígérte, hogy legközelebb 
felállítja a harmadik egyetemet. De 
különös gondja lesz arra, hogy a 
népiskolák számát megszaporítsa. 
Mert bizony szomorú, de való, hogy 
még most sincs elég népiskolánk. 
Még mindig 288 ezer iskolaköteles 
gyermek nem tanul meg írni és ol
vasni.

Rapporton lehet kérni aratási sza
badságot. A honvédelmi miniszter 
rendeletben felhívta a vármegyék al
ispánjait, hogy községenként tudas
sák az érdekelt gazdaközönséggel, 
miszerint a közös hadsereg tényleges 
állományú katonái rapporton, minden 
írásbeli kérvény nélkül kérhetnek ara
tásra vagy az egyéb fontos mezei 
munkák elvégzésére háromheti sza
badságot.

A kivándorlók útlevelének ellenőr
zése. A belügyminiszter a kivándor
lók útlevelének ellenőrzése dolgában 
fontos újítást hozott be. Elrendelte, 
hogy a határrendőrség közegei min
den útlevélnek első és utolsó lapjára 
rábélyegezzék a kikötőváros kezdő
betűjét. Ezzel az intézkedéssel az 
utlevélcsempészés lehetőségének ve
szik elejét.

Hazánkban 1893-ban három millió 
hektoliterrel kevesebb bor termett a 
peronoszpóra nagymérvű fellépésének 
következtében.

Ma már nincsen az egész ország
ban peronoszporától mentes vidék. 
Nálunk májustól októberig pusztít a 
szőlő virágján, gyümölcsén, levelén, 
kacsán. — Mikor még külsőleg semmi 
különös nem látható a szőlőlevélen,

A nagyvilágból.

Királyok utazása. A német császári 
pár az angol királyi párnál Londom 
bán látogatást tett. — Péter szerb 
király Budapesten át Párisba utazott 
s látogatást tett a francia köztársaság 
elnökénél. Ugyancsak Párisba utazott 
a dán királyi pár is. A német trón
örökös pedig feleségével együtt az 
orosz cár látogatására Szentpéter
várra utazott.

Az olasz király a magyar kiállítá
son. Olaszországban a nemzetközi 
kiállításon részt vesz a magyar állam 
is. Nem régen az olasz király is 
meglátogatta a magyar részt, gyönyör
ködve ment végig a termeken s a 
végén elragadtatásának adott kifeje
zést.

Borzalmas tűz. Kirinben (Mand
zsúria) borzalmas tűzvész pusztított. 
Leégett 8387 épület, 4046 üzlet és 
sok hivatal. Több mint százezer em
ber hajléktalan maradt. A kár óriási.

A kínai éhínség még egyre tart. 
Az újságok híradása szerint sok 
család éhhalállal pusztul el. Még a 
gazdag embereknek sincsenmitenniök. 
Az emberek családtagjaikat eladják, 
csakhogy valamiből életüket tenget
hessék.

Egy vonat katasztrófája. Kolorádó 
államban, Denver mellett egy gyors
vonat lezuhant a magas töltésről. 
Mintegy 40 halottat nuztak ki a 
romok közül.

Vasúti összeütközés. Oroszország
ban Tiszul mellett két vonat össze
ütközött. Az összeütközés oka hibás 
váltóállítás volt. Sokan meghaltak. 
A váltóőr, ki az. egész szerencsétlen
ség okozója volt, felakasztotta magát, 
az ügyeletes tisztviselő pedig meg
őrült.

ha a világosság felé tartjuk azt, saját
ságos sárgás foltok mutatkoznak rajta, 
mintha tiszta papíron olajcseppek vol
nának, melyeken jobban átmegy a 
fény. Az ilyen levél már fertőzött. 
Pár nap múlva a levél alsó lapján a 
levélerek mentén fehér, fényes porcu
kor-szerű bevonat látható. Ez a fehér 
bevonat a penészbetegséget okozó 
peronoszpóra penészszálainak tömege;



1911. május 28. HARANGSZÓ. 7. oldal.

e szálakon képződnek a spórák 
(szaporító testek), melyek a penész
betegséget terjesztik. — A levél alsó 
lapján levő fehér bevonatnak meg
felelően a levél felső oldala elsárgul, 
elszárad, végül pedig lehull a levél. 
A levél elszáradása, lehullása követ
keztében a szőlőben kevesebb cukor 
képződik, a kevés cukrot tartalmazó 
mustból nem lesz jó bor. A levél 
pusztulásának másik káros következ
ménye az, hogy a jövő évi hajások 
gyengék lesznek. A peronoszpóra 
ősszel a levélben olyan spórát (sza
porító testet) termel, mely áttelel, s 
tavasszal a levél elszáradása, elrot- 
hadása által szabaddá válik, s a szél 
az új szőlőhajtás levelére hordja. — 
A peronoszpóra megtámadja a szőlő 
virágját, a szőlőfürtöt is, a gerezd 
nyelét ott, hol az a venyigéből kinő; 
ilyen helyen aztán a gerezd nyele el
vékonyodik, megszárad s a leggyen
gébb érintésre leválik. — A bogyókon 
ólomszürke bevonatot alkot a pero
noszpóra ; a megtámadott bogyó meg- 

-ráncosodik s lehull. — Nedves időjárás 
— különösen ha azt szél előzi meg — 
kedvező szaporodásának, száraz idő
ben kisebb mértékben lép fel.

A peronoszpóra ellen permetezéssel 
védekezünk. A permetezés ma már 
a szőlő rendes munkái közé tartozik. 
Többféle anyagot használnak, a leg
elterjedtebb és legjobb a levél pero- 
noszpórája ellen a bordói lé, a fürt 
peronoszpórája ellen pedig a réz- 
kénporzás.

Hogy hányszor permetezzünk, azt 
az időjárás szabja meg. Esős, ködös 
időjárás esetén a permetezés nem 
használ, mert az eső lemossa a leve
lekről a permetező anyagot. Általában 
az első permetezést a szőlő virágzása 
előtt hajtjuk végre egy percentes 
(százalékos) bordói lével; a másodi
kat a szőlő virágzása után (június 
végén) két százalékos oldattal; har
madszor július közepe táján.

A fürt peronoszpórája ellen rézkén- 
por hintésével védekezünk, amit fuj- 
tatóvai juttatunk a bogyók közé. 
Jégverés után azonnal kell rézkén- 
porozni, mert a sérült bogyót ellepi 
a peronoszpóra.

Az egy százalékos bordói lét a 
következőképpen készítjük : száz liter 
vízre egy kilogramm darabos réz- 
gálicot (kékgálic) és egy kilogramm 
oltott m eszet veszünk. A keverést úgy 
végezzük, hogy egy fa-kádba ötven 
liter vizet öntünk, ebbe belelógatjuk 
zsákba kötve az egy kilogramm réz- 
gálicot. A rézgálic körülbelül fél nap |

alatt feloldódik. — Egy másik fa
edényben, ötven liter vízben jól szét
keverünk egy kilogramm oltott meszet; 
hogy az oldat darabos ne maradjon, 
szitán átszűrjük. Ezután vékony su
gárban összeöntjük a két oldatot s 
kész az egy százalékos bordói lé. 
Két százalékos oldat készítésénél két 
kilogramm rézgálicot és két kilogramm 
mésztejet veszünk száz liter vízre. A 
készített permetező folyadéknak kék 
színűnek kell lenni, s nem zöldesnek! 
Az oldat jóságáról könnyen meggyő
ződhetünk. Gyógyszertárban veszünk 
piros lakmusz-papirost; ennek kis 
szeletjét belemártjuk a kész oldatba. 
Ha a piros lakmusz-papiros megkékül, 
jó az oldatunk. Ha pedig nem kékül 
meg, mésztejet adunk még hozzá, 
annyit, hogy a papír megkéküljön.

Újabban nagy tért hódít magának 
a permetező anyagok közt a burgundi 
lé, melynek az az előnye van a bor
dói lével szemben, hogy nem duga- 
szolja el a permetező gépet; ebben 
ugyanis a mész helyett szóda van. 
Egy százalékos burgundi lé készíté
séhez száz liter vizre egy kilogramm 
kristályos szódát és egy kilogramm 
rézgálicot veszünk. Ennek az elkészí
tésénél is külön oldjuk fel a rézgáli
cot s külön a szódát s a két oldatot 
keverés közben összeöntjük.

Dr. Gróf Béla,
g a z d a s á g i  a k a d é m i a i  t a n á r .
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Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
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A L u t h e r  T á r s a s á g  
újabb kiadványai.

I.XV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXV'II. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona.

LXVIII. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta Dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona.

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffay Sándor. 
I. kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ára 8 korona.

Népiratok:
51. A vadosfai artikuláris egyházköz

ség Rábaközben. Irta Payr Sándor. 
Ára 30 fillér.

52. A vízcsepp. Tanulságos történet. 
Irta Kovács Andor. Ára 10 fillér.

53. Két vértanú a XVIf. századból. 
I. Petrőczy Kata Szidónia,- II. Ré- 
vay Kata Szidónia. Ára 10 fillér.

54. Kevesen múlt. Elbeszélés. Irta 
Algenstädt Lujza. Ára 10 fillér.

55. Jeruzsálem pusztulása. Josephus 
Flavius után az evang. híveknek 
templomi használatra irta Paulik 
János. Ára 10 fillér.
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8. oldal. h a r a n g s z ó . 1911. május 28.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

8 E L T E N H 0 F E R  F R I G Y E S  FI AI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb harangön tódé je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

I  *Arany érem.

I  SÁNDOR FERENC
|  to ro n y ó ra -k ész ítő ' é s  m ű lakatos
I  K Ö R M  E N D E N

Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányéi s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert |

vas- és acélból készülnek, a tengely végek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi 
toronyórák pontos kijavítását és átalakítását több évi jótállás mellett.

I  ......... ...

fi Megjelent
I  a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerület új énekes- f 
|  j könyve | f

|  K e r e s z t y é n  É n e k e s k ö n y v .  |
|  Kiadja a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerület. |  
|  lÜ/16 cm. nagyságban 516 oldal terjedelemmel. |
I  Bolti ára félvászonkötésben K 2-20 |

» » egészvászonkötésben . . » 2‘80 |

D a l l a m o s  k ö n y v e c s k e
f  í a keresztyén énekeskönyvhöz. f
|  10/16 cm. nagyságban 64 oldal terjedelemmel, §
I  42 magyar dallammal. |
|  Bolti ára fűzve 24 fillér.
|  Egyházak és tanintézetek legalább 5 0  példánynak f  
|  készpénzfizetés mellett való megrendelése esetében |  
f  | 25°/o-os árkedvezményben részesülnek, de a posta- f  
|  í költséget a megrendelő fizeti.
f  Megrendelések küldendők:

$ Hornyánszky Viktor
|  könyvkiadóhivatalába 11
f j  B u d a p e s t ,  V ., A k a d é m ia -u tc a  4 . $
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POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lapittato tt 18Ő6. —  Szám talan kitüntetés,
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon



A „ H a ra n g szó “ melléklete.

Házi  ol tár .
E l m é l k e d é s  h u s v é t  ü n n e p é r e .  Irta: Kapj Béla.

»Monda Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki én 
bennem hiszen, ha meghal is él. És valaki él és hiszen én bennem, 
nem hal meg soha. Hiszed-e e z t? ...«

Ján. ev. 11, 25—26.

Ének.
Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

Oh koporsó! Oh bűn halála,
Hol van fullánkod s hatalmad ?
A nagy Istennek légyen hála,
Ki nekünk ád diadalmat,
Oh diadalmat, azt adott —
Az Ur Jézus föltámadott!

Rothadandó test száll a sírba, 
Föltárnád majd rothadatlan;
S kik bujdosunk e földön sírva, 
Örömünk lesz mondhatatlan. 
Meglátjuk kedvesinket ott —
Az Ur Jézus föltámadott!

Oh gyászoló, oh özvegy, árva,
Ki könnyel sózod kenyered:
Nézz föl gondviselő Atyádra,
Ő véd, vigasztal és szeret 
Csak alszik a kedves halott —
Az Ur Jézus föltámadott!

Kegyelem néktek és békesség, 
Krisztustól. Amen.

Nincsen halál! Fák és virágok 
Újulnak a tavasz jöttén ;
Kihajt a fű, hol búsan állok,
A sír bemohosult gyöpjén,
S issza az égi harmatot —
Az Ur Jézus föltámadott!

Oh forrjunk szeretetben össze, 
A míg az úton itt vagyunk; 
Bár eljön is az élet ősze,
S mint falevél elhervadunk: 
Örök tavaszunk lesz amott — 
Az Ur Jézus föltámadott!

Oh koporsó! Oh bűn halála, 
Hol van fullánkod s hatalmad? 
A nagy Istennek legyen hála, 
Ki nekünk ád diadalmat,
Oh diadalmat, azt adott —
Az Ur Jézus föltámadott!

Sántha Károly.

Istentől és a mi Urunk, Jézus



Alapige: Márk ev. 16, 1—8. v.

„És mikor a szom bat elmúlt, M ária M agdaléna és Jakab anyja, Mária, 
és Salómé, vőnek drága keneteket, hogy elmenvén, megkenjék őt. Annakokáért 
korán reggel a hétnek első napján, ménének a sírhoz, a nap fölkeltével. És 
m ondnak vala maguk között: kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sír szá
járól ? — És odatekintvén láták, hogy a kő elhengeríttetett, mert felette igen 
nagy vala. Bémenvén azért a  sírboltba, látónak egy ifjat ülni jobbfelöl, ki fehér 
köntösbe vala öltözve, és megrémülének. És az monda nék ik : ne fé lje tek ! 
Ama názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett v a la ; feltámadott, nincsen 
i t t ; imhol a hely, a hová őt helyezték. De menjetek, mondjátok meg az ő 
tanítványainak és Péternek, hogy ő előttetek megyen Q alileába; ott meglátjátok 
őt, a  mint megmondotta néktek. És nagyham ar kimenvén, elfutának a sírtól, 
m ert a  félelem és álm élkodás elfogta vala őket és senkinek semmitsem szó
lónak ; mert félnek vala.“

A három napig tartó sötét éjszaka véget ért. A megfeszített 
Krisztus utolsó elhaló sóhajtását felváltotta az angyal örvendetes 
izenete : »a Jézus él, feltámadott! . .« A temészet a tavasz virágos 
ruhájában üdvözli husvét ünnepét. Lombosodó fák, zöldelő pázsitok 
hirdetik a természet ébredését, az élet erejét és megmaradását 
Lelki világunk sötétségébe is uj fény esik. A szenvedés utján tavaszi 
verőfény játszik. Oszlik a kétségbeesés éjszakája s isteni enyhülést 
nyer a koporsó melletti fájdalom. Mindez az . örökélet világossága, 
mely az üres sírból árad életünkre.

Lelkünk végig gondolja mindezt s ujjongva mondogatja: hus
vét szent ünnepe van, a feltámadás, a diadal, az élet ünnepe. Örülünk, 
mert megérezzük, hogy az élet, a diadal, a feltámadás, mit a 
Krisztus kivívott, a mienk. Övé volt a szenvedés gyötrelme, a ke
resztfái halál kínja, de szenvedésének és halálának minden áldása 
a mienk. Életet, diadalt, feltámadást nyerünk ő általa.

De azért mégse olyan egyszerű dolog az a húsvéti örvendezés, 
mint első pillanatban gondoljuk. Nem elég ha azt mondod: felöltöm 
ünneplő ruhámat, templomba megyek, elmondok egy imádságot, 
azután megtelik a lelkem nagy, szent örömmel. Egy kissé mégis 
csak több kell hozzá. Mert nézd csak. Egyik ünnep követi a mási
kat. Nagypéntek után jön husvét ünnepe. És ez nemcsak időbeli 
egymásutánt jelent, hanem jelenti az üdvösség történetének fejlődését 
is. Az ártatlan engesztelő áldozat, a megváltó halál után következik 
a halál hatalmának eltiprása, a diadalmas feltámadás. És következik a 
Krisztus győzedelmes életének örökkévalósága. Ennek az egymás
utánnak meg kell lennie a saját lelkedben is. Húsvéti diadal érzé
sednek bele kell kapcsolódnia nagypéntek töredelmes gyászába. 
Mert a te lelkedben se lehet husvét nagypéntek nélkül. A feltáma
dást csak akkor érted meg, ha sírtál a Qolgotha halmán. Csak 
akkor, ha lelked megértette az ártatlan Krisztus halálának magya
rázatát. Ha a szenvedő Krisztussal együtt nem sirattad el bűnös
ségedet s nem temetted el a vétkes vágyódásu embert, akkor husvét



szent ünnepén se találhatod meg azt, amire telkednek, életednek 
szüksége van. Pál apostol olyan gyönyörűen mondja: »ha ő vele 
meghaltunk, akkor ővele élünk is. Ha türünk, akkor uralkodunk is 
ővele; ha megtagadjuk, akkor ő is megtagad minket.« (II. Tim. 2. 
11 — 1 2 .)

Az első kérdés tehát, mellyel megszölítlak a z : mit hoztál 
nagypéntek napjáról magaddal? . . .  És kérlek, hogy ha valamit 
elmulasztottál, úgy pótold azt azonnal. Gondolj bűneidre, melyek 
keresztfára vitték az Isten-fiát, vétkes életedre, melyből szabadulnod 
kell. Gondolj arra, hogy lelked hideg, nyirkos sírban dermedve fek
szik s te abból a magad erejével nem tudsz kitörni. És mégis 
neked uj emberré kell lenned! Uj emberré a magad gyönge akarata 
és az Isten végtelen kegyelme által. Ez neked életcélod, ez örökös 
emberi munkád, ez kötelességed, hivatásod, ez maga a te egész 
életed. De ezt csak akkor érheted el, ha tudtál szenvedni, lemon
dani, meghalni a Krisztussal. Ha megtetted, akkor uj életre támadsz 
te is ővele. Elindulsz egy uj utón, s veled lesz Jézus. Elérkezel 
egy uj életbe és mindened lesz Jézus. Harcolsz, küzdesz s az Ur 
megadja neked a Krisztus feltámadásának áldását: az igazság győ
zelmét, az örökélet reménységét. Akkor azután lelked nagypéntekjé
hez hozzákapcsolódik üdvösséged megvalósulásának egy uj magas
lata : ez lesz a lelked husvétja.

Husvét megértéséhez tehát nem elég, ha szívünk örömét nagypéntek 
gyászával összekötjük. Arra kell törekednünk, hogy a húsvéti igaz
ságok beleilleszkedjenek a mi életünkbe. Mert nem elég, ha a Krisz
tusról emlékezünk. Nekünk meg kell Újulnunk. Életünket meg kell 
fordítanunk. Csakis ez lehet husvét igazi áldása.

Husvét ünnepének igazi áldása az örök élet.
Nézzük, hogy: 1. mit tett Isten mi értünk,

2. és mit kell nekünk tennünk saját magunkért.
I.

Szombat elmúltával kis csapat indul el Jeruzsálemből. Kegyes 
nők a Krisztus sírjához mennek, hogy holttestét drága kénetekkel 
megkenjék. Az utcákon még az éjszaka félhomálya borong, de a 
messze égalján már halvány, keskeny sáv húzódik végig. Közeleg 
a hajnal.

Az utcák elhagyottak. Szótlan csöndességben mennek egymás 
mellett, csak néha szakad fel keblükből egy sóhajtás. Egy-egy emlék 
megállítja őket. Fájón néznek össze: »emlékeztek-e, mikor itt járt 
a Mester ? . « Azután csöndesen tovább mennek.

Fájdalmuk nem embert-sirató fájdalom. Nem csak a jóltevot, 
a jó barátot, a szeretett Mestert siratják, hanem az Isten fiát. Két
ségbeesnek, mert minden reménységük összedőlt. Ok Megváltót vár
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tak és láttak benne s íme halála meghazudtolta kegyes szívük 
hitét. Csudatételeit látva, tanításait hallgatva ujjongtak: Isten fia ő !..« 
De a győzödelmes halál igy szólt: csak ember volt! És kétségbe
esve indultak sírjához.

A mint elhagyják a várost, új aggodalom ébred lelkűkben. 
A sírra gondolnak: kicsoda hengeríti el a követ annak szájáról?. . 
De mikor odaérkeznek, látják, hogy a kő már elhengeríttetett. Meg
állnak és égre tekintenek. Érzik, hogy itt valami nagy dolog történt. 
Emberéletükben megjelent az Isten. Tekintetük égnek fordul, könnyük 
végiggördül arcukon s hálaadó imádság lesz mindegyik.

A kegyes nők vándorűtja a mi nagypénteki vándorutunkat 
mutatja. Sötét éjszakának indultunk neki. Nagypéntek fájdalmát hor
doztuk lelkűnkbe. De az éjszakát eloszlatta, siralmunkat diadalér
zetté változtatta az a jó Isten, ki husvét ünnepét elhozta s a meg- 
feszitett Krisztust halottaiból feltámasztotta. Ez az Isten kegyelmének 
a megnyilatkozása. Ő adott hatalmat szent Fiának a bűn és halál 
legyőzésére. Kiemelte azok sorából, kiket a halál, mint a bűn zsol
dosa utolér, megdicsöítette istenségében s ezáltal megadta hitünk 
egyetlen, biztos alapját. A húsvéti üres sír azt jelenti: a Krisztus 
valóságos Isten, a világ Megváltója, az örök élet örökkévaló királya!.. 
Beigazolja a Krisztus ama tanításait, melyekben arról beszélt, hogy 
halála csak három napig tart. Eszünkbe juttatja azt, mit a templom 
lerontásáról mondott (Ján. 2, 19.), avagy búcsúbeszédének gyönyörű 
ígéreteit, hogy csak rövid ideig megy el, azután újra visszatér 
(Ján. 16, 16 ). Mindezeket beigazolja a Krisztus feltámadása s ez
által minden Ígéretét és minden tanítását az isteni igazság fényé
ben állítja elénk.

A feltámadás bizonyosságán épül fel az egész keresztyén 
anyaszentegyház. Péter apostol első prédikációja a feltámadott 
Krisztusról szólt, kinek »halál fájdalmait az Isten megoldotta*. (Ap. 
csel. 2., 15—39.). Pál apóstól erős hitü levelein az első sortól 
egészen az utolsóig ez a gondolat vonul végig: Jézus feltámadott! 
Az egyetlen alap, mely egyszer vettetett, ma is a Krisztus. Egyház 
nincsen Krisztus nélkül. Akik feltámadását tagadják, azok elfordul
tak az igazi egyháztól, s elveszítették magát a Krisztust is. Ha ő 
nem támadott fel, akkor megsemmisül minden. Akkor bontassuk el 
a templomokat, némítsuk el prédikátorainkat, döntsük romba oltá
rainkat, olvasszuk össze a csengő-bongó harangokat, mert akkor 
mind ennek semmi értelme sincsen. Akkor szánandó földi férgek 
vagyunk csupán, máról-holnapra élő teremtmények, de nem az Isten 
képének hordozói, nem a teremtés koronái, nem a menyország 
örökösei. Akkor a földi küzködés minden s utána nem következik 
semmise. Akkor a halál az örök megsemmisülés, melyet nem 
követ a feltámadás, az örökélet reménysége. Pál apostol olyan
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megrázd erővel kiáltja: »ha a Krisztus fel nem támasztatott, hiába
való a mi prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek is.« (I. Kor. 15., 14.)

De ugyanebben a levélben elmondja, hogy a feltámadott 
Krisztus kiknek jelent meg. Először a tizenkét tanítványnak, azután 
egyszerre 500-nak, majd Jakabnak, végül Pál apostolnak De azóta 
hány millió ember tett már tanulságot a feltámadott Krisztusról! 
Hányán érezték, hogy ö nem halt meg, hanem él. Nem érzed-e, 
hogy ő megjelent neked is? . . Életed eseményei nem emlékeztet
nek-e arra, hogy melletted is ott járt a feltámadott Krisztus? Hir
dette, hogy az ő élete, a te örök életed alapja. Az ő feltámadása, 
a te feltámodásod biztosítéka. íme nézd, mennyi kincset nyertél ő 
általa az Istentől. Mindezt neked adja. Mindez a tied. Állj azért a 
magasztalást éneklők közé és ismerd be, hogy a jó Isten a te 
örökéletedhez mindent megadott. A Krisztus által legyőzte a bűn 
és halál hatalmát, s életednek örök vezért adott a feltámadott 
Krisztusban.

1 1 .

De ez még mind nem elég. Az örökélet, az üdvösség mindig 
két feltételhez van kötve. Az Isten kegyelme az első és utolsó. De 
a kettő közt van valami közbeeső is és ezt az embernek magának 
kell betöltenie a saját élete által. Tehát nem várhatunk mindent az 
Istentől. Nekünk is meg kell tennünk a magunkét. Ez pedig a mai 
ünnepen csak abban állhat, hogy szorosabb viszonyba, igazi élet- 
közösségbe lépünk a feltámadott Krisztussal. Feltámasztjuk lelkünk 
sírjában is. Nem balzsamozzuk be magasztaló emberi jelzőkkel és 
nem takarjuk be a közönyösség hideg halotti leplébe, hanem Isten
nek tartjuk és Istenként imádjuk. Élő királyunkat látjuk benne, ki 
értünk a földön töviskoronát, a mennyben pedig dicsőség koronát 
hordozott. Szenvedéssel, halállal magáévá tette lelkünket, feltáma
dásával biztosította örök üdvösségünket. Jogot szerzett ahhoz a 
követeléshez, hogy ő alatta éljünk, neki szolgáljunk, mindenkori 
igazságban és ártatlanságban.

Ézzel az általános követeléssel azonban nem elégedhetünk meg. 
Az élet apró eseményekből áll s az egyetemes nagy elveket a min
dennapi életszokásokban, a kicsinyes eseményekben kell megmutat
nunk. Ha nem tesszük ezt, akkor odaálltunk az élet nagy piacára 
azok közé, kik fennhangon kiáltják: Uram, Uram !, de mikor csele
kedni kell, akkor cselekedetükben csak saját akaratuk van ott és 
hiányzik belőle az Isten akarata.

Az első, hogy keresd a Krisztust. Tekintsd életed felada
tának a Krisztus keresését. Legyen ez életcél, mely arra ösztönöz, 
hogy bontakozz ki a régi bűnös élet szokásaiból. Hagyd ott 
azokat a vágyakat, melyeket az erkölcscsel, istenfélelemmel össze
egyeztetni nem lehet. Bontakozz ki a régi életből. Az önzést, hara
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got, e világ szeretetét felejtsd el. Szakíts le magadról mindent, mi 
a keresés útjáról visszatarthatna. Ne késlekedj: ne mondd, hogy a 
mindennapi élet gondja egészen lefoglal. A Krisztus keresése a leg
fontosabb előtted, erre tehát kell időt találnod. De különben sem 
szabad ezt a keresést elválasztanod rendes életedtől. Sőt inkább 
rendes foglalkozásodba, mindennapi kötelességteljesítésedbe is bele 
kell vinned a Krisztus keresését. Úgy kell dolgoznod, kötelességet 
teljesítened, úgy kell embertársaiddal érintkezned, hogy mindenütt 
megtaláld a Krisztust. Mert ő mindenütt ott van s őt mindenütt 
megtalálhatod, hol igaz érzéssel és szent vágyódással keresed.

De mikor hozzá indulsz, legyen bizodalom a lelkedben. Erezz 
magad fölött egy szeretettel kormányzó jó Istent. Nagy szükséged 
van erre az érzésre. Az életút szenvedés út. A gond, aggodalom, 
a mindennapi szükség nehéz sziklakövei állnak előtted. Az, ki két 
keze munkájával, arca verejtékezésével, vagy az agy munkájával, 
fáradságos szellemi törődésével keresi mindennapi kenyerét, aki érezte 
az élet szeszélyes változásait s az erőt sorvasztó betegség félelmetes- 
ségét, akit meggyötört egy átvirrasztott éjszaka, egygondterhesóra, vagy 
egy örökkévalóságnak tetsző pillanat, az megérti, mit jelent az, mikor 
kétkedő kérdés ébred a lélek mélyén: kicsoda gördíti el ezt a követ 
a sír szájáról?. . És hol van még a többi sziklakő? Az, mely mint 
bűntudat ólomsúllyal nekezedik lelkünkre. Az önvizsgálás óráinak 
keserve. Mikor az isteni parancsolat tükrébe tekintünk s eliszonyodva 
fordulunk el saját magunktól: »kicsoda szabadít meg? .« És hol 
van az a sziklakö, melyet a halál keze odagördít kedveseink fel- 
hantolt sírjára. Csak egy koporsót zár el előlünk. A koporsóban 
egy embert, az emberben a lélek ledőlt templomát, a templom
ban az élők örömének széthullt oltárát. Ismered te is mindegyiket. 
Ismered a kishitűség, a gyönge emberi rettegés kérdését i s : kicsoda 
gördíti el ezt a követ a sír szájáról ?

A húsvéti történet megvigasztal. A sziklakövet ember-kezek 
gördítették a sírra, de az isten keze elvette onnan. És ez mindig 
így van. Előtted meredhet a gond, fájdalom, a halál sziklaköve, ne 
félj, csak bízz, van Isten, ő megsegít. Eddig is minden követ ő gör
dített el életed útjáról. Ha jó emberek segítségét tapasztaltad, akkor 
is a szent Isten munkálkodott, — de ő általuk. Azért ne félj, menj 
bátran előre: keresd a Krisztust! Mert Krisztus-keresésednek egé
szen függetlenül életed változásaitól, mindenképpen és folytonosan 
meg kell történnie. Neked mindig keresned kell a Krisztust. Minden 
napi munkádban, minden küzködésedben, minden törekvésedben. Ha 
az öröm verőfénybe öltözteti életed útját, s lelkedet megtölti nagy 
boldogsággal, akkor mondd: én a verőfényben keresem a Krisztust. 
Ha a szenvedés nehéz vihara letarolja életedet, büszkeséged fáját 
megtépi, reménységeid virágát porba sodorja; ha ledönti a biztos
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élet ama hajlékát, mit verejtékes munkád köveiből hosszú időn 
keresztül építettél; ha oda ültet céljaid romjaihoz, jövendőd omlatag 
falaihoz, te maradj akkor is az igazi ember És ha kérdezik: siral
mak embere, mit keresői még az üszkös kövek között, maradt-e még 
valami szám odra?.., emeld fel fejedet és mondd: elveszthettem 
sokat, de megmaradt minden: én a Krisztust keresem. Nekem Krisztus 
minden! Azután ne csak mondd, hanem állj fel és keresd őt. Ne 
temesd életed halottjait életsorvasztó bűsulással, hanem vesd keze
det az ekeszarvára, előre nézz és előre menj!. . . A Krisztus felé.

De vigyázz, nehogy a sírban keresd őt. Megtalálhatod Krisz
tust mindenütt, csak a sírban nem. Ö a feltámadás és az élet. 
Holtak között ne keresd hát az élőt. Külső élet-jelekben, külső 
szokásokban sohase találhatod meg őt. Még a templombajárás, az 
imádkozás, a vallásos cselekvények gyakorlása is csak akkor visz 
hozzá közelebb, ha mindegyikbe beleöntöd szivedet, lelkedet. Hitet, 
szeretetet, szent vágyódást kell magaddal vinned. És úgy kell élned, 
hogy életed minden gyarlóságán uralomra jusson a Krisztus. Az ő 
fönséges példája, keresztfái hűsége, alkudozás nélküli engedelmes
sége, végtelen emberszeretete, jósága, szelídsége érvényesüljenek 
életedben. Igaz, hogy sohase érheted el az ő nagyságát, de legalább 
törekszel utána. Ezt megteheted, hiszen a Krisztus feltámadott és 
Ígéretéhez képest velünk marad mind e világ végezetéig. Nemcsak 
a célt adja, hanem erőt is ad annak megvalósítására. Az angyal a 
szent ige tanúsága szerint ezzel az izenettel vigasztalta a tanítvá
nyokat: »ő előttetek megyen Qalileába, ott meglátjátok őt, amint 
megmondotta néktek.«

Nézd, ez az Ígéret te előtted is feltárul. Neked is oda kell 
menned, hova az erény, becsület, istenfélelem kötelezése téged állí
tott. Arra felé kell menned, ahol ő előtted ment örökkévaló pél
dájával. És akkor tied lesz husvét boldogsága: meglátod a Krisztust. 
Meglátod saját életedben, megismered cselekedeteidben. Emberi 
érzéseid megtisztulnak s egyszerre csak elmondod: »élek többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus! . . « És megérted, hogy nem az 
az igazi húsvéti öröm, mikor csengő szájjal énekeljük: »az Ur fel
támadott«, hanem mikor megértjük azt a mély igazságot: »az pedig 
az örökélet, hogy téged egyedül ismerjenek lenni igazi Istennek és 
akit elbocsátottál, a Krisztust«. »Akinél a Fiú vagyon, annak élete 
vagyon, akinél nincsen az Istennek Fia, annak nincsen élete.« 
Egyszer azután eljön az az idő is, hogy elmégy az utolsó utón is. 
Azt is megszentelte az ő nagypénteki vándorlása és világossággal 
hintette tele az ö feltámadása. Odafenn meglátod őt szinről-szinre 
látással. Ez lesz az örökélet teljessége, melylyel életed igaz törek
vését megkoronázza az örök Isten kegyelme.

Így egyesüljön életedben a szent Isten nagy munkája a te jóra 
igyekező emberi munkáddal. Küzdj, harcolj, szenvedj az örökéletért!
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Mert habár a feltámadás az üdvösség történetének legnagyobb ese
ménye, mégis a te üdvösségednek biztosítéka csak akkor lesz, ha 
felemeled fejedet s hited erejével azt kiáltod: Uram, én érzem, hogy 
te nekem is feltámadtál, s engem is uj életre feltámasztottál! Amen.

Im ádság1.
Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, áldott legyen a te szent 

neved örökkön örökké. Magasztaljuk kegyelmedet mely a Krisztust 
halottaiból feltámasztotta s ez által az örök élet reménységét adta 
a hívő telkeknek. Immár nem félünk a sír sötét éjszakájától, mert 
az Úr feltámadása élő reménység mi nekünk. Jöjj el hozzánk halált- 
győző élet-fejedelem, feltámadott Krisztus. Ha benned hiszünk, halált 
soha nem látunk. Ha velünk vagy, nem rettegünk, mert nyereségünk 
a halál. Téged kérünk Szentlélek Isten, szülj minket újjá a húsvéti 
élő reménység által. Erősítsd hitünket, vezess igaz életre. Őrizd 
lelkünket s ama romolhatatlan örökségünket, mely számunkra oda 
fenn elkészítve vagyon, tartsd meg számunkra végiglen. Mi pedig 
meghajtjuk térdünket és dicsőítünk téged Atya, Fiú, Szentlélek Isten 
örökkön-örökké! Amen.

É nek.
Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén.

Örvendetes hír jött ma angyalszárnyon,
Minden ajakról szent zsolozsma szálljon ;
Édes zengéssel töltse be a tájat —
Az Úr feltámadt 1
A mező újul, fesledez virága,
Kies tavasznak tapsol a fa ága;
Te is én lelkem újulj győzelemben,
Hálás örömben !
Fűve kizöldült mphosult síroknak,
Ma kél reményük, a kik ott zokognak,
A szeretetnek ma lön diadalma,
Síron hatalma!
Tiprott igazság főikéi s könnye csordul,
Eltemétett gyöngy kiragyog a porbúi,
Boldog jövőnek biztató sugára 
Süt Golgotára!
Fel Isten népe az igaz — s a jóért!
Fel áldozatra az el nem múlóért!
Az igaz é le t: az igének élte —
Élj s halj te érte!
Örvendetes hír jött ma angyalszárnyon,
Minden ajakról szent zsolozsma szálljon,
Édes, zengéssel töltse be a tájat —
Az Úr feltámadt! Sántha Károly.

H A R A N G S Z Ó ,  v a l l á s o s  n é p l a p .  S z e r k e s z t i  K a p i  B é l a  k ö r m e n d i  ev .  l e l k é s z .  M e g j e l e n i k  m i n d e n  
-  ■ ■■ ■ m á s o d i k  v a s á r n a p .  E l ő f i z e t é s i  á r a  e g é s z  é v r e  I k o r .  6 0  fiII. ------ - ■ —

K i a d j a  a  „ H a r a n g s z ó “  k i a d ó h i v a t a l a .  — Á r a  4  f i l l é r .
Nyomatott Wellisch Béla vUlamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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Pünkösd.
E pünkösd ünnepében 
Virágot szórjatok;
Hegyen és völgy ölében, 
Harangok szóljatok!

A Fiúval ’s Atyával 
Ajkunk dicsőítsen,
Ki jöttél égi lánggal: 
Szentlélek Úristen.

Az egész föld magára 
Ölt tavaszi ruhát,
Mosolygó arccal várva 
Kegyelmed sugarát.

A hívek seregében 
Feléd dobog szívem;
Áradj ki rám is bőven: 
Szentlélek Úristen!

Lakozzál néped között, 
Terjeszd a szent igét; 
Ápold a jó erkölcsöt,
A hitet és békét.

Elménkben gyújts világot, 
Szent lángod hevítsen . . . 
Jövel, építsd országod: 
Szentlélek Úristen!

/Á brák  Dénes.

A S zen tlé lek  ünn ep e.
Irta Pröhle Károly theol. akad. tanár.

Zárt ajtók mögött, imádkozásba 
merülve, az Úr ígéretein elmélkedve, 
»egy akarattal« voltak együtt a tanít
ványok ama pünkösd ünnepén, mely 
a zsidókat a sinai törvényadásra em
lékeztette és a befejezett aratás áldá
saiért hálaadásra szólította. — A hus- 
vét napjai elmúltak. A tanítványok 
tudták, hogy Urok, Mesterök, aki meg
halt a keresztfán, nem maradt a ha
lálban, hanem dicsőségesen feltáma
dott és mennybe ment, megdicsőült. 
Tudták ezt; de ez a tudás még nem 
űzte el szívükből a félelmet, a csüg- 
gedést; még nem nyitotta meg ajku
kat, hogy nyíltan, bátran vallást te
gyenek az emberek előtt a megfeszí
tett és feltámadott Krisztusról. Hittek, 
de hitük még mindig inkább csak az 
értelemnek, a tudásnak, az emlékezet
nek dolga volt, nem az érzületé és 
az akaraté, nem a meggyőződésé. 
Hittek, de hitük nem töltötte el egész 
lényüket, csak egy részét. Az ilyen 
hit pedig nem képes a hitvallásra és 
nem képes a cselekvésre. Holt hit, 
amely inkább a kőhöz hasonlít, mint 
mustármaghoz; a léleknek terhe in
kább, mint eleven ereje. — így vol
tak a tanítványok még ama pünkösd 
reggelén.

De mit látunk azután ? — A tanít
ványok előjönnek a zárt ajtók mögül; 
szemükben a gyújtó lelkesedés lángja 
ég és ajkukon tűzzé válik a beszéd, 
mely az egybegyült sokaságnak az 
Isten nagyságos dolgait hirdeti. Többé 
nem félnek attól a sokaságtól, amely 
Mesterökre még csak néhány hét előtt 
kiáltott »feszítsd meg«-et. Többé nem 
rejtőznek el, hanem kilépnek a soka
ság elé és nyíltan, bátran, minden 
félelemtől menten tesznek vallást arról 
a Jézus Krisztusról, aki meghalt a mi 
bűneinkért és feltámadott a mi meg- 
igazulásunkért, aki lett minékünk Is
tentől igazság, bölcseség, szentség és 
váltság. És amit ajkuk hirdet, az új 
ige, az ügy hat, mint a kétélű fegy
ver, mely keresztüljárja a testet és 
elhat az izeknek és a velőknek meg
oszlásáig; úgy hat mint a tűz, mely 
megolvasztja a jeget, elégeti a pozdor- 
ját és kiolvasztja a salakból a nemes 
ércet. Most hisznek a szó teljes ér
telmében és az ige, amelyet ajkuk 
hirdet, átplántálja azt a hitet, amely 
szívükben él, a hallgatók leikébe. Az 
apostolok és különösen Péter prédi- 

I kálása folytán mintegy háromezerén 
térnek meg és válnak a Krisztus 
híveivé. Így születik meg az első 
keresztyén gyülekezet; így születik 
meg a keresztyén egyház.

Csodálatos dolog! Vájjon mi idézte
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elő a tanítványok lelkében és maga
tartásában ezt az óriási változást? 
Vájjon csupán meggondolták-e mago
kat, mintahogy mi olykor hosszas 
habozás után elszánjuk magunkat 
valamire? Óh, ha csak ez történt 
volna, akkor bizonyára mihamar új 
csüggedés vett volna erőt az aposto
lokon, amikor azt látták, hogy a nép 
többsége és annak vezetői ádáz gyű
lölettel támadnak ellenök s a Krisztus 
nevének még az említésétől is eltilt
ják őket. Nem, itt sokkal mélyebbre 
ható változás történt az apostolokkal, 
olyan mélyre ható változás, amely
nek hatása állandó maradt. — Miben 
áll az a nagy változás, mely az apos
tolokon végbement? Néhány egyszerű 
szóval mondja meg azt pünkösd ün
nepi leckénk: „ Megtelénekpedig mind
nyájan Szentlélekkel“. Igen, ez történt 
velők, rajtok, bennök. Beteljesedett 
rajtok az isteni Ígéret: »És ezután 
lészen ez, hogy én kiöntöm az én 
Lelkemet minden emberre és prófé
táinak a ti fiaitok és leányaitok; a 
ti véneitek álmokat látnak és a ti 
ifjaitok látásokat látnak; sőt még az 
én szolgáimra és szolgáló leányaimra 
is kiöntöm az én Lelkemet azokon a 
napokon.« (Joel 2. r. 28, 29. vs.) — 
Beteljesedett rajtok a Megváltó ígérete: 
»Mikor pedig eljövend ama Vigasz
taló, akit én bocsátók néktek az Atyá
tól, az igazságnak lelke, aki az Atyá
tól származik, az bizonyságot teszen 
én rólam; de ti is bizonyságot tesz
tek.« (János ev. 15. r., 26, 27. vs.) — 
A Szentlélek, a mennyei Atyának és 
az Úr Jézus Krisztusnak lelke szál
lotta meg ama pünkösd reggelén a 
tanítványokat; az tette őket új em
berekké ; az támasztotta fel, dicsőí
tette meg most bennök is a Krisztust; 
az tette hitüket teljessé, élővé; az 
avatta őket a Krisztusnak elszánt, 
lelkes apostolaivá; az tette beszédü
ket az Isten igéjévé, a Krisztusról 
szóló eleven bizonyságtétellé, mely 
kétélű fegyverként járta át a sokaság 
lelkét. Azért nem félnek, nem haboz
nak többé; azért nem félnek az ül
dözéstől, nem félnek még a vértanúi 
haláltól sem; mert hitük az a dia
dalom, mely meggyőzte a világot. — 
És az a Szentlélek, aki akkor az apos
tolokat megszállotta, azóta az Isten 
igéje és a Szentségek által állandóan 
működik a keresztyén egyházban, a 
lelkeket »hívja, gyűjti, megvilágosítja, 
megszenteli és a Jézus Krisztusban 
megtartja egy igaz hitben.«

Avagy talán a Szentlélek ma már 
elhagyta az ő népét? — Bizony, ha 
a keresztyénség jelenkori állapotára

j tekintünk, ha látjuk, hogy a közö- 
I nyösség, a kételkedés, a hitetlenség, 
j az istentagadás, az erkötcstelenség, 

mennyire befészkelte magát napjaink
ban a keresztyénség körébe is és 
mennyire megritkította a Krisztus igaz 
híveinek sorait, ha látjuk, hogy a 
keresztyén egyháznak nagy területei 
ahhoz a száraz csontokkal fedett me
zőhöz hasonlítanak, amelyet Ezékiel 
próféta látott maga előtt (Ezékiel 37. 
r .) : akkor úgy látszik, mintha az Úr 
az ő szendéikét megvonta volna mi 
tőlünk, mintha elvetett volna minket 
az ő orcája elől. Azért sokan, és pe
dig nem a legrosszabb keresztyének, 
úgy vélekednek, hogy a Szentléleknek 
egy új kiárasztására van szükség, 
hogy a száraz csontok megelevened
jenek és új élet támadjon az egyház
nak megdermedt tagjaiban. — Óh 
igen, az bizonyos: semmire sincs 
olyan nagy szüksége az egyháznak, 
a világnak, a társadalomnak, az 
egyeseknek és a népeknek, mint egy 
új pünkösdre, a megújulásra, az újjá
születésre ! Csak arról ne feledkezzünk 
meg, hogy a pünkösdi csoda csak úgy 
ismétlődhetik meg rajtunk, ha ismét 
visszatérünk az Isten igéjéhez, amelyet 
a próféták és az apostolok hirdettek, 
és a szentségekhez, amelyeket Krisz
tus Urunk rendelt. Mert Istennek le
gyen hála, a Szentlélek nem hagyta 
el az ő népét, nem távozott el tőlünk, 
hanem ma is működik közöttünk újjá- 
szülö, megvilágosító, megszentelő, 
vigasztaló, boldogító erejével; ma is 
működik közöttünk az Isten igéje és a 
szentségek által; ma is működik min
denütt, ahol az Isten igéjét tisztán és 
igazán hirdetik és a szentségeket az 
Űr rendelése szerint szolgáltatják ki, 
mindenütt, ahol az üdvösség után 
sóvárgó lelkek az Úr nevében gyüle
keznek az Isten igéje és a szentségek 
körül. Azért ide térjünk vissza, ide 
a lelki megújulásnak, az igazságnak, 
a békességnek, a vígasztalásnak, az 
üdvösségnek örökké kiapadhatatlan 
tiszta forrásaihoz; ide vezessük el 
azokat is, akiket az Úr a mi gond
jainkra bízott; akkor lesz igazi pün
kösdünk, akkor mi is tapasztalni fog
juk a Szentléleknek megújító, meg
szentelő, vigasztaló, boldogító erejét; 
akkor mi sem félünk többé a Krisz
tus ellenségeitől, a világ gyűlöletétől 
és gúnyolódásától, hanem nyíltan, 
bátran valljuk hitünket és egész éle
tünk eleven bizonyságtétel lesz arról 
az áldott Jézus Krisztusról, aki ben
nünket megváltott.

Magának az Úrnak Ígérete biztat, 
hogy egy kérésünket mindenkor meg

hallgatja : ha a Szentlélek adományá
ért imádkozunk. (Lukács ev. 11. r., 
13. vs.) — Ezért imádkozzunk e pün
kösd ünnepén:

Jövel Szentlélek Úr Isten!
Töltsd be szíveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal,
Szívbeli szent buzgósággal,
Melynek isteni ereje 
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel. 
Dicsőség legyen Istennek ! Ámen.

A komagaras.
— Igaz történet az eklézsia életéből —
Nem mondom meg a falut, igazi 

neveket sem említek, hogy ember
szólás bűnébe ne essem. De mégis 
elbeszélem a dolgot, mert egy kis 
tanulság rejlik alatta.

Valahol, mondjuk hát, hogy Arolc- 
háton történt. Ünneplőbe öltözött 
javakorbeli asszonyok komoly illen
dőséggel lépkednek az utcán egye
nesen a parókia felé. Jómódú gaz
dáknak hűséges élettársai, számsze- 
rint hárman, úgymint: Siposné, Tel
kemé és Vargáné asszonyom. Velük 
megy azután Bergerné asszonyság is, 
a ki hivatalból van jelen. Siposné 
egy újszülött kis honpolgárt visz a 
karján, aki ugyancsak sirva-ríva je
lenti, hogy belépett e siralom völ
gyébe s már ez az első útja sem 
felettébb alkalmatos neki.

Ezt hallva a serény Bergerné (mon
danom sem kell. hogy ő a bába) 
azzal a hivatalos tekintéllyel, mely a 
szülészeti tanfolyamról hazahozott 
nagy pöcsétes levélen gyökerezik, 
felhajtja a cifra selymes takarót, ki
bontja egy kissé a gyermek fejét és 
egy kis rongyba takart nedves cukor
darabot, a cuclinak ezt az ősalakját 
dugja az elégedetlenség szájába. Erre 
aztán szent lett a béke. És lön nagy 
csendesség úgymint félóráig.

De csak a fiatalság részéről, a ki 
pólyáiban is férfiember. A három 
komaasszonyról hiába mondanám, 
hogy nagy csöndesség lön köztük is 
úgymint félpercig. Nem hinnék el. 
Tehát vidáman folyt a hivatalosak 
közt tovább is egy kis ártatlan asz- 
szonyi — no, nem mondom, hogy 
tere-fere, még kevésbbé, hogy retye- 
rutya, hanem csak egy kis — szó
beszéd.

Különösen jól érti Telkesné. Az 
utolsó szónak mindig az övének kell 
lenni, ha Siposné még idejekorán 
bele nem vágna és élőiről nem kez
dené. Most is ő köt lelkére társainak 
valamit igen komoly képpel.
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— Meg ne mondjátok, lelkeim, az 
anyjának, hogy sirt a gyermek, mert 
rossz jelnek veszi.

De csak a keresztvíz alatt ne sírjon 
teszi hozzá Siposné, mert izgága 
ember lesz egész életében.

Ilyen balga babonás hitet, sajnos, 
még ma is találunk némelyik vidéken. 
Ideje volna, hogy vége szakadjon.

Eközben eljutottak a papiakhoz. 
A tisztelendő ur szeretettel, nyájasan 
fogadja őket, mint mindig. Elkérdezi 
mind a három család ügyét-baját. 
Majd az újszülöttre is rákerül a sor.

— Ejnye de derék nagy, életre
való ez a csemete! Ugy-e hu? kérdi 
a tisztelendő ur.

— De az ám ! feleli büszkén Tel- 
kesné. Négy lányt hoztunk már ide 
szegény Balogéktól, illik is már egy
szer, hogy fiút kaptunk.

— No csak a jó Isten adjon neki 
erőt, hogy olyan ember legyen belőle, 
mint az édesapja. Szép, barna gyerek 
szakasztott az apja formája.

így biztatja, vigasztalja őket lelki 
atyjok, míg együttesen a templom
ajtóhoz nem érnek a gyermekkel. A 
templomajtóban Telkesné veszi át Si- 
posnétól a gyermeket, hogy ő tartsa 
a keresztelő vízre. Vargáné meg haza
felé fogja vinni. így osztották be ma
guk közt a szép tisztséget. De még 
megegyezni tudtak, hogy ki hozza, 
ki vigye, ki tartsa, ez volt ám a nagy 
munka! Végre egy kis csöndes ne
heztelés árán mégis csak megalkudtak.

A tisztelendő ur szép beszédet 
mondott. Szívhez szólóan prédikálta 
Krisztus szavait: Valaki egy ilyen 
gyermeknek gondját felveszi az én 
nevemben, nekem veszi fel gondomat. 
Még könny is gyülemlett a jó kereszt- 
szülők szemébe. Meghatva és hálál
kodva jöttek ki a templomból.

Eddig még ékesen és szép renddel 
történt volna minden. De midőn be
írás végett újra a tisztelendő ur szo
bájába kerültek népeink, ekkor esett 
meg a baj. Nagy baj, igen nagy baj.

Beirás után ugyanis tisztelendő 
urnák szent fáradságát megfizetendő 
odamegyen elsőben is Siposné asszo
nyom az asztalhoz és ősi szokás sze
rint leteszi a komagarast, osztrák ér
tékű két krajcárokban. Hasonlatoské
pen odamegyen Telkesné asszonyom 
is és azonságosképen lété zen ugyan
annyit. Megyen vala pedig Vargáné 
asszonyom is. Már én nem tudom, 
hogy esett, mint esett a dolog, de 
megesett. Uramfia! egy valóságos 
fehér fényes tizkrajcárost tesz ki az 
asztalra és mint a ki jól végezte 
dolgát, odábbmegyen.

Siposné, Telkesné összenéznek és 
szájukat felbigyesztve ugyancsak bo- 
szus pillantásokkal méregetik hol a 
tízest, hol a megtévedt merész ada
kozót. De nem szólnak és szájukat 
meg nem nyitják vala.

Szegény Vargáné semmi nagyobb 
bűnét nem sejtvén, elbucsuzkodik a 
a tisztelendő úrtól és karján a gyer
mekkel útnak indul. Siposné, Telkesné 
közreveszik, úgy mennek. Ezt még 
a szokás kedvéért megteszik vele, 
noha nem érdemli. Egy árva szavuk 
sincs hozzá, hanem ők maguk Var- 
gánét egy kissé előbbre bocsátva, 
ennek háta mögött beszélgetnek össze, 
hogy ez valamikép magára ne vegye 
a megszólítást.

Vargáné észreveszi komatársainak 
duzzogását, de nem érezvén magát 
bűnösnek, úgy tesz, mintha mit sem 
látna. Ő meg hát a bábaasszonnyal 
ereszkedik beszédbe.

Mikor aztán már egészen közel 
jutnak Balogék házához, hol a pa
szita vár rájuk, mégis csak megáll 
egy percre és erősen szemükbe nézve 
az asszonyoknak megkérdi:

— De hát micsoda bajuk is van 
kelméteknek én velem ?

— Mintha bizony nem tudná! 
mond Siposné kurtán.

— Hát illett az kelmédtől ? támad 
rá Telkesné is.

— Nem én, igazán nem tudom, 
mért haragusznak kelmetek, — mond
hatta Vargáné őszintén.

— Hát mit bujtogatja kelmed elle
nünk a papot! — vetette oda ha
raggal Siposné és sarkon fordulva 
beperdült a kapun.

Telkesné nyomban követte. Sze
gény Vargáné pedig hüledezve, ál- 
mélkodva, mint aki nem érti a dolgot, 
szomorúan ballagott be utánok a gyer
mekkel.

Mi megmondhatnék neki, hogy az 
a tizkrajcáros fehér pénz volt a bot- 
ránkozás köve ott a garasok mellett.

* *
*

„Hagyjatok békét neki, miért há
borgatjátok őtet ? Jó dolgot cseleke
dett.“ Én azt hiszem, eme zúgolódó 
asszonyi tanítványokkal szemben ma 
is így kelne valaki a szegény jó Var
gáné asszony pártjára, ha még itt 
járna közöttünk.

Ebben a derék asszonyban volt 
jóakarat és egy kis jobb érzék. Va
lami belső hang azt mondta neki: 
annak a jó tisztelendő urnák, aki 
annyi iskolát tanult itthon és külor
szágban, az a garas mégis csak kevés 
és nem méltó jutalom a fáradságáért

mai napság; adj hát neki legalább 
egy tizkrajcárost, hiszen ezzel sem 
erőlteted ám meg magadat felettébb.

Bizony, édes leikeim, idejét múlta 
ma már a komagaras. Másként illő 
ezért a lelki atyát kárpótolni. Ren
dezni kell valahogy a stóla ügyét.

És a komagarassal együtt van még 
az eklézsiákban több más Ízléstelen 
régi szokás is, amelyek ezelőtt száz 
esztendőkkel talán megjárták, de a 
művelt emberek fejlettebb ízlése ma 
már megbotránkozik rajtok.

Láttam már például templomaink
ban ízléstelen képeket, feliratokat, cí
mereket, az oltáron rikító cifra mű
virágot egész halommal és formátlan 
csorba szent edényeket, csillárt pápis- 
tás vörös örök lámpával vagy szagos 
és veszedelmes petróleum világítással. 
Hallottam elnyujtogatott és elcikor- 
nyázott kinos_ éneklést nyekergő, kehes 
orgonával. És hány illetlen szokás 
van néhol keresztelésnél, temetéskor, 
gyónáskor, templombaj övét és a lár
más kimenetelkor. A tisztelendő úr 
szeretné ezeket mind megszüntetni, 
de népünk ragaszkodik hozzá csupa 
hiúságból vagy makacsságból.

Azt mondják, a nőknek finomabb 
ízlésük van. És most már faluhelyen 
is alakulnak nőegyletek. Nem volna-e 
szép az, ha a jó ízlés nevében a 
szent harc éppen ezekből indulna ki? 
Legyen a nőegylet egyházi szépítő 
egylet is.

Azért, édes lelkeim, csak bujtogas- 
sátok, de ne a papot, hanem az asz- 
szonyokat, hogy a komagarassal 
együtt minden ósdi ízléstelenség is 
eltűnjék az eklézsiából.

így még haszna is lesz ennek a 
históriának, melyben az a legérdeke
sebb, hogy valósággal megtörtént. 
De nem mondom meg, hogy melyik 
gyülekezetben.

Parsy Andor.

A tisztaságról.

A tisztaság ellenkezőjének a fogal
mát egy német professzor így hatá
rozta meg : piszok mindaz, ami nincs 
helyén. Szerinte minden rendetlenség 
a szobában, konyhában, udvaron tisz- 
tátalanságot jelent. Aki szereti a ren
det, az szereti a tisztaságot úgy ma
gára, mint környezetére vonatkozólag. 
Mint mindennek, úgy a tisztaságnak 
is van határa, mértéke. Ezt a határt 
megszabja a mód, az egyéni ízlés, a 
műveltség. Mód, rang és tisztaság 
azonban nem mindig található együtt. 
Akárhány vagyonos háznál a leg-
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nagyobb rendetlenséget, piszkot ta
láljuk, mert hiányzik az ízlés, a mű
veltség. Az oláh földműves például 
még most is együtt lakik a barmával, 
ellenben a már magasabb műveltségi 
fokon levő magyar szántó vető jó- 
izlése észreveszi, hogy ez az állapot 
nem méltó a teremtés koronájához. 
Az ember lassanként művelődik, 
halad az önbecslés, önismeret utjain...

Ebben az útjában nagy előnyére 
szolgál egy kevés egészségügyi isme
ret. Tulajdonképpen az volna jó, ha 
minden ember értene valóban az em
beri szervezet működéséhez, az egész
ség megóvásához, a betegségek el
kerüléséhez. Egyrészről nem talál
koznánk oly sok ostoba felfogással, 
cselekedettel, másrészről sok bajnak 
elébe tudna kerülni maga a nép is, 
kevesebb fájdalmat, kevesebb vesz
teséget mutatna az élet. így azon
ban a mostani nagy egészségügyi 
tudatlanságban pusztulunk, veszünk 
s mint .oldott kéve“ hull szét a ma
gyarság fakadó virága, csemetéje. . .

Az egészséges talaj termése is jobb, 
értékesebb mint a gondozatlané. Az 
egészséges emberek jobb szivüek, 
emberszeretőbbek. Másnak kárt nem 
okoznak, embertársaik életét nem 
megkeseríteni, de megédesíteni igye
keznek. Nézzünk csak széjjel magunk 
körében s alig találunk ebből a faj
tából. A kiélesedett társadalmi ellen
tétek elsimítására irányuló törekvések 
is nyernének azzal, ha a nép s a 
műveltebb osztály körében mélyebb, 
alaposabb egészségi ismerettel bír
nának. Az emberek társadalmi életé
ben mai nap abból van legkevesebb, 
amit a természettudományon alapuló 
lelkiműködés termel: az őszinteség
ből, a jó akaratból. Ritka tulajdon
ságok ezek. Pusztulófélben vannak, 
akárcsak azok az értékes gombsorok 
a magyar ember mellényéről. Ócska, 
krajcáros tárgyak tömege vonzza az 
az emberiséget . . .  mely könnyen 
piszkolódik s azután eldobhatjuk, 
nem kár érte. . .  Évszázadok viharát 
kiállott Írások másról regélnek. . .  De 
hagyjuk a múltat, a tiszta légkört s 
vizsgáljuk a modern, a mai levegőt.

A levegő is, épp úgy mint az étel, 
csak egyszer élvezhető. Mégis napokat, 
éjjeleket töltünk el már felhasznált 
légkörben. A levegő tisztasága az, 
ami ellen legtöbbet, legtöbbször vé
tünk. Azért is van hazánkban oly 
sok tüdőbeteg, mert nem gondosko
dunk eléggé annak a környezetnek 
levegő-tisztaságáról, melyben élünk, 
dolgozunk, pihenünk. A tiszta levegő 
tágítja mellkasunkat. Arcunkra az

egészség rózsáját varázsolja. Izmain
kat megacélozza. Munkakedvünket s 
munkabírásunkat fokozza. Kedély
világunkat megaranyozza. Bánatunkat 
felejteti.

Mikor tiszta, jó levegőt szívhatunk, 
úgy érezzük, mintha minden madár 
a mi gyönyörűségünkre dalolna, min
den virág nekünk nyilna s minden 
földi örömnek mi lennénk az élvezői.

Azért amig s amikor csak lehet, 
tartózkodjunk a szabad levegőn. Ré
gebbi kor fiai azért voltak oly kitar
tók, edzettek, mert még az éjszakát 
is a szabadban töltötték. Népünk nagy 
tömege azért pusztul el idő nap előtt, 
mert a romlott téli szobai levegő meg
emészti szervezetét s a tavaszi nap
sugár már csak halvány, élettelen 
csirát talál. . .  Zsúfolt, kis szobának 
az egyetlen ablakát éjjel-nappal hagy
juk nyitva. Ne féljünk a meghűléstől. 
Csak a gyenge, elkényeztetett szer
vezeten fog minden kis légváltozás. 
Ha hozzászokunk, jöhet akár az 
orkán, csak edzettebbekké tesz ben
nünket.

A tisztaságnak legfőbb eszköze a 
v í z . Egy öreg orvos azzal vigasztalta 
nagy betegeit: ne búsuljatok, itt ha
gyom a legjobb orvost: a levegőt és 
a vizet. Szerves életünknek legfon
tosabb eleme a viz. Nincs kinzóbb 
érzés, mint a szomjúság. Rabvallató 
eszköz.

Hogy egészség, tisztaság szem
pontjából minő kincset jelent a viz, 
azt népünk nem igen tudja. Fürdés 
nem kenyere. Inkább fényűzésnek 
tartja. Akárhánynak utolján a bába 
néni mosta ki a bőr sejtjeit. A kis 
csemetét meg dehogy mernék meg
ismertetni a hideg viz edzőhatásával. 
Becsinálják „sőggeP, nyakra valókkal, 
meleg bélelt ruhákkal. Csak úgy szu
szog szegény a nagy gondozástól. 
Gőzfürdőben van a teste. Nem csoda 
aztán, ha a friss levegő okozta hir
telen lehűlés lázat teremt.

Táplálkozásunknál is sokat vétünk 
a tisztaság ellen. Ki szokta kezét 
minden étkezés előtt megmosni? Mert 
ez ugyancsak fontos dolog. Minden 
tárgyról, melyet kezünk érint, a ba- 
cillusoknak milliója tapadhat hozzá s 
ezeket szépen besétáltatjuk szerve
zetünkbe.

Ha azután drága gyomrunk napi 
működésében kellemetlen változást 
észlelünk, akkor hibás minden és 
mindenki, csak saját hibánkra, tisz- 
tátalanságunkra nem gondolunk. Mos
suk kezeinket utólag, — de hiába. 
Önmagunk, az ételek, az evőeszkö
zök tisztasága igen sok gyomorbeteg

ségtől óv meg. Kis dolgoknak gyak
ran súlyos következményei vannak s 
ha ezek beállanak, többé már nem 
reperálhatók, akkor mégis az orvosi 
tudomány hiányosságáról, tehetetlen
ségéről siránkozunk, holott óvórend
szabályait megelőzőleg semmibe se 
vettük.

Az ép gyomru ember elégedettebb, 
kedélyesebb. Legföljebb csak akkor 
vegyül az elégedetlenkedők közé, mi
dőn gyomrát nincs mivel megtöltenie. 
Az üres gyomor elszánt, elégedetlen, 
rosszrahajló embereket teremt.

Azért tartsuk meg az egészség első 
követelését: legyünk tiszták. Azt
mondja egy francia író : ha sziveteket 
kétség, bánat fogja el, ha tanácsra 
szorultok vagy ezt kérnek tőletek: 
nézzetek a legragyogóbb tisztaságra, 
a napra s legyetek oly őszinték, aminő 
világos a nap s oly jók, mint amilyen 

| a nap.
Dr. Kovácsics Sándor,

téti járásorvos.

Hol a mennyország?

Vasárnap a lelkész a mennyország
ról prédikált. Hétfőn találkozott egy 
gazdag emberrel s az tréfálkozva igy 
szólt: .szép volt az a beszéd tisz
telendő ur, csak azt felejtette el meg
mondani, hogy hol van a menny
ország ?. . “

„Úgy, — felelt a lelkész, — azt 
ugyan hamarosan pótolhatom. Nézze 
csak, oda fenn abban a kis gunyhó- 
ban van egy kis padlásszoba, abban 
van két ágy; az egyikben egy sze
gény, özvegy asszony alszik, a má
sikban két kicsi gyermeke. És éhesek 
mindannyian. Van egy kályha is a 
szobában, de nincsen semmijük, a 
mivel füthetnének. — Hát nézze, vá
sároljon össze 100, vagy 200 koro
náért mindenfélét a boltokban, azután 
vitesse fel abba a kis padlásszobába. 
Maga is kopogtasson be ajtaján és 
mondja: „a Krisztus küldi néktek 
ezt!. . “ Azután üljön asztalhoz, vegye 
kezébe a bibliát és imádkozza el 
ezekkel a szegényekkel a 23-dik 
zsoltárt. — Ha még ekkor se tudja, 
hol van a mennyország, akkor én 
fizetem ki az egész összeget.“

De hát nem a lelkész fizette ki. 
Az a gazdag ember később azt 
mondta: „mikor ott imádkoztam az 
örömükben sirókkal, igazán megta
láltam a mennyországot.“ Óh hányán 
megtalálhatnák, de nem keresik !..
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Nem hitetlen, hanem tudatlan.

Egy tanár utazott a vonaton s 
szemben vele ült egy uriasszony. 
Hogyan, hogyanse, vallásos kérdésre 
terelődött a szó. — „Jaj, csak a 
vallást ne említse, szólt az asszony, 
— mert én egyáltalában nem tudok 
hinni, teljesen vallástalan vagyok!“ 
„Jól van kérem, — felelt a tanár, 
akkor egyáltalában nem akarok ter
hére lenni beszédemmel. Csak azt 
az egyet hadd kérdezzem: „hogyan 
lett ön vallástalan és hitetlen, holott 
vallásos nevelésben részesítették?.. 
Talán olvasta ezt a hires könyvet, 
mely a hitről szól ?“ — Az asszony 
tagadólag intett: „Nem, nem olvas
tam.“ — „Hát talán ezt a másikat, 
mely a vallást magyarázza, ezt ol
v as ta? ..“ — „Nem, ezt sem is
merem.“ — A tanár csodálkozva 
folytatta- „de a kis kátét, ezt az egy 
kis könyvecskét talán csak újra- és 
újra áttanulmányozta, mielőtt elfordult 
volna a vallástól ?.. “ — „Ah, dehogy,

szólt az asszony, ugyan mire való lett 
volna az ?. . — A tanár igy szólt: „bo
csásson meg asszonyom, ha őszintén 
egyenesen megmondom, hogy imént 
rosszul fejezte ki magát. Nem azt 
kellett volna mondania: én hitetlen 
vagyok, hanem azt, hegy én tudatlan 
vagyok. . “

Milyen sokszor burkolják az em
berek hitetlenségüket az ő tudatlan
ságuk köntösébe. És ítélnek olyasmi 
felett, mit nem értenek, mert nem 
ismernek.

Túlságos jó dolgod v a n !. .

Egy kegyes életű lelkész beszélte 
el ezt az egyszerű kis történetet. Az 
első gyülekezetemben végig mentem 
az utcán s találkoztam egy öreg 
anyókával. Megkérdeztem tőle: „ho
gyan vagytok?..“ De alig ejtettem 
ki a kérdést, neki zúdult a panasz s 
alig akart vége lenni. „No várj csak, 
mondtam, ha igy van a dolog, akkor 
végig ismétlem veled a kátét s ne

ked, ha mindjárt 60 éves vagy is, 
szépen felelgetned kell.

1. ,Ki vagy te?“ — Én bűnös 
ember vagyok.

2. „Honnan tudod ezt?“ — A tiz 
parancsolatból, melyet nem tartottam 
meg.

3. „Mit érdemelsz bűneidért ? — 
Az Isten haragját és büntetését, az 
ideig és örökkétartó halált.

„Igaz ez, a mit m ondtál?..“ — 
Igen, tisztelendő ur, igaz.

„Nos, én pedig mégis azt látom, 
hogy van kenyered, házad, udvarod, 
van jó urad, gyermeked, van vigasz
taló Krisztusod, bibliád, templomod, 
van szentséged s a tied az Isten 
bűnbocsátó kegyelme. Én úgy látom 
jó asszony, hogy neked túlságosan 
jó dolgod van, az az egész bajod!“

Néhány hét múlva újra találkozik 
a lelkész az asszonnyal. Messziről 
odakiált hozzá: „na, hogyan vagy
to k ? ..“ És az asszony örömtől su
gárzó arccal felel: „óh tisztelendő ur 
nagyon-nagyon jól vagyunk 1.. “

Az egyház köréből.

Uj korálkönyv. Az evang. egyetemes 
egyház most készíttet uj korálkönyvet. 
Az uj korálkönyv az év végére való
színűleg ki is lesz nyomatva, úgy 
hogy a gyülekezetek használatba 
vehetik. A már eddig is ismert egy
házi énekeken kívül az uj korál
könyv egészen uj magyar korátokat 
s kuruc énekekből átdolgozott korá
tokat is tartalmaz.

