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Nem haltál te meg!*)
Nem haltál te meg, . , ,
Aki a hazáért,
Annak igazáért
\?ív számos kemény, szörnyű csatát;
Ki szomjan és étien,
Nappal és az éjben 
Töri az gazság sátánhadát;
Ki ember nem hitte akadályok százán 
Attapos, ha kell, egy élete árán ;
S teszi ezt nem is annyira 
Teste hatalmával,
Hanem inkább lelke elszánt 
Nagy akaratával; •
Ki hogy tovább, végig bírja,
A két ajkát vérig szívja;
Ki ennyit ad a hazáért,
Mindent annak igazáért;
Az nem hal meg,
Csupán elesik . . .
Győz vagy elesik,
De nem hal meg I , . ,
—  Nem haltál te meg,
Csupán elestél . . ,
Hogy újra keljél 
Megerősülfen,
Megdicsőülten

*) M utató B ohár László Jeltelen s ir fölé című 
verses füzetéből.

A boldogok örök-napos honában . . . 
Hogy újra keljél,
Elevenedjél
Abban az örök nagy hálaadásban, 
Amit egy nemzet rebeg majd imában 
Őt megsegítő erős Istenének . . .
Ha majd a lelkes győzelmi ének 
Pirosodott arccal,
Ihlett áhítattal 
A hősök sírját keltegeti,
A dicsők nevét emlegeti I . . ,
Nem haltál te meg I

BOHÁR LÁSZLÓ.

A magyar nép szíve.
Ir ta : Mészáros István.

A magyar nép szíve. . .  Csak
ugyan ; mert amint van szíve az 
egyes embernek, úgv van szíve egy 
egész nemzetnek. És ezek a ször
nyűséges idők, ezek a világháborús 
napok rávilágítottak a népek, a nem
zet szívére! E megvilágításban nyi
tott könyv előttünk ellenségeinknek 
szíve. Most már világosan láthatjuk 
ezt a szívet, olvashatunk belőle. Fel
színre hozta az ellenséges népek 
szíve, amit eddig magában rejtett s

mi borzalommal megrendülve vettük 
észre, hogy ez a szív gyűlöletet rej
tegetett magában s most gyűlöletet 
szór felénk. Megszoktuk a ködös 
Albion népét úgy tekinteni, mint oly 
népet, melynek szívében a nemzeti 
erkölcsök, a népi erények a legtel
jesebb mértékben megvannak. Az 
angol nép alkotmányos érzékére tör
tént a hivatkozás a magyar parla
mentben, az angol nép vallásosságát 
mutattuk példaképül híveink előtt. 
Jött a háború, rávilágított az angol 
népre, az angol szívre. . .  És ez a 
szív gyűlöletet kiáltott, gyűlöletet 
szórt. Ébben a szívben megfogam- 
zott egy egész nép kiéheztetésének 
gondolata. . .  A franciák szíve egy
kor a szabadságért, az egyenlőségért, 
a testvériességért dobogott, a francia 
nép szívét egykor a dicsőség hevité... 
Most kitűnt, hogy ez a szív is a 
gyűlöleté lett. Ámulattal látjuk, hogy 
ez a régen legszabadságszeretőbb 
szív a legsötétebb orosz önkényura
lommal szövetségben küzd, harcol 
és a legembertelenebb gyülölség tű- 
zét szítja. És az olasz nép szíve I 
Ismerjük már! Ez hűtlen, ez gyalá
zatos szív. — A háború rávilágított
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ellenségeink szívére, és mi kiábrán
dultunk.

De megláttuk ezekben a világren
gető napokban a nagy német nép 
szívét. Láttuk dobogásban, honért való 
égő lángolásban, irántunk való hű
ségében. És ezt a szívet tisztelni 
kezdtük. Nem ! Megszerettük. ..

Rávilágított a háború szörnyű 
lángja a magyar nép szívére is 1 És 
ez a nép, ez a nemzet, melyet an
golok, franciák és a többiek úgy le
néztek, oly dicsőnek mutatta és mu
tatja magát. Óh a magyar nép szíve 1 
Kincsesháza a legszebb és legszen
tebb nemzeti erényeknek. Maroknyi 
népnek szíve ez, de hevével táplálta 
az ország ezeréves fenmaradását. 
Büszke, dacos szív ez, mely sokszor 
párttusákban lángolt és emésztődött, 
de egyakaratra hevité a hon minden 
fiát, ha „megnehezült az idők viharos 
járása felettünk.“ Majdnem úgy volt 
már, hogy megosztódik ez a szív, 
épen akkor, mikor ránk jött a vé
szes világvihar. De a veszedelem 
megérzése, a hon létének és nemlé
tének ijesztő kérdése újra erőssé, 
újra meleggé, újra eggyé tette ezt a 
szivet! És azóta a magyar szív 
gyújtópontja lesz a magyar dicsőség
nek. „Lázba jött a honvéd tő le ... 
Nincs szó abban megadásról, egy 
szó van csak s ez. . .  Előre 1 “ Ál
doz vért, áldoz vagyont. Ihleti a 
harcost, hogy küzdjön tiz helyett, 
rettenthetetlen őrséggé avatja a honvé
det a Kárpátokban, hogy a haza 
szent földjét ne merészelje tapodni 
az ellen. Erőssé teszi a nőt, hogy 
végezze férfi munkáját, tűzbe hozza 
az öreget, hogy ifjú hévvel katoná
nak menjen. Itthon vígasztal árvát 
és özvegyet, kórházakban ápol se
besült hősöket... Régi dicsőségünk, 
nem késel már az éji homályban I 
Valósággá lettél, újjászült a magyar 
szív!

És ez a magyar szív, mely úgy 
tele van lángoló szeretettel a hon 
iránt, nem szit gyűlöletet az ellenség 
iránt.

. .  .Fogoly oroszok jöttek a közsé
günkbe munkára. Csakhamar sűrűn 
látogatták őket, apák, anyák, kiknek 
fiai ellen harcoltak, nők és gyerme
kek, kiket talán árvává, özveggyé 
tettek. És nem volt ellenük egy 
kifakadás, egy gúnyszó. . .  Míg őket 
néztük, megemlékeztünk a mieink
ről. . .  Mikor tépett ruhájuk sok 
küzdelem szenvedés nyomait viselő 
arcukon akadt meg a tekintetünk, 
akkor azokra gondoltunk, kik az 
érettünk való harcokban az ellenség ‘

foglyai lettek. . .  tépett foszlányos 
ruháju fiainkra, reánk gondoló szo
morú arcú testvéreinkre. . .  És asszo
nyaink szelték a kenyeret, főzték az 
ételt, mintha csak a saját gyerme
keiknek adták volna, főzték volna. 
Nem azért, mert azoknak, a mienk
nek is így van dolga ott a Csendes 
óceán mellett, — hiszen, hogy azok
kal miként bánnak, nem tudhatják, 
mert meg nem írhatják — hanem 
azért... Isten tudja, hogy m iért... 
mert szívük már csak ilyen. A ma
gyar szív.

Azért harcolunk, azért áldozunk 
vért, életet és vagyont, hogy a győ
zelem a mienk legyen. Dicső a mi 
harcunk, magyarok harca*, mert ma
gyar szív ihleti. Dicső lesz győzel
münk, mert a magyar szív vívta ki. 
Ah, a háború izzó megvilágításában 
szépnek, hősnek, vitéznek, de vad, 
embertelen gyűlölettől tisztának mu
tatta m agát... a magyar nép szíve. 
S „az nem lehet, hogy annyi szív 
hiába onta vért 1 “ Annyi magyar szív.

Hasz János.
Vértanusága ötszázadik évfordulóján.

Irta: Kapi Béla.
ötszáz évvel ezelőtt, 1415. július 

6-án, gyorsan lángba kapó máglyafény 
világított Konstanz város utcáin. A 
íüst- és tűz-gomolyagból elébb a hit
vallók erős érces hangján, majd meg 
az elfulladók fojtott, csöndes hangján 
énekszállt ég felé: „Krisztusom, Isten
nek szent fia, könyörülj rajtam 1 ... “ 
Néhány perc múlva elnyomta az éne
ket az égő fa pattogása. A tűst és tűz 
gomolygásából égbe szállt a vértanú 
Húsz János lelke. Az izzó tűznyelvek 
meg tovább lobogtak, mintha az igaz
ság elfojtására törő türelmetlen lelkek, 
régi, pogány oltáron áldozati tűzet gyúj
tottak volna.

Húsz Jánost a történelem úgy 
említi, mint a reformáció előhirnökét. 
Valóban az is volt. A reformáció 
sarkalatos nagy tanításait nem tudta 
ugyan még a Szentirásból kiemelni, 
de volt szeme, hogy meglássa az 
egyház romlottságát, a papság visz- 
szaéléseit, a pápák hatalmi túlkapásait, 
volt bátorsága, hogy ezek ellen nyíl
tan kikeljen és volt hite, hogy mind
ezek egyetlen orvosságát a Szent- 
iráshoz való visszatérésben keresse. 
És végül volt Istentől megerősített 
meggyőződése, mellyel kész volt élete 
odaadásával is megpecsételni mind
azt, amit Írásaival, beszédeivel, életé
vel hirdetett.

Húsz János egy kicsiny csehországi 
faluban, Huszinecben született. Szü
letése ideje bizonytalan. Valószínűleg 
1369-ben látta meg Isten napvilágát. 
Szegény sorsú családból származott. 
Ő maga elmondja, hogy sokat nél
külözött s részben a nélkülözéstől 
való félelem vitte a tudományos pá
lyára. Prágában tanult. Akkoriban a 
prágai egyetem nagyon kiváló főiskola 
volt. A németek, csehek egyformán 
sokan látogatták. A fiatal Húsz csak
hamar baccalaureus, majd 1396-ban 
magister lesz. 1402-ben ő az egye
tem rektora.