Templomépitö gyülekezet. A nem 
régen alakult szentgotthárdi (Vasm.) 
gyülekezet, mely mindeddig az áll. 
főgimnázium tornacsarnokában tartja 
istentiszteleteit, a közel jövőben tem
plomot akar építeni. Miniszteri enge
déllyel most küldötte ki a gyülekezet 
az adomány-gyűjtőket az ország 
minden tájára. Bárcsak eredménnyel 
járna a gyülekezet nemes vállalkozása, 
hogy mielőbb erős várat emelhessen 
evangélikus híveinknek.

A katholikus sajtó. A kath. egy
ház 1907-ben megalakította a kath. 
sajtó-egyesületet. Ennek vagyona 
1910. január 28-án — nem számítva 
az időközben történt kiadásokat — 
427 ezer korona volt. Az 1910.

május 4-én tartott II. rendes köz
gyűlésen bemutatott jelentés szerint 
az egyesületnek összesen 4377 tagja 
volt és pedig 45 dísztag legalább 
1000 kor. befizetéssel, 316 alapító 
tag 200 kor., 642 jótevő tag évi 10 
kor., 3114 rendes tag évi 1 kor. és 
260 pártolótag havi 6 fillér befizetés
sel. Vájjon ezzel szemben mit tudunk 
mi felmutatni ? Meglássuk, hogy az 
evang. sajtónap fontosságát megér
tik-e egyházunk tagjai ?

Itthonról.

Kossuth szobor leleplezés. Most 
vasárnap leplezték le nagy ünnepsé
gek között Kossuth Lajos éreszobrát 
Sátoraljaújhelyen. Az ünnepségen 
megjelent Kossuth F'erenc is.

A király elutazott. A király az előre 
megállapított tervhez híven Gödöllő
ről elutazott s visszatért Bécsbe. Ma
gyarországi tartózkodása alatt igen 
jól érezte magát a király s többször 
kifejezést is adott ennek. Nem kicsiny 
rémületet okozott, mikor egyszerre 
csak a király betegségéről beszélt a 
hír. Hála Isten, a dolog nem volt

olyan komoly, csak a régi hurutos 
bántalmak léptek ismét föl. Egy bécsi 
orvos-tanár meg is látogatta királyun
kat s azt a tanácsot adta, hogy az 
ősz uralkodó kímélje magát.

Bánffy báró meghalt. A protestáns 
egyháznak ismét nagy gyásza van : 
meghalt a reformátusok vezető nagy 
embere Bánffy Dezső báró. Kiváló 
munkás férfi volt, ki mint miniszter- 
elnök is szolgálta hazáját. Mély ér
zésű, vallásos ember volt, egyházához 
hű, érte munkálkodni és áldozni kész. 
Nagy részvét és tisztelet kisérte utolsó 
útjára.

Kossuth Ferenc meggyógyult. Kos
suth Ferenc ki hónapok óta csúzos 
bántalmak miatt a szobáját őrizte, 
meggyógyult s megjelent a képvi
selőházban.

Hó és fagy. Május vége hazánk 
sok vidékére rossz időjárást vitt. Ta
vaszi verőfény helyett hó és fagy 
volt sokfelé. Fönn Liptómegyében 
például mindenfelé havazott. Sok he
lyen térdig érő hóban jártak az em
berek. Bodafalván egy juhszálláson 
33 juh megfagyott. A hideg időjárás 
másfelé is sok kárt okozott különö
sen a szőllő és gyümölcstermésben.
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A negyvennyolcasok. Mostanában 
tartotta az Országos Honvédegyesület 
gyűlését. Jelentésükből megtudjuk, 
hogy még 309 főtiszt, 4110 altiszt 
és közlegény és 690 honvéd-özvegy 
van életben.

Az ördög bibliája. Ismét szomorú 
példaként áll előttünk a kártya szen
vedély rombolása. A bihari hajdú- 
községben történt. Fülöp István ott 
élt az apja portáján. Az öreg Fülöp 
András jómódú, gazdag ember volt. 
A békesség is ott lakott házában, 
míg csak fia haza nem került a ma
gyaróvári gazdasági iskolából. Nem 
szerette a munkát. Neki csak a ti
vornyához, könnyű, mulatós élethez 
volt kedve. Az apja sok adósságot 
kifizetett helyette. Végre azután át
adott neki 500 hold földet és meg
házasította. De Fülöp István veszni- 
térő lelkét sem a felesége szeretete, 
sem a két kis gyermeke nem tudta 
visszatartani. Belévetette magát a régi 
könnyelmű élet piszkos hullámai közé. 
Egész éjszakákat átdorbézolt, s egy 
kártyára sokszor ezer koronát tett. 
így azután nem csoda, hogy a bir
tok két év alatt dobra került. Az 
apja még akkor is segítette. Végre 
az is tönkrement. Egyszerre csak be
állított hozzá a fia s pénzt kért. „Ho
gyan adjak, — felelt az apa, — hi
szen tönkretettél! .. “ Fülöp István 
arcát elborította a vér, lekapta vállá
ról a puskát, célzott s a következő 
pillanatban édes apja holtan rogyott 
a földre. — Szuronyos csendőrök ki
sérték az apagyilkost a tömlöcbe. 
íme, az ördög bibliájának romboló 
hatalma.

Az ország dolgáról.

A képviselöház még mindig a köz- 
oktatásügyi tárcát tárgyalja. A tár
gyalások több felszólalónak alkalmat 
adtak arra, hogy közoktatásunk tü
relmetlen klerikális szellemét, különö
sen pedig az iskolák katholikus egye
sületeit támadják.

A munkarend. Körülbelül junius 
közepéig eltart még a közoktatásügyi, 
igazságügyi és pénzügyi költségvetés 
tárgyalása. Ha ezekkel végzett a kép
viselőház, akkor a véderő javaslatokat 
tűzi napirendre.

A katonai javaslatok. Május 22-én 
nagy napja volt a képviselőháznak. 
Hazai honvédelmi miniszter akkor 
terjesztette be a katonai javaslatokat. 
Ha ezekből törvény lesz, úgy erősen 
megváltozik az eddigi létszám és sok 
minden egyéb is. Az eddigi 56 ezer

legény helyett ezután 93 ezer embert 
soroznak be.

A közös hadseregbe 44.000 újonc 
helyett 68.000 újoncot állítunk. A 
honvédség ujonclétszáma pedig az 
eddigi 12.500 főről ennek a számnak 
a kétszeresére, 25.000 főre emelkedik.

A honvédség teljes hadsereggé ala
kul á t ; megkapja a tüzérséget, s 
mindazt, a mi a honvédség teljes föl
szereléséhez szükséges. De az is nagy 
költséggel jár. A honvédség rendes 
évi kiadása mintegy 40 millió koro
nával szaporodik, s az átalakítás egy
szeri költsége szintén száz millióra 
rúg. A katonai igazságszolgáltatás 
tárgyalási nyelve Magyarországon ál
talában a magyar. De kivételes esetek 
is vannak.

A népre nagy könnyítést jelent a 
két évi szolgálati idő. Haladás mu
tatkozik abban is, hogy az öröklött 
mezőgazdaságok birtokosait megillető 
kedvezményt kiterjesztik. Éppen így 
a család föntartói kedvezményt is ki
terjesztik. így az anyai nagyszülőjét 
tartó egyetlen unokára, ha atyja még 
él, de az atya házassága megszűnt; 
a törvénytelen fiúra, ha tőle függ ke
resetképtelen a nyai nagyszüleinek vagy 
teljesen árva testvéreinek eltartása. 
Ezek tehát szintén a póttartalékba 
fognak helyeztetni. Az apa, nagyapa, 
illetőleg após, ha életének 65. évét 
betöltötte, keresetképtelennek tekin
tendő.

A szeszadó fölemelése. Az 1908-ik 
évben a szeszadót hektoliterenként 
140 kor.-bán állapították meg, azon
ban a törvényt nem hajtották azon
nal végre. Úgy látszik most erre is 
hamarosan rákerül a sor. Most foly
nak a tárgyalások, melyek szerint 
szeptember 1-től kezdve 140 korona 
lesz a szeszadó hektoliterenként.

A nagyvilágból.

A mexikói események végükhöz 
közelednek. A fölkelők oly nagy ha
talomra tettek szert, hogy Diaz köz- 
társasági elnök lemondott. A lemon
dott elnök Spanyolországba utazott. 
A nép haragja olyan nagy volt, hogy 
az elnök vonatát két külön vonaton 
csendőrségnek és katonaságnak kel
lett kísérnie.

Pusztító tűz. New-York egy nagy 
ligetében tűz támadt, mely sok házat 
elpusztított. A kár mintegy 10 millió 
korona. A tűzvész közben az állat
kertből kiszabadult egy oroszlán, mely 
a tömeg közé rohant. Végül is a rend
őrök revolverlövéseikkel leterítették.

Repülőgép katasztrófa Párisban.
Borzalmas szerencsétlenség történt 
Párisban, hol repülőgép versenyt tar
tottak. Az egyik repülőgép gyönyörű 
íveket irt le a levegőben, mikor egy
szerre csak kormányzókészüléke fel
mondta a szolgálatot. A gép vezetője 
leszállt, de oly szerencsétlenül, hogy 
gépe egy csoport embert, kik a pá
lyán át akartak haladni, elütött. Csak
hamar hire terjedt, hogy a gép ha
lálra sebezte a franciák hadügymi
niszterét és súlyosan megsebesítette 
a miniszterelnököt is. Mire az orvosok 
odaérkeztek, a hadügyminiszter már 
meghalt. A miniszterelnök sebesülése 
súlyos ugyan, de nem halálos. A nagy 
szerencsétlenség gyászba borította 
egész Franciaországot. F'erenc József 
király is, úgyszintén a magyar kép
viselőház is meleghangú táviratban 
fejezték ki részvétüket. Péter szerb 
király, ki éppen most indult a francia 
köztársasági elnök látogatására, fele 
útról visszatért s a látogatást más
korra halasztotta.

Portugália zavarog. Kitűnt, hogy 
a királypárti portugálok nem nyug
szanak bele olyan könnyen uralko
dójuk elüzetésébe. Titokban össze
esküvést szőttek. Tervük az, hogy 
zsoldos sereggel beveszik a városokat, 
azután megostromolják a fővárost. A 
köztársasági kormány azonban szin
tén el van készülve s az egész had
sereg fegyverben áll.

Szent Teréz keze. Portugáliában, 
az olivaresi szerzetes templomba égy 
éjszaka rablók hatoltak be s letörték 
Szent Teréz szobrának kezét. A rab
lóknak nem maga a kéz kellett, ha
nem az azon levő ékszer, mely 200 
ezer koronát ért.

Találmány a hajóösszeütközés el
kerülésére. Egy amerikai mérnök oly 
készüléket talált föl, amely lehetővé 
teszi, hogy teljes sebességgel haladó 
gőzösök hirtelen visszafelé haladjanak: 
A készüléket a parancsnoki hidról 
lehet kormányozni. Remélik, hogy 
ezzel a készülékkel a hajók össze
ütközését el lehet kerülni.

Amerikai eset. Kaiser András sza- 
niszlói földműves feleségével és négy 
gyermekével minden ingóságát pénzzé 
téve, Fiúméba érkezett, hogy Ameri
kába vándoroljon. A kivándorlási 
iroda a negyvenöt éves Kaisert és 
hozzátartozóit egészségeseknek és 
irataikat rendben találta, de Ameriká
ban minden vizsgálat nélkül, Kaisert 
családjának eltartására gyöngének 
nyilvánították. Ott lakó leánya és só
gora Kaiserért vállalták a kezességet 
és ötszáz dollárt akartak letétbe
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helyezni. De a bizottság a szegény 
embert és családját egyszerűen vissza
küldte Magyarországba. Kaiser, aki 
mástélezer koronáját egészen elköl
tötte, panaszt tett Jekelfalussy Zoltán 
kivándorlási biztosnál, de a kis va
gyonkáját alig kapja vissza.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Mzban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel tiajlékot.

„ 4. vasárnap Ap. Csel. 2., 1 —12.
„ 5. hétfő Ap. Csel. 10., 42—48.
„ 6. kedd Ján. 14., 23-31.
„ 7. szerda Ján. 14., 13—18.
„ 8. csütörtök Ján. 3., 16 — 21.
„ 9. péntek Ján. 1., 9—14.
„ 10. szombat Ezaiás 57., 15.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal

mából Körmend.
1911. év, május hó 29.-én.

Búza — — — — — 23.20-----■
Rozs — — — — — 17.60-----.—
Árpa — — — — — 19.--------
Zab _ _ _ _ _ 20.--------
Kukoricza — — — — 15.60-----
Hajdina — — — — — 14.-------- .—
Zab (fehér) — — — — 20.-------- .—
Bükköny — — — — 16.-------- .—
I.óher — — — — — 120.-------- .—
Lenmag — — — — — 28.-:-------—

Az árak 100 kilogrammon kint korona érték
ben értendők.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Welliscli Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése

Szentgotthárdon.
Ajánja a nagytiszteletü 

lelkész urak nagy
becsű figyelmébe rak

táron levő egyházi 
nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyvei^ stb. stb.

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !

Mo+3
0J
Ö
a
•o
Eh

-ö
4343o
4 J

NN
<D
Eh
Eh
‘D

E-H
o(fí
o

Soha se  törje  a fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R 1 T É S G Y Á R B  A

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

p n U I  G É P G Y Á R
r u m  s z o m b a t h e l y !
A lap ítta to tt 1886. —  Szám talan kitüntetés, 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

Turbinák. 
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes!!

Postai és vasutszétküldés naponta a világ 
minden részébe.

* K É S  n é lk ü l b oro tvá l *
RASOL! 1 kg. ára 30-szori borotválko- 

* záshoz 3 korona előzetes
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
Racnlin  " Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
r m o u i l l l  . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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D. L U T H E R  MÁRTON  
—  M Ű V E I N E K  =
=  V. K Ö T E T E  M E G J E L E N T .  =

Sajtó alá ren d ezi Dr. M ASZNYIK  ENDRE. K iadja a L uther-T ársaság\
E kötet az egyházszervezö iratok harmadik részét foglalja magában.

Fordítók: Dr. MASZNYIK ENDRE, MÁRTON JENŐ és RÁJTER JÁNOS.

A megelőző kötetek a következők:

I. K ötet. 1904 R eform átori ira to k
első része. 1517— 1520.

TI. K ötet. 1905. R efo rm áto ri ira to k
második része. 1520— 1521.

I I I .  K ötet. 1907. E gyliázszervezö ira to k
első része. 1521 — 1523.

IV . K ötet. 1908. E gyliázszervezö ira to k
második része. 1523— 1526.

Megrendelhető az Evang. Theologusok Otthonánál POZSONYBAN (Konvent-ut II.)
Bolti ára egyes kötetnek fűzve 8 korona, angol vászonkötésben (barna, sötétzöld, vagy 

világoskék színben) 11 korona.
Akik az egész — hat kötetre tervezett müvet megrendelik a Theol. Otthonnál fűzve 36 

korona (48 korona helyett) és kötve 50 korona (66 korona helyett) kedvezményes áron
kapják. Vagyis kötetenkint 6 korona, illetve 8 korona 50 fillér áron. — Aki a mű árát posta
utalványon előre megküldi, a köteteket bérmentve kapja meg. Utánvétel esetén a postai viteldíj 
a megrendelőt terheli.

A Magyar Luther a Biblia mellett minden evangélikus háznak legméltóbb dísze s a 
reformáció 400 éves örömünnepénnek legszebb emléke.
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7 1  3- X* Á  13 O & PT ÉJ P* A  P \
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Im ádságom .
K in ek  kezében  van  m ill’j ó k  é le te;
K in ek  h a ta lm a, bö lcsessége  o ly  n a g y ;
K i  e lő tt térdre  h u ll a  n épek ezre,
A k i  m in den ekn ek  á ld o tt a ty ja  vagy.

Is te n !  — k é t szem em  keres, k u ta t  téged  
O tt, tú l a  fe lh ő k ö n , s  c sillag táboron ,
N em  lel, é s  m é g is  érzem  k ö ze llé ted  
E zen a  szép, csendes, n y á r i a lkon yon .

V issza tek in tve  e g y  szo m o rú  m ú ltra  
Z o k szó  és p a n a s z  k i  nem  jö n  a  s zá m o n !  
A h ! —  b o ld o g a b b  va g yo k , m in t a n n y i sokan , 
E s sú jtó  k e ze d  c sa k  d icsérem , áldom .

N ékem  h iá b a  z e n g  a  m adár-én ek ,
H iá b a  c se n g -b o n g  a  tem plom  h aran g ja ,
A z én fü le m b e  nem  j u t  a  m en nydörgés, 
Sem  a  b o g á rk a  halk, zü m m ö g ő  h an gja .

E  v ilá g  m in t e g y  k u fá r  a  vásáron  
S z itk o k a t szór, á tk o z  szün telen .
Oh ez a  v ilá g  nem  a z  én v ilá g o m !
En c sa k  a  n agy , ö rö k  csen de t ism erem .

A z  én v ilá g o m  a z  á lm o k  v ilága,
A hol nem  érzem  ú g y  f á jó  sorsom at,
A z én v ilá g o m  a  d a lo k  v ilága,
É s m inden d a l  á lm im  n yo m á b a n  fa k a d .

lm  leborulva , térd reh u llva  kérlek  
M ennyei I s te n ! — m íg  a  sz ivem  d o b b a n : 
Add, h o g y  m eg értsem  te  n a g y  bö lcseséged  
A d d  m eg n yu g o d n o m  sze n t a k a ra to d b a n .

POHÁNKA MARGIT 
a váczi siketnéma-intézet 

volt növendéke.

A sz ik la .
Egy szép tavaszi napon egy ember 

vándorolt a hóval födött magas alpesi 
hegységben. A havasi vidék dúsgaz
dag színpompája, a csodaszép kilátás 
álmodozásba ringatta lelkét.

Mély gondolatokba merülve haladt 
tova s elmerülésében nem vette észre, 
hogy egy óriási sziklatömb zárja el 
útját! —- Egyszerre csak föleszmélve 
látja, hogy nem tudja folytatni útját a 
szikla miatt; megkísérlé elmozdítani,de 
minden fáradsága hiábavaló volt. Két
ségbeesve ült le a kőre s így töpren
gett : mi lesz belőlem, ha itt meglep 
a sötét éjszaka, mi lesz velem min
den védelem, oltalom nélkül?.. El
veszek, elpusztulok nyom nélkül s 
temetőm lesz ez elzárt sziklavölgy!! 
— Kétségbeesetten, reményt vesztve 
ült le ismét a sziklatömbre.

Amint így bánatosan tépelődött 
utasunk, egy másik vándor érkezett 
oda, aki útját szintén nem tudta foly
tatni a nagy kő miatt. — Ez is neki
feküdt a sziklának, de hiába, még 
csak megingatni sem volt képes. El
csüggedve ült le ő is s szomorúan 
hajtotta le fejét.

Eközben jöttek többen. De egyikük
nek sem sikerült a sziklát elmozdítani. 
Nagy félelmek között búsan töpreng
tek mindannyian: »Vájjon ki mozdítja

el ezt a súlyos követ? K* szabadít 
meg bennünket a halálos veszedelem
ből ?. . «

Végre egyikük így szólt a többiek
hez : »Testvéreim, ne essünk kétségbe, 
ne csüggedjünk, kérjünk segedelmet 
a mi mennyei Atyánktól, imádkozzunk 
hozzá; talán megkönyörül rajtunk.«

Szavait általános helyeslés követte 
s buzgó imába kezdtek mindnyájan. 
Midőn áhitatosságukat befejezték, az, 
ki az imádkozást indítványozta, ismét 
így szólt: »Testvéreim! hallgassatok 
ide! — Amit egyedül egyikünk sem 
bírt megcselekedni, talán sikerül 
egyesült erővel ? Próbáljuk meg hát 
együttesen elhengeríteni a sziklát 
utunkból.«

A buzgó ima új erőt adott a csüg
gedt, kishitű embereknek s most már 
bátran fogtak hozzá társuk szavára a 
nehéz munkához. —■ És íme a kő 
engedett, az ösvény szabaddá lett, s 
ők békével folytathatták vándorútjokat.

Az utas az ember; mi vagyunk a 
vándorok, kik idelent bujdosunk e földi 
tereken. — Az út az élet útja, ama 
jobb hazába vezető ösvény. — A 
sziklák pedig azon akadályok, melyek 
ottan sokszor elénk gördülnek, míg 
kitűzött égi célunkat elérhetjük

Senki sem tudja a maga erejéből 
az akadályokat elhárítani, a sziklát 
elmozdítani. — De ha imádkozunk
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és hittel tekintünk föl a mindennapi 
élet nehéz küzdelmei között az égre, 
könyörgésünk nem lesz hiábavaló, 
megsegít bennünket az Úr; az 0  igéje 
lesz a mi lábaink szövétneke, hogy 
el ne tévedjünk alant való bujdosá- 
sunkban, és könyörülő kegyelmével 
eltávolítja életutunkból az akadályo
kat.

Francia eredeti után:
L3ulay Vilma.

Zsoldos Lidi mátkasága.
Irta: Csite Károly.

Szomorúan dúdolt odakint a szél. 
Az apró, finom, pelyhes hó oly 
rézsut hullt, hogy ernyő alatt is ar
cát paskolta az utcán járónak. Bent 
az irodában és a felek szobájában 
búgó morgással égett a tűz s az ér
kező atyafiak félig megdermedve áll
ták körül az izzó vaskályhát. Mind
annyian felnőtt férfiak voltak. Való
ságos istenkisértés lett volna nőnek 
ilyen időben a több órajárásnyira 
fekvő falvakból bejönni.

S no lám, mégis jött egy asszony
nép is. Félénken tekintett körül. Lát
szott rajta, hogy most van először 
a takarékban. Hirtelenében nem le
hetett tudni, hogy leány-e vagy idő
sebb asszony ? Úgy annyira be volt 
kötöződve vastag kendőkbe, hogy 
arcából csak a nagy kék szeme és 
szép, kerek metszésű fitos orra lát
szott. Leverte magáról odakint a ha
vat, de az a ruharedők közé is annyira 
bevette magát, hogy amint kendőit 
bontogatta magáról, annyi hullt le 
róla, hogy ellepte és nedvessé tette 
körűié a padlót. Ijedten kapta fel 
erre a fejét. Gyors léptekkel kiment 
lerázni még a rajta levő havat s úgy 
jött vissza a kendőktől megszaba
dulva. Csinos, kis szőke leány volt. 
Lebontott vastag kendőit összehajto
gatva, jobb karján tartotta. Félénken 
megállt a szoba hátsó felében.

— Mit akarhat ez a kis leány ? — 
szóltam a gyakornokhoz. Meg kell 
szólítanunk, mert máskép nem mer 
ide az ablakhoz jönni.

— Mi tetszik, kérem? — szóltam 
aztán a leányhoz, mire az elpirulva 
közelebb lépett s alázatosan felelte:

— Kölcsön pénzt szeretne felvenni 
édes anyám a házunkra és birto
kunkra, ha szíveskednének szolgálni 
vele.

— Mennyit, kérem ?
— Sokat, nagyon sokat . . .  kerek 

háromezer koronát 1 — mondta félénk

hangon s rettegéssel, attól tartva, 
hogy megijedünk a nagy összegtől.

— Mi az édes anyjának a neve 
s hol laknak ?

— Özvegy Zsoldos Péterné, szüle
tett Polgár Lidi, kérem alássan s Ha
lastón lakunk.

Jegyzetet véve a kölcsönügyről, 
utasítottam a leányt, hogy községi 
becsübizonyitványt kell hoznia, mely
ben részletesen kitüntetve legyen, 
mennyit ér az édes annyja összes 
ingatlana ?

Harmadnapra megjött a kész irat
tal s aggodalmasan nyújtotta á t :

— Meghoztam, kérem szépen, ha
nem az a kétségbeesett bírónk olyan 
kevésre becsült benne mindent, mint
hogyha őneki kellene megfizetni majd 
a tartozást. Tessék elhinni, kérem, 
másfél annyit is ér, ami kicsinyünk 
van.

— Bizony csak háromezerkétszáz 
korona az összes kitüntetett becsér
ték, így háromezer koronát nem sza
vaz meg az igazgatóság ; — szóltam 
hozzá.

— Jaj kérem, pedig nekünk éppen 
háromezerre van szükségünk s any- 
nyira kell, akárcsak a falat kenyér! 
—- szólt ijedten a leány s majd es- 
dekelve folytatta:

— Kezüket csókolom, kegyesked
jenek annyit adni. Ne féljenek, nem 
vész el nálunk a pénzük. Szép, gyü
mölcsös kertünk is van. Ha látnák a 
tekintetes urak, milyen sok szép 
alma és körte terem benne I

— Elhiszem, édesem, hogy úgy 
van, amint mondja, — szóltam elér- 
zékenyülve, — de én nem segíthetek 
a bajukon. Igazgatóságunk joga a 
kölcsönök megszavazása. De azt is 
kötik a szabályok s nem szavazhat 
meg .többet ezen becsü-bizonyítvány 
alapján, mint legfeljebb kétezer ko
ronát. Gondolják meg azért odahaza 
az édes anyjával s ha annyi elég 
lenne, hiszem, hogy azt megkap
hatják.

Szomorúan távozott a leány. S el
múlt egy hét, mire ismét megjött. 
Vele volt édes anyja is, egy szelíd 
arcú anyóka. Leültek hátul mind a 
ketten s megvárták, míg a többi 
atyafiak végezték dolgukat. Úgy jöt
tek az ablakhoz.

— Megtisztelem alássan tekintetes 
ifiuram, — szólalt meg az anyóka, 
— én vagyok az özvegy Zsoldos 
Péterné s kérem alázattal, szívesked
jenek hát kétezerhétszáz korona köl
csönt adni. Ami hiányzik a három
ezerből, pótoljuk valahogy. Eladjuk

a tehenünket és borjúnkat. Ugy-e, 
Lidi lányom ?

— Haj, édes jó Istenem ! — só
hajtottam fel magamban, — miért 
nincs hát nekem pénzem, hogy ad
hatnék én nekik kölcsön; engem 
nem kötnek a szabályok . ..

Majd azt kérdeztem tőlük, hogy 
mi célra kérik a pénzt ? Mert ha va
lami ingatlan vételre fordítják, akkor 
megkaphatnák, olyan formán, hogy 
jelzálogi biztosításképp’ lekötik a vett 
ingatlant is.

A leány elpirult s meglepődve te
kintett édes anyjára. Egymásnak in
tegettek szemükkel, hogy melyikük 
feleljen ?

— No, beszélj h á t! — nógatta az 
anyóka a leányt, — hisz a te dol
godra kell a pénz I No lássa tekin
tetes úr, — szólt aztán hozzám, — 
milyen gyáva teremtés e z ! Azt sem 
meri megmondani, hogy mennyasz- 
szony. Kapás Kálmán a vőlegénye, 
tán tetszik is ismerni. S avégett kér
jük a pénzt, mert azt mondta a le
gény, hogy ő rendőr, csak úgy há- 
zasodhatik meg, ha háromezer ko
rona kóciót le tud tenni.

— Úgy mondja édes anyám, hogy 
kációt, mert nem érti meg a tekinte
tes u r ; — figyelmeztette Lidi az 
édes anyját s biborpírban égett az 
arca.

— Igen, értem, kaucióról, azaz 
magyarul mondva, biztosítékról van 
szó. De hisz’ városi közrendőröknek 
egy fillér biztosítékot sem kell letenni! 
— magyaráztam nekik, mi egyébre 
sem gondolva.

Ijedt rezzenéssel tekintett össze az 
anyóka és a leánya, s az előbbi szó
lalt meg:

— Hallod Lidi, hallod, mit mond 
a tekintetes ur ? Ő pedig tudja ám ..  . 
s én is tudom már, amit tudok és 
te is értheted a dolgot . . .  Úgy e, 
aztán mennyit erőszakoskodottt a 
nyakunkon, hogy a háromezer koro
nának egy fillér híja sem lehet, kü
lönben kénytelen lesz másfelé nézni. 
No csak nézzen is, ha előbbre való 
neki a pénz, mint te.

Tündöklő, szép, piros rózsa volt a 
Lidi arca, mikor bejött s hóvirág lett 
mostan. Szempillája rángatózott. Oly 
nehéz is az árt visszatartani, ha egy
szer megindult, még ha könyár is az!

— így a pénzre nincs is szüksé
günk, — folytatta az öreg néni. — 
Szépen köszönjük tekintetes jó uram, 
a velünk való vesződséget és felvilá
gosítást. Isten áldása legyen magu
kon is . . .  Gyerünk leányom haza 1
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Megindultak s a Lidi nem bírta to
vább visszatartani könyét, megeredt, 
mint vihar után a zápor.

— Látod lányom, látod, — vádolta 
panaszosan az anyóka, — mondtam 
neked, válaszd a Jóskát, ha szegény 
szolgalegény is. 0  csupán magadat 
kért, ez pedig első sorban is pénzt 
s te csak ráadás lettél volna.

— De ha ehhez húzott a szivem ! 
— sóhajtott fájdalommal, könyét tö- 
rülgetve a kis, szőke leány. Azután 
oda húzódott az öreg asszonyhoz, 
mintha csak érezte volna, hogy a jó 
Istenen kívül senkise védi az ő bol
dogságát annyi gondoskodással, mint 
az édesanya meleg szeretete!

Falusi óvodák, gyermek- 
menhelyek.

A földmíves embernek most érke
zett el a legnagyobb dologideje és 
tart még vagy három hónapig. Leg
nagyobb dologidőnek azért nevezem, 
mert igénybe veszi a család minden 
munkabíró legkisebb tagját is.

Itt van a szénalcaszálás ideje. Ha 
valahol, úgy ennél a dolognál fontos 
az, hogy a kínálkozó jó és alkalmas 
időt felhasználjuk, mert egy vagy két 
napi mulasztás, állataink teleltetésénél, 
helyrehozhatlan kárt okozhat. Már 
reggel három órakor talpon a férfi- 
nép, indul a kaszálásra, hogy míg a 
harmat tart, fele erővel, kétszer annyi 
munkát végezhessen. — Mert szálló 
ige: „Ha a fűvön nincsen harmat, 
van akkor a kalap alatt“. — (Értsd: 
a kaszás ember izzadt homlokát.) — 
Harmatvesztivel, megindul a falu asz- 
szonynépe, leány, gyermek egyaránt, 
hogy amit a férfiak erős karral le
vágtak, azt elterítsék, forgassák, szárít
sák, estefelé petrencézzék.

És ez így megy reggeltől-estig, 
egyik napról a másikig, egyik héttől 
a másik hétig, míg minden rendben 
lesz. Ennek pedig jó időjárás mellett 
is kell 3 -  4 hét. — Közben el kell 
végezni a kapálást is.

Ézután megkezdődik ennél a dolog
nál is fontosabb, jelentőségteljesebb 
munka, az aratás. Most azután megy, 
aki mozogni tud, mert olyan idő ez, 
hogy az „ember meghalni sem ér rá“.

És mégis van egy körülmény, egy, 
talán nem is dolog, hanem Isten és 
haza által reánk ruházott kötelesség, 
mely előbbre való minden kaszálás
gyűjtésnél, minden aratásnál, mely 
minden családban legalább két munka
bíró kart köt le, tehát száz családnál

kétszáz kart, — ez pedig úgy az 
egyes családokban, mint nemzetgaz- 
dászatilag véve is a dolgot, — nagy 
szó, nagy vesztesség.

A legnagyobb? — nem, a legszen
tebb dolog, a gyermek gondozása, 
ápolása, felügyelete, ellátása. — Van-e 
olyan fordulata, alkalma, mulatsága, 
vagy szomorúsága; jóléte, vagy nyo
morúsága az életnek, amiért ezt el
hagyni, feláldozni lehetne egy édes 
anyának?

Ilyen körülményt nem adhat elő a 
gondviselés!

És, ha mégis vannak olyan anyák, 
akikben, a világi szorgalmatosságok 
elnyomják a szülői szeretet, elfeled
tetik az Isten és a haza által reájuk 
ruházott szent kötelességet: gyerme
kük gondviselését, nem állanak-e ilye
nek gyakran szülötteik megszenese- 
dett holt teteme mellett, házuk, va
gyonuk üszkös romjai felett, az ön
vád marcangoló érzetét hordozva szi
vükben a sírig.

Szomorú történetek szólnak a ma
gukra hagyott gyermekek sorsáról. 
Vízbe-fulladás, elégés, anyagi pusz
tulás, a falu üszkös romjai útjelzői 
ennek a szomorú állapotnak.

Hát nincs más mód arranézve, hogy 
a munkáskéz is felszabaduljon, a 
gyermek is biztos gondviselés alatt 
legyen ? De van! És mi ez ? Ismét 
csak az egyesülés, a szövetkezés nemes 
eszméje oldhatja meg ezen felettébb 
fontos ügyet. Hogyan történjék ez, 
elmondom.

Minden faluban van egy megbíz
ható, jóravaló, gondos nő, aki emel
lett a gyermekeket szereti i s ; ezt 
meg kell fogadni közös dajkának, 
legalább erre a három hónapra. — 
Azután keresni kell a faluban egy 
alkalmas helyet, egy pajtát, egy ár
nyas kertet, nagyobb szobát, fákkal 
beültetett udvarral, vagy ahol iskola 
van, meg kell kérni az iskolafenntartó 
gyülekezetei, a tanítót, hogy enged
jenek a kicsinyeknek helyet, legalább 
arra az alkalomra, ha zivatar, eső 
támad, hogy oda bevonulhassanak. 
Különben az egész napot a szabad
ban, a fák alatt tölthetik.

Ha mindez megvan, (ez pedig hát 
csak nem sok) akkor megvan oldva 
az egész kérdés.

Reggel az édes anya, 8 —9 órakor 
meleg étellel megeteti 1—4 éves gyer
mekét, a déli és egész napi hideg 
ételét, (mely állhat: tejből és kenyér
ből) összekészíti és elindul a dajká
hoz. Itt átadja legdrágább kincsét, a 
viszontlátás érzetének megnyugtató

tudatában, azután bátran elindulhat 
egész napi dolgára.

Mibe kerül anyagilag mind ez ? 
Számba sem vehető csekélységbe!

Minden kis faluban van 1—4 éves 
gyermek 20— 30. A dajkának fizet
nek havonkint annyit, amennyiben 
megegyeznek vele, a helyiségért is 
5— 10 koronát. így azután egy gyer
mekre esik 1—2 korona. Ennyit pe
dig igazán megér a felszabaduló 
munkaerő és az a tudat, hogy a 
gyermekek jól el vannak látva.

Anyák! szövetkezzetek! így azután 
megfelelhettek a haza és az Isten 
által reátok ruházott kettős feladat
nak : lehettek jó gazdaasszonyok és 
gondos szülök.

M. Nagy Bálint
nádasdi tanító.

Távol egymástól.

Akik úgy szerettük 
Egymást, szüleinket 
S együtt ettük egykor 
Barna kenyerünket:
De szét vert az élet 
Kemény keze minket!

Négyen élünk távol 
Haza-síró vágyban, 
Egymástól is nagy-nagy 
Földre eldobáltan,
Meleg otthon nélkül 
A rideg világban.

Egy a kaszárnyában,
Egy az iskolában,
Én a határon túl 
Idegen országban,
Egy meg tengeren túl, 
Messze új világban.

Szalmatetős házban 
Csendes, hű szeretet 
Ennyi felől vár-vár 
Hírvivő levelet,
Ennyifelé száll száll 
Gond, intés, üzenet.

Szalmatetős házban 
Aggódva, titokban 
Két szív örökösen 
Miérettünk dobban;
— Azt sem tudják, kiért 
Aggódjanak jobban.

Régen voltunk együtt,
Rég van egy-egy távol. 
Rég remeg a lelkünk 
Egymást váró vágytól...
— Mégis mintha félnék 
A találkozástól.
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Valami szótlan szó,
Valami sejtelem,
Hiába csitítom,
Hiába temetem,
Szomorúat suttog, 
Jövendölget nekem.

Ha mind együtt leszünk, 
Nem leszünk sokáig : 
Valamelyikünk ott 
Örökre elválik 
S valamennyünk kedve 
Siralommá válik.

Szalay Mihály.

Drága csizmák.
„Hiába I anyjuk, már tovább nem 

lehet húzni, halasztani a dolgot, kény
telen vagyok egy pár új csizmát 
venni ; ilyenbe csak nem járhatok, 
mit szólnának hozzá vevőim, vagy a 
szomszédok ?* így beszélget János 
mester — már tudniillik asztalos- 
mester — anyjukjához, korán reggel, 
midőn felébredtek. „Bemegyek a 
szomszéd városba, úgyis vásár van 
ma ott, fele áron vehetek.“ Amint 
mondta, úgy cselekedik. Felöltözve, 
búcsút vett hűséges párjától, ki utána 
kiáltott emberének, hogy időben haza 
jöjjön ám, mert hátha keresik. János 
mester meg is ígérte, mihelyt a csiz
mákat megveszi, azonnal fordul visz 
szafelé. Nem tévedett, csakugyan 
megvette jóval alacsonyabb áron a 
csizmákat, mintha otthon mondva 
csináltatja. Amint kiszámította, 4 ko
ronát megtakarított. S miután mog- 
igérte, hogyha végez, fordul vissza. 
Vissza is fordult, azonban a por is, 
a gyaloglás is kiszárító torkát. No 
meg eszébe jutott: hogy éppen mpst 
takarított meg 4 koronát, csak meg
érdemel egy kis frissítőt. Betért tehát 
az útba eső — talán előtte már nem 
ismeretlen vendéglőbe. Maga mellé 
téve a csizmákat, egy pohár kever- j  
tét kért. A szomjúság hamar elfo- 
gyasztá. Úgy van azonban — talán 
mindenki az ilyen itókákkal — mint 
az egyszeri huszár, aki azt mondta, 
midőn kérdőre vonta kapitánya, mi
ért mulat olyan sokat ? „Megkövetem 
vitéz kapitány uram, amidőn az első 
pohár bort megiszom, egészen más 
embernek érzem magamat s mint 
más ember csak megihatom a má
sodik pohár bort. Mikor ez is elfogy, 
úgy érzem, mintha két ember ivott 
volna, akkor nem tudok ellene állani, 
hogy én is velők ne igyam.“ így 
járt János mester is Az első pohár 
megkívánta a másodikat, a második

a harmadikat. Ekkor azonban meg
emberelte magát, fizetett és menni 
akar. Ámde ember tervez, a véletlen 
másként intézkedik. Ugyanis az ajtó
ban találkozik egy régi jó barátjával. 
Örömmel üdvözlik egymást. Mivel 
azonban az ajtóban nem lehet be
szélgetni, beljebb húzódnak a ven
déglőbe. S akarva, nem akarva, no 
meg a régi barátság emlékére, helyet 
foglalnak s bor mellett emlegetik a 
régi jó időket. Ki se fogynak a be
szédből. Előbb kifogy az üvegből, 
mint az emlék az emlékezet tárházá
ból. A bor fogy, az idő múlik s 
észre sem veszik, éjfél felé jár az 
idő. Beszédtárgy még volna, de végre 
is, nem tarthat örökké.

Fizetnek s indulni akarnak. Ki ki 
hazafelé. Majdnem balul ütött ki a 
fölkelés. Mert a nyelvök, az nem 
akart már forogni; de a vfiág forgott 
velők. Valahogyan — végre is kiért 
János mester a várostól a haza vezető 
útra. Bármily széles volt is az ország 
ut, neki keskenynek tetszett, egyik 
széléről a másik szélére tért át, talán 
akaratlan. Vette végre is észre, hogy 
nincs rendén az állapot, ha igy ér 
haza, mit szól majd az anyjuk ? 
Azért is megkeményité magát, s hogy 
megmutassa, nincs ő neki semmi 
baja, el tud ő menni az ut szélén 
is és úgy tett. Azonban az akaratnak 
a lábak nem engedelmeskedének, 
egy megtántorodás, az árokba esett. 
Az árok telve vízzel szegény János 
mester, csak nagy üggyel bajjal 
tudott már arra vergődni. Miután 
ilyen vizesen magával is igen el volt 
foglalva, az anyjuk fogadása is, ha 
ilyen lucskosan tér haza, eszébe ju
tott, no meg az emlékezet sem biz
tos emlékeztető borközi állapotban, 
elfeledé, hogy csizmák is voltak a 
vállán s vele a vízbe kerültek. Sietett 
gyorsan hazafelé, hogy mielőbb száraz 
ágyba kerülhessen. Sikerült is neki, 
majdnem észrevétlen lefeküdni, vi
lágot sem mert gyújtani. Ha óvatos
ságával együtt járt volna ügyessége 
is, egész zaj nélkül lefekhetik, de 
egy két széket feldöntött, az asztalt 
meglöké, az asszony felébredt; fel
ébredt vele az asszonyi méltó harag 
is, korholni kezdi megkésett urát, 
de hiába, azon már nem fogott a 
jó szó. Amint reggel felébredtek, az 
volt az asszony első kérdése: „hol 
vannak a csizmák?“ No ha még 
fájt a mester feje, zavarosak voltak 
gondolatai, mégis emlékezett: hogy 
vett egy párt, de arra csak nem 
tudott emlékezni: hol vannak a csiz

mák? „Hát az ünneplő ruha miért 
ilyen vizes, sáros “ zsörtölődik tovább 
az asszony. Mint a villám, ötlik 
eszébe János mesternek, hogy miért 
vizes a ruha, meg a csizmák hol 
lehetnek. Nosza, se szó, se' beszéd, 
iramodik kifelé, törtet a múlt éjjeli 
útnak. Az egész utmenti árkot végig 
keresi, de hiába 1 A csizmák nincse
nek. Végre is abba hagyja a keresést 
szomorúan ballag haza felé s igy 
beszélget magában: „a négy korona 
elúszott, a csizma megúszott“. Két 
nap eltelt munka nélkül, csizmák 
sincsenek. De ez még hagyján, mit 
szól majd az anyjuk! ? Az asszony 
az utcaajtóban várta s előre leolvasta 
szomorú arcáról, hogy se pénz, se 
csizma; méltó haraggal igy fogadja 
urát: „Ki az adott szónak ura nem 
tud lenni, az ne menjen a vásárra 
olcsó csizmát venni.“

Hörényi Lajos
e v .  l e l k é s z .

Iskolai és népkönyvtárak.

Egy életrevaló és szükséges könyv
vállalat indul meg a közel jövőben. 
Címe: Protestáns Család és Iskola. 
Célja: az iskolákat, gyülekezeteket 
ellátni jó és hasznos könyvekkel.

Bizony erre nagy szükség van! 
Népünk még mindig keveset olvas. 
Sokszor meg nem azt olvassa, amit 
kellene olvasnia. A gyermekekkel, 
ifjakkal, hajadonokkal pedig éppen 
senkise törődik. Hiányzanak azok a 
lelket-nemesítő, szép, szórakoztató 
könyvek, melyek olyan áldásos hatá
súak az ember életében.

Annak, hogy az emberek nem igen 
olvasnak, egyik fő oka abban rejlik, 
hogy nem akarnak könyvet vásárolni. 
Sajnálják a pénzt. De hát ezt a ne
hézséget el lehet tüntetni, és pedig 
úgy, hogy minden gyülekezetben isko
lai és népkönyvtárt állítunk fel. Akkor 
aztán lesz könyv anélkül, hogy az 
egyes embernek áldozni kellene. És 
pedig lesz sokféle és sok könyv, tehát 
lehet közöttük válogatni. Mindenki 
azt olvassa, amihez kedve van.

Ezt legkönnyebben most valósít
hatjuk meg. A tandíjmentességről 
szóló törvény ugyanis elrendeli, hogy 
minden iskolás gyermek után 50 
fillért kell beszedni könyvtárra. Ebből 
azután minden iskola és minden gyü
lekezet olyan szép összeget hoz össze, 
hogy abból megvetheti egy iskolai és 
gyülekezeti könyvtár alapját. Tehát 
teremthet magának minden gyülekezet 
könyvtárt anélkül, hogy az egyház
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tagoknak, vagy a gyülekezetnek külön 
pénzébe kerülne.

Ezt akarja megvalósítani ez az 
uj könyvválalat, melynek szerkesztője 
Kapi Béla körmendi ev. lelkész, a 
mi lapunk szerkesztője lesz. Kiadója 
pedig Wellisch Béla szentgotthárdi 
könyvnyomdatulajdonos, kinek nyom
dájából ez a mi kis Harangszónk 
kikerül.

Evenként 12 kötött könyv jelenik 
meg, mindegyik 80 oldal terjedelem
mel. Egy kötet ára 1 korona.

Hát most lássuk, mi minden lesz 
ezekben a könyvekben ? Lesz köztük 
gyermekmese, gyermekvers, ifjúsági 
elbeszélés. Felújítjuk egyházunk hősei
nek emlékét, regényes rajzokban be
mutatjuk életüket, szenvedésüket, hit
hűségüket. A felnőtt ifjúság és a nép 
kezébe tanulságos elbeszéléseket szó
rakoztató munkákat adunk, továbbá 
ismeretterjesztő munkákat hasznos, 
szükséges tudnivalókkal. De minden 
írásnak egy közös vezető gondolata 
lesz: felébreszteni az evangélikus ön
tudatot s hitben erős, vallásos meg
győződésben állhatatos nemzedéket ne
velni anyaszentegyházunknak.

Sok szépet, sok jót és szükségeset 
igér tehát a Protestáns Család és 
Iskola. Hisszük is, hogy egy gyüle
kezet és iskola se marad el az elő
fizetők sorából. Most csak azt kell 
kérnünk, hogy a jó Isten áldja meg 
az emberek munkáját, hadd legyen 
az eredményes és áldásos. Ezek a 
könyvek is erősítsék és vezessék 
előbbre népünket és egyházunkat!

Kutyahüség.
Múltkor egy falun vezetett át az 

utam. Éktelen gyermekzsivaj és ke
serves kutyavonítás megállítottak egy 
pillanatra. Hát látom, hogy egy kutyát 
kurta zsinegre odakötöztek a léckerí
tés mellé, éretlen suhancok pedig 
jókora kövekkel próbálgatták rajta 
céldobási tudományukat. Odamentem, 
leoldottam a szegény nyomorult ál
latot, de körülbelül szerettem volna 
az egyik suhancot odakötözni helyette 
s ő rajta megpróbálni, hogy vájjon 
ízlik-e, mikor oldalba találják. De hát 
azért megelégedtem a szép szavú 
prédikálással és nem kötöztem oda 
egyiket se.

Ilyenféle állatkínzást sokszor lát
hatunk. Gyerekek ütik verik beszélni 
nem tudó játszó-pajtásukat: a kutyát. 
Maguk a meglett emberek sem igen 
tudják, hogyan bánjanak lóval és 
marhával. Pedig az a szegény, nyo

morult állat is érez, annak is van 
fájdalma, kínja és gyötrelme.

Meg azután a kutya meg is érdemli 
szeretetünket. Nemcsak azért, mert 
hasznunkra van, hanem mert ragasz
kodik hozzánk. Gondoljunk csak a 
kutya hűségére, közmondásos ragasz
kodására és hálájára.

Edinburgban van egy emlékkő, 
mely egy hű kutya emlékét őrzi. A 
gazdája meghalt. Felesége, rokonai, 
jó barátai kísérték koporsóját. Az út 
szélén pedig fáradtan vonszolta testét 
hű kutyája. Temetés után nem tud
ták elkergetni a sírról. Simogatták, 
konccal csalogatták, de mindig csak 
visszatért az ura sírjához. A gazdája 
felesége újra férjhez ment, a gyer
mekei elszéledtek, a barátai elfelej
tették, csak a kutyája az maradt hű 
hozzá. Négy év múlva élettelenül ta
lálták a sírhalmon. Egy érző szívű 
ember a temető kapuján kívül elföl
delte, emlékkövet is állított s arra ezt 
a feliratot vésette: „Hű maradt urá
hoz, midőn felesége elhagyta, barátai 
elfeledték s a világ már nem tudott 
róla.“

A szeretet és hűség sokszor ön
feláldozóvá teszi a kutyát. Pompeiben, 
a tűzhányó hamujából egy kutya 
csontvázát is kiásták. Egy kis gyer
mek csontvázát találták alatta. Mikor 
a tüzes eső hullott s a tűzhányó on
totta a nagy köveket, bizonyára meg 
akarta menteni a kis gyermeket. Nem 
először tette volna. A csontvázon 
sértetlenül megmaradt a kutya nyak- 
őve s erre rá volt vésve, hogy három
szor mentette meg gazdája életét. 
Most nem tudta megmenteni a kis 
fiút, de nem menekült el ő maga sem, 
hanem ott pusztult el vele együtt.

Egy nagy író meséli el, hogy ho
gyan mentette meg egy kutya a gaz
dája életét. Tűz támadt a szobában, 
de a fojtó füst annyira elkábította a 
gazdáját, hogy nem tudott megmoz
dulni, hanem ájultan feküdt ágyában. 
Ekkor berohant az égő szobába ku
tyája, lerántotta ágyáról, levonszolta 
a lépcsőkön s addig nyalogatta arcát, 
míg a friss levegőn magához nem tért.

Azután még azt is el kell ismer
nünk, hogy a kutya jószívű, okos 
állat. Elmondok egy példát. Egy állat
orvos kutyájának kitört a lába. Oda
szaladt urához, sikolt, vonított, míg 
végre az megnézte mi baja van, léc 
közé tette a kutya lábát s addig ápol- 
gatta, míg végre meggyógyult. — Hát 
egyszer csak ez a kutya egy egészen 
idegen kutyával állított be. Odavon
szolta gazdájához és nem nyugodott

addig, míg az meg nem vizsgálta. 
Hát akkor látja, hogy annak is el van 
törve a lába. Elhozta, hogy azt is 
gyógyítsa meg a gazdája.

Bizony úgy van, mint mondot uk, 
sokszor több ragaszkodás és sze
retet van a kutyában, mint az em
berben.

Scott Walterrel, ezzel a nagy Íróval 
történt gyermekkorában. Egy nagy 
kővel megdobott egy kutyát, úgy 
hogy annak lába eltörött. De a kutya 
nem futott el, hanem fájdalmas szű
küléssel oda sompolygott, és nyalo
gatni kezdte a gyermek lábait.

No csak próbáld meg ugyanezt az 
emberrel és majd meglátod, hogy 
azok nem fizetik jóval a rosszat, 
hanem követ fognak és visszadob
nak !.. A kutya hű, gyöngéd, s nagy 
hálával fogadja szereteted minden 
jelét. Megverheted, holnap már meg
nyalja kezedet.

Gondolkodjunk ezeken. Azután ta
nuljuk meg, hogy az állatot meg
becsülni, azzal szeretettel, jól bánni 
igaz keresztyén kötelességünk.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a lázban nincs, Tanyát a sátán ütött olt, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Június 18. vasárnap Ev. Luk. 16., 19—31.

„ 19. hétfő Ev. Luk. 12., 16—21.
„ 20. kedd Ep. I. János 3., 13—18.
„ 21. szerda 36. Zsoltár 6. v.
„ 22. csütörtök I. Péter 4., 10.
„ 23. péntek Máté 9., 9.
„ 24. szombat Ján 5 , 39.
„ 25. vasárnap Ev. Luk. 11, 16—24.
„ 26. hétfő Ev. Luk. 15., 12—32.
„ 27. kedd Ep. I. Ján 4., 16—21.
„ 28. szerda Ján. ev. 4., 34.
„ 29. csütörtök Zsid. lev. 12., 1—2.
„ 30. péntek Ján. 8 , 46.

Július 1. szombat Ján. 12., 25.

A Harangszó perselye.

Az evang. sajtóalapra a következő 
adományok érkeztek hozzánk, melye
ket köszönettel nyugtázunk:

Méltóságos Gyurátz Ferenc püspök 
ur, dr.Turcsányi József, kisbéri ügyvéd 
a súri gyülekezet felügyelője, a pápai 
gyülekezet 10—10 K., a pápai nő
egylet, a pápai leányegylet 5—5 K., 
Pónya István Bécs 1 K., a körmendi 
gyülekezet offertóriuma 19'68 K., 
Körmendi gyülekezet 10 K, Tolna- 
némedi gyülekezet adománya 2 kor., 
Uraiujfalu gyülekezet offertóriuma 0 
kor. Összesen 78 korona 68 fillér.
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Az egyház köréből.

Százéves templom. Megható ünnep
ségek színhelye volt a budapesti deák
téri ev. templom. Fennállása századik 
évfordulójáról emlékeztek meg dísz- 
gyülésen, majd ünnepi istentiszteleten. 
A gyűlésen Zsigmondy Jenő felügyelő 
ismertette a gyülekezet történetét, 
mely szerint az 1787-ben keletkezett 
s templomát 1811 juniüs 2-án avatta 
fel. Prónay Dezső báró egyet, fel
ügyelő szintén felszólalt s azon meg
győződésének adott kifejezést, hogy 
ha a régi deáktéri templom kicsiny 
is a mostani nagy gyülekezet befo
gadására, azért mégis csak meg kel
lene őrizni, mert nekünk evangéliku
soknak nem nagy, hanem sok kicsiny 
templomra van szükségünk. — Az 
ünnepi istentiszteleten Raffay Sándor 
lelkész mondot nagyhatású beszédet.

A kőszegi gyülekezet évkönyve. 
Most jelent meg a kőszegi gyüleke
zet évkönyve az 1908—1910. évek
ről. A kimerítő jelentés a vezetésre 
elhivottak nagy buzgóságáról s a 
hívek seregének élő hitéről és áldo
zatkészségéről tesz bizonyságot. A 
három év történetét az Isten nevében 
végzett munka töltötte ki. A gyüle
kezet Stráner Vilmos lelkészének Sop
ronba távozása után Balikó Lajost 
választotta meg a gyülekezet egyik 
lelkészének. A reformáció négyszá
zados jubileumára uj templomot épit 
a gyülekezet. Az építkezést már 
1914—1915-ben megkezdik. Az el
múlt évben „Férfiak és ifjak szövet
sége“ néven egyesületet alakitott, 
mely a vallásos és egyházias élet 
mélyítésére törekszik. Az 1910. év 
számbeli adatai a következők: szüle
tett 52, konfirmáltatott 42 gyermek; 
úrvacsorával éltek 965 en ; egybekelt 
19 pár; meghaltak 40-en. A minden
napi iskolába járt 219, az ismétlő 
iskolába 46 gyermek. Az elmúlt há
rom évben együtt 20625 K 44 fillér 
kegyes egyházi alapítványt tettek, az 
adományok végösszege pedig 1385 
koronára emelkedett. Az élő hit és 
áldozatkészség eme szép jelei mellett 
nem felejtkezett meg a gyülekezet a 
mások szegénységéről se. Egyes in
tézeteknek, misszióra, gyámintézetre 
stb. ebben az évben is 715 korona

14 fillért gyűjtött. A gyülekezet ala
pítványai meghaladják a 478 ezer 
koronát. Templomépitési alapja 207 
ezer korona, harang és toronyóra 
alapja 11 ezer korona. Az Isten ál
dása nyugodjék meg ezen a szépen 
munkálkodó, hitbuzgó gyülekezeten, 
hogy maradjon mindvégig az evan
géliumi világosság erős vára!

Uj korálok. Az uj énekeskönyvet 
csakhamar nyomon követi az uj, 
egyetemes korálkönyv, mely egész 
sor uj koráit tartalmaz. Hogy azon
ban addig is az uj énekeskönyv 
minden szövege énekelhető legyen, 
a dunántúli ének- és zenepártoló 
egyesület ezeket az uj énekeket, 
számszerint 34-et, külön füzetben 
kiadta. A füzetet egy koronáért meg
küldi az érdeklődőknek a soproni 
tanitóképzőintézet igazgatósága.

Kölesd kérvénye. Megemlékeztünk 
arról a nagy elemi csapásról, mely 
pusztulásba döntötte a virágzó kölesdi 
(tolna-megye) gyülekezetét. Szöllőiket 
a jég, földjeiket az árvíz semmisítette 
meg. Az ár behatolt a községbe s 
nem egy házat rombadöntött. Sze
gény gyülekezet több mint 10 ezer 
korona adóssággal küzd, melynek 
még kamatját is alig tudja előterem
teni. A gyülekezet kérő ivekkel for
dul a hívekhez s a könyörülő sze
retet adományait kéri. Az adományo
kat Haffner György gyűl. pénztáros 
címére Kölesdre lehet küldeni.

Műkedvelői előadás. A szarvaskendi 
ev. ifjúság pünkösd első ünnepén az 
iskola felszerelése javára szépen si
került műkedvelő előadást rendezett, 
melyen hatásos szavallattal közremű
ködött Lőrincz Zsigmondné. A mű
sor további két kiemelkedő száma 
„A peleskei nótárius a Hortobágyon* 
c. szinmű és az „Oroszlánbőr“ c. 
vígjáték voltak. Sikerrel közreműköd
tek : Bertái Ágnes, Kovács Ágnes, 
Nagy Gizella, Francz Eszter, Nagy 
Teréz, Paksa Gyula, Nagy Sándor, 
Kozics Lajos, Kovács Márton, Kozics 
Bálint, Tóth Adolf, Sipos Ferenc, 
Tóth Gyula, Tóth Bálint, Nagy Kál
mán, Szabó István, Zsoldos Sándor, 
Bertái Miklós.

Keresztelökö avatás. Pünkösd ün
nepén avatta fel Darvas Aladár tót
keresztúri lelkész a gyülekezet uj ke

resztelőkövét. A keresztelőkövet Ja- 
kisa Józsefné, Kranyecz Ivánné és 
Kondela Istvánná készíttették, Az ál
dozatkészség szép példája önmagát 
dicséri.

Luther naptár. A dunántúli egyház- 
kerület evangeliomi egyesület 1912-re 
Luther naptárt ad ki, melyet Hetvényi 
Lajos vallástanár és Scholtz Ödön 
lelkész szerkesztenek. A naptár elé 
nagy várakozással tekintünk.

Itthonról.

A bolgár uralkodó a királynál. Fer- 
dinánd bolgár királyt a magyar király 
kihallgatáson fogadta.

A nagy hadgyakorlat. Az idén szep
tember elején kezdődik a nagy had
gyakorlat és pedig Zemplénmegyében. 
Összesen 180 zászlóalj, 96 lovas
svadron, 288 ágyú, 250 géppuska és 
a katonai léghajó vesz részt a gya
korlaton.

Száj- és körömfájós emberek. Sze
geden föllépett a marhák közt a száj- 
és körömfájás, amely most átragadt 
egyes emberekre is. Szeged egyik 
leghosszabb utcájában, a Remény
utcában alig van ház, amelyet a jár
vány meg ne fertőzött volna. Külö
nösen asszonyokra és gyermekekre 
ragadt át a betegség. Hozzájárult a 
baj elharapózásához, hogy a betegek
hez nem hívtak orvost, mert féltek, 
hogy házukat elzárják. A rendőrség 
most mentőkkel járja be a házakat 
és erőszakkal viszi kórházba a bete
geket.

A víz pusztítása Budapesten. Június 
elején borzasztó felhőszakadás pusz
tított Budapesten. Órákon keresztül 
ömlött a víz, eltöltötte a pincéket, 
lakásokat. Több ház összeomlott.

Embercsont az aradi vesztőhelyen. 
Az aradi vesztőhelyen több ember- 
csontdarabokat találtak koponya nél
kül. A csontokat felküldték megvizs
gálás végett Budapestre.

Kossuth Lajos szülőháza. Monokon 
díszes emléktáblával jelölték meg azt 
a házat, amelyben Kossuth Lajos 
született. Az emléktábla felső részén 
Kossuth Lajosnak bronzból készült 
mellképe van s a kép alatt márványba 
vésve a következő fölírás: „Ebben 
a házban született Kossuth Lajos
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1802 szeptember hónap 19-én.“ Az 
emléktáblát most leplezték le szép 
ünnepséggel.

Kossuth Ferenc betegsége. A füg
getlenségi párt vezére, Kossuth Ferenc 
ismét súlyos beteg volt. Mint meg
írtuk, Sátoraljaújhelyen még részt vett 
a Kossuth-szobor leleplezésén, de 
rosszul lett, úgy hogy súlyos betegen 
ment haza Budapestre. Állapota na
pokon át nagyon komoly volt. Mikor 
ezeket a sorokat írjuk, azt olvassuk 
a lapokban, hogy Kossuth Ferenc 
már meggyógyult, csak még hosszú 
ideig kímélnie kell magát.

Az ország dolgáról.

A képviselöház még az elmúlt he
tekben is a közoktatási költségvetést 
tárgyalta. A sok felszólalásnak csak 
nem akar vége szakadni. Találunk 
köztük sok érdekeset is. Különösen 
sok keserű panasz és éles bírálat hang
zik a kath. egyház hatalmi törekvé
seiről. Az egyik felszólaló képviselő 
azt mondotta, hogy a minisztériumban 
elnyomják a protestáns iskolákat s 
csak a katholikusokat segélyezik. Sok 
szó esett azokról a kath. egyesüle
tekről (kongregációkról), melyeket az 
iskolák felállítanak s melybe a tanuló
kat felveszik. Az egyesület tagjai fo
gadalmat tesznek, hogy egész életük
ben pártokják a katholikusokat s 
mindenütt azon lesznek, hogy csak 
a katholikusok mehessenek előre. A 
felszólalók a szükséges nemzeti egyet
értést és békességet látják ezáltal 
veszélyeztetve.

Magyar birtokok oláh kézen. Erdély
ben erős küzdelmet folytat a marok
nyi magyarság az oláhokkal. Az oláho
kat hatalmas, gazdag pénzintézetek 
is támogatják munkájukban. Főtörek
vésük oda irányul, hogy a földet 
összevásárolják, mert jól tudják, hogy 
a kié a föld, azé a haza. Sűrűn ol
vashatjuk az újságokban, hogy ma
gyar birtokok oláh kézre kerülnek, 
így legutóbb Jósika báró birtokát is 
oláhok vették meg. Ezt a szomorú 
állapotot orvosolni akarja Serényi 
földmívelésügyi miniszter. Az a terve, 
hogy az alföldi nagy kiterjedésű kö
tött birtokokat parcelláztatja s helyet
tük a nemzetiségi vidékeken alapít 
hitbizományi birtokokat. Bizony jó 
dolog lenne ez a magyar birtok- 
politika ! _______

A nagyvilágból.

A pápa Portugália ellen. Mióta Por
tugália köztársaság lett, azóta nehéz

helyzete van ott a katholikus egy
háznak. Birtokaikat lefoglalták s ki
mondták, hogy az államot egészen 
különvá'asztják az egyháztól. A ró
mai pápa most adott ki egy rende
letet, melyben a portugál szétválasztó 
törvényt átokkal sújtja.

Pusztító orkán. Oroszországban 
rettendes orkán pusztított. Végig szá
guldott a földeken, valósággal végig 
szántott rajtuk s mindent elsöpört. 
254 ember meghalt s mintegy 2800 
szarvasmarha elpusztult;

Tüzkatasztrófa lapánországban.
Hokkaidótól északra erdőtűz támadt, 
amely óriási arányt öltött Öt város 
lángtengertől volt körülvéve. Kőszén
bányák is a lángok martalékává let
tek. Több ember életét vesztette.

A tüdövész gyógyítása. Oritz dr. 
amerikai orvos új szert talált föl a 
tüdővész gyógyítására. Oritz ezzel az 
új szerével nagyon kielégítő eredmé
nyeket ért el. Eljárása az, hogy eddig 
még titokban tartott szerét a bőr alá 
fecskendezi. Oritz eljárásánál a villa
mosságnak is nagy szerepe van.

Vasúti katasztrófa. Amerikában 
Maciok közelében két vonat összeüt
között. Huszonkilenc halottat szedtek 
ki a romok közül, de ennél sokkal 
nagyobb a még hiányzó utasok száma.

A repülés áldozatai. Alig múlik el 
nap, hogy a repülés újabb áldozatokat 
ne szedne az emberiségtől. Azok a 
merész emberek, kik zakatoló gépük
kel felemelkednek a felhőkig, sokszor 
életükkel fizetik meg merészségüket. 
A közel hetekben Londonban, Péter- 
váron, Brazíliában, Rómában zuhant 
le nagy magasságból egy-egy repülő
ember s mindegyik agyonzúzta magát.

A kolera. Megint kisért a kolera 
borzalmas réme. Velencében nagy 
erővel fellépett. Másfelé is, szórvá
nyosan előfordul egy-egy eset. Bizony 
vigyáznunk kell nekünk is, nehogy 
hozzánk is beférkőzzék. Vigyázni kell 
a tisztaságra, ivóvízre stb.

Egy milliomos adománya. Carnegie, 
egy jól ismert amerikai milliomos 
500 ezer forintot adott az életmentők 
jutalmazására.

Mexikói földrengés. Mexikóban bor
zasztó földrengés pusztitott. Házak 
összedőltek, egész utcák romban he
vernek. Legrettenetesebb a kaszárnya 
képe. A ledőlt falak közt 180 katona 
találta halálát. Összedőlt a börtön is 
s a rabok vagy meghaltak, vagy 
megszöktek. Különösen a szegény 
munkásnegyedben óriási a pusztulás.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal

mából Körmend.
1911. év, június hó 15.-én.

Búza — — — — — 23.40-----—
Rozs — — — — — 17.----- —.—
Árpa — — — — — 19.20----- .—
Zab — — — — — 20--------.—
Kukoricza — — — — 15.70-----.—
Hajdina — — — — — 14.20-----.—
Zab (fehér) — — — — 20.40-----.—
Bükköny — — — — 16.--------.—
hóhér — — — — — 120.--------.—
I.enmag — — — — — 28.--------.—

Az árak 100 kilogrammonkint korona érték
ben értendők.

Pályázati hirdetés.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház

kerületi evangéliomi egyesület

200 korona p á ly a d íja t
tűz ki egy, a házi istentiszteletek tar
tásánál — tekintettel főképen a szór
ványokban lakó hivekre — használ
ható munkára, amely az év minden 
vasárnapjára, ünnepeire az evangé- 
liomok alapján tartott — két nyom
tatott oldalra terjedhető :— elmélkedést 
tartalmaz elő- és utóimádsággal s 
néhány egyházi énekverssel.

A pályadíjat nyert munkának tulaj
donjoga az egyházkerül, evangélikus 
egyesületet illeti. — A pályamunkák 
alulírotthoz küldendők be 1912 június 
hó l-ig zárt jeligés levéllel.

Pápa, 1911 június hó 2.-án.
G yurátz Ferenc

p ü sp ö k .

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 szélessége 39 
%. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás és portó) 
1—2 képnél 20 fillér, 3 vagy 4 kép
nél 40 fillér. Megrendelhetők: Kapi 
Béla ev. lelkésznél Körmenden.

Wellisch Béla
könyv-, papír- és írószer-kereskedése

Szentgotthárd (Yasmegye).
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G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

A lap ítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  

Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SE LTENH O FER FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb h a ran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz
ta tik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére- 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran, 
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harnngállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

I Arany érem.

t  SÁNDOR FERENC
toron yóra-k észítő  é s  míílakatos
K Ö R M E N D E N
Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg- |  
újabb találmányi! s szer- I  
kezetű TORONY- és KAS- f 
TÉLY-ÓRÁKAT különféle |  
szerkezettel a legjutányo- |  
sabb árban, részletfizetésre I  

is öt évi jótál- |  
lás mellett; fel- i  

állítással együit. § 
Megrendelésre |  

készít nagyobb |  
szabású torony- f  

órákat éjjeli is- |  
métlö verésre. I  

Toronyóráim § 
teljesen vert |  

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman |  
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- f  
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos kijavítását és átalakítását tüM) Évi jótállás mellett. I

I
M  r f t  A (Vi r f l I*  Ö l  r ö  *  r t i  r / l  t  f t i  r f l t  Ö l  r f l  * iVi r f l A fVi n á  *  fVi 1 tVi r ö  M V i r ö A f t l  r f l A r A A  f t i  A (Vi A fVl á  f A A f t l  f r t i k r t l  i f f íV*VvV* tW ' vvv'*Vv\r *vvv»'vvv''VvV''VVV'lVV'r ’VVV''VyV''vvVJ’Vv'r 'vvv'’vvV''Vv>r nm r *rrv v r r  M
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzcmü könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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V 4  L L A S O S  U  É  P  L  ü .  P .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

I m á d s á g 1.

Napfényes nappalon,
Sötétlö éjjelen
Légy velem, ne hagyj el,
Édes, jó  Istenem.
Kísérgess utamon 
Vigyázó szemeddel.
Ha fejem lehajtom,
Álmomat ne vedd el.

Éreztesd lelkemmel 
Szentlelked ere jé t;
Láttasd jó  munkámnak 
Kedvadó sikerét.

Ha belső borútól 
Elsötétül orcám,
Legyen vigasztaló,
Meleg szavad hozzám.
Ó, áldd meg azokat,
Kik drágák szívemnek;
S boldogítsd magadnál 
Akik már pihennek.

Áldd meg azt is, aki 
Sebet vág szívemen.
— Hallgass meg, ne vess meg, 
Édes, jó  Istenem. Ámen.

Szalay Mihály.

H it és szerete t.
A mi nagy reformátorunk, Luther 

Márton azt mondja, hogy az egész 
keresztyén bölcsesség két részből áll. 
Olyan, mintha az ember szívében két 
kamrácska lenne. Az egyik a hit, a 
másik a szeretet. A hit kamrája ismét 
két részből áll. Az egyikben az a hit 
foglaltatik, mely átérzi, hogy minket 
Ádám bűne megrontott, tehát bűnö
sök és kárhozottak vagyunk, (Róm. 
5 , 12., Zsolt. 51., 7.) A másik rész
ben pedig az a hit rejlik, mely tudja, 
hogy mi mindannyian a Jézus Krisz
tus által az ilyen romlott, bűnös, kár- 
hozatos élettől megváltatunk. (Róm. 
5., 18., Ján. 3., 18.) A szeretet kam
rája is két részből á ll; az egyikben 
az a rész van, mely mindenkinek 
szolgál, mindenkivel jót tesz; a má
sik részben pedig az a szeretet fog
laltatik, mely minden gonoszát elszen
ved és elhordoz.

Ezekben a szavakban igazán benne 
rejlik a keresztyén életbölcsesség. Két 
hatalmas mozgató ereje van: a hit 
és a szeretet. De nincsen közöttük 
válaszfal. Egyik a másikba kapcso
lódik. Hit nincsen szeretet nélkül és 
igazi szeretet nincsen hit nélkül. De 
nemcsak ezen erők összefüggését 
találjuk meg Luther szavaiban, hanem J egyszersmind az ember fejlődését is. 

í  Nézzük csak: hol kezdődik és hol

végződik az az emberélet, mely nem 
keresgélés, nem tapogatódzás, nem 
is az egymásután következő esztendők 
lemorzsolása, hanem a Krisztus nyom
dokain járó becsületes keresztyén élet.

Az igazi emberi élet ott kezdődik, 
mikor az ember megismeri emberi 
természetét. Nem azt mondja: bizony 
ide-oda sodor bűnre hajlandó termé
szetem, hanem azt mondja: megron
tott engem az az első nagy bűn és 
én képtelen vagyok a jóra. Hiába 
akarom, nem közelíthetem meg a célt. 
Törtszárnyu madárként látom a ma
gas bércormot, hol rejtett sziklahasa
dékban biztos fészkem meghúzódik, 
de azt el nem érhetem. Nem lehet, 
nem tudom Ez az első lépés. A teljes 
lehetetlenség, a jóra való képtelenség 
tudata.

A legtöbben itt hibázzák el életüket. 
Nem veszik komolyan azt, mit ere
dendő bűnnek nevezünk. Könyelmüen, 
felületesen vizsgálgatják lelkűket s 
gyorsan készen a megnyugtató fele
lettel: hiszen nem is vagyok olyan 
rossz! . . .  Persze azután nem érzik 
oly égetően annak a hitnek szüksé
gességét. mely odakalauzolja őket a 
Megváltó Krisztushoz s nála keresi 
azt, mit önmagában hiába keresett: 
az erőt, oltalmat, a bűnből szabadulást, 
egy jobb élet lehetőségét. Ahol azon
ban él az ember bűnös természetének
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tudata, ott megvan az éhezés az 
örökkévaló menyei kenyér s a szomju- 
hozás az örökélet forrása után. A 
magára hagyott ember kibontakozik 
bűnös életéből. Megkeresi a Krisztust. 
Azután már nincsen egyedül. Vele 
van a Krisztus. A lelke is nem erőtlen, 
gyönge, mert életközösségbe lép min
den erők forrásával: a Krisztussal. 
Tudása, cselekedetei nem tudják ma
gasba emelni, de a hit által repülése 
lesz, mint a sasé. Hiszi, reméli, tudja, 
hogy egyszer lesz boldog hajlék is. 
Nem önérdeme, hanem a Krisztus 
érdeme nyitja meg ajtaját.

De ez a hit nem elzárt kincs, ha
nem a szeretet cselekedeteiben meg
nyilatkozik. Az ember életét bera
gyogja az Isten jósága. Megérti, hogy 
mindent-mindent azért nyer el, minden 
jót, testi-lelki áldást, előmenetelt, bün- 
bocsánatot, boldogságot és boldogu
lást csak azért kap, mert az Istent 
„Mennyei Atyának“ nevezheti Tehát 
a fiú jogán. És akkor, — ha igazán 
gondolkodik — úgy élete utján tovább 
megy a testvér kötelességén. Mindazt, 
mit az Isten vele tesz, felebaráti 
szeretetté teszi. Gondoskodik a sze
gényről, elhagyottról, megismeri az 
özvegyben, árvában az Isten küldöttét. 
Észreveszi, hogy az Ur az ő kenyeré
hez tett egy darabot az éhezőnek 
szánt kenyérből s gondtalan jólétéhez 
odakapcsolta egy pár embertársa nyo
morúságát. Lassanként mindezt ter
mészetesnek találja, megteszi, nem
csak kötelességérzetből, nemcsak 
kényszerűségből, hanem mert máskép 
tenni nem képes. Aki igazán hisz az 
Istenben, az csak a szeretet életét 
élheti.

Lassanként megerősödik benne az 
a szeretet is, mely mindent elszenved 
és elhordoz. Szeretet ez is és nem
csak türelem, nemcsak bizalom. Sze
reti a szenvedést, a megpróbáltatást, 
mert tudja, hogy mindez szükséges 
az ő lelki fejlődéséhez és boldogsá
gához. Nemcsak azt látja, mit veszít, 
hanem azt is, hogy mit nyer.

így vezeti a hit és szeretet az em
bert a Krisztus nyomdokain. Uj életet 
teremt, melyben az éltető erő, a lélek : 
az Isten.

Úgy szerette Isten e világot. . .
Irta: Szombath Ernő.

Barna Balázs különös természetű 
ember volt. Az egyik pillanatban 
olyan volt, hogy akár mindenét oda
adta, a másikban meg már egy 
gyújtószálért is éktelenül káromkodott.

Roppant hirtelen, indulatos ember 
volt. És ilyenkor nem volt semmi 
szent előtte. Csak vad ösztönének 
engedett, amely minden csekélységért 
istentelen káromkodásokra késztette.

Különben földmíves ember volt. 
Volt háza, meg egy fertály földje. 
Ha nem is fényesen, de gond nélkül 
élt feleségével és két felnőtt fiával. 
Megvoltak szép békességben, az ap
juk rossz, csúnya természete keserí
tette őket. De hasztalan kértek, kö
nyörögtek neki, maradt minden a 
régiben.

Éppen aratás volt. A kaszák alatt 
rendre hullott az érett kalász. A ha
tárban egymás mellett emelkedtek a 
kepék. Az Isten megnyitotta mindkét 
kezét, úgy hogy a falubeliek nagy 
reménységgel tekintettek verejtékes 
munkájuk gyümölcsére.

Balázs gazda termése is jól fize
tett. De ott is járt ám az aratók nyo
mán 1 Sőt maga is kaszát fogott s 
reggeltől napestig hullatta az Isten 
áld sára a maga verítékét. Ment is 
minden, mint a parancsolat. És Ba
lázs uram mégis kifakadt. Egy napos 
eső megakasztotta a munkát. Ezért 
azután ugyancsak elemlegette a szen
tek szentjét. Hasztalan mondták neki, 
hogy az is az Isten áldása, ne ká
romkodjék! Hiába magyarázták, hogy 
a szemnek már úgy sem árthat ez 
a kis eső, de a nagy hőségtől eltik
kadt növényzetnek, kivált az őszi ve- 
teményeknek meg éppen a javára 
fog válni! Falra hányt borsó volt 
minden szó. Balázs rájuk sem hede
rített, hanem cifrázta a szavát tovább 
s egész nap egy jó szót nem lehe
tett tőle hallani.

Másnap tovább folyt a munka. S 
a hét végére már az udvaron állt 
asztagokban a sok búza-, rozs-, árpa
kéve. Úgy volt, hogy a jövő hét ele
jén kezdetét veszi a cséplés.

A gazdasszony áldomásos vacso
rával fogadta az aratást elvégző em
bereket. Körülülték az asztalt s jó
ízűen fogtak a falatozáshoz.

Hogy-hogy nem, Balázs gazda a 
fia egyik ártatlan szavára úgy felfor- 
tyant, hogy lecsapta az öklét az asz
talra. A tányérok, kanalak, villák, 
kések csörömpölve estek le a földre.

A fiú békítő szándékkal kel fel, 
de az apa most már villogó sze
mekkel ugrott fel. Mellbe vágta a fiát 
s azzal káromkodva kiment. Hátra 
tartott az asztagoknak. Közben elő
vette a pipáját, megtömte, rágyújtott 
s a még égő gyufaszálat dühösen 
eldobta.

A meggondolatlan vakság csakha
mar kegyetlenül megboszulta magát. 
Az égő gyújtó az árpaasztag tövébe 
esett. A száraz szalma egy pillanat 
alatt lobbot vetett. S alig egy pár 
perc múlva hatalmas füstfelleg go- 
molygott fel s nyomban rá hatalmas 
lángnyelv csapott az ég felé.

Az aratók, a család tagjai meg
döbbenve ugrottak fel az asztal mellől. 
Rohantak a tűzhöz. Pár perc alatt 
ott volt a falu népe. De hasztalan 
erőlködtek. Az asztagok közel állottak 
egymáshoz. A tűz átharapódzott az 
egyikről a másikra. Porig égett mind. 
Még ezer szerencse, hogy a házat, 
a gazdasági épületeket sikerült meg
menteni.

A család tagjai kétségbeesve néz
tek maguk elé. Mi lesz velük most ? 
Balázs gazda pedig még féktelenebbül 
káromkodott. Kitört rajta tűrhetetlen 
természete. Mindenkibe belekötött, 
semmi se volt az ínyére. S ha már 
jól kifújta magát, akkor kiült a háza 
előtti padra s órák hosszat szó nélkül 
elpipázgatott. De a gondolatok egy
mást kergették lelkében. Aki jól meg
figyelte, az észrevehette, hogy valami 
bántja s valami rágódik lelke nyu
galmán.

Egyik délután egy vidéki ember 
közeledett feléje. A kezében csomagot 
tartott. Amikor odaért, tisztességtu- 
dóan köszönt.

Jó napot gazduram!
Balázs mogorván nézett rá. Magá

nak is 1 Mit keres itt ?“
— Nem keresek semmit. Hanem 

inkább adok 1 Mindenkinek 1 Magá
nak is 1

Balázs gazda kíváncsian tekintett 
a beszélőre.

— Ugyan mit adna nekem ?
— Egy hasznos dolgot, egy meg

becsülhetetlen kincset gazduram. Egy 
olyan dolgot, ami vigasztal, ha szo- 
morkodunk, bátorít, ha csüggedünk, 
felemel, ha elesünk s mindezek tete
jébe nyújtja még az örökélet titkát 1

— Ugyan mi az Isten csodája az?
— Bizony jól mondta gazduram! 

Igazán Isten csodája van abban, ami
ről beszélek 1 Ez pedig egy könyv. 
A biblia, a szentirás könyve!

Balázs kicsinylően legyintett a ke
zével. Bahl Kell is nekem a bibliai? 
Vigye Isten hírével tovább!

A bibliaárus azonban ügyet sem 
vetett rá. Kibontotta a csomagot és 
kivett egy bibliát.

— Nézze csak kedves gazduram, 
mily szép ez a könyv már kívülről 
is. Milyen pompás és erős a kötése.
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Kiszolgál egy emberéletet. Hát még 
ami benne írva vagyon! Az ám csak 
a szép. Az nem egy emberéletre, 
hanem az egész örökéletre szól. Tu
dakozzátok az írásokat, mert örökélet 
vagyon benne! Azt mondja a szent- 
irás. De úgy ám gazduram!

Balázs gazda már kissé szelidebbre 
fogta a szót.

— Hát mi szépség és jóság van 
abban a könyvben ?

Az árusító örömmel ült le a padra.
— Hogy mi a szépség, a jóság 

benne ? Azt kérdi gazduram ? Ugyan 
üssük fel csak úgy találomra e szent 
könyvet, mit találunk benne ?

A bibliaárúsító felütötte a könyvet 
s hévvel, magasztos ihlettel kezdte 
olvasni.

— Úgy szerelte Isten e világot
(No engem ugyan szeretett. Elégett

minden jószágom. Gondolta magában 
Balázs gazda.)

Az pedig olvasta tovább: hogy az 
ö szent fiát adta. . .

(Ezt sokszor hallottam már 1 gon
dolta Balázs gazda.)

. . .  hogy aki hiszen ö benne, el ne 
vesszen hanem örök életet vegyen!

A bibliaárúsító kétszer elolvasta, 
lassan, hangosan, szépen hangsú 
lyozva. Balázs gazdára egyszerre 
csak csodálatosan hatott a bibliai 
vers. Úgy érezte, mintha valami má- 
zsányi teher leesett volna szivéről. 
Gyermeknek érezte magát. Eszébe 
jutott, hogy jó szülei, de kivált az a 
jó áldott anyja mily sokat beszélt 
Istenről, annak fiáról Jézusról! És 
mily nagy volt az örömük a szüle
tése napján, azon az áldott szent 
estén a csillogó karácsonyfa alatt. 
És azután eszébe jutott, hogy ő is 
tanulta e történetet, jó tanítója oly 
sokat, oly szépet beszélt erről. Talán 
még most is el tudná mondani, mi
ként szálltak le a bethlehemi mezőkre 
az angyalok. Hogyne tudná, hiszen 
nem egyszer elmondta ő is a két 
fiának, amikor azok is még gyerme
kek voltak. Oh, hogy örültek azok 
is annak 1 S azok ártatlan öröme át
ragadt rájuk, a szülőkre is s örömük 
oly teljes, oly végnélküli volt.

Jól látta a lélek eme küzdelmét a 
bibliaárús is. De nem szólt. Csak 
várta hogy a lélek önmaga győzze 
le önmagát. És úgy lett 1

Balázs gazda szó nélkül fizette ki 
a biblia árát. Azután eszébe jutott, 
hogy, hiszen még a pénzen felül is 
adósa valamivel annak a derék em
bernek, azért becsületes érzéssel meg
szorította a kezét.

— Köszönöm, jó uram! A lelkem 
mélyéből köszönöm 1.. Az igaz utat 
mutatta meg nekem s az igaz bol
dogságot! Jöjjön be házamba legyen 
ma az én vendégem.

És Balázs gazda kezében a bibliá
val, örömteli arccal lépett a szobába. 
Odament a feleségéhez és magához 
vonta. A másik kezével két fia kezét 
kereste. Azok meg nem kérdeztek 
semmitse, csak könybeboruló sze
mükkel rátekintettek arra az egyszerű 
könyvre, melynek tábláján ott volt a 
Krisztus diadal-jele: a kereszt.

A bibliaárus az ajtó mellett állva 
nézte őket és meghatva rebegte: 
Úgy szerette Isten e világot.

Uj bujdosó-énekek.
— A XIX—XX. századból. —

Irta: Lampérth Géza.
Tenger partján . . .

(Bucsuzáskor.)

Tenger partján a nagy hajó kikötve,
Bodor füstje mind körém száll a földre . . .
— Azért nem száll ez a füst tán máshova ;

Két szememre hogy ráhulljon,
Lelkemre is ráboruljon,
Sűrű, sötét fátyola . . .

Tenger paitján a nagy hajó kikötve,
Indul is már zúgva-búgva, zörögve.
— Azért zúg-búg, zörög tán, hogy a zajban, —

Ha a szívem úgy titokban 
Fel-felsajdul. . . meg-megd óbban — 
Dobogását ne halljam !

Szememen ha sötét fátyol nem volna : 
Visszanéznék az elhagyott otthonra.
S ha hallgatnék szivem titkos hangjára : 

Visszatérnék kis falumba,
Leborulnék térdrehullva 
Kalásztermő hantjára. . . .

Túl az Óceánon . . .
(A bányában.)

Túl az Óceánon 
A tiszai tájon 
Most reszket a harmat 
A buzakalászon,
Kék búzavirágon . . .

A tiszai tájon,
Árva nyoszolyádon 
Most térsz pihenőre,
Én elhagyott párom, 
Kékszemű virágom . .

Most térsz pihenőre 
Pacsirta dalával,
Most száll imádságod

Estharang szavával,
Siró furulyával . . .

Tudom: engem keres 
Álmod fehér szárnya . . . 
De hiába keres:
Elrabolt a bánya,
A fekete tárna 1

Ördög rabja vagyok,
De ha rád gondolok: 
Pokol tornácán is 
Imádságba fogok, — 
Sírok és zokogok . . .

Elhagytalak . . .
(Öregen.)

Elhagytalak, szülő hazám,
Mert mostoha voltál hozzám.
Ifjú fejem, szilaj vérem 
Megátkozott nagy kevélyen 1 

Szállottam a tengerekre 
S elbujdostam ide messze, 
Ismeretlen idegenbe 
Idegenbe . . .

Hitegettek: jobb lesz itten !
— Jobb-e, nem-e ? — tudja Isten, 
Csak azt érzem keservesen: 
Deresedő, fáradt fejem 

Mégis öledbe hajtanám,
Mégis ez itt a mostohám,
Mégis te vagy, szülőhazám:
Édes anyám 1

Nótás napszámosok.

Bizony nem az emberekre gondo
lunk, mikor nótás napszámosokról 
beszélünk. Az élet terhét hordozó 
emberre sokszor annyira ránehezedik 
a mindennapi munka súlya, hogy 
elfelejti azokat az édeshangú szép 
magyar nótákat, melyek életkedvének, 
jó kedélyének hű bizonyságai. A nó
tás napszámosok alatt a kis mada
rakra gondolunk. Csicsergő szóval, 
vidám énekléssel ott viliáznak, kerge- 
tőznek gyümölcsösünk fái között. Le
levágnak, megkopogtatják a faágakat, 
majd meg sebes röpüléssel tovább 
szállnak. Reggeltől napestig mindig 
dolgoznak és még csak bért se köve
telnek. Megelégesznek azzal, ha télen 
egy kis morzsalékot teszünk az etető 
házukba, ha fészekodut kötözünk ki 
a fákra, melybe azután fészket rak
hatnak. De hát mi ez a kevés a mel
lett, a mit ők segítenek mi rajtunk.

Egy kis könyv került a kezem közé, 
abban olvastam a következő jó példát.
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Sziklay Ede Jánokon, Abauj-Torna- 
megyében gazdálkodik. Van 350 gyü
mölcsfája, melyek 16 év óta átlagosan 
600 korona áru gyümölcsöt termeltek. 
Ezelőtt két évvel 9 cinegecsaládot 
telepített meg a gyümölcsösében és 
tavaly már 1900 koronát kapott az 
eladott gyümölcsért. Megneveztük az 
illetőt, megmondtuk, hogy hol lakik, 
hogy egészen hitelesen számokban 
kifejezve lássuk a hasznos madarak 
munkájának fontosságát.

Az ember szinte kételkedve rázza 
a fejét. Kilenc cinegecsalád megtele
pítése a gyümölcsösben ekkora ha
szonnal járna ? Pedig igaz. Természet- 
tudósok számolták meg, hogy egy 
cinegepár egy nap alatt 475-ször tért 
fiaihoz, szájában bogarat hordozva. 
Néhány millióra rúg, a mit egy cinege
család a káros bogarak közül csak 
egy nyáron is megeszik. A cinege 
évenkint tizenkét fiat nevel föl, a mi 
azt jelenti, hogy egy cinegecsalád éven
kint 24 millió rovart fogyaszt el és 
ennyinek a kártevésétől óvja meg a 
kertet, erdőt. Kilenc cinegecsalád te
hát 216 millió bogártól, rovartól kí
mélte meg a gyümölcsöst.

Az a kár, a mit a bogarak okoz
nak, Hermán Ottó természettudósunk 
szerint száz millió koronára rúg. Ezért 
a hasznos madarat nemzetközi szer
ződés védi, melyet az európai államok 
néhány év előtt kötöttek. Erre a szer
ződésre (egyezményre) sürgős szük
ség volt. Európában hóhérmunkával 
pusztították a tavasztájt hazatérő ván
dormadarakat. Dél-Franciaország kö
ves síkján, a Kráón csak egy tavasz- 
szal 3 millió füsti fecske került a ma
dárfogók hálójába. Udine olasz város
ban egy tavasszal 620 ezer apró 
madarat adtak föl a vasúton. Déli 
Olaszország népének tavaszi cseme
géje volt a vándorlásában elfáradt 
madár.

Nem is ment a nemzetközi madár
védés ügye simán keresztül. Az ola
szok alig akartak lemondani a vándor
madarak pusztításáról. Az angolok 
pedig komoly fenyegetésekkel tudták 
csak az európai népeknél a madarak 
törvényes védelmét kierőszakolni. Ám
bár mit csodálkozunk ezen ? Hiszen 
az olaszok — végre is —- megették 
a vándormadarat. Nagyobb kegyetlen
ség az, hogy a nagyvárosi nők ma
darak tollával ékesítik kalapjukat. 
Képzeljük csak el, hogy mikor a ka
lapon a madár szárnya válik divatossá, 
hány millió hasznos madár esik ál
dozatul 1 Vajha ez a barbárság a 
a műveltség terjedésével végképpen

megszűnnék és soha többé vissza 
nem térne 1

Hiszen a madár gyönyörűség. Na
gyon sivár az a táj, a melyen még 
egy kis madár szárnya sem rebben. 
Csak az tudja ezt, aki néma sivatag
ban, szikeken, sivóhomokon utazik, 
hogy nem bukkanván eleven állatra, 
miként nehezedik lelkére az elhagyott- 
ság érzése. S micsoda öröm fogja el, 
ha előtte szárnyra kap a pusztai ma
dár. A magyar ember is, mikor a 
tökéletes pusztaságot és elhagyottsá- 
got akarja kifejezni, azt mondja:

— Olyan hely ez, ahol a madár 
se jár.

Van-e kedvesebb, meghatóbb dolog, 
mint annak a megvigyázása, hogyan 
építik a madarak fészküket, miként 
viszik pici csőrükben a fűszálat, gyö
keret, nyárfagyapjut, mohaszirmot, 
szőrt és pelyhet? Hogyan rakosgat
ják, forgatják, nyomkodják, mig végre 
kész a madárművészet csodája: a 
puha fészek. És nem megható-e, a 
hogyan a madár eteti fiait ? Aki ezt 
látta és lelke meg nem indult, annak 
nincs szive!

Szereti is a magyar ember a ter
mészet énekesét. Ez a szeretet szól 
az anya ajkán, amikor kicsi magzat
ját keblére szőritja és így szól hozzá:

— Én édes, édes madaram !
Ha általában ez a szeretet meg is 

van, mégis nem lehet eléggé han
goztatni, hogy minden édesapa és 
édesanya álljon résen, nehogy gyer
meke kedvtelésből, vásottságból vagy 
meggondolatlanságból a madarak fész
két pusztítsa. Mert ami eleinte kedv
telés, gyermekes csiny volt, később 
könyörtelenség, szívtelenség, a gyön
géknek sanyargatása lehet és zsar
noksággá fajulhat. Egy hírhedt go
nosztevő vallotta a birák előtt: a rossz 
útra való tévelyedését ott kezdte, 
hogy már gyermekkorában kínozta az 
állatot és azóta szokásból gyönyör
ködik a mások szenvedésében és 
pusztulásában. Ha nem is gondolunk 
arra a mérhetetlen kárra, amit a ma
dárpusztítás okoz, tisztán gyermekeink 
gyöngéd lelkének megvédéséért is 
vigyáznunk kell arra, hogy a gyer
mek ne bántsa a madarat.

A magyar madárvédő-állomás (Bu
dapest Vili., József-körut 65.) dicsé
retesen működik azon, hogy a hasz
nos madarakat megoltalmazzák. Ezért 
készíttetett mesterséges fészek-odúkat 
és hoz forgalomba madáretető-szek
rényeket. Már 1908-ban közel 400 
mesterséges odúban 1334 hasznos 
madár helyezkedett el, amiből 8182

fióka szaporodott föl. A fiókáknak 
fele, 4032, széncinege volt. Most már 
a kincstári erdőkben 13.000 ilyen 
fészekodut helyeztek el és a madarak 
téli etetéséről is gondoskodtak.

Ha az ember bajorföldön utazik, 
kedves figyelmeztetések tűnnek sze
mébe. Az ut mentén táblácskákon 
ilyen föliratokat olvasunk:

— Fiuk 1 Ne bántsátok a madarat! 
Apátok zsebét lopjátok meg, ha a 
madarat pusztítjátok 1 Irgalom a ma
daraknak ! A pacsirta dala az Ég dala! 
Ne dobj követ a repülő madár után!

Bizonnyal még e figyelmeztető-táb
láknál is nagyobb a foganatja annak, 
ha édesapák és édesanyák vésik ezt 
a fogékony gyermeki szivekbe.

Rövid hír.

Rövidke hír, apró betűkkel 
Tarkítja, tölti a lapot:
„Az elmúlt éjjel egy csavargó 
Ott kinn az utcán megfagyott.“

S e pár sorban végeztek véle, 
Nevét sem kérdi senkise,
Pedig tudom, megdobban mégis 
Nem egy embernek a szíve:

Aki tegnap koldust űzött el 
És alamizsnát nem adott,
Ha percre is, mind reád gondol 
Te névtelen halott.

B o d n á r Is tv án .

Magyar gazdák gyűlése.

Lélekemelő és jelentőséges ünnep
ség folyt le a múlt héten a szin- 
magyar Kecskemét városában. A 
Magyar Gazdaszövetség tartotta ott 
évi közgyűlését. Sok lélekemelő moz
zanata volt ennek a gyűlésnek. A 
föld egyszerű munkása ezer és ezernyi 
tömegben jött össze, hogy érdekeit 
védelmezze, boldogulása útjait keresse. 
És ott voltak mellette a magyarság 
szellemi vezetői, kezdve a földmive- 
lésügyi miniszternél egészen a tudós 
előadókig, kik beszéltek, magyaráztak 
s megvilágították, hogy mire van 
szüksége a magyar gazdaembernek. 
Az ekeszarvától, kapától felkérgesült 
kezet megszorította a tollatfogó, kor
mányaidat igazgató kéz. Ebben a 
szövetkezésben, ebben azegymástmeg- 
értésben és egymástmegbecsülésben 
van magyar népünk és magyar ha
zánk boldogsága.

A gyűlés egy hatalmas sátorban 
folyt le. Mintegy hatezerén fértek el
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benne, de még jó néhány ezer ember | 
szorongott a sátoron kívül. A gyűlést 
Darányi Ignác elnök, volt miniszter 
nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy egy 
telepítési és parcellázási törvényt kell 
az országnak hoznia, s erre a célra 
120 millió koronát kell fordítania. A 
parcellázást rendezni kell s nem sza
bad engedni, hogy kisgazdáinkat ki
zsákmányolják.

Az elnöki beszédre nyilatkozott a 
jelenlévő Serényi Béla miniszter és 
kijentette, hogy a kormány is belátja 
ennek a mozgalomnak szükségét és

legközelebb beterjeszti ezt a törvény- 
javaslatot.

Többek között szép előadást tar
tott Meskó Pál. Azt fejtegette, hogy 
földbérlő szövetkezeteket kell létesí
teni. Azokat kell segíteni, kik másként 
földet nem tudnak szerezni. A nagy
birtokokat, melyeket eddig csak nagy
bérlők vehettek ki, vegye bérbe egy 
ilyen szövetkezet és ez adja albérletbe 
a földeket egyes kisgazdáknak. Óriási 
hatása lenne ennek a magyar nép 
anyagi megerősödésére nézve.

Mezőssy Béla volt államtitkár a

parcellázásról beszélt. Bernáth István 
pedig azt sürgette, hogy a földekre 
adott kölcsön ne legyen akármikor 
felmondható. Kisgazdáink jobban bol
dogulnának, ha a takarékpénztárak 
nem mondanák fel sokszor a leg
nehezebb időben jelzálogkölcsöneiket.

Sok szép eszmét, hasznos gondo
latot vetett felszínre a kecskeméti 
gazdagyülés. Bárcsak testet öltenének 
s Isten segítségével erősítenék derék 
magyar gazdaközönségünket 1

Az egyház köréből.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli evang. egyházkerület augusztus 
9-én tartja évi közgyűlését Szombat
helyen. A gyűlésen Gyurátz Ferenc 
püspök és Véssey Sándor egyházker. 
felügyelő elnökölnek. Megelőző napo
kon az egyes bizottságok, az egyház
kerületi evangéliomi és egyházker. 
tanítóegyesület tartják gyűlésüket.

Kérelem az uj énekeskönyv érdeké 
ben. Az uj énekeskönyvnek, a kiadótól 
vett értesülés szerint, oly örvendetes 
nagy a kelendősége, hogy abból re
mélhetőleg már a legközelebbi jövő
ben uj kiadást kell sajtó alá rendezni. 
Hogy a változatlan 2. kiadás teljesen 
hibátlan legyen, a szerkesztő bizott
ság felkéri a lelkész és tanító urakat, 
hogy amennyiben az első kiadásban 
valamely sajtóhibát vettek volna észre, 
azt vele július hó végéig közölni 
szíveskedjenek.

A szerzetesek terjeszkedése. Hogy 
mily arányban terjeszkednek a róm. 
kath. egyház szerzetesrendei élénken 
mutatják a következő számadatok: 
1898-ban volt 88 férfirend, 191 rend
ház 1998 taggal, — 67 női rendház 
268 renddel, 3548 taggal. — 1909-ben 
volt 93 férfi rend, 198 rendház, 2188 
taggal, — 99 női rend, 402 renddel 
és 5536 taggal.

Adakozás. A jánosházi evang. is
kolára adakoztak (2-ik folytatás) : 16. 
Uraiujfalu anyagyülekezet adománya 
2 K, 17. Czegléd anyagyülekezet ado
mánya 2 K, 18. N.-Gencs anyagyü
lekezet adománya 5 K, 19. Káld 
leányegyház gyűjtése 48 K, 20. Káld 
nőegylet adománya 6 K, 21. Borgáta

leányegyház utógyüjtése 5 K, 22. 
Hetye leányegyház gyűjtése 21 K 50 
f, 23. Hetyén ns. Nagy Sándor róm. 
kath. vall. földbirtokos adománya 100 
K, 24. Kissomlyói evang. nőegylet 
adománya 10 K 31 f, 25. Várpalota 
anyaegyház adománya 10 K, 26. 
Somlyószőllősi ev. nőegylet adománya 
4 K, 27. Téth anyagyülekezet ado
mánya 5 K, 28. P -Szt.-László anya
gyülekezet adománya 5 K, 29. Bobai 
ev. nőegylet adománya 15 K, 30. 
Jánosházi Takarékpénztár adománya 
50 K, 31. K, Pálfa leányegyház gyűj
tése és adománya 77 K, 32. K. Pálfa 
nőegylet f. hó 5-én tartott majálisá
nak tiszta jövedelme 103 K, összeg 
468 K 81 f. A 15-ik számban kimu
tatott 551 K 63 f. Az eddig befolyt 
adományok főösszege 1020 K 63 f.

Vajha ezen példák is buzdításul 
szolgálnának mindama gyülekezetnek, 
melyeknél még gyűjtőíveink vannak. 
Annyival is inkább, mert az építés 
már folyik; a kiadások megkezdődtek, 
a segélyekre tehát most már igazán 
nagy szükségünk van.

„Kétszer ád, ki gyorsan ád és a 
jókedvű adakozót szereti az Isteni“ 

Kissomlyón, 1911. június 20-án.
Tompa Mihály

ev lelkész.

Itthonról.

Földrengés. A múlt héten Buda
pesten, s az ország több vidékén, 
különösen az Alföldön földrengés volt. 
Sok helyen a szobafalak megrepedtek 
s a kémények ledőltek.

Fiume — víz alatt. Fiúméban vil
lámlással és menydörgéssel kisért fel

hőszakadás volt. A földalatti csator
nák nem tudták elvezetni a nagy
mennyiségű esővizet és mindenütt 
kiöntötték. Az alacsonyabb fekvésű, 
különösen a tengerparthoz közel fekvő 
utcák víz alá kerültek és minden köz
lekedés megakadt.

Elfüstölt milliók. Magyarországban 
ez év első négy hónapjában megint 
óriási mennyiségű dohányt és szivart 
füstöltek el. A finom szivarokból 
mintegy 38 millió fogyott el, azon
kívül 179 millió csomag pipadohány 
és a sok-sok millió cigaretta. Ez a 
négy hónap több mint 45 millió ko
ronát jövedelmezett az államnak.

A hatvannegyedik Kossuth-szobor. 
A múlt héten, nagy ünnepségek közt 
leleplezték Kispest nagyközségben 
Kossuth Lajos szép ércszobrát. Ez a 
64-ik Kossuth-szobor Magyarországon.

Egy kivándorolt munkás panasza. 
Egy Kecskemétről Amerikába szár
mazott magyar munkás szó szerint 
a következő levelet intézte itthon
maradt testvérnénjéhez:

Kelt levelem 1911 -ik máj. 14. Mis- 
havaka. Kedves Néném 1 Tudósítom, 
hogy én egészséges vagyok, amit 
tiszta szivemből kivánok nektek ked
ves testvéreim. Veronka és Mihály 
bátyám tudósítlak, hogy leveledet 
megkaptam és megértettem azt. Hogy 
mikép mennek a munkák itt, avval 
most nem lehet dicsekedni, mert én 
mán egy hónapja lesz, hogy nem 
dolgozok kedves testvéreim, mert a 
gyárak megállnak. Jön a választás és 
a munkások mennek a hazába. Én 
nagyon rosszul találtam kijönni ebbe 
az idegen földre, mert csak hetvenöt 
forintot birtam hazaküldeni. És most
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nem tudom mi lesz velem. Nincs 
munkám, mert annyi a munkás, hogy 
számja nincs, akik rnunkanélkül van
nak. Továbbá követelitek tőlem, hogy 
jól érezzem magamat. Gondolhatjátok, 
ahol az anyanyelvet nem bírjuk hasz
nálni, ott nincs semmi élvezet. Hogy 
is volna itt ebbe a messze külor
szágba, ahol még a levegő sem olyan, 
mint abba a kedves magyar hazánkba. 
Mikor Magyarországra gondolok még 
a szivem is sir. Istenem hová jutot
tam én ! Legszebb időmet hol töltöm 
el I Mert itt csak addig kell az ember, 
mig munka van. Aztán nincs becsü
lete a kivándoroltaknak. Kedves test
véreim tudatom veletek, hogy Ame
rikába nem úgy van ám, ahogy be
szélik, hogy itt könnyen lehet a pénzt 
keresni. Bizony nagyon megdolgozunk 
érte. Itt olyan munkák is vannak, 
hogy hazámban nem mernék hozzá- 
fogni.Többször élet-halál közt vagyunk. 
Azért muszáj dolgozni, mert másképp 
éhenhal az ember. Isten veletek ked
ves testvéreim. Lakatos Ferenc, Lau
rái, st. 411. Mishavaka. Ind. Amerika.

A vetés. A földmivelésügyi miniszter 
most tette közzé jelentését a vetések 
állapotáról. E szerint a kitűnő-termés 
reménységét megsemmisítette a sok 
csapadék, a gabonák megdőlése és a 
sok helyen fellépett rozsda. De azért 
az ország legtöbb részében jó köze
pes termés várható. Kitűnő termés 
csak Csanádmegyében várható.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ülései bizony nem 
sok gyönyörűséggel szolgálnak. Hosz- 
szas huzavona, elnyújtott szó csépelés 
után végre-valahára letárgyalták a 
közoktatásügyi költségvetést. Csak 
az a baj, hogy a viaskodó szónokok 
sokat beszéltek egymásról és keveset 
a közoktatásról. Ebből pedig az or
szágnak édes kevés haszna van.

Az igazságügyi költségvetést is el
fogadta a képviselőház. Felszólalt 
Székely Ferenc igazságügyminiszter 
is és sok minden szépet, jót Ígért. 
Uj törvényt hoznak a szövetkezetek
ről, az uzsoratörvényről, az örökösö
dési eljárásról. Érdekes volt a minisz
ter beszédének az a része, mely 
arról szólott, hogy' milyen sok ügy
véd van Magyarországon. Összesen 
0700 ügyvéd és 5000 ügyvédjelölt 
van az országban. Ha egy ügyvéd 
csak tízezer koronát vesz be éven
ként, pedig ennél jóval több a jöve
delmük, akkor is 62 millió koronát 
költ a magyar nép ügyvédekre. Bi

zony rettenetes összeg. De hát mikor 
sokan annyira védik, nem az igaz
ságot, hanem a maguk képzelt igazát.

A legöregebb képviselő. Az egyik 
gyűlésen egy őszhaju öreg ember 
ment az ülésterembe. Madarász József 
volt, a legöregebb képviselő. Éppen 
98 éves. Frissen, jókedvűen elbeszél
getett képviselőtársaival, kik minden
felől szeretettel köszöntötték a leg
idősebb képviselőt.

A nagyvilágból.

Az angol koronázás. Nagy ünnep
ségek között most koronázták meg 
György angol királyt és a királynét. 
Minden uralkodó vagy személyesen 
vett részt, vagy kiküldöttel képvisel
tette magát. Égész London ünnepi 
díszt öltött, fény, pompa, öröm és 
lelkesedés uralkodott mindenütt. Az 
ünnepség igazi része természetesen 
a templomban folyt le. Egy püspök 
ünnepi beszédet mondott, majd meg
kérdezték a királyt, hajlandó-e az 
esküt letenni ? Az ő válasza után kö
vetkezett az eskütétel. A király eskü
vel fogadja, hogy az evangélikus val
lást híven fenntartja s a néppel 
szemben minden kötelességét teljesíti. 
Azután odalépett az oltárhoz, letér
delve kezét a Bibliára tette s hangos 
szóval így szólt: mindent, amit ígér
tem, teljesíteni és megtartani akarom. 
Isten engem úgy segéljen 1 Ezután 
megcsókolta a bibliát s oldalára fel
kötötték az állomhatalom jeleként a 
a kardot.

A püspök azon oltár mellett, melyen 
a korona nyugszik így imádkozott:

— Oh, Isten, aki a hívők koro
nája vagy, áldd meg és szenteld meg 
szolgádat, Györgyöt, a mi királyunkat. 
És amiként ezen a napon tiszta arany
ból való koronát helyezel fejére, ese
dezünk hozzád, hogy királyi szivét 
ékesítsd fel minden uralkodói erény
nyel. Az örök király, ami Urunk Jézus 
Krisztus nevében 1

A koronát ünnepies menet hozta 
el az oltártól és a püspök a király 
fejére helyezte.

A gyönyörű szép templomi ünnep
séget hódolás bemutatása, kivilágítás 
és sok minden egyéb ünnepség kö
vette.

Magyarországot a koronázásnál 
Károly Ferenc József királyi herceg 
képviselte.

Pusztító orkán. Az adriai tengeren, 
különösen Triestben borzasztó orkán 
dühöngött. Több hajó elsülyedt és 
sok ember a tengeren találta halálát.

Ötvenegy ember gyilkosa. Orosz
országban letartóztattak egy embert, 
aki leszúrt egy katonatisztet és fele
ségét, s aztán kirabolta a házat. A 
rablógyilkos eleinte tagadott, később 
azonban megtört és beismerte a bűn
tettet. Elmondta, hogy az utóbbi há
rom év alatt ötvenegy embert gyil
kolt meg.

Újabb földrengés Mexikóban. Mexi
kóban újra rettenetes földrengés volt. 
Ismét százhuszonkét ember vesztette 
életét. A múltkori katasztrófa áldoza
tainak száma hivatalos megállapítás 
szerint ezernégyszázötven.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik olt a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlékol.
Július 2. vasárnap Luk. 15., 1—10.

„ 3. hétfő Luk. 17., 90—24.
„ 4. kedd Róra 1. 8 , 18—23.
„ 5. szerda I. Péter 5., 6—11.
„ 6. csütörtök Luk. 22., 32.
„ 7. péntek Tim. 1., 8.
„ 8. szombat Jak. 4., 8.
„ 9. vasárnap I.uk. 6 , 36—42.
„ 10. hétfő Luk. 6., 32—35.
„ 11. kedd Efez. 5., 8., 9.
, 12. szerda Jelenések 2., 7.
„ 13. csütörtök í. Péter 1., 22.
„ 14. péntek Róm 1. 13., 8.
„ 15. szombat I. Péter. 5., 6.

Pályázati hirdetés.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház

kerületi evangéliomi egyesület

200 Korona p á ly a d ija t
tűz ki egy, a házi istentiszteletek tar
tásánál — tekintettel főképen a szór
ványokban lakó hívekre — használ
ható munkára, amely az év minden 
vasárnapjára, ünnepeire az evangé- 
liomok alapján tartott — két nyom
tatott oldalra terjedhető — elmélkedést 
tartalmaz elő- és utóimádsággal s 
néhány egyházi énekverssel.

A pályadíjat nyert munkának tulaj
donjoga az egyházkerül, evangélikus 
egyesületet illeti — A pályamunkák 
alulírotthoz küldendők be 1912 június 
hó l-ig zárt jeligés levéllel.

Pápa, 1911 június hó 2.-án.
G yurátz Ferenc

p ü sp ö k .
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A gabona érése.

Elérkezett ismét Péter-Pál napja, 
szűkülnek az arany kalászok, s meg
pendíti csakhamar a kasza.

Feszült érdeklődéssel kiséri figye
lemmel minden gazda gabonája fej
lődésének utolsó időszakát, mert sok
szor ettől függ fáradságos munkájá
nak jutalma: az Isten áldása. A jól 
megmunkált földbe vetett és gondos 
ápolásban részesített vetés a legutolsó 
ideig szép kilátással kecsegtetheti a 
gazdát, s ennek dacára gyakran meg
esik, hogy a Péter-Pál körüli időjárás 
mostoha volta, teljesen meghiúsítja 
vérmes reményeit. Nem kell ehez 
egyéb, mint valamely váratlan regge
len egy sötét, vastag ködfelleg, vagy 
pedig egy tikkasztó nap forrósága 
szélcsend időben, már is elég ahoz, 
hogy a mindazideig duzzadó kalászok 
félterméssel, aszott szemekkel, sőt 
ocsuval fizessenek.

Az idei év, mint a körülményekből 
következtetni lehet, amúgy sem mond
ható valami bőtermést hozónak. Az 
időjárás egyik szélsőségből a másikba 
csap át. E hó egyik napján történt, 
hogy délben 29° Celsius volt a hő
mérséklet, s a rákövetkező reggelre, 
alig 8°-ra ébredtünk. Természetesen 
ez az ugrásszerű változás visszaveti 
fejlődésében a növényzetet, késteti az 
aratást, ami pedig öreg hiba. A Du
nántúlban és Magyarország észak- 
nyugati részén a rozsok nagyrészt 
hiányosak, sok bennük az ablakos 
csorba fej; a búzák elég jó termést 
igémének, de levelüket nagyon el
lepte a rozsda, s csupán a véletlen 
szerencsétől függ, ha a szemképző
désben nem tesz jelentékeny kárt. 
Legszebbek az árpák, a rozsmagas
ságát majdnem meghaladó hosszú 
száruk szép, nagy kalászt ringatnak, 
de már a zabok ismét sok kifogás 
alá esnek. A kukoricák is általában 
silánynak mondhatók, a májusi fa
gyokat nagyon megsínylették, s az 
időjárásban igen jó fordulatnak kell 
beállani, hogy jó közepes termést 
nyerhessünk.

Ez utóbbi növényt jelen esetben 
figyelmen kívül hagyjuk és érdeklő
désünket az előbbi négy gabonafajta 
érésére irányítsuk.

*
Ha a szemképződés befejeződött, 

következik az érés időszaka, mely
nek négyféle egymásután hamar be
következő változatait különböztetjük 
meg, úgymint: a zöld vagy tejes érést, 
a zsenge vagy sárgát, a teljes és 
végül a túlérés időszakát.

Zöld vagy tejes érési állapotban is 
a gabonaszemek már ki vannak ugyan 
fejlődve, de learatva a sok vízvesz
teség következtében összeasznak, 
megráncosodnak, ami úgy a mennyi
ség, mint a minőség tekintetében 
hátránnyal jár. A tejes érést megis
merhetjük arról, hogy a szár alsó 
része megsárgul, s a levelek kezdenek 
száradni, mig a szár telső része még 
zöld; a duzzadt szemek ujjaink kö
zött összenyomva tejszinü nedvet 
adnak. Tejes állapotban csak az igen 
megszorult gazda szokott aratni. Ki
vételt képez a repce, köles és hajdina, 
melyeket éppen tejes állapotban arat
hatjuk a legnagyobb előnnyel azon 
oknál fogva, hogy későbbi állapotá
ban sok magot hullat el. Semmiesetre 
sem szabad azonban tejesen törni a 
tengerit, mert az amúgy is penészedő 
hajlamánál fogva könnyen megromlik.

Második fokozata az érésnek a 
zsenge vagy sárga érés, melynek is
mertető jele a gabona kevesebb víz
tartalma, a megsárgult szalma és el
száradt levelek. A gabona ujjaink kö
zött már nehezebben nyomható össze 
és tejszerü nedvet ekkor már nem ad. 
Az említett négy gabonaféle ilyenkor 
aratható a legnagyobb előnnyel. Te
kintettel arra, hogy ez az időszak 
alig pár napig tart, mert a nagy me
leg következtében a gabona csak
hamar átmegy a teljes érésbe, ennél
fogva azt mondhatjuk, hogy sárga 
érésben csak mintegy megkezdjük az 
aratást. A sárga érésében vágott ga
bona könnyen emészthető, tápláló és 
Ízletes eledelt szolgáltat, azért az a 
gazda, aki saját háziszükségletének 
kielégítésére ezen a módon óhajt ga
bonát beszerezni, ez előnyök figye
lembe vételével könnyen eltekinthet 
attól a csekély súlycsökkenéstől, amely 
a szemek némi összeszáradása toly- 
tán beállni szokott.

A tejes érésben a szemek már 
egészen kemények, úgy hogy ujjaink
kal nem nyomhatjuk többé össze,

víztartalmuk csekély, úgy hogy tovább 
szárítva, nem sokat veszítenek súlyuk
ból. Az ilyen állapotban aratott jószá
got szeretik a kereskedők leginkább, 
s az eltarthatósága is ez utón van 
legjobban elérve Jele a szalma meg- 
fehéredése. de azért a kellő szívós
ságát megtartja úgy, hogy nagyon 
alkalmas kévekötelek készítésére.

A túlérett állapot csak egészséges, 
csiraképes vetőmag nyerése céljából 
várható be, egyébként mindig káro
sodással jár. Csak ritka esetben tör
ténik meg, hogy a gazda ekkor 
aratja gabonáját, ami az időjárás esős 
voltában, vagy munkáskéz hiányában 
(aratósztrájk) leli magyarázatát, ilyen 
állapotban a szemek teljesen szárazak, 
kemények úgy, hogy a cséplőgéptől 
azonnal a malomba vihetők. Külön
ben pedig színük fakó, a kalászban 
meglazulnak és a legkisebb rázkód- 
tatásra kiperegnek. A szalma miután 
szívósságát teljesen elveszíti, töré
kennyé válik és kévekötésre ekkor 
már nem alkalmas. Ennélfogva a 
gabona túlérését amennyire a körül
mények megengedik, akadályozzuk 
meg korábbi aratással.

K utas János, 
a karcagi gazd. isk. tanára.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal

mából Körmend.
1911. év, június hó 29.-én.

Búza — — — — — 23.--------
Rozs — — — — — 10.40-----
Árpa — —- — — — 19.20-----
Zab — — — — — 20.--------
Kukoricza — — — — 21.40-----
Hajdina — — — — — 14.--------
Bab (fehér) — — — — 20.40-----
Bükköny — — —■ — 16.40-----
Lóher — — — — — 122.--------
Lenmag — — — — — 28.--------

Az árak 100 kilogrammonkint korona érték
ben értendők.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 %, szélessége 39 
%. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér.
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Pályázati hirdetés.
A körmendi ág. hitv. evang. gyü

lekezet á körmendi evang. népisko
lánál szervezendő

m á s o d ik  t a n í t ó i  á l l á s r a
pályázatot hirdet.

Javadalom: 1000 korona készpénz 
fizetés és pedig 100 kor. a gyüleke
zet pénztárából, 900 kor. pedig ál
lamsegélyből. Lakás.

Kötelessége: az I. és II. osztály 
vezetése.

Pályázhatnak okleveles tanítók és 
tanítónők.

A kérvényhez csatolandó: 1. szü
letési bizonyítvány, 2. képesítő okle
vél, 3. működési bizonyítvány.

A pályázati kérvény alólirottnál 
július 31-ig beadandó. Az állást szep
tember l-én el kell foglalni.

Körmend, 1911 június 25-én.

Kapi Béla ev. lelkész, 
iskolaszéki elnök.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése

Szentgotthárdon.
Ajánja a nagytiszteletti 

lelkész urak nagy
becsű figyelmébe rak

táron levő egyházi 
nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lapíttato ít 1856. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  

Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Egészséges! !  O lc s ó  ! !  Kellemes! !
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

I l J i i O l i l
■ K É S  n é lk ü l b orotvá l *
R A S O L ! 1 k®' ara ^O-szori borotválko-
_________záshoz 3  k o r o n a  előzetes

beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R n o n l i n  * Néhány perc alatt az arcról a szőrt rmouilll . minden f á j d a l o m  nélkül  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  5 0  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !

Mo-ucd
Ca
O
s-
T*

o
N
N

•pH

<1>
Sh
s-
f ia
oXo

Soha se  törje a  fe jét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R L T É S G Y Á R B A

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon

O
lcsó horganyozott drótfonatok!
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fül. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Taníts Uram imádkozni engem!

Gondok között folynak napjaim 
Bánt a jelen, nem biztat a jövő. 
Csiiggedezve visznek lábaim,
Az est közéig, az árnyék egyre nő. 
Felfelé száll benned bízó lelkem: 
Taníts Uram imádkozni engem.

Reményeim gyenge hajtását 
Lassan, lassan hervadozni látom;
S újabbaknak sarjadozását 
Óhajtva bár, de hiába várom. 
Minden nappal sötétebb lesz egem: 
Taníts Uram imádkozni engem.

Gondok árja dobálja sajkám,
Sötét felhők rohannak felettem; 
Szemvakítva cikáz a villám, 
Szerettimet lesújtva mellettem.
Térdre hullva, könnyek közt esengem: 
Taníts Uram imádkozni engem.

Taníts Uram! s őszülő hajjal 
Szorgalmatos tanítványod leszek. 
Imádkozva lel az est’ hajnal,
S  új napommal imádkozva kelek.
Az imádság felemeli lelkem:
Taníts Uram imádkozni engem!

Madár Mátyás.

A munka isteni szolgálat.
i.

Remete Antalról, a szerzetesi élet 
megalapítójáról beszélik, hogy miután 
már 33 évig élt Egyiptom pusztáiban 
a legnagyobb nélkülözések közt, 
anélkül, hogy csak embert is látott 
volna, egyszer azon gondolkozott, 
hogy van-e ember, aki jámborabb, 
kegyesebb életű volna őnála. Ekkor 
— igy beszéli a történelem — éjjeli 
látományban az Isten egy Alexandria 
városában lakó vargát említett neki, 
aki épen olyan jámbor és kegyes, 
ha nem különb, mint ő, az Isten ked
vében járó remete. Másnap reggel 
mindjárt útrakelt, hogy szíve hő vá
gyának eleget téve, megismerje azt 
az embert. Elment Alexandriába: 
senki sem tudott a vargáról; föl
kereste a látományban megnevezett 
utcát: senki sem ismerte azt az em
bert ; belépett a varga házába és tőle 
magától kérdezte meg, hogy micsoda 
különös érdemek és jócselekedetek 
által szerezte meg az Istennek jótet
szését, de embere semmi különöset 
sem tudott mondani. — Reggel föl
kelek, mondta, imádkozom először 
magamért, aztán a családomért, utána 
meg munkához látok; élvezem, ami 
örömöt Isten számomra rendelt, este 
meg megint imádsággal hajtom feje
met csöndes álomra.

Ez a történet egy világraszóló 
igazságot foglal magában, azt az igaz
ságot, hogy a középkornak minden 
rajongása sem tudta az emberekből 
azt a hitet kiölni, hogy a hűséges, 
becsületes munka Isten előtt épen 
olyan kedves isteni szolgálat, ha nem 
kedvesebb, mint a remete — vagy 
szerzetesi módra való élés. Csakhogy 
ezer esztendőnek kellett az emberiség 
feje fölött elröpülnie, míg ezt az igaz
ságot általánosan elismertté tette a 
mi nagy reformátorunk, aki levette 
a szerzetesi életről a szentség koro
náját és megkoronázta vele a hűséges, 
becsületes munkát. Most már azon
ban minden evangélikus gyermeket 
megtanítanak az iskolában arra, hogy 
annak a közönséges cselédnek, annak 
az egyszerű aratónak a hűséges és 
becsületes munkájában épen úgy — 
ha jobban nem — kedvét leli az Is
ten, mint annak a szerzetesnek éle
tében, aki szűk cellájában magát még 
véresre korbácsolni is kész.

De úgytetszik, igen sok ember 
mégis elfelejti azt a nagy igazságot, 
hogy a munka igazi isteni szolgálat, 
hiszen a munkát és az istentiszteletet, 
azoknak az idejét nem tudják össze
egyeztetni. Elmennek ugyan a tem
plomba, hogy az istenigéjéből erőt 
merítsenek, heti vagy hónapi mun
kájuknak az elvégzésére, de az Isten-
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nek dolgaival, a vallás kérdéseivel 
munkaközben foglalkozni nem tudnak 
vagy legalább nem jut az eszükbe. 
Mikor most az aratás idején kezébe 
veszi kaszáját a földműves, akkor 
elhangzik ugyan ajakán: „Jézus,
segíts!“, de vájjon a nap terhei és 
hévségei között jut-e eszébe, hogy 
az Isten jóságára gondoljon?

Hogy manapság a munkások kö
zül annyian elfordulnak a vallástól, 
annak oka aligha abban van, hogy 
ne volnának lelkiszükségeik, mint 
inkább abban, hogy a munkát és a 
vallást nem tudják egybekapcsolni. 
Talán ez nem volt olyan nagy baj 
a régebbi időben, mikor az emberek
nek sokkal több volt a szabad idejük, 
mit áhitatoskodásra fordíthattak, de 
most, mikor mindenki azon panasz
kodik, hogy szorgos a munkája, 
kevés az ideje, — most csak két le
hetőség van: vagy kiszorul a vallás 
a mindennapi életből, vagy munka
közben kell a vallással többet foglal
koznunk. Mintha annak a régi idő
beosztásnak : „imádkozzál és dolgoz
zál“, közelednék az alkonyatja és 
mintha az az új időbeosztás lenne 
lassanként uralkodó: a munka imád
ság, isteni szolgálat. Ha a mi refor
mátorunk azt mondhatta, hogy aki 
jól imádkozott, az munkájának a fe
lét már elvégezte, akkor talán meg
fordítva is igaz a dolog: aki jól dol
gozott, az elvégezte imádságának 
felét. . .  A munka tehát isteni szol
gálat. Hogy mi teszi igazán azzá, 
arról e hasábokon más alkalmakkor 
lészen szó. Zongor Béla.

Versek.
Irta: Pohánka Margit, a váci siketnéma- 

intézet volt növendéke.
Jelige- É n  s e m m i t  s e m  h a l l o k  A  v i l á g  z a j á b ó l ,

E b b ó l  a z  ö r ö k ö s  
V á s á r i  l á r m á b ó l .
E n y é m  a  c s e n d ,  — á l m o k ,  E s z m é n y e k  v i l á g a ;
S z á z  h a n g o t  c s a l s z  b e l ő  
K ö l t é s z e t  b ű b á j a .

Harangoznak . . .
Harangoznak, harangoznak temetésre, 
Ugyan, ugyan kit visznek a temetőbe ? 
Elköltözött lelkét kinek,
Vajh kinek siratja
Kis városunk templomának
Szomorúan csengő-bongó,
Ezüstös harangja ?

Kis templomunk harangjának a csengése 
Ha eljutna csak egy percre a fülembe:
Én előttem mintha, mintha
Vígalomra szólna; >
Mintha nem is a temető
Új lakóját kísérnék
Örök nyugovóra.

Sorstársaimhoz.
Mi semmit sem hallunk a világ zajából, 
Ebből az örökös vásári lármából.
A mi ösvényünkön 
Nem hangzik madárszó,
Nincsen sok virág;
A mi világunk egy külön csendes, 
Küzdelmes világ.

De sohsem is ejtve zokszót, hazug könnyet, 
Előre, a munka töltse be életünket!
Óh mert akit elfognak 
Gyáva csüggedések 
A lét harciban,
Nem tűr, nem remél:
Közülünk csupán az boldogtalan.

Ott abban a kertben . . .
Ott abban a kertben
Mindörökké gyermek mért nem is lehettem ? 
Szép tarka remények épülő várához 
Követ köre rakva,
Bohó észszel újabb, színesebb, merészebb 
Álmokat alkotva,
És minden tavaszszal lesve kinyílástok,
Ti lombos juharfák, ti almavirágok!

Ott abban a kertben,
Szép tündérálmomat abban szövögettem. 
Minden kicsi szálát széttépte az Élet 
S ridegen elhányta.
Volt., nincs., elfeledték. Nagy sivár üresség 
Maradt csak utána.
Elmesélni is már csak ti tudhatnátok, 
Rózsaszínbe játszó szép almavirágok!

Bencze András kezessége.
Irta: Csite Károly.

Kónya Gyuri hegyháti levélhordó 
postai értesítést adott be Bencze 
Andrásékhoz.

— Jó napot adjon Isten, Kati néni. 
Tessék ez a kis cédula.

Kati néni bámulva forgatja kezé
ben a kis papírlapot:

— Micsoda furcsa levél ez, te 
Gyura.

— Nem levél ez, Kati néni. Eb
ben csak értesítik az András bácsit, 
hogy ajánlott levele jött a postára. 
Azért ha megjön a szántásból, men
jen el ezzel a postamester úrhoz, 
megkapja attól a levelet.

Kati néninek teljesen megzavarta 
ez a szokatlan levél a lelki nyugal
mát. Máskor is jött neki levél, de 
azt azonnal kézbe adták. Minden bi
zonnyal valami veszélyt rejteget ma
gában, azért nem merik azonnal át
adni. Az Andris gyermek tehetett is
mét valami rossz fát a tűzre, aki 
ugyan, mióta cipész legényből pin
cérré vedlett át, Endrének írja ma
gát. Szegény Kati asszonyt már a 
rossz sejtelem is sírásra fakasztja. 
Oh miért is nem tud már haza jönni 
az az ember a szántásból. Mennél 
nehezebben várja, annál későbben

kerül haza. Remegő szívvel mondja 
el neki estén a dolgot, amint végre- 
valahára haza hajt a marhákkal.

— No, ha annyira féltik a hitvány 
levelüket, tartsák meg maguknak — 
mondja makacsul megkötve magát 
András gazda. Kati asszony azonban 
annyit sir-rí előtte, míg végre elbal
lag a postamesterhez.

— Honnét jöhetett az a fene le
vél, téns ur ? — kérdezi az udvaron 
csibukoló postamestertől.

A kérdezett előbb megkorholja az 
atyafit, hogy ily későn jött a postára. 
Neki nem kötelessége a hivatalos 
időn kivül leveleket kiadni. Csak az
tán mondja meg, hogy a szomszéd 
városi takarékpénztárból jött az aján
lott levél. Még pedig váltó-óvás érte
sítést tartalmaz, mint a borítékon je
lezve van.

— Hát akkor nem is köll — 
mondja András gazda.

— Mit beszél ?! — mordul reá a 
posta embere.

— Azt mondom, hogy nem foga
dom el a levelet, mert nekem semmi 
dolgom nem volt és nem is lesz a 
takarékokkal.

— Ne beszéljen olyan bolondo
kat I — kiáltott rá indulatosan a 
postamester s annyira hadonászott 
András orra előtt a csibuknyéllel, 
hogy az hátrább húzódott, nehogy 
még leüssék helyéről azon érzékeny 
testrészét. — Még olyan ostobaságot 
is lehet mondani, hogy a kendnek 
küldött levelet nem fogadja e l !

— Hát ha nem kell, akkor minek 
fogadjam el?

— De el kell fogadni, érti ? I
— Szeretném azt látni, hogy ki 

tudna kényszeríteni engemet arra, 
hogy elfogadjam azt, ami nekem 
nem kell.

— Hát az adófizetést meg a fog
fájást minek fogadja el? Tudom, 
hogy az is úgy kell kendnek, mint 
a kutyának a bot I

— Az egyik se levél — jegyezte 
meg a makacs Bencze András s ott 
hagyta levelével az indulatoskodó 
postamestert.

Két hét múlva egy csomó irás 
jött neki a törvényszéktől. A jegyző 
ur küldönce vitte a házához.

— Nem kell nekem, mondd meg 
Miska a jegyző urnák, hogy nem fo
gadom el, — makacskodott ismét az 
atyafi.

A jegyző azonnal magához hi
vatta.

— Ne bolondozzék Bencze And
rás. Hisz’ ez a takarékpénztár vál
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tókeresete és a reá vonatkozó tör
vényszéki végzés, melyben a végrehaj
tás terhe mellett kötelezik magát, 
hogy a fiának kezesül aláírt száz 
koronás váltótartozását minden já
rulékaival három nap alatt lefizesse, 
vagy netáni észrevételeit ugyanannyi 
idő alatt adassa be ügyvéddel a tör
vényszékhez.

— Mi a’ ?! én soha sem irlam 
alá váltót és semmiféle taka
rékpénztárban nem voltam életem
ben, — rémült meg erre András.

— Éppen azért vegye át az ira
tokat és menjen be a takarékba, 
hozza rendbe a dolgot, mert elverik 
ám kelmeden a dobot . . .

Bencze András bősz haraggal 
rontott haza:

— Asszony, melyik városba ment 
az a gazember fiad ? Megyek utána 
s agyonütöm a kutyát!

Kati asszony sirt, mint a zápor
eső :

— Hát kendnek nem a fia ? meg
tagadja szegény gyermekemet! . . .

— Nem fiam nekem. Olyan gaz
embert nem ismerek el fiamnak, aki 
nevemet, mint kezest, váltó alá ha
misítja s pénzt vesz fel rá a taka
rékban.

— Ugye, mondtam kendnek, ad
jon neki pénzt biztosítékra, hogy fő
pincér lehessen. Eleget könyörgött 
szegény gyermek.

— Miért nem maradt suszter, ha 
annak tanult.

— Ártalmára volt szegénynek a 
sok ülés.

— Ugyan ne higyj el minden sza
márságot. Még az ülés is megárt 
valakinek ? Szívesen ülnék én, csak 
tehetném. A dolog volt ő kelmének 
a kedves komája, annak nem akart 
ártani. Pedig megmondtam, hogy 
életemben semmit ki nem adok gyer
mekeimnek Én sem kaptam apám
tól életében még egy ostornyelet sem 
s az sem az öregapámtól. Én pedig 
semmiféle uj szokást nem kezdek el. 
Add elő inkább az ünneplőmet, me
gyek a városba, számolok először is 
azokkal a takarékpénztári urakkal.

— Én is elmegyek kenddel, — 
siránkozta Kati asszony.

— Még csak az kellene, hogy ott 
is siró kölönc legyen a nyakamon; 
— utasította vissza Bencze András 
a felesége ajánlatát s elindult a rét
nek. Arra felé közelebb esik a 
város.

Kati asszony is ünneplőbe készült, 
ő pedig az országúinak indult el. 
Igaz, hogy arrafelé jóval hosszabb

az ut, de ő meg annyival gyorsab
ban lépkedett, mint az András. így 
éppen egyidőben értek be a városba. 
Egy dobásnyiról követte urát az asz- 
szony s utána ment a takarékpénz
tári épületbe is. Az ajtóban hallga
tózott. Nagy méltatlankodó hangon 
kezdte beszédét a gazda:

— Micsoda írást küldözgetnek ne
kem az urak ? Nem tartozom egy 
fillérjükkel sem, miért nem hagynak 
hát békében ?

— Maga nem, de tartozik a fia, 
akinek kezeskedett s aki azóta, hogy 
felvette a pénzt, fülét sem billegeti 
erre, — mondták neki a takarék- 
pénztári urak.

— Gazember legyen a nevem, ha 
életemben csak egyszer is kezesked
tem valakinek. Az én becsületes ke
zem írása, hála Istennek, még soha 
sem fordult meg egy takarékban 
sem.

— Ha nem irta alá, adassa be ki
fogását a törvényszékhez, majd ki
sül ott az igazság.

— De ki i s ! Én tőlem iszen nem 
látnak egy fillért sem az urak! 
mondta szinte kiabálva Bencze 
András.

— Nono 1 csendesebben egy ki
csit ! — intették meg az urak. — 
Ha nem irta alá a váltót, az eset
ben a fia hamisította alá a maga 
nevét. Természetesen nem is kell 
akkor megfizetni magának, ellenben 
a fiát bezárják váltóhamisításért.

Bencze Andrást ez a magyarázat 
igen megcsendesitette.

— Hát aztán, ha szabadna kér
deznem a tekintetes uraktól, mennyi 
időre zárják be ilyesmiért az em
bert ? — kérdezte már alázatos
hangon.

— Biz’ a váltóhamisitót szigorúan 
büntetik. Öt évi fegyházat mond a 
törvénykönyv.

— öt esztendő 1 — ismételte
András mély megdöbbenéssel. Abban 
a pillanatban előtte termett a zokogó 
felesége, aki hátrább húzta s ilyen
féle beszédet tartott neki:

— Hát kendnek van szive, hogy 
a saját gyermekét be hagyná zá
ratni azért a kis pénzért ? Nincs, 
nincs szive, sem lelke, máskép nem 
hagyná gyermekét elveszni s nem 
temetné el vele együtt a mi becsü
letünket is 1 . . .

Bencze András oly megnémultan 
állt, mintha felesége siránkozó hang
ját sem hallotta volna. Végre ismét 
közelebb húzódott az urakkal érint
kező ablakhoz.

— Tekintetes ur, kérem szépen, alá
zattal !

— Mi tetszik még? — kérdezték 
tőle.

— Hát én alighanem tévedtem.
— Tévedett? hogy értsük azt?
— Úgy kérem alázattal, hogy mé

gis mindamellett könnyen lehet, hogy 
én írtam alá azt a váltót. Mert tet
szik tudni, öreg vagyok m ár; sok
szor azt is elfelejtem, amit előtte 
való nap cselekedtem.

— Igaz, igaz, úgy van 1 — bizo
nyította Kati asszony is.

— Úgy ? Különben meg is pró
bálhatjuk : írja le erre a papírra a 
nevét, összehasonlítjuk a váltón le
vővel — modta nekik a takarék- 
pénztár segédkönyvelője.

— Hagyjuk azt kérem ifi uram, 
mert hát le sem tudnám most írni a 
nevemet, úgy a karomhoz csapta 
tegnap egyik tehenem a szarvát. 
(Ezt füllentette András). Hanem in
kább arra kérem a tekintetes urakat, 
hogy várjanak el a fizetéssel jövő 
hétig. Vasváron vásár lesz, akkor, el
hajtom oda egyik marhámat, eladom 
s kifizetem a tartozást.

Bencze András megkapta a kért 
halasztást s a kitűzött időben csak
ugyan megjelent az intézeti helyi
ségben és kifizette a perelt váltóösz- 
szeget minden járulékaival. S a mi
kor elbúcsúzott az uraktól, ily ma
gyarázattal szolgált nekik:

— És most jegyezzék meg jól 
maguknak az urak : esküszöm az 
egy igaz Istenre, hogy soha az élet
ben váltót, sem más adósságbeli ira
tot alá nem irok. Tehát ha alá nem 
Írok, senkinek semmiféle keresete ne 
legyen rajtam. Megértették az urak ?... 
Tehát ahhoz tartsák magukat 1

Rövid fohászok.

Ha kell bajokkal küzdenem 
S csalárd világ szivén sebez:
Ne hagyj magamra Istenem,
Emelj, ha lelkem csüggedez.
Segéld viselni terhemet;
Töröld le fájó könnyemet. Ámen.

*

Ha vész, viszály támadna ellenünk,
Erős várunk (e légy, jó Istenünk.
S békés napokban serkentsen szavad, 
Hogy tétlenül megállnunk nem szabad. 
Mert úgy virul csak egyházunk, hitünk,
Ha küzdve, bízva érte él szivünk. Ámen.

Szalay Mihály.
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G. emlékkönyvébe.

Arra kértél édes kis leányom, 
írjak imakönyvedbe emléket. 
Megtettem. Bár lelkiatyai szóm, 
Örökre megszentelné lelkedet.

Két apát adott neked végzeted,
Egy halandót és örök mennyeit. 
Földi atyád Istenhez szállt mennybe, 
Árván hagyta édes gyermekeit;
De az Isten nem hagyja az árvát, 
Felé nyújtja szent atyai karját,
Hű gondozót rendel majd melléje, 
Mert „Ő az özvegyek ’s árvák őrizője.“

Már bölcsődben boldogságot adtál 
Anyádnak ’s nekem, ki téged szeret, 
És most hogy bimbózik ifjúságod 
S imára kulcsolod kis kezed;
Tiszta lelked szemeidben ragyog, 
Mint kék égen a fényes csillagok, 
Szent örömmel lelkem azt susogja, 
Az Isten el nem hagy szegény árva soha 1

Csak maradjon szíved mind halálig, 
„Ily tiszta, ily hivő, ily gyermeteg:“ 
Jöhet bármily veszély s csapás reád, 
Gondviselődben megnyugszik szíved. 
Csak Rá gondolj és édes anyádra,
S hallgass mindig szent könyvünk

[szavára,
Kísértés, bűn, el nem ejt tégedet, 
Isten legyen édes lányom sírig veled.

Adorján Ferenc.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Július 16. vasárnap I. Péter 1 —11.