Már ebben az időben sokat foglal
kozik Wiklef irataival. Olvasgatja 
azokat az erőteljes könyveket, me
lyekben ez a kiváló, bátor lelkű férfi 
tiltakozott az egyház visszaélései ellen. 
Itt is minden lapon azt a komoly 
intelmet olvashatta: az egyház csak 
akkor teljesítheti Istentől nyert ma
gasztos hivatását, az egyes ember 
is csak akkor közeledhetik a számára 
elkészített örök üdvösséghez, ha min
den emberi tévelygést elhagy s vissza
tér a Krisztus hamisítatlan tanításai
hoz. Húsz János az intelmet megfo
gadta s a Szentírást szorgalmasan 
olvasta.

Csakhamar arra is alkalma nyílt, 
hogy a Szentírás igazságait hirdesse. 
1405-ben megbízták, hogy az u. n. 
Bethlehem-kápolnában ő hirdesse 
Isten igéjét. A nép csakhamar meg
kedvelte Húsz prédikációt. Talán 
megérezte az igazság örökkévaló 
kenyere után éhező ember-lélek, 
hogy itt nem emberi bölcseséggel, 
hanem Isten soha el nem múló be
szédeivel táplálják. Húsz mindig job
ban és jobban belemélyedett az egy
házi visszaélések tárgyalásába. Kí
méletlen szavakkal ostorozta a papok 
életmódját, az egyházban lábra kapó 
önzést, erkölcstelenséget. Ekkortáj- 
ban egy kis iratával is a nyilvános
ság elé lépett. Bátran kimondja, hogy 
az igazi keresztyénnek nincsen szük
sége jelekre és csodákra, hanem 
mindenki tartsa magát a Szentíráshoz. 
A tömegnek tetszett a bátor hang, 
a hivatalos egyház sem emelt Húsz 
működése ellen kifogást, mert a cseh 
érsek szerette és pártfogolta. Csak
hamar azonban minden megváltozott.

Húsz János elveszítette az érsek 
pártfogását. Ettől fogva minduntalan 
kellemetlensége támadt az egyházi 
felsőbbséggel, persze azért, mert az 
érsek ennek megfelelően tájékoztatta 
őket. Azt jelentette a pápai udvar
nak, hogy a Csehországban fellépett 
sokféle zavargás azért van, mert a
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nép leikét megmételyezték a mind 
jobban terjedő Wiklef-féle tanok. 
Erre a pápa elrendelte a kárhozatos 
könyvek összegyűjtését és elégetését. 
A pápai rendelet végrehajtása sok for
rongást idézett elő. Húsz és követői 
teljesen azonosították magukat a kár
hoztatott tanításokkal. Vitákat ren 
deztek, éles szavakkal ostorozták 
az egyházi hatóság intézkedéseit. 
Erre kimondják Húszra az egyházi 
átkot. A zavar még inkább növek
szik. Valóságos forradalmi láz fogja 
el az emberek lelkét. Zajongva jár
ják az utcákat, lelkesedéssel tüntet
nek Húsz mellett s gyűlölettel szi
dalmazzák az igazság ellenségeit. A 
papok istentiszteleteken igyekeznek 
a népet megnyugtatni, de a felhevült 
tömeg belekiabál a prédikációkba s 
az istentiszteletet botrányba fullasztja. 
A hatóság a megtorló igazságszolgál
tatás kérlelhetetlen szigorával akar 
rendet csinálni, három embert lefejez
tet, de ez sem használ, a lázongás 
tovább tart.

Az egyetem sem tétlenkedik. Fe
lelősségre szólítja Húsz Jánost s vi
tát indít Húsz tételei fölött. Végre 
Húsz elejét veszi a nagyobb bonyo
dalmaknak s eltávozik Prágából.

Ez a csöndes eltávozás elodázta 
ugyan a közeledő zivatart, de nem 
szüntette meg. A villámokkal terhes 
levegő izzott az emberi szenvedély
től. Ellenségei úgy az egyházi, mint 
a világi hatalomnál mindent elkövet
tek, hogy őt megsemmisítsék. Elhi
tették, hogy az ország és az egy
ház belső békéje forog kockán. Húsz 
egyénisége sem volt alkalmas a meg
alkuvásra. Harcra született, szenve
délyes ember volt, ki érezte igazsá
gát s kész volt meggyőződéséért meg
halni. Követői szinte rajongó szere
tettel vették körül s úgy ragaszkod
tak hozzá, mint valami prófétához. 
Ahelyett, hogy kerülték volna az 
összeütközéseket, még inkább lépten- 
nyomon kiélesítették az ellentétet.

A megoldást egy egyetemes zsi
natra bízták s azt Konstanz városába, 
1414. november 1-ére hívták össze. 
Húsz Jánost is megidézték. Barátai 
eleget óvták, ne menjen el, de ő 
hallani sem akart arról, hogy gyáván j 
elrejtőzzék. Különben is bízott Zsig-

mond császár biztató levelében. Pe
dig a jövő hamar megmutatta, hogy 
sokszor az uralkodó becsületszava 
is értéktelen semmi.

November 3-án érkezett Húsz Já
nos Konsíanzba s nov. 28-án már el
fogták. Eleinte még tűrhetően bántak 
vele, barátaival érintkezhetett s egyéb
ként is tisztességesen gondoskodtak 
róla. Később azonban bűzös zárkába 
csapták, falhoz bilincselték, senkit 
hozzá nem bocsátottak, hanem úgy 
bántak vele, mint valami gonoszté- 
vővel. Végre június 8-án a gyűlés 
színe elé állították s azt követelték 
tőle: ismerje be tévedéseit, vonja vissza 
azokat s hirdesse azok ellenkezőjét.

Húsz bátran megállt bírái előtt s 
férfias hangon feleit. Nem vonhat 
vissza olyan tanokat, melyeket soha
sem tanított. Ha meggyőzik tévedé
seiről, úgy visszavonja azokat, de 
győzzék meg.

Mikor látták, hogy Húsz kemény, 
mint a vas, még lángolóbbra szítot
ták alatta a szenvedés tüzét. Fenye
gették, kérlelték, rábeszélték csak 
vonjon vissza mindent. Hiába I Húsz 
hajlíthatatlan maradt 1

Húsz is elkészült a legrosszabbra. 
Elbúcsúzott barátaitól; megköszönte 
hűségüket, szeretetüket. Ellenségeire 
is gondolt s megbocsátotta nekik 
mindazt, amit ellene vétkeztek.

Julius 6 án bírái elé állították. A 
templomot magas egyházi és világi 
méltóságok töltötték meg. Előlépett 
egy főpap s hosszabb beszédben 
fejtegette Húsz eretnek tévelygéseit. 
Hiába védekezett, hiába hivatkozott 
szabadságlevelére, nem használt sem
mit. Felöltöztették papi ruhájába, 
azután egyenkint mindent letéptek 
róla. Átadjuk lelkét az ördögnek, 
— mondották. — Én pedig ajánlom 
az én Krisztusom kegyelmébe, re- 
begte Húsz. Azután kivezették a 
máglyához. Először könyveit égették 
meg. azután őt magát kötözték oda. 
Nem félt, rettegés nem torzította el 
arcát. Nyugodtan lépett a halál kü
szöbére. Még egyszer felszólították, 
vonja vissza téves tanait. De ő visz- 
szautasította. A láng már lobogott 
körülötte s az ő ajkán akkor is zen
gett az ének: — Én Krisztusom, 
Isten egyszülött fia, könyörülj rajtam 1

Az ének mindig gyöngébb lett, azután 
egészen elhalt. így halt meg ötszáz 
évvel ezelőtt a hitvalló Húsz János.

Azóta eljött az Isten ama kiválasz- 
totttja, ki visszavezette az emberisé
get a Krisztus tanításainak örökkévaló 
forrásához. Luther Márton, a refor
máció bajnoka visszaadta millióknak, 
mit Isten kegyelme mindenek számára 
elkészített. Mi, késő utódok, kik 
evangélikus egyházunk hűséges gon
dozásában s az evangéliom áldásaiban 
élünk, szenteljünk az emlékezés me
leg érzelmével ünnepet azoknak, kik 
ehhez az igazsághoz az útat egyen
gették s meggyőződésüket életükkel 
is megpecsételték.

A hamis ut.
Elbeszélés. I tta : Csite Károly.

Bodó Vendel alázatosan köszöntött 
be egyik tavaszi napon a tisztelendő 
úrhoz:

— Jó napot adjon Isten, tisztelendő 
uram, egészségére váljék az éccakai 
nyugodalom 1 Azt hallottam, hogy 
részben akarja a rétjét lekaszáltatni 
s betakartatni, mondok, én elvállal
nám a széna betakarítását, ha szíves
kedik engem megbízni.

— Igen szívesen adom kigyelmed- 
nek a széna takarási munkát, ha vá- 
lalja oly feltétellel, mint a múlt évek
ben a szomszédai betakarták, — 
mondta a tisztelendő.

— Hát, Isten neki, betakarítom 
harmada részért, — mondta Vendel 
gazda olyan kegyes hangon, mintha 
csak ingyen akarná a tisztelendő ura 
szénáját betakarítani.

— Micsoda ? 1 Hisz’ már hosszú 
évek során negyed részért takarítot
ták be a szénámat 1 — csodálkozott 
a tisztelendő.

— Hohó, tisztelendő úr, most más 
világ van ám 1 A háború mindent 
megdrágított. Drága a kenyér, tehát 
drágább a napszám is.

— Igaz, atyámfia, igaz, csakhogy 
nekem is drága ám a kenyér és min
den más egyéb s ilyenkép az én nap
számom nem hogy több lenne, ha
nem sokkal kevesebb lesz. Hogyan 
éljek meg én így ? 1 — fakadt ki a 
tisztelendő méltatlankodással.

Elmnradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.

(Saját székházában.) 36
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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— Arról mán én nem tehetek, — 
mondta Vendel gazda oktondi ábrá- 
zatta.

A tisztelendő kénytelen volt Vendel 
gazda ajánlatát elfogadni, miután nem 
akadt más vállalkozó a szénája be
takarítására a hadbavonulások folytán 
beállott munkáshiány miatt.

— Hát jó, legyek én a vesztes, 
gazduram, hanem aztán igyekezzék 
a legalkalmasabb időben munkához 
fogni. A szénát megfelelő száraz álla
potban csoportonkint három-három 
egyenlő nagyságú és súlyú boglyákba 
rakja, melyek közül én jelölöm ki 
majdan a kigyelmednek járó részt, 
melyet csak akkor vihet el a rétről, 
ha a nekem jutó részt már betakarí
totta a pajtámba, — adta elő kikö
téseit a lelkész.

— Tudom én, mi a rend és a be
csület I — szólt Vendel gazda önér
zetes hangon. — Bizonyos vagyok 
abban, hogy meg lesz velem elégedve 
tisztelendő uram. ..

— Egy hét múlva jelentést tett 
Vendel gazda fia: a kis Jancsi gyer
mek a tisztelendő urnái, hogy a szé
nája már boglyákban áll. Szívesked
jék azért a rétre kifáradni és a részt 
kiosztani.

— Jól van, fiacskám, mindjárt me
gyek, hogy ne kelljen édesapádnak 
rám várakozni, — mondta a tiszte
lendő indulásra készen s aztán azt 
kérdezte tréfálkozva a kis Jancsitól, 
hogy segített-e ő is sokat a széna 
takarításban ?

— Segitettem ám I Én tiportam 
meg a boglyákat, — mondta Jancsi 
dicsekedve, csillogó szemmel.

— Mi a csoda ? 1 Soha nem hal
lottam még olyant, hogy megtiporta 
volna valaki a behordásra szánt bog
lyákat, — mondta a tisztelendő meg
lepetéssel,

Azzal gyors léptekkel kisietett a 
rétre s mindjárt feltűnt neki, hogy a 
külön csoportonkint rakott három
három boglya közül egyik-egyik 
aránytalanul kisebb a másik kettőnél. 
Beleszurta erre három boglyába a 
botját s azt tapasztalta, hogy a két 
nagyobbiknak látszó boglyába köny- 
nyedén belefuródott a bot. Ellenben 
a kisebb boglya oly tömör volt, hogy 
megkellett karját feszíteni, mire bele
furódott a bot vége, ami azt bizonyí
totta, hogy a kisebbnek látszó boglya 
jóval több szénát tartalmazott, mint 
amazok.

— No, gazduram, mint látom nincs 
valami jó szemmértéke: nem egyforma 
nagyságúak a boglyák, — szólt a 
tisztelendő Vendel gazdához.

— Hát biz’ az igaz, hogy nem 
legjobb már a szemem. De azért 
nincs baj, mert én abba is szívesen 
belenyugszom, ha a kisebb boglyákat 
adja nekem tisztelendő uram. Legyek 
én a vesztes, — mondta Vendel ár
tatlan, alázatos arccal.

— Oh, azt én semmikép sem kí
vánom, hogy kedves atyámfia a 
legkisebb boglyát kapja munkadíjul.

— No, mivel úgyis nem negyedébe, 
hanem harmadába takarítom, hát csak 
tessék a kis boglyát nekem adni.

— Köszönöm az irányomban való 
szíves jóakaratát, kedves atyámfia, 
de mivel drága most a kenyér és a 
a napszám, jutalmul a nagyobb bog
lyákat jelölöm ki kigyelmed számára, 
vagyis ezeket ni, melyekre egy-egy 
fűz gályát tűzök.

Bodó Vendel kékült, zöldült az 
indulattól, s szinte perelve mondta:

— Nem, sehogy sem fogadom el 
a tisztelendő úrtól 1 Nincs oly rossz 
lelkiismeretem, hogy elfogadjam, hogy 
miattam károsodjék! Hisz a tisztelendő 
úrnak is kell élni.

— Kigyelmednek azt kell elfogadni, 
amit én a becsületes és lelkiismeretes 
munkájáért kijelölök. Tehát ne is 
beszéljünk erről többet. A jó Isten 
kegyelméből majd csak én is megélek 
valahogy! — mondta erélyes hangon 
a tisztelendő, keményen hangsúlyozva 
a „becsületes“ és a „lelkiismeretes“ 
szókat.

Erre Vendel gazda is megérté 
a dolgot, napbarnította arca olyan 
lett a szégyentől, mint a szurtos, 
vörös posztó:

— Jaj, jaj, milyen szörnyű hamis 
út a csalás ú tja: bármily óvatosság
gal, furfanggal menjen is rajta valaki, 
mégis a szégyen és a gyalázat 
pocsolyájába vezeti az embert.

T áb or i  levél .
Irta : Böjtös László tábori lelkész.

Északi harctér, 1915.
június 25.

Három hónapja már, hogy a kár
páti harctérről legutóbbi tábori le
velemet megírtam. A béke verőfé
nyes napjaiban is több kisebb ese
ményt karol fel ennyi idő, mennyi
vel többet, mennyivel gazdagabbat a 
háború eseményekben dús élete. 
Megváltozott azóta a természet képe. 
A Kárpátok levetette tehér ruháját. 
Zúgó hegyi patakok sodorták le te
tejéről azt a havat, amelyet össze
tapostak harcosaink. Felvette már 
zöld, illatos palástját s szemlélhettem 
erdeiben a tarka virágokat s hallhat

tam a csalogány tavaszt köszöntő 
vidám énekét. A hideg, jeges szél 
borzalmas süvítését enyhe, májusi 
szellő lágy zenéje váltotta fel. De 
megváltozott azóta küzdő hadsere
günk helyzete. A virágfakasztó, cso
daszép május meghozta végre a 
szabadulást a hatalmas orosz sereg 
fojtogató karjaiból. Megszabadult édes 
hazánk attól a veszedelemtől, hogy 
elárassza a kozákok hada, amely 
már kétizben végigseperte a kárpáti 
vármegyéket. Zemplénmegye éjszaki 
szélén volt hadosztályunk. Sellő, 
Nagypolány, Juhos községek sokat 
beszélhetnének honvédeink ernye- 
detlen kitartásáról, hősies magatar
tásáról. Itt ők alkották azt a pán
célfalat, amelyet az orosz túlerő hat
szoros rajvonalai sem tudtak keresz
tültörni. Május 2-án jött a nagy 
galíciai győzelem. Rakáson hevertek 
az orosz holttestek a drótsörvények 
előtt egy-egy magaslatunk elfoglalá
sakor. S most ezek a véráztatta 
magaslatok ellenállás nélkül kerültek 
honvédeink kezei közé. Véres fejjel, 
nyomorúlt életéért lihegve menekült 
a harmadik orosz hadsereg. Elindul
tunk mi is a menekülő ellenség után. 
Már Galíciába tettük lábainkat, ami
kor váratlan parancs visszarendelt 
bennünket. Ungmegye egyik vasút
állomásán szálltunk vonatra május 
18-án. Az állomáson orosz foglyok 
dolgoztak; hordták a lőszermuniciót a 
tábori vasúti kocsikra. Ott járt kö
zöttük szájában pipával, lehajtott 
fejjel egy szuronyos öreg népfelkelő 
honvéd. Miatta bizony megszökhetett 
volna valamennyi 1 El van merülve 
gondolataiban. Bizonyosan odahaza 
van a ház előtti kis virágos kertben, 
a földjén. Az asszony és a gyerekek 
bizonnyal a mezőn vannak. Ha oda
haza lehetne, ha csak egy kapavá
gást ejthetne, ha együtt dolgozhatna 
régnem látott családjával, — nem 
adná sokért 1

A Kárpátok hegyei eltűntek s szá
guldó vonatunk az alföldi rónaságon 
vitt keresztül. Édes öröm járta át a 
szívemet, amikor láttam a környé
kező táblákon gyönyörűen hullámzó 
életet, a kalászok tengerét. A jó Isten, 
aki sohasem kísért feljebb, mint el
viselhetjük, gondoskodik rólunk a 
nagy megpróbáltatás idején. Ad ké
nyeiét, amelyért hálaimát küldhetünk 
irónzsámolyához. Nem kell lélnünk 
attól, hogy az ellenség tönkreteszi a 
verejtékes munkát. Mi vetettünk, mi 
is arathatunk; betakaríthatjuk a ta
vasszal elhintett mag százszoros gyü
mölcsét.



1915. július 18. HARANGSZÓ. 5.

Ungvár, Nyíregyháza, Debrecen, 
Czegléd, Budapest, Pozsony, Érsek
újvár, Krakkó városokon keresztül 
utazva, eljutottunk Tarnowba. Innét 
gyalog, illetve kocsin folytattuk utun
kat. Tarnow galíciai várost egy hét
tel előbb még az oroszok tartották 
megszállva. Most mi vonulunk végig 
rajta diadalérzettel. A város még 
ekkor is lobogó-díszben állott. Házai 
elég épen kerültek vissza kezeink 
közé; csak itt ott lehet látni rajtuk 
gránát-okozta lyukakat. Most azok
ban is zászlót lenget a szél, a sza
badulásnak, új életnek zászlóját.