„ 17. hétfő Ján. 4., 35—38,
„ 18. kedd Luk. 5., 1—11.
„ 19. szerda Zsolt. 31., 16.
. 20. csütörtök Ezsájas 52., 2.
„ 21. péntek Róm. 63—11.
„ 22. szombat Máté 5., 20—26.
„ 23. vasárnap Máté 6., 19—23.
„ 24. hétfő Zsolt 100., 2.
„ 25. kedd Róm. 8., 28.
„ 26. szerda Zsolt. 139., 7—10.
, 27. csütörtök Ján. 3., 14—15.
„ 28. péntek Luk. 19., 42.
, 29. szombat 2. Kor. 6. (1—2).

Egy biblia története.

A londoni u. n. bibliaházban őr
zik a szentírás régebbi kiadványainak 
gazdag gyűjteményét s olyan példá
nyokét, a melyekhez érdekes törté
net fűződik. Ilyen a bibliaházban őr
zött azon madagaszkári biblia is a 
mely felette érdekes történeténél fogva 
a látogató közönség figyelmét méltán 
felkölti.

Midőn az 1820-ik évben a londoni 
hittérítő-társulat hittérítőit első ízben 
küldötte ki Madagaszkár szigetére, 
hogy a szigeten lakó pogány népek
nek hirdessék a Krisztus üdvözítő 
evangéliumát, a nagy sziget királya 
igen szívesen fogadta s hittérítői 
munkájukban lelkesen támogatta és 
buzdította őket. Nem sok idő múlva 
egy csomó benszülött megtért és ke
resztyénné lett. Két hittérítő azután 
csakhamar hozzáfogott a nagy és 
nehéz munkához: a bibliának a ma- 
dagaszkári nyelvre való lefordításá
hoz, s az újtestamentumot az 1825-ik 
évre le is fordították. Ugyanezen év
ben a londoni hittérítő-társulat egy 
nyomdászt küldött ki nyomdagéppel 
s nagy csomó papirt Madagaszkár 
szigetére a biblia kinyomatása cél
jából. Az 1828-ik év folyamán az 
ótestamentum meg is jelent nyomta
tásban a madagaszkáriak nyelvén.

Közben azonban a jószívű király 
meghalt s utódja a királyi trónon: 
I. Ranavalona királynő a hittérítők 
s szent munkájuk iránt ellenséges 
érzülettel viseltetett. Az 1835-ik év
ben ki is adatott egy szigorú rende
let, amely szerint halállal büntetendő 
azon benszülött, akinél bibliát vagy 
más keresztyén könyvet találnak. Ä 
hittérítők ekkor ép az újtestamen
tum utolsó részét nyomatták s da
cára a szigorú rendeletnek elhatá
rozták, hogy az egész bibliát kiad
ják nyomtatásban. És bár a benszü- 
löttek nem mertek segédkezni a hit
térítőknek, a biblia az 1835-ik év 
nyarán mégis megjelent a benszülött 
keresztyének számára.

A kegyetlenül szigorú rendelet 
folytán a madagaszkári keresztyéne
ket közel egynegyed századon át 
kegyetlenül üldözték. Ezen idő alatt 
egyetlen keresztyén hittérítőnek sem 
volt szabad a szigetre lépnie. Midőn 
a hittérítők elhagyták az országot, 
70 darab bibliát rejtettek el egy tit
kos helyen, s különböző helyeken 
új testamentumot és a zsoltárok 
könyvét. Ezeket a könyveket adták 
kézről-kézre s olvasgatták az üldö-
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zott keresztyének örökös életveszély 
közepette, de ép e szent könyvnek 
olvasása hem engedte remegő szive
ikben a szent lángot kialudni. Midőn 
az 1862-ik évben a hittérítőknek 
ismét megengedték a Madagaszkár 
szigetére való bemenetelt, a 200 tag
ból álló kicsiny keresztyén gyüleke
zet a rettenetes üldöztetés dacára 
2000-re szaporodott. lm ez az eset 
is bizonyítja, hogy a biblia a szónak 
igazi értelmében önmagának legjobb 
hittérítője és terjesztője.

Midőn a hittérítők 1835-ben a szi
getet elhagyták, a királynő szigorú 
rendeletének pontos végrehajtását kö
vetelte, s megparancsolta alattvalói 
lakásának gondos átkutatását: Vájjon 
keresztyén könyvek nincsenek-e ott 
elrejtve. Égyik kis falucskában a cse
kély számú megtértek egy bibliát 
visszatartottak s nagyon megrémül
tek, midőn a hivatalnokok házkuta
tásairól értesültek. Tanácsot tartottak, 
hogyan mentsék meg bibliájukat, s 
elhatározták, hogy biztos helyre el
rejtik. Hisz ez a biblia volt egyedüli 
tanítójuk és vigaszuk az üldözések 
sötét éjszakáján.

Fihaonana nevű falucskából észak
ra egy hegy lábánál hatalmas kőtö
meg feküdt, s az üldözések idején 
itt tartották az üldözött benszülött 
keresztyének istentiszteleteiket. A leg
nagyobb kődarab alatt mesterien ki
vájt barlang volt a falu betegei szá
mára. E barlang egyik sötét sarkába 
rejtették el a bibliát két gránitlap közé.

A királynő hivatalnokai a faluba 
érkeztek, hogy keresztyén könyvek 
után kutassanak, mert hitvány lelkű 
árulók értesítették ilyenek elrejtéséről 
a hatóságot. Miután a kunyhólaká
sokat és rízstöldeket eredménytelenül 
átkutatták a sziklatömeg felé tartot
tak. Midőn a barlangba ép lemenni 
akartak, valaki megjegyezte, hogy a 
barlang a szegény, súlyosan szenvedő 
betegek hórháza. A mint ezt a hiva
talnokok meghallották, megrémülve 
visszafordultak és nagy sietve eltá
voztak. — így mentették meg a ma
dagaszkári keresztyének a bibliát.

Ezt a bibliát néhány évtized múlva 
a londoni hittérítő társulat egyik hit
térítője Londonba vitte s az ottani 
bibliaháznak ajándékozta. A biblia e 
példányát előbbeni, madagaszkári tu
lajdonosa növényrosts2álakkal gondo
san átfűzte s borítékjáúl nyersen ki
cserzett bőrbe kötötte.

A „ Bibel-Arbeit“-ból :
Rédei Károly

o v a n g .  l e l k é s z .
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Áz egyház kerébö).

Kerületi közgyűlés A dúnántúli 
ev. egyházkerület aügusztus 9-én 
tartja Szombathelyen rendes évi köz
gyűlését. A megelőző két napon az 
egyes bizottságok és különböző egy
házi egyesületek gyűléseknek.

Egyházmegyei gyűlés. Június hó 
22-én tartotta a veszprémi ev. egy
házmegye rendes évi közgyűlését, 
amelyen az egyházmegye mély saj
nálatára Hofbauer Pál esperes tisz
téről lemondott.

Evangéliomi egyesület. A dunántúli 
egyházkerületi evangéliomi egyesület 
f. évi közgyűlését aug. 8-án tartja 
Szombathelyen az ev. templomban 
Gyurátz Ferenc püspök elnöklete alatt. 
A 14 pontból álló tárgysorozaton van: 
az egyesületi jegyző jelentése az 
egyházmegyei lelkész-egyesületek 
munkásságáról, munkaolvasás, jelen
tés a családi évkönyv terjesztéséről, 
jelentés a konfirmációi emléklapok és 
bibliai képek elárusításáról, a „Harang
szó“ vallásos néplap kiadásáról, a 
liturgiái bizottság jelentése, jelentés 
a külmisszióról, a belmisszióról, a 
sajtóügyi bizottság jelentése. A dél
előtti gyűlés 8 órakor, a délutáni 2 
órakor kezdődik.

Kitüntetés. Terray Gyulát, a gömöri 
egyházmegye főesperesét, érdemei el
ismeréséül a király udvari tanácsosi 
címmel tüntette ki. Kívánjuk, hogy 
a megérdemelt kitüntetést sokáig él
vezhesse jó erőben, egészségben.

Választás. A soproni felső egyház
megye gyülekezetei a következő hat 
évre esperessé újra Brunner Jánost, 
felügyelővé Démy Lajos doktort vá
lasztották meg egyhangú bizalom
nyilvánítással.

Hálás gyülekezet. A korán elhunyt 
szeretett lelkésze iránt való hálájának 
szép tanujelét adta legutóbb a lajos- 
komáromi gyülekezet azzal, hogy egy
hangú határozattal 200 koronát sza
vazott meg a gyülekezeti közpénztár
ból Schád Boldizsár síremlékére. A 
gyülekezet ezzel bizonnyal szép em
léket állított önmaga nemes érzüle
tének is.

Dr. Baltazár Dezső püspök. A tiszán
túli ref. egyházkerület a szavazatok 
túlnyomó nagy többségével dr. Balta

zár Dezső hajdúböszörményi lelkészt 
választotta püspökévé. Beiktatása au- 
güsztüs hó 15-én lesz. Isten áldását 
kívánjuk főpásztori munkájára!

Statisztikai adatok. Bizonnyal ér
dekli olvasóinkat, hogy az 1910, év
ben micsoda népmozgalmi adatokat 
jegyez fel a statisztika a dunántúli 
ev. gyülekezetek életéből. Az elmúlt 
1910. évben összesen kereszteltetett 
3462 fiú, 3325 leány; konfirmáltatott 
2359 fiú, 2432 leány. Házasságot 
kötött 1398 tiszta evang. és 486 vegyes 
pár. Fltemettetett 2353 fi, és 2306 nő. 
Egyházunkba áttértek 60-an, kitértek 
egyházunkból 92-en; legnagyobb a 
Veszteségünk a tolna-baranyä-somogyi 
egyházmegyében, ahol 35-en hagyták 
el egyházunkat és csak 20-an jöttek 
hozzánk-. A születendő gyermekek 
vallását illetőleg egyházunk javára 76 
esetben kötöttek egyezséget a háza
sulandók.

Harc a szennyes irodalom ellen.
A múlt évben jelent meg Szabó Ig- 
nácnak „Ifjúságunk ártalmas olvas
mányai“ című tanulságos könyve. A 
Protestáns Siemle utolsó száma éné
nek alapján rámutat azon nagy ve
szedelemre, mely ifjúságunk erkölcsét 
és jellembeli fejlődését fenyegeti, ha 
a ponyvairodalom és főképen az ü. n. 
detéktiv-történetek olvasására adja ma
gát. Ezen történetek rendesen a di
csőség fényében mutatják be a bűnt. 
A serdületlen ifjú ítéletét megtévesz
tik, képzeletét beteges képekkel gaz
dagítják, benne érzéki vágyakat, elé
gedetlenséget keltenek és akarat-erejét 
bűnös célok szolgálatába állítják. 
Valóban itt az ideje, hogy megtegyünk 
mindent a szennyes irodalom ellen I

Az új énekeskönyv behozatala. Sop
ron iskoláiban a jövő iskolai évtől 
kezdve a dunántúli egyházkerület új 
énekeskönyvét használják.

Magyar evangélikus irkák. Ilyen 
címen Nits István kemeneshögyészi 
tanító jól használható irófüzeteket 
szerkesztett az ev. népiskolák szá
mára. Az irkák borítékán egyházunk 
egy-egy jelesének arcképét és rövid 
életrajzát találjuk. A füzetkék csak 
a múlt iskolai év végén jelentek meg 
s már eddig is húszezer példánynál 
több fogyott el. Ára 100 irkának 1 
korona 40 fillér. Kapható Dingkreve

Nándor könyvnyomtató intézetében 
Czelldömölkön.

Adakozás. Az árvíz sújtotta kölesdi 
gyülekezet felsegítésére július 1 ig a 
következő adományok érkeztek: nt. 
Horváth Sándor, főqsperes úr 10 K, 
tek. koritsánszky Ottó fővárosi szer
kesztő úr 10 K, Assakürt 3 K, öskü 
3 K, Somogydöröcske 2 K, nt. Hille- 
brand lelkész úr 1 K, Bácsfekete- 
hegy 1 K, Igló 15 K, Pusztavám 4 
K, Répcelak 19 K, Pónya István Bécs 
5 K, Czinkota 2 K, Baticfalva 2 K, 
Borostyánkő 5 K, ngs. dr. Zsigmondy 
Jenő úr Budapest 5 K, Varsád 8 K.

A szíves adakozók fogadják hálás 
köszönetünket. Kölesd, 1911. júl. 5.

A kölesdi ev. gyülekezet.

Itthonról.

A termés. Július 1-én tette közzé 
a földmívelésügyi minisztérium a ve
tés állapotáról szóló jelentését és 
rtegyvennégymillió háromszázhuszön- 
háromezer nyolcszáz métermázsára 
becsüli az Ország búzatermelésének 
eredményét. Az elmúlt évtized átla
gos búzatermelése 44.17 millió mé
termázsa volt. Ebben az esztendőben 
tehát a várható eredmény eléri, sőt 
meghaladja a tízéves átlagot.

Népház a fővárosban. A székeslő- 
város a Tisza Kálmán-téren nagy
szabású kultúrpalotát szándékozik 
emelni, népkönyvtári helyiségekkel, 
hangversenyteremmel, laboratórium 
mai stb. A bíráló bizottság által aján
lott terv szerint a hatalmas épület
nek lapos teteje lesz, mely kertté 
alakítható át. A könyvtárt és labora
tóriumot úgy helyezik el, hogy az 
ott dolgozókat az utca zaja ne za
varja. A terv készítőjének volt gondja 
arra is, hogy a Népház minden he
lyisége lehetőleg világos és szellős 
legyen.

Hortobágy öntözése. Ottlik Iván és 
Némethy Károly államtitkárok a Hor- 
tobágyra utaztak, hogy megtekintsék 
a pusztának azt a részét, amelyen a 
földmívelésügyi kormány még ebben 
az évben öntöző-csatornát akar épít
tetni. A terv szerint a csatorna a 
Tisza vizét vinné a Hortobágyra.

A szatmári béke emlékezete. Ez
előtt kétszáz évvel kötötték meg a
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Rákóczi szabadságharcát befejező 
szatmári békét. Ezen béke emléké
nek megörökítésére Szatmár város 
díszes emléktáblát készíttetett és azt 
a békekötés helyén, Vécsey báró há
zának homlokzatába illesztette. Az 
emléktábla ünnepies leleplezése júl. 
2-án történt több ezer főnyi közön
ség jelenlétében.

A közoktatásügyi miniszter Po
zsonyban. Zichy János gróf vallás- 
és közoktatásügyi miniszter e hó ele
jén Pozsonyban járt, hogy személye
sen lássa, mennyiben volna Pozsony 
alkalmas a harmadik egyetem befo
gadására. Határozott Ígéretet nem 
tett, de azt kijelentette, hogy Pozsony 
városa múltjánál s műveltségénél 
fogva megérdemelné az új egyetemet 
és ő mindent meg fog tenni, hogy 
Pozsony régi óhaja teljesüljön.

Jókaiék háza. A minapi ógyallai 
tűzvész elpusztította azt a házat, mely 
Jókai családjának ősi fészke volt. A 
család a házat Jókai Mór nevével 
kapcsolatban jótékonycélra szánta. 
Sajnos, a tűzvész a nemes szándékot 
meghiúsította.

Kolera-eset Fajszon. Csere Miklós 
földműves kolera-gyanús tünetek 
között halt meg június 27-én Faj
szon, Pestmegyében. A községi or
vos Budapestre küldötte a halott belső 
részeit megvizsgálás végett. A hiva
talos vizsgálat megállapította az 
ázsiai kolerát. Ezt a hatóság e hó 
4-én hirdette ki a lakosság nagy ré
mületére a községben. A meghalt 
ember hozzátartozóit most már elkü
lönítették és csendőrt is állítottak a 
házuk elé, sőt zár alá helyezték az 
egész községet. Megnyugtató azon
ban az, hogy jún. 27-dike óta még 
gyanús eset sem fordúlt elő P'ajszon.

Földrengés. Július 8-án hajnalban 
megmozdult a föld a Duna-Tisza kö
zén, a Tisza mentén és a Dunántúl 
egyes részein. A veszedelem a leg
több helyen nagyobb baj nélkül múlt 
el, de szörnyű pusztítást okozott 
Kecskeméten. Itt alig maradt ház ép 
állapotban. Több épület összeomlott. 
A kárt több millió koronára teszik.

Az ország dolgáról.

A képviselöház a múlt hónap vé
gén letárgyalta teljesen a költségvetést. 
Majd megkezdette, s be is fejezte a 
költségvetési fölhatalmazásról szóló 
javaslatot. Elintézett több vicinális 
vasútról szóló jelentést. Azután sorra 
került a földhitelintézetek szövetségére 
vonatkozó fontos törvényjavaslat tár

gyalása, melyet rövid vita után a 
képviselőház el is fogadott. Ezzel ki
tűzött munkarendjét a ház elvégezte 
és a képviselők öt napra szünetet 
kaptak. Július 12-én kezdi meg a 
képviselőház a védöerőjavaslat tárgya
lását.

A képviselöház földmivelésügyi bi
zottsága július 6-án két törvényja
vaslatot tárgyalt le és fogadott el. Az 
egyik kiegészíti az országos gazda
sági munkás- és cselédsegítű-pénztár- 
röl szóló törvényeket. A másik a 
mezőgazdasági ügyeknek a törvény
hatóságoknál való intézéséről szól.

Bosznia annexiója. A miniszterel
nök júl. 6 án terjesztette be ezt a 
törvényjavaslatot, mely a király fel
ségjogainak Boszniára és Hercegovi
nára való kiterjesztéséről szól s a 
melyet 1908-ban már Wekerle Sán
dor miniszterelnök is beterjesztett.

A nagyvilágból.

Román igazságszolgáltatás. Rukar 
romániai község parasztjai régóta 
pörösködnek a hegyoldalt borító erdő 
miatt az ottani földbirtokossal, Bas- 
teával. A bíróság még nem döntött 
e pörös ügyben, Bastea mégis ke
resztülvitte a minisztériumban, hogy 
hatósági támogatással megkezdheti 
az erdőírtást. Amikor a falu népe ezt 
megtudta, fölsietett az erdőbe, hogy 
az irtást megakadályozza. Bastea ka
tonaságot kért. Csakhamar meg is 
érkezett egy szakasz katona és mint
egy 200 csendőr. Ezek azután pus
katussal rohantak a tömeg közé és 
agyba-főbe verték azt, akit értek. 
Nyolcvan embert bekísértek a köz
ségházára és itt a csendőrség veze
tője, Rakovica őrnagy rövid kihall
gatás után egyenként átadta őket 
két-két csendőrnek papiroslap kísére
tében, melyre följegyezte, hogy hány 
ütést mérjenek az elfogott meztelen 
testére. A foglyokat azután elvezet
ték a kaszárnya udvarára, ahol már 
fel voltak állítva a vízzel telt hordók 
és mellettük a földön egy-egy csomó 
vastag kötél feküdt. Erre két-két 
csendőr közrefogott egy-egy parasztot. 
Ruháját letépték s az áztatott kötél
lel addig verték, míg el nem ájult. 
— Mit szólnak e barbár igazságszol
gáltatáshoz a mi telivér románjaink?

Polgárháború Portugáliában. Lisz 
szabonban a matrózok fegyveres fel
kelést kíséreltek meg, hogy a köz
társaságot megbuktassák. Erre a vá
ros katonai parancsnoka riadót hiva
tott, csapatait a fölkelők ellen kül

dötte s azok a matrózokat egytől- 
egyig felkoncolták.

Forróság Amerikában. Míg nálunk 
e hó elején hűvösebb idő állott be, 
Amerikában roppant hőség köszön
tött be. Árnyékban a hőmérséklet 
40 C. fok. Az emberek az éjjelt ház
tetőkön, parkokban és a folyók part
ján töltik. Egy napon Csikágóban 
37, Newyorkban 36, Filadelfiában 
29, Bosztonban 18 ember halt meg 
napszúrás következtében.

Magyar gólya Transzválban. A 
„Bp. H.“ irja: A székesfőváros
tanácsához ma levél érkezett a transz- 
váli Otterhockból, a melyben 1911. 
június 10-iki kelettel C. L. Piciers 
arról értesíti a tanácsot, hogy július 
5-én egy nagyon lesoványodott 
gólyára talált, a melynek lábára 
erősítve gyűrű volt, a következő 
fölirattal: Ornit. központ, Budapest, 
Hungária 3663. A tanács a levelet 
áttette az ornitológiái középponthoz. 
Tudvalevő, hogy a magyar ornito
lógiái középpont az ország különböző 
részében a gólyafiókák lábára jelző 
rézgyűrűket erősít, s e rézgyűrűket 
számokkal látja el, abból a célból, 
hogy a vándorgólyák téli tartózko
dásáról hirt szerezhessen. A magyar 
gólyák nagy része Délafrikában telel, 
a hol a transzváli buroknál épp olyan 
megbecsülésben részesül, mint nálunk. 
A talált, lesoványodott gólya való
színűen betegsége miatt nem repül
hetett vissza a tavasszal Magyaror
szágba.

A Harangszó perselye.
Az evang. sajtóalapra a következő 

adományok érkeztek hozzánk, melye
ket köszönettel nyugtázunk: Eddigi 
gyűjtés 78 kor. 68 fillér. Újabb ado
mányok : dr. László Kálmán egyház- 
megyei felügyelő 2 kor., nagysimonyi 
gyülekezet offertóriuma 7 kor. 34 fill., 
a kőszegi gyülekezet gyűjtése 43 kor., 
Kapi Gyula ny. tanítóképző-intézeti 
igazgató 2 kor., a bobai ev. egyház- 
község 5 kor., összesen 138 K 22 f.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, július hó 13.-án. 
Búza — — — — — 22.80—23.—
Rozs — — —- — — 16.80----
Árpa — — — — — 19.20------ .
Zab — —
Kukoricza — 
Hajdina — —
Bab (fehér) — 
Bükköny —

19 60-----
15.60-----
14.--------
20.50-----
15.80-----

Lóher — — — — — 115----------.—
Lenmag— — — — — 27.50-------.—
Az árak 100 klgr.-kint korona értékben értendők.
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Hogyan fokozhatjuk
búzatermelésünket?

i.
Rossz szokása a mi népünknek az, 

hogy az új dolgot nehezen veszi be, 
a régit pedig nehezen hagyja el.

A búzát most is úgy termeli sok 
helyen a földmíves ember, mint 
ahogyan az apja, öregapja termelte. 
— Pedig atyámfia! nagyot fordúlt a 
világ kereke csak 30—40 év óta is. 
Ami akkor jó volt, ma már van he
lyette jobb, pedig a jónak nincs na
gyobb ellensége, mint a jobb.

Akkor, midőn se adóra, se ruhára, 
se élelemre nem kellett annyi, mint 
most, midőn ami kellett a család 
fenntartására, kivéve a sót meg a 
vasat, mindent előállított maga a 
család; midőn a ködmen és kalap, 
szűr és tarisznya, firól-fira maradt; 
midőn a „porciót“ néhány ga
rassal leróttuk; a papot, mes
tert, búzával, rozszsal, csibével, to
jással, faggyúval, birkahússal kielé
gítettük : akkor, mondom, jó volt úgy, 
ahogy volt. — De most ?! Most más 
világot értünk, tehát kell, hogy jö
vedelmeinket is észszerűen fokozzuk.

Magyarország földje legjobb a vi
lágon, csak bánni kell tudni vele. 
Lám a németek, akik nemcsak kéz
zel, hanem ésszel is dolgoznak, 
egy hold földön 8—9 mázsa búzát 
termelnek, mi pedig ezen az áldott 
földön 5—6 mázsát. Pedig azok
egy holdba csak 110— 120 liter, mi 
meg 150—160 liter búzát vetünk.

Hát hogyan lehet ez? Majd el
mondom a dolgot sorjába. Hát 
némely gazda, már a szántásnál el
hibázza, mert nem áll mindjárt az 
aratók után ekével munkába, hanem 
részint más dologgal tölti napjait, 
vagy esetleg alkalmasabb időt vár, 
így azután gyakran elkésik, — ami 
pedig nagy baj.

Tehát a tarlót aratás után azonnal 
fel kell szántani, még pedig nagyon 
sekélyen. Ennek kettős oka van. Az 
egyik az, hogy a fűmagvak, melyek 
a tarlóra elhullottak, könnyen kikel
hessenek, a másik pedig, — és ez a 
fő, — hogy az altalaj, a nyári nagy 
hőségben ki ne száradhasson. 
Mert, ha tömött a föld, a hajcsöves- 
ség következtében nagyon könnyen

és hamar szárad, ha pedig a teteje 
laza, a hajcsövesség meg van szakítva, 
az elpárolgás nem oly gyors.

A második, keverő szántást már 
mélyen kell végezni, mert ezáltal 
eltemetjük a kikelt gyomot, azok 
megsemmisülnek, de meg a búzá
nak elég termőréteget kell biztosíta
nunk. A harmadik, a vető szántás 
szintén mélyen eszközlendő, de mégse 
olyan mélyen, mint a második.

Itt azonban megint baj van. Baj 
pedig az, hogy a frissen szántott 
földnek a szemcséi nem tapadnak 
egymáshoz kellőképen, hanem úgy 
állanak egymás mellett, mintha egy 
pohárba nyulsrétet öntünk, akkor 
látjuk, hogy minden három szem 
között egy kis üres hely van. Ha már 
most a búza finom gyökérszálát az 
ilyen üres helyre bocsátja, ott táplá
lékot nem talál, elnyomorodik, vagy 
végkép ki is vész.

A kézzel való vetésnél még baj az 
is, hogy némely helyre túlságos sok 
mag esik, másutt pedig üres toltok 
maradnak. Előre hengerezni pedig 
nem lehet, mert akkor a magot nem 
tudjuk beleboronálni.

Mit tegyünk tehát ? Vessünk gép
pel I Igen ám, mondja sok földmíves 
atyámfia, hogyan vegyek én gépet 
annak a 3—4 hold földemnek ? Ez 
igaz, hanem ismét csak azt mondom 
erre is, hogy szövetkezzünk, ami egy
nek sok, bírja azt több 1 Álljon 
össze 10—15 kisgazda, akiknek együtt 
van 100—150 hold földjük. Vegyenek 
egy gépet 600 koronáért. Ennek az 
árát már az első évben majdnem 
megtakarítják a vetőmagon.

Készítsünk egy kis számítást! Egy 
hold földbe kell a kézi vetésnél 160 
liter, géppel 120 liter elég. Megma
radt tehát 40 liter. Ha összesen 100 
holdat vetettek el, megmaradt 4000 
liter, ez kitesz 28—30 mázsát, en
nek az ára 20 koronájával már 600 
korona. A gép ingyen maradt. 
Hát még a termés I mennyivel 
egyenletesebb, minden magnak meg
van a maga helye. Mivel pedig a 
vetés előtt a földet meghengereztük, 
üres helyek nem maradnak a föld 
szemcséi között, tehát minden mag 
kikelhet és kaphat elegendő nap
fényt, nedvességet, táplálékot. Meny
nyivel több termést kapunk!

Ha még hozzávesszük azt, hogy 
tavasszal a fagy által felszítt vetést 
hengerrel lenyomatjuk, hogy a gyö
kerek ismét a földben legyenek, így 
táplálékot nyerjenek, úgy a jelenlegi 
termést legalább egv negyed részé
vel fokozhatjuk. Ügyelnünk kell 
azonban arra, hogy ha szeles és 
száraz a tavasz, az így meghenge- 
rezett földet tüskés boronával meg
hordozzuk, ezáltal a föld megpor- 
hanyúl és nem szárad ki.

Ez azonban még csak a kezdet
leges vetés folytatása volna. Ma már 
15, 16 mázsa átlagtermésről beszél
nek holdankint.

No, de erről majd a jövő számban.
M. Nagy Bálint
u á d a s d i  e v .  t a u í t ó .

Pályázati hirdetés.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház

kerületi evangéliomi egyesület

2 0 0  korona p á ly a d íja t
tűz ki egy, a házi istentiszteletek tar
tásánál — tekintettel főképen a szór
ványokban lakó hívekre — használ
ható munkára, amely az év minden 
vasárnapjára, ünnepeire az evangé- 
liomok alapján tartott — két nyom
tatott oldalra terjedhető — elmélkedést 
tartalmaz elő- és utóimádsággal s 
néhány egyházi énekverssel.

A pályadíjat nyert munkának tulaj
donjoga az egyházkerül, evangélikus 
egyesületet illeti. — A pályamunkák 
alulírotthoz küldendők be 1912 június 
hó l-ig zárt jeligés levéllel.

Pápa, 1911 június hó 2.-án.
G yúr ä tz Ferenc

püspök.

P á ly á za ti h ird etés.
A gyórói ág. h. ev. leányegyházközség 

újonnan szervezett kántortanítói állására 
pályázatot hirdet. Javadalma uj lakáson és 
kerten kívül az egyháztól 400 K, az ál
lamtól 600 K.

A felszerelt kérvények alulírottnál július 
22-ig adhatók be.

Vadosfa (Sopron m.), 1911. július 10.

László Miklós,
e v .  l e l k é s z .
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Pályázati hirdetés. A dunántúli evang. 
egyesület

A körmendi ág. hitv. evang. gyü
lekezet a körmendi evang. népisko
lánál szervezendő

m á s o d ik  t a n í t ó i  á l lá s r a
pályázatot hirdet.

Javadalom: 1000 korona készpénz 
fizetés és pedig 100 kor. a gyüleke
zet pénztárából, 900 kor. pedig ál
lamsegélyből. Lakás.

Kötelessége: az I. és II. osztály 
vezetése.

Pályázhatnak okleveles tanítók és 
tanítónők.

A kérvényhez csatolandó: 1. szü
letési bizonyítvány, 2. képesítő okle
vél, 3. működési bizonyítvány.

A pályázati kérvény alólirottnál 
július 31-ig beadandó. Az állást szep
tember l-én el kell foglalni.

Körmend, 1911 június 25-én.

Kapi Béla ev. lelkész, 
iskolaszéki elnök.

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 ) 
kor. Csomagolás ! 
és póstadíj 1 kor.

W elliscb Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése

Szentgotthárdon.
Ajánja a nagytiszteletü 

lelkész urak nagy
becsű figyelmébe rak

táron lévő egyházi 
nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

p n m  G É P G Y Á R
r U l l L  s z o m b a t h e l y !
A lap ítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k .

M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Egészséges! !  O lc s ó  ! !  Kellemes!!
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

i i i  m , m  o  i d  ]

■ K É S  n é lk ü l b orotvá l *
RÁSOL I * kg. ára 30-szori borotválko- 

' záshoz 3  k o r o n a  előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R a c n l i n  ■ Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d b U J l l l  . minden f á j d a l o m  nélkül  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 koron& 5 0  fillér .

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.
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Soha se  törje  a  fe jét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á E  BA

1 G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

A ra tá si h á laadó  ének.*)
D a lla m a : T eljes m inden  éltem ben.

Letarolva a mező,
Az áldás begyűjtve,
Jó Atyánk, ez ünnepen 
Hála kél szivünkbe.
Megadád
Legjavát
Bőséged házának 
És a jók most óidnak.

Mindeneknek szemei 
Csak tereád néznek,
Te adsz, Uram, eledelt 
Az éhező népnek.
Szent kezed 
Kenyeret
Azt ma is csudásan,
Mint ott a pusztában.

Amit Isten megígért 
Még Noénak régen,
Hogy míg a föld el nem múl, 
Aratás is lészen: 
lm betölt,
Mert a föld  
Termését megadja,
Hű a népek atyja.

Jó reményben hullt a mag 
A föld rejtekébe,
Felsarjadt a zöld vetés,

* (Az uj énekeskönyvböl.

És az Ur megvédte,
Ö adott 
Harmatot
Az eltikkadt földre,
Úgy lett bő gyümölcse.

Óh alázd meg megadat 
Az Úr előtt, népem!
Ennyi jóra érdemed 
Nincsen semmiképen.
A szíved,
Elhihetd,
Rossz föld, terméketlen,
Rest a jótételben.

A bűnbánó hu szívet 
Szereti az Isten,
Jó gyümölcsöt ez terem 
Megtérésben, hitben.
Halld tehát 
Szent szavát 
Az év áldásában 
És ne légy hálátlan!

Payr Sándor.

A munka isteni szolgálat.
n.

Ha megkérdeznők a mezőkön most 
aratással foglalkozó embereket, hogy 
mi készteti őket a munkára, akkor 
aliha kapnánk más feleletet, mint azt: 
ha nem dolgoznám, hogyan lenne 
akkor kenyerem, hogyan tartanám

akkor el családomat? Már kevesebb 
volna azoknak száma, akik azt felel
nék : dolgoznom csak kell, mert iszen 
munka nélkül unalmas volna az élet, 
lehetetlen volna azt kibírni I Még ke
vesebben válaszolnák az t: azért mun
kálkodom, mert csak a nemes célo
kért küzdő, közhasznú munka teszi 
az életemet állandóan megelégedetté. 
Akár a testi, akár a szellemi munkát 
végző embereket kérdezzük meg tehát, 
mindenütt azt tapasztaljuk, hogy ön- 
szeretetből: a megélhetés, az unalom 
elűzése és a lelki béke megszerzése 
kedvéért dolgoznak az emberek.

De csak nagyon kevés az olyan 
ember, aki a munkát igazi önszere- 
letből végezné és úgy tekintené azt, 
mint a tökéletesedésre vezető és ne
velő iskolát. Pedig a munka igazán 
értékessé, valódi isteni szolgálattá 
csak úgy lehet, ha az embert a mun
kára ez a nemes önszeretet: a töké
letességre való törekvés készteti, ha 
az ember munkáját olyan iskolának 
tekinti, amely őt arra neveli, hogy 
jobb, nemesebb legyen a lelke.

Aki hivatását, foglalkozását így 
tekinti, azt minden munkája közelebb 
viszi a tökéletességhez, mert annak 
lelke munkaközben magasztos gon
dolatokkal telik meg. A bölcselet tör
ténete megemlíti, hogy az egyik ki
váló bölcsnek, az egyszerű görlitzi
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vargának, rendesen mindennapi mun
kája közben, ott szegényes műhelyé
ben támadtak a legnemesebb gon
dolatai. Evangéliomaink meg arról 
tesznek tanúságot, hogy Krisztus az 
ő gyönyörű hasonlataihoz a gondo
latokat leginkább abban az ács mű
helyben szerezte, ahol atyja oldala 
mellett ifjúkorában a munkában fára
dozott. Gondoljunk csak a hegyi 
beszéd utolsó szavaira : „Valaki hallja 
éntőlem e beszédeket és azokat meg
tartja : hasonlítom azt a bölcs ember
hez, ki az ő házát építette a kő
sziklán.“ És hogyan példát adott 
Krisztus különösen a nőknek, hogy 
a legköznapibb tárgyak is nemes, 
istenfélő gondolatokat ébreszthetnek 
az emberben, mikor az istenországá
ról : a tökéletesség országáról szóló 
gondolatai a kovász, a gyertyatartó, 
az elveszett kis pénzdarab, az ó és 
új posztó szemlélése közben jutnak 
eszébe!

Ebben az értelemben lehet a munka 
isteni szolgálat, a tökéletességre ve
zető és nevelő iskola. A munkának 
ezt a nemesítő hatását tapasztalhatja 
magán minden komolyan dolgozó 
ember. A munka tanítja meg az em
bert önuralomra, mert bármiféle do
log csak úgy sikerülhet, ha teljesen 
átadja magát annak az ember; a 
munka tanit meg türelemre és nyu
godtságra, mert a türelmetienség és 
a nyugtalanság olyan munkatársak, 
amiket semmiféle dologra sem lehet 
használni; a munka tanít meg őszin
teségre és becsületességre, mert a 
csalás és ámítás minden munkánál 
megboszulja magát; a munka tanít 
meg alázatosságra, mert minden do
logban érzi az ember a maga gyar
lóságát ; a munka tanít meg szeretetre, 
mert munkaközben elfelejti az ember 
a maga kicsinyes bajait és csak mun
kájára gondol, amivel pedig ember
társainak tesz szolgálatot. így neveli 
a munka az embert tökéletességre, 
így lesz az valódi isteni szolgálattá. 
Csak az a baj, hogy igen kevés 
ember van, aki munkáját ezért az 
igazi önszeretetért végzi és azt a tö
kéletességre nevelő iskolának tekinti, 
— de azért mégis van ilyen em
ber is . . .

. . .  A múlt hetekben egyik híve
met látogattam meg, aki nagy kedv
vel és szorgalommal űzi a méhész
kedést. Mikör méhesébe beléptem, 
a falon egy verset pillantottam meg, 
amely arról szól, hogy a méhektől 
szorgalmat, hazaszeretetei és testvéri 
indulatot tanulhat az ember. A gazda

HARANGSZÓ.

azután elbeszélte, hogy mikor az 
előző napon a községben egy sok- 
gyermekes fiatal anya meghalt, akkor 
ő méhésébe belépve épen azon gon
dolkozott, hogy a szegénységben 
levő családnak nyújtson-e segítséget. 
Szeme eközben megakadt a versnek 
utolsó sorain, amelyek a testvéri sze
retetre buzdítanak és azonnal kész 
volt szivében a nemes cselekedet el
határozása. — Én úgy gondolom, 
hogy ez az ember munkáját össze 
tudja kötni az igazi önszeretetnek: a 
tökéletességre való törekvésnek a 
gondolatával és úgy gondolom, hogy 
ennek az embernek a kedves foglal
kozása az Isten előtt is kedves szol
gálat ! . . .

. . . így lesz — a költő szavai 
szerint:

„Munkásság az élet sója,
A romlástól mely megója! “

Zongor Béla.

A cipó.
(Példabeszéd gr. Haller János után.)

Nincs szebb, mint a vándorélet,
Ma itt, holnap máshol ébred,
S víg kedvét a vándorlónak,
Falun, tanyán kóborlónak 
Nem szegheti semmi meg. — 
Semmi, csak ép’ a gyomor,
Mert e testrész oly botor:
Jobb szeret jól megterhelve,
Mint ha terhet nem cipelne.
Biz’ a három vándorló 
— Értsd meg, háromról van szó, — 
Mi tagadás, szörnyen éhes,
S a legravaszb, a vén korhely, 
Emígy fogott a beszédhez:
.Egy cipónk van, de e’ még 
Félfogunkra sem elég;
Egyetértést én nem rontok,
Hanem, fiúk, egyet mondok :
Dőljünk le itt az útfélén,
S kinek álma legkülönb lesz,
Egész cipó azé legyen!“
Az indítvány igen tetsző,
Hisz magyar volt mind a kettő,
Már pedig, ha álmodni kell, 
Versenyre ki —, elhigyjétek I 
Egy magyarral senki sem kel. 
Elalusznak, álmodoznak,
Vagy mit mondok, a kettő csak,
A harmadik alig várja,
Szempilláját
A két társa, hogy lezárja.
„Szép cipó 
Mint a hó,
Egy-kettő;
Jer elől“

1911. július 3Ö.

Bekeblezi hopp ! ott nyomba !
S mint ki dolgát jól végezte,
Merül ő is mély álomba.
A nap lassan aláfordúl,
Most a gyomruk egyet kordúl: 
„Talpra fel!
Álmát ki-ki mondja el !u

Szólt az egyik:
„Én lent jártam a pokolba’,
Thűh I Az ördög de goromba !
Rám förmedtek, rám rivaltak:
„Jer lisztlopó, jer közelb csak!
Te, ki gazdád parancsára,
Élést loptál véka számra,
S megcsaltad a szegény embert, 
Nos, hát méltó jutalmát leld!“ 
Kiszedték a belső részem,
S kibéleltek, tele tömtek,
Tüzes korpával egészen,
„Végem! Vizet I“

„Ha csak víz kell,
Nosza, itt e sajtár, hajtsd fel!“
Haj, de milyen gonosz tréfa! 
Választóvíz volt a habja,
S a torkom véresre marta.
Ez még semmi I Akkor fogtak,
Egy malomkő alá nyomtak,
S elitéltek, hogy száz évig 
Ott lapuljak, nyomorogjak.“

Szólt a másik :
„Álmomban egy fényes angyal,
A kezében liliommal,
Megszólított: „Jó, hogy lellek I 
Hát éhezel, szegény gyermek ?
Pedig özvegyét gazdádnak 
Félévig ingyen szolgáltad.
Jer velem a menyországba! 
Angyalokkal márts egy tálba! “ 
Mentem. A szemem káprázott, 
Pástétomot és tortát ott 
Annyit ettem, mennyi kellett,
S pint számra állt 
Tokaji az étel mellett.
A jó angyalt meg is kértem,
Hogy adjon az útra vélem,
De szelíden válaszola:
„Nem térsz te már vissza soha, 
Hanem itt maradsz az égben.“
„Nos, vén bajtárs, halljuk most már, 
A te álmod milyen légyen I “

Ez pedig szólt:
„Hát egy angyal hozzám is jött, 
Mély álmomból csak felköltött,
Félig ébren tétováztam:
„Hol vagyok ? Hol két hű társam ?
S szólt az angyal bússzelíden,
Könny rezgeti a két szemében: 
„íme, itt egy tükör nézz bel*
S szörnyű! A pokol mélyébe’
Száz évre akkor ítéltek.
Pajtás, mennyit sírtam érted I 
Más tükröt vett elő rája,
S feltűnt a menyország tája :
Pazar terem, dús lakoma,
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Legfelűl Te ültél kom a;
S haliám, hogy az angyal szólott : 
„Fiam, te már nálunk maradsz, 
Végig ilyen lesz a módod! *
Erre eltűnt tükör, szellem,
Én pedig, hogy felneszeltem, 
Köröltem a puszta tájék,
A poros út, a faárnyék,
Magánosán, elhagyottan,
Elhagyottan, csalatottan,
Hogy titeket már nem látlak,
Hogy vissza hiába várlak,
Búsúlt gerjedezésemben,
— Megbocsáttok, nem bocsáttok — 
Biz a cipót mind megettem.“

*  **
Jó barátim 1

A szegényt csak Isten ójja,
Sokszor nincs csak egy cipója;
Jő egy farkas báránybőrbe’,
Szép álmokat fest előtte,
S míg ő boldog, jár a mennybe,
A hűlt helye marad csupán 
A cipónak, fölébredve.

Pozsony. Albert József.

Kéreg a szíveken
Irta: Csite Károly.

Egy nyolc év körüli, szöghaju, 
bogár szemű kis leány sietett a mezei 
gyalogösvényen. Élénk piros szoknyá
jában a zöld vetések között úgy 
látszott messze távolból, mint egy 
kis tündér virág. Karján füles bugyiga 
korsót cipelt. Édes anyjának vitt 
fris vizet. A szegény özvegy asszony 
reggel óta tikkasztó melegben kapálta 
a burgonyaföldjét. A leányka mellett 
egy kis fehér szőrű, pár barna folt
tal tarkázott kutya ugra-bugrált 
vidáman. El-elszaladt előtte egy 
dobásnyira, meghengergette magát a 
gyepes utón. Úgy örült a kis jószág, 
hogy elszökhetett hazulról s utol
érte már a faluvégen kicsike gazda- 
asszonyát.

— Virgonc, ne szaladj oly messze, 
gyér ide, ha mondom 1 — szólitgatta 
a kis leány, valahányszor messze 
előre iramodott az ösvényen a kis 
állat.

A szomszédos taguton két ura
dalmi vadőr haladt lomha léptekkel. 
Arról folytattak eszmecserét, hogy 
mily jó volna ily hőségben egy kis 
hűs italt bevenni a csárdában. Az 
egyik még csupasz képű siheder volt, 
hórihorgas lábakkal, a másik pedig 
alacsony, zömök testű, hosszú, kajla 
bajszu, középkorú férfi volt.

A hórihorgas legény hirtelen úgy 
megállt egyik lóhere vetés végében,

mint a cövek, merően nézett a túlsó 
dűlő felé s majd örömrivalva a comb
jára csapott.

— Miska bácsi I vigadóját a hun
cut világnak, ma iszunk I

— Mi az, te ? Tán macska ? — rik
kant föl a korosabbik.

— Nem a. Egy kis kutyuska.
— Hun, te ?
— Ott ni, a kukoricás végében,
— Ahá, már látom,.. . Hála Isten, 

hogy akadt végre valami. Csülökre 
Ferke, azonnal, hogy el ne szalasszuk.

— Én is amondó vagyok. No, ni, 
egy kis leány gyerek megy utána, 
bizonyosan azoké.

— Ördög viszi, akárkié. Siess te 
át itt a kukorica-ültetés barázdájában, 
én pedig felülről kerülök elébe. Első
sorban azon legyünk, hogy a gyalog
úiról elrezzentsük.

Ezzel rohantak a kijelölt utakon.
— Virgoncka ! Nem jössz vissza 

azonnal, Virgoncka I — szólitgatta 
ismét a kis leány az előre iramodott 
állatot.

Virgonc hirtelen megállt, megfeszí
tett izmokkal s fejét magasra tartva, 
nézett a kukoricás irányában s majd 
ijedt vonitással szaladt kis gazdája 
felé. Ámde késő volt már, elébe ke
rült a hórihorgas. A kis állat rémül
ten fordult vissza s iramodott fölfelé. 
Onnét pedig a kajla bajszu bukkant 
azonnal elő.

— Ferke, vigyázz 1 — kiáltott a 
hórihorgasra.

Megrémülve vette észre a kis leány 
az üldözőket s könyörögve kiáltott 
nekik :

— Jaj, ne bántsák, kedves bácsik, 
ne bántsák a kis ártatlan Virgoncun
kat. Nem tett semmi kárt, itt az utón 
jött velem.

A kis kutya vesztét érezve, kétség- 
beesetten, szivettépően jajveszékelve 
fordult a lóhere barázdába, nyilsebe- 
sen vágtatott üldözői elől.

— Feszítsük meg inunkat, Miska 
bácsi, mert még megszökik előlünk 
a kis böstia ! — kiáltott a siheder.

— Ne bántsák, ne bántsák, sze
gény állatunkat! Nem vétett az sem
mit senkinek ! — könyörgött folyton 
remegő szívvel, könybe borult arccal 
a leányka.

Hasztalan volt, nem indította meg 
őket sem a kis leány esdeklése, sem 
a kis állat életéért reszkető könyörgő 
sírása. Mintegy fél óráig hajszolták a 
dűlőkön keresztül-kasul, mig annyira 
kifárasztották a szivszaggatóan nyö
szörögve siró állatot, hogy teljes kö
zeibe jutva hozzá, lelőhették a tagút

szélén. Csűrön vizen az izzadságtól 
állt melléje a fáradságtól lihegő két 
vad ember. S a kórihorgas még ol
dalba is rúgta, mielőtt levágta volna 
az orrát:

— Adta hitvány állatja, igy kifá
rasztani az embert.

S hogy elmentek mellőle, a kis 
piros szoknyás leányka felkereste és 
görcsös zokogással borult reá.

— Óh, te szegény, kis Virgoncom, 
megöltek azok az istentelen gyilkosok!

*
Nyolcvan fillér járt ki a két vad

őrnek az uradalmi pénztárból a nagy 
kegyetlenség árán megszerzett kis kutya 
orráért. Megittak rajta egy liter bort.

Óh én Uram, Istenem 1 mily irtóza
tos kéregnek kell lenni az ily embe
rek szivén 1 S vájjon mikor fognak 
az ily kérgek a kegyetlen szivekről 
lepattogni ?!

A magyar ev. keresztyén Diák- 
szövetség gyűlése Eperjesen.

— 1911 június 28—július 3. —
Ennek a már lapunk olvasói előtt 

ismert, adja Isten, hogy megkedvelt 
mozgalomnak újabb működéséről szá
molhatunk be. Nemes, de még min
dig nagy nehézségekkel — részben 
az anyagi, részben a szellemi közöny 
a gátló kerékkötő — küzdő munkája 
előre, felfelé halad magasabb segítő
kéz által. Munkaköre a hazánk pro
testáns theológiáin kívül, honnan első 
bajnokai kerültek ki, ma már a többi 
főiskolai rangú intézményekre is ki
terjed, sőt a középiskolai diákságot is 
figyelemmel tekinti.

A mozgalom által keltett hullámok 
— amint egy barátja az ügynek 
mondta — ma még csak a figyelmet 
keltik fel, megmozgatva az eddig 
mozdulatlan elemeket, — a jövő fel
adata, hogy a megmozgatott területet 
állandó hullámzásban tartsa, tisztítsa, 
rothadástól megóvja. A jövő feladata, 
hogy a mozgalom szent célja: az igazi 
vallásos, élő keresztyén társadalom 
megalakuljon, mely nemcsak külső
ségek teljesítésében látja a vallásos
ságot, hanem igazán életnek tekinti 
azt. Amikor annak idején a Tiszát 
szabályozták s beláthatatlan nagyságú 
területek, melyek korábban haszna
vehetetlenek voltak, kerültek meg- 
munkálhatás alá, milliónyi vagyonnal 
szaporítva a nemzet kincsét, csodálva 
bámulták, mire képes az emberi tudás 
s kitartás. S mennyivel nagyobb e 
munkánál, melynél a vízelemtől meg
hódított föld területről van szó, s a
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melynél addig hasznavehetetlen földet 
forgatott fel az emberi kultúra ter
jesztője az ekevas, az a munka, mely 
az emberi szív, a diákember, a tudo
mányos pályán működő ember szí
vének megmunkálását, felforgatását, 
termékennyé tevését, igazi nemes 
gyümölcstermését evangéliumi keresz- 
tyénségét célozza, vette munkába, s 
dolgozza csüggedetlenül. Mennyivel 
nagyobb, számokkal ki nem fejezhető 
értékkel szaporítja e munka a nem
zet vagyonát, erejét, nagyságát, mely
nek ugyan még a jövőben levő, de 
már munkába vett s élesen kialakult 
célja a Krisztus evangéliumát élő va
lóságnak tekintő, s aszerint élni akaró 
s tudó keresztyén művelt társadalom.

S ha magunk elé állítjuk ez óriási 
célt, be kell látnunk a szövetség által 
jeligéül választott szentirási helynek 
az igazságát: „Nem ti választottatok 
engem, hanem én titeket.“ (Ján. 15, 
16.)

Eperjesen, a prot. vértanuk váro
sában gyűltek össze a szövetség je
lenlegi munkásai, hogy az ev. kollé
gium díszes nagytermében tanács
kozzanak, dolgozzanak, erőt merít
senek s nyújtsanak.

A Krisztus szárnyai alatt, az ő ol
talmával gyűltünk össze, — nyitotta 
meg a konferenciát ifjú elnöke, rajta 
kell lennünk, hogy az ő vezetését 
végig megtartsuk.

S az egyes gyűlések, melyek a nap 
délelőtti s esti óráit foglalták le — 
míg a délután folyamán a résztvevők 
kirándulásokra mentek, — a gyűlé
seken elhangzott mélyen járó fejte
getések s előadások a legnagyobb 
mértékben igyekeztek e célt megva
lósítani. Jézus Krisztus alakja, meg
tartó, segítő egyénisége, a diák em
berre való rendkivüli fontossága tük
röződött vissza minden beszédből, 
melyeknek hatását még fokozta az, 
hogy a jelenlevők kiérezték belőlük 
azt, hogy nemcsak szájjal, szívvel 
is mögötte állanak, nemcsak mond
ják, maguk is vallják s hiszik az 
előadók.

Csak néhánynak a nevét említjük 
meg a sok közül. Ott láttuk az elő
adók sorában Mayer Endrét az eper
jesi theol. főiskola igazgatóját, Báró 
Podmaniczky Pált, pozsonyi theol. 
magántanárt, Pongrácz József pápai 
theol. tanárt, Dr. Schimmert Gusztáv 
budapesti orvosprofesszort, Forgács 
Gyulát, Victor Jánost a szövetség 
titkárait s másokat.

Csak példaként említjük a gyűlé
sek hangulatának jellemzéseként, hogy

ez alkalommal a szövetség céljaira a 
jelenlevő diákemberek 1300 koronát 
meghaladó összeget jegyeztek.

Mély benyomással, nagy haszonnal 
távoztak el a konferencia résztvevői; 
mikor utólszor együtt voltak, s le- 
fényképeztették magukat épen 99-en 
voltak. Ej de kár, hogy a 100-ik 
hiányzik, szólt valaki. Nem hi
ányzik, itt van, kiegészít bennünket 
az Úr Jézus Krisztus, mondta a szö
vetség titkára.

Igen ő ott volt, figyelt mindenre, 
segítségét továbbra nem fogja meg
tagadni azoktól, kik az ő katonái
ként álltak munkába.

Figyelmünket, résztvevő érdeklő
désünket mi se tagadjuk meg tőlük 
s szent munkájuktól!

Kiss Jenő
t h e o l .  h a l i g 1.

A földrengésekről.

Mire ezen sorokat olvassa a Ha
rangszó közönsége, arra már bizo
nyosan hallotta, vagy talán olvasta 
is Kecskemét szomorú történetét. 
Olvasta, hogy ez a derék magyar 
város úgyszólván romokban hever, 
halomra döntötte a földrengés, úgy 
hogy azok a házak is, amelyek még 
állanak, olyan igen meg vannak re
pedezve, hogy le kell őket bontani. 
A kár több millióra rúg.

E szomorú alkalomból el akarok 
egyet-mást mondani a földrengések
ről s azok okairól.

Az első kérdés természetesen az, 
hogy mi tulajdonképen az a földren
gés? Még mielőtt erre felelnék, egy 
pár apróbb jelenségre akarom az 
olvasó figyelmét felhívni, amelyek 
naponként megtörténnek velünk és 
körülöttünk.

Vájjon ki ne vette volna már észre 
azt, hogy ha ablaka alatt csak egy 
talicskát tolnak is el, bizonyos dü
börgést, finom rázkódtatást érez. 
Jobban érezzük ezt, ha házunk kö
zelében egy cséplőgépet huzatnak, 
még jobban, ha a vasút mentén tar
tózkodva, az egész vonat megy el 
mellettünk. Ilyen jelenséget tapaszta
lunk akkor is, ha egy falat döntenek 
le, vagy nagy fát vágnak ki, amely 
tárgyak nagy erővel ütik meg a földet.

Vagy mondjunk más jelenségeket! 
Vannak olyan főzőedények vasból, 
melyeknek födőjét úgy rá lehet csa
varni, hogy teljesen légmentesen zár. 
Ha most már ilyen edényben a vizet 
forraljuk, az ebből származó gőz 
nagy nyomást gyakorol az edény

oldalaira, úgyannyira, hogy az edény 
megrázkódik, sőt, ha a szelepeket 
meg nem nyitjuk, valósággal elkezd 
táncolni, végre szét is reped.

Ismét egy más jelenséget mondok. 
Ha egy nagy teknőbe vizet töltünk 
és egyik felét hirtelen felemeljük, azt 
tapasztalhatjuk, hogy a víz a másik 
felére oly erővel ütődik, hogy szinte 
megrázkódik az egész teknő.

Ezek előrebocsátása után térjünk 
most már a dologra, amelyet ez ala
pon könnyebben megérthetünk.

Háromféle okát, illetve háromféle 
magyarázatát adják a természettudó
sok a földrengésnek. Azt állítják 
ugyanis, hogy ez a mi földünk kez
detben nagy tűzgolyó volt, úgy hogy 
minden anyaga megolvadt állapotban 
volt. Csak lassan, millió meg millió 
évek folyamán kezdett kihűlni és 
megszilárdulni. De ebben az átala
kulási folyamatban a Föld belsejében 
kisebb-nagyobb üregek, barlangok 
képződtek. Ezek a barlangok, üregek 
néha beszakadnak, beomlanak, irtóza
tos nagy kősziklák nagy magasság
ból lezuhannak, és oly erővel ütőd
nek az altalajhoz, hogy a felettük 
levő szilárd kéreg megrázkódik. Ez a 
földrengés egyik oka. Ezt nevezik 
techtonikus rengésnek.

A másik oka az, hogy a Föld bel
seje még ma is izzó állapotban van. 
Oly borzasztó hőség működik benne, 
hogy eléri a 20.000 fokot. (A forró 
víz csak 100 fokos meleg.) Ez a 
borzasztó hőség a leszivárgó vizet 
egyszerre gőzzé változtatja, mely rend
kívüli erővel nyomja a Föld szilárd 
kérgét, ha kimenetelt nem talál, meg
rázza azt, néhol felemeli, ahol véko
nyabb a kéreg, ott át is töri. Az 
ilyen helyeken származnak azután a 
tűzhányóhegyek, melyek a Föld bel
sejének kéményei, szelepei. Ezt a 
földrengést nevezzük vulkánikus föld
rengésnek.

A harmadik ok úgy áll elő, mint 
a tenger-apály és dagály. Ezt ugyanis 
a Hold vonzó ereje idézi elő, még 
pedig olyankor, mikor a Nap és a 
Hold egy irányban gyakorolja hatá
sát a Földre. Valamint a cseppfolyós 
testeket, a nagy tengerek vizeit, a 
vonzási törvény értelmében maguk 
felé szívják, úgy a Föld belsejében 
még folyékony állapotban levő töme
get és roppant nagy mennyiségben 
maguk télé szívják. Mikor pedig ez 
a vonzás megszűnik, vagyis a Hold 
tovább megy pályáján, ez a bor
zasztó nagy folyékony tömeg éppen 
úgy, mint a teknőben a víz, roppant
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sebességgel a Föld ellenkező oldalába 
ütödilc és ha ott esetleg igen szilárd 
kérget ér, azt oly erővel üti meg, 
hogy a kéreg, vagyis az ottani föld 
megremeg, megrázkódik.

Vannak még tengerrengések is, a 
midőn a hajók, bármily óriási na
gyok is, úgy remegnek, mint a hi
deglázban szenvedő ember.

A földrengések néha irtózatos 
pusztításokat visznek véghez. Ilyen 
volt 1908. év dec. 28-án a mcsszinai 
földrengés Szicília szigetén, mely kö
zel 200 ezer ember életébe került,

Az egyház köréből.

Az evang. egyház szeretetmunkája.
Most van Drezdában az egészség- 
ügyi kiállítás. Hatalmas paloták, 
egymásbanyíló termek érdekesen mu
tatják az érdeklődőnek az egészség 
ügyének folytonos fejlődését. Mikor 
végigjárjuk a gazdag és tanulságos 
helyiségeket, bizonyos önérzet ébred 
szívünkben. Látjuk azt, hogy a né
metországi evangélikus egyház nagy 
mértékben kiveszi a maga részét ebből 
az áldott munkából. Ott vannak a 
missziói kórházak, a meleg égöv 
alatti betegházak rajzai és kimutatásai. 
41 kórházat, 36 klinikát, 16 ragályos 
beteg menedékházat tartanak fenn a 
misszióegyesületek; 18 misszióorvost, 
19 bennszülött orvost, 39 orvosilag 
képzett misszionáriust és 138 beteg
ápolót foglalkoztatnak. Mintegy 300 
ezer beteget kezelnek. Az egyház 
sokat törődik a kicsiny gyermekekkel 
is. Gyermekóvónőket képeztet ki. 
Jelenleg 3123 gyermekkertésznő 186 
ezer gyermek testi és lelki fejlődését 
irányítja. Van azonkívül a gyermekek
nek nyári üdülőhelye, hol új erőt 
szerezhetnek az új munkához. Van
nak egyesületek, melyek az ifjúság 
testi fejlesztését vezetik s egyébként 
is vallás-erkölcsi gondolkodását irá
nyítják. 2290 ilyen egyesület van 128 
ezer taggal. — Rendkívül érdekes a 
kiállítás azon része, mely a Bajor
országban meghonosított vándor-főző
iskolákat mutatja be. Faluról-falura 
vándorolnak s néhány hétig főzni 
tanítják az ismétlő iskolából is ki
maradt leányokat. — Külön nagy

akiket az összeomló házak és a ke
letkezett tűz pusztított el. Ilyen volt 
az 1902-ben Közép-Amerika Antillák 
nevű szigetein levő gyönyörű város, 
Martinique pusztulását előidéző föld
rengés, mely alkalommal a Mont- 
Pellée kialudt tűzhányó oly erővel 
tört ki, hogy 250 méter magasra 
dobta fel a lávát és 28 ezer 
lakosával együtt Martinique városa 
eltűnt a föld színéről. Egyik legiszo
nyúbb vulkanikus földrengés volt a 
kelet-indiai szigetvilág egyik táján, a 
Krakatao szigeten 1883. aug. 26-án,

teremben van a diakonisszák munka
köre : a betegápolás. Ez idő szerint 
20 ezer diakonissza működik. — A 
kiállítás tehát, mint láthatjuk, sok 
szépet és tanulságosat nyújt. Meg
mutatja, hogy mire képes az igazi 
élő hit, a valásosság, az egyházias- 
ság. Nekünk magyaroknak pedig pél
dát is mutat.

A lipcsei misszió ünnepe. Most tar
totta a lipcsei missziószövetség évi 
közgyűlését. Az istentiszteleten Schmidt 
Jenő pozsonyi esperes mondott egy
házi beszédet. A gyűlésen örömmel 
vették tudomásul az elnöki jelentést, 
mely szerint Indiában, Afrikában a 
kereszténység folytonosan terjed. A 
gyűlésen a misszió szent céljára gyűj
tést is rendeztek s az 1440 koronát 
eredményezett.

A zsidók terjeszkedése. A biblia
terjesztő társulat utolsó jelentése rá
mutat arra, hogy a Szentföldön milyen 
elnyomott helyzete van a keresztény
ségnek. A zsidók ezrével és tizezrével 
kivándorolnak Palesztina földére s el
árasztják azokat a helyeket, melyek 
egykor a Krisztus tanítását hallották. 
Jeruzsálem, Bethlehem, Názáreth egész 
zsidóvárosok lettek s egy zsidó rész
vénytársaság az egész Jordán völgyét 
meg akarja venni.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán- 
inneni ev. egyházkerület aug. 24-én 
és 25-én tartja Pozsonyban ez évi 
rendes közgyűlését.

A bácsi ev. egyházmegye június 
29-én iktatta hivatalukba megválasz
tott új tisztviselőit: Wagner G. Adolf 
főesperest, Dedinszky János alesperest,

mely alkalommal a sziget egyik fele 
egészen a levegőbe röpült és 36 ezer 
ember vesztette életét.

De nem folytatom tovább, hanem 
lebrulok előtted, óh mindenható Isten, 
én szegény halandó, a por gyermeke 
és áldva csudálom nagyságodat I 
Imádva rebegik ajkaim: Uram, végy 
a Te oltalmadba bennünket, mert 
Tied a hatalom mindörökké!

M. Nagy Bálint
n & d a s d i  t a n í tó .

Lelbach László dr. felügyelőt és Kiss 
Gyula másodfelügyelőt.

A pestmegyei ev. esperesség július 
5-én és 6-án tartotta Budapesten ren
des közgyűlését. Az első napon folyt 
le Sárkány Béla főesperes és Krutt- 
schitt Antal alesperes ünnepies be
iktatása. Másnap, az esperességi gyám
intézet gyűlésén, Földváry Elemér 
egyházmegyei felügyelő és gyámin
tézeti világi elnök ezer koronás ala
pítványt tett, melyet évenként 200 
koronával akar gyarapítani.

Lelkészválasztás. A felsőszeli-i, 
pozsonvmegyei ev. gyülekezet Pod- 
maniczky Pál bárót, a pozsonyi theol. 
akadémia magántanárát választotta 
meg lelkészéül. Isten gazdag áldását 
kívánjuk működésére I

Hazai ev. egyházunk és a német- 
országi Gusztáv Adolf-egyesület. A 
keresztyéni szeretet és jótékonyság 
gyakorlására alakult német Gusztáv 
Adolf-egyesület különös gonddal ka
rolta fel mindig szegény ev. egyházaink 
ügyét. így történt ez a lipcsei fő
egyesületnek ez évi közgyűlésén is 
Limbachban, ahol szegény egyházaink 
lelkes szószólóját, Scholtz Ödön 
ágfalvi lelkészt kitüntető szívességgel 
fogadták és a 4000 márkás (mintegy 
4400 koronás) szeretet adományt tem
plomépítésre a sopronmegyei Bán- 
falvának ítélték oda, a torzsai árva
házat és konfirmandus-otthont pedig 
melegen ajánlották a fiókegyesületek 
pártfogásába.

Tanítók gyűlése. A dunántúli ev. 
egyházkerületi tanítóegyesület aug. 
8 án délután 3 órakor tartja Szom
bathelyen a vármegyeház gyüléster-
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méhen III. rendes közgyűlését. A 13 
számból álló tárgysorozatból kiemel
jük a következőket: A tanítók fize
tésrendezése. Előadó: M. Nagy Bá
lint. Az ev. tanítók szolgálati viszo
nyait meghatározó szabályrendelet 
tervezete. Előadó: Koczor Márton. 
A selyemtenyésztés megkedveltetése 
népünkkel. Előadó : Kiss Gábor.

A dunántúli ev. egyházkerületi 
ének- és zenepártoló egyesület aug. 
7-én délután 5 órakor tartja meg ren
des évi választmányi ülését és köz
gyűlését Szombathelyen. Főbb tárgyai: 
harmonium beszerzése céljából folya
modó szegényebb gyülekezetek se
gélyezése ; az új énekeskönyv be
hozatalát előmozdító intézkedés; a 
tanítóegyesületi könyvtárak gyarapí
tása egyh. zeneművekkel.

A dunántúli ev. egyházkerületi 
gyámintózet aug. 8-án este 7 órakor 
tartja Szombathelyen az ev. templom
ban istenitisztelettel egybekötött köz
gyűlését.

A soproni ev. tanítóképző-intézet 
volt növendékeinek hálája. E hó 6-án 
jöttek össze Sopronban az ottani 
tanítóképző-intézet azon növendékei, 
akik 1881-ben, tehát ezelőtt harminc 
évvel tettek képesítő vizsgálatot. A 
hálás tanítványok ekkor a tanítóképző- 
intézét kebelében ösztöndíj-alapítványt 
tettek jó magaviseleté és szorgalmas 
tanító-gyermekek számára. Remélik, 
hogy példájukat más jubiláló tanítók 
is követik és a megkezdett alapot 
adományaikkal mások is gyarapítják.

Egy buzgó gyülekezet köréből. Azon 
gyülekezetek száma, melyek az uj 
énekeskönyvet elfogadták, megint 
egygyel szaporodott. Az uraiújfalui 
egyházközség közgyűlése egyhangúlag 
kimondotta, hogy már az aratási hála
adóünnepen használatba veszi az új 
énekeskönyvet. E közgyűlés elhatá
rozta egy harangalap létesítését is, 
melyre már eddig is szép számban 
tekintélyes összegeket ajánlottak föl 
a hívek.

E gyülekezet még alig egy éve 
megalakult nőegyesülete már is tanú
ságát adta buzgóságának, mikor az ol
tárt, orgonát és szószéket uj ra föstette és 
az egész templomot gyertyatartókkal 
látta el 400 koronát meghaladó költ
séggel.

Isten áldása legyen az egyházias 
érzelmű, törekvő gyülekezeten!

Itthonról.

Népességünk növekedése. Az utolsó 
népszámlálás kimutatta, hogy né
pességünk 16-8 millióról 18 3 milli

óra emelkedett. A tíz évi gyarapo
dás tehát közel másfél millió, ami 
8'9 százaléknyi emelkedésnek felel 
meg. 1900-ban a gyarapodás alig 7, 
tíz évvel előbb alig 6, 1880-ban pe
dig csak 2 százalék volt. Eszerint 
népességünk növekedése az utolsó 
tíz esztendőben, noha a kivándorlás 
sem szünetelt, elég kedvező, sőt ör
vendetes, ha tudjuk azt is, hogy a 
gyarapodás főképen a magyarlakta 
vidékekre esik. E szempontból azt 
látjuk, hogy míg az oláhok által la
kott vidék lakossága 7'4, a tótság 
lakta megyék lakossága 4-8 száza
lékkal gyarapodott, a magyarság 
megyéiben a népesség növekedése 
tíz év alatt 8‘5 százalékra emelkedett.

A termés. 44.823.800 métermá
zsára becsülte e hó elején a hivata
los kimutatás várható búzatermésün
ket. Azóta a kedvezőbb időjárás ja
vította különösen szemképződés te
kintetében a számítást És a hivata
los becsülés ma már 46,170.500 mé
termázsára teszi az idén várható 
búzahozamot.

Kincstári vetőmag-eladás. A kis
béri, bábolnai, mezőbegyesi és foga- 
rasi ménesbirtok, valamint a gödöllői 
magyar királyi koronauradalom ga
bona- és egyéb terménykészletét ve
tőmagul adja el a gazdáknak. Egy 
gazdának egy és ugyanazon gabo
nanemből 100 métermázsáig, egyéb 
magvakból pedig 10 métermázsáig 
terjedő mennyiséget engednek át. A 
vásárolt vetőmag kizáróan csak ve
tésre fordítható s kívánatra ezt köz
ségi bizonyítvánnyal igazolni is kell. 
A szükségelt vetőmagvakra előjegy
zést is kérhetnek a gazdák az emlí
tett uradalmak igazgatóságaitól, és 
pedig őszi gabonára október 1-éig, 
tavaszira pedig december végéig. 
Előjegyzési bánatpénz métermázsán
ként 1 korona.

Halálos végű virtuskodás. Vas Pál
és Simon Mihály apátfalvai legények 
kimentek a Maros folyóhoz, hogy 
lovaikat megúsztassák. Fürdés köz
ben húsz koronába fogadtak, hogy 
ki tudja hamarább a Marost átúsz
tatni. Erre nekivágtak a megáradt és 
erős sodrású folyónak, lovaikat ütöt
ték, verték, amire ezek megvadúltak 
és a legényeket a folyó közepén le
vetették. A virtuskodás vége az lett, 
hogy a legények is, a lovak is bele
fulladtak a Marosba.

Lelketlen lakásuzsora. Budapesten 
a Kisfuvaros utca 7. számú ház la
kói közül a minap tizenöt család 
hajléktalanná lett. Ennek előzménye

az, hogy a ház bérlője a csupa egy 
szobás lakásokat roppant nagy áron 
adta ki igen szegény, hetenként fi
zető munkásoknak. Az egyszobás la
kások ára hetenként 14—18 korona 
volt. A szegény munkásnép fizetett, 
amíg bírta. De a bérösszeg nagysága 
csakhamar lehetetlenné tette a fize
tést, amire bekövetkezett a kilakolta
tás. Egyszerre tizenöt család, mint
egy száztíz lélekkel vált hajlékta
lanná.

Egy magyar aviatikus sikere. Zsélyi 
Aladár szerencsétlen kísérlete után 
már-már azt hittük, hogy a magyar 
aviatikának nincs jövője. És ime 
egyszerre megjelenik a levegő urai 
között egy huszonhat esztendős, csi
nos, barnaarcú, szarvasi születésű 
magyar ifjú és Bécsújhelytől Buda
pestig tett bravúros levegő-útjával 
egyszerre Magyarország felé fordí
totta az aviatika barátainak figyel
mét. Július 19-dikén Székely Mihály 
honfitársunk az aviatika hősévé lett. 
Reggel öt órakor szállt föl iskolagé
pével Bécsújhelyben. Miután az ily 
kisebbszerű gépet hosszabb útra nem 
lehet ellátni kellő mennyiségű ben
zinnel, útközben három helyen: a 
mosonmegyei Miklósfalván, Győrben 
és Esztergom közelében leszállóit, 
hogy az őt követő automobilról ben
zint vegyen föl. Győrben a nagy 
szél miatt 8 órát töltött. Budapestre 
este 9 óra felé érkezett. A rákosi 
repülőtéren máglyafény mellett nagy 
sokaság várta, mely azután örömri- 
valgással, majd pedig lelkesen a Him
nuszt énekelve fogadta az aviatika 
magyar hősét.

Az első gyermekgyógyitó intézet 
fölavatása. Balatonalmádiban Zichy 
János gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter julius 30-án avatja föl az 
első magyar gyermekgyógyitó intéze
tet (gyermek-szanatóriumot). Az avató 
ünnepségen az összes balatoni fürdők 
résztvesznek.

Alapítvány árva gyári munkáslányok 
részére. Az országos selyemtenyész
tési felügyelőség a selyemfonálgyár
tással foglalkozó gyárak némelyikénél 
munkásotthonokat létesített a foglal
koztatott leánymunkások részére. 
Ezekben az otthonokban azok a sze
gény, elhagyatott leánygyermekek 
nyernek elhelyezést, kik tizenkettedik, 
illetve tizenötödik életévüket betöltvén, 
a gyermekmenedékhelyekből elbocsát
tatnak. Az otthonokban a leányok 
gyári foglalkoztatásuk mellett gondos 
felügyelet alatt állanak s továbbra is 
oktatásban részesülnek. Keresetükből
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napi ellátásukra csak 40 fillért vonnak 
le. A keresettöbletet postatakarékba 
helyezik, úgy hogy a munkásnő húsz 
éves korában — ha az otthonból ki
lép — ezer korona készpénzzel kezd
heti meg életét.

Az országos Protestáns Patronázs- 
Egyesület választmánya Antal Gábor 
ref. püspök elnöklésével ülést tartott 
s elhatározta, hogy a Dunaalmáson 
levő Kerkápoly—Bodor-féle szeretet- 
házat kibővíti. A szeretetház eddig 
csak 25 gyermek befolyására volt 
berendezve, a bővítés után azonban 
50 gyermek talál benne gondozást. 
Az építésnél a kiküldött bizottság 
figyelembe vette a modern egészség- 
ügyi követelményeket és a szeretet- 
házat a szükséges mellékhelyiségek
kel és teljesen elszigetelhető beteg
szobával látja el. A munkálatokat, 
melyek már előrehaladtak, az ősz 
folyamán befejezik, úgy hogy nov. 
havában a szeretetházat már átadják 
rendeltetésének.

A tüdövész ellen. A hivatalos lap 
közli, hogy a belügyminiszter a tüdő
vész ellen való küzdelem sikeresebbé 
tétele céljából létesítendő országos 
bizottság elnökévé, kormánybiztosi 
minőségben Müller Kálmán bárót, az 
országos közegészségi tanács elnökét, 
s ugyané bizottság főtitkárává Fáy 
Aladár dr. királyi közegészségi főfel
ügyelőt nevezte ki.

A komáromi földrengés. Kecskemét 
pusztulása megújítja emlékét annak 
a nagy földrengésnek, mely 1763-ban 
Komárom városát romba döntötte s 
amelyről egyik regényében Jókai is 
megemlékezik. Akkor, junius 28-án, 
egykorú feljegyzések szerint össze- 
dült 7 templom, 279 ház, megrongá
lódott 785 épület és elpusztult 63 
emberélet. Messze elhallatszott a 
ponyvasátrakban összegyülekezett nép 
meg-megujuló buzgó éneklése: Ne 
szállj perbe én velem, óh én édes 
Istenem!

Az ország dolgáról.

A képviselőhöz néhány napi szünet 
után áttért a védöerö-javaslat tárgya
lására. Mindjárt kezdetben lehetett 
látni, hogy az ellenzék erős harcra 
készülődik. A harc meg is indult. 
Kezdetben a ház méltóságához és a 
tárgy fontosságához mért fegyverekkel 
folyt a küzdelem. A honvédelmi mi
niszter tartalmas beszédben védte a 
javaslatot, Apponyi az ellenzék állás
pontját világította meg mély meggyő
ződéssel, erős okokkal. Azóta azon-
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bán a komoly tárgyalást üres lárma, 
taktikázás, az u. n. technikai ohstrukció 
váltotta fel. Az utolsó napokban újabb 
lendületet adott a vitának Andrássy 
és Tisza nagyhatású beszéde.

A főrendiház jul. 21-én tartott 
ülésén az 1911. évi költségvetés volt 
a legfontosabb tárgy. Ennek kapcsán 
felszólalt Gyurátz Ferenc dunántúli 
ev. püspök és helyeselte, hogy a mi
niszter nem akarja államosítani az 
összes iskolákat, mert ott. ahol a 
népet jogok és kötelezettségek kötik 
az iskolához, ott sokkal nagyobb az 
érdeklődés az iskolaügy iránt. Szük
ségesnek tartja oly törvény alkotását, 
mely följogosítja a minisztert arra, 
hogy a felekezeteknek népiskolák és 
tanítóképzők építésére segítséget ad
jon. Az 1600 koronás papi kongruát 
fel kell emelni, mert a papok fontos, 
szent ügyet szolgálnak; azonkívül 
fizetésüket megfelelő ötödéves kor
pótlékkal kellene kiegészíteni. Kéri 
általában a protestáns egyházak na- 
gyobbarányu segítését, de azért a 
szekularizációra nem gondol, nem 
irigyli másnak a vagyonát, csak azt 
óhajtja, hogy az 1848. évi XX. tör
vény értelmében biztosítsák a prot. 
egyházak részére is a megfelelő ará
nyos javadalmazást.

Zichy János gróf vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a felszólalásra 
válaszolva, ígérte a felekezeti iskolák 
támogatását, elismerve a papi kongrua 
fölemelésének szükségét és megigérte 
az 1848. évi XX. t.-c. fokozatos 
végrehajtásának intézményszerü ke
resztülvitelét.

Laszkáry Gyula ev. egyházkerü
leti felügyelő köszönetét mondott a 
miniszternek ígéreteiért.

A nagyvilágból.

Montenegró és Törökország. Rég
óta feszült a viszony e két ország 
között. Fokozza a feszültséget az al
bánok folytonos lázongása a török 
uralom ellen. Az albán fölkelőket 
titokban a montenegróiak támogatják. 
Úgy látszik a háború a két ország 
között előbb-utóbb mégis csak kitör.

Az elűzött perzsa sah hazatérése. 
A perzsa nép két évvel ezelőtt űzte 
el trónjáról uralkodóját, Mohamed Alit, 
és arra kötelezte, hogy Oroszország
ban telepedik le és a perzsa alkot
mányos uralom ellen nem tesz sem
mit. A napokban az elűzött sah 
váratlanul visszatért Perzsiába, ahol 
jelenleg a viszonyok igen zavarosak, 
egyes törzsek fellázadtak, veszedelem-
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ben van maga a főváros, Teherán 
is, és a jelenlegi kiskorú sah kormánya 
nem tudja a rendet fentartani. Moha
med Ali számit volt híveinek támoga
tására és csapataival két oldalról 
nyomul előre Teherán ellen, melyet 
nyolc nap alatt akar elérni. Hogy 
terve sikerül-e a legközelebbi napok 
eseményei fogják megmutatni.

Az elűzött király Ígérete. Manuel 
volt portugál király megigérte, hogy 
ha ügye diadalra jut, anyjának és a 
jezsuitáknak megtiltja a Portugáliába 
való visszatérést.

Földrengés Ausztriában. Innszbruk- 
ban és Hallban julius 18-án este 9 
óra 22 perckor erős földrengést érez
tek, a melyet földalatti dörgés kisért. 
A halli sóhegyekben erős földcsuszam
lás volt.

Oroszország termése az idén nem 
jó. Némely vidéken a szükségletet 
alig elégíti ki. Azonban van még ta
valyról nagymennyiségű gabona az 
országban, mely most piacra kerül 
és némileg ellensúlyozza az idei rossz 
termést. Ezt a termésértékesitő politi
kát az orosz bankrendszer csinálja, 
mely a mezőgazdasággal a legszoro
sabban összeforrott.

A Harangszó perselye.

Az evang. sajtóalapra eddig 138 
K 02 fillér folyt be. Újabb adomá
nyok : Battyándi gyülekezet 5 K Bo- 
dóhegyi gyülekezet 5 K. Körmendi 
gyűl. gyámintézet 5 K 28 fill. 
Uraiujfalui gyűl. gyámintézet 5 K 
70 fill. A vasi Közép egyházmegyei 
gyámintézet 10 K. A tési gyülekezet 
offertóriuma 1 K 76 fill. Összesen : 
170 K 76 fill. Kérjük a gyülekezetek 
és egyháztagok további szives ado
mányait.

Pályázat.
A jánosházi (Vasm.) ujannan ala

kult leánygyülekezet az ősszel meg
nyíló iskolájában a tanitói állásra pá
lyázatot hirdet. Törzsfizetés: 1000 K 
a törvényszerinti korpótlékokkal; szép 
uj lakás és kert. — Esetleg az iparos- 
tanoncok oktatásáért 3—400 korona 
mellékjövedelem.

A szükséges okmányokkal felsze
relt kérvények aug. 10-ig alulírott 
lelkészhez küldendők.

Kissomlyó, 1911 julius 12. (u. p. 
Jánosháza).

Tompa Mihály
ev. lelkész.
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K Ö R M E N D E N
Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együit.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony-

I  
I  
I  
I  
I

!órákat éjjeli is- |  
métlő verésre. I  

Toronyóráim f  
teljesen vert |  

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman * 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- f  
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi *
toronyórák pontos kijavítását és átalakítását több évi jótállás mellett. I

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FR IG Y ES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb h a ran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércböl, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lap itta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés.
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  

Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se  törje  a fe jé t azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI
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Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Nyomatott Wellisch Béla villamttzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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VA Z 4 & & & Q &  I 1 É P t  A F.
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, -kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

H alo tti ének .
Saját dallam.

Virág lehervad, ha jön ősze, 
Nyáréjen csillag leesik;
Az erős csert szél töri Össze,
S szív elsiratja kedvesit. 
Bölcsömhöz oly közel koporsóm — 
Én Istenem, ez itt a sorsom I

De az én sorsom, oh nagy Isten, 
Kies helyre esik am ott:
Van hitem, hogy bút édesítsen,
S a sebre hintsen balzsamot.
A szebb élet az égben ott van — 
Meglátlak ott, kedves halottam.

Sántha Károly.

A munka isteni szolgálat.
in.

Mikor az utóbbi hetekben a hír
lapokat bejárta a kecskeméti borzal
mas földrengésnek a híre akkor tele 
voltak a lapok azokkal a részvét
nyilatkozatokkal, amelyekben az or
szág és a külföld vezéremberei, váro- 
sai, egyesületei kifejezték együttérzé
süket, sajnálatukat a virágzó magyar 
város romjain kesergő lakosságnak. 
Hanem az általános részvét meleg

hangjaiba kellemetlen hang is vegyült: 
azt is hírül hozták az újságok, hogy 
a város mesteremberei olyan nagy 
bérigényekkel állottak elő, hogy a 
lakosság alig alkalmazhatta őket még 
a pillanatnyi segítségre is. Pedig első 
sorban ezeknek lett volna kötelessé
gük testvéri indulattal a segítségnyúj
tás. Ha megszólalt volna szívükben 
a felebaráti szeretet magasztos hangja, 
— munkájuk bizonyára az Isten előtt 
is kedves munka lett volna, isteni 
szolgálattá tette volna azt a felebaráti 
szeretet!

Érdemes volna minden munkás
embernek megtanulni és követni 
ezt a nagy igazságot: a munkát is
teni szolgálattá a felebaráti szeretet 

j teszi. Bizonyára nagyobb kedvvel vé
geznék akkor minden dolgukat, mert 
a csüggedő karnak, a lankadó sziv- 

j  nek erőt adna az a gondolat, hogy 
nem hiába fárad: Istennek és ember
nek tesz munkájával szolgálatot. 
Gondoljunk csak arra, hogy a gyári 
munkások közt százszámra akadnak 
olyanok, kiknek évről-évre minden- 

J nap nyolc-tíz óráig ugyanazt az apró- 
| lékos munkát kell végezniök, pl. min

dig egyforma géprészeket készíteniök. 
Lehet-e csodálni, ha az ilyenek min
dennek tekintik munkájukat, csak 
isteni szolgálatnak nem és szabad-e 
rossz néven venni, ha az ilyenek a

vasárnapi pihenés idejét ugyancsak 
bőven ki akarják ám használni ? I De 
mig munkájukat hűséggel és becsü
lettel végzik, addig mindig büszkén 
vallhatják, hogy megérdemlik ember
társaik becsülését és háláját, mert 
hiszen hogy a világ előrehaladhasson, 
szükség van az ő jelentéktelennek 
látszó munkájukra is, amelyhez talán 
egyiküknek sem volna kedve és ereje; 
— büszkén vallhatják, hogy ők a 
felebaráti szeretet szolgálatában álló 
hősök 1 — „Nincsen senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki az ő 
életét adja felebarátaiért“, — mon
dotta Jézus. Az életet föl lehet áldozni 
az emberekért máglyán, vérpadon és 
kereszten, de föl lehet áldozni a ki
csinyesnek látszó mindennapi mun
kának a teljesítése által is. És ki tudja, 
hogy nem azok tesznek-e nagyobb 
szolgálatot az emberiségnek, akiknek 
nem egyszer hullanak a vércsöppjei, 
hanem akik mindennap vért izzad
nak, hogy a világ kereke megint 
egyet fordulhasson 1 ?

Az emberek nem is sejtik, hogy 
hivatásuk hűséges teljesítésével mi
lyen megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesznek embertársaiknak! Ezelőtt 
mintegy két századdal keletkezett 
Angliában a quäkerek felekezete. E 
felekezetnek nagyobbrészt kisiparosok 
és kiskereskedők voltak a tagjai. De
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ezek az egyszerű emberek a lehető 
legkomolyabban igyekeztek arra, hogy 
mesterségüket, üzletüket becsületesen 
igazi keresztyén szellemben űzzék és 
vezessék. Es mi volt törekvésük 
eredménye? — Sokan kárt szenved
tek becsületességük miatt, de végre 
is világító, ragyogó példaképei lettek 
a becsületes kereskedőknek és ipa
rosoknak, példaképei minden becsü
letes embernek és hazájukat hatal
mas lépésekkel vitték előre a jólét és 
boldogság országa felé.

És hogy a nőknek is hozzak föl 
példát az önmegtagadó munkásságra, 
mely a munkát igazi isteni szolgá
lattá teszi: élt a múlt században 
Angliában egy leány, aki nem ok 
nélkül kecsegtette magát azzal a szép 
reménnyel, hogy valamikor még hí
res irónő válik belőle. Ez a leány 
egy nagytehetségű, de szegény ifjúnak 
lett a hitvese, de amiről olyan szé
peket álmodott, az sohasem lett va
lósággá. Hamarosan be kellett látnia, 
hogy szép terveiről le kell mondania, 
ha hitvesi kötelességét, betegeskedő 
férjének hűséges gondozását teljesí
teni akarja. De mikor meghalt, akkor 
férje az egész világ előtt vallotta, 
hogy egyedül nejének hűséges mun
kája és gondozása által lett csak ő 
azzá, amivé lett — és ez a férfiú 
népének legnagyobb történetirója, ko
rának legnagyobb embere volt. A 
hálás férj később egy megragadó 
életrajzban dicsőséges emléket emelt 
önfeláldozó nejének, aki halála után 
lett ezrek példaképévé. Vájjon jobb 
szolgálatot tett volna-e ez a nő a 
világnak, ha hitvesi kötelességeit el
hanyagolva egy pár, most már a fe
ledés ködébe vesző könyvet hagyott 
volna hátra az utókornak ?!

Azok tehát az emberiség legna
gyobbjai, akiknek munkáját a fele
baráti szeretet isteni szolgálattá teszi. 
Lehetnek ezek a nagyok sokszor 
„névtelen hősök* : apák, akik nap
nap után kezükbe veszik a szerszá
mot, az ásót, a tollat, anyák, akik 
önfeláldozással gondoskodnak a me
leg családi hajléknak a boldogságá
ról. De én azt gondolom, hogy ezek 
a névtelen hősök mégis hősök, mégis 
nagyok, mert nagyon közel állanak 
a világtörténelem legnagyobb alakjá
hoz, a Jézus Krisztushoz, aki azt 
mondta, hogy az emberek fia nem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon másoknak.

Zongor Béla.

A vendég.
Egy szép mondából olvastam, 

hogy édes Üdvözítőnk lenézve égi ho
nából a földre, elhatározta, hogy ismét 
testet ölt, az emberek között meg
jelenik és megtudja, vájjon tudnak-e 
még szívből imádkozni, szeretik-e őtet, 
és midőn asztalhoz ülnek, meghívják-e 
vendégül?

Egy este egy erdő szélén szállott 
le, koldusnak öltözve, felkereste a 
legközelebbi falut. A falu végén szép 
kastély állott, kivilágítva minden ab
laka. Itt bizonyára szívesen fogadják 
a szegény koldust — gondolta magá
ban, mert itt kerül a sokból a szegény
nek. De nemcsak ezért, hanem akit 
az Ur megáldott, bizonyára hálás szív
vel emlegeti Isten nevét s törekszik 
megvalósítani az Üdvözitő akaratát : 
amit eggyel az én kicsinyeim közül 
tesztek, énvelem teszitek, a jókedvű 
adakozót szereti az Isten.

Bátran tért be a kastélyba. 
Nem hiába volt kivilágítva. Ven
dégség volt, asztalnál ülnek. De 
nem hallotta, hogy a vendégsereg 
közül akadt volna egy is, ki őt meg
hívta volna vendégül, ki így szólott 
volna : Jövel Jézus, légy vendégünk, 
áldd meg amit adtál — kérünk. Ezen 
imádság helyett az öröm, vigság, ne
vetés, sőt olyan szavak hallatszottak 
ki, melyek megbotránkoztatták volna 
nemcsak az Üdvözítőt, hanem minden 
jobb érzelmű embert. Elszomorodva 
hallja a jókedvnek ilyen lealázó kitöré
seit. Hiszen ahol ő jelen van, ott az em
berek nem így költik el Isten áldását. 
A jókedv onnét sincs kizárva, de 
meggondolatlan szavak, trágár dalok 
nem hagyják el az ő jelenlétében 
senkinek ajakát. De talán nem vet
ték őt még észre, azért nem mérsé
kelik jókedvüket, gondolta magában. 
Azért megszólít egyet a szolgák kö
zül, alamizsnát kérve tőle: „Adjatok, 
adjatok, amit Isten adott“. A szolga 
azonban — bizonyára urától tanulta
— durván kiutasította, sőt az ebeket 
is utána uszítá. Ha az a gazdag űr
— gondolta magában — őtet sze
retné, bizonyára sem ily féktelen szen
vedély között nem mutatna utat, sem 
a szegényt alamizsna nélkül el nem 
bocsátaná, hanem kiadta volna uta
sításba : egy szegényt se bocsássatok 
el alamizsna nélküli

Ilyen durva bánásmódra mi embe
rek, ha isteni hatalmunk lett volna, 
mit tettünk volna ? Ugyebár meg
átkoztuk volna a házat gazdástul 
együtt. Azt kívántuk volna, vagy tűz 
pusztítsa el, vagy a föld nyelje el,
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vagy legyen gazdája olyan küszöb
ről küszöbre járó koldus, mint mi 
vagyunk. így tettünk volna mi, de 
az üdvözitő szerető szívében a bosszú 
sohasem talált helyet. Ő előtte az 
átok szó is ismeretlen, ő csak saj
nálkozni tud a megtévedt életen. Mert 
lelki szemeivel látja, hogy a köny- 
nyelmüség kastélya mellett ott lesel
kedik már a késő bánat büntetés 
gyanánt, hogy aki Isten iránt hálát
lan, az is érezni fogja embertársai 
részéről, talán épen azoktól, kik most 
asztalánál ülnek, a hálátlanságot. Azt 
a házat, ahol a könnyelműség terít 
naponként asztalt víg lakomára, ahova 
az Üdvözítőt vendégnek soha meg nem 
hívják, hogy az erkölcsöket védje, a 
morzsákat a szükség számára felsze
degesse, nem kell megátkozni, nem 
kell tűzzel elpusztítani, pusztul az 
magától is.

Szomorúan folytatja utjátaz Üdvö
zitő, azon nehéz gondolattal foglal
kozva, hogy ahol adhattak volna, nem 
adtak, hálát nem éreznek, minek 
nézze akkor meg a szegény embe
reket 1 Nekik maguknak is kevés a 
falat, vesződség a sorsuk, fekete a 
kenyerük, alacsony a házuk, mind
ezekért nem is érdemes hálát adni.

De ime egy alacsony kunyhóból 
világosság látszik, a nagy család ép 
most ül az asztalhoz, a családapa az 
asztalfőn, az anya meg fenforgolódik, 
az egyszerű cseréptálban szegényes 
étel gőzölöghet, mégis minden szem 
vágyódva tekint a tál felé. Hirtelen 
nagy csend támad a szobában, a 
kezek összetéve, az édesapa ajakéról 
elhangzik az asztali imádság, a legki
sebb gyermek még meg sem érti, mégis 
utána mondja: Jövel Jézus légy
vendégünk, áldd meg, amit adtál — 
kérünk. Ámen. Csak ezen imádság 
után fognak az evéshez.

Mivel pedig az Üdvözítőt vendégül 
hívták, szívesen fogadta a meghívást. 
Ma is ahova őt hívják, megje
lenik.

Belépett az egyszerű, sőt sze
gényes szobába, szívéből köszöntve 
a családot: békesség e háznak!
Meglepetve az idegen megjelenésén, 
de meg nem ijedve, fogadá az apa a 
köszöntést. Az édesanya pedig felkelt 
a helyéről, a koldust ülteté oda. Hi
szen a ház asszonya máskor se ér 
rá a többivel leülni, meg őneki oly 
kevés elég, csak a többinek legyen. 
Ha érzi is, hogy még éhes, nem mu
tatja, minek rontaná el a többi ét
vágyát, vagy melyiktől vegye el ? Az 
urától, vagy a gyermekei elől ? Szóval



a szívességből a szegénységben is 
került Üdvezitőnknek hely is, egy kis 
szerény vacsora is, sőt éjjeli szállás is.

Midőn a vacsorának vége volt, 
nem szálltak el az asztaltól, mint a 
legtöbb helyen szokás, télretolva tá
nyéraikat, beledobva zörgéssel a ka
nalat, széket tolva, döntve, egymás
sal civakodva, vagy elégedetlenkedve, 
hanem a megelégedés összetette ke
zét, az apa ajakéval igy imádkozik : 
,.Aki ételt adott, neve legyen áldott. 
Ámen.“

Szegényes volt a vacsora, de 
ahol a Megváltó jelenlétében költik 
el, ott az asztalhoz ilyen jó csa
lád ül le, az asztaltól ilyen megelé
gedett, szerető szívek kelnek fel.

Még egyszer hallotta a vendég a 
családot imádkozni. Ugyanis az édes
anya lefekteté gyermekeit, nem kel
lett már őket figyelmeztetni, elkezd
ték, elmondták betanult imádságukat. 
A legkisebbel az édesanya együtt 
imádkozott. Az anya előmondta, 
a kicsike, sokszor hibásan bár, utána 
gagyogta.

Nemcsak azért, mert a Megváltó 
is köztük volt, hanem azért is, a ki 
imádsággal, magával leszámolva hajtja 
fejét álomra, lehetetlen, hogy nyu
godtan ne aludjék: nyugodt lélekkel 
hajtják fejüket álomra.

Reggel szívélyes búcsút vett a ven
dég a családtól, megköszönve a ven
dégszeretetet. Elhagyva a hajlékot, 
még egyszer visszatekintett a házra, 
azon gondolkodott, előbb büntethetett 
volna, nem tette, mert a büntetés 
már a kastély előtt leskelődött, most 
áldhatna, tegye-e ? De mivel áldja 
meg őket ? Gazdagságot adjon nekik ? 
Hátha az ő szívük is megkérgesedik ? 
Hátha ezek is elfelednek hálát adni ? 
Hátha a mostani egyszerűséget a 
pompa váltja fel, a szorgalmas dolgos 
életet a dorbézolás ? Minek áldaná meg 
ezt a házat, meg van ez már áldva, 
ilyen szegénységtől, nincs messze az 
Isten I

HörÓDyi Lajos, ev. leik.
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Egyetemes papság.
Irta: Bándy János.

A „Harangszó“ szives lapozgatói 
ha a fenti címet olvassák, nem gon
dolom, hogy mindnyájan tisztában 
volnának annak értelmével és talán 
— megmagyarázatlanul — mintegy 
gondolkozóba esnének, hogy váljon 
mit jelentenek ezen szavak. ?

Miután én az „Egyetemes papság“- 
ról akarok egyet-mást elmondani, te

HARANGSZÓ.

hát legelső sorban is annak eredetét 
kell, hogy feltüntessem.

Midőn nagy Lutherunk — a hal
hatatlan reformátor elszakadván a 
régi megromlott egyháztól és egy új 
tiszta evangéliomi tanításon alapuló 
egyházat szervezett — ennek felvi
rágzását, megerősödését szerves ösz- 
szekapcsolódását az egyetemes pap
ság elvének kimondásával tartotta 
elérhetőnek.

Tudjuk ugyanis mindnyájan a re- 
formátió történetéből, hogy a kath. 
papság teljesen kivált a népből, nem
csak életében, de ruházatában is 
megkülönböztette magát a laikus 
néptől. Szóval egészen külön papi 
osztályt alkotott, mely osztálynak 
mind az anyagiakban, mind a szel
lemiekben rendkívüli hatalmat tulaj
donított. A népnek a papi dolgokba 
semmi beleszólása nem volt és tűrni 
kellett a zsarnokoskodást s amellett 
a vakságban való neveltetést. Mihelyt 
azonban Luther Márton a világosság 
fáklyáját kezébe ragadta, első dolga 
volt, hogy ezen zsarnoki eljárást a 
népnek lelkiidvességére, különösen 
pedig a népnevelésre nézve nagyon 
is kárhoztatta, ugyanazért a protes
táns felekezetet az egyetemes papság 
elve alapján szervezte. Vagyis azt 
kívánta, hogy követői mindannyian 
papok (oktatók) legyenek, kiki saját hi
vatása körében. A lelkész legyen pap 
a templomban az oltár előtt, a szó
széken, de legyen pap azonkívül is 
híveinek anyagi és szellemi tekintet
ben való vezetése és tanácsadásban. 
A tanító legyen pap az iskolában, 
amidőn a gyenge gyermeki szivekbe 
becsepegteti az Isten, haza, szülők és 
embertársak iránt való önzetlen sze- 
retetet. Az édesanya legyen pap a 
gondviselésére bizott kis családban, 
amidőn a gagyogni kezdő ártatlan 
kis gyermekének az első oktatást 
ilyenformán adja meg: „Kis kacsóid 
összetéve szépen — Imádkozzál édes 
gyermekem I “ Az apa legyen pap a 
család körében olyformán, hogy min
den szép és nemes cselekedetben 
maga járjon elől jó példával. Legyen 
családjának gondos vezetője a reájuk 
várakozó dolgokban, legyen útmuta
tója ezen dolgoknak mikénti teljesí
tésében, legyen serkentője Isten házá
nak minél gyakrabban való látogatá
sában. A háznál a rend fentartása 
kedvéért soha ne adjon okot rendet
lenségre, illetlen beszédre, kicsapon
gásra való hajlandóságra, nehogy a 
család nevendéktagjai mintegy ön
kénytelenül is elsajátítsák a rossz
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tulajdonokat és felnevelkedvén sok
szoros mértékben teremjék meg ál
datlan gyümölcseiket!

De nemcsak a templomban, isko
lában és családban tartozik pap lenni 
a hivatott vezető egyén, hanem álta
lában az emberi társadalomban is 
kell, hogy megfeleljen minden egyén 
papi tisztének, mellyel az egyetemes 
papság elvénél fogva felruháztatott 
és megbizatott.

Hogyan és miképen ? Lássunk erre 
néhány példát!

1. Egy felnőtt atyánkfia megy a 
falun végig dolga után és mentében 
látja, hogy egy fiúcska rázza, cibálja 
a gyenge csemetét, mely a ház előtt 
ékeskedik kezdődő szép lombjával. 
Ahelyett, hogy tovább folytatná útját, 
odamegy a fiúhoz és eltéríti a kár
tétel helyétől, megmagyarázván tet
tének rossz következményét ilyen
formán : „Ne rongáljad az élőfát, Ne 
tépd lombját, sem virágját, Hiszen 
Isten teremtette, Hogy hasznunk le
gyen mellette! Lombja tisztítja a le
get, Gyönyörködteti a szemet. Gyü
mölcse, fája hasznot á d : Ültesd, kí
méld, ápold a fát!“ — Aki így cse
lekedett, az bizonyára igen szép papi 
kötelességet végzett.

2. Egy másik atyánkfia útjártában 
meglát egy pajkos fiút, aki a neve
letlen hasznos kis madárfiókákat szedi 
ki a fészekből és kegyetlen kínzá
sokkal küldi a másvilágra. Odamegy 
hozzá és a legkomolyabb szavakkal, 
sőt ha éppen szükséges, még köny- 
nyebbszerű ütleggel is figyelmezteti 
meggondolatlan és kegyetlen eljárá
sára, mondván: „Ne szedd ki a ma
dárfészket, ne kövess el ily nagy 
vétket! Az is szereti kicsinyét, Hagyj 
te a madárnak békét!“ — Ezen 
atyánkfia is igazi pap volt, mert jó- 
szándékú munkát végzett.

Nehány példát még a következő 
számban is elmondok.

Fohászok.
Ha öröm lesz részem, ha rám tör a bánat, 
Hova mennék Uram? Megyek csak utánad. 
Egyedül jó utón veled járok, tudom.
Ó, vezess hát, kérlek, Megváltó Jézusom.

Ámen.
*

Atyám, áldott Istenem,
Ne hagyd felejtenem,
Hogy nem sokáig tart itt 
Múlandó életem.
Bölcsen használjam azért,
Amit nyertem tőled;
S másoknak is javára 
Éljem át időmet Ámen.

Szalay Mihály.
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Laczika hite.

Az orvos úr arról volt nevezetes az 
egész községben, hogy templomba 
sohasem já rt; senkinek a hitével nem 
törődött, a magáéval legkevésbé; 
mert hiszen a mije valakinek nincs, 
azzal nem is törődhetik.

És ha valaki mégis egyszer-más- 
szor erre a kérdésre terelte a beszé
det, — amint hogy meg is történt 
egy alkalommal, mikor a falu ke
resztény boltosánál többen, — köz
tük a doktor úr is, együtt voltak, 
hogy fesztelen jó kedvvel elköltsék 
azt a barátságos vacsorát, a melyre 
a szives vendéglátó meghívta őket, 
akkor a mi doktorunk, — akárcsak Pi
látus az igazságról, — oly fitymáló- 
lag nyilatkozott arról, a mit a töb
biek, a kik ott voltak, üdvösségük 
forrásának tekintettek, ezt mondván:

Mi a h it!!
A boltos mosolygott és magához 

szólította kis fiát, a közelükben vígan 
játszadozó, derűit kedélyű gyerme
ket, a még alig hét éves Laczikát, a 
ki ép akkor lett készen egy egész 
tábort képező ólom-katonáinak glé- 
dába állításával. Bizony ezeket a ka
tonákat igy rendbe hozni nem kis 
fáradságba került; sok ügygyei, baj
jal és fejtöréssel járt a csata helyé
nek kiszemelése, a zászló aljak be
osztása és mikor már arra került 
volna a sor, hogy egy generálist kell 
még csak kinevezni, hogy azután 
megkezdődjék az ütközet: — akkor 
hangzik el feléje az apus szava — 
gyengéden szólt, de azért elég hatá
rozottan, mondván : Laczikám fiam : 
Vezényeld vissza huszáraidat a ka
szárnyába, azután menj az ágyba és 
pedig mi hamarább; mert az idő 
már előrehaladt s a gyermekeknek 
ilyenkor aludni kell.

Persze hogy nehezére esett a sze
gény fiúcskának megválni katonái
tól, a kik most annyi vesződség után 
oly festői szépségben ragyognak 
előtte s a kiket nézni oly gyönyö
rűség.

Abba hagyni kedvencz játékát, mi
kor az a legnagyobb élvezetet nyúj
totta neki, leverőleg hatott gyermek
ded ielkületére. Lehorgasztott tővel 
elkedvetlenedve vesz búcsút felsze
relt ármádiájától, még egy könyörgő 
tekintetet vetett atyjára, de amint 
észrevette, arczán a hajthatatlan ko
molyságot, elfojtotta könnyeit, elszál
lásolta katonáit abba skatulya ka
szárnyába, mindeniket a maga he
lyére és megölelvén s megcsókolván 
atyját aludni ment.

íme — úgy mond az apa az or
vos felé fordulván, — ez a h it! 
Majd visszaintette a gyermeket ma
gához és jóságos, atyai szeretettel 
ezt mondta neki: Kedves fiam, ha 
te még egyszer ilyen jó bizonyít
ványt hozasz haza az iskolából, mint 
a milyen a legutóbbi volt, akkor én 
téged a nagy szünidőben felviszlek 
Budapestre nagynénédhez.

Laczika ujongott örömében ; mintha 
szárnyai lettek volna, úgy repült tova 
s úgy képzelte magának, mintha már 
is Pest felé menne a robogó vonaton 
s kis háló szobája még sokáig vissz
hangzott a szivet eltöltő öröm hang
jaitól.

A boldog apa most még jobban 
hangsúlyozva monda:

Ez a hit doktor úr 1 
Ebben a fiúban meg van a hit 

anyaga, hogy férfiúvá növekedvén 
akkor is tudjon hinni. Csak úgy en
gedelmeskedjék Istenének egész éle
tében, mint most nekem engedel
meskedett és olyan alázatossággal, 
bizalommal és szeretettel viseltessék 
mennyei Atyjához, mint most én hoz
zám viseltetett: akkor nem fog meg
fogyatkozni hitében soha.

Ábrahám atyánkat is hasonló ma
gaviselet tette a hívők atyjává.

A doktor látszólag magába szállt 
és el érzékenyül ve mondá: most töb
bet tanúltam a hitről, mint a mennyit 
sok prédikáczióból tanúihattam volna.

Thomay József
e v .  l e l k é s z .

A hittérítő fája.

A múlt század elején egy fiatal 
hittérítő ment Délafrikába s ott sok 
küzködés után gyülekezetei alapított. 
A kertjében pedig elültetett egy kis 
facsemetét. Egyszer csak fellázadtak 
a feketebőrüek a fehérek ellen, a ke
resztyéneket mind megölték, úgy 
hogy a mi hittérítőnk is csak csodás 
módon tudott elmenekülni. — Ötven 
évig senki se említette ezen a vidé
ken Krisztus nevét. Ekkor új hitté
rítő érkezett, ki újra folytatta a meg
kezdett munkát. Kertjében egy hatal
mas, árnyas fa alá gyűjtötte össze 
az igazság vizére szomjuhozókat. 
Köztük ült egy őszhajú öreg ember 
is, ki szemmelláthatóan mélyen meg
indulva hallgatta a szent tanítást s 
könyező szemekkel nézegette a lom
bos fát. Azután odament a hittérítő
höz és így szólt: téged a Krisztus 
küldött ide. Ötven évvel ezelőtt 
ugyanitt egy másik tanított minket,

aki ezt a fát elültette. Fiatal voltam 
még, ő tanított és megkeresztelt. Neki 
el kellett menekülnie, de engem az 
Isten kegyelme megőrzött. Most már 
tudom, hogy miért. Hogy neked el
mondhassam : ne félj, az Isten meg
védelmezi és nagyranöveli azt, mit 
elültetett. — A hittérítő megindultan 
hallgatta az öreg beszédét és áldotta 
az Isten nevét. Az Ur pedig megen
gedte, hogy a hittéritő fája alatt so
káig, eredményesen hirdethesse a ke
resztyén vallás igazságait.

Bűnöd megbocsátva.

i.
Szól a harang reggeli imára,
Leborulok az Úr oltárára,
Arra kérem az én Istenemet,
Gyógyítsa meg nevelt gyermekemet.

Beteg annak a teste és lelke,
A szenvedély uralkodik benne, 
Gyermekkorban bűn útjára tévedt, 
Mentsd meg Uram, én Istenem ötét.

Szőke fürtös angyal fejedhajtsd vállamra lányom, 
Apád után atyád leszek, árvaságod szánom, 
Megvédelek, fölnevellek, Isten legyen velem, 
Imádkozzál, imádkozzál velem, édes gyermekem.

II.

Szól a harang délesti imára,
Ráborulok az Úr oltárára,
Aldlak téged, szívből áldlak, Isten, 
Gyermekemért, akit fölneveltem.

Egészséges annak teste, lelke,
Szilárd jellem uralkodik benne,
Erény s vallás legszebb koronája,
Aki látja, csak dicséri s áldja.

Kinyílt virág, ég áldása, szép hajadon lányom, 
Teéretted jó atyámat, Istenemet áldom: 
Jóságoddal, imáiddal, elmúlt lelkem kínja, 
Szivem súgja, Isten mondja: „bűnöd meg-

[bocsátva.“

Adorján Ferenc.

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Emelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 %, szélessége 39 
%n. Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér. 
Szállítási költség (csomagolás és portó) 
1—2 képnél 20 fillér, 3 vagy 4 kép
nél 40 fillér. Megrendelhetők: Kapi 
Béla ev. lelkésznél Körmenden.
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Az egyház köréből.

Kitüntetés. Őfelsége a magyar király 
Gyurátz Ferenc dunántúli püspököt, 
a főrendiház tagját a II. oszt. vas- 
koronarenddel tüntette ki. A kitüntetést 
az egyház, haza és társadalom szol
gálatában kifejtett áldásos életet koro
názott meg, miért is annak hire min
denfelé osztatlan örömöt és lelkesedést 
keltett

Egy másik kitüntetés is nagy örö
möt kelt evang. egyházunkban. A* 
király ugyanis Láng Lajos volt minisz
tert, az egyet, gyámintézet világi el
nökét a bárói méltóságra emelte. A 
nagy kitüntetés méltó nagy embert 
ért itt is.

Nagylelkű adomány. Vései Véssey 
Sándor a dunántúli ev. egyházkerület 
buzgó felügyelője — mintha nem 
fáradna bele a jó tettek cselekvésébe 
— most már harmadik Ízben ad újból 
tetemes összeget, 10.000 kor. egyház
kerületi közintézmények céljaira — 
Véssey Sándor felügyelőről általáno
san el van terjedve az a jó tulajdon
sága, hogy nagyon takarékos. Bizony
nyal annak kell lennie, mert csak a 
takarékos ember tudja pénzét igazán 
jó célra áldozni és ő a legszebb célra: 
Isten dicsőségére, az egyház közin
tézményeinek oltárára hozza meg a 
maga áldozatát.

Halálozás. Győrött elhunyt f. hó 
14-én Kis Jenő volt gyülekezeti fel
ügyelő, a győri egyházmegye és 
tanítóegyesületnek ügyésze. A meg
boldogult egyházunk egyik leghűbb 
tagja volt, ki mindig a legodaadóbb 
buzgósággal szolgálta egyházának 
közügyéit. A gyűléseken mindig részt 
vett. Maga mondta a pécsi közgyűlé
sen : negyven év óta minden kerületi 
gyűlésre megjöttem, hacsak valami 
elháríthatatlan akadály nem gátolt. 
És nem hiába jött el. Részt vett min
dig a tanácskozásokon is és okos 
érveléseivel, jó tanácsaival sok jó 
szolgálatot tett az egyházi közügyek
nek. Az Ur nyugosztalja meg siri 
honában, lelkének adja jutalmát az 
égben!

f  Pap Ferenc. Egyházunknak egy 
hű és buzgó munkása hunyta le 
öröre szemeit Pap Ferenc személyé
ben. Negyvenkét éven át mint a

kemenesmagasi ev. gyülekezet kitűnő 
tanítója szolgálta egyházát. Mint jó 
tanítónak, igaz embernek hű barátnak 
az iskola szűk falain túl is biztosított 
részére a közbizalom munkát, tisztele
tet. Tagja volt a kemenesaljai egyház
megye törvényszékének, az egyház
kerül. népisk. bizottságnak, elnöke a 
gyámint. tanítótestületnek stb. Hetven 
esztendőt futott meg e földi élet
pályán, mely 1911. julius 22-ön sza
kadt meg. Temetése óriási részvét 
mellett julius 23-án ment végbe. — 
Haláláról hálás gyülekezete külön 
gyászlapot adott ki.

Emléktábla leleplezés. Augusztus 
13-án szép ünnepség lesz a nemes- 
dömölki evang. templomban. Ekkor 
leplezik le a dunántúli egyházkerület 
első felügyelőjének, Ostffy Mihálynak, 
s a kemenesaljai egyházmegye első 
felügyelőjének, Vidos Miklósnak em
léktábláját. A délelőtt 10 órakor kez
dődő kegyeletes ünnepen Gyurátz 
Ferenc püspök tartja a beszédet 

Szeretetház Locsmándon. „A hit, 
ha cselekedetei nincsenek, megholt 
ömagában“ (Jak. 2., 17.) az apostol 
e szavainak nagy igazsága mellett 
tanúskodik a lelkes buzgalmú locs- 
mándi gyülekezet. Eddig is sok ne
mes célt valósított meg, most mintegy 
koronát emel eddigi igaz keresztyéni 
alkotásaira. Szeretethdzat épit diako
nisszalakással, kisdedóvodával, és 
lakosztályokkal árva és beteg, elha
gyatott öreg egyháztagok elhelyezé
sére. Bizony gyönyörű bizonyságtétel 
ez az igaz hit mellett, igazán nemes 
példa, mely méltó a követésre. Úgy 
látszik Locsmándon ama „jó mag“ 
valóban „jó földbe“ esett, mely meg
hozza az ő gyümölcsét százszorosán 
is.

Eljegyzés. Szűcs Imre majosi ev. 
lelkész eljegyezte jövendő házastár
sul Linde Etust, Linde Gyula varsádi 
jegyző és neje Rothermel Katalin 
leányát. A jó Isten áldja meg a sze
rető szivek szövetségét!

Élő hit. Kis Lajos pápai lakos 
magánzó elhunyt neje, Kis Lajosné 
szül. Szente Zsuzsánna emlékére a 
pápai gyülekezetnél 200 kor. alapít
ványt tett.

Az uj énekeskönyv térhódítása.
Az egyházkerület által kiadott uj

énekes könyv — a jelek után Ítélve 
— megnyerte a hívek tetszését, 
mert mind több és több gyülekezet 
határozza el ennek használatba vé
telét. Legutóbb a marcalgergelyi ev. 
egyházközség mondotta ki, hogy 
Advent I. ünnepén, az egyházi év 
első vasárnapján veszi használatba 
az uj énekeskönyvet s már 600 pél
dányt előre meg is rendelt a Luther 
Társaságnál. A gyülekezet öt iskolá
jában pedig szeptemberben a tanév 
kezdetével veszik használatba az uj 
énekeskönyvet.

Ugyancsak bevezette, sőt már hasz
nálatba vette az uj énekeskönyvet a 
gyékényesi gyülekezet is. Ez a lélek- 
számra kicsiny, de szeretetben erős 
és a mások szüksége iránt érző 
szívű, áldozatkész gyülekezet egy
szerre az első felszólításra elhatározta, 
hogy az uj énekeskönyvet bevezeti. 
A gyülekezet csak 800 lelket szám
lál és mégis Szentháromság vasár
napján 450 uj énekeskönyv forgott 
a hívek kezén. A buzgóság követésre 
méltó szép példája!

A kölesdi árvízkárosult ev. gyüle
kezet segélyezésére július hónapban 
a következők adakoztak: Locsmánd 
5 K,Dobsina 10 K,Gyékényes 12'77 K, 
Celldömölk 30 K, Tiszaföldvár 5 K, 
Szarvas 5 K, tek. Haffner Károly 
fővárosi mérnök ur 15 K, Sárszent- 
lőrinc 10 K, Nagylajosfalu 5‘20 K, 
Nagygeresd 5 K, Tab 10 K. A szives 
adományokért e helyen is hálás 
köszönetét mond a kölesdi ev. gyü- 
kezetet.

Itthonról.

Rekkenö hőség. A múlt hetekben 
rekkenő hőség uralkodott mindenütt. 
Az a nagy hőség, mely nem régen 
Amerikában oly sok emberéletet köve
telt, elérkezett hozzánk is. 30—40°-ot 
mutatott a hőmérő árnyékban és na
pon. Meg is szenvedtette derék föld
művelő népünket, de a nagy városok 
lakosai is ugyancsak érezték. Sok 
napszurás eset és halálozás fordult 
elő mindenfelé.

Barlangok egy város alatt. Tapol
cán, a Balaton-melletti kis városban 
érdekes felfedezésre jutottak. Rájöttek 
arra, hogy a város alatt egész hosszú
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sor barlang van. A barlangok szép, 
tágas mészkőbarlangok. Különösen 
az egyik rendkívül érdekes, mert 
közepén gyönyörű szép tó van. A 
tapolcaiak erősen reménykednek, hogy 
a barlangok megtekintésére sok idegen 
érkezik majd városukba.

Elfogott katonaszabaditó. A csend
őrség Szatmáron letartóztatta Mois 
Mihály mózesfalusi lakost, a kire rá
bizonyult, hogy évek óta űzte a ka- 
tonaszabaditás jövedelmező foglalko
zását. Kiderült róla, hogy a katona
köteles legényeknek mesterségesen 
fülbajt szerzett s ezzel alkalmatlanná 
tette őket a szolgálatra. Öccsét is 
hasonló módon akarta mentesíteni a 
katonai szolgálattól, de ez néhány 
nap múlva meghalt. A katonaszaba
ditó nagyon meg van törve és sírva 
jajgatja, hogy ez a szer eddig még 
senkinek sem ártott, pedig igen sok
szor alkalmazta, mert jól megfizették.

Szégyenletes állapot. Zemplénvár- 
megye északi részében itt-ott még 
nagyon elszomorító a népoktatásügy 
állapota. így például Homonnazávod 
községben a falu éjjeli őre tanítja a 
tót gyermekeket a betűvetésre. Ket
tős hivatala után évi száznegyven 
korona fizetést kap. Mogyoród falu
ban van iskola, de tanító nincs. De 
nincsen tanító Milye, Topblóka és 
Hegedüsfalva községekben sem Iga
zán szégyenletes állapot!

Vipera a Hanságon. A mocsaras 
Hanság vidékén nagyon elszaporodott 
az idén a vipera, ez a veszedelmes, 
mérges kigyófaj. A hatóság termé
szetesen mindent elkövet, hogy mi- ! 
előbb kiirtsa.

A tűz pusztítása. A nagy száraz
ságban mindenfelől tüzet jelentenek.
A lecsapó villámok egyszerre gyúj
tanak. Egész falvak, városok lesznek 
a láng martalékává. Még csak a ne
vüket sem tudjuk elősorolni, annyian 
vannak. így például Rimaszombat 
mellett Rimakokován az egész falu 
leégett. A tűz martaléka lett az ev.

templom is. A harangok lezuhantak 
és megolvadtak a nagy tűzben. A 
lelkész felesége a kiállott izgalmak
tól megőrült.

Aki elfelejtkezik az Istenről. Bu
dán öngyilkos lett egy fiatal lány. 
Kenyérkereső lány volt, ki keresetét 
öreg szüleinek adta. Az édes anyjá
nak ezt irta: „Bocsásson meg édes 
anyám, hogy tettemmel szomorúsá
got okozok, de ennek így kellett 
jönni. Nem is tudom tulajdonképpen 
miért ölöm meg magamat, de meg
untam az életet, pedig még nem is 
éltem. Adja Isten, hogy édes anyám
nak ezentúl könnyebb legyen az 
élete, hiszen már megérdemelné, ele
get dolgozott már.“ Lám, hova vezet 
az életút, ha az ember elfelejtkezik 
az Istenről. Szegény lesz a lélek, rá
fekszik az unalom, azt sem tudja, 
miért él. Még öreg szülőjéről is meg
felejtkezik és nem törődik vele, mi 
lesz jövőjük, sorsuk, életük, ha ő 
már nincsen.

Országos baromfivásár Sopronban.
A Nyugatmagyarországi Földmivelők 
Gazdasági Egyesülete október 28—30- 
ig országos jellegű baromfi vásárt 
rendez Sopronban. A földművelésügyi 
kormány a vásáron nagyobb mennyi
ségű fajbaromfit fog vásárolni.

Az ország dolgáról.

A képviselőház. Rekkenő hőségben, 
nap-nap után őszéül a magyar kép
viselőház, de bizony nem erőlteti 
magát túl a dolgozással. Egyik nap 
ép úgy mint a másik üres szavazá
sokkal, sőt sokszor durvaságokkal 
telik el. Érdemes beszéd, különösen, 
mely előbbre vinné az ország ügyét, 
nem volt egy sem.

A gazdasági iskolák. Gazdasági 
iskoláink ellen sok volt a panasz. 
Kisgazdáink kifogásolták, hogy fiaik 
igaz ugyan, hogy sokat tanultak, de 
e mellett el is urasodtak, úgy hogy 
haza menve, nem igen volt a gazda-

Hogyan fokozhatjuk
búzatermésünket ?

ii.
Egyik számunkban azt mondtuk, 

hogy van olyan boldog ország, mely

ben holdankint 15—16 mázsa búzát 
termelnek. És ez nem is mese. Az 
orosz-japán háború alkalmával figyelte 
meg egy orosz tábornok, hogy a 
kínaiak, hogyan termelik a búzát. 
Elmondom, ahogy olvastam.

Ságban dolgozáshoz kedvük. Serényi 
földmivelésügyi miniszter ezeken a 
bajokon akar segíteni, midőn néhány 
gazdasági iskolát próbaképpen átala
kít. Ezekben az iskolákban csak azt 
tanítják majd, a mire egy kisgazdának 
szüksége van. A tanítási időt leszál
lítják 6 hónapra s a tanfolyamot oly 
időben tartják, mikor az édesapa leg- 
könyebben nélkülözheti fiát, októbertől 
márciusig. Az iskolába azokat veszik 
be, kik 16-ik életévüket már betöltötték.

A nagyvilágból.

Rettenetes tűzvész. Törökország 
fővárosában Konstantinápolyban ret
tenetes tűzvész pusztított. Lelketlen 
gyújtogatok a várost több oldalon 

. felgyújtották, hogy azután a nagy 
fejetlenségben rabolhassanak. Mintegy 
8600 ház elpusztult és több mint 
százezer ember hajléktalan maradt. 
A gyújtogatok közül 75-öt elfogtak.

Tűz egy tébolydában. Hamiltonban 
egy tébolydában borzasztó tűzvész 
pusztított. Az ötemeletes épületben 
mintegy hatszáz elmebajos ember volt. 
A tűz kitörésekor az őrültek egy része 
dühöngeni kezdett, egyik a másikra 
rohant, úgy hogy valóságos harc folyt 
közöttük. Minthogy a tébolyda hegyen 
fekszik, a tűzoltóság csak nehezen 
tudta megközelíteni. Néhány őrültet 
sikerült az ablakon át a mentőpony
vákba dobni, de mintegy ötven beteg 
ember a lángok között pusztult él.

A kolera. Hála Isten, még csak a 
nagyvilág rovatában emlékezünk meg 
erről a rémről. Az olasz vidékeken 
még mindig sűrűn fordulnak elő ese
tek, különösen Velencében. De más 
nagy városokban is felütötte fejét s 
rendesen akkor, ha Olaszországból 
érkeztek oda utasok. Konstantiná
polyban is mindennap sokan megbe- 
tegesznek. Néhány dunaparti magyar 
városkában is voltak esetek, tehát 
nekünk is nagyon kell vigyáznunk 
étellel, itallal.

A kínaiak elsőben ágyakba vetik 
a búzát, minta kerti növényeket szokás. 
Onnét azután, mikor 3 — 4 levelet haj
tott, szálankint a már előre jól elké
szített földbe kiplántálják. Ézt akkor 
teszik, mikor a fiatal vetés, a föld
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színe fölött 2—3 centiméternyire egy 
bütyköt hozott. Az uj helyen olyan 
mélyen dugják az ültetőfa után a 
földbe, hogy a bütyök is alákerüljön, 
és 3 cm. földtakarója legyen.

Mi történik ekkor a fiatal gaboná
val ? Az, ami a szőilő-ültetésnél tör
ténik, hogy a bütyök a földben ismét 
4—5 gyökeret hajt, és ugyanannyi 
szárat a világosságra, a föld fölé. 
Ha már most ezeket az uj szárból 
fakadó bütyköket ismét feltöltögetjük,

- úgy a bokrosodás hihetetlen nagyság
ban történik.

Innét van azután, hogy a kínaiak 
egytized része magot vetnek, és 
mégis tízszer annyit aratnak, mint mi.

Erre azt mondhatja valaki: drága 
búza volna ez nálunk, amit igy ter
melnénk, mert, ki győzné azt a sok 
napszámot fizetni ? mennyi ember 
kellene mindezen munkálatok elvég
zésére ?

Ez is igaz, csakhogy ott van ám 
ember elég, mert magának Kínának 
több lakossága van, mint Európa 21 
országának összesen I

De hát, atyámfiai, most kezdődik 
az ész munkája. Ugy e a cséplő-gép 
hány ember munkáját végzi el csak 
egy nap alatt is ! Ugy-e a varrógép 
hány kéznek az öltését végzi el egy 
nap alatt i s ! Hát az emberi elme 
addig dolgozott, addig okoskodott, 
mig egyszer csak kitalálta azt, hogy 
amit a kínaiak milliói nagy szorga
lommal heteken, hónapokon át végez
nek, azt gépekkel és házi állataink 
erejének igénybevételével elvégezteti 
néhány nap alatt néhány ember 
segítsége mellett.

Szerkesztettek egy olyan vetőgépet, 
melynek főalkotó részei a barázda- 
húzó, a vetőcsoroszlya és a tömködö- 
kerék. (Ezeket a gépeket az 1910. 
évi gépkiáliitáson Budapesten be is 
mutatták.)

Ezek mind úgy vannak a vető
gépre erősítve, hogy egy kézmozdu
lattal szabályozhatók.

Ha már most a gépet a megfelelő 
sortávolságra és mélységre beigazi- 
tattuk, megindítjuk a lovakat, vagy 

| ökröket. A barázdahuzó húz egy 
barázdát, amelynek fenekére a vető- 

V csoroszlya szabályos 10—15 cm. tá
volságra egyenkint lerakja a magot. 
Ezt nyomon követi a nyomkodókerék, 
mely a magot a földbe belenyomja, 
egyúttal 3 cm. vastag földréteggel 
betakarja, a barázdának a falait pedig 
úgy nyomja széjjel, hogy olyan 
lesz az, mint egy nyitott vályú. Az 
egész elvetett terület olyan képet

mutat, mintha birkaitató vályúkkal 
volna megrakva.

Miután a magvak rendes, megfe
lelő állapotban jutottak a földbe, a 
vetés is egyenletes lesz. Három hét 
múlva, vagy talán még előbb is, mi
dőn a kis vetés a vályú fenekén 
1—2 cm. magasságban a bokroso- 
dásra alkalmas bütyköt meghozta, egy 
megfelelő szeges hengerrel az úgyne
vezett bakhátakat széjjelnyomjuk 
és a kis vetés ismét el van temetve 
a nyakáig. No most már a bütyök
ből ismét 5—6 gyökér és ugyanannyi 
szár lesz.

Ezzel még nem volna teljes a 
vetésmódunk, mert a föld szine tömött 
lenne, ami a kiszáradást előmozdítaná, 
tehát arravaló a gép után akasztott 
három borona, hogy a föld felületét 
meglazítsa.

Ilyen vetésmód mellett egy hold 
földbe elég 50—60 liter mag és azt 
olyan jól helyezhetjük el, hogy annak 
se szárazság, se fagy nem árthat, se 
meg nem dűlhet.

Az uj vetőgép ára 700 korona, 
a hengeres boronáé 270 korona, tehát 
az egész mintegy 1000 koronába ke
rülne. Ismét csak azt mondom, hogy 
ha egy gazdának sok, álljanak össze 
10 — 15-en, ha pénzük nem volna, 
hitelben is kapnak. Már az első év
ben annyi vetőmagot megtakarítanak, 
hogy annak az árából kifizethetik az 
egész felszerelést.

A fentebb elmondott dolgok igaz
sága felől bárki meggyőződhetik úgy, 
hogy egy virágcserépbe elvet egy 
buzaszemet, mihelyt rajta az első 
bütyök meglátszik, újra beborítja 
morzsalékos földdel és nyirkosán 
tartja, ezt megismételheti kétszer is, 
így tapasztalni fogja, hogy egy szem 
után tíz kalászt is termelhet.

De ha nagy termést akarunk a 
földből kivenni, annak táplálásáról is 
gondoskodnunk kell ám! — Erről is 
mondok majd valamit, ha az Isten 
éltet, a jövő alkalommal.

M. Nagy Bálint
n á d a s d i  e v .  t a n í t ó .

Gabonaárak.
Kimbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, aug. hó 10.-én.
Búza — — — — — 21.20------.—
Rozs — — — — — 16.60------.—
Árpa — — — — — 16.--------- .—
Zab — — — — — 16.--------- .—
Kukoricza — — — — —.---------•—

Bab (fehér) — — — — —.---------•—
Bükköny — — — — —.---------.—
Lóher — — — — — —.---------.—

Az árak 100 klgr.-kint korona értékben értendők.

A L u t h e r  T á r s a s á g  
újabb kiadványai.

LXV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXV1I. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona. 

LXVII1. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona. 

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffai Sándor. 
I. kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ára 8 korona.

Népiratok:

51. A vadosfai artikuláris egyházköz
ség Rábaközben. Irta Payr Sándor. 
Ára 30 fillér.

52. A vízcsepp. Tanulságos történet. 
Irta Kovács Andor. Ára 10 fillér.

53. Két vértanú a XVII. századból. 
I. Petrőczy Kata Szidónia, II. Ré- 
vay Kata Szidónia. Ára 10 fillér.

54. Kevesen múlt. Elbeszélés. Irta 
Algenstädt Lujza. Ára 10 fillér.

55. Jeruzsálem pusztulása. Josephus 
Flavius után az evang. híveknek 
templomi használatra irta Paulik 
János. Ára 10 fillér.

56. Istenért, hazáért. Történeti elbe
szélés. Irta Gyurátz Ferencz. Ára 
10 fillér.

57. A gyermekek imája. Elbeszélés 
Irta Gyurátz Ferencz. Ára 10 fillér.

Egyházunk nagyjai:

X. Wimmer Gottlieb Ágost, Felső
lövő nagy papja. Irta Dr. Magyar 
Győző. Képekkel. Ára 50 fillér.

XI. Wallaszky Pál evang. lelkész 
élete 1742—1824. Irta Dr. Zsi
linszky Mihály. Arcképpel Ára 10 f. 
Mindezen könyvek — legcélsze

rűbben az összeg előzetes beküldése 
mellett — a Luther Társaság könyv- 
kereskedésében, B u d a p e s t ,  VIII., 
Szentkirályi u. 51/a. kaphatók. Rész
letes jegyzékkel kívánatra készséggel 
ingyen szolgálunk.
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POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lapíttato tt 1856. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk legrégibb  h aran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházadnak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen, 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

L e g o l c s ó b b  t ü s k é s - s o d r o n y !
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Soha se törje a  fejét azon,
hogy hol veszi a legjobb és legolcsóbb 

drótkerítést. írjon egy árjegyzékért a

DUNÁNTÚLI

D R Ó T K E R IT É S G Y Á R B A

I G A L  22.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek.

Egészséges!! O lc só !! Kellemes!!
Postai és vasutszétküldés naponta a világ 

minden részébe.

| R A S O L |
* K É S  n é lk ü l b orotvá l ■
R A S O L f 1 kg. ára 30-szori borotválko- 

‘ záshoz 3  k o r o n a  előzetes 
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
Racnl in  * Néhány perc alatt az arcról a szórt flddllllll • minden f á j d a 1 om  n é l k ü l  eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  5 0  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Nyomatott Wellisch Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fül. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

István király ünnepén.
Az új énekeskönyvből.

Dallam: Jövel Szentlélek Úristen.

Zengjen minden ajkon ének, 
Magyarok és keresztyének! 
Szárnyát a lélek kibontva.
Szálljon a magas mennyboltra I 

i Áldjuk a mi Istenünket,
Ki megáldá nemzetünket;
Őt illeti csak a hála,
Millióknak egy az imája:
Dicsőség légyen Istennek I

Századoknak éjjelében,
Mi tündökfik tündérfényben? 
István király koronája,
Világ szeme tapad rája. 
Drágagyöngye; könny, dicsőség, 
És gyémántja; magyar hűség, 
fí királyért, a hazáért .
És az áldott szent szabadságérti 
Dicsőség légyen Istennek!

Isten fénylett réges-régen 
Ős apáinknak szívében.
Kigyult a hit, e tűzoszlop,
S a pogány sötétség oszlott. 
Krisztus Urunknak vallása 
Lón hazánknak ujulása;
Ez mívelte, hogy még élünk, 
Erőnk ez, megtartónk s vezérünk, 
Dicsőség légyen Istennek I

Áldd meg, Isten, 5ionunkat,
A királyt és szép honunkat I 
Köztünk egymást csókolgassák 
Szeretet, béke s igazság!
A világ Világossága 
Süssön be az éjszakába I 
S égen, földön, minden tájon 
Egy hitben, egy zsolozsma szálljon: 
Dicsőség légyen Istennek I

Sántha Károly.

A munka isteni szolgálat.
ív.

Az apostolok közül Pál beszél leg
többet a munkáról. Ez természetes is; 
nála munkásabb embert alig ismerünk: 
szüntelen buzgalommal mindenfelé ter
jesztette az evangéliumot, de emellett 
mesterségét, a sátorszövetkészítést is 
szorgalmasan űzte. Valahányszor ez 
a Pál apostol a munkáról beszél, 
mindig erre a kettőre figyelmeztet: 
igyekezzetek csöndesek lenni és saját 
dolgaitokat cselekedni, Ezen két figyel
meztetéséből érdekes következtetést 
lehet vonni az akkori kor munkás
viszonyaira. Úgy látszik, hogy az ő 
idejében, a római császárság korában 
is általános volt a munkások között 
a forrongás, a nyugtalanság és igen 
sok ember lehetett, aki a maga 
munkakörével elégedetlen volt és

más munkamezőre vágyakozott. —
Napjainkban is általános a mun

kások panaszkodása, hogy nehéz sora 
van a munkásnak. De én úgy látom, 
nem az nehezíti meg a munkások 
dolgát, hogy nagyon sok volna a 
teendőjük, hanem az, hogy híjjával 
vannak a nyugalomnak és a megelé
gedésnek. Sok ember egy egész hosszú 
életen át tiporja a kötelesség száraz- 
malomútját, míg végre kimerülve száll 
a sírba, azzal az érzéssel, hogy még
sem érte el, amiért küzdött, mégsem 
lett azzá, amivé lenni akart, egész 
élete fáradság volt, munka volt és 
mégis elhibázott élet volt.

Nagy áldás volna a munkásokra, 
ha megszívlelnék az apostol intését: 
igyekezzék mindenki a saját dolgait 
cselekedni, azaz keresse meg min
denki azt a munkát, amely tehetsé
gének legjobban megfelel és igyekez
zék mindenki a saját dolgait csönde
sen, nyugodtan elvégezni!

Lehet azonban olyan ember, aki e 
sorokat olvasva azt gondolja magá
ban : mit ér ez a beszéd az én sor
somban, akit az élet arra kényszerít, 
hogy olyan munkát végezzek, amely 
minden erőmet igénybe veszi, úgyhogy 
énnálam nyugalomról szó sem lehet I 
Az egészben pedig még az a leg
szomorúbb, hogy érzem, tudom, nem 
azt a munkakört töltöm be, amely
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igazán nekem való volna és amelyen 
százszor boldogabb lehetnék! Aki így 
gondolkodik, annak jusson eszébe, 
hogy nem a mostoha viszonyok, a 
hiányos neveltetés vagy saját tapasz
talatlansága rendelték őt arra a helyre, 
ahol most áll, hanem az Isten. És ha 
Isten rendelte őt arra a helyre, akkor 
ott szükség is van rá ja ; és ha szük
ség van rája, akkor ne hagyja el őr
helyét, mint a gyáva katona, hanem 
azon legyen teljes erejéből, hogy Is
ten azon a helyen is megnyerje csa
tájának a diadalát.

Az Isten gondviselésébe vetett ezen 
hit természetesen nem akadályozhatja 
meg azt a törekvést, hogy az ember 
megfelelőbbel igyekezzék fülcserélni 
azt a munkakört, ahol nyugalmai és 
megelégedést nem talál: ellenkezőleg 
kötelessége olyan állást keresnie, 
amely tehetségének, erejének legjob
ban megfelel, mert itt is áll az a 
figyelmeztetés, hogy igyekezzék min
denki a saját dolgait cselekedni. De 
mégis nem tudom, van-e még valami 
a világon, ami oly nyugalmat és meg
elégedést adhat az embernek és oly 
erősen ösztönözheti arra, hogy a vá
gyainak meg nem felelő helyen is 
teljesítve kötelességét, mint az Isten 
gondviselő szeretetébe vetett hit és 
az a meggyőződés, hogy amit cse
lekszik, azt az Isten kedvéért cselek- 
szi I Hogyan eltűnnék életünkből az 
a sok nyugtalanság és elégedetlenség 
és hogyan fölébe emelkednénk az 
emberek dicséretének és gáncsolódá- 
sának, ha szilárdan élne bennünk az 
a meggyőződés, hogy amit cselek
szünk. azzal a jó Istennek teszünk 
hasznos szolgálatot 1 Aki munkáját az 
Isten iránt való szeretetből teszi, az 
nem lesz sem a munka, sem az em
berek rabszolgája, hanem annak 
munkája igazi isteni szolgálat lesz. — 
így teszi a munkát isteni szolgálattá 
az Isten iránt való szeretet.

Megvizsgáltuk a munkát a hármas 
szeretet világánál és talán e hasábok 
olvasói meggyőződtek, hogy azok a 
legjobb és leghűségesebb munkások, 
akiket munkájukban az önmaguk —, 
a felebarátaik, — és az Isten iránt 
való szeretet vezet, mert ezeknek 
munkája igazi isteni szolgálat. És akik 
erről meggyőződtek, azok azzal a 
gondolattal tegyék le ezt a lapot, 
hogy igaza van bölcs Salamonnak, 
mikor azt mondja: „Úgy láttam, hogy 
semmi sincs jobb, minthogy az em
ber örvendezzen az ő dolgaiban, 
mivelhogy ez az ő része.“

Zongor Béla.

Kotor Péter.
Irta : Csite Károly.

Bedi József cipészsegéd, amint el
végezte ünnepiesjöltözködését, kemény 
hangon szólt az inasra:

— Zsiga! menj ki az udvarra, nézz 
körül, nem jár-e kinn a májszter, 
vagy az asszonya ?

Zsiga hiuz léptekkel s vércse tekin
tettel sompolyog végig az udvaron 
s kedvező hírrel jő vissza:

A májszter úr, ugylátszik, már 
nincs is ide haza, a májszterné pedig 
most fújja a sparherdben a tüzet, 
persze meglehetős nyers fát vett a 
múlt héten.

Bedi József még egyszer megnézi 
a bajusza mikénti állását egy kis kézi 
tükörben s indul aztán kifelé. Bántja 
ugyan egy kicsit a lelkiismerete, hogy 
szökve hagyja ott azt a műhelyt, 
hol, mint inast felszabadították és a 
hol már nyolc év óta segédkép’ dol
gozott.