Május 22 én Szezucinnál elhagy
tuk a galíciai határt s átkelve a Visz
tulán orosz-lengyel földön voltunk. 
A kegyetlen rossz orosz út tenger 
homokjával zavarja utazásunkat. 
100— 120 kilóméternyi fárasztó út 
után elértünk frontunkra. A növény
zet erre már sokkal előbbre van, 
mint Galiciában; zsenge zöld vetés 
fedi itt a lengyel végtelenbe vesző 
sík mezőit. Csendben töltjük itt nap
jainkat. Naponkint egy-két ágyúlö
vés reszketted meg a levegőt. Kötöző 
helyünk beteg szobái csak betegek
kel telnek meg; vagy néha hoznak 
egy egy sebesültet. Ezek, mint jár
őrök teljesítettek szolgálatot s ekkor 
érte az ellenség golyója. Örömteljes 
napjaink vannak, amikor kinn csend 
honol s a gyilkos golyók nem ron

csolják össze az emberek életét. 
Nem kell ilyenkor hallanunk érkező 
nehéz sebesültjeinek jajgatásait, ami
kor a sebesült szállító kocsikról 
szanitészeink leemelik őket, hogy itt 
orvosaink újra bekötözzék s ha le
het szállíthassák azokat a beljebb 
levő táb. kórházakba.

Rövid életű volt lengyel földön 
való tartózkodásunk. Egy hét lefor
gása után szedni kellett sátorfánkat 
s észak Galíciába mentünk a vissza
vonuló orosz sereg nyomán. Az égető 
nap feketére pörköli arcunkat. Kora 
reggel elindultunk s amikor a nap
sugár már csak gyengén árasztja 
melegét a földre, sátrat ütünk éjsza
kai pihenőre, hogy reggel ismét ha
ladhassunk tovább.

A sieniawai romoknál pár napot 
töltöttünk. Csinos mezőváros volt ez, 
amikor az oroszoknak még nem 
kellett innét is kivonulniok. Most 
üszőkké törpült házak, omladozó 
falak, golyók és srapnelt romboló 
nyomai azok, amelyeken szemünk 
elkalandozhat. A város úgyszólván 
teljesen romokban hever, mintha 
földrengés döntötte volna halomra 
épületeit. Valami szörnyű borzadály 
terjeszkedik a kihalt, néptelen város 
fölé némán és hangtalanul. Szomorú 
szívvel jártam az összerombolt, is
tállóvá aljasított zsidótemplomban. 
Az oroszok, amikor a mi csapataink

közeledtek a város felé, a zsidó la
kosságot kirendelték a mezőre silány 
szerzeményükkel. Ott azután csak 
ruhájukat hagyták rajtuk ; elszedték 
mindenüket, házaikat felgyújtották s 
valamennyiöket, férfiakat, nőkét, cse
csemőket, aggastyánokat elhajtották 
magukkal Oroszországba.

Észak Galícia határszéli falujába 
jutottunk el e sorok írásáig. Itt ért 
bennünket jún. 22 én a távirati je
lentés Lemberg visszavételéről. Talán 
felesleges leírnom azt a határtalan 
lelkesedést, amelyet ez újabb győ
zelmi hír ébresztett lelkeinkben. Csa
pataink itt már orosz földön verik 
a gyújtogató banditákat, amott be
vonulunk abba a városba, amely 
annyi ideig viselte az orosz rabigát, 
a harctér többi frontjain is csődöt 
mond a francia-angol és a hűtlen 
olasz minden támadása. Csoda-e, 
ha oly örömittasan énekeltük a leg
szebb magyar imádságot; csoda-e, 
ha ajkaink örömtől reszketve mondták 
ki ennek kezdő sorait: „Isten, áldd 
meg a magyart!“

„Népeknek Istene,
Ki e hős nemzetet,
Sok század éve már,
Hogy híven vezeted,

N E H É Z  Ó R A K .

Hozzád rebeg ajkunk, 
Szívünk téged imád :
Oh áldd meg e népet, 
Óh áldd meg e hazát!“

A mi imádságunk.
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kap! Béla.

Az imádságról.

Mikor az édesatya keblére öleli 
gyermekét s az utolsó bucsúcsókkal 
elbocsátja az élet útjára, mindent el
követ, hogy erre az útra felfegyver
kezve induljon. Tiszteletet érdemlő, 
szeplőtlen nevet ad néki; ellátja atyai 
intéssel, jó tanáccsal. De ha az édes
atya hivatását igazán betölti, akkor 
arra is gondol, hogy minden kincsnél 
drágább az örökkévaló lelki kincs, 
és minden emberi szónál többet ér 
a Krisztus tanítása, amely igaz, ré
gen hangzott, de el nem némult so
hase.

Atyai házból közös harcmezőre

léptünk: a földre. Óh, de a mi jó 
mennyei Atyánk nem engedte, hogy 
gyermekei koldusszegényen bolyong
janak a messze pusztaságban. Drága 
kincset adott, mely mellett az arany 
és ezüst olyan, mint a széles országút 
heverő kavicsa, szent örökséget, mely 
mellett minden földi kincs értéktelen 
semmiség. A mi jó mennyei Atyánk 
jól tudta, hogy gyermekeire szenve
dés és megpróbáltatás vár, azért egy 
rejtett hatalmat oltott szívükbe, mely 
vigasztalja, felemeli őket. A mi jó 
mennyei Atyánk nem engedte, hogy 
a földi gyönyörűség csábító szava 
és a földi fájdalom jajongása elfe
lejtessék velünk azt a hazát, ahon
nan vándorútra jöttünk, ahová visz- 
szavárnak bizonyosra, azért egy szót 
adott mindegyikünk ajakára.

Csodálatos saó ez, olyan, mint a 
regék tündéreinek ajakán fel-felcsen-

dülő varázsszó. Néha lágyan csendüli 
halkan száll tovább, mint a mozdu
latlan falevelek között tovasuhanó 
alkonyi szellő. Máskor sikoltva keres 
utat magának a szenvedések szoron- 
gatásai között, mint mikor a nehéz 
légnyomás süvítő szél alakjában tör 
át a gátló akadályon. Ismét máskor 
magasban tomboló orkánként zúg tova, 
mintha kaput akarna nyitni magának 
a mennybe.

Csodálatos szó ez, mely az emberi 
érzések egész végtelen világát egye
síti magában. Néha a fájdalom sír ki 
belőle, mint mikor a harang kongása 
temetésre hív, máskor a boldogság 
csendül meg benne, mint az erdő 
dalosának gondtalan énekében, ismét 
máskor fenséges magasztalással szól, 
mint az orgona búgó hangja a csen
des templom boltívei alatt.

Micsoda szó az, mely ilyen hatal
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mát rejt magában ? A mi minden 
földi kincsnél és földi hatalomnál na
gyobb és erősebb ? Hol van, hol ke
ressük ? Ismeritek mindnyájan 1 Ez a 
nagy hatalom az a szó, melyre ösz- 
szekulcsolt kezekkel tanított egykor 
jó édes anyátok, melyre a természet 
minden szépsége s a szent templom 
minden köve tanít: az imádság.

Ezt az imádságot adta utitársúl a 
jó Isten az ember mellé, hogy kisérje 
a boldogság virágos mezőin, a szen
vedés kopár földein s a kísértés szir
tes szakadékain. Ez biztatja, vigasz
talja s vezeti a mennyország felé.

Óh boldog az az ember, ki az élet 
küzdelmeiben megtalálja és megtar
totta az imádság szavát! . . .

*

Tudósok, kik a föld nagy részét 
beutazták, azt mondják, hogy nincsen 
olyan nép, melynek ne lenne vallása. 
Még a természet uralma alatt álló 
műveletlen pogány nép is ismer egy 
hatalmasabb lényt: Istent. S mikor 
az élet keserű szenvedések között 
megmutatja neki ereje gyöngeségét, 
azon az ajkon, mely a mi korunk 
sok tudását, a költőiség bűbájos va
rázsát nem ismeri, megszületik az 
imádság. A pogányoknak is van imád
ságuk.

De ki az az Isten, a kihez imád
koznak ? Hatalmas kőszikla a vadon 
mélyén, száz és ezer ágkarral terjesz
kedő fa az őserdő közepén. ..  Fából, 
vagy kőből faragott bálvány, amint 
azt művészethez nem értő emberkéz 
saját képzelete szerint elkészítő. . .  
Talán az égitestek egyike: a fényt 
és melegséget adó nap. mely minden 
áldás forrása vagy a szelíd fényű 
hold, mely éjszaka is csöndesen vir- 
raszt az emberek álma telett.

A keresztyén ember szívében szin
tén ott van a vágy, beszélgetni az 
Istennel. Ő is érzi maga fölött a vég
telenség uralmát, őt is áthatja gyön- 
gesége tudata. A lelke gondolatát, 
szíve minden érzését szavakba önti, 
s megszületik ajkán az imádság. Az 
imádság tehát a szív beszélgetése az 
Istennel.

Óh, de minő nagy külömbség van 
a kétféle imádság között I

Az a szegény pogány oda hurcol
hatja szíve fájdalmát erdőmélyre, pa
takszélre, mellét verve, térdet hajtva 
elsírhatja Istenének bánatát, keservét. 
Hiába 1 ... Az a szikla hideg marad, 
némán néz rá a lombos fa, tenger
moraj, zúgó hullám nem mond neki 
semmit. Elmondhatja panaszát száz
szor és ezerszer, kérhet erőt, segít

séget tőlük, nem kap soha. „Szájuk 
vagyon, de nem szólnak, szemeik vágy
nak, de nem hallanak.“ (115. zsolt. 
4— 6.)

A pogányok imádsága csak beszéd, 
de nem beszélgetés. Ők elmondják 
ugyan érzelmüket, de arra felelet 
nem érkezik.

A mi imádságunk nem ilyen I A 
mi vallásunk egy élő személyes lényt 
nevez Istenének. Az Isten lélek és 
igazság (Ján. 4, 24.), az Isten szere
tet (Ján. I. 5, 16 ). Ezzel az Istennel 
beszélgetünk a mi imádkozásunkban.

Szívünk őszinte feltárása nem bal
gaság tehát, hanem szent, komoly 
dolog, mert hiszen az az Isten, kihez 
mi imádkozunk, meghallja szavunkat, 
megérti sóhajtásunkat és velünk érez. 
Nem engedi, hogy imádságunk meg
hallgatás nélkül tovaszálljon, hanem 
egybegyűjti azokat. Az ember emlé
kezetébe írja, amit felejteni nem 
akar, a mi Istenünk az ő szívébe 
írja, s végtelen atyai szeretete nem 
engedi, hogy elfelejtsd.

Mit mondjunk el az imádságban ?... 
Mindent, igazán mindent. Örömünket, 
bánatunkat, reményünket, vágyainkat. 
A gyermekszív őszinteségével feltár
juk előtte múltúnkat s tegyük le az 
ő kezébe jövendőnket. Ne szépítsük 
magunkat, ne ámítsuk a mi Istenün
ket. Ő úgyis ismeri gondolatja szerint 
a lelkünket, tárjuk hát fel előtte a 
maga őszinteségében bensőnket.

Mikor azt mondjuk, hogy a szívünk 
beszélget az Istennel, szív alatt nem
csak az érzelem középpontját, hanem 
az egész belső embert értjük. Minden 
érzésünket, gondolatunkat, akaratun
kat. De akármit mondjon ajkunk, az 
imádság szava mindig átszűrődik a 
mi szívünkön, elveszíti földi salakját, 
magára öltve a hálás gyermeki sze
retet hófehér köntösét, útat keres a 
mennyország felé.

Most már tudod, mi az imádság, 
kérdezd meg hát magadtól: volt-e 
már ilyen imádság az ajkadon?... 
Beszélgettél-e már így a te Istened
del?.. .  Igen ! hangzik feleleted. Imád
koztam reggel és este; ezzel kezdtem, 
ezzel végeztem munkámat. De vájjon 
igazi imádság volt-e az, amit mon
dottál’ . . .  Az ajkad mondogatta, de 
mondogatta-e a szíved is? Odavitted-e 
eléje minden örömödet minden bána
todat! Feltártad-e bensőd minden 
rejtekét s azokat az érzelmeket, me
lyeket embertársaid elől gondosan 
elrejtettél, bevallottad-e a te mennyei 
Atyádnak ?

Óh ne ints a kezeddel és ne akard 
ezeket a kérdéseket letörölni! Ne

mondd, hogy vannak gondolataid és 
érzelmeid, amelyek csak a tieid 1...  
Nincsen igazad I A szíved, a lelked 
az Istené, úgy amint van. Minden 
indulatával és minden elrejtett gon
dolatával. Ha igazán akarsz imádkozni, 
akkor az egész szívedet kell elvinni 
hozzá, az egész szivedet önként, 
őszintén, szeretettel. Ha ezt nem te
szed, akkor csak ajkad beszél, a 
szíved meg hallgat; a mit mondasz, 
szó az csupán, de nem imádság.

Ha azonban egész szivedet feltárod 
előtte, s lélekben úgy ülsz oda lába
ihoz, mint a gyermek az édesanyja 
lábaihoz, ha hittel tekintesz rá, s 
őszintén elmondasz neki mindent, 
amiről jól tudod, hogy ő úgyis tudja, 
de azért mégis csak elmondod, hogy 
tőled magadtól hallja, akkor imád
kozol, akkor beszélgetsz az Istennel.

És akkor érzed, hogy az imádság 
több, mint az egyszerű beszélgetés. 
Egy-egy kapocs az, mely az Istennel 
köt össze. Egy mennyei megnyilat
kozás, mely mindig irányt mutat és 
erőt ad. Minél buzgóbban fakad szí
vünk mélyén, annál jobban hasonlí
tunk az igazi emberhez. A gyarlóság 
földrétegei lepattognak rólunk s meg
tépett földi köntösünkön átcsillámlik 
a szent Isten reánk lehelt képe. És 
mi elhagyjuk a földet, messze távo
zunk, elveszítjük saját magunkat s 
megtaláljuk a mi Istenünket, ki az 
igazi imádság!.. . És mikor így 
imádkozunk, akkor már nem vagyunk 
elhagyatottak s a föld nem oly rideg, 
körülöttünk, akkor már az Isten vé
geden atyai szeretetével vándorolánk, 
azzal szeretünk, azzal gondolkozunk, 
azzal élünk I. . .

Azt kérdezted mi az imádság ?. . .  
íme ez az imádság! Nem üres 
szó az, nem is üres beszélgetés, ha
nem a lelkünk beleolvadása az Istenbe, 
élet az Istenben 1.. .

Boldogok azok, kik ezt az imád
ságot keresik és boldogok, akik ezt 
az imádságot megtalálják 1. . .  Uram, 
add meg nékünk, hogy a kereső 
megtalálja, amit keres 1. . .

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:
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Az olvasókhoz!
A Harangszó hatodik évfolyamának 

első számával kopogtatunk evangéli
kus magyar népünk ajtaján. Szeretet
tel bebocsátást kérünk! A régi párt
fogást, a régi szeretetet, a régi hű
séget kérjük olvasóinktól!

Nem beszélünk magunkról sokat 
és nem Ígérgetünk sokat I Isten iránt 
eltelt hálával egyszerűen öt évi mun
kálkodásunkra hivatkozunk s azt a 
komoly Ígéretet tesszük, hogy az új 
évfolyamban is evangélikus népünk 
hű barátai akarunk maradni. Vallásos
ságot, egyházszeretetet, becsületes 
világnézetet, hasznos ismeretet, tudást, 
lelket frissítő szórakozást viszünk a 
hajlékokba. Kiterjesztjük figyelmünket 
egyházunk, gyülekezeteink esemé
nyeire, összegyűjtögetjük mi történik 
itthon hazánkban és kinn a nagyvi
lágban. Hű és megbizható krónikásai 
leszünk a nagy világháborúnak.

Ehhez a nehéz, de magasztos mun
kához kérjük olvasóink támogatását!

Nem kérünk sokat I Lapunk előfi
zetési ára oly csekély, hogy azt iga
zán a legszegényebb is elbírja. Kér
jük tehát: újítsa meg mindenki elő
fizetését. Sőt gyűjtsön néhány új elő
fizetőt, hadd erősödjék olvasóink 
tábora.

Olvasóink szeretetébe ajánljuk a 
Harangszó perselyét. Több mint 400 
példány ingyen Harangszót küldünk 
kórházakba szegény sebesültjeink szá
mára. A perselybe befolyó pénzt erre 
a magasztos célra fordítjuk. Tegye 
meg ebben a tekintetben is mindenki 
a magáét. Hadd vigyen a Harangszó 
megnyugtatást, vigasztalást, szórako
zást, szeretetteljes üzenetet szenvedő 
véreinknek!

Még csak azt említjük meg, hogy 
lapunk ezután is minden vasárnap 
megjelenik s a 2 korona 50 fillérrel, 
illetve 2 koronával nem egy eszten
dőre, hanem csak 35 számra történik 
előfizetés.

Isten szent nevében megkezdjük 
munkánkat!

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére!

A világháború eseményei.
Nincsen bűn büntetés nélkül. A 

jelek azt mutatják, hogy az antant- 
hatalmakhoz beköszöntöttek a bűn- 
hődés borzalmai. Tépelődés, levert
ség, meghasonlás, vadaskodás, mo
sakodás, félelem s aggodalom mu
tatkozik a zagyvalék-társaság, hol 
egyik, hol másik tagjánál. Oroszor
szág fél a nép haragjától, a forra
dalom kitörésétől, amellett szűkmar
kúsággal vádolja szövetséges társait. 
Nagy az elégedetlenség Angliában is. 
A munkások szervezkednek, kitörő
félben a nép haragja. Franciaország
ban panaszkodnak, hogy cserben
hagyták őket. Belekerültek a csávába, 
és most nem tudják, hogy vergőd
jenek ki belőle. Olaszország még 
jóformán ki sem állott a küzdőtérre, 
már is megbénult. Sokat vártak tőle, 
ő meg azoktól várt mindent. Most 
aztán egymást vádolják. Már az úgy 
van: aki másnak vermet ás, maga 
esik bele.

Az oroszok futása.

Bősz ellenségünk kétségbeesett 
menekülése közben megállapodott s 
új csapatokkal megerősítve, szembe
szállt győzelmes hadainkkal Orosz- 
Lengyelország földjén, Krasznik vi
dékén. ö t napig tartott a véres harc. 
Kétségbeesetten küzdöttek az oroszok. 
De a szövetséges hadak lelkesült 
katonái kivívták a győzelmet. Az 
orosz épúgy elbukott Kraszniknál, 
mint Gorlicenál. A megvert ellenség 
11.500 főnyi legénységet, 41 tisztet 
és 17 géppuskát hagyott zsákmányúl 
seregeink kezében.

Győztes csapataink most már Lub
lin városa felé sietnek, hogy hatal
mukba kerítsék az ivángorod-koveli 
vasutat, mint az orosz sereg nagy
fontosságú vonalát. Az ellenség leg
főbb igyekezete Lublin megtartása. 
Ide koncentrálta minden erejét. Ezalatt 
Linsinger tábornok kierőszakolta az 
átkelést a Dnyeszteren és szintén ker
geti az ellenséget maga előtt. A bu
kovinai fronton az oroszok oly sú
lyos veszteséget szenvedtek, hogy 
drótsövényeink előtt ezrével feküdtek 
az orosz halottak. Eltemetésükre fegy
verszünetet kértek. Varsó körül hiá- 
ban volt az oroszok erőlködése. Az 
ottani fontos magaslatokat már el
vesztették.

Nagy olasz vereség.