— Hova megy, Bedi úr? — kérdi 
tőle a Zsiga.

— Nekeresdre!
— Hátha a májszter úr kérdi, mit 

mondjak neki ?
— Mondd, hogy igen fontos ügyben 

elkellett valahová mennem.
— Hát én nem mehetnék el Bedi 

úrral sztrájkolni ? — kérdez ismét a 
Zsiga, megadván egyúttal saját ma
gának a feleletet az első kérdésére.

Bedi József sötét, haragos tekinte
tet vet vissza az ajtóból:

— Befogd a szád, mert végig ve
rek rajtad 1 Inas vagy : kuss a neved.

Zsiga ezek után egyedül maradt a 
műhelyben, nagy keserűségtől meg
szállva. Cudar, komisz világ ez, hogy 
a szegény inasokat semmibe sem 
veszik s még a sztrájkolásnál is mel
lőzik I Haragos kedvében a sok javí
tásra hozott cipőt egyenkint az ajtó
nak dobálja. S ezzel oly borzasztó 
durrogatásokat visz véghez, mintha 
ágyukat sütögetnének el. Annál inkább 
tetszik neki a dolog. S nem sajnál 
közbe-közbe egy kaptafát is az ajtó
nak ereszteni.

— Jézusom, itt vannak a tatárok! 
— kiált rémülten Kotorné asszonyság 
a konyhában s rohan ki az udvarra. 
Onnét veszi észre, merre van a világ
pusztulás ? Siet a műhelybe s amint 
benyit, feje mellett repül egy cipő.

— Istenem irgalmazz! sikolt hatal
masat s csak aztán látja tisztán a 
helyzetet. — Oh, te gyalázatos kölyök, 
te ! — fakadt ki s Zsigának rontott, 
hogy megtépázza. Zsiga azonban félre

ugrott, mint a vilám s kiiramodott az 
ajtón.

— Megyek én is a Bedi úr után 
sztrájkolni! — sikolfotta s elszaladt 
ő is a szakszervezetbe.

A jóképű, kövér Kotorné asszony
ságot erre még nagyobb ijedelem 
szállta meg. Ha a segéd is sztrájkol, % 
mi lesz a sok cipő megrendeléssel és 
javításokkal ? A főszolgabiróné már 
harmadszor küldött egy talpalásért s 
máig sem kész. Csak hát a gazda 
volna ide haza. Kora reggel elment 
hazulról három hegyháti atyafival a 
takarékba s tiz óra már, még sem 
került haza. Bizonyosan a Bodzafa 
vendéglőbe ült be ismét kölcsönvételi 
áldomást inni.

Tiszta kötőt és fejkendőt cserél. 
Bezárja kivülről az ajtókat s elsiet 
hazulról. Csakugyan a Bodzafában 
talál az emberére.

Kotor májszter urnák erre már 
csókolódzó jó kedve van. Épp’ har
madszorra öleli és csókolja végig az 
atyafiakat. S a betoppanó felesége 
piros arcára is hatalmas csókokat 
cuppant.

— Gyere, Borcsa virágom 1 — 
mondja szaporán pislogatva, — egyél 
meg te is egy porció malac pecsenyét.
Én már két porciót bekebeleztem. 
Fizetnek ezek a testvérek, a mennyi 
csak kell.

Borcsa asszonyság nem sokat ellen
kezik. Asztalhoz ül s jó étvággyal 
költi el a finoman sült malac pecse
nyét és vígan kocint az atyafiakkal.
A sztrájk dolga el is felejtődik. Csak 
mikor elbúcsúznak az atyafiaktól s 
haza ballagnak, otthon kerül szóba.

— Abba hagyom a hitvány mester
séget ! Nem vesződöm ilyen szociálista 
népséggel. Az kellene még csak, hogy 
ezek a jött-ment segéd népségek pa
rancsoljanak nekünk, mestereknek, 
hogy mennyit fizessünk nekik 1 — 
mondta Péter, kövér tenyerével az 
asztalt paskolva.

— Hát akkor miből élünk ? 1 — 
aggodalmaskodott az asszony.

— Ne busulj azon, hites párom, 
van itt ész 1 — bökött nagy büszkén
a homlokához Péter. — Nézd ma is , 
harminc koronát kerestem, még pedig j 
könnyű szerrel, — csapott még büsz- ^ • 
kébben három papír tiz koronást az 
asztalra.

— Nagyszerű ember vagy, Peti 1 
— csodálta meg Borcsa asszonyság 
az urát. — Már hol tudtál annyi 
pénzre szert tenni?

— Ugy-e, hogy nem szamár em
ber a Kotor Péteri — ütött most 
meg a mellére a cipész mester úr.
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— Tudom én, mit csinálok. Kezesnek 
hivott az a három atyafi a takarékba. 
Mondok nekik, ha fizet mindegyikük 
tiz-tiz koronát és áldomásról is gon
doskodnak a Bodzafában, akkor alá
írok a váltóiknak. „Szívesen fizetünk.“
— mondták azok. „No ha szivesked- 
nek a fizetéssel, akkor én is szives- 
kedek az aláírásommal“ — mondtam 
nekik. így kerestem biz’ én ezt a 
pénzt.

— De ez csak ma volt. Mikép’ 
lesz máskorra? — jegyezte meg is
mét aggodalommal a Borcsa asz- 
szonyság.

— Ne busulj, ha mondom, mig 
engem látsz 1 Biztositlak, mások is 
megkeresnek, mert semmi sem olyan 
kelendő manapság, mint a jó kezes. 
Én pedig jó vagyok: van szép házam 
és öt hold földem. Mondd, melyik 
városunkbeli mesterember dicseked
hetik ezzel ? Egyik sem. Koldus 
mindannyi I

Másnap megjelent nálukBedi József, 
a segédjük. Egy iv teleirt papirt 
szorongatott a markában.

— No, mi az, Jóska ? Könyörado- 
mányt gyűjtői?... Vedd el tőle, 
asszony az aláírási ivét s irj alá 
neki tiz fillért; — gúnyolódott Kotor 
Péter.

— Nem az asszonyságnak, hanem 
Kotor urnák kell ezt aláírni. Ebben 
vannak mindazon pontok felsorolva, 
melyeknek elfogadása esetén munkába 
állunk. Húsz munkaadó már alá is 
irta; — mondta az iparos segéd.

— Add ide hát, hadd olvassam el, 
mik azok a pontozatok?

Bedi József átnyújtotta az iratot. 
S Kotor Péter amint bele pillantott, 
elszakította.

— Ezt hát nem fogadom e l!
— Ne tessék elszakítani! — kiál

tott rá rémülten a cipészsegéd, — 
hisz már egy sereg aláírással van 
ellátva.

Késő volt már az intelem. Kotor 
Péter nagy restelkedést, megbánást 
színlelve mentegetőzött:

— Ejha, nem is vettem észre. Azt 
hittem, csupán nekem szól az egész 
irás. De miért is nem tudtál előre 
figyelmeztetni! Úgy restellem a dolgot, 
hogy most újra le kell írnotok és be 
kell járnotok azt a húsz házat alá
íratás végett. Aztán lehet, hogy 
egyik-másik meg is bánta már, hogy 
aláírta s nem fogják újra aláirni.

Bedi József kékült, zöldült ijedel
mében. Mit fognak ehhez szólni a 
szakszervezetben ?

— No azért ne keseregj öcsém. 
Menj vissza az egyletetekbe s Írjátok
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le újra. Holnap aztán ismét elhoz
hatod hozzám, lehet, hogy gondolok 
addig valamit; — vigasztalta Kotor 
Péter a sztrájkolót.

Következő nap csakugyan megjött 
a peckes járású, vékony dongáju 
segéd, hozta az újra leirt pontokat. 
Most azonban az előző tapasztalat 
folytán nem adta át.

— No hát, miért nem adod a 
kezembe, hogy elolvassam, mi a ki- 
vánságtok!

— Majd inkább felolvasom Kotor 
úrnak.

— Ej, sose olvasd. Nem szeretem 
a te kappan hangodat hallani. Külön
ben tudd meg, hogy én más feltétellel 
és fizetéssel vissza nem fogadlak, 
sem uj segédet nem fogadok, mint 
amilyennel eddig dolgoztál nálam. 
Inkább fennhagyok a mesterséggel. 
Ha van pénzed, meg is veheted tőlem 
az összes műhelyi felszerelésemet; 
s ha tetszik, nem is kell a műhelyem
ből kimenned, felvehedet bérbe.

— Nem tréfál, Kotor úr?
— Isten bizony, igazat mondtam, 

öcsém.
Bedi József kicsi, kerek arca ki

derült erre, mint a pünkösdi rózsa s 
úgy elrohant, hogy még köszönni is 
elfelejtett. Iramodott először is a szak- 
szervezetbe, vissza adni az aláírási 
ívet. Onnét éppen olyan rohammal 
az Arany János utcába került át s 
egy alacsony zöld zsalus házba vette 
be magát. Égy kis leánnyal és annak 
szülőivel akadt ott megbeszélni valója, 
melynek eredményekép’ másfél hó 
múlva már mint fiatal házas májszter 
úr dolgozott Kotorék műhelyében, 
melyet tudniillik bérbe vett föl.

Kotor Péter pedig ezentúl teljesen 
a pénzügyi műveletekre adta a fejét. 
Ugyanis eljárt a takarékpénztárba 
boldog-boldogtalannak tíz korona napi 
díjért és két porció malac pecsenyé
ért kezeskedni, a mikor természete
sen egy liter bor is hozzátartozott. 
Az egyik porció pecsenye Borcsa 
asszonyságnak lett mindig félretéve.

Kotor Péter nem csak az új köl
csönök felvételekor, hanem azok 
minden meghosszabbítása alkalmával 
is megkövetelte a járandóságait, miért 
is többen megsokalták a nagy kezes
ségi adót s a váltó lejártakor feléje 
sem néztek a takarékpénztárnak. A 
takarékbeli urak pedig ott keresték a 
pénzüket, ahol megtalálhatták. így 
aztán azok a pecsenyés váltók las- 
sankint rá szállingóztak a Kotorék 
1 lázára és földbirtokára. Végre annyi 
került rájuk, hogy teljesen elborították 
őket.

3. oldal.

A büszke, ősi tűzfalas ház ször
nyen megboszankodott ezért a hűtlen 
gazdájára s egy napon arra ébredtek 
fel Kotor Péterék, hogy kikergette 
őket magából. Ellenben befogadta 
örökös gazdájának a szorgalmas Bedi 
József cipészmestert és ifjú nejét.

Borcsa asszonyság jól táplált, barát
ságos képén mogyorónyi könnycsep
pek gurultak végig.

— Ne búsulj asszony, míg engem 
látsz ! — vigasztalta az élete párja. — 
Beiratkozom még ma a szakszerve
zetbe : dolgozom segédkép’. Kinek 
van jobb dolga a mai világban, mint 
egy szakszervezeti segédnek ? I

A beiratkozás megtörténte után 
barátságos hangon köszöntött be a 
volt segédjéhez:

— Szervusz, Józsi testvér . . . 
Tudod-e mi újság? Beléptem ma én 
is a szakszervezetbe.

— Elhiszem! — hümmögte Bedi, 
mialatt nagy elkeseredéssel igyekezett 
egy cipőtalpat fél centiméterrel szé
lesebbre kalapálni.

— Hát mit szólnál akkor Józsi, ha 
hozzád jönnék el segédnek?

Bedi József igen fanyar arcot mu
tatott erre, mintha csak a foga fájt 
volna. Azonban nem sokat himezett- 
hámozott, nyíltan vallomást tett az 
elvéről:

— Tudja mit, Kotor úr ?! Meg
mondom én csak az igazat. Fogadást 
tettem, hogy semmiféle szakszerve
zeti, szociálista népet nem fogadok 
föl. Ha nem kapok mást, dolgozok 
magam inasokkal. Az kellene még 
csak, hogy a segédek parancsoljanak 
nekünk — mestereknek. ..

Egyetemes papság.
Irta: Bándy János.

II.
Az elmondottakhoz még néhány 

példát fűzök.
3. A mezőn keresztül vezet az utad 

egy gyalog utón át a saját földedre. 
Utmentedben gulyás gyermekek mel
lett haladsz el, kiknek egyike, — mi
vel tehene a szomszéd füvébe hara
pott — megfogja annak farkát és 
kergetés közben irgalmatlanul dögö- 
nyözi a kezében levő húsánggal annak 
oldalát. Ha ezt látod kedves olvasóm 
és szótlanúl tovább haladsz, mert azt 
gondolod, hogy nem a tiedet üti, ak
kor nem vagy pap; de ha megállsz 
és komoly tekintetedet a gyermekre 
irányítod és megmagyarázod neki, 
hogy váljon melyik az oka annak,
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hogy a tehén tilosba ment ? Az e 
vagy a gyermek? Hisz a gyermeket 
azért állították a marha mellé, hogy 
őrködjék azon, hogy kárt ne tegyen, 
miután az állatnak nincs Ítélő tehet
sége az enyém és tied között. El
mondod azután neki, hogy: „ne kí
nozd az állatokat, Ők is érzik fájdal
mukat. Hogyha az állatod kínzód, 
Rossz szívedet elárulod! Hitványnak 
mondható nyilván, Ki az állattal 
rosszul bán I — Ily eljárással szintén 
papi tisztet végeztél, mert a meg
gondolatlan gyermeket megjavítani 
igyekeztél.

4. Vagy pedig útjártodban, házad 
körül, gyűlésekben, bor melletti tár
salgásban megbotránkozva hallod, 
egyik-másik felebarátod szájából öm- 
leni az éktelen káromló szavakat, 
azonban hogy magadra ne haragítsd, 
tehát nemcsak hogy elhallgatod a 
cifra imádságot, sőt kacagni tudsz 
azon, ekkor nem vagy pap a társa
dalomban 1 Azonban ha jó szándék
ból és komoly arccal káromkodó tár
sad felé fordulsz és figyelmezteted 
illetlen, botránkozást keltő szavaira 
és meggyőzöd arról, mikép ezzel 
magának nem használ, de sőt árt, 
mert a józan gondolkodású és ér
zelmű emberek az ilyentől elfordul
nak, megvetik, és mindenütt, mint 
bélpoklost kerülik, tudván azt, hogy 
csakis durva, neveletlen ember az, 
aki minden szüntelen káromló sza
vakat szór szájából s azzal akarja 
bizonyítani igazát 1 Ha ezt teszed, 
akkor ismét papi kötelességet telje
sítettél, mely gyakori ismétlés eseté
ben lehetetlen, hogy jó eredménnyel 
ne végződjék 1

5. Még egyet! Vasárnap este van
a faluban. A fiatal legények bizonyos 
ház előtt összejönnek s harmonikái 
zene mellett élvezik a nyugalomnapi 
estét. Szép holdvilágos este van 1 
Megszűnik a beszélgetés, elhal a ze
nei hang, közeledik az eloszlás és 
lenyugvás ideje. Ekkor előáll egy 
suhanc, mondván: „A tanító udvarán 
a barack már érőfélben van, most 
ott mindenki alszik (pedig lesben áll 
a tanító), menjünk be, rakódjunk 
meg belőle 1“ E szavakra a köztük 
legidősebb legény megbotránkozva 
utasítja vissza az indítványt, mond
ván : „Micsoda istentelen gaztett
volna az tőlünk, ha jó tanítónkat 
meglopnánk 1 Hisz mindnyájan annak 
gondos keze alól kerültünk ki az 
életbe! Hisz ő oltotta szivünkbe a 
7-ik parancsolatnak tiltó szavait: „Ne 
lopj 1“ Hisz ő magyarázta belénk 
amaz örök igazságot: „amit nem ki-
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vánsz magadnak, te se tedd ember
társadnak 1 “ Már most, aki oly sok 
jót tett velünk gyermekkorunkban, 
hogy őneki köszönhetjük, hogy az 
életben boldogulni tudunk, aki valódi 
atyai szeretettel ápolt, gondozott ben
nünket, hogy gyenge lábaink meg ne 
ütközzenek a veszedelmek kövébe, — 
most hála helyett még lopási szán
dékkal zavarjuk éjjeli csendes nyu
galmában és ami az ő tulajdona — 
azt elidegenítsük ? Nem ! Ezt egy jó- 
nevelésü protestáns gyermek nem teszi. 
Ugyanazért én mint köztetek legidő
sebb intlek benneteket, hogy az ily 
szándéknak még csak gondolatát is 
irtsátok ki szivetekből és csendesen 
haza mén vén, nyugodjatok le 1“ Ha 
ezt cselekszed fiatal barátom, akkor 
már ifjúkorodban kiérdemelted ma
gadnak a papi nevezetet, mert pap
hoz illő hasznos szolgálatot tettél 
környezetednek szent vallásunk igaz 
értelme szerint.

Krisztus urunk példázatának gyö
nyörű szavai szerint: „Sokan van
nak a hivatalosak, de kevesen a vá
lasztottak.“ Az egyetemes papság 
elvének boncolgatása közben is e 
szavak jutnak még mindig eszünkbe, 
mert ne tagadjuk, még igen-igen so
kan vannak közöttünk, kik ezen szép 
elvet, ha helyeslik is, de igen ritkán 
cselekszenek aszerint. Ha azonban 
minden szülő, minden ember, bármi
féle hivatást töltsön is be — csak 
részben teljesítené is az egyetemes 
papság címén reáruházott kötelessé
geket, boldog lenne a család az egy
ház, a haza és az emberi társa
dalom.

Zárom e sorokat amaz óhajjal, 
hogy vajha ezen állapot mielőbb be
következnék 1
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Az állatok esze.
Alkalmam volt néhány állat életét 

több éven át megfigyelni, s tanulmá
nyoztam azoknak lelki világát is. 
Csakhamar rájöttem, hogy bezzeg 
az állatoknak van eszük, értelmi 
képességük.

Nem eszelek ki szenzációs esete
ket. Nem színezek, nem költők. Min
dent úgy mondok el, amint láttam 
és tapasztaltam. Amire élő tanúim is 
vannak. Hisz a tudománynak akarok 
használni.

Egy alkalommal az egyik vadász
ismerősömtől egy kis varjú-fiat (ká
lomista varjut) kaptam. Tavaszi idő 
táján, mikor a holló, meg a varjú 
is „mosni szokta a fiát“, az erdőn, 
egy fa alatt találta s a tarisznyájába 
tette.

Még félig meztelen volt a szegény. 
Bizonyosan úgy pottyant ki a fész
kéből.

A szomszédból is összecsődültek 
a kis iskolásfiúk a csudájára. Már 
előre is elképzelték, hogy milyen szép 
lesz az, mikor majd a levegőben kó
vályogva édes dalra nyitja a száját: 
kár — kár!

Az udvarunkon állott egy üres lud- 
ketrec. Azt rendeztük be palotául a 
kis jövevény számára.

Mindjárt nevet is adtunk neki. 
Erre mifelénk a szajkót szokták 
ugyan Mátyásnak hivni, de micsoda 
törvény tiltja, hogy a varjú is fel ne 
vehesse a Mátyás nevet? Mikor az 
olyan szép név 1 Mátyás ! Matyi!

És Mátyás lett.
Reggel, délben és este főtt' hús 

vagy máj került az asztalára. Gyara
podott is rohamosan, s nem sok 
időre úgy találtuk, hogy szép, derék 
legény lett a Mátyásból.

Nem egyszer körülálltuk és szinte 
gyönyörködtünk benne.

— Meglássák — szólt az egyik — 
a Matyi, amint kiszabadul, azonnal 
elrepül és soha sem tér vissza.

— Messük le a szárnyait! — vé
lekedők egy más.

— Ha elrepül és többé nem jön 
vissza, a hálátlanság foltja az ő lel
kén szárad, de a szárnyát ne mes
sük le 1

Ekként meg a feleségem véleke
dett és ezt, természetesen határo
zattá is emeltük.

Egyúttal elhatároztuk azt is, hogy 
a legközelebbi vasárnapon kitárjuk a 
ketrec ajtaját s Mátyás kilép a nagy 
világba 1 Először !

És úgy is lön.
I Amikor a közelebbi vasárnap reg
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gél a kalitja ajtaját föltártuk, azon
nal észrevette a szokatlan dolgot és 
odalépett palotája küszöbére. Körül- 
tekintgetett, majd felnézett az égre, 
hol apró bárányfelhők úsztak nyu
gatról keletnek.

— No I No most mindjárt elrepül 
a Matyi!

De Matyi nem repült, hanem szép 
nyugodtan kilépett az udvarra. Kö- 
rül-körül járt, mindenhova bekukkan
tott s még a macskától sem félt.

Nagy respektusa volt a cica előtt, 
amiben bizonyára nem csekély té
nyező vala hatalmasan kifejlődött 
csőre is.

Idő múltával azonban nagyokat 
repült is, de mindig visszatért. Volt 
esze, hogy a jó dolgát ott ne 
hagyja !

Ebédre rendesen dupla adag hus- 
darab járt ki neki. Volt eset, ami
kor nem is tudta mind elfogyasztani.

És ilyenkor mit csinált ?
Az egyes husdarabokat egymás 

után elhordta a kerítés mellé s ott 
bizonyos távolságra elhelyezte őket. 
Mindenikre egy rögöt, vagy egy lehul
lott falevelet borított, azután alája 
kukucskált, jobbról is, balról is, 
hogy lehet e látni a húsdarabot ? Ha 
nem volt jól eltakarva, fogta és el
vitte biztosabb helyre.

De haj, a cica fölfedezte a Matyi 
kamaráit és sorban kiürítette azokat!

Egyszer a varjú rajtakapta a cir
most ezen kópéságán, s azután job
ban őrködött. Ha a macska a hu 
sós rejtek felé közeledett, Matyi eléje 
állott kattogni, a szárnyaival verde
sett, s a macskának, akarata ellenére, 
másfelé kellett távoznia.

Tavasszal ki szoktuk ültetni a vi
rágokat a cserepekből a szabadba. 
A cserepek ott maradtak sorban le
bontva a virágágyak hosszában.

Egyszer épen a virágcserepek mel
lett időztem. Az egyiket véletlenül 
földöntöttem. A Matyi is ott ácsor- 
gott mellettem, s észre vette, hogy a 
cserépből egy sereg penészbogár má
szik elő.

Nosza, lett falatozás I Feldöntöget
tem a cserepeket egymásután s a 
Mátyás mind összefogdosta a mene
külő rovarokat.

Ezután, ha Matyival az udvaron 
találkoztunk, mindig oda kalauzolt a 
virágcserepekhez. Én feldöntögettem 
azokat, ő meg lakmározott.

Egy téli napon magam vittem ki 
az ebédet Matyinak a kertbe.

Egy fa tövénél álldogált. A hús
ból megmaradt egy darab, s azt Má
tyás el akarta rejteni. Oda helyezte

a fa tövébe, s egy elhullott falevél
lel igyekezett betakarni.

De haj a levél le volt fagyva.
Most az az ötletem támadt, hogy 

kipróbálom a Matyi gondolkodási ké
pességét.

Elléptem tőle mintegy öt lábnyi 
távolságra. Elővettem egy darab pa
pirost, ledobtam a földre s fölhívtam 
rá Matyi figyelmét.

És Matyi megértette a helyzetet; 
hozzám jött, fölemelte a papirost s 
befödte vele a húst a fa tövében. 
Úgy hiszem, hogy itt már valami 
egyéb is működött, mint a puszta 
érzéki megfigyelés.

De lássunk egy más esetet, s meg
fogunk győződni, hogy Matyi gon
dolkodott, tettetett és furfangosko- 
dott is.

Egy ízben az udvaron üldögéltem 
s Matyi a virágok között őgyelgett. 
Egyszerre csak látom ám, hogy a 
varjú az udvar közepén nyíló phlox- 
csoportot. tépegeti. Természetes, hogy 
élénken tiltakoztam az ilyen kertész
kedés ellen s erélyesen rendre uta
sítottam.

Ez eset után azonban Mátyás több
ször is megkísérelte a phloxok ellen 
való hadjáratot.

Eleinte véletlennek tartottam az 
egészet, de azután meggyőződtem, 
hogy Matyi egészen tervszerűen jár el.

Ha látta, hogy figyelemmel kisérem, 
azonnal a phloxok felé tartott, s 
vissza-vissza tekintgetett felém: vájjon 
nézem-e ? Ha nem figyeltem rá, 
mással foglalkozott. De ha véletlenül 
ismét ráesett a tekintetem, s ezt ő 
észrevette, minden habozás nélkül a 
virágágy felé tartott.

Ez az eset többször is ismétlődött, 
még pedig oly világos tudatossággal, 
hogy a legnagyobb mértékben meg
lepett.

A pajkosságban pedig ritkította 
párját a Mátyás.

Észrevette, hogy a néhány nappal 
előbb világot látott kis macskák 
egy kosárban összebújva szundikál
nak. Szépen, óvatosan belenyúlt a 
kosárba s az egyik ökölnyi kis 
macskát a farkahegyénél fogva ki
emelte, s úgy lengette a levegőben 
nagy kedvteléssel. A szegény kis 
állat alig győzte a kapálódzást s a 
keserves miákolást.

Egy más alkalommal hagymát dug- 
dostak a kertben. A Matyi is oda
ment segíteni s a cseléd egyszer csak 
azt vette észre, hogy Mátyás a hagy
mát, mit ő elültetett, egymásután 
szépen kiszedte a földből.

És hiába hessegették. Egyre vissza

tért s a feleségemnek pálcával kellett 
kiverni a kertből.

A sárgarépát, ha sűrűn kel, szét 
szokták ültetni, hogy jobban fejlődjék. 
Mátyi ezt is megfigyelte, s amint a 
kertet elhagyták, az elültetett répát 
szálankint kihuzigálta és sorba rakta 
az ágyközi utón.

Amikor Matyinak ezen csinytevéseit 
szemléltem, azokat az eseteket sem 
találtam lehetetleneknek, melyeket a 
hires Busch az ő Hans Huckebein- 
jéről megirt és megrajzolt.

Volt egyszer egy gólya madaram 
is. Szelíd és okos állat.

Nappal az udvaron sétálgatott, éji 
szállását pedig egy üres faházban 
tartotta. Ha reggel nem eresztették 
ki a megszokott időben, csőrével 
addig zörgetett az ajtón, mig csak 
valaki nem jelentkezett.

Megtanulta megérteni a szót.
Ha azt mondtam neki: gólya

madár, kelepelj egy kicsit! — hátra
szegte a fejét és elkezdett nagy vígan 
kle—kle—kle—kle—kle— kelepelni.

Mikor ősszel leszedték a téli abla
kokat, odatámasztották azokat a kapu 
alatt a fal mellé, úgy hogy a fal és 
az ablak alsó része között bizonyos 
üres tér képződött.

Gólya madarunk is odavetődött az 
ablakokhoz, s egyszerre csak azt vette 
észre, hogy az ablaküvegen át egy 
másik gólyát lát. Nézte, majd köze
lebb ment az ablakhoz, de termé
szetesen ott csak az üveget találta.

Mintha egy gondolata támadt volna ! 
Odament az ablaksor végére, s be
nézett az ablak és fal által képezett 
üres térre, hogy a másik gólyát 
megláthassa. És ezt kétszer is meg 
cselekedte, ami nyilván arra mutat, 
hogy az eset nem véletlenül történt, 
hanem hogy a gólya madár gondol
kozott és következtetett!

Van egy öreg macskánk. Bizony 
nem egy szegény egérke múlt ki 
már miatta ez árnyék-világból vég
rendelet hátrahagyása nélkül!

Ez a macska valóságos kultur- 
állat.

Nem egyszer, mikor róla beszél
nek, ha nem is egyenesen hozzá 
intézik a szavakat, megérti, hogy 
róla van szó s előjön, hizeleg!

Néha-néha lustálkodik. Fekve fo
gyasztja el ebédjét vagy vacsoráját. 
Ha valamit el nem ér a tányérján a 
szájával, az egyik első lábát hasz
nálja kéz gyanánt. Fölveszi az ele
delét a lábával s úgy teszi a szájába.

Fiatal korában ezt nem tapasztaltuk 
Az idő és tapasztalás hóditotta meg 
a kultúrának.
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Nemrégiben sokat Írtak a lapok
egy beszélő kutyáról.

Ezelőtt mintegy másfél évvel ma
gam is láttam egy beszélő kutyát 
Abán, Fejérmegyében.

A dachslik fajtájából való volt. Ott 
futkozott az udvaron s a lábát bele
ütötte egy darab téglába. Elkezdte 
fájdítani.

A házikisasszony felvette az ölébe, 
simogatta a fájós lábát, s csak úgy 
odavetve mondá:

— Most be kell kötni a kis Valdi 
lábát!

— Nem, nem, nem, nem ! — til
takozott a kis eb, s minden erejével 
igyekezett a földre jutni.

Egy más alkalommal el akarták 
távolítani a szobából.

— Menj ki, kutyus, neked nincs 
itt helyed! És mutatták neki az 
ajtót.

— Nem, nem, nem ! — ismételte 
sokszor és befutott az asztal alá.

Hogy hol, hogyan tanulta meg e 
szó kimondását, nem tudta senki. 
De azt bizonyították, hogy ha vala
kivel nem volt egy véleményen, ezt 
mindig „nem“-mel fejezte ki.

Csodálatos volt, hogy kiejtése 
mennyire hasonlított az emberi kiej
téshez. Ha valaki egy mellékszobá
ból hallja, soha sem mondta volna, 
hogy azok állati hangok!

Abban az időben mutattak nekem 
egy közönséges házőrző kutyát is, 
melynek a viselkedése a legnagyobb 
mértékben bámulatos volt.

Ez az eb, ha a gazdája meg ta
lálta bántani, például ha kiutasította 
a szobából, vagy nem vitte magával 
sétára, megharagudott és napokig 
duzzogott.

Egy ily alkalommal befeküdt az 
ágy alá. Hívták, de semmi módon 
sem volt kicsalható.

Én egy sült liba-combot tettem 
eléje, gondolván, hogy annak csak 
lesz ékesszólása. Mind hiába I A gaz
dája is kezdett nyájaskodó szavakat 
intézni hozzá. Erre a kutya hirtelen 
felkelt, lehetőleg elkerülte a sült 
libacombot, s gyorsan kiszaladt a 
szobából az udvarra.

Az emberek jöttek, mentek, a 
kutya iránt senki sem érdeklődött. 
De mikor a gazdája lépett ki az aj
tón, a fejét hirtelen elkapta, s más

felé nézett. Mikor pedig a gazda 
megsajnálta, és szép szóval közele
dett hozzá, leugrott a kőpadról s 
kiszaladt a kertbe a kukoricás közé.

Napok teltek el, mig duzzogása 
enyhült s a régi barátság közte és 
gazdája között helyre állt.

Most pedig, mivel épen állatokról 
van szó, elmondok egy különös 
esetet egy galambról és egy macs
káról, melyek a szomszédunk por
táján voltak otthon.

Ha a galamb meglátta, hogy a 
macska fekve a napon sütkérezik, 
azonnal odarepült eléje. Szemtől- 
szembe állt. Majd mindig jobban és 
jobban közeledett. Elkezdett turbé- 
kolni, galambszokás szerint jobbra- 
balra hajtogatta a fejét. Megtörtént 
az is, hogy a macskának a hátára 
repült s ott folytatta bókolásait.

Semmit sem télt, s a macska sem 
bántotta soha. De ha már megunta, 
hogy szunyókálásában háborgatják, 
egyszerűen megfordult és elszaladt.

És ezt hónapokon át lehetett meg
figyelni. Sohasem láttam ilyen furcsa 
galamb-macska barátságot 1

Balogh Gyula.

Az egyház köréből.

Uj főrendiházi tag. Ő felsége a 
magyar király Scholtz Gusztáv bányai 
egyházkerületi püspököt a magyar 
főrendiház tagjává kinevezte. Evan
gélikus egyházunk köztiszteletben 
álló, apostoli lelkületű főpásztorának 
kitüntetése egész evang. egyházunk
nak nagy örömöt keltett.

Lapunk erősödése. A dunán
túli egyházker. evang. egyesület 
Szombathelyen tartott közgyű
lésén nagy örömmel vette tu
domásul K api Béla szerkesztő 
ama jelentését, hogy a Harang
szónak már 5200 előfizetője 
van. A közgyűlés nagy hálával 
és elismeréssel emelte ki a lel
kész és tanító urak példátlan 
buzgó fáradozását, melynek ez 
a szép eredmény köszönhető. 
Kimondotta egyszersmind, hogy ;

sok ezer olvasó óhajtásának 
engedve, novembertől márciusig 
a Harangszó hetenként jelenik 
meg. A nagyobb munkát igénylő 
tavaszi és nyári időszakban 
továbbra is minden két hétben 
kopogtatunk be előfizetőinkhez, 
így azután évenként 26 szám 
helyett 35 szám jelenik meg. 
Az előfizetési ár mégis csak 2  
koronára lesz felemelve.

A dunántúli egyházkerület augusz
tus 8—10-én tartotta évi közgyűlését 
Szombathelyen. A gyűlés iránt rend
kívül nagy volt az érdeklődés. Első 
napon az evangéliumi egyesület tartott 
gyűlést, melyen részletesen foglalkozott 
lapunk ügyével is. Este gyámintézeti 
istentisztelet volt, melyen Bancsó 
Antal soproni theol-akad. igazgató 
prédikált. Másnap vései Véssey Sán
dor egyházker. felügyelő gyönyörű, 
tartalmas beszéddel nyitotta meg az 
egyházker. közgyűlést, s nagy meleg

séggel üdvözölte Gyurátz Ferenc 
püspököt magas királyi kitüntetése 
alkalmával. A gyűlés folyamán több 
fontos ügy került elintézés alá. Külö
nösen nagy érdeklődést keltett az a 
terv, mely szerint a kőszegi felsőbb 
leányiskolát Szombathelyre akarják 
áthelyezni s az állam támogatásával 
leánygimnáziummá akarják átalakítani. 
Tervbe vették azt is, hogy a soproni 
főgimnáziummal kapcsolatban inter- 
nátust állítanak fel.

A jó fiú emléke. Alig egy hónapja 
gyász borult a nagysimonyi evang. 
papiakra. Mód Lénárd lelkész Gyula 
nevű tehetséges, nemes lelkületű jo
gász fia költözött el az élők sorából. 
A jó fiú emlékére a lelkész édes apa 
most 100 kor. alapítványt tett az ev. 
sajtóalapra. A kegyelet szép példája 
ez, mely hirdeti, hogy a szeretett lény 
emlékét a szeretet emléke őrzi leg
hívebben.

A Luther Társaság irod. egyesüle
tünk ez évi közgyűlését szeptember 
hó végén Besztercebányán tartja. A
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gyűlés részletes programját jövő szá
munkban hozzuk.

Élő hit. Özv. Vladár Jánosné szül. 
Rozsnyai Anna a herédi ág. hitv. ev. 
leányegyház javára 400 koronás ala
pítványt tett. A szegény, de hitben 
gazdag özvegyasszony, mondhatjuk 
minden vagyonát az Ur oltárára tette. 
Az élő hitnek valóban ragyogó bizony
ságát nyújtotta. Adja Isten, hogy so
kan kövessék nemes példáját a kegyes 
és Istenfélő adakozóval pedig legyen 
élete végéig a mindeneket éltető Isten 
szeretete.

zárva. Ezt a kívánságot a kerület 
képviselője beterjeszti az országgyű
léshez.

Föltartóztatott kivándorlók. Újvidé
ken a határszéli rendőrkapitányság 
húsz kivándorlót tartóztatott föl a 
vasúton, a kik útlevél nélkül akartak 
Amerikába eljutni. A rendőrségen el
szedték tőlük munkakönyveiket és 
beszállították őket a rendőrség fog
házába. Valamennyien azt mondták, 
hogy nem lehet Magyarországon 
megélni, mert kevés a föld, azért 
akartak Amerikába vándorolni.

Kivégzés Szegeden. Szomorú híres
sége volt a múlt héten Szegednek. 
Egy gyilkost végeztek ki. Szalma 
István a neve. Először egy öreg 
embert gyilkolt meg, ült is érte jó 
néhány esztendőt. Alighogy kiszaba
dult egy fiatal béreslegényt ütött 
agyon. Ezért azután felakasztották. 
Az állami hóhér 307 koronát kért 
szomorú munkájáért. Az ügyészség 
azonban úgy gondolta, hogy elég lesz 
225 kor. is. A hóhér méltatlankodva 
mondogatta: „az embör munkáját 
nem becsülik meg!“

Élestöltés a hadgyakorlaton. Debre 
cen vidékén nagy riadalmat keltett, 
hogy az ottani hadgyakorlatot hirtelen 
lefújták. Később kiderült, hogy a tá
bornok füle mellett néhány élestöltés 
süvített el. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a katonák közül kicsoda hasz
nált élestöltést. Valószínűleg az egyik 
tisztet boszuból le akarta lőni egy 
megtévelyedett katona.

A pálinka. Szőke József és fia, 
ifj. Szőke József jármi lakosok cséplő
munkát vállaltak Szilágyi Lajos föld- 
birtokosnál, de nem dolgoztak, sőt a 
többi munkást is zavarták a munká
ban. A tulajdonos figyelmeztette őket, 
hogy dolgozzanak becsületesen, mire 
megfenyegették, hogy elbánnak vele, 
mert ők még a csendőröktől sem 
félnek. Mikor a csendőrök be akarták 
őket kisérni, a két Szőke megtámadta 
a csendőröket, s az egyiket bottal, 
a másikat fejszével súlyosan meg
sebesítették. A csendőrök önvédelem
ből kénytelenek voltak fegyvert hasz
nálni és az öregebb Szőkét halálosan, 
a fiatalabbat súlyosan megsebesítették. 
Dienes Dezső szolgabiró kérdésére, 
hogy miért tették ezt, azt mondták : 
A pálinka tette, uram.

Az ország dolgáról.

Az országgyűlés tárgyalásairól sem- 
mitse kell feljegyeznünk. Az ellenzék 
még most is nap-nap után névszerinti 
szavazásokkal tölti az időt, úgy hogy

érdemleges tárgyalásról szó sem lehet. 
Lassanként megmozdulnak a várme
gyék törvényhatóságai s egymásután 
elitélik a hiábavaló obstrukciót.

A nagyvilágból.

Az angolországi sztrájk. Angolor
szágban a már hetek óta fenyegető 
általános sztrájk kitört. A vonatok, 
hajók megálltak. A gyárak beszüntet
ték az üzemet. Ipar és kereskedelem 
pang. Csupán Liverpoolban egyszerre 
az első napon 91 ezren hagyták abba 
a munkát. Lapzárás után értesülünk, 
hogy a kormánynak sikerült utolsó 
pillanatban a sztrájkot beszüntetni.

Munkahiány Amerikában. Ameriká
ban, különösen pedig Észak-Arr.eriká- 
ban beállt a munkahiány. Éppen a 
bányákban, vas- és acél ipartelepeken, 
hová a magyar munkás leginkább 
megy, nem kell a munkáskar. A mező- 
gazdasági munkát, mely különben is 
csak rövid ideig biztosit kenyeret, 
már csak azért sem szeretik a ma
gyarok, mert a termelési módot nem 
ismerik és sokalják a napi 15— 16 
órai munkaidőt. A bevándorlási ható
ság sokszor 300 kivándorlót utasít 
vissza naponta. A konsulátusokon 
naponta 50—60 magyar kér anyagi 
segítséget. A munkahiány hire már 
elérkezett a különböző országokba, 
mert 1910. júniusától 1911. június 
haváig 163 ezer kivándorlóval keve
sebb érkezett Newyorkba.

Katasztrófa a tengeren. Nagy ka
tasztrófa történt a gibraltári szorosban. 
Egy francia gőzös összeütközött egy 
angol gőzössel. Az összeütközésnek 
rémes eredménye lett: a francia hajó 
elsülyedt, utasai közül csak huszon
hetet sikerült megmenteni, kilencven- 
hárman a tengerbe fuladtak.

A pénz átka.
A mint az újságokat nap-nap után 

forgatgatom, megrendülve olvasom a 
pénz nagy átkos hatalmát. Isten előtt 
kedves dolog az, ha a becsületes 
munkálkodást mint eredmény kiséri. 
Áldásos eszköz, ha a jótékonyság 
segítője. De a pénzszerzés vágya a 
munkától elkülönítve szédületbe ejti 
az embert, s akkor a legsötétebb bűnök 
hosszú sorozaté áll elénk. Ez az a 
lejtős, meredek ut, mely ott lenn 
végződik az erkölcstelenség iszapjá
ban. Arannyal van kiverve, — de a 
pokolban végződik.

Budapesten néhány éretlen iskolás
gyereket fogtak el a rendőrök. Ki
derült, hogy az ablakon át bemász-

Itthonról.

Nyolcvanegy éves a király. Szíve 
mélyén ünnepet ült augusztus 18-án 
minden magyar ember. Ekkor volt 
81 éves a magyar király. Áldjuk az 
isteni gondviselést, mely ily sokáig 
megtartotta számunkra koronás ural
kodónkat. És kérjük az Urat továbbra 
is, hogy tartsa meg számunkra a 
magyar királyt 1

Kossuth Ferenc Budapesten. Kos
suth Ferenc, a negyvennyolcas füg
getlenségi Kossuth-párt vezére augusz
tus 18-án este Budapestre érkezett. 
A pártvezért, ki hosszú időt fürdőn 
töltött egészsége helyreállítása céljá
ból, megérkezése alkalmával lelkes 
fogadtatásban részesítették

A nagy hadgyakorlatot ez évben 
felső Magyarországon tartják szeptem
berben. Kezdetben úgy volt, hogy a 
király is részt vesz, újabb hiradás 
szerint azonban a királyt Ferenc Fer- 
dinánd királyi herceg, trónörökös 
helyettesíti.

A király lélekjelenléte. Könnyen 
végzetessé válható szerencsétlenség 
érte ősz királyunkat. Mikor Ischlben 
vadászatra ment, lovai megbokrosod
tak, úgy hogy a kocsis nem bírt velük. 
A helyzet a mély szakadék mellett 
vivő utón oly veszedelmes volt, hogy 
nemcsak kísérője, de öreg kocsisa is 
könyörgött neki, hogy ugorjék ki a

!
 kocsiból. De a király nyugodtan várt. 

Mikor azután egy meredek helyen 
fordulóhoz érkeztek, hol a vágtató 
lovak valamivel lassabban mentek, 
a király kiugrott a kocsiból. Szeren
csére semmi bántódása se történt. 
Utána még a vadászaton is részt vett 
s jókedvűen tért haza, hol a lakos
ság nagy örömmel üdvözölte.

Az alkohol ellen. Gödöllőn alkohol- 
ellenes népgyűlést tartottak. A nép
gyűlés mozgalmat indít, hogy a korcs
mákat és italméréseket szombat este 
•6 órától hétfő reggel 6 óráig tartsák
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tak az idegen lakásokba s onnan 
minden kézhezkaphatót elloptak. A 
pénzen azután nyalánkságokat vettek. 
Ez már az első lépés. Ha a szülők 
nem vigyáznak, ezekből lesznek a 
gonosztevők.

Sátoraljaújhelyen a személyvonat 
postakocsijából kiloptak egy posta
zsákot. 39 ezer korona volt benn. 
Újvidéken pedig rájöttek, hogy a 
szerb irodalmi egyesület pénztárosa 
400 ezer koronát sikkasztott. De 
persze nagyúri, szép lakása volt és 
pompásan élt. Itt meg az uraskodási 
vágy sodor bűnbe. Az a balgaság, 
hogy az emberek tovább nyújtózkod
nak, mint a meddig a takarójuk ér.

Budapesten egy fiók postahivatalba 
fényes nappal behatolt két ember, 
revolverrel megfélemlítette az ott lévő 
két nőalkalmazottat, azután 1700 kor.-t 
elraboltak. Ha ellenszegülésre találnak, 
talán készek gyilkolni is.

Az utolsó eset már igazán a legna
gyobb emberi elvetemültség példája. 
Regula Ede munkanélküli asztalos
segéd meg akart nősülni. Pénze nem 
volt. hát egy éjszaka kibontotta egy 
borsodmegyei falu kocsmájának falát, 
behatolt s ott egy fejszével agyon
ütötte a korcsmárost, feleségét és 
annak nővérét. Kirabolta őket, meg

szökött, s a véres fejszét a patakba 
dobta. De hamar csendőrkézre került. 
A fejszén ugyanis, — melyet meg
találtak, — olyan zöld posztó volt 
a nyél felső végére csavarva, 
milyenből az asztalosok köténye 
készül. Egyszerre Regulára gyana
kodtak, el is fogták s habár egy 
hétig konokul tagadott, végül mégis 
beismerte bűnét.

íme, néhány példa az utolsó hét 
krónikájából. Szomorú példák. Meg
győző erővel hirdetik, hogy a pénz 
átok lesz az ember életében, mihelyt 
a lélek elveszíti istenfélelmét, erköl
csét, becsületes gondolkodását. A 
gonosztevők közé sülyeszti az embert 
s megássa becsületének, embertársai 
tiszteletének, szabadságának sírját.

Bizony „kívánatosabb a jó hírnév 
a nagy gazdagságnál és az aranynál, 
ezüstnél jobb a kedvesség.“ (Péld. 
22., 1.)

IfSZEMSZTüfŐST'Á M
Sokaknak. A bibliai képek a nyomdá

ban fellépett sztrájk miatt mindeddig nem 
készülhettek el. Minden rendelést jegyzékbe 
vettünk s mihelyt a képek megérkeztek,

azonnal szétküldjük. Kérjük szíves türel
müket ! — L. M. lk. Vadosfa. Az össze
get köszönettel vettem. Köszönöm az érte
sítést is. Lesz rá gondom. — H. S. lk. 
Várpalota. A bibliai képekre vonatkozólag 
nem tudok terminust adni. Eleget zaklatom 
őket, de hiába. Most vettem újabb Ígéretet, 
hogy e hónapban elkészülnek Ha jobbnak 
látod, inkább add vissza a pénzt s mi ki
töröljük a megrendelést. — B. I. lk. Va- 
nyola. Jegyzékbe vettem. — K. P. lk. 
Törökbecse. Hosszas távoliét miatt csak 
most intézkedhettem. A lapot elküldik. 
Köszönöm a szíves üdvözlést. — F. I. lk. 
Kötesd. Öt példányt pótlólag küldettem. — 
R. K. tan. Csékút. Hosszas távoliét miatt 
csak most' intézkedhettem és pedig teljesén 
kívánsága szerint. — B. Oy. esp. Kölese. 
Csak aug. elején érkeztem haza, ezért a 
késedelmes válasz. A rendelést jegyzékbe 
vettem. Köszönöm az elismerést s kérem 
a további szíves jóakaratot. — H. B. lk. 
Csikvánd. Neked van igazad. A dolog rend
ben van. Köszönöm az értesítést. — H. K. 
lk. Varsád. Köszönjük a pártolást. Meg
küldjük. — A. Br. tan. Bakonycsernye. 
A nyomda csak az eddigi négy képet ké
szíti. Remélem, hogy nemsokára újabbakat 
is hozhatunk forgalomba. A megmaradtat 
kérem visszaküldeni. Köszönöm a sok, szí
ves fáradozást. — T. M. lk. Kissomló. 
Jövő számunkban hozzuk.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, aug. hó 24.-én.

Búza 24.60, Rozs 18.20, Árpa 16.—, Zab 
16.60. — Az árak 100 kilónkéit korona ér
tékben értetődnek.

POHL G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

A lapítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k .
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .
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!  SÁNDOR FERENC
|  toronyóra-készítő  é s  míílakatos
| K Ö R M E N D E N
^ Thököly utca (saját házában).
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Arany érem.

$
I

I
I

Készít: legjobb és leg- |  
újabb találmányú s szer- * 
kezetű TORONY- és KAS- f  
TÉLY-ÓRÁKAT különféle |  
szerkezettel a legjutányo- |  
sabb árban, részletfizetésre 1 

ál- *is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

i  vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
* megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 

csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos lójavM sát és átalakítását tötit) évi jótállás mellett.
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7 ä  x- x« Á  es o  e  ^  b  p  i*  a  x* .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Ö rökélet.
lm  jö n  a  n ém a  est, h o m á lyo s  m a g á n ya , 
J ó sá g o s  a n g y a lk é n t k a r ja i t  k itá r ja , 
N y u g a lo m ra  k é szü l v a g y  m á r n y u g sz ik

[m in den .
A lta tó  á lom ban , nevedben  n a g y  Isten. 
É bren  csa k  én va g yo k , sz iv e m n ek  n in cs

[n y u g ta .
L elkem  korán  e lh u n yt k isd ed é t s ira tja .

B e sü t a  h o ld v ilá g , be a z  a b la k o m o n ;
O t t  r a g y o g  a z  égen, a z  én szép  csilla g o m ;  
B eth lehem  c s i l la g a : h o z zá d  veze t Isten ,
K i  ö rökké  é lte ts z  m in den t, m indenekben. 
A m i p o r : p o r r á  le s z ;  a  lé le k :  a z  örök, 
Végy engem  is  e g y k o r  m a g a d h o z, kön yörgök .

„A  Te h a jlék o d b a n  so k  la k á so k  v a n n a k “, 
J é zu s  érd em éért s z á llá s t  a d s z  Te ann ak, 
A k i híven f u t ja  i t t  f ö ld i  p á ly á já t,
J u ta lm u l tő led  n y e r  o t t  fö n n  örök  p á lm á t. 
Te v a g y  a z  é lő k  é s  nem  h o lta k  Istene, 
Á lom  a  h a lá l é s  é le t s z u n n y a d  benne.

N é m a  e s t hom álya , ta k a r j  be szá rn ya d d a l, 
N y u g ta s d  m e g  telkem et jó té k o n y  á lo m m a l, — 
É j  u tá n  le s z  reg g e l, á lo m ra  ébredés,
H a lá l u tán  örökéletre  fe lk e lés .
T ú l a  síro n  v á r  rá m  én e lh u n yt kedvesem , 
H a lle lú ja  n eked  jó s á g o s  I s te n e m !

A D O R J Á N  F E R E N C .

Az ember, a Gyönyör s a Bánat.

Egy régi példázat beszéli a követ
kezőket. Két utas érkezett egyszer 
egy ember házához és bebocsáttatást 
kértek tőle. Az egyik drága selyem
ruhában, csillogó ékszerekkel meg- 
rakottan; a másik sötét gyászruhás 
alak, arcvonásai mély szomorúságot 
tükröztek vissza. A házi gazda haj
landó volt kérelmüket teljesíteni; előbb 
azonban tudni óhajtotta a két vándor 
nevét. „Barátom, — szólította meg 
a ragyogó ruhás, örömtől sugárzó 
alakot, — ki vagy te ?

„Engem Bcddogságnak hívnak, 
felelt ez. — És Te, — fordult a 
másikhoz, ki vagy te szomorú tüne
mény ?

„Én a Bánat angyala vagyok, 
viszonzá amaz. „Jól van, mondá a 
ház tulajdonosa, most már ismerlek 
benneteket. Hanem közületek csak 
az egyiket, a „Boldogság“ angyalát 
fogadom be s ennek velem kell ma
radnia mindig.

„Óh az nem lehet“, — szólt a 
„Boldogság.“ Én sohasem járok egye
dül. A ki engem befogad annak velem 
együtt el kell fogadnia a „Bánat“ an
gyalát is, mert Isten rendelte azt mel
lém elválhatatlan kísérőül. Mi mindig 
együtt járunk. Sokszor én érkezem 
előbb hozzátok, máskor pedig testvé

rem, a Bánat jön előbb, de figyeljé
tek csak jól meg, — mindig nyomon 
követjük egymást, és minket soha
sem lehet szétválasztani.

*

E kis példázatot olvasva, bizonyára 
arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
ez a képzelet világában mozog. Igen, 
úgy van. De észre lehet venni rajta 
a való élet vonásait is.

Fontos erkölcsi tanulságot rejt ma
gában e történet, mintegy feleletet arra 
a nagy kérdésre, miért nincsen e földi 
életben zavartalan öröm és boldog
ság ? Előbb vagy utóbb minden ház
ban megjelenik a Bánat angyala. 
Néhol mindjárt az élet hajnalán, a 
Boldogság előtt vagy után. Máshol 
az élet delén, majd ismét másutt a 
késő aggkorban. De mindenüvé meg
érkezik s érintése olyan fájdalmas. — 
E világ fiai nem látnak benne mást, 
mint Isten sujtoló kezét. De a keresz
tyén lélek bizalommal és megnyug
vással fogadja, mint a mennyei Atya 
követét. Tudja, érzi, hogy a Bánat 
mindig áldást hagy maga után, s 
szomorú gyászfátyolán át meglátja a 
Vigasz angyalát is.

Francia eredeti után
Pulay Vilma.
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Isten nevében kezdem e l . . .
— Mese. —

Irta: Kiss Samu.

Élt valahol a Sokoró-alján egy 
szegény asszony. Az ura kiment 
Amerikába pénzt keresni; de úgy 
látszik, nem talált, mert nem küldött 
haza csak egy dollárt sem. Pedig a 
feleségének alig volt sokszor betevő 
falatja is. Azután meg három gyer
mek csüngött a nyakán. Három ki
csiny gyermek. A legidősebb is csak 
tizenkét éves múlt, a legkisebb pedig 
alig négy-öt éves. A legnagyobbik fiú 
volt: Sándornak hívták. Mikor az is
kolából kimaradt, azzal a kéréssel 
fordult édes anyjához, hadd menjen 
el ő munka után, szerencsét próbálni. 
Hogy könnyítsen valamit szegény 
szülőjén, akinek elég gondot okozott 
kisebb testvéreinek az eltartása is.

A szegény anyának könny szökött 
a szemébe.

— Jól van édes gyermekem, én 
eleresztlek; az Isten vezéreljen. De 
ne feledd soha, amire mindig kérte
lek s amire a tisztelendő úr is olyan 
szépen intett benneteket a konfirmá
ciói oltár előtt, hogy midőn az iskola 
padjait elhagyjátok és kikerültök az 
életbe, vigyétek magatokkal hű uti- 
társként az istenfélelmet, a vallásos 
ságot. Ez a legjobb vezér, legbizto
sabb védelem. Vidd azért te is ezt 
magaddal. Istenre bízd magadat, az 
ő nevében kezd minden dolgodat. 
Mint az a szép vers mondja, amit az 
iskolában tanultál s amire idehaza a 
kis testvéreidet is megtanítottad :

„Isten nevében kezdem el,
Ő segéljen kegyelmével;
Ha Ő segít, mi sem nehéz,
Ha Ő elhagy, erőm elvész...“

— Köszönöm édes jó anyám a 
tanácsát. Mindig engedelmes gyer
meke voltam, az leszek ezután is, — 
válaszolt elérzékenyülve a fiú, miköz
ben könnyes szemeit törülgette. Nem 
fogom elfeledni sohasem a jóságát; 
azon leszek minden erőmből, hogy 
azt megháláljam.

— Az Isten tartson meg ebben az 
igyekezetben, — szólt az anya s ma
gához ölelte távozni készülő gyerme
két. Azután felpakkolta a tarisznyá
ját, rakott belé utravalóul egy kis 
elemózsiát.

A kis testvérek bár nem értették, 
hogy mi is készül voltaképen, de a 
komoly és meghatott arcok láttára 
szótlanul és bámészan húzódtak meg 
az egyik sarokban. Majd az édes

HARANGSZÓ.

anya rakosgatását szemlélve, a Pali 
gyerek egy almát hozott, mit játék 
közben a szomszédéknál kapott, s azt 
ajánlotta fel utravalóul bátyjának. 
Amire a kis Bözsike meg a kedvenc 
és máskor annyira féltett bábuját 
kínálta neki oda. Sándor alig tudta 
visszatartani a könnyeit e nagy ra
gaszkodás láttára.

Mikor aztán már mindennel készen 
voltak, mikor már indulni akart Sán
dor, akkor anyjához fordult még ezek
kel a szavakkal:

— Úgy-e édes anyám, elvihetem 
magammal azt a szép imakönyvet is, 
amit konfirmációkor a tisztelendő úr
tól kaptam.

— Hogyne fiam, hiszen a léleknek 
is szüksége van eledelre, épúgy mint 
a testnek. A lélek eledele pedig az 
imádság. Vidd csak. S valahányszor 
szükségét érzed, amikor valami szo
morúságod, bánatod van, amit nekem 
sem modhatsz el, mert nem lész 
mellettem, csak imádkozzál, mondd 
el a jó Istennek, Ő meghallgat, meg
segít.

Az anya és a gyermek összeölel
keztek még egyszer, megcsókolta kis 
testvéreit is s azután megindult az 
ajtón kifelé. A Bodri kutya is ott 
ődöngött mellette; máskor oly vidá
man ugrándozta körül kis gazdáját, 
most csak a kezeit nyaldosta. Mintha 
ő is érezte volna a válás fájdalmát, 
mintha ő is tudta volna, hogy akivel 
annyit játszadozott, aki sokszor a fa
latját is megosztotta vele, most messze 
útra készül. Sándor szeretettel simo
gatta meg hű kutyáját. Az hálásan 
csóválgatta a farkát.

Az anya és a testvérek kikísérték 
a búcsúzó gyermeket egészen az ut
cára. Ott a szegény asszony csak 
annyit tudott még mondani: Aztán 
fiam, tudod: „Isten nevében ...“

A gyermek elcsukló hangon, köny- 
nyes szemekkel mondotta utána: 
„Isten nevében. . .  *

S megindult az élet utján. Az Is
ten nevében. Ment előre, fel a hegy
nek; lassú, nehézkes léptekkel, mintha 
mázsányi kő volna a szíve helyén. 
Közbe-közbe visszafordult még a ked
ves ház felé, hol a szegénységben is 
annyi boldog órát töltött. Édes anyja 
és a kis testvérei ott álltak még künn. 
Utána néztek. A Bodri is ott volt 
velük: a Palkó gyerek tartotta, hogy 
utána ne mehessen s el ne szalad
hasson kis gazdájával.

Nehéz és fárasztó gyaloglás után 
fölért a hegytetőre. Onnan is lenézett 
még egyszer a falura, a szalmafedelű 
házakra, a kis templomra. Tornya

mintha szeretettel integetett volna fe
léje. S a napfényben csillogó keresztje 
mintha a szerető és aggódó édes
anya utolsó szavait mondogatta volna: 
„Aztán tudod, az Isten nevében!“

A hegy túlsó oldalán ment lefelé. 
Pár lépést tett s hirtelen eltűnt előle 
a falu, a templom, a torony, a ke
reszt. Minden. Valami kimondhatatlan 
szomorúság fogta el egyszerre a szí
vét. A magárahagyottság és egyedül
lét szomorú érzése. De eszébe jutott 
anyjának a szava: „Ha valami bá
natod van, csak imádkozzál 1“ Leült 
azért egy fának az árnyékába, mert 
már fáradt is volt az úttól; s elővette 
imakönyvét. Imádkozni kezdett.

Amint imádkozik, ím egyszerre csak 
ott terem előtte az ördög. Sándor 
megijedt tőle. Megrezzent, mint a nyár
falevél. — Ki vagy te, mit akarsz 
tőlem, — szólt a gúnyosan vigyorgó 
alaknak.

— Hogy ki vagyok, ne keresd; 
hogy mit akarok ? . . .  azt a könyvet, 
amelyik a kezedben van 1

— Az imakönyvemet ? Aztán miért?
— Mert az az én legnagyobb el

lenségem.
— No pedig hiába akarod, mert 

nem adom.
Ha nem adod önként, akkor el

veszem erővel is.
— Majd elválik, — válaszolt ma

gához térve, önérzetesen a fiú.
— Nohát gyere velem érte bírókra, 

szólt az ördög.
Sándor felfohászkodott az Istenhez: 

„Uram segíts!“ Aztán bírókra ment, 
hogy imádságos könyvét megvédel
mezze. És földhöz teremtette az ör
dögöt.

De ez sem volt rest, felugrott: no 
gyere még egyszer 1

— Uram segíts 1 — szólt ismét 
Sándor. S amint birkóztak, megint 
csak ő lett a győztes.

— Persze könnyű neked, te min
dig segítséget hisz, — mondotta az 
ördög. De gyere csak magad ellenem, 
aminthogy én is egymagám megyek.

Sándor, akit már elragadott a hév, 
az indulat, — ráállt az ördög sza
vára. „Majd megmutatja ő a virtust.“ 
Birokra mentek újból, de ekkor nem 
mondotta, mint az előbb: „Uram se
gíts!“ — És rövid birkózás után az 
ördög úgy vágta a szegény gyerme
ket a földhöz, hogy menten elájult. 
Fejéből is csepegett a vér.

így találtak rá este felé a munkából 
hazatérő emberek eszméletlen álla
potban. Imádságos könyve nem mesz- 
sze tőle, rongyokra, darabokra tépve.

. . .  Szegény édes anyja de meg
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ijedt, mikor meghozták szeretett gyer
mekét. Amint a rémületből felocsú
dott, rögtön ágyat vetett fteki; ápolta, 
gondozta; kimosta s beközte a sebeit.

A beteg csak nehezen tért eszmé
letre. De végre mégis felnyitotta a 
szemeit. Öh mint megörült ennek az 
a szegény asszony. De Sándor nem 
tudta hirtelenében mi történt vele. 
Édes anyja mondotta el neki, hogy 
emberek találták meg a hegy másik 
oldalán, bezúzott fejjel, mellette össze
tépve az imakönyvét. Azok hozták 
haza. Sándor lassanként mindenre 
kezdett világosan emlékezni. Azután 
könnyek között mondotta el, hogy 
az ördög miként akarta tőle elvenni 
az imádságos könyvét, s miként kelt 
vele bírókra; s mint győzte le mindig, 
mikor az Isten nevében kezdett hozzá. 
Amikor azt mondotta: ,Uram segíts!“ 
De aztán egyszer nem mondotta és 
akkor vágta földhöz az ördög.

— Látod, látod fiam, szólt szelíd 
szemrehányással édes anyja. „Ha ő 
segít, mi sem nehéz. Ha ő elhagy, 
erőnk elvész.“ Mikor nem hívtad Istent 
segítségül, elhagyott, s elveszett az 
erőd, azért voltál az ördögnél gyön
gébb. Tanulj ebből a mostani esetből 
s máskor mindig Isten nevében, Isten 
segítségével fogj mindenbe.

Sándor lassan-lassan teljesen föl
gyógyult. Csak az imakönyvét saj
nálta igen. Hej de sokszor megköny- 
nyezte, megsíratta. A tisztelendő úr 
azonban, aki meghallotta a történte
ket, egyszer mikor meglátogatta, vitt 
neki egy szakasztott olyant. 0  is csak 
arra kérte, amire az édes anyja, hogy 
Istennel kezdje s az ő nevében vé
gezze dolgait.

Sándor megfogadta és ezentúl meg 
is tartotta mindig. Meg is áldotta az 
Isten. Idővel felnövekedvén a szegény
ségből felküzdötte magát Isten sege
delmével, szorgalmas munkájával és 
becsületességével a falu jobb módú 
gazdái közé.

„Azért legjobb e feltétel:
Isten nevében kezdem el*. .  .

1911. szeptember lő.

A bétheli belmisszió.
Irta : Endreffy János theol. akad. hallgató.

Egy egyszerű és mégis sokatmondó 
kép áll előttem. Nem művészi, de 
annál inkább szívhez szóló. Két alak 
van rajta: az egyik egy földhöz ra
gadt szegény, nyomorult, beteg kol
dus ; annyi ereje sincs, hogy önere
jéből a földön üljön, alacsony kőfal
hoz támaszkodik; karjai erőtlenül

HARANGSZŐ.

hanyatlanak alá s megtört tekintetét 
az ég felé emeli.. . .

A másik, arcáról jóság sugárzik, 
szeretettel közeledik a beteg felé, 
kezét fejére teszi s szelíden tekint 
kíntól eltorzult arcára. Rátekintünk s 
áhítattal imádkozva nevén szólítjuk: 
Megváltó Krisztusunk 1 . . .

Gyönyörű kép, mely egyszerű kere- 
setlenségével meglep, de egyszersmind 
könnyekre indít.

Azóta Megváltónk csak Evangé- 
lioma által szól hozzánk; de evan- 
geliomában meg van örökítve mindaz, 
ami szükséges ahhoz, hogy az ő 
nyomdokain haladhassunk. A jézusi 
könyörülő szeretet nemes munkáját 
akarták megvalósítani a tanítványok, 
midőn két diakónust választottak a 
szegények szolgálatára. (Ap. Csel. 6.)

Es Jézus nyomdokain halad mind 
az a sok bel- és külmissziói intézet 
is, mely célul tűzi ki, hogy segítse 
és gyógyítsa a beteget, ápolja az el
eibukottat és az Evangeliom áldásos 
szellemű erejével erősítse a már 
végső kétségbeesésbe esetteket.

Ilyen nemescélú belmissziói intézet 
van Bethelben, Bielefeld mellett, Né
metországnak Westfália nevű porosz 
tartományában. Ezt az intézetet aka
rom ismertetni az alábbi sorokban, 
abban a reményben, hogy ha bár 
ilyet szegény magyar evangélikus egy
házunk még megvalósítani számtalan 
okból kifolyólag nem is képes, de 
az elvért, az eszméért lelkesüljön. 
Mert a belmissziói munkálkodás 
mindenkor oda mutat, hogy a mun
kát kifejtő közeg már elsajátította a 
jézusi szellemet, már zászlajára írta 
az általános könyörülő emberszere- 
tetet.

A rajna-westfaliai tartomány az 
1865-ik esztendőben határozta el, 
hogy menedéket és ápolást nyújt az 
epileptikus (eskóros) betegeknek. Már 
1867-ben házat építettek e célra 
Bielefeld mellett a tentoburgi erdőben 
s 3 epileptikus beteggel kezdték meg 
azt a nemes munkát, melyet ma ezer 
és ezer beteg hálaimája kisér!

Az intézet fejlődésében forduló pont 
Bodelschwinqh lelkész igazgatósága. 
Az 1872-ik év januárjában vette át 
az igazgatást és mély belmissziói tu
dásával, személyes arravalóságával 
annyira felvirágoztatta a betheli bel
missziói intézetet, hogy ma „ atyánk 
nak nevezi a hálás betheli lakosság 
és könyvek és lapok hirdetik örök
becsű munkálkodását a szeretet szol
gálatában.

Azután az intézet a német nemzet, 
de különösen a királyi család hatha-
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tós anyagi támogatása mellett roha
mosan fejlődött, úgy, hogy jelenlegi 
állapotában a világ' legnagyobb bel
missziói intézete.

Tekintsük meg e szép intézetet. 
Majd én elmondok róla mindent, — 
inár amennyire ötheti diakonuskodá- 
som alatt megismerhettem.

A bielefeldi vasúti állomásról vil
lamos vasút megy Béthelbe s 13 perc 
alatt eléri a hegy lábát, ahol már a 
bétheli épületek bibliai feliratai jelzik 
a látogatónak, hogy megérkezett a 
könyörület és szeretet városába. Még 
az utcák nevei is a Bibliából vannak 
véve, pl. Sarepta út, Nazareth-, Heb
ron utca stb. Haladjunk tehát mi a 
Sarepta utón fölfelé és állapodjunk 
meg a Názáreth nevű házban. Az 
épületek felirata János evangeliomá- 
ból (I. 45—51.) van véve: „Názá- 
rethből támadhat-e valami jó ? — Jer 
és lásd meg.“ Tekintsük meg hát 
mi is e második Názárethet és kerül
jünk beljebb.

Apró emberkék futkosnak vidáman 
a lépcsőkön. Öntudatlan gyermeki 
bizalommal szaladnak az újonnan 
érkező elé, szépen kezet fognak vele, 
köszöntik, aztán mindjárt elkezdik 
mesélni, hogy édes apjuk ma levelet 
írt, melyben azt írja, hogy Bécsben 
akkora tűz volt, amilyet még soha 
világi életében nem látott. A másik 
rajzaiért fut s azt mutogatja — ma
gyarázva, — egyszóval mindegyik 
elmondja boldognak-boldogtalannak 
azt, ami újságot éppen tud és ami 
éppen szivén fekszik. Milyen boldog, 
őszinte, barátságos gyermeksereg! 
gondolja az ember. Pedig dehogy az ! 
Jön egy roham rájuk — s vége a 
boldogságnak! Szegény ártatlan gyer
mek, életének fáját belső féreg rágja, 
soha ki nem gyógyítható idegbetegség, 
ppilepsia. Némelyek az apák vétkeiért 
lakóinak, szüleiktől öröklik a bajt. 
Semmi egyéb vétkük nincs, mint 
hogy a világra jöttek, és szenvednek 
önhibájukon kívül, hervadással kez
dik a virágzást, haldoklással az 
életet!

Fent az emeleten találjuk hálóter
meiket, játszószobáikat, közös étkező
termüket. Mindenütt a legnagyobb 
rend. Minden ragyog a tisztaságtól. 
A felügyelők, ápolók és takarítók 
egyszemélyben a diakónusok, a „test
vérek“. Nazarethben 100 ilyen beteg 
apró jószág van 16 testvér felügye
lete alatt. A diakónus, a testvér ott 
mindene a betegnek: apja, anyja, ura 
és szolgája, ő  kelti fel, mosdatja, 
fésüli, öltözteti, eteti a rászorultakat, 
ő takarít utánok, ő édesíti meg a
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beteg sokszor keserű perceit, ő vezeti 
Jézushoz, Istenhez — ő fogja be 
szemét, ha elköltözik e porhazából.