Az olaszok el nem kerülik bünte
tésüket. E hó 5-én nagy vereség

érte őket Görz vidékén. A mi sere
geinkkel szemben négy hadtestet, 
mintegy kétszázezer embert állítottak 
fel a görzi hidtőtől le a tengerig. A 
hivatalos jelentés szerint hatalmas 
tüzérségi támogatással nyomultak 
előre, de „teljesen visszaverettek és 
borzalmas veszteséget szenvedtek.“ 
Vitéz katonáink most is ott állanak 
rendültenül, ahová őket a nagy csata 
előtt állították. Az olaszok megfogyva 
és megtörve hagyták el a csatateret. 
A szép Isonsó-völgy a pusztulás szo
morú völgye lett. A franciák hiába 
várják az olaszok segítségét. Elég 
bajuk van ezeknek otthon.

A nyugati harctéren,

a Maas és Mosel között megélén
kült a harc. A franciák minden 
áron vissza akarták szerezni elve
szett területük egy részét, de siker
telen volt minden erőlködésük. 1798 
emberük, köztük 24 tiszt fogságba 
került. 3 ágyújukat, 12 géppuskáju
kat és 18 aknavetőjüket elvették a 
németek. Ailly és Apremont között 
1500 m. szélességben a németek el
foglalták a franciák hadállásait és 
300 emberüket elfogták.

Egyéb hírek.

Az angolok vesztesége a Darda
nelláknál, az utolsó napok vesztesé
gét nem számítva, 38.636 ember. — A 
Morgenbladet azt írja, hogy az ola
szok negyvenezer embert vesztettek 
az utolsó harcban. A magyarok és 
osztrákok úgy küzdöttek, mint orosz
lánok és győztesek lettek. — Fran
cia lapok szerint Líbiában nem na
gyon kielégítő a helyzet. Az olaszok
nak ott kellett hagyniok a melattai 
magaslatot és csak a tengerparttal 
szomszédos vidékeket tartják még, 
amelyek a dariáni magaslatoktól ke
letre esnek a tuniszi határon, vala
mint a gadameszi oázist.

Wellisch Béla
könyvkiadóvállalata

S Z E N T G O T T H Á R D  (Yasm egye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: 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 I
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A z e g y h á z  k öréb ő l.
Egyházmegyei közgyűlés. A somogyi 

egyházmegye közgyűlését Nemespátróban, 
június 29-én tarto tta meg. A gyűlést gyám
intézeti istentisztelet előzte meg, mely alka
lommal a templomot híveink serege, dacára 
a nagy esőnek, zsúfolásig megtöltötte. Az 
oflertórium 49-40 korona volt. A gyámintézet 
gyűjtése megközelíti az 500 koronát, mely 
összeg jóval nagyobb, mint a múlt évi volt. 
Az esperességi gyűlést Németh Pál esperes 
nyitotta meg háborús vonatkozású, haza- 
és egyházszeretetre buzdító beszéddel. 
Ugyanő terjesztette elő nagy gonddal ösz- 
szeállított esperesi jelentését, melyben rész
letesen beszámolt a gyülekezetek, a hívek 
áldozatkészségéről is. Különösen kiemelen
dők Gyékényes, Szentkirály, Surd, Szépei
nek, Iharosberény és Nemespátró híveinek ál
dozatkészsége. Sok gyászoló hívünk alapít
ványt tett a harctéren elhunyt fia, vagy férje 
emlékére. Nemespátró hadba vonultjai közül 
sokan küldöttek adományokat az édes o tt
hon templomának oltárára. Az egyházme
gye tanítói közül kilencen vonultak hadba. 
Közülök többen megsebesültek, kettő orosz 
hadifogságban szenved.

Az indítványok során elfogadta a közgyű
lés, hogy hadbavonult híveink neveit a gyü
lekezetben, lelkészi naplóban, külön anya
könyvben kimutatásba vétessék és majdan 
a háború után az egyházmegye jegyzőköny
vében kinyomattasék. óhajtja az egyház
megye, hogy a hősi halált haltak emléke 
a templomokban, a torony alá helyezendő 
emléktáblában is megörökítessék. Elvileg 
megengedi, hogy egyik-másik gyülekezet 
egyik, vagy másik harangját hadi célra 
felajánlja.

Sajnálattal értesült az egyházmegyei 
gyűlés Berzsenyi Sándor esperességi felü
gyelő lemondásáról. De előre látható, mi
szerint gyülekezeteink egyhangúlag megfog
ják őt tisztelni bizalmukkal.

A jövő évben Surdon lesz az esperes
ségi gyűlés.

Hősi halál. Ismét egy fiatal élet semmi
sült meg a harctéren, kire mindig szeretet
tel és büszkeséggel tekintettünk. Simonyi 
Hajas Jenő, Hajas Endre rábaszentandrási 
ev. lelkész derék, jó  fia, az orosz harctéren, 
29 éves korában, június 26-án elesett. Ha
jas Jenő, ki a béke idején herceg Eszter- 
házy uradalmában, a süttőri gazdaság tisztje 
volt, a háborúban, mint a 19. gyalogezred 
hadnagya és századparancsnoka szolgálta 
hazáját. A békében tanúsított hűsége, köte
lességtudása, szorgalma és becsületessége 
a háborúban is gyönyörő erényeket érlel
tek lelkében. Bátor vitézsége, halálmegvetö 
elszántsága, szívós kitartása feljebbvalói 
tiszteletét vívták ki, meleg bajtársi érzése 
és emberséges bánásmódja szeretetet vál
tottak ki a szívekből. Méltán díszítette mel
lét több vitézségi érem és kitüntetés. Áldott 
legyen a vitéz katona, a derék jó ember 
emlékezete! Gyászoló övéit vigasztalja a 
szent Isten örök kegyelme s lelkűk ama

tudata, hogy a szeretett kedves hősi halála 
áldozat volt a haza oltárán.

Itt említjük meg, hogy Hajas Endre rába
szentandrási lelkész második fia, dr. Hajas 
Zoltán, mint katonaorvos a déli harctéren 
szolgálja hazáját. A jó Isten adjon neki 
erőt magasztos kötelessége teljesítésére s 
vezesse vissza mielőbb érte imádkozó 
szerettei körébe 1

Jeltelen sir felé. Egy kis versesfüzet, 
melynek címe alatt ezt a két szót olvassuk : 
öcsém emlékére. Bohár László sárszentlő- 
rinczi lelkész lantján zengtek el ezek a szép 
megható, igaz érzésű énekek, melyeket 
csokorba gyűjtve odahelyez egy a szerb 
harctéren felhantolt sírhalomra. Az öccse 
emlékére. Bohár Lajos emlékét örökíti meg 
a füzet, ki mint a 19. honvéd gyalogezred 
tart. hadapródja, 1914. dec. 3-án Szerbiában, 
Sutci község mellett, egy szerb roham al
kalmával, csapata élén hősi halált halt. 
Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe a 
kiállításra is szép füzetet. Költői készség, 
meleg érzés, őszinte kegyelet szállnak 
szárnyra belőle, szívből, bizonyára szívhez. 
Egyik szép verset ebben a számunkban 
bemutatjuk. A füzet tiszta jövödelme hábo
rús jótékonysági célt szolgál. Ára 70 fillér. 
Megrendelhető a szerzőnél Sárszentlőrincen.

Itthonról.
A miniszterelnök a királynál. Tisza 

István miniszterelnök a múlt héten hosszabb 
kihallgatáson volt a királynál.

A bajor király az északi harctéren 
meglátogatta a küzdő vitéz seregeket. Út
közben Bécsben meglátogatta ősz királyun
kat is s el volt ragadtatva annak friss 
egészségétől.

A magyar föld termése. Égető nap 
tüzében hull a munka verejtéke, s arany 
kévék sorakoznak egymás mellé. Isten ke
gyelme megáldotta munkánkat s a föld 
megadta termését. A földmivelésügyi mi
nisztérium első számszerű becslése szerint 
Magyarország földjén (Horvátországot és 
Szlavóniát ide nem értve) 45,970.000 mé
termázsa búza, 12,900.000 métermázsa rozs, 
12,460.000 métermázsa árpa és 12,460.000 
métermázsa zab lesz az idén.

A tavalyi terméshez hasonlítva az idei 
termést, a különbség holdankint így oszlik 
meg :

Búza holdankint átlag 7.82 mm. (5.8), 
rozs holdankint átlag 6.97 mm. (5.81), árpa 
holdankint átlag 6.63 mm. (7.47), zab hol
dankint átlag 6.63 mm. (6.86). Á múlt év
ben a búzatermés Magyarországon 28,641,091 
métermázsa volt. Az idén szinte kétszerannyi. 
Lehetséges, hogy a magyar gazdakörök az 
idén közel ötvenmillió métermázsa búzára 
számíthatnak.

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E N E T E K.
M. J. S.-ja. A mezőgazdasági gépészek 

és fűtők szabadságolása iránt a Honvédelmi 
Miniszter 7025/eln. szám alatt kiadott rende
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let* intézkedik. A rendelet a legmesszebbmenő 
kedvezményeket biztosítja nekik szabadságo
lásukat illetőleg. A folyamodást községi bi
zonyítvánnyal együtt a főszolgabírói hivatal
nál kell beadni. A kedvező elintézést nagyon 
megkönnyíti, ha a folyamodó igazolni tudja, 
hogy szerződésileg vállalt cséplési munkája 
van. Eszerint járjon el. — K. S.-né T.-falva. 
Nincsen kétségbeesésre oka. Ha három hónap 
óta nem kap értesítést az urától, de az elesettek 
közt sem mutatják ki, úgy valószínűleg hadi
fogságba keiült az ura. Onnan a levél lassan 
érkezik hozzánk, sokszor két hónapig is úton 
van. Ne essék kétségbe, hanem bízzék a jó 
Istenben l — özv. P. K.-né S.-Németfalu. 
Forduljon a hadifoglyok után tudakozódó 
Irodához, Budapest, IX. Üllői út 1., küldje 
be a kártyát, ott majd megállapítják a pon
tos cimet. — B. S.-né Nyíregyháza. Leg
feljebb még az ezredparancs'noksághoz írhat. 
Azok is szívesen adnak felvilágositást. A jó 
Isten oszlassa el aggodalmait 1 — M. P.-né
H. -háza. A Hadifoglyok után tudakozódó 
Irodának a következő adatokat kell beküldeni:
I. Név. 2. Születési hely, idő. 3. Polgári állás.
4. Vallás. 5. Katonai rang. 6. Ezred, század. 
7. Bevonulási hely. 8. Szolgálati helye. 9. 
Tábori postaszám. 10. Melyik harctéren volt? 
11. Hol látták utoljára? 12. Sebesülten tünl-e 
el? 13. A nyomozásnál felhasználható egyéb 
adatok (pld. mikor írt utoljára ? stb.) A nyo
mozás lassú dolog, tehát türelmesen várniok 
kell. Ne várjanak egyedül, hanem várjanak 
az Úrral, várjanak imádkozva, meglássa, sok 
minden lehetetlen lehetséges, ha az Úr velünk 
van 1 — K. P. Nincsen igaza 1 Az aratási 
szabadság idejére nem kapnak zsoldot. — 
M. L.-né, ÖZV. F. J.-né, P. F.-né. Fordul
janak a Hadifoglyok után tudakozódó Irodához. 
Az Iroda cimét és azokat a pontokat, melye
ket a nyomozás érdekében közölni kell, fel
jebb összeállítottam. Eszerint járjanak el. — 
özv. Sz. M. J.-né. Akármilyen jogos legyen 
fájdalma, mégis azt mondom: kétségbeesés 
még senkitsem vitt előre. Megtartó erőt és 
vigasztalást egyedül az Istenbe vetett bizo- 
dalom adhat. Kerülni az embereket éppen 
olyan hiba lenne, mint folyton az emberek 
társaságát keresni. A fontos az, hogy többet 
legyen egyedül — az Istennel. — Sz. F. 
Sz. J.-né, H. F. (alsó). A rokkant katonák, 
valamint az elesettek, eltűntek s meghaltak 
után fizetendő járandóságokat lapunk ezen 
számában az Itthonról c. rovatban közöljük. 
— K. S.-né P.-vám. A 14 napi aratási 
szabadságot 7 vagy 14 nappal meg lehet 
hosszabbitani. A földmivelésügyi miniszter 
7256. számú rendelete szerint a kérvényhez 
községi bizonyítványt kell csatolni. A föld
birtok nagysága, családi körülmények (hányán 
vannak a harctéren), a kérvényben világosan 
feltüntetendők. — M. F. Budapest, Zita- 
kórház. A mezőgazdasági gépészek szabad
ságolására vonatkozó rendelet szerint, a kór
házakban levők nem szabadságolhatok. Ha 
átteszik a lábbadozó osztaghoz, akkor azon
nal beadja folyamodását. Természetesen csak 
akkor kap szabadságot, ha egészségi állapota 
alkalmassá teszi a munkára. Olvassa el M. J.
5. -jának szóló üzenetet is.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Persely — A szerkesztő postája.

Jézus lábainál.
íióta a világ rögös útját járom, 
'evés öröm mellett sok bánatot láttam, 
'irágos mezőkről sivatag pusztára 
ézeti a vándort roskadozó lába.

le bármerre hajlik ezerágú utunk, 
ábaidnál, Jézus, összetalálkozunk, 
lozzád vezet könnyünk, hozzád visz 

[reményünk, 
hszetört szivünkkel lábaidhoz térünk.

'ekints ránk, Megváltónk, jóságos
[szemeddel!

Idő, mentő jobbod fejünkről neveddel, 
'melj fel a porból, gyógyítsd sebeinket, 
tenned megnyugodva hordozzuk ter-

[hiinket. 
MADÁR M ÁTYÁS.

Ú jítsa m eg m in é l előbb elő
zetesét! A já n lja  ism erőse in ek  

H a ra n g szó t!  G yű jtsön  elő
te tő k e t J

Aratásban.
Irta: Endreffy János.

Jakab apostol közönséges 
levele első rész 17-ik vers: 
Minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék 
felülről száll alá a vilá
gosságnak Atyjától, aki
nél nincs változás vagy 
változásnak árnyéka.

Isten kegyelméből újból taroljuk 
vetéseinket, hogy magunk és ember
társaink javára a mindennapi kenye
ret biztosítsuk. Milyen gondolatok 
kísérjenek bennünket az aratásban? 
Mert a munka akkor igazán áldásos, 
ha nemcsak testi-anyagi, hanem lelki 
visszahatása is van. A keresztyén 
vallás nemcsak a templomban szen
teli meg a hivő szíveket, hanem el
kíséri őket a munka mezejére is, 
hogy áldásos hatását a hétköznapok
ban is éreztesse velük. A vallás lelke 
eszükbe juttatja az aratóknak a szent
írás szavát: minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék onnan felül
ről száll alá, a világosságnak Atyá
tól. Minden, amit kapunk, Isten ado
mánya. Ez az első gondolat, mely 
kísérjen bennünket az aratásban. A

második pedig legyen a keresztyén 
alázat és megadás hitvallása: legyen 
meg az ő akarata, — ne ahogy mi 
szeretnők az idei aratást látni, ha
nem az ő bölcs és szent akarata 
szerint. Az aratási munka elvégezé
séhez pedig kérjük imában az ő 
megsegítő kegyelmét. Nagy szüksé
günk van erre. Egészség, sok erő 
és kitartás szükséges a mostani ne
héz és lassú munkálathoz. Mily cse
kély férfierő végzi ez alkalommal az 
aratást 1 Az ifjúság ereje más felada
tokat és kötelességeket old meg most 
a haza szolgálatában. Ezért kétszeres 
erőt kérjünk az egek Urától, hogy 
amit elkezdtünk, sikeresen be is vé
gezhessük. Az egész ország szeme 
a földművesre és munkájára szegező- 
dik most. Küzdő fiaink és az egész 
küzdő hadseregünk tőletek várja a 
mindennapi kenyeret. Megtanulta min
denki megbecsülni a szántó-vető 
munkáját. Ezért nem szabad csüg
gedni a kétszeres munkában, hanem 
kitartani mindvégig. Az aratás sikere 
ma nemcsak az egyes ember gondja 
és gondolatja, hanem az egész ország 
jóléte függ tőle.

És ha mindezt elgondoljuk, nem
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szabad felednünk, hogy minden jó 
adomány és tökéletes ajándék onnét 
felülről való és a világosságnak Atyjá
tól száll alá! Az aratás az Isten 
kegyelmi ajándéka Úgy is fogadjuk 
tőle — hálás szívvel. Nem mi terem
tettük a már érett gabonaszemeket. 
Egyáltalában nem is sejtjük mint 
lettek érett gyümölccsé, távolról 
sem értjük azt a titokzatos, rejtelmes 
életet, mely a vetésekben a kelés
től a megérésig szunnyadott. Nem 
mi adtuk hozzá az erőt és napsu
garat. Mi nagyon keveset adtunk 
hozzá. Csak munkánkat. Miénk a 
munka, Istené az áldás. Az aratás
ban — még munkánk is — min
den kegyelmi adomány. Külön
vizsgálva a mi munkánkat, életün
ket, erőnket és egészségünket, az is 
mind isteni gondolat és adomány. 
De ha csak az aratásnál maradunk, 
alázatos szívvel be kell ismernünk, 
hogy ami benne fontos és lényeges, 
az nem a mi művünk. Mi nem tud
nánk kezünkkel és eszünkkel olyan 
árpa, búza, rozs, kukorica szemeket 
készíteni, hogy azok a földre kerülve 
onnan kikeljenek érésre és termésre! 
Valljuk be, hogy erre képtelenek 
vagyunk I Életre képes csirát mikép 
állíthatunk elő? Vagy ha már meg
volna az embercsinálta gabonaszem
— ami lehetetlen — isteni hozzá
járulás nélkül, eső és napsugár nél
kül hogyan fejlődtetnők ki aranyka
lászos tengerré ? Valljuk be alázattal, 
hogy erre is képtelenek vagyunk! 
A gabonaszem megalkotása, csirája, 
melyben rejtelmes életlehetőségek 
szunnyadnak, eső és napsugár — 
egyik sem a mi gondolatunk, mű
vünk, hanem — Isten gondolata és 
műve. Ami természetben és életben 
fontos és lényeges, az mind Isten 
gondolata és műve. önerőnk nem 
segít rajtunk, mert mi könnyen elve
szünk. Isten hozzájárulása, kegyelme 
nélkül semmire sem mehetünk. Félre 
azért az otromba gőggel és magabi
zakodással. Vak és esztelen ember 
az, aki az hiszi, hogy mi megtud
nánk élni — Isten nélkül. Létünk 
és életünk legmélyebb alapjai Isten
ben gyökereznek és nélküle épp oly 
kevéssé tudnánk megélni, mint az 
erdő fája, ha gyökereit a szélvész 
kitépte és a levegőbe fordította. 
Nincs ott megélhetés számára, még 
ha nyakasan és gőgösen vallja is: 
meg tudok a föld nélkül élni! Ilyen 
botor gondolkodású az a sok vallás-
— és istentelen ember, ki nélküle, 
léte és életalapja nélkül akar élni. 
Azt tagadja meg, akiben élt, azt ká

romolja hálátlanul, akinek mindenét, 
de mindenét köszönhette.