Pedig milyen nehéz munka ezl A 
betegek ugyanis roppant ingerléke
nyek, hamar indulatosak, úgy, hogy 
hamarosan botot ragadnak, sőt kezet 
emelnek a diakónusra. Gyakran elé
gedetlenek, civakodók és búskomo
rak. Mindez persze az ideggyöngeség 
szükségképpeni és természetes folyo
mánya. És a diakónusnak mégis vi
dám arcot kell mutatnia, mindegyik
hez szeretettel kell beszélnie. Csitít- 
gatni, vigasztalni kell őket és nem 
szabad felejtenie, hogy ezeknek nem 
lehet az egészséges ember mértéké
vel mérni, hisz ezek roncsolt ideg
rendszerű, örökre nyomorékok 1 Óh 
mennyi önmegtagadó, magáról meg
feledkező szeretetet kell a diakónus 
testvérnek kérni Istenétől, hogy el
fojtsa a magában forrongó, megszo
kott igazságszolgáltatás követelő pa
rancsszavát, mely azt sürgeti, hogy 
büntess 1 — Óh, milyen angyali türel
műnek kell a diakónusnak lenni, hogy 
elbírja annak a sok betegsége miatt 
hülye nyomoréknak ostoba és foly
tonos követeléseit! És mennyire át 
kell hogy hatva legyen a jézusi szel
lemtől, hogy lehajoljon a földön ro
hamai által gyötrött-kínzott szederjes 
ajkú, véresen habzó szájú, kíntól 
emberi formájából kiment emberi 
roncshoz, — mint testvéréhez, undor 
nélkül, szeretettel! Bizony a jézusi 
szellem nélkül a diakónusok a sze- 
retetmunkát nem tudnák végezni és 
Béthel Jézus nélkül nem állna fönn!

(Folytatjuk.)

Fohászok.
Én Istenem, minden napon 
Jóságodat tapasztalom.
Bár vessződet érdemleném,
Áldó kezed nyújtod felém.
— Óh, adj nekem hálás szivet,
Hogy lehessek méltó híved;
Bűn útjáról hozzád térjek
S mint holtomig néked éljek. Ámen.

*

Ha minden elhágy e világon 
S pályám sötét, nehéz utón vezet,
Te légy Uram éjben világom,
Te nyújts felém vezérlő, hű kezet
— Nem csüggedek, hitem serkentve biztat: 
Nem vesznek el, kik szent nevedben bíznak.

Ámen. 
Szalay Mihály.

A Harangszó erősödése.

Mikor közel egy évvel ezelőtt elő
ször csendítettük meg a Harangszót, 
egy kis félelem volt a szívünkben. 
Vájjon merre viszi hangját a szél ? 
Hátha elsodorja a közönyösség nagy 
pusztaságába, hol ezrével járnak az 
emberek, dolgoznak, verejtékeznek, 
egyik nagyúri ruhában, a másik idő- 
vásított, falusias ködmenben, de mind
annyian süket fülekkel. Mi lesz ak
kor?. . .  Hiába csendítünk, ha senkise 
fogadja be írásunkat. Ha ajtózörge- 
tésünkre csak a visszhang felel, de 
nem az »Isten hozott“, sem pedig a 
szív ajtajának megnyílása.

De az Isten megsegített. Megnyíl
tak az ajtók s felénk sugárzott a szí
vek szeretete. Százával, ezrével sza
porodott olvasóink tábora, úgyhogy 
csakhamar ötezernél többen adták 
kézről kézre a Harangszót.

Sokan azonban nem elégedtek meg 
azzal, hogy előfizettek, hanem leve
leket küldtek, kedves, meleghangú 
leveleket. Megírták, hogy ők meg
szerették a Harangszót. Olvassák 
szíves örömest, csak azt szeretnék, 
ha nem kellene két hétig várakozniok, 
míg egy-egy szám megérkezik, ha
nem bekopogtatna hozzájuk minden
nap. Legyen minden vasárnap az 
asztalukon. Mert hisz a lelkűk is min
den vasárnap áhítja, hogy épüljön, 
gyönyörködjék, szórakozzék.

Mikor ezek a levelek jöttek, ke
zünkbe vettük az irónt és papirost és 
elkezdtünk számítani. Az eredmény 
azután az volt, hogy lapunk novem
bertől kezdve a téli hónapokban he
tenként jelenik majd meg. Tehát no
vember, december, január és február
ban, mikor rövidek a napok, hosszúak 
az esték, mikor a szántóvető ember 
is jobban bekönyökölhet asztalára, 
s házanépének felolvashat egy-egy 
történetet, akkor minden vasárnap 
bezörgetünk a hajlékokba. A többi 
hónapon át marad minden a régiben, 
vagyis tavasszal és nyáron kétheten
ként keressük tel olvasóinkat. így 
azután az eddigi 26 szám helyett 35 
számot kapnak előfizetőink, tehát ki
lenccel többet mint eddig.

Persze az előfizetési díj sem marad
hat a régi. Mert azt a kilenc számot 
a nyomda nem nyomja ki ingyen, 
meg a posta sem viszi szét bélyeg 
nélkül. Azt is kiszámítottuk, hogy 
mennyivel kerül ilyenformán többe a 
Harangszó. Épen 40 fillérrel, úgy 
hogy azután 2 kor. lesz az előfizetési 
ára egész évre. Ezért a kevés pénzért 
azonban csak úgy küldhetjük lapun

kat, ha a lelkész és tanító urak 
továbbra is megengedik, hogy az ő 
címükre menjen a csomag. Ha pedig 
valaki azt akarja, hogy a lap külön 
címszalag alatt a saját címére men
jen, akkor postaköltségre még külön 
50 fillért kell küldeni, tehát annak a 
lap egész évre 2 kor. 50 fillérbe kerül.

Reméljük, hogy előfizetőink öröm
mel olvassák lapunk erősödésének 
hírét. De már most őszintén meg
mondjuk, hogy nem a lap, hanem 
az előfizetők előnyére csináltuk meg 
számadásunkat. Szükséges azért, hogy 
régi olvasóink híven megmaradjanak, 
kitartsanak, hogy maguk mellé uj 
előfizetőket gyűjtsenek! Azért min
denkinek szeretetébe, jóakaratába és 
buzgóságába ajánljuk kis lapunkat: 
a Harangszót! .. .

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Mzban nincs, Tanyái a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
Szeptember 10. vasárnap Gál. 6, 9.

„ 11. hétfő I. Péter 5, 7.
„ 12. kedd 2. Tess. 3, 10.
„ 13. szerda Apóst. esel. 2, 42.
„ 14. csütörtök Rom. 1. 5, 5.
„ 15. péntek Máté 16, 24.
, 16 szombat János 20, 29.
„ 17. vasárnap Luk. 7, 13.
„ 18. hétfő Luk. 24, 26.

19. kedd Máté 11, 28-30.
„ 20. szerda Ezsaiás 50, 4.
„ 21. csütörtök 1. Tessa 1. 4, 11.
„ 22. péntek 1. Péter 1, 3.
„ 23. szombat Luk. 13, 4—5.

A Harangszó perselye.

Az evang. sajtóalapra eddig befolyt 
170 korona 76 fillér. Újabb ádomá- 
nyok: Mód Lénárd nagysimonyi ev. 
lelkész „néh. Mód Gyula nagysimo
nyi végzett jogász ifjú emlékére 100 
koronát, Tótkeresztúr gyülekezet offer- 
tóriuma 5 koronát, Veszprém gyüle
kezet offertóriuma 3 korona 42 fillért, 
Dunaföldvár gyülekezet offertóriuma 
2 korona 50 fillért, Sárszentlőrinc gyü
lekezet offertóriuma 11 koronát, 
Őrihodos gyülekezet offertóriuma 5 
korona 06 fillért, Schrikker László 
felügyelő Győrujfalu 2 koronát, Men- 
döl Éde tanító Sárszentlőrinc 1 koro
nát, Kirnbauer Lajos állomásfőnök 
Gyanafalva 5 koronát, Somogydö- 
röcske gyülekezet offertóriuma 10 
koronát, Magyarboly gyülekezet offer
tóriuma 1 korona 80 fillért. Összesen 
317 korona 54 fillér.
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Az egyház köréből.

Kitüntetés. A király Raab Károly 
körmöcbányai ág. hitv. ev. lelkésznek, 
barsi főesperesnek, sok évi buzgó és 
eredményes működéséért a királyi taná • 
csosi címet adományozta. A kitüntetés 
evangélikus egyházunk régi, érdemes 
munkását érte s mindenfelé általános 
örömöt keltett.

Lelkészválasztás. A sárszentlőrinci 
(Tolna m.) gyülekezet a közel napok
ban töltötte be Sántha Károly nyuga
lomba vonulásával megüresedett lel- 
készi állását. A választó közgyűlésen 
Tomka Gusztáv alesperes és Kurz 
István h. felügyelő elnököltek. A 
gyülekezet bizalma egyhangúlag Bo- 
hár László helyettes lelkész felé for
dult, kit a megválasztása alkalmával 
a hozzá ragaszkodó derék gyülekezet 
a szeretet számtalan jeleivel vett kö
rül. A jó Isten áldása nyugodjon meg 
a gyülekezet és lelkész szövetség- 
kötésén.

Közgyűlés. A Luther Társaság és 
Egyetemes Gyámintézet szeptember 
23. és 24-én tartja együttes gyűlését 
Besztercebányán. Első nap a Luther 
Társaság igazgató tanácsa tartja ülé
sét, majd délután ‘M-kor negyed- 
százados ünnepi díszközgyűlés lesz 
az ev. egylet nagytermében. Este 
V26-kor Luther-estély lesz az evang. 
templomban, melynek műsora a kö
vetkező: 1. Közének: Erős vár a mi 
Istenünk. 2. Oltári ima. 3. Karének: 
Előadja a besztercebányai ev. egye
sület férfidalköre. 4. Dr. Masznyik E. 
felolvasása : Luther szelleme. 5. Solo- 
ének orgonakisérettel. Előadja Sebők 
Erzsébet úrhölgy. 6. Sztehlo Kornél 
felolvasása: Az emberi lélekről s en
nek fejlődéséről. 7. Soloének orgona
kisérettel. Előadja Pór Pál vm. tb. 
főszolgabíró, II. aljegyző. A gályarab. 
Bihari Kálmántól. Szavalja dr. Oravecz 
Ödön evang. gimn. tanár. 9. Himnus. 
10. Offertorium a Gyámintézet és 
Luther-Társaság javára. Vasárnap 
V28 órakor tartandó gyámintézeti is
tentiszteleten tótul prédikál Paulik 
János nyíregyházi lelkész, 9 órakor 
a magyar istentiszteleten pedig Kovács 
Andor orosházi lelkész. Felvilágosítá
sok és kedvezményes vasúti jegyek 
dolgában Majba Vilmos ev. lelkész,

Luther Társasági titkárhoz lehet for
dulni. (Cím : Budapest, X. Ihász-u. 15.

Élő hit. Dr. Fischer Gyula kir. 
ügyész azzal foglalta el a győri gyüle
kezet díszes felügyelői állását, hogy 
a gyülekezet javára 10 ezer kor. alapít
ványt tett. Az egyházszeretet és hit- 
buzgóság tiszteletreméltó példája ez, 
mely mindenütt 'lelkesedést keltett.

Roxer István a dunaföldvári ev. 
egyház felügyelője elhunyt édes anyja, 
özv. Roxer Mihályné, szül. Mészáros 
Borbála emlékére a dunaföldvári gyüle
kezetnél 50 kor. alapítványt tett és 
az ev. nőegyletnek 25 koronát ado
mányozott.

Halálozás. Sarudy Gyula, a sajó- 
gömöri gyülekezet köztiszteletben álló 
buzgó lelkésze hirtelen meghalt 37 
éves korában. Gyászos elmúlása vesz
teség sirató özvegyének, gyülekezeté
nek s egész evang. egyházunknak. 
A jó Isten pihentesse az elköltözöttet 
örök békességben, a veszteseket pedig 
vigasztalja az ő erős szeretetével.

A jánosházi iskolára adakoztak : (Ill
ik folytatás) Jánosháza más vallásu lakosai 
200 kor., Komáromi gyámintézet 5 kor., 
Pa. Szt. László adománya 5 kor., Csöngei 
gyámintézet 12 kor., Gércei gyámintézet 
2-50 kor., Zalaegerszegi gyámintézet 447  
kor., Ajkai gyülekezet gyűjtése 27-80 kor., 
Büki gyülekezetben Koppányi Lidia gyűjtése
19 kor., Ns. Dömölki gyülekezet gyűjtése
20 kor., Rigácsi leányegyház gyűjtése 100 60 
kor., Felsölövői gyámintézet 10 kor., Felső- 
őri gyámintézet gyűjtése 158 kor., K. Magasi 
gyülekezet gyűjtése 25 kor., Bobai gyüle
kezet gyűjtése 3 kor., Beledi Takarékpénz
tár adománya 3 kor., Celldömölki vasutasok 
gyűjtése 19'20 kor., K. Kamondi leánygy. 
gyűjtése 1540 kor., Kassai 1. gyülekezet 
adománya 10 kor. Összesen 483 55 kor. 
Előbbi gyűjtések összege 1019 63 kor. Vég
összeg 152348 kor. A jószívű adakozók 
fogadják ezúton is hálás köszönetünket.

Tompa Mihály
e v .  l e l k é s z .

Házasságkötés. Novák Elek kővágó
őrsi lelkész augusztus hó 28-án ve
zette oltárhoz Czuppon Ilonkát, néhai 
Czuppon Sándor zalai esperes leányát. 
A jó Isten áldja meg a megkötött 
frigyet 1

Aranylakodalom. Borbély János 
nyugalmazott tanító, ki a nagybarát- 
falui ev. gyülekezetnek egy fél szá
zadon át volt lelkes és fáradhatatlan 
tanítója, augusztus 29-én ünnepelte 
nejével házasságkötésének ötvenedik 
évfordulóját. Az ünnepelt, akit a kör
nyékbeli intelligencia közül is számo-
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san kerestek fel ez alkalommal jó- 
kivánataikkal, régi ároni háznak a 
sarja, akinek elődei visszamenőleg 
több emberöltőn át szolgálták egy
házunkat. Jelenleg szintén két fia, 
mint hivatásának élő, buzgó pap mű
ködik az egyháznak szolgálatában. 
Érdemes megemlíteni, hogy növen
dékei közül a dunántúli egyházkerü
letnek hat jónevű papja került ki. 
Mi is szívből gratulálunk a hozzá
tartozói és nagyszámú rokonai részé
ről ritka szép ünneplésben részesített 
ároni ház Nesztorának 1

Itthonról.

A király nyaralása. A király szept. 
8-án isehlből Schönbrunnba utazik. 
Környezete és mindazok, kik látták, 
csodákat mesélnek frisseségéről és 
jó egézségéről.

Uj Kossuth-szobor Pécsváradon mos
tanában leplezték le Kossuth Lajos 
ércszobrát. Ez az 59-ik az országban. 
A leleplezés szép ünnepségek között 
ment végbe.

Egy magyar hadnagy sikere. Lányi 
Antal nagyváradi honvédhadnagy 
repülőgépen átrepült a Balatonon. 
A bátor hadnagyot leszállásakor lel
kes ünneplésben részesítették.

Egy királyi herceg pénzzavarban. 
Bécsben egy szép nap délutánján 
Károly Ferenc József királyi herceg 
minden kiséret nélkül a Szent-István- 
templomhoz hajtatott s kijelentette 
a kapusnak, hogy szeretne fölmenni 
a toronyba. A kapus a katonatisztet, 
akit nem ismert, a pénztároshoz ve
zette, aki aztán negyven fillér belépő
díjat kért. E kijelentés után egy 
pillanatnyi szünet állott be. A pénz
táros azt hívén, hogy az ellőtte álló 
kapitány nem értette meg, ismételte 
hogy húsz krajcár a belépődíj. A 
katonatiszt megint csak hallgatott, 
majd mosolyogva megjegyezte, hogy 
nincsen abban a helyzetben, hogy 
megfizethesse a belépődíjat, de majd 
megküldi, a mint hazamegy.

— Én, mondotta ezután, meg mi
előtt a belépő-jegyet megkapta, Károly 
Ferenc József király herceg vagyok.

Most aztán a pénztáros jött zavarba. 
Nyomban átadta a jegyet és a királyi 
herceg megtekinthette a templomot.
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figV órával azután odahajtatott a 
templomhoz Lobkovitz herceg, a ki
rályi herceg kamarai elöljárója és 
búsásan megfizette a jegy árát.

Vasúti szerencsétlenség. Borzalmas 
szerencsétlenség történt Szcpesszom- 
baton, a kassa-oderbergi vasút vona
lán. A személyvonat megkésett s az 
utána jövő gyorsvonatót elfelejtették 
megállítani. A gyorsvonat beleszaladt 
á személyvonatba s annak utolsó 
kocsiját összezúzta. A gyorsvonat 
utasai közül senkise sérült meg, de 
a személyvonat utasai közül heten 
meghaltak, többen pedig súlyosan 
megsebesültek. Az újságok megrázó 
eseteket jegyeztek fel a szerencsét
lenségről. Mikor a gyorsvonat köze
ledését észrevették, ijedten kiabáltak 
a személyvonat utasainak: kiszállni, 
kiszállni!. .. összeütközünk !... Sokan 
kiugráltak és megmenekültek. Egy 
édesanya négy gyermekét kitette a 
vasúti kocsiból, de már ő maga nem 
tudott megmenekülni, ott találta ha
lálát a kocsi romjai közt.

Az aranytolvajok. Nagybányán a 
csendőrség letartóztatta Wejsz János 
és Morozsán László bányamunkáso
kat, akik már hónapok óta foszto
gatják az aranybányákat. Wejsz 
misztóbányai lakásán négy méter
mázsa aranyércet találtak. A csendőr
ség megállapította, hogy egy tolvaj
szövetkezettel van dolga, s hogy 
orgazdák is vannak. Ezek az emberek 
magánbányászat ürügye alatt a saját 
tárnáikba hordatják le az összelo
pott aranyércet, a melyet mint saját 
termelésüket dolgozzák föl s váltanak 
be a fémbeváltóban. A nyomozás 
során még több embert is letartóztattak.

A vészfék. Két félegyházai ember, 
Kecskemétre utazott a gyorsvonaton. 
Útközben érdeklődve nézegették a 
vészféket és csodálkozva olvasták, 
hogy ha azt valaki meghúzza, tüstént 
megáll a vonat.

— Igaz ez, koma ? — szólt Boldi
zsár.

— Próbáljuk meg — felelte a 
másik félegyházai magyar.

A következő pillanatban azután 
egyesült erővel meg is rántották a 
vészféket. A vonat természetesen 
megállt s az utasok közt nagy riada
lom támadt. A két félegyházai gazda 
az első percben mulatott a dolgon, 
de azután nagyon elbámultak, a 
mikor a kalauz felelősségre vonta 
őket. Persze nem tudták megmondani, 
hogy micsoda veszedelem vitte rá 
őket a vészfék megrántására. Közben
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a vonat Kecskemétre ért. Ott mind 
a két embert átadták a rendőrségnek. 

Egy község az alkohol ellen.
Bé'árkus biharmegyei község képvi
selőtestülete minapi ülésén a lelkész 
indítványára elhatározta, hogy a korcs
mákat vasárnap és ünnepnap zárva 
tartja. Különösen érdekessé teszi ezt 
a követésre méltó határozatot az, 
hogy egyhangúan hozták meg, és 
azonnal fölterjesztették jóváhagyás 
végett a vármegyéhez.

A magyar ágyugyár. Egy fővárosi 
lap írja, hogy a magyar ógyugyárat 
az állam fogja a diósgyőri állami 
vasgyárral kapcsolatban felállítani. 
A jövő évi költségvetésbe már egy 
millió koronát vettek fel a gyár cél
jaira. A gyár kezdetben csak kisebb 
ágyukat fog készíteni és pedig első
sorban a honvédség részére. Később 
a magyar ágyugyár a hadihajók 
részére szükséges nagy ágyukat is 
fog készíteni.

A bor. A budapesti főkapitányságra 
a minap bekísérték Géczy Miklós Új
pesti borbélymestert, a ki miiiap este 
boros fővel megakarta ölni feleségét 
és gyermekeit. Néhány évvel ezelőtt 
még rendes, dolgos ember volt, ám 
nem tudni, mi okból} az iVásnak adta 
magát. Nem igen volt nap, a mikor 
nem aZ éjfél verte haza a részeges 
borbélyt. Egyszer két évvel ezelőtt 
egy korcsmái cécón összeveszett Vár- 
konyi Rezső tűzoltóval. Részegségében 
olyan súlyos sebet ütött a tűzoltón, 
a ki különben barátja volt, hogy 
Várkonyi két hét múlva meghalt a 
kórházban. Géczy bekeiült a gyűjtő
fogházba. Egy évi és tizennégy hónapi 
raboskodás után a minap aztán ki
szabadult s ment egyenesen haza. 
Egy este megint beborozott, meg
támadta feleségét és gyermekeit s 
megakarta őket ölni. A kést úgy csa
varta ki kezéből a rendőr, a kivel 
szintén bírókra kelt. Csak nagynehe- 
zen tudták lefegyverezni. Meg is sebe
sült. Végre is megkötözték és bevitték 
a kerületi kapitányságra, onnan meg 
a főkapitányságra. Másnap már józa
nabb lett és keservesen sírva pana
szolta a maga sorsát.

— Nem akartam én legyilkolni se 
a feleségem, se a gyermekeim. Azt 
sem tudom, hogyan került az én 
kezembe kés, hiszen én az üres rumos 
üveget akartam fölkapni. .  .

A borbélymestert letartóztatták. 
Bizony másodszor is az volt a veszte, 
hogy a boros és rumos üveg mindig 
a kezében volt.

Az ország dolgáról.

A képviselöház tárgyalása még miú- 
díg a régi mederben folyik. Az ellen
zék szavazásokkal teszi lehetetlenné, 
hogy a véderő javaslatokból törvény 
váljék. Úgy mondják: a nemzet ily 
nagy terhet nem bír el, meg külön
ben is csak nemzeti engedmény mel
lett lehet ilyen nagy áldozatot hozni. 
— Még csak sejteni sem lehet, hogy 
hol végződik majd ez a dolog 1 Kér
dés, hogy vájjon nem-e napolják el 
a házat, vagy nem-e oszlatják fel ?
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A nagyvilágból.

Uj köztársasági elnök. A portugál 
nemzetgyűlés 121 szavazattal a köz
társaság elnökévé választotta Arriaga 
Mánuel főállamügyészt.

Pusztító árvíz. Oroszországban két 
folyó kilépett medréből és óriási pusz
títást és felbecsülhetetlen kárt oko
zott. Egy helység viz alatt van. Több 
száz ember életét vesztette, a hajlék
talanok száma pedig több ezer. A 
hatóságok teljesen tehetetlenek a ka
tasztrófával szemben. Mandzsúriából 
hasonló hírek étkeznek, Nagy terü
letek víz alatt állahak s a katasztró
fának állítólag több ezer emberélet is 
áldozatául esett.

Az angol király és a munkásvezér.
Macdonald ismert munkásvezér fele
sége nemrég súlyosan megbetegedett. 
György angol király is értesült a 
munkásvezér feleségének betegségé
ről s a következő táviratot küldötte 
Macdonaldnak: „A király sajnálattal 
értesült Macdonaldné asszony beteg
ségéről s reméli, hogy nemsokára job
ban lesz és’ mielőbb kedvező hírt fog 
adhatni állapotáról.“

Várospusztitó tűz. A szmirnai Aidin 
városát óriási tűzvész elpusztította. 
Leégett ezerötszáz ház és kétszáz- 
hatvan üzlet, azonkívül két mecset, 
három zsinagóga és két iskola. Hír 
szerint a török és a zsidó negyed 
teljesen leégett.

Kirabolt gyorsvonat. Oroszország
ban négy fegyveres bandita megtáma
dott egy gyorsvonatot és az utasokat 
arra kényszerítette, hogy minden pén
züket adják át. Egy asszonyt, aki 
ellenállott, súlyosan megsebesítettek. 
A rablók azután a dús zsákmánnyal 
elmenekültek.

Pusztító vihar. Newyorki lapjelen
tések szerint harminc óráig dühön
gött orkán az Unió délkeleti partvi
dékén és sok millió dollár kárt oko
zott. Charlestown városát egy nyolc
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láb magas tengerhullám lepte el. Hét 
ember a vízbe fulladt. A forgalom tel
jesen megakadt Több hajó elsühjedt. 
A templom és több gyár elpusztult.

Kiutasított zsidók. Oroszországban 
Nisni-Novgorodból a kormányzó ren
deletére az utóbbi napokban ötszáz 
zsidót kiutasítottak.

Megszabadult mérnök. Megírtuk 
annak idején, hogy Richter német 
mérnököt rablók fogságba hurcolták 
s csak nagy váltságdíj mellett eresz
tették szabadon. Kiszabadítása nagy 
nehezen mégis sikerült. A szerencsét
len mérnököt a fogság nagyon meg
viselte. Ruhája lerongyolódott. Cipője

talpát egy oda kötött deszkalap pó
tolta. A rettenetes fenyegetések és 
fételmek egészen megőszltették.

Tüntetés a drágaság miatt. Fran
ciaország több városában az élelmi
szer drágasága miatt kitört a zavar
gás. Douaiban több száz asszony és 
férfi a községtanácstól hathatós in
tézkedéseket követelt az élelmiszer- 
árak emelkedése ellen. A községta
nács határozati javaslatot fogadott el 
a hús és egyéb élelmiszer vámjának 
eltörlése tárgyában. A néptömeg azon
ban ezzel nem elégszik meg, hanem 
folytatja tüntetését. Az egyik kerü
letben sok kereskedő kénytelen volt

írásban kötelezettséget vállalni, hogy 
áruját csakis a munkásság által meg
állapított árak mellett árusítja. Egyes 
kereskedők bezárták üzleteiket. Quen- 
tinben 1500 szövőgyári munkás meg
támadta a vaj- és tojáskereskedők 
üzleteit, az áruk nagy részét elpusz
tították. A rendőrség nem volt képes 
megvédeni a kereskedőket. Drouay 
és Nantes helységekben délelőtt npn- 
kásasszonyok a drágaság miatt tün
tető fölvonulást rendeztek és erő
szakkal kényszerítették a kereskedő
ket, hogy az élelmiszereket olcsóbban 
adják.

Termeljünk többet!

Gróf Serényi Béla földmívelésiigyi 
miniszter törekvése főpontjáúl a ter
melés fokozását jelölte meg. S hogy 
minő időszerű feladat ez, azt a kö
vetkező kis táblázat is eléggé mu
tatja :

Bizony e szomorú statisztikán vé
gig tekintve, nem tűnik fel hazánk 
annak az áldott Kánaánnak, amely
nek annyira szeretjük hangoztatni. 
Különösen feltűnő a'nagy különbség, 
ami a tavaszi vetésű termények át
lagai között Magyarország rovására 
látható.

Termésátlagok hektáronként méter
mázsákban.
Termény Németorsz. Magyarorsz.

Búza . . 2 0  . . 15V2
Rozs . . I8 V2 . 14
Árpa . . 21 . . 12
Zab . . . 21  . . 12
Tengeri . . 41 . . 2 1 V2
Burgonya . 141 . . 85
Míg az értékesítés terén üdvös ha-

ladás tapasztalható kis gazdáinknál, 
addig ami a termelés módját illeti, 
minden jó tanáccsal szemben kö
zömbösek. Elég legyen itt ama rég 
hangoztatott nagy hibára utalni, hogy 
kisgazdáink túlnyomó része még ma 
sem veti őszi szántásba a tengerit. 
Ennek tudandó be a táblázatban kö
zölt igazán gyenge termésátlag. S 
hogy e nemtörődömség minő nem
zeti vagyon kárbamenetelét jelenti, 
azt csak milliókkal, sok millióval le
het kifejezni. Nézzük meg csak, hogy 
ha termésátlagunkat képesek lennénk

Németország átlagáig felvinnünk, 
pénzben kifejezve, mit jelentene e z : 
búzából többet termelnénk 14 millió 
métermázsával, rozsból 4 V2 millió, 
árpából 9 millió, zabból 10 millió, 

j  tengeriből 40 millió, burgonyából 28 
millió métermázsával mintegy 1000 

| millió korona értékben! S hogy ez 
nem elérhetetlen ábránd, azt könnyen 
beláthatjuk, ha összehasonlítjuk a 
termelék folyamata alatt a német s 

I a magyar gazda által végzett mun- 
! kákát. Vegyük pl. a tengeri terme- 
! lést. A magyar gazda rendszerint ga

bona után veti, a tarlót legelteti, 
ameddig lehet, az őszi szántásra nem 
is gondol, tavasszal kissé feltúrja a 
földet, a szántással legtöbbször el- 

| végzi a vetést is a barázda oldalába.
I  Ha már nagyon kezd gazosodni, 

megkapálja, jól feltöltögeti, „hogy a 
szél ki ne döntse“, azután rábízza a 
jó Istenére, akinek a segítsége nél
kül bizony várhatna a termésre I

A német gazda a tengeri 
után zöldtrágyát vet, ezt vala
mely foszfortartalmú műtrágyával j 
alászántja, ősszel a földet még egy
szer mélyen megszántja, tavasszal 
csak gruberoz vagy tárcsáz s az ilyen
képen előkészített földbe veti egy
forma sor- és növény távolságra a tél 
folyamán gondosan kiválogatott és 
kezelt vetőmagot. Még ki sem kelt a 
mag, már erre szolgáló eszközzel, az 
u. n. weederrel irtja fölüle a gyomot. | 
Ettől kezdve nem szűnik a munka.
A gyom irtása s a talaj állandóan 
porhanyóan tartása a célja. És mind

ezt géppel és sokkal olcsóbban végzi 
mint a mi földművelőgazdáink. Állan
dóan járatja a sorközöket hosszába- 
keresztbe a lókapával, amig csak járni 
tud benne a ló s töltögetéssel nem 
szárítja ki ok nélkül a talajt, hanem 
a folytonosan porhanyó talaj felülettel 
a talajnedvesség elpárolgását akadá
lyozza meg.

Azt hiszem, ennyi elég annak a 
bizonyítására, hogy a mi kisgazdáink 
még a mezőgazdasági termelés kő
korszakát élik csak a német kisgaz
dákhoz képest. Pedig minden nemzeti 
elfogultság nélkül mondva, mi a mi 
földjeinkkel sokkal szebb eredménye
ket volnánk képesek felmutatni, mint 
a németek a magukéikkal. így azonban 
oda jutunk, hogy jó földjeink ki
merülnek s mezőgazdaságunk azt 
a szép helyet, melyet eddig Európá
ban elfoglalt, fokról-fokra elveszti. A 
folyton emelkedő termelési költségek
kel arányban egyáltalán nem emelkedik 
a termés mennyisége s bár a hihetet
lenül felszökött árak következtében 
beállott jövedelmi többlet a gazdákon 
pillanatnyilag segített, további emel
kedés a fogyasztó osztály amúgy is 
nagy megterhelése következtében nem 
várható, de meg nem is méltányos 
állapot az, hogy a termelők mulasz
tásaiért a fogyasztó közönség terhel
tessék meg. A „Homok“ után.

P ályáza t.
A sárszentlőrinci ág. hitv. ev. egy

házközség a kebelében nyugdíjazás
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folytán megürült 2. sorsz. kántortaní
tói állásra pályázatot hirdet.

Kötelesség : az alsó három osztály
nak és (felerészben) az ismétlősöknek 
oktatása s a kántori teendők felének 
végzése. Javadalom: készpénz, munka- 
váltság és természetbeni járulék ösz- 
szesen 1429 70 K értékben; 4 szobás 
lakás, gazdasági épület, udvar és kert

Pályázatok szeptember hó 20-ig 
alulirt iskolaszéki elnöknél nyújtan
dók be.

Személyes bemutatkozás kívánatos.
Sárszentlőrinc, 1911. aug. 28.

Bohár László
ev. lelkész.

P á ly á z a t .
A sárvári ág. hitv. evang. gyülekezet 

megüresedett lelkész! állására pályázatot 
hirdet.

A javadalom áll:
I. Sárvári ág. h. ev. gyülekezet részéről:
1. Készpénzben évenként, negyedévi elő- 

leges részletekben 880 korona.
2. Az eladott posdomólis 1167 korona 

vételár tőkéjének 2/s részbeni évi kamatai.
3. A persely-jövörtelmet Uj év, Husvét, 

Karácsony, Pünkösd ünnepek első napjain 
és O-év utolsó estéjén.

4. Stóla-díjakban: 
keresztelésért 1 K 68 
f, esketésért 2 K, imá- 
vali temetésért 1 K 68 
f, beszéddel való te
metésért 4 K jár.

5. Négyszobás pap
iak konyhakerttel.

6. A sárvári 49. sz. 
tjkvben a Berek dűlő
ben felvett 1 hold 
1280 O-öl szántó 
haszonélvezete.

II. Rábabogyoszló 
leánygyülekezet ré
széről, :

1. Évi készpénz 21 
korona.

2. Terményekben 
évenként 10 mérő 
rozs, 5 mérő búza 
tisztán kirostált álla
potban. A rozs mérője 
46 kgr., a búzáé 48 
kgr.

III. A congrua 626 
koronában van meg
állapítva.

A pályázati kér
vények, vagy meg
keresések alulírott 
felügyelőhöz, Szom
bathelyre intézen- 
dők s szept. hó 25-ig 
adandók be.

Sárvár, 1911. aug. 
30-án.

Dr. Menflelényl János
ü g y v é d ,  g y ü l e k .  f e l ü g y e l ő .

Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes! !

Postai és vasutszétküldés naponta a világ 
minden részébe.

| l á l ©  &  |
* K É S  n é lk ü l  b o r o tv á l  *

RASOL! 1 kg. ára
záshoz 3

30-szori borotválko- 
korona előzetes

beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér.

Használati utasítás díjtalanul.
R a c r l in  '  Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n a o l  MII . minden f á j d a l o m  nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k oron a  5 0  fillér .

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

n n i l l  G É P G Y Á Rrum. s z o m b a t h e l y !
A lapítta to tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb h a ran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
k e t a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz
ta  tik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazottkovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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v a  l . l í s o s  mú w  X« jl r .
Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 
Szerkeszti KAP I  B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fill. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

S zeretet,
Sok a jó barátom, ellenségem senki, 
Szeretem az embert — szeretettel nézni. 
Nincsen a világnak olyan bűne, vétke 
Mit meg ne bocsátnék, —  menteni ne 

[tudnék: szeretet nevébe'I

Szeretet virágát ha nyújtják énnekem ? 
Nem kérdem, kitől van, elég ha érezem, 
Hogy annak, ki adja, szíve, lelke tiszta, 
Csókom ráíehelve —  benső érzelem- 

[mel, adom én azt vissza!

Szeretek mindenkit, —  mindenki szeres
ben.

Mert a legfőbb jóból sohsincs elég
[kincsem.

Szívem átölelvén eget és a földet 
Mindenütt megleli melegítő fényed: 

[örök szép szeretet I

Bűvös hatalmad’ a Teremtőtől nyered 
Te mindent megértő mennyei szeretet. 
Amely tűrve szenved s bántaímakat feled, 
Ragyogj minden szívben —  éltető nap

s u g á r : megváltó szeretet!

(Lónyabánya.) Hudy Ilona.

A bétheli belmisszió.
Irta : Endreffy János theol. akad. hallgató.

II.
Jézus Béthelben az alfa és az 

ómega, a kezdet és a vég. A testi 
orvosság mellett ő a lelkek balzsama; 
ő acélozza meg a diakónusok és dia- 
konissák munkától ernyedésnek in
dult tagjait, ő emeli fel a betegek 
szemét a magasba. Ő Ígéri a szen
vedőnek földi vigaszul a túlvilági bol
dogság édes reményét! Igen, ott van 
Jézus sziveikben, mert hívták és 
hívják . . .

Názárethben reggel 7 órakor össze
gyűl a gyermeksereg. A közösen el
fogyasztott reggeli után meghallgatják 
a kedves házatya tanítását Jézusról. 
Mindennap imádkozással és szent 
ige hallgatással kezdődik. S mily 
örömmel sietnek vasárnap az erdő- 
templomba! A teutoburgi erdőben ha
talmas bükkösben 16 ezer ember 
számára van ülőhely készítve. Elől 
gyönyörű kőoltár és szószék emel
kedik, rajt a felírás: „Hallelujja!“
Majd megszólal a trombita kar, mely 
az orgonát pótolja s az érchangok 
vezetése mellett ezrek kebléből feltör 
az ének s száll szabadon az egek 
Urához. Az erdő visszhangja az ének 
ámenje. Ha egy ilyen istentiszteletet 
végighallgatunk, önkéntelenül a zsol

táríró szavai jutnak eszünkbe: „Di
csérjétek őtet trombitáknak zengésé
vel“ . . .  (150 Zsolt. 8.)

A bétheli belmisszió főtörekvése 
itt a maga egészében elénk lép: a 
betegek halhatatlan részének lelkűnk
nek gondozva őrzése és egészséges 
irányban való nevelése. Mert ha már 
a porhüvely beteges voltán emberi 
erő nem segíthet, hadd győzzön az 
értékesebb rész, a lélek isteni része 
a semleges salak fölött! És ezt a 
keresztyén nagy elvet érvényesíti a 
bétheli belmissziói munkálkodás az 
egész vonalon. Ennek szolgálatában 
áll az a számtalan iskola, melyeknek 
célja, hogy már a gyermekben úrrá 
tegyék a lelket a test fölött. Názá- 
rethnek egymagának külön iskolája 
van és 4 tanító munkálkodik a lélek 
üdvösségéért.

Amit Názárethről elmondottam, an
nak lényege, belmissziói magva meg
található Béthel összes épületeiben; 
csak a módozatok mások, a lényeg 
ugyanaz.

Ha Názáreth lakóinak távoli szem
lélése a vidám gyermeksereg képét 
tárja elénk, Patmos 120 betegének 
láttán szivünk összeszorul. Apró 
ágyakhoz vezeti a látogatót a diako- 
nissa nővér. Viaszsárgára fakult, át
látszó kezű, koravén csöppségeket 
látunk. Beszélni, járni, mozogni alig
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tudnak néhányan. Folytottnak érez
zük a szoba tiszta levegőjét s alig 
tudjuk követni a minket kisérő dia- 
konissát. Néhány tompa elméjű ha
jadon mellett megyünk el. Ott egy 
asszony állít meg, ki örömét állati 
hangon tudja csak kifejezni. Majd 
egy csoport leány köti le figyelmün
ket. Mindegyiknek keze kemény bőr- 
keztyűbe van lakatolva, mert kü
lönben arcukat véresre marcangolják. 
Istenem ! de szomorú kép 1

1897-ben a német császárné is 
meglátogatta Patmost (azelőtt Kis- 
Béthel); mélyen megindulva, az em
beri részvét nemes érzésétől áthatva 
nézte végig az időelőtti lombhullást, 
a nyomorék kisdedek lassú haldok
lását. Nézte, nézte, végre könnyekbe 
olvadt lelke fájó érzelme s köny- 
fátyolos szemmel igy szólt: „Mily 
hálásnak kell az embernek lenni Is
ten iránt, ha egészséges gyermekei 
vannak.“

Most pedig menjünk tovább. A te
metőben járunk. A halál kaszájának 
pengése csendül fülünkbe. — Eben- 
ezerben vagyunk. 125 sírba készülő 
férfi tanyája ez 1 Legtöbbje holt me
reven fekszik turfa ágyában, okos 
szó nem hagyja el többé ajkát, el
méje már elhomályosult. Tehetetlen 
mint a gyermek, enni-inni egyedül 
nem tud. Már csak embertöredék, 
roncs, az „egykor“ hallgatag jele. 
Sárga, zörgő falevél, mit a temető 
árka felé hajt a szél. Némelyik még 
lábra tud állni, néha, verőfényes nap 
még ki tud menni a szabadba. De 
csak néha, néha, de ez a jelenet is 
oly fájón szánalmas, olyan igen szo
morú. A diakonissa nővér ezektől 
sem riad vissza. Testvérét látja a 
betegben, mert igy kívánja hitünk fe
jedelme : Jézus Krisztus! Ő mondta: 
„Amit cselekedtetek egygyel az én 
kicsiny atyámfiai közül, en magam
mal cselekedtétek.“ (Máté ev. 25 40.) 
Nem számítanak az emberek dicsé
retére. Elég, ha az Isten látja, hogy 
mit cselekesznek ők. Tégy jót, aztán 
dobd a tengerbe, ha nem látja a hal, 
látja az Isten, — így szól a keleti 
bölcs is.

A bétheli belmisszió jól tudja, hogy 
a tétlenség gyötrő, áldatlan állapot, 
azért az erre képes betegeit foglal
koztatja. Csak a beteg tudja igazán 
értékelni mi az, ha az ember tud 
dolgozni! A munka áldás I

Ha a beteg kiskorában kerül az 
intézetbe, egyéni hajlamainak és testi 
szervezetének tekintetbe vételével ad
nak neki munkát, ha meglett korá
ban, akkor folytathatja mesterségét.

HARANGSZÓ.

Ha könyvkötő, Bethphagéban talál 
otthont, hol 20 epileptikus beteg dol
gozik vidáman és szorgalmasan. Ha 
asztalos, úgy nyitva előtte Kis-Naza- 
reth kapuja. Húsz cipész dolgozik 
Horelben (2. Móz. 3., 1 —5.), 50 ker
tész Saronban (Ézs. 35., 2.), 25 ko
vács és lakatos Oilgalban (Józs 4., 
20), egy sereg szabó Thyatirában 
(Ap. Csel. 16., 14.), 40 földműves 
Arafnában és 70 Hebronban stb.

Hogy micsoda jótétemény a munka, 
itt látjuk leginkább. Aki még dolgozni 
tud, az nem is tartja magát beteg
nek. Beteg csak az, aki már nem 
tud dolgozni. És e boldogító tudat, 
a munka értékének megbecsülése, 
nagy mértékben enyhíti az élet — 
számukra — többszörösen nehéz ke
resztjét.

Éppen azért, mert az intézet ne
mes céljának megfelel és gondosko
dik a betegek minden oldalról való 
keresztyén ellátásáról, tisztelettel ha
jol meg előtte egész Európa s száj- 
ról-szájra száll az elismerés szava: 
Bizony Béthel, azaz Istennek háza ez!

(Vége köv.)

A fogadás.

„Hé atyafi, álljon meg csak kissé. 
Hát nem ismer rám, én vagyok a 
Szűcs István! — kiabált egy falusi 
ember a mellette elsiető kocsi gazdá
jának. A megszólított hátra fordult, 
mikor látta, hogy ki kiabált utána, 
nagy vígan oda nyújtotta neki a kezét 
„Szervusz Pistái Igazán olyan régen 
láttalak, hogy kerülsz egyszerre mi 
felénk ?“ De előbb ülj fel a kocsimra, 
éppen a városba hajtok hetivásárra, 
elkísérhetnél kicsit.

Szűcs István nem is kérette magát 
kétszer, felkapaszkodott a kocsira 
ezzel megindultak.

— „Hát mi jó hozott erre mife
lénk ?“ ismételte a kérdést András 
György, a Szűcs István egykori 
kenyerespajtása.

— Nagy sora van annak, de most 
csak annyit, hogy eladtuk a földet 
házat és pereputtyostul ide költöz
tünk, a hetedik határba. De nini I 
mennyi testvér jön errefelé, párosá
val! Mindnek egyforma a ruhája, 
nem tudod-e kinek a gyerekei ?

— Nem testvérek azok, hanem 
süketnémák.

— „Mi-i-csodák ?“
— „Mondom már, hogy süket

némák. Most mennek sétálni a temető 
felé.“

— Aztán mért hadonáznak úgy 
a kezükkel ? Még attól tartok, ki
kaparják egymás szemét a szeren
csétlenek.

— Sohse aggódjál, azok csak 
beszélgetnek egymással.

Szűcs István még akkor is száj- 
tátva bámult utánuk, mikor már ré
gen eltűntek az út kanyarúlatánál, 
de csak nem tudta megérteni a dol
got. Kis szünet után igy szólt: „ Hát 
mondd csak édes Gyuri öcsém, az 
én legkisebb leányom a Marika is 
süketnéma ?“

— „Már ugyan mért volna az ?“
— „Amióta megjött a világra, nem 

szól egy kukkot se, a fülibe pedig 
kiabálhatsz torokszakadtig annyi, az, 
mintha falra hányod a borsót.“

— „Bizony az elég baj, az már 
csakugyan süketnéma szegény — 
dörmögte a bajuszába Gyuri. Leg
jobb lesz, ha szépen beadod a süket
néma intézetbe, ott megtanítják be
szélni.“

Ekkor már bennt voltak a város
ban. Nagy sürgés forgás, hullámzó 
embertömeg mutatja, hogy hetivásárt 
tartanak.

— No de most sietek eladni a 
portékámát, szólt Gyuri. Látom István 
te még nem vagy itt járatás, legjobb 
lesz ha velem maradsz. Nézd azt az 
urat, aki erre megy, az tanít a sü
ketnéma intézetben. Szaladj hamar 
utána és kérd meg, hogy vegye be 
a Marikádat.

„Mondasz valamit?“ — s Szűcs 
István már el is sietett az úr után, 
meg is állította:

Adjon Isten jónapot tekintetes úr, 
köszönt illendőképen.

— „Mit akar atyafi ?“
„Csak arra kérném instállom tekin

tetes uram, hogy nem vennék e be 
az én Marika leányomat a süket
néma intézetükbe?

— Hozza el a leányát, akkor majd 
határozunk a dolgában.

András György csizmadiamester 
uram nagy jókedvében vala, mikor 
délben hazafelé irányította a szekere 
rudját. A mai hetivásáron mind 
elkelt az áruja és nem maradt egyéb 
a ládáiban, mint a papirosok. Hiában, 
olyan remek csizmákat senkisem tud 
csinálni, mint őkelme. Aki egyszer 
tőle vesz egy párat, akár holtanapjäig 
elviselheti.

„Nos — mit végeztetek az úrral ?“ 
kérdezte Istvánt, mikor már kiértek 
a varosból.

„Hát csak azt mondta, hogy vi
gyem be a Marikát, talán lesz valami 
a dologból. Hanem azt megmondom
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előre Gyuri öcsém, hogy bizony nem 
lesz semmi, mert azoknak az urak
nak sincs különb torkuk az enyém
nél, hogy a Marika meghallja őket. 
Tudom, nem érnek el vele semmit, 
úgy jön az vissza, ahogyan bevi
szem. És hogy még beszélni is meg
tanítják?! — azt szeretném csak 
látni! Nem vagyok olyan tökfejü, 
hogy elhigyjem!

„O te hitetlen Tamás! — mosoly
gott Gyuri. Nem értesz te ahhoz, 
de én fogadni mernék egy remek 
pár csizmába, hogy nyolc év múlva 
úgy beszél a leányod, mind akár
melyik menyecske a falutokban.“

„ Jó, fogadjunk ! — mondta nevetve 
István. En szívesen odaadnám az 
egyik csikómat is, ha te nyernéd 
meg a fogadást, mert mi tagadás, 
az szent igaz, hogy szeretnők mi is 
egyszer hallani a tulajdon leányun
kat.“

Áll az alku! — s egy nagyot 
csaptak egymás tenyerébe.

— Most nekem erre az útra kell 
térnem, — szállt le a kocsiról Szűcs 
uram, de meg nem állhatta, hogy 
még egyszer oda ne kiáltson: „Az
tán szép legyen ám a csizmám, mert 
Isten bizony, mégis csak én nyerem 
ineg a fogadást!“

— „Majd elválik!“
* *

*

„Ha meg nem sértem, merre talá
lom a süketnémák intézetéi ?“ szólí
tott meg egy asszonyt Szűcs István, 
mikor a leányát vezetve ballagott a 
városban.

— „Látja ott előttünk messze azt 
a szép tornyos városházát?

— „ Látom há t! “
— Azzal szemben van egy nagy 

sárga ház, annak a kapuján beme
het. Talán csak nem a kis leányát 
akarja beadni ? Szegényke! sopán
kodott az asszony, de Szűcs István 
egy „Isten fizesse meg“-gelott hagyta.

Megtalálva a nevezett épületet, a 
leányával belépett a nagy kapun. 
Egész sereg gyermek szaladt eléjük 
bámulni. Új növendék, új növendék 1 
kiabálták össze-víssza.

Eszre sem vette Szűcs uram, hogy 
már ott áll az irodában a tanárok 
között, akik komoly arccal Írtak egy 
nagy könyvbe.

— „Hogy hívják?“ — kérdezte az 
igazgató. Szűcs István a becsületes 
nevem, ez meg itt a Marika leányom. 
Azért hoztam el, mert úgy mondják: 
itt megtanul beszélni.“

— „Hány éves a leánya?“

— Gyertyaszentelőkor múlt kilenc 
esztendős, instálom.

— Hanem tekintetes uramék, meg
bocsássanak az ilyen magamfajta egy
szerű falusi ember tudatlanságáért, 
már én nem hiszem, hogy megtanít
ják a leányomat beszélni. Hogyis le
het az, mikor még a tulajdon apját 
sem érti meg. Nem hiába kondás va
gyok, akkorát tudok kiáltani, hogy a 
magok füle menten szétrepedne, de 
bizony a Marika még csak megse 
moccan. Ezzel, hogy bebizonyítsa 
szavai igazságát, elkezdett kiabálni a 
leánya fülébe, hogy a négy fal szinte 
megrengett bele.

— Hagyja csak jó ember I — ne
vettek a tanárok. Elvégezzük mi a 
maga dolgát szépen, csak nyugodjék 
meg és hagyja itt a leányát.

„Haza jön a Marika!“ — ujjong
tak a Szűcs uram gyerekei és egyre 
kiszaladtak az utcára, hogy jön-e 
már a kocsi. De bizony az csak ak
kor fordult be a kapun, mikor már 
feljött az esti csillag és előtűnt a 
Göncöl szekerének a rúdja. Szücsné 
asszony folyton törülgette a szemét 
a köténye csücskével, mikor meg
ölelte a leányát. Hej 1 régen is volt, 
mikor elvitték hazulról. Nézegetik 
jobbra-balra; csókolják ahol érik a 
testvérek. Marika meg csak áll, áll, 
nem tudja mit tegyen előbb.

— Nos mit tudsz kis leányom ? 
szólt hozzá az apja. Szegény, sze
gény gyermekem, hiszen nem tud 
az semmit, lám lám, mégis csak 
enyém lesz a csizma! De most jut 
eszembe, — bökött a homlokára, 
hogy a süketnémák a kezükkel be
szélnek. Talán arra tanítottak meg 
ott az intézetben. És elkezdett a le
vegőben hadonászni, hogy a többi 
gyermek mind elszaladt rémületében.

Marika úgy elkacagta magát és 
csak odaborult a szülei nyakába. Las
san, de szép érthető hangon kezdett 
beszélni: Édes apám, mit csinál ? 
Nem úgy kell velem beszélni. Én 
nem hallom, de leolvasom a szájá
ról, amit mond, csak beszéljen úgy 
velem is, mint mással.

— Édes apám, édes anyám, látják, 
hogy tudok én is beszélni. Szűcs 
uram és életpárja kénytelen volt 
megkapaszkodni az ágy karfájában, 
mert különben attól tartottak, hogy 
menten hanyattesnek.

* **
Ugorjunk át nyolc évet kedves 

olvasóim és kukkantsunk be kicsit 
András György uram csizmadia műhe

lyébe. Javában dolgoznak a legények, 
a mester meg ott tesz-vesz közöttük. 
De hallga csak ! mintha valaki kopog
tatna. „Szabad!“ — hangzik belül
ről és belép az ajtón Szűcs István. 
A nyolc év alatt bizony megváltozott: 
az arcán egy-két barázdával több, a 
fehér hajszálak is megszaporodtak, 
de azért megismeri András Gyuri. 
„Isten hozott! örülök hogy eljöttél!“ 
Szívélyesen tessékeli beljebb, leülteti 
s csak azután kérdi: Mi jót hoztál 
István ? Talán csak nem . . . ?

— De igen Gyuri, te megnyerted 
a fogadást. A Szellő lovam már ott 
is nyerit az istállódban, ezután avval 
mehetsz hetivásárra. Nem sajnálom 
tőled, mert a nagy boldogság miatt 
az utolsó párnát is elajándékoznánk 
a fejünk alól. A Marikából takaros 
egy vászoncseléd lett és ami a fő, 
beszél az, hogy gyönyörűség hall
gatni. És hogy megért minket, pedig 
még csak nem is kell hangosan szólni. 
A biró fia is bátran elvehetné fele
ségül, nem vallana vele szégyent.

— Mégis csak igazam volt ugy-e ? 
örvendezett Gyuri.

— Most pedig koccintsunk egy 
kicsit, — és bort töltött a kancsóból.

— Isten tartsa meg a tekintetes 
urakat, meg a tudományukat 1 hang
zott lelkesülten. A poharak össze
csendültek és szempillantás alatt el
tűnt a gyöngyöző ital a Szűcs István, 
meg az András Gyuri öblös nagy 
torkában.

Pohánka Margit.

A pálinka ivásról.
Irta: dr. Kovácsics Sándor téti járásorvos.

H. Delanauy, francia író azzal 
kezdi az alkoholról írt munkáját: 
„az alkohol elpusztítja Franciaorszá
got.“ Hozzátehetjük, nemcsak Francia- 
országot, de elpusztulással, kiveszés- 
sel fenyegeti mindazokat az orszá
gokat, népeket, melyek a pálinka ivást 
nem korlátozzák, melyek nem győzik 
meg a népeket arról, hogy a pálinka 
okozta pillanatnyi erőérzés valójában 
a rombolás, pusztulás szele. Aki né
pünk életviszonyait figyelemmel kiséri, 
munkabírását, szaporodását, táplálko
zását, szórakozását, szellemi tehetsé- 
ségének kiterjedését összehasonlítja 
azokéval, akik a szesztartalmu italok
ban, különösen pedig a pálinkában 
nem erőtadó táplálékot látnak, hanem 
ördögi tűzitalnak tekintik, melytől épp 
úgy kell óvakodnunk, mint a büntető- 
törvény paragrafusaival való össze
ütközéstől: fájdalommal tapasztalja,
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hogy nemcsak szegényedik, tétlenke
dik népünk, hanem szellemi ereje, 
erkölcsi érzéke is azon fokban sülyed, 
amily fokban és mértékben hordja 
garasát a pálinkás boltok erkölcstelen 
üzletébe.

Az alkohol pusztításának igazolá
sára álljon itt egy északamerikai mi
niszter jelentése. 10 év alatt az alko
hol használata került: „ 1. 600 millió 
dollár közvetlen kiadásba; • 2. Ezen
kívül 600 millió dollár közvetett kiadás
ba; 3. 300 ezer életet pusztított e l ; 4. 
100 ezer gyermeket juttatott a sze
gényházba ; 5. legalább 150 ezer 
egyén került általa a börtönbe és a 
dologházba; 6. legalább 1000 ember 
tébolyodott meg miatta; 7. legkeve
sebb 2000 öngyilkosságra adott okot; 
8. tűz vagy erőszak által legkevesebb 
10 millió dollár értékű vagyont tett 
semmivé; 9.200 ezer ember maradt mi
atta özvegy és 1 millió árva.“ Mintha 
csak valami pusztító betegség vagy 
írtóháború okozta kár lenne kifejezve 
számjegyekben. S mindezt egy ital 
okozza, mely öl, pusztít, mint a dög
vész, de amelyről a balga emberiség 
azt hiszi, hogy éltet, üdít, segít az 
élet terheit viselni s megédesíti a 
töldi lé tet.. .  ; de a nép, az emberi
ség nem hisz. Halad tovább a vég
zetes utón. Úgy tesz, mint akit va
lami nagy veszteség őrültté tesz: 
őrületében maga is pusztít, amig van 
mit s ha ezután minden romban he
ver, végezetül önmagát pusztítja el. 
Pedig az észretérítő, kijózanító tények 
hangosan beszélnek. A pálinkaméré
sek virágoznak. Tulajdonosaik meg- 
tollasodnak. Díszes házakat építenek. 
Jólétnek örvendenek. Nemesen szóra
koznak s szakítgatják csokorszámra 
az élvezetek rózsáit, de maguk pá
linkát nem isznak. S a pálinkaivók ?

Vájjon azok is ily kedvező létnek 
örvendenek ? A tapasztalat úgy mu
tatja : nem. Szűk lakásokban húzzák 
meg magukat, amelyeknek kicsinyek 
az ablakaik, rossz bennük a levegő. 
Ruházatuk foszlott, foltos, piszkos. 
Táplálékuk szegényes. Hús nem igen 
jut az asztalra, csak kenyér, krumpli 
meg pálinka. Járásuk nem délceg, 
nem egyenes, hanem hajlott, lomha, 
nehézkes, — mintha csak egy nehéz 
taligát húznának maguk után, melyre 
a pálinka ivás okozta összes nyomorú
ságok fel volnának rakva. S a teher 
napról-napra nő, míg végre súlya alatt 
összeroskad.

Beszédjük vontatott, lassú. Hiány
zik belőle az élénkség. Gyermekeik 
testi-lelki hibákkal születnek. Pálinka 
ivók ivadékai között sok a hülye,

siketnéma, nyavalatörős, szívbajos 
stb. így lesz azután a szegény ember 
vagyona, is — a gyermek, -  teher, 
átok, mely életüket még nehezebbé 
teszi s hogy gondjaikon könnyítsenek 
valamit, még mélyebben néznek a 
pálinkás kupicába, még többet isz
nak : hogy megmaradt józanságukat 
is elbutítsák, megöljék.

— Midőn az európai kulturnépek 
a civilizálatlan, vad népek meghódí
tására indultak s a műveltség szent 
nevével öltek, gyilkoltak, — az igazi 
cél azonban földi hatalmuk kiterjesz
tése, földterületük nagyobbítása volt, 
— arról győződtek meg, hogy a faj
szeretet, a vadnépek otthonához, föld
jéhez, levegőjéhez való mély ragasz
kodást nem fogja semmiféle modern 
fegyverből kiröpített golyó. Még a 
túlnagy nyers erő se bizonyult elég
nek arra, hogy letörje őket s a kul
túra rabszolgáivá tegye. Egy okos 
angolnak támadt az a gondolatja, 
hogy pálinkát adjon nekik. Ez meg
tette a hatást. Elvette józanságukat, 
bátorságukat, megtörte akaraterejüket, 
összetartásukat. Elpusztított lelkivilá
gukban mindent, amit a szabad ter
mészet illatos légköre, tiszta levegője, 
bátorságot adó magánya kifejlesztett, 
kivirágoztatott. . .

S az oda vitt pálinka mellett meg- 
nedvesedhetett a puskapor. Elnémul 
tak a fegyverek. A harci zajt mámo
ros emberek buta őrjöngése váltotta fel. 
Keblükre ölelték legnagyobb ellensé
güket. Átengedték mindenüket — 
kardcsapás nélkül — : földjüket, sza
badságukat.

Földjei végére a gazda fákat szo
kott ültetni. De ha ezek a fák eltere
bélyesednek, könyörtelenül kivágja, 
mert alattuk nem nő meg a vetés, 
vagy silányul fejlődik. Pedig tán nem
csak az útszéli vándor nézi fájda
lommal ezt a fadöntögetést, hanem 
sajnálja maga a gazda is, mert ő is 
pihent alattuk, az ő verítékes tagjai
nak is jól esett az enyhülést adó 
árnyék. . .

Aki élvezte a szeszes italok ideg- 
zsibbasztó hatásából eredő, semmivel 
se törődő mámort, az sajnálja tán 
kidönteni az árnyas helyet adó fát, 
sajnál búcsút mondani annak az ital
nak, mely gondjaitól —, ha csak 
ideig-óráig is — megszabadította, de 
az ilyen itallal megtöltött serleget el 
kell hajítani, az ilyen fát ki kell dön 
teni a vetés közeléből, mert különben 
nem nő meg, vagy ha megnő, csak 
ocsut termel. . .
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Protestáns Család és Iskola.

Megemlékeztünk már arról, hogy 
Kapi Béla körmendi lelkész szerkesz
tésében a közel jövőben milyen hé
zagpótló vállalat indul meg. Protes
táns Család és Iskola a címe. A célja 
az, hogy gyülekezeteink és iskoláink 
vallásos és egyházias könyveket állít
hassanak be könyvtáraikba. Meg hogy 
családjaink gyermekeiknek olyan köny
vet adhassanak kezükbe, melyből lel
kűk vallásosságot és egyházszeretet 
tanul. Bizony erre nagy szükségünk 
van! Meit nem elég, ha felnőtt vagy 
öreg korában fordul a lélek az ő 
Istenéhez, hanem már a zsenge gyer
mek korban, ifjúsága esztendeiben is 
erősödnie kell az ő félelmében. Ezek 
a könyvek ezt a szent munkát akar
ják elvégezni és megkönnyíteni.

Azért ment szét minden gyüleke
zetbe a tájékoztató, hogy mit nyújt 
első évfolyamában a Prot. Család és 
Iskola. Sok szép, vonzó dolgot talá
lunk közte.

Legjobb protestáns íróink nevével 
találkozunk. Ott van Gyurátz Ferenc, 
a püspök író hazafias elbeszéléseket 
irt. Masznyik Endre, Kovács Sándor, 
Borsos István az egyháztörténet lán
goló példáit varázsolják szemeink elé. 
Babay Kálmán, Farkas Mihályné 
szórakoztató és építő elbeszéléseket 
tesznek protestáns népünk asztalára. 
Stráner Vilmos a bibliáról, Kapi Béla 
pedig a boldogságról ír könyvet. A 
gyermekek és ifjak világa is meg
találja a magáét. A gyermekek nagy 
költője a híres Pósa Lajos egy kötet 
versét adja a nép és a gyermek ke
zébe. Dingha Béla, Albert József is
mert jeles meseírók gyönyörű mesé
ket mondanak, Hamvas József pedig 
a felnőttebb ifjúság gyönyörködteté
séről gondoskodik.

Van tehát itt sok szép és jó dolog. 
Remélhetőleg a gyülekezetek és isko
lák mellett az egyes családok is meg
rendelnek majd egy-egy könyvet. 
Mert minden könyv szép vászonkö
tésben egyenként 1 kor. 20 fillérért 
is kapható. Sőt a kiadóhivatal gon
doskodik díszes aranyozással készített 
kötetekről is, (áruk 1 kor. 80 fillér) 
melyek alkalmasak lesznek karácsonyi 
aj ándékkönyveknek.

Az első évfolyam 12 kötete decem
ber elején jelenik meg. A könyvek 
címe a következő : 1. Pósa Lajos : 
Családi kör. (Versek.) 2. Dingha 
Béla: Hol volt, hol nem v o lt... 
(Mesék.) 3. Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék.) 4. Hamvas 
József: Mesés történetek. (Ifjúsági
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elbeszélések.) 5. Borsos István: A 
magyar gályarabok története. (Egy
háztörténeti munka.) 6. Dr. Masznyik 
Endre: Képek az ókori keresztyén 
egyház történetéből. 7. Gyurátz Fe
renc : Hősök kora. Két elbeszélés a 
szabadságharcok idejéből. 8. Kovács 
Sándor: Az én hitem az én váram. 
(Egyháztörténeti regény). 9. Babay 
Kálmán: Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.) 10. Stráner Vilmos: 
Az élet könyve. (Ismeretterjesztő).
11. Farkas Mihályné: Történetek az 
életből. (Elbeszélések felnőtteknek.)
12. Kapi Béla: Boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)

A szeretet nevében.

Annak idején megírtuk, hogy mi
csoda rettenetes tűzvész pusztította 
el a virágzó Rimakokova-i gyüleke
zetét. Azóta még nagyobb erővpl 
tárult fel a szegény gyülekezet él
hagyatottsága. Kitűnt, hogy magá- 
rahagyottan nem tud megélni a meg
próbáltatás ostromában. Az evangé
likus felebaráii szeretetnek kell se
gítségére sietnie. Fel kell ébredni 
minden evangélikus szívben a köte
lesség érzésnek: egymás terhét hor
danátok !

Újabban Gyurátz Ferenc, a du
nántúli egyházkerület püspöke me
leg hangú körlevelet intézett a gyü

lekezetekhez, melyben adakozásra 
hivja fel őket a tűzkárt szenvedet
tek javára. Közöljük a szép levelet 
s ennek adakozásra felszólítását 
azzal ajánljuk olvasóink figyelmébe, 
hogy lapunk is kész örömmel közvetíti 
a Rimakokova részére szóló ado
mányokat.

A levél igy hangzik:
A folyó év aug. hó 3-án keletke

zett tűzvész rettenetes csapásként 
támadt a rimakokovai községre és 
ebben evang. gyülekezetünkre. El
hamvadt 137 lakóház, 220 melék- 
épület. A tűz áldozatai lettek az 
összes gazdasági termények, házi 
állatok, a leégett házakban elpusztult 
a bútorzat, ruhanemű. — A tűz ál
tal mindenéből kifosztott lakosság 
néhány óra múlva koldus szegényen 
kesergett a romok felett.

A vész elpusztította az evang. 
templomot, a tornyot harangjaival, 
leégett a papiak, mind a két iskola, 
összes berendezéseivel. A szobákba 
behatolt tűz megsemmisített mindent, 
amit ott talált, a lelkész és a gyüle
kezet irattárát, levéltárát, az anya- 
könyvekkel együtt, a lelkész család
nak minden igóságát. — Bánczik 
Sámuel lelkész neje, egy áldottlelkű 
anya, a gyermekei megmentése fö
lötti aggodalmak között szivszélhü- 
déstől érve esett el a vész áldoza
tául. A gyülekezetei alapjában ren
dítette meg a tűzvész, kára mégha- !

ladja a 200.000 koronát s biztosítás
ként csak 29.000 koronát remélhet. A 
templom s az iskola, lelkész-tanitólak 
újraépítésére önerejükből nem is igen 
gondolhatnak a vésztől földig sújtott 
hívek.

A vész harangjának viszhangja 
az érező szivekben a részvét, mely 
arra indít, hogy nyújtsunk mentőkart 
a szerencsétlenek télé, emeljük föl 
az elesetteket. Isten dicsőítésére hoz 
áldozatot az, aki a szétdult, örömeik 
s reményeik omladékán kesergőknek 
szívből jött adományával vigasztalást, 
segítséget nyújt.

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, - Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a íeolőbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
Szeptember 24. vasárnap Luk. 7, 13.

„ 25. hétfő Luk. 24, 26.
„ 26. kedd Máté 11, 28—30.
, 27. szerda Ezsaiás 50, 4.
, 28. csütörtök 1. Tesssl 4, 11.
„ 29. péntek 1. Péter 1, 3.
„ 30 szombat Luk. 13, 4—5.

Október 1. vasárnap Zsidó 1. 4, 9.
„ 2. hét1 o Ezsajás 57, 15.
„ 3 kedd Jak. 1, 22.
„ 4. szerda Zsolt. 19, 15.
„ 5. csütörtök Ján. jelen. 19, 9.
, 6. péntek Máté 27, 46.
„ 7. szombat 1. Péter 2, 21.

Az egyház köréből.

Zsilinszky Mihály lemondása. Zsi
linszky Mihály nyug. államtitkár, a 
bányai egyházkerület felügyelője dí
szes állásáról lemondott. Egy fél év
századon keresztül munkálkodott egy
házunk ügyében nagy lelkesedéssel s 
kiváló eredményekkel. Lemondása 
nemcsak egyházkerületének, hanem 
egész evangélikus egyházunknak pó
tolhatatlan vesztesége.

A preszbiteri világszövetség ma
gyarországi naggyülese. Református 
testvéreink ünnepet ülnek. A száz
millió lelket számláló preszbiteri világ- 
szövetség most tartja ülését Buda
pesten. Már néhány héttel ezelőtt 
sokan megérkeztek a vendégek közül 
Angol, Skót, Írországból, Amerikából.

Gyűlés előtt Antal Gábor ref. püspök 
és még sokak vezetése mellett utazást 
tettek Magyarországon. Megtekintet
ték a reformátusok nagy gyülekezeteit, 
főiskoláit s megcsodálták Magyaror
szág természeti szépségekben gazdag 
Tátráját.

A győri gyülekezet évkönyve. Most 
jelent meg a győri gyülekezet 1910. 
évre szóló évkönyve. A hitbuzgóság 
lélekemelő példáit állítja elénk. Az 
első lapok a gyülekezet elhunyt fel
ügyelőjének, dr. Fischer Sándornak 
emlékét örökítik meg Pálmai Lajos 
lelkész szép emlékbeszédjének közlé
sével. Ebben az évben létesítette a 
gyülekezet a diakonissa intézményt, 
mely célra Bálint Mihály buzgó egy
háztag 60 ezer koronát bocsátót ren
delkezésre, a város pedig 10 ezer

koronát adott. Van a gyülekezetben 
szegény- és árvaintézet, melyben két 
munkaképtelen öreg és 12 árva talált 
nyugodt otthont. A jövő évre már uj 
árvaházat épit a gyülekezet. Belmissiói 
egyesületében lüktet az evangéliom 
életereje. A csöndes jótékonyság mun
káját végzi. Felkeresi a szegényeket, 
betegeket és segít rajtuk. Gondol lel
kűkre is. Terjeszti a hasznos va'lásos 
iratokat. A mi kis néplapunkat a Ha
rangszót 10 példányban osztotta ki az 
árvaház növendékei s a fogház rabjai 
közt. Ugyancsak ez az egyesület 
tartja a gyülekezet kebelében a val
lásosestélyeket. Vagyona 5819 ko
rona. Az énekkar egyesület arról 
gondoskodik, hogy az istentiszteleten, 
temetéseknél lelket gyönyörködtető 
legyen a zenei rész. A hagyományok
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rovata több mint 62 ezer korona uj 
hagyományt tüntet fel. A gyüleke
zetben született 163. konfirmáltatott 
84 gyermek; eskettetett 52 (vegyes 
35), meghaltak 106-an. — Az Isten 
gazdag áldását kérjük evangéliomi 
egyházunk eme erős gyülekezetére. 
Épülése szolgáljon épülésül minden 
gyülekezetnek és egyháztagnak!

Sajtóhiba. Múlt számunkba bo- 
szantó sajtóhiba csúszott be. Azon a 
helyen, a hol Fischer Gyula nagy
lelkű adományáról szóltunk, a 10-es 
szám után kimaradt az „ezer“ szó. 
Helyreigazítjuk hibánkat azzal, hogy 
Fischer Gyula győri felügyelő beik
tatása alkalmával tízezer korona ala
pítványt tett.

Itthonról.

A király Budapesten. A király a 
jövő hónap folyamán néhány napra 
Budapestre jön, majd Gödöllőre uta
zik. A király házi orvosa ajánlotta a 
gödöllői utat, mert a tavasszal az ott- 
tartózkodás renkivül kedvező ha
tással volt egészségére. A királynak 
gödöllői tartózkodása természetesen 
az időjárástól fog függni. Ha szép 
őszi napok lesznek, hosszabb időn 
át marad Gödöllőn.

Edison Budapesten. A nagy ame
rikai feltaláló Edison múlt héten 
európai körútja alkalmával Buda
pestre is ellátogatott. Megtekintette a 
várost és a középületeket s elragad
tatással szólt a magyar nemzet élet- 
képességéről és fejlődéséről. Egy új
ságírónak beszélt a jövő alakulásá
ról is. Nézete szerint a villám nem
sokára olyan olcsó lesz, hogy lova
kat alig látunk, hanem minden ko
csit és egyéb alkalmatosságot a vil
lamerő hajt. Az érdekes vendég két 
napig volt a fővárosban.

A pozsonyi Petöfi-szobor. Pozsony
ban nagy ünnepségek közt most lep
lezték le a nagy magyar költő, Pe
tőfi szobrát. Petőfit életének nem egy 
eseménye Pozsonyhoz fűzi. Hosszabb 
ideig lakott ott, először mint vándor
színész, azután mint az országgyűlési 
tudósítások másolója. A szép szobor 
Radnai Béla szobrászművész alko
tása.

A kolera. Dacára minden elővi
gyázatnak a kolera mégis csak be
lopódzott hazánkba. Budapesten egy 
enyvgyárba ütötte fel először fejét, 
de azóta is, majdnem mindennap 
szállítottak a kórházba néhány bete
get. Valószínűleg az egész Duna vize 
fertőzött. Bizony most kétszeresen

vigyázni kell a tisztasággal, meg a 
nyers gyümölcs evéssel.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ülései most is két 
részből állnak. Néha egy-egy szónok 
is szóhoz jut, de nagyrészt névsze
rinti szavazások foglalják le az 
összes időt. Érdemes munka nincsen 
s az ellenzék szerint mindaddig nem 
is lesz, míg a kormány a katonai 
javaslatokat le nem veszi a napirend
ről. Néhány államférfi nyilatkozatá
ból arra lehet következtetni, hogy a 
közeljövőben házszabályrevizióval biz
tosítják a képviselőház tanácskozó
képességét.

Népgyülés. Az ország hangula
tának irányítására erre-arra népgyü- 
léseket tartanak. A kolozsvári nép- 
gyülésen Justh Gyula is részt vett. 
Beszédében kifejtette, hogy béke csak 
akkor lesz, ha a katonai javaslato
kat leveszik a napirendről, megte
remtik a választójogi törvényt s 
azután uj választást csinálnak. — 
A kormánypárt szónoka egy másik 
népgyülésen a házszabályok szigorí
tását sürgette.

A magyarság Erdélyben. Mintha 
csak kiáltó.ellentétet akart volna ál
lítani az idő az országgyűlés hosz- 
szas veszteglésével szemben, kincses 
Kolozsváron 82 magyar kulturegye- 
sület az Erdélyi Magyar Közműve
lődési Egyesülettel együtt közgyűlést 
tartott. Mind a magyar művelődés 
katonája. Közös céljuk: a magyar
ságot megerősíteni, különösen a nem
zetiségek által lakott vidékeken. A 
népes gyűlésen a királyt Zichy Já
nos vallás- és közoktatásügyi minisz
ter képviselte. Sok szép beszédet 
mondtak. Legkiválóbb szónokaink 
álltak emelvényre, mégis csak szo
morúság fogja el szivünket, ha a 
gyűlés lefolyását olvassuk. Mert 
megtudjuk, hogy az erdélyi oláhok
kal szemben egészen tehetetlenek 
vagyunk. Erdély nagyrésze eloláho- 
sodik. Az iskolákban oláhul tanítanak, 
10 milliónál több alapítványuk van, 
mellyel az oláh ifjakat segélyezik. 
25 év alatt 3000-nél több tanulót 
segélyeztek. Pénzintézeteik a mieink
nél sokkal olcsóbb pénnzel segítik 
népüket. Egészen terv szerint dolgo
zik, hogy a magyar birtokokat oláh 
kézre juttassa. Bizony szomorú hely
zet ez ! A magyar államnak és min
den igaz magyar embernek rá kelle
ne gondolni, hogy Erdély megmen

tése, magyarnak megtartása első kö
telességünk.

Küfünös küldöttség. A napokban 
százötven falusi iskolásgyerek vonult 
fel az ország házába, hogy meglá
gyítsa a miniszter szivét és iskolát 
könyörögjön ki Dunaharaszti részére, 
hol mintegy 150-en iskola nélkül 
vannak. A szegényesen öltözött kis 
fiuk, kis leányok egyszerű, fogyaté
kos ruhája rikító ellentéte volt a 
ragyogó márványpalotának, a mely
nek csodáival nem tudtak betelni. A 
minthogy ennek az országnak sok 
nyomorúsága, rongyokba burkolt 
száz sebe is rosszul egyeztethető 
össze a pazar dísszel, arannyal, süp
pedő szőnyeggel, a mely a képviselő 
urak kényelmét szolgálja. A minisz
ter a gyermekeket nem fogadta, ha
nem csak a felnőtteket. Megígérte, 
hogy azonnal rendel ki tanítót s gon
doskodik tanteremről is.

A nagyvilágból.

A portugál forrongás. Ugylátszik 
Portugália még sem tudja elkerülni 
az irtó belháborut. Hiába választották 
meg a köztársaság elnökét, hiába 
ismertették el a többi államokkal, 
azért a forrongás egyre tart. Felkelő 
csapat ütött be a múlt héten is az 
országba. A köztársasági kormány 
5000 embert küldött e éjük. Több 
összeütközés volt. A felkelő csapatok 
erősen fel vannak fegyverezve.

Az Etna kitörése. Az Etna tüz- 
hányóhegy ismét kitört. Földrengés
től kisérve megnyíltak a kráterek s 
nagy tömegekben ontják az izzó 
lávát, mely 300 méter szélességben 
ömlik tovább. Kastélyokat, falvakat, 
szőllőket pusztít el az elemek szaba
dulása s a lakosság riadtan menekül 
biztosabb helyre.

Négymilliós sikkasztás. A párisi 
és vidéki kis betevők újra áldozatául 
estek egy nagy kamatot Ígérő ban
kárnak. A bankár eltűnt és pénz
szekrényében egyetlen fillért sem ta
láltak. A betevők kára meghaladja a 
négymilliót.

Éhínség Kínában. Kína egy részét 
ismét éhínség veszedelme fenyegeti. 
A hatóságok komoly zavargástól 
félnek. Különösen a belső tartományok
ban kezd veszedelmes lenni az éhín
ség. Sok ezer négyszög mérföldnyi 
terület viz alatt van. A hol még 
buzakalászok látszanak ki a vízből, 
ott a mezei munkások nyakig vízben 
állva vágják le a kalászt, hogy az
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átázott szemekkel csillapítsák éhsé
güket. A halottak száma már eddig 
is több százezernél. Több millió em
ber az elpusztult házakból a hegyek 
közé menekült; szabad ég alatt ta
nyáznak és gyökérből, fűből és fa
kéregből táplálkoznak. A halandóság 
a pestis kitörése miatt rohamosan 
fokozódik.

Vonatból kidobott betegek. Török
országban történt. Katonákat szállí

tottak, hogy a kolera terjedését meg
gátolják. A múlt héten kezdődött 
meg a szállítás s az egyik vonatra 
annyi katonát raktak föl, hogy egy- 
egy kocsiban negyvenen is szorong
tak. A vaggonokat lezárták, hogy út
közben senki le ne szállhasson. Tizen
nyolc óráig tartott az utazás, s ez 
idő alatt a szerencsétlen tartalékosok 
se friss vizet, sem ételt nem kaptak. 
A roppant hőség és a vaggpnok túl

zsúfoltsága következtében sokan rosz- 
szul lettek és némelyeken a kolera 
tünetei is mutatkoztak. Ezeket a töb
biek a kocsik szűk ablaknyilásán át ki
dobták a sínek mellé, a hol órakon át 
fetrengtek összetörve, minden ápolás 
nélkül. Falusi parasztok szedték őket 
össze s vitték magukkal. A betegek 
egy része azonban valóban kolerás 
voit és igy a járvány a vasutmenti 
falvakban is föllépett.

A föld táplálása.
i.

Országszerte befejezték a aratást. 
Javában folyik, sőt mire e sorok meg
jelennek, — be is végződik a takarás, 
cséplés. Azután a természet örök tör
vénye szerint ismét következik a szán
tás, vetés. Amint a Szentírás mondja: 
„Míg a Föld lészen.. .  vetés és ara
tás meg nem szűnnek.“

A szántásról már korábban elmond
tam egyet-mást. Mivel pedig megígér
tem, hát meg is teszem; de meg azért 
is, mert éppen most van az ideje, 
elmondok némely dolgokat a trágyá
zásról. Ha nem is minden ember, de 
bizonyosan lesznek olyanok, akik az 
eddigi tapasztalatokon alapuló és tudo
mányos kísérletek által is beigazolt 
igazságokat megszívlelik és azonképen 
cselekesznek saját hasznukra.

Ez a föld, mely bennünket szült, 
eltart és eltakar, sokféle alkotó rész
ből áll. Szükséges is ez, mert az isteni 
Gondviselés úgy alkotta a növényeket 
és állatokat, hogy mindegyiknek más, 
más táplálékra van szüksége. Hiszen 
m i: emberek is, különféleképen táplál
kozunk, egyikünk szereti a túróstész
tát, a másik a töltött káposztát stb.

Nem feladatom, hogy tudományos 
alapon mutassam ki, minő anyagok 
és minő százalékban fordulnak elő a 
földben. De annyi bizonyos, hogy a 
gazdának, aki folytonosan a földdel 
foglalkozik, annak fő alkotó részét, 
különösen pedig azokat, amelyeket a 
növények leginkább kedvelnek és 
amelyekből főképen táplálkoznak is
menne kell.

Ilyen alkotó részt főképen hármat 
különböztetünk meg, a légenyt, fosz
fort és a kálit.

A légeny, amint neve is mutatja,

a levegőnek egyik alkotó része. — 
Hogyan ? mondhatná valaki, hát leve
gőből is meg lehet élni ? —  Tisztán 
levegőből nem, az igaz, de valamint 
az állatok egy percig sem élhetnek 
a levegő egy másik alkotó része: 
az éleny nélkül, úgy a növényeknek 
egyik főtápláléka a légeny.

A légenyt a növények főképen a 
leveleik által veszik fel, mert a nö
vénynek a levele azt a szolgálatot 
teszi, amit az állatoknál a tüdő: Mi
nél dúsabb, minél húsosabb a levél 
és a növény szára, annál több légenyt 
képesek magukba felszívni, beléleg- 
zeni.

Ilyen növények a lucerna, lóhere, 
hajdina, bükköny, a krumpli szára stb.

És milyen bölcsen rendezte ezt is 
a jó Isten, mert míg az állatok élenyt 
fogyasztanak és légenyt lehelnek ki, 
addig a növények légenyt fogyaszta
nak és élenyt lehelnek ki. így azután 
ezen levegőnemek soha el nem fogy
nak.

Azt kérdezhetné valaki, de hát a 
légeny hogyan kerül a földbe? Ezt 
egyszerűen a föld is magába szívja 
a levegőből, de főképen az elrothadt 
növények áltál. Minden gazdaember 
tudja, hogy a fentebb említett növé
nyek után bármifélét tegyünk a földbe, 
jobban díszük minden anélkül, hogy 
trágyát adnánk neki.

Az úgynevezett humusz vagy tele- 
vény (fekete színű) föld, főképen el- j 
rothadt állati és növényi részekből j 
áll, azért nem kell annak annyi trágya, 
mint a szürke színű földnek.

As elmondottakból önként követ
kezik, hogy a fentebb említett növé
nyekkel igen megjavíthatjuk a talajt, 
még pedig úgy, hogy a hajdinát, ló
herét, bükkönyt mikor teljes virág
zásban van, lehengerezzük és alá

szántjuk. Ezt nevezzük zöldtrágyá
zásnak.

Természetesen, hogy ezen eljárást 
ott alkalmazzák, hol elegendő istálló- 
trágya nincs, vagy pedig az igen 
homokos talajon.

Hanem mikor én ezt egy gazdának 
mondtam, azt felelte: de kár volna 
azt a szép hajdinát, bükkönyt alá
szántani, jobb azt betakarítani és úgy 
felhasználni. — Es ez igaz is. De 

J hát ha a termőtalajnak a légenyre 
mégis nagy szüksége van : hogyan 

| adjuk azt neki ? Műtrágya alakjábn.
Leghasznosabb légenytartalmú mű

trágya a cilisalétrom. Nálunk, az igaz, 
még nem igen használják, mert termő
földjeink nem igen szorultak rá, a 

j homokos talajon pedig sokkal jobb 
és olcsóbb a zöldtrágyázás. De más 
országokban nagyban alkalmazzák, 
például Németországban.

Sokkal fontosabb és lényegesebb 
része a termőföldnek a foszfor. Úgy
szólva : minden növénynek, de főleg 
a gabonaféléknek nagy szüksége van 
a foszforra.

A foszfort vízben oldott állapotban 
veszi fel a növény a gyökerei által. 
Hatása abban áll, hogy a szemképzö- 
dést nagyon előmozdítja, nem engedi 
a gabona megdőlését, mert a szár
rostjait erősiti; a téli fagyoknak, az 
ilyen foszforral trágyázott földben a 
gabona jobban ellentáll, megóvja a 
rozsdától.

Látjuk tehát, mily nagy jelentősége 
van a foszfornak. Pedig elmondhat
juk, hogy Magyarország gabonatermő 
vidékei szegéngek foszforban, még 
pedig azért, mert a magyar gazda 
már ősidő óta termeli, még pedig 
nagyban a búzát, rozsot. Ezt azután 
piacon eladja, a kereskedők kiviszik 
az országból, vele együtt nagymennyi-
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ségű foszforral teszik szegényebbé a 
talajt.

Van ugyan foszfor a gabona szá
rában is, de már kevesebb mennyi
ségben, mint a szemben. — Pótol
hatjuk tehát a talajnak a veszteségét 
igen gyakori és erős istállótrágyázás
sal is, de ezzel meg azt érjük el, 
hogy a növények megdőlnek, így a 
szemképződés hibás lesz. No meg 
figyelembe kell venni azt is, hogy 
nem minden gazda van abban a kel
lemes helyzetben, hogy minden har
madik évben 20—25 szekér istálló
trágyát hordhasson ki egy hold földre.

Itt már azután nagy jelentősége 
van a foszforral való műtrágyázásnak, 
mert sokkal nagyobb és biztosabb 
eredmény mellett sokkal olcsóbb, mint 
az istállótrágya. Erről a jövő alka
lommal szólok részletesebben.

M. Nagy Bálint, 
nádasdi tanító.

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, szept. hó 21.-én.

Búza 23 44, Rozs 20.52, Árpa —.—, Zab 
1 9 . — . —  Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.
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Arany érem.
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Thököly utca (saját házában).
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Készít: legjobb és leg
újabb találmányú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását tutit) évi jótállás mellett.
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Ne vegyen senki naptárt
addig,

mig az 1912. évre legközelebb megjelenő

K é p e s

Luther-naptárt
nem látta.

A Képes Luther-naptárt
úgy tartalomra, mint kiállításra nézve  
egyetlen kalendárium sem múlja felül.

Ára 60 fillér. —  Kapható lesz minden 

gyülekezetben.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y É

A lapíttato tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  

Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Megjelenik minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 
Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre 1 kor. 60 fül. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű megkeresések a szerkesztőség 
címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Az aradi tizenhárom.
(1849 október 5.)

Kigyuladt a csillag 
Fenn a láthatáron,
Börtön ablakánál
Ül a tizenhárom.

Szívük reménységgel 
S kétséggel van telve, 
ügy néznek az égre 
S alattuk egy kertre.

Elhagyott kis kert az, 
Ember nem jár abban, 
Csak az enyészet zsong 
Bokrai közt halkan.

Hanem most egyszerre 
Kert ajtaja roppan 
S a porkoláb lép be . . .  
Mit kereshet ottan ?

Tán pókhálót, gyermek 
Megmetszett kezére? 
Talán fodormentát 
Egy beteg fejére?

Öreg porkolábnak 
Egyéb dolga van m ost: 
Agbogrul egykedvűn 
Kis pálcákat vagdos.

Csörrenés a bokron, 
Zörrenés az ágon,

S számlálja a pálcát:
„Meg van . . .  tizenhárom.“

Tábornokok nézik:
Mért van ez . . .  mi végett? ...  
S megszólal az egyik:
„Rossz jel ez . . . Ítélet!

Megjött az Ítélet 
És pedig halálra,
Készülnek is már a 
Ceremóniára.

Ehhez kell a pálca,
Ezt törik el holnap, 
Halálhirdetéskor 
Elénk ilyent dobnak.

Az ág el van metszve,
Eldőlt a mi sorsunk,
Holnap meghalunk mind ... 
Jertek, imádkozzunk!“

. . . Elborult a csillag 
Fenn a láthatáron . . . 
Siralomházban ül 
Mind a tizenhárom.

Tóth Kálmán.

Damjanich.

Szomorú emlékek, . . . mélységes, 
őrjítő fájdalom . . . összetört remé
nyek . . . bilincsek csörgése . . . hal

doklók imája . . . halált osztó go
lyók . . .  borzalmat keltő akasztófák. . .  
özvegyek zokogó panasza . . . árvák 
síró beszéde.

Röviden: október hatodika.
Rémes, szörnyű nap volt az, mely

nek nem találjuk mását ezeréves tör
ténelmünk hasábjain; sötét, fekete 
az a lap, melyre vérfagylaló esemé
nyei följegyezvék, mint a legsötétebb 
csillagtalan éjszaka. Fekete, borzal
mas, rettentő éjszaka, de mégis — 
nem teljesen csillagtalan. Hisz tizen
három fényes csillag ragyog át ború
ján, annak a tizenhárom vértanúnak 
dicső szelleme.

.Mintha nap volna mindenik,
Oly tündöklők e szellemek.“

Miért, hogy mégis Damjanich ra
gadja meg ez alkalommal kiváltképen 
figyelmünket ? I Talán ő volt közöttük 
a legnagyobb ? Nem tudom. De ki is 
tudná megmondani, hogy ama tizen
három félisten között „ Ki volt dicsőbb, 
ki volt nagyobb ?“

Egyformák ők mindannyian, na
gyok, dicsők: vitéz, rettenthetetlen 
katonák; bátor, hős vezérek; igaz, 
hű honfiak. Bár tény, hogy Bem apó 
mellett Damjanich volt az egyedüli 
hadvezér, ki csak győzött, ki csatát 
soha nem veszített.

Hogy ezúttal csupán Damjanichról 
emlékezünk meg, annak oka egyéni
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kiválósága mellett főleg azon körül
ményben rejlik, hogy ezekben a na
pokban, október elsején leplezték le 
Szolnokon a hősök hősének lovas 
szobrát.

*
Nincs itt idő és tér arra, hogy 

Damjanichot egész pályafutásában, 
minden oldalról bemutassuk. Nem fér 
az egy röpke rajz keretébe. Hisz an
nak, ki csupán hadi pályáján akarná 
méltatni, negyvenhárom diadalmas 
ütközetet, csatát és azok részleteit 
kellene leírnia: a szenttamási győze
lemtől, az alibunári csatározástól s a 
hírhedt jarkováci éjszakától el a szol
noki, tápió-bicskei, isaszegi, váci s 
nagysarlói fényes diadalokig; azután 
külön fejezetben szólnia róla mint 
szerető, boldog férjről; más szakasz
ban, mint emberről és barátról; is
mét másban, mint katonáról, had
vezérről s honfiról.

Ez alkalommal csak ez utóbbiról 
akarunk röviden, nagy vonásokban 
megemlékezni: a rác származású
Damjanichot, mint lelkes, magyar 
érzelmű hazafit követendő például 
állítani e mostani fátyolos időkben a 
magyar nép elé, hogy tanuljon tőle 
lelkesedést, honszerelmet. . .

Rác volt apja, rác volt anyja. De 
már bölcsője felett a szabad szellem 
géniusza őrködött s belopta magát 
szívébe, hogy egykor nagy, dicső 
dolgok vitelére képesítse. És ma
gyarrá lön, lelkes magyarrá, családi 
hagyomány, iskolai nevelés, faj és 
vérrokonok ellenére.

Történt aztán, hogy a bécsi kama- 
rilla nem tudván belenyugodni ha
zánknak 1848, március 15-én kivívott 
függetlenségébe, megkezdette titkos 
akna-munkálatait s délen a szerbeket, 
keleten az oláhokat bujtogatta elle
nünk. A magyar kormány minden 
tőle telhetőt elkövetett a lázadás le
csillapítására. De hasztalan minden 
törekvés, hiába minden jó igyekezet. 
A zendülés csakhamar oly mérvet 
öltött, lángja oly magasan lobogott, 
hogy vér kellett annak eloltására. 
Kitört tehát a létért való nehéz, di
cső küzdelem. Minden épkézláb em
ber, aki csak magyarnak vallotta 
magát, rohant a csatatérre, vérét on
tani a fenyegetett szabadságért. Ott 
volt Damjanich is a harctéren; sietett 
ő is eszét, szívét, karját felajánlani 
a megtámadott szent ügyért. Ha volt 
valaki, ki önző érdek, anyagi haszon 
reménye nélkül fogott fegyvert: úgy 
bizonyára elsősorban Damjanich volt 
az. Neki nem volt mit féltenie, hisz 
nem volt magyar a születése, — de

a lelke, a szíve magyar volt: ezért 
nem maradhatott el ő sem.

Otthon hagyta szép fiatal nejét, kit 
három évi édes-kínos epekedés után 
alig egy évvel ezelőtt vezetett oltár
hoz. Rohant a háromszinü lobogó 
alá. Lemondott a családi boldogság
ról, mert honszerelme nagyobb, égőbb 
volt szeleiménél.

„íme az emberi“ Feláldozza nyu
galmát, boldogságát, csak azért, hogy 
szolgálatot tehessen másoknak, akik 
pedig nem is vérrokonai, a magyar 
nemzetnek, amelynek pedig nem is 
édes fia I Ámde ő annak tartja magát, ő 
úgy érzi keblében, szive azt diktálja. 
Tehát az. Hisz ő is úgy szereti ezt 
a szegény, sokat szenvedett hazát, 
mint akármelyik született magyar.

Rác származása miatt kezdetben 
bizalmatlansággal fogadják. Meggya
núsítják : szerb hitsorsosaival való
összejátszással, árulással vádolják. 
Katonái az ó-becsei táborban össze
esküsznek ellene. És Damjanich min
denféle rágalmazás, áskálódás dacára 
hű marad a magyar zászlóhoz. Nem 
tágít mellőle egy tapodtat sem. Ott
hon neje mellett boldogság várna reá, 
de ő inkább a küzdelmet választja, 
inkább az ürömpohár után nyúl, 
csakhogy hazájának szolgálhasson. 
Hazájáért mindenre kész, még az 
alattomos meggyanúsítás elviselésére 
is. Önérzetét, büszkeségét nem sérti 
a vádaskodás : önmagában megtalálja 
ellene a gyógyító írt. A világ bár 
rágalommal, hálátlansággal fizet ál
dozatkészségéért: ez nem csüggeszti 
el, lelkesedését nem lohasztja le, 
mert honszerelme tudatában, — mi
ként az igazi nagy érdem, — fölleli 
jutalmát.

Később aztán megismerik lánglei
két, tisztelik, megértik, szeretik meg
becsülik.

Mint igaz honfi mindig, minden 
körülmények között a haza érdekét 
tartotta szem előtt; minden mást en
nek rendelt alá: egyéni érdekét, di
csőségét, boldogságát, szóval mind
azt, ami ember előtt csak kedves, 
drága lehet s amit ember rajongva 
szeretett eszményéért csak feláldozhat.

Ezt bizonyítja az alábbi történet is.
Egy ízben, midőn Arad körül tá

borozott, egy futár vetődött hozzá 
Bem nyílt rendeletével, mely utasítja 
Kemény Farkas ezredest, hogy csa- 
patját összevonva, siessen azonnal 
Dévára, az üldözött s minden oldal
ról szorongatott magyar sereg támo
gatására ; — de gyorsan, mert nagy 
a veszély. Azon döntő válságos perc 
volt az, melyben az ősz hadvezér

oly határozottan kimondá: „Ha a 
piski hid elvész, Erdély is elvész 1 “

A futár azonban nem találta Ke
ményt ; Bem ez oldalról tehát segít
séget nem várhatott. Ekkor Damja
nich rövid megfontolás után elhatá
rozta, hogy a fenyegető veszélyt el
hárítandó : Bemnek segítséget küld. 
Nem csekély dolog ez egy hadve
zértől, kinek érdeke mindig azt kí
vánja, hogy egész hadtestét tartsa 
össze, hogy minél nagyobb erővel 
rendelkezvén, annál biztosabb kilá
tása legyen a győzelemre. Damjanich 
ily formán saját dicsőségét kockáz
tatta, a saját babérait tépte meg, 
mert a haza érdeke úgy kívánta.

Hozzájárult ehhez még, hogy neki 
egyenes utasítása volt egész erejével 
a Közép-Tiszánál megjelenni. Jól 
tudta tehát, hogy tette a kormány 
rosszalását vonja maga után, és ő 
mégis a saját felelősségére meggyön- 
gitve hadtestét, jelentékeny segítsé
get küldött Bem apónak, mert a haza 
érdeke úgy kívánta.

Éppen idejekorán érkezett az osz
tag, hogy a piski hid megvédéséhez 
döntőleg és sikeresen hozzájárul
hasson.

Erdély visszafoglalása kétségkívül 
Bem dicsősége, — de kiválóan Dam
janich érdeme, aki arra önként mó
dot és eszközt szolgáltatott.

. . . Ilyen férfiú lett volna hivatva 
arra, hogy az összes haderők élén 
állva vezesse a küzdelmet. Csak
ugyan a közvélemény is őt jelölte 
erre a fontos szerepre; a muszka 
betörés alkalmával midőn elborult 
szerencsecsillagunk s ingadozni kez
dett Görgei, minden szem feléje for
dult. De Damjanich egy váratlan sze
rencsétlenség folytán lábát törte, — 
s a bénult oroszlán nem tudott többé 
a hadak élére állani. Győzőt volna-e ? 
örökre nyílt kérdés marad; de való
színű, hogy fővezérlete alatt Világos
sal és az aradi bitókkal nem végző
dött volna szabadságharcunk.

*

Damjanich, a magyar hadse
regnek e bálványa s az ellenségnek 
e réme, nagy volt a csaták mezején, 
nagy volt a halálban is. Büszkén, 
szinte mosolyogva lépett a vérpadra 
azon a rettenetes októberi napon, az 
aradi sáncok mellett.

És midőn a bakó nyakára tette a 
kötelet, csudálatot keltő nyugalom
mal s hidegvérűséggel figyelmezteté: 
„Kérem, vigyázzon a szakállamra, 
össze ne kuszálja, mert mindig ked
ves volt az előttem.“
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Azután még csak ennyit mondott: 
.Szegény Emíliám! Éljen a haza!“ 
— s a legnemesebb, leghősiesebb 
szív megszűnt dobogni.

Október hatodikán volt e z ! Attól 
kezdve e nap az a magyar nemzetre 
nézve, ami a keresztyénségre nézve 
nagypéntek: a fekete gyásznak, el
múlásnak, halálnak a napja. De nagy
péntekre, — úgy mutatja Jézusunk 
példája husvét következik. A ma
gyar nemzetre is eljön majd még 
husvét ünnepe. Talán ennek egyik 
előhírnöke az a Szolnok terén emel
kedő lovas-szobor is, melyet a hő
sök hősének állított a hazafiui ke
gyelet.

Kiss Samu.

A bétheli belmisszió.

Irta: Endreffy János, theol. akad. hallgató. 

III.

A német nemzet missziói tevékeny
ségének magyarázata nem csupán a 
nemzet Vagyonosságában rejlik, nem 
is nyelvi és úgyszólván vallási egy
ségében, — mint ahogyan azt sokan 
képzelik, hanem a missziói öntudat 
erős és eleven érzetében, mely az 
érett és kiforrott keresztyénség állandó 
elmaradhatatlan kísérője s a nemzet 
gondoskodik is e missziói üntudat 
ébrentartásáról: hozat haza évenkén 
legalább két külföldi miszionáriust, 
kik aztán élményeikben, munkájuk 
elbeszélésében elmondják a közéjük 
sereglő érdeklődő honfitársaiknak, 
hogy mire képes az evangélium, mi
lyen áldás a vadakra Isten Igéje és 
hogy nekünk ilyen munkát végezni 
kötelességünk, mert az Ige nem egye
sek tulajdona, hanem közkincs! Idén 
a többiek között Bünde városában 
tartottak missziói ünnepélyt 1911. jú
lius 5-én, mely alkalommal egy Chiná- 
ban és egy Új Guineában működő 
misszionárius tartott két-két prédiká
ciót és igen érdekes előadást nagy
számú közönségnek. De a belmisz- 
sziói intézetek is folytonosan érint
keznek egymással s különösen Béthel 
iránt meleg az érdeklődés, hisz nap
jában száz számra menő látogatója 
van: nem csoda hát, hogy a német 
nemzet missziói érzéke oly finomra 
csiszolódott.

Szemléljük meg ez aprólékosságra 
is kiterjeszkedő missziói érzék meg
nyilvánulását Béthelben.

Az építő hivatal feladata az volna, 
hogy az intézet számára szükséges 
teendőket végezze; de átlépi ezen önző

korlátokat, tanáccsal, templomépítési 
tervezettel, sőt tettben nyilvánuló segít
séggel szolgál a szegény gyülekeze
teknek, amelyek önerejükből templom
építésre, vagy másfajta szeretetház 
emelésére képtelenek. Béthelben tehát 
még az építő hivatal is a belmisszió 
szolgálatában áll.

Van Béthelben a lelkészjelöltek szá
mára is, — kik még állást nem kap
tak, — külön otthon, theol. főiskola 
azon célból, hogy legyen alkalmuk 
tudásukat a gyakorlati élet próba
kövén kipróbálni, hogy bepillantást 
nyerhessenek a belmisszió műhelyébe,
— egyszóval, hogy Isten országának 
minden tekintetben képzett és hasz
nos munkásai lehessenek. Ezért dél- 
előttjöket mint diakónusok töltik el, 
a délutánt a theologián. De nemcsak 
a német lelkészjelöltek és diákok előtt 
tárulnak fel Béthel kapui, hanem min
denki előtt, ki szabad idejét és ere
jét a szeretet szolgálatában kívánja 
eltölteni: van ott holland, svéd, nor
vég, osztrák s az idén volt hét ma
gyar diakónus is ! — Béthelnek ezen 
intézkedése szintén a belmisszió szol
gálatában áll, mert az odasereglő lel
készjelölteknek alkalmat ad a gya
korlati keresztyénség eszményének meg
ismerésére s ezáltal útmutatást ad jö
vendő működésükre.

De bevonja Béthel a belmissziói 
munkálkodás iránt érdeklődők sorába 
magát a közönséget is. Fölkéri ugyanis, 
hogy akinek bármilyen apró-cseprő 
szükségtelen tárgya (pl. használt bő
rönd, ruhadarabok, törött ékszer, 
könyv stb.) van, ne dobja el, hanem 
küldje el nekik. Az epileptikus betegek 
ugyanis hihetetlen érdeklődéssel és 
örömmel bontogatják ki az ilyen apró
ságokkal megrakott csomagokat, s az 
epileptikus szabó kikeresgéli belőle a 
ruhadarabokat, megjavítja, megfol
tozza, — az aranyműves az éksze
reket igyekszik használhatóvá tenni,
— a könyvkötő a könyvekkel van 
elfoglalva és így tovább. Ezek az 
apróságok nagy örömmel teljes fog
lalkozást nyújtanak a betegeknek, 
roppantul szórakoztatják őket, mert 
hisz mindegyik a maga kedves mun
kakörében mozog, maga szemeli ki 
a lelke vágyaival összhangzásban levő 
munkát. Nem is hinné az ember, 
hogy ezek a „morzsák“ mennyire 
magukon viselik a belmisszió bélye
gét, mert egyfelől a közönség ada
kozó érdeklődését keltik föl, másfelől 
olyan betegeket foglalkoztatnak, kik 
tán máshol szórakozást, — ami nagy 
baj volna rájuk nézve, — szeszélyük 
miatt nem is lelhetnének. Az épület

felirata, ahol a kijavított tárgyakat el 
is adják: Szedjétek össze a maradék
darabokat, hogy semmi el ne vesz- 
szen. (Ján. 6. 12.)

De nem is csupán Béthel területén 
tolyik ez az áldásos munka, nem is 
csupán német földön, kiküldi Béthel 
embereit külföldre is, hogy ember
társainak testét-lelkét ápolják és ne
veljék. Hollandiában Amsterdam vá
rosában a hajós nép között misszi- 
onálnak, Belgiumban Antwerpen vá
rosában különösen a kivándorlók lelki
üdve foglalkoztatja őket, Franciaor
szág fővárosában Párisban a pincér
misszió a mukatér; továbbá Orosz
országban Mitan és Olaszországban 
Genua városában és végül Kelet Af
rikában igyekeznek beteg testvéreik
nek segítségére lenni s az Evangé- 
liomban részesíteni azokat, kiket 
életpályájuk és körülményeik, — mint 
a hajós, pincér, kivándorló, — gátol
ják az Ige hallgatásban. Fölkarolják az 
árvát, tüdőbeteget, őrültet, iszákosat, 
nyomorékot — minden nemű és korú, 
embertársának segítségére szorulót.

Amint látjuk Béthel az Igét akarja 
tettben megvalósítani, illetve valóság
ban megtestesíteni; még a mennyegzŐi 
táncot sem engedi meg párosával, 
hanem csak egyedül, mint ahogy 
Dávid táncolt az Úr előtt egyedül (2. 
Sám. 6. 14.) De az íráshoz való e 
szigorú ragaszkodás Béthel szelle
mének lényege s aki Béthelt alaposan 
ismeri, nem csodálkozik még ezen az 
apróságokon sem. S amellett, hogy 
alkalmazottainak s betegeinek lelkét 
egészen megtölti az írás szellemével, 
nem szabad felednünk, hogy eme 
vallás-erkölcsi követelményeknek meg
felelve a bétheli belmisszió önzetlen 
és pótolhatatlan értékű szolgálatot 
tesz a társadalomnak és így a nem
zetnek. Képzeljük csak el, ha annak 
a sok betegnek, kiket az intézet a 
nemzetet alkotó rétegekkel való érint
kezéstől elszigetel, csak negyed része 
lépne házasságra, ami a legnagyobb 
valószínűség szerint meg is történne, 
mily nagy kára lenne ez a nemzet
nek ? Mert hiszen van lappangó epi- 
lepsia is, mely csak nagy ritkán mu
tatkozik (pl. havonkint) szédülések és 
rohamok alapjában, de a beteg vér 
tovább plántálása nemzeti veszede
lemmé fajulhat. Korunkat is már az 
idegesség századának nevezik, pedig 
az idegesség és az epilepsia között 
csak fokozati külömbség van.

Azonban gyenge az én toliam arra, 
hogy a bétheli belmisszió áldásait itt 
rendre méltassam, de ez a pár meg
jegyzés is sejtetheti az olvasóval, hogy
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milyen Isten kegyelméből való intéz
ménnyel állunk szemben, mely a 
maga nemében páratlan az egész vi
lágon. Mi szegény evangélikusok csak 
bámulva tekinthetünk föl rá s bámu
latunkban bennfoglaltatik az eszmei 
rajongás; majd fölemelt a néma bá
mulatból egy örvendetes érzés s el- 
kápráznak lelki szemeink előtt a ma
gyarhoni kis Béthelek: a pozsonyi 
diakonissa anyaintézet, a locsmándi 
szeretetház, a pinkafői árvaház, a 
győri szegény és árvaház körvonalai. 
Már nálunk is hajnalodik, a belmisz- 
szió ege derengeni kezd, meleg, fé
nyes sugarak törik át a hajnal bí
borát I

És mindez az Evangélium műve. 
Leomlunk nagy Tanító mester cso
dás alkotásaid előtt 1 összeforrasztod 
a sziveket, hogy dobbanásuk egy le
gyen ; megszenteled kiválasztottaid 
karjait, hogy ha kell tűzbe is tegyék, 
mint az egykori római hős, — megint 
azért az egyért; te vagy a néked ál
dozó haldokló végső mosolygása 
egyedül: — Jézus Krisztusunk!

Tied a pálma, tied a dicsőség! Mi 
csak követünk,. . .  akarunk követni 1...

(Vége.)

Damjanics tábornok.
Damjanics tábornok 
Vágtat a csatába,
A vörös sipkások 
Robognak utána.
Minden vörös sipka 
Hajnal pirkadása, 
Szabadság rózsája; 
Minden vörös sipkás 
Szabadság vitéze, 
Nemzet katonája.

Damjanics tábornok 
Széles arany kardja, 
Czikázó szikrát szór,
A mikor forgatja. 
Minden szikra: villám, 
Isten tüzes nyila 
Csak úgy hull belőle. . .  
Fut is az ellenség 
Hegyen át, völgyön át, 
Esze nélkül tőle.

Damjanics tábornok 
Az érdemjelt osztja: 
Vitéz katonáit 
Sorba mecsókolja.
Ez a csók a hősnek, 
Bátornak, erősnek 
Legszebb érdemjele, 
Ragyog, mint a csillag, 
Mint hajnali csillag, 
Szíve reszket bele.

Damjanics tábornok 
Nagy fennen kiáltja: 
„Vörös sipkás a föld 
Első katonája!
A tiszti bojtot mind 
Megérdemelnétek,
Én hős daliám!
De kik lennének úgy 
Az én zászlósaim,
Az én katonáim!“

Pósa Lajos.

A különös védőfal.

A harminc éves háború idejében 
egy kis magános parasztház lakói 
nagy félelemben voltak a csata tar
tama alatt. Különösen egy éjszaka 
volt rájuk nézve félelmes. Az ellen
ség mindjobban közeledett s az ég
bolt majd itt, majd amott piroslott az 
égő falvak és városok fényétől.

Hozzájárult még ehhez, hogy ke
gyetlen zord téli idő volt, — viha
ros és hideg időjárás. — A jó em
berek egy pillanatig sem voltak biz
tonságban afelől, vájjon nem lesz
nek-e hajléktalanok és koldusok a 
zord tél idején.

Nagyszülők, szülők és gyermekek 
az egész éjszakát ébren töltötték és 
folytonosan imádkoztak. A nagyanya 
olvasott fel egy régi imakönyvből. A 
„csata idejére“ szóló imádságban 
éppen ezek a szavak következtek : Ne 
féljetek, az „Isten épit nektek egy 
erős falat s az ellenséget távoltartja 
ezen hajléktól.“

A kis unoka, aki áhítattal hallgatta 
az imádságot, egy kissé csodálkozott 
s azt gondolta magában: mégis csak 
különös kívánság a jó Istentől, hogy 
egy falat építsen minekünk I . . .

Eközben elmúlt a rettenetes éj
szaka, és ime egyetlen egy ellensé
ges katona sem jött a házba. — 
Mindnyájan csodálkoztak ezen. De 
midőn másnap reggel az ajtót ki 
akarták nyitni, ime ! látták, hogy azon 
oldalon, hol az ellenséges csapatok 
táboroztak, a szél oly magasra fútta a 
hórakást, hogy senki sem tudott rajta 
áthatolni. — Az egész háznép ma
gasztalta és dicsőítette az Urat.

A nagyanya pedig igy szólt: „Lát
játok, Isten épitett nekünk védbás- 
tyát, hogy távoltartsa az ellenséget 
házunktól.“

„Az Isten a mi oltalmunk és erős
ségünk és igen alkalmatos segítsé
günk a mi nagy nyomorúságainkban.“ 
(Zsolt. 46, 2.) Németből átdolgozta

Pulay Vilma.

Öreg Trézsi néni . . .

Ö r e g  T ré zs i n én i m u n k á d a t eg yszerre
A lig h o g y  elkezdéd, — m é r t sza k íto d  f é lb e ?  

Ö ssze k u lc so lt k é zze l  
A z  égen  m it néze l ?
M it re b e g  a z  a jk a d  ?

Vén rán cos o rc á d  is  m e g if jo d n r  lá tsz ik ,
É s  a z  á h ita t, m ely  szem e d b ő l su g á rz ik  

M é rt le t t  ú rrá  r a j t a d ?

Ö r e g  T ré zs i  n én i a z  Is ten  m e g á ld jo n !
A m it  té s s z :  én  ném án u tá n a d  c s in á lo m ;  

Im á ra  szó lító  
E s te li  h a ra n g szó  
K épze tem ben  ze n g  b á r!

A h !  m ik o r  m é g  én is  h a ra n g szó ra  k e zd tem :
„ M ié d e s  A tyá n k , k i  v a g y  a  m ennyekben  . . . “ 

D e régen  is  v o lt  m á r !

R ég en  volt, a k k o r  v o lt k is le á n y k o ro m b a n ;
M ik o r  m ég  tü n dérek  len g tek  á lm aim ban , 

M ik o r m é g  a  m ezön,
A va d v irá g te rm ő n  
G o n d ta la n  fu tk o s ta m .

M ik o r  m ég  n a g y a n y ó  tü n d érm esé t m on dott,
A z  e s t i  im á ra  c sen g -b o n g ó  h a ra n g o t  

É n  is  m egh a llo ttam .

E ltű n t a  g yerm ek k o r, e ltű n tek  a z  á lm o k  —
Tündérek, p i lla n g ó k  m in d -m in d  to v a s zá llta k  

E g y  v ilá g  b ű b á ja  
F o sz lo tt  s z é t . . . S  u tán a  
M ély  c sen d  le tt körü ltem .

M e ss z i sö té t tá jo n  tán  ép  m o s t e lhangzó,
Te fü le m tő l m egvon t, r é g  h a llo tt h a ra n g szó  

C se n g j-b o n g j a  le lk e m b e n !

P O H Á N K A  M A R G IT .

Az olvasókhoz.
Ezzel a számmal bezárjuk lapunk 

első évfolyamát. Reformáció ünnepe 
előtt jelenik meg következő számunk 
és pedig mint a második évfolyam 
első száma. Kérjük hátralékos előfize
tőinket az előfizetési díj beküldésére. 
Összes olvasóinkat pedig arra kérjük: 
maradjanak továbbra is olvasóink tá
borában. Ne engedjék, hogy lapunk 
előfizetőinek száma apadjon, hanem 
inkább legyenek azon, hogy az emel
kedjék. ígérjük, hogy lapunkkal a 
jövőben is híven szolgáljuk népünk 
érdekét s azon leszünk, hogy igaz 
osztályosai legyünk olvasóink lelki 
szükségletének. Lapunk novembertől 
márciusig hetenként, a többi hónap
ban kéthetenként jelenik meg. Az 
eddigi 26 szám helyett 35 számot 
adunk előfizetőink asztalára. Ha a 
lapok nagyobb számban, csomaqban 
szállíthatók, úgg az előfizetés ára 2 
kor., cimszalagos küldéssel 2 kor. 50 
fillér. —  A jó Isten áldását kérjük 
lapunkra és olvasóinkra!
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Az egyház köréből.

A Harangszó 2-ik évfolyamának l-sö 
száma október hó 29-én jelenik meg.

A Luther Társaság és Gyámintézet 
gyűlése. Ez évben Besztercebányán 
tartotta Luther Társaságunk és Gyám
intézetünk közgyűlését, mely evangé
likus egyházunk összes vezérembereit 
és a hívek nagy seregét gyűjtötte 
össze. A Luther Társaság ülésén nagy 
örömmel vették tudomásul, hogy a 
társaság könyvkereskedése ebben az 
évben már 2143 kor. tiszta nyereség
gel dolgozott. Kívánatos, hogy minél 
jobban felkarolják mindenfelé nagy 
hiányt-pótló könyvkereskedésünket. 
A társaság bevétele 14398 korona, 
kiadása 19876 kor., túlkiadása 5400 
kor. A tagok száma meghaladja az 
1800-at. Fájdalmas érzést ébresztett 
az, hogy Zsilinszky Mihály a társaság 
buzgó elnöke lemondott. Közgyűlés 
után sikerült vallásos estély volt a 
templomban, melyen Masznyik Endre 
theol. akad. igazgató tartott Luther szel
leméről előadást, Sztehló Kornél pedig 
felolvasást tartott. Az estélyen az ev. 
egyesület vegyeskara és egyesek 
gyönyörű ének- és zeneszámokkal 
szerepeltek. A gyámintézeti közgyűlést 
magyar és tót istentisztelet előzte 
meg, melyen Paulik János nyíregy
házi és Kovács Andor orosházai lel
készek prédikáltak. A közgyűlésen Gyű 
rátz Ferenc püspök, gyámintézeti elnök 
jelentését tárgyalták. A számadásokból 
kitűnik, hogy a négy egyházkerület 
7182 koronát terjesztett fel kiosztásra. 
A gyámintézet vagyona meghaladja 
a 441 ezer koronát.

A gyűlés táviratilag hódolattal üd
vözölte a királyt, ki a következő vá
laszt küldte:

Ő császári és apostoli királyi felsége 
ä Magyarhoni ágostai hitv. evangélikus 
egyetemes gyámintézet közgyűlésének 
hódolatát a legkegyesebben fogadván, 
szíves köszönetét nyilvánítja hű érzel
meik kifejezéséért. Ő császári és apos
toli királyi felsége kabinetirodája.

A tiszai egyházker. gyűlése most 
zajlott le Kassán. Szentiványi Árpád 
felügyelő melegen üdvözölte az egy
házkerület uj püspökét Geduly Henri
ket. Majd a püspöki jelentést tárgyalták 
le. A reverzálisok által kifejtett lélek-

halászás ellen az egyházkerület felir 
az egyetemes gyűléshez.

A prot. árvaház dicsérete. Protestáns 
árvaházunkról magunk sokszor meg
felejtkezünk. Annál jobban esik, hogy
ha igazán illetékes helyről halljuk 
dícséretét. Pedig most onnan halljuk. 
Árvaházunk ugyanis résztvett a 
drezdai egészségügyi kiállításon s ott 
általános feltűnést keltett gyermek- 
védelmi intézményével. A morva-szi
léziai kőszénbányák munkásszövet
kezete elhatározta, hogy létesítendő 
árvaházát a mi protestáns árvaházunk 
mintájára szervezi.

Iskolaavatás és tanitó-búcsuztatás.
Szép ünnepélye volt vasárnap, szept. 
24-én, délután az iván-egerszegi 
leánygyülekezetnek. Új iskolájának 
felavatása után szeretett tanító
ját, Németh Mártont búcsúztatta 
43 évi buzgó és áldásos munkálko
dás után. Az ünnepély az új énekes
könyv 491. sz. énekével kezdődött. 
Utána Zongor Béla, uraiujfalui lel
kész az az vasárnapi evangélium 
utolsó két verse (Mt. VI. 33—-34.) 
alapján avatási beszédet mondott, 
melyben hálával emlékezett meg a 
gyülekezet jóltevőiről, különösen Kiss 
Gyula helybeli felügyelőről. Az iskola
avatási szertartást, melyet buzgó ima 
és ének zárt be, nyomban követte a 
távozó tanító érdemeit méltató dísz
közgyűlés. Az elnöklő lelkész, miután 
a díszközgyűlést buzgó imával meg
nyitotta, meleg szavakkal ecsetelte a 
távozó tanító érdemeit. Utána Róth 
Kálmán, újfalui tanító búcsúzott szép 
szavakkal kartársától, kiemelve kü
lönösen azt, hogy a gyülekezetnek 
tanítójához való ragaszkodását leg
jobban mutatja az, hogy az apa ér
demeiért a fiút választják utódul. S 
tényleg, az egerszegi gyülekezet nem 
mutathatta volna meg jobban taní
tója iránti háláját, mint abban, hogy 
helyébe legidősebb fiát, Németh Jenő, 
nemesládanyi tanítót választotta. Szép 
szavakban búcsúzott még a tanítótól 
a gyülekezet gondnoka a gyüleke
zet, s egy iskolásfiu a gyermek
sereg nevében. Végezetül a távozó 
tanító emelkedett szólásra s mélyen 
megindultan köszönte meg az iránta 
tanúsított ragaszkodást és szeretetet. 
A mint életét gyülekezetének szen

telte, úgy szeretetét, érdeklődését hí
ven megőrzi gyülekezete számára. — 
Jtt említjük meg, hogy az iskolaépí
tés költségeihez hozzájárultak: Jány 
Ferenc Sopron, Kis Gyula felügyelő, 
Kis Béla Budapest 300 k.-val; özv. gr. 
Arz Nándorné 200 k.-val; özv. Marku- 
sovsky Lajosné Budapest, új díszes 
harmóniumra szintén 300 k.-át; Bo
kor János helybeli gazda pedig az 
ünnepség alkalmával toronyalapra 50 
k -át adományozott. Legyen áldás az 
Új iskolán s a derék munka után tá
vozó derék tanítón!

Templomszentelés. Lélekemelő ün
nepsége volt a sziráki gyülekezetnek. 
Évszázados templomát nagy költség
gel megújította s szép ünnepségek kö
zött Baltik Frigyes dunáninneni püspök 
átadta magasztos rendeltetésének.

Halálozás. Barsi Leidenfrost Tódor 
nyug. uradalmi felügyelő, a lévai gyü
lekezet 17 éven át buzgó felügyelője 
szept. 18-án 50 éves korában Pozsony
ban elhunyt. Legyen áldott emléke!

Iskolaavatás. Megható ünnepséggel 
avatta fel a bakonycsernyei gyüle
kezet uj, három termes iskoláját. 
A felavatást Hofbauer Pál, a vesz
prémi egyházmegye nyugalomba vo
nuló esperese végezte, kinek ez az 
avatás volt utolsó esperesi működése. 
A szép avatóbeszéd után Povázsay 
György bakonycsernyei lelkész mon
dott beszédet s meghatottan búcsú
zott az egész gyülekezet nevében 
az egyházmegye esperesétől. Sokak 
imádsága kér áldást az új iskolára s 
a nyugalomba lépő, buzgó esperesre.

Rimakokovának. A rábaszentandrási 
gyülekezet 17 kor. 10 fillért a sobori-i 
gyülekezet 16 kor. 98 fillért gyűjtött 
a rimakokovai tüzkárosultaknak. A 
példa követésre hív. Adományokat 
elfogad és továbbít a Harangszó 
szerkesztősége is.

Itthonról.

A király Budapesten. A király ok
tóber elején, kilenc-tizedike táján a 
magyar fővárosba érkezik s orvosai ta
nácsára hosszabb időt fog tölteni Gö
döllőn. A király friss, jó egészség
ben van, és orvosai remélik, hogy 
Gödöllő ezúttal is kedvezően hat 
egész égére.
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Péter király budapesti látogatása.
Úgy látszik Péter szerb király mégis 
csak eljön Magyarországba. A bu
dapesti látogatás hír szerint október 
végén történik meg.

A patronázs-gyülés. Kassán most 
tartották meg a harmadik patronázs 
gyűlést. A patronázs a keresztyén 
vallásos szellem új hajtása, theiy a 
kiskorú bűnösök megjavítására, gyer- 
meklelkek megmentésére törekszik. 
A hatalmas gyűlésen a király is kép
viseltette magát. Evangélikus egyhá
zaink képviseletében a gyűlés alelnö- 
kei sorába beválasztották Kaczián Já
nos budapesti ev. esperest.

Vértanúk szobra. Két vértanúnak 
emelt szobrot a hálás magyar nem
zet. Leiningen Károly tábornoknak, 
az egyik vértanúnak Törökbecse 
községben, a nagy Damjanicsnak 
pedig Szolnok városában. Mindkét 
leleplezés lelkes ünnepségek közt 
ment végbe.

Az új üstökös. A Brooks-féle üs
tökös, a mely, november végén jut 
napközelségbe, már puszta szemmel 
is látható. Egész éjszaka megfigyel
hető. Fénye, a mely a harmadrangú 
csillag fényével egyenlő, zöldes színű. 
Üstöké még nem látszik. Könnyen 
ráakadhatunk a következő módon: 
a Kisgönczöl két hátulsó csillagát 
képzeletben összekötjük egy vonallal 
s e vonalat a két csillag távolságá
nak háromszorosáig meghosszabbít
juk. Ezen a ponton van a Sárkány 
csillag, a melytől rézsutosan lefelé 
balra van az üstökös.

Az asszonyhonvéd. Temesváron 
meghalt nyolczvan éves korában Gil- 
linger Anna dohánygyári felügyelőnő. 
A szabadságharc idején férfiruhában 
mint közhonvéd szolgált Damjanics 
tábornok ezredében. Gillinger Annát 
a harcmezőn tanúsított vitéz maga
tartásáért káplárnak léptették elő.

Gazdanagygyülés Lúgoson. A Krassó- 
szörénymegyei gazdasági egyesület 
most tartotta gyűlését Lúgoson. A 
magyar földbirtokosok, közép- és kis
birtokosok nagy tömegekben vettek 
a gyűlésen részt. Darányi Ignác volt 
miniszter nagy beszédet mondott. 
Kifejtette, hogy Magyarország ipari 
piaca lett Ausztriának. Ezzel szem
ben mezőgazdasági terményeinket, 
állatállományunkat meg kell velük 
szemben védelmezni. Nem szabad a 
Balkán államok előtt megnyitni a 
hatá. sorompót, mert az érzékenyen 
érintené gazdaközönségünket.

A nép ítélete. Izgalmas temetés 
volt a múlt héten Kecskeméten. Egy 
öngyilkos asszony temetésén a sirató
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asszonysereg megtámadta az özve
gyen maradt férjet, mert brutális bá
násmódjával a halálba kergette fele
ségét.

Sárközi Sándor gazda folyton ütötte - 
verte a feleségét, pedig szelid, jó asz- 
szony volt s nagy gonddal neVelte 
hat apró gyermekét. Az utóbbi idő
ben férje bánásmódja miatt megunta 
az életet. El is panaszolta baját a 
szomszédoknak s többször mondo
gatta, hogy elemészti magát. Teg
napelőtt este az ura megint megverte 
minden ok nélkül, mire a boldogtalan 
asszony sorba megcsókolta a gyer
mekeit, aztán fölakasztotta magát. 
Reggel akadták rá holtan. Tegnap 
délután temették el a halálba kerge
tett családanyát. Nagy sokaság ki
sérte el utolsó útjára a halottat. A 
sir körül vagy száz asszony sereglett 
össze és zokogott, amidőn lebocsá- 
tották a mélységbe a koporsót. Ott 
állott mogorván a férj is a hat kicsiny 
árvával. Már elhantolták a sirt s be
léje tűzték a fejfát is, amidőn Sár
közi rátette a keresztre a maga ko
szorúját. Erre az álszenteskedésfe 
azután kitört a nép haragja. Először 
csak szitkozódtak, de a kifakadáso- 
kat követte a tett. A fölháborodott 
asszonyok lerántották a fej fáról a 
koszorút s a férj nyakába vetették 
majd nekiestek a megrémült ember
nek s ütötték-verték, karmolták, rug
dalták. Sárközi nagy nehezen kisza
badította magát s futásnak eredt. Egy 
kovácsmühelybe menekült, de a fel
bőszült asszonyok oda is követték. 
A zendülés hírére rendőrök érkeztek, 
akik aztán a több sebből vérző em
bert közrefogták s elvezették a tá
madók köréből.

Az ország dolgáról.

Az országházból. Néhány beszédet 
nem számítva, rendületlenül tart a kép
viselőházban a szavazás. Ha néha, — 
körülbelül minden két hétben egyszer, 
szóba nem hoznák a véderőt, bizony 
nem is sejtené az ember, hogy mi
ről folyik a nagy vitatkozás. Azért 
volt érdekes gyűlése is a háznak. 
Khuen-Héderváry miniszterelnök szó
lalt fel s oly értelmű nyilatkozatot 
tett, melyből a házszabálymódosítás 
tervét lehetett kiolvasni. A kormány 
azonban mindenfelé hirdeti, hogy 
semmi erőszakos beavatkozásra nem 
gondol. Egy lap a napokban azt irta, 
hogy a kormánypárt és ellenzék vi
tás ügyét a házelnök veszi a kezébe 
s iparkodik valami megállapodást
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létrehozni. De hát ki tudja meg
mondani, hogy mi lesz ?

A képviseíöház az aradi vértanúk 
ünnepén. A képviselőház küldöttségét 
az október 6-iki aradi gyászünnepre 
maga a képviselőház elnöke Berze- 
viczy Albert vezette. Á nemzeti ütl- 
nepre való tekintetből a képviselőház 
ezen a napon nem tartott ülést.

A nagyvilágból.

Tüntetés a drágaság miatt. Elke
seredett tüntetés volt a múlt hetek
ben Bécsben a drágaság miatt. Óriási 
néptömeg lepte el az utcákat s törve- 
rombolva haladt előre. A rendőrség 
tehetetlen volt, de még a kivonult 
katonaság se tudta megfékezni a tö
meget. A nép felszakgatta az utca- 
kövezetet, bútorokat hordott össze, 
onnan verte vissza a katonaság tá
madását. Végtére is sortűzzel kellett 
rendet teremteni. A zavargásnak 
néhány halottja is volt. A kár mint
egy 200 ezer korona.

Általános sztrájk Ausztriában. Az 
osztrák vasutasok követelésekkel 
állottak elő, de azok nem teljesültek. 
Most azután sztrájkba lépnek. Arról 
is szó van, hogy általános sztrájkot 
szerveznek egész Ausztriában.

Háború az olaszok és törökök 
között. Az Európa fölött függő 
háború mégis csak lerobbant. Hosszas 
huza-vona után Olaszország meg- 
izente a töröknek a háborát s Tripoliszt 
olasz sereggel megtámadta Az olaszok 
eljárását a legtöbb nemzet szigorúan 
bírálja és élesen helyteleníti.

Társaskocsi-szerencsétlenség. Pá- 
risban a Notre-Dame templom köze
lében egy automobil-omnibusz a Szaj
nába zuhant. Húsz ember életét vesz
tette a többiek súlyosan megsebesültek.

Éhínség Szibériában. Az idei rossz 
termés követében óriás éhinség tá
madt Szibériában. Eddig állítólag 
250.000 ember pusztult el az éhség 
következtében. A városok és falvak 
utcáin borzalmas jelenetek játszódnak 
le, százával hevernek az éhségtől 
elgyengült emberek az utcán és 
tompa egykedvűséggel várják a halált. 
Az ország minden részéből számos 
élelmiszerrel megrakott vonatot indí
tottak útnak, hogy a csapást némileg 
enyhítsék.

Tengerbe sodort város. Észak- 
portugália Espinho városát a vihar 
elpusztította és a házak felét a ten
gerbe sodorta. A városkának több mint 
ezerháromszáz főnyi lakossága van.
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Az orosz miniszterelnök halála. A
bombák országából, Oroszországból 
megint rettenetes hirt vitt tovább a 
táviró. Kiéiben egy ünnepi színházi 
előadáson, melyen maga a cár is 
résztvett, agyonlőtték Sztolipin minisz
terelnököt. — Bagrov a gyilkos 
mint titkos rendőr férkőzött a szín
házba. A miniszelnök néhány nap 
múlva meghalt. A gyilkost kivégezték.

A züllött fiú. Borzasztó eset tör
tént Franciaországban. Egy bárót 
saját tizennyo’c éves elzüllött fia 
agyonlőtte. A fiú egy mély úton 
megleste a kocsin hazatérő atyját J 
és két lövéssel leterítette. A meg
gyilkolt báró felesége, a ki régóta 
az alkohol rabja, szemtanúja volt 
a bűntettnek, azután megkérdezte a fiát:

— Nos, hogy sikerült a dolog ?
A mikor meghallotta, hogy a fiú 

agyonlőtte az atyját, igy szólott:
— Annál jobb

A gyilkos fiút letartóztatták. Kez
detben tagadott, de azután bevallott 
mindent s azt mondotta, hogy azért 
ölte meg az atyját, mert munkára 
szorította s mert az anyjának nem 
adott elég pénzt alkoholra. íme, 
hova viszi az embert a tétlenélet és 
a szeszes ital!

A Harangszó perselye.

A rimakokovai tüzkárosult gyüle
kezet javára a következő adományok 
érkeztek szerkesztőségünkbe: Pónya 
István Bécs 5 K, N. N. Bécs 5 K. 
Körmendről: Kapi Béla 4 K, Leithner 
Endre 4 K, dr. Diénes Elek 1 K 20 
fill., Láng Rezső 2 K, Ebenspanger 
Rezső 2 K, Krautsack Henrik, Zwiefel 
János, Szocsics Mihály, Sándor Fe
renc, Rácz Aladár, özv. Kiss Lajosné 
1 — 1 korona. Összesen 29 K 20 fill.

A föld táplálása.
i i .

Múltkor a foszfortantalmu műtrá
gyáról kezdtem beszélni. Ezt szuper
foszfátnak nevezik. Alkalmazási módja 
a következő: vetőszántás előtt kézzel, 
úgy mint a magot, ráveti a gazda a 
földre. (Figyelmeztetőleg megjegyzem, 
sebes vagy felrepedezett kézzel nem 
szabad hozzá nyúlni, mert fertőzést 
okozhat, hanem ilyen esetben keztyüt 
kell használni; valamint vetés után 
a kezeket jól meg kell mosni szap
pannal.) Hatása különösen a rozsnál 
nagyon meglátszik, úgy, hogy hol- 
dankint 4 mázsával is több termést 
kapunk az első évben, de még a 
következő években is tapasztalhatjuk 
jótékony hatását. Természetes, hogy 
az istállótrágyát teljesen nélkülözni 
a műtrágya mellett nem lehet ám, 
hanem ezekkel csak fele kell belőle.

Foszfortartalmu műtrágya még a 
thomassalak is, de mivel ennek anyaga 
a vízben nehezen oldódik, hatása sok
kal lasubb, de meg drágább is, — 
meg több is kell holdankint belőle.

A harmadik főtápláléka a növények
nek a káli. Nagy szerencse, hogy 
ebből a becses anyagból meglehetős 
sok van a termőtalajban. Csak az 
igen homokos talajoknál kell pótlá
sáról gondoskodni.

Kezelési módja: 60— 100 klgramot 
szórunk ki kézzel a vetöszántás előtt, 
úgy mint a szuperfoszfátnál is tettük, 
holdankint. Ha a gazda ügyel arra, 
hogy a háznál gyülemlő hamut a 
trágyadombra széthinti, úgy elősegíti 
termőföldjének káli tartalmát.

Hogyan juthat a gazda, legköny- 
nyebben és legolcsóbban, az említett 
műtrágyákhoz ?

Erre a kérdésre ismét csak az a 
feleletem : szövetkezés utján. Ha össze
állnak többen, és vaggonszámra, 
mindjárt a gyárból hozatják meg, 
úgy nagy megtakarítást érnek el. 
Hozzávetőleg megemlílhetem, hogy a 
legfontosabb műtrágyának: a szuper
foszfátnak, mázsája 8 koronába 
kerül. Gyárak vannak: Budapesten, 
Zsolnán, Brassóban stb. De fordulhat
nak bármiféle műtrágyáért, a „Műtrá
gya Értékesítő Szövetkezett“ címen, 
Budapest, V., P'ürdő-utca 8. sz. alatt.

Végezetül még megjegyzem, hogy 
a fennt említett műtrágyák mindenike 
csak egyféle tápanyagot tartalmaz, tehát 
az istállótrágyát, mint a melyben min
den tápanyaga a növénynek megvan, 
nélkülözni nem lehet, csaka benne és 
a földben kevesebb mennyiségben 
levő tápanyagot adjuk ezáltal hozzá.

Hogy pedig minden gazda, teljesen 
és biztosan megismerhesse a földjét; 
hogy megtudhassa, minő anyagok

Sajtóalapra adakoztak: Kemenes- 
högyész és Magyargencs gyülekezet 
adománya 5 kor. Eddig összesen be
folyt : 322 kor. 54 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten I

Olvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
Október 8. vasárnap Máté 22, 37—38.

, 9. hétfő Jén. 15, 5.
„ 10 kedd 1. Mózes 12, 2.
„ 11. szerda Ján. jel. 3, 8.
„ 11. csütörtök 2. Korinth. 3, 3.
„ 12. péntek Római 1. 12, 17.
„ 13. szombat Zsolt. 19, 13.
„ 14. vasárnap Zsolt. 40, 12.
„ 15. hétfő Máté 16, 15.
, 16. kedd 5. Mózes. 23, 6.
„ 17. szerda Luk. 10, 20.
„ 18. csütörtök Zsolt. 3, 2—5.
„ 19. péntek Zsid. 1. 2, 3.
„ 20. szombat 2. Mózes 19, 6.

hiányoznak abból; mit kell műtrágya 
által pótolni ? kérdezze meg a kor
mány által felállított vegykisérleti 
állomásokat, amelyek vannak: Buda
pesten, Pozsonyban, Keszthelyen, 
Magyaróvárott. Kolozsvárt, Debre
cenben, Kassán, ezek a hozzájuk 
zacskóban beküldött földből meg
mondják, mi hiányzik ? mit kell tenni, 
a gazdának, hogy eredményes gaz
dálkodást folytathasson ? megmondják, 
teljesen ingyen.

*

Ha már igy mindent megtettél 
édes felebarátom, amit az ész és 
szorgalom tőled követelt; ha nem 
zárkóztál el, a tudomány és tapasz
talat által napfényre hozott vívmá
nyoktól, eredményektől; ha a földedet 
megszántva elkészítetted, a magot 
szakértelemmel belevetetted: akkor
állj meg, a befejezett munka után, 
kulcsúid imára kezeidet, emeld fel 
szemeidet a magasba és kérj onnét 
fölülről áldást reá. Mert meg van 
Írva : „ Imádkozzál és dolgozzál!“

M. Nagy Bálint
n á d a s d i  t a n í t ó .

Pályázati liir«letinéiiy.
A  b a k o n y t a m á s i - i  á g .  h i t v .  e v a n g .  e g y h á z k ö z s é g  

p á l y á z a t o t  h i r d e t  o s z t á l y t a n í t ó i  á l l á s r a .  F i z e t é s  : 
e g y h á z k ö z s é g t ő l  2 0 0 ,  á l l a m s e g é l y b ő l  8 0 0  k o r o n a .  
P á l y á z a t o k  o k t .  h ó  1 4 - ig  a l u l í r o t t h o z  k ü l d e n d ő k .  

B a k o n y i a m á s i ,  u .  p .  G i e z h a t h a l o m .
Tatay Lajos ev . le ikész .
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n n u i  g é p g y á r
r U l l L  s z o m b a t h e l y !
A lapíttato tt 1856. —  Szám talan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

Turbinák. 
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Ne vegyen senki naptárt
addig,

mig az 1912. évre legközelebb megjelenő

K é p e s

Luther-naptárt
nem látta.

A Képes Luther-naptárt
úgy tartalomra, mint kiállításra nézve  
egyetlen kalendárium sem  múlja felül.

Ára 60 fillér. —  Kapható lesz minden 

gyülekezetben.

Egészséges! !  O lc s ó ! !  Kellemes!!

Postai és vasutszétküldés naponta a világ 
minden részébe.

* K É S  n é lk ü l b orotvá l *
RASOU 1 kg. ára 30-szori borotválko- 

* záshoz 3 k o r o n a  előzetes
beküldése mellett bérmentve.

I darab hozzávaló csontkés 20 fillér. "

Használati utasítás díjtalanul.
R q C i l i i n  * Néhány perc alatt az arcról a szőrt 
n d O Ü I I I I  . minden f á j d a 1 o m nélkül eltünteti.

Ára bérmentve, összeg előleges beküldésével
2 k o ro n a  50  fillér.

—  Szétküldi az egyedüli készítő: —

RASOL VEGYIPARI VÁLLALAT
B U D A P E S T ,

VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 33. SZÁM.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FI AI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

H azánk  legrégibb  h a ran g ö n tó d é je .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harang'állvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.----------------- -

Nyomatott WeUisch Béla rülamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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