Az aratás Isten kegyelmi ajándéka, 
fogadjuk azt hálás szívvel. Ismételjük: 
hálás szívvel. Ne tartsuk azt termé
szetesnek, hogy minden áron meg 
kell kapnunk. Még mindig elveheti 
tőlünk. Ne szokjunk hozzá ahhoz a 
hálátlan gondolkodáshoz, hogy ben
nünket a természetben minden jogo
san megillet. A természetben rejlő 
isteni működések és törvények szá
munkra mind csak ajándék. Az emberi 
gyarlóság miatt megszoktuk természe
tesnek tartani, hogy a tél után jön 
a tavasz, s az őszt a nyár előzi meg. 
Gondoljuk el mi lenne akkor, ha Is
ten ezt a törvényt kivonná egyszerre 
a természetből és a tél után nem 
jönne a tavasz és a kikelet ? Gondol
juk el, mi lenne a világmindenségből, 
ha Isten kivonná a belé helyezett 
törvényeket ? összeomlanék minden I 
Isten nélkül nem volna ember, élet, 
természet és világmindenség 1 így lát
juk, hogy mindenért a világon, még 
a természeti törvényekért is mélyen 
hálás szívvel kell lennünk Isten iránt. 
Ezekkel is azt bizonyítja, hogy jó az 
emberhez, Atyánk, mennyei Atyánk. 
Ez az egyik aratási kisérő gondola
tunk.

A másik pedig az, hogy legyen 
meg az ő szent akarata. Mi emberek 
nem látunk bele a jövőbe és még 
most nem tudhatjuk, hogy milyen 
termést fog ez idén adni nekünk. 
Még jöhetnek rohasztó hosszú eső
zések s egyéb bajok a már learatott 
gabonára is, de jöhetnek áldott al
kalmi napok a továbbmunkálkodásra. 
Mindenre azt mondjuk keresztyén 
alázattal és megadással: legyen meg 
a te akaratod. Ha jó aratást fogunk 
megérni, azt hálás szívvel fogadjuk, 
de ha kevésbbé jót, akkor sem láza
dunk akarata ellen, hanem megadjuk 
magunkat s azt mondjuk csendesen: 
legyen meg a te akaratod I Lelkünket 
előre előkészítjük nemcsak a jóra, 
hanem a rosszra is, hogy egyik se 
találjon készületlen meglepetéssel. 
Nagy kára sok embernek, hogy rossz
ra nem akarja lelkét előkészíteni s a 
csalódása így annál keservesebb. A 
keresztyén embernek mindenre elké
szülve kell lennie és mindent — szá
mára jót és rosszat egyaránt — Isten 
kezéből elfogadni. Azt pedig az Urra 
kell bízni, hogy tényleg rossz-e az ő 
szemeiben is, amit én a magam kis 
világom és érdekeim szerint rossznak 
Ítélek? Mert az nagy kérdés, hogy 
ami nekem rossz, Isten előtt is rossz-e? 
A világmindenséget bizonyára nem az

egyes emberek kicsinyes szempontjai, 
hanem nagy, emberfölötti, örök isteni 
szempontok kormányozzák. És jó is, 
hogy úgy van. Felfordulna a világ, 
ha benne az egyes emberi akaratok 
mind érvényesülhetnének 1 Az aratás
ban se szabjunk terveket Istennek. 
Legyen meg az ő akarata. Minden 
adomány, szabja meg ő, hogy mennyi 
és mily súlyos lesz a búza, árpa, 
rozs. Ha erre nézve mi teszünk jós
lásokat, könnyen csalódhatunk. És a 
csalódás fájdalommal jár. És minek 
szenvedjünk fájdalmakat önhibánkból, 
ha ezeket a vallás belátásával elkerül
hetjük I Van a mai világban elég el
viselni való, ne állítsunk föl mi erő
szakkal újakat.

Minden jó.adomány és minden tö
kéletes ajándék felülről való és a vi
lágosságok Atyjától száll alá, fogadjuk 
azért azt ajándékkép hálás szívvel és 
úgy ahogy azt nékünk adni akarja, 
így fogadjuk az aratást keresztyén 
lelkülettel.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

ELSŐ FEJEZET.
Nemes Andrásfalva község.

Nemes Andrásfalva községről azt 
olvassuk egy nagy vaskos könyvben, 
hogy kerek 180 lakóházban 846 em
berfélék dicséri csöndesen vagy han
gosabban az Urat. A név mellé egy 
kereszttel megtetézett kört rajzoltak 
oda, tehát a községnek van temploma. 
Biztosan odaépítették a szelíd domb- 
hajlásra, hogy világos ablakaival, fe
hér falával, piros bádogtetejével biz
tatva nézzen alá a völgy lakóira. A 
templom mellett ott lesz az iskola is. 
Papiak, tanítólak sem hiányozhatik. 
Biztosan jegyzője is van a falunak, 
persze hogy van, itt van a kj. belü,
A postakürtöt is odaírták a község 
neve mellé, ez pedig azt jelenti, hogy j 
az andrásfalvai becsületes polgárok
nak nem kell a szomszéd városba ■ 
szaladgálniok, ha egy-egy levelező
lapot, vagy csomagot akarnak útnak 
bocsátani távollevő kedveseik után.
A kh. jelzés mellett a 2685-ös számot 
olvassuk. Megnézzük a magyarázatot I 
és megértjük, hogy annyi katasztrális 
holdból áll a nemes község határa. 
Hirtelenében egy kis számvetést csi
nálunk s hamarosan megállapítjuk, i 
hogy mindegyiknek jut néhány holdnyi \ 
birtok, tehát a község lakossága nem j 
szegény. Mivel pedig bizonyára van 
néhány zsellér sorban élő napszámos i



1915. július 25. HARANGSZÓ. 11.

>

ember, ki párban tartott erős lovai
val fát szállít az erdős hegyekből a 
szomszéd város nagy fametszőjébe, 
hát bizonyosan akad köztük néhány 
tehetősebb gazda is, kinek bővebb 
mértékkel jegyezték tele a birtokívét 
mikoriban a telekkönyvet korrigálták 
a városi urak. Azt is pontosan kiol
vassuk abból az akkurátus nagy
könyvből, melyik városba megy pö- 
rösködni igazát kereső atyánkfia, ha 
egy száz koronás bankó erejéig ker
geti az igazságot, meg hogy melyik 
város nevét kiáltja be a vasúti pénz
tárba, mikor a tekintetes törvényszék 
elé felebbezi pörös ügyét.

Nagyszerű, pontos könyv és mégis 
olyan sok mindent elhallgat. Például 
hiába keressük benne, hogy egy vagy 
két esztendő múlva hány százas szám
mal jelzik a lakosok számát. Mert 
bizony most indultak neki a meg
fogyatkozás utjának. Hogy késő este 
megperdült a dob s a biró zsindelyes 
háza falára kiszegezték a mozgósítási 
parancsot, attól fogva zsibongott az 
egész falu. Minden házban sütöttek, 
főztek, s a fonatos kalács, fehér cipó 
szépen odahuzódott a padlásról leke
rült oldalas mellé. Mikor azután el
indultak a legények meg az emberek, 
kiderült, hogy majdnem mindenki el
ment. De erről nem beszél a nagy 
könyv. Arról sem ejt szót, hogy egyik 
másik házban megürült a szoba s 
kicsi bölcső, eke mellől nekiindult a 
dicsőség utjának egy, kettő, három... 
Szegény biró kemény kézzel ütötte 
a nagy lepedős hivatalos irás négy 
sarkába a szeget. Mindegyik fiamért 
egy szeg, — mondta s megremegett 
az ajka. Azután jött a búcsuzkodás. 
öreg szülék, fiatal menyecskék sírva 
fordultak be a kapuba, mikor a fe
héren kavargó porfelhő betakarta a 
katonaládát cipelő, daloló csapatot. 
Hát azt kicsoda mondhatná meg, 
hány kis lány virrasztotta át azt az 
éjszakát, meg azóta is az utánavalókat 
s hányszor sírták el imádság helyett 
a szívük egyszerű sóhajtását: én Is
tenem, én édes, jó Istenem ! . . .

De még ezen felül is sok minden
ről hallgat a vaskos könyv. Egy be
tűt sem szól arról, hogy miért néz 
dölyfös gőggel a község régi törzs 
lakossága a később letelepedett jöve

vény családokra. Büszkén verik mel
lüket a képviselőtestületi gyűlésen, 
sőt még az egyházi gyűlésekbe is 
betolakodott az a hiú gondolat, hogy 
ők különbek a másikaknál. Vájjon 
miért ? kérdezték már százszor és 
ezerszer. Hát a múlt jogán I

Arról sem beszél a vaskos könyv, 
hogyan kerül az a kicsiny nádfedelü 
kunyhó ott a falu derekán, két egy
formára épített, büszke tartású cse- 
répzsindelyes ház közé. Az utca is 
lejt, hát az egyik majdnem hogy 
agyonnyomja a kis vályogfalu tömés 
épületet, melyen a háztető súlya, fer
dére nyomintotta az üvegszem nélkül 
maradt, szegényes ablakot. A másik 
cserépzsindelyes ház a kunyhó másik 
oldalán terpeszkedik. Alacsonyabban 
fekszik ugyan, de magas falával, cif
rára festett homlokával mégis csak 
kegyetlenül ráfekszik a kis nádfede- 
lesre. Utca felől meg éppen kiáltó az 
ellentét. A cserépzsindelyes házak 
mellett kőlábakra épített hivalkodó 
kerítés pompázkodik. Gyönge zöldre 
festett deszkáin szépségesen, virít a 
piros tulipán. A vicispán kertjében 
sincs ennél szebb és még hozzá a 
vicispáné hamar elhervad, de ez télen 
is gyönyörködteti a szemet. A nád- 
tedeles mellett szűkre szorult, bar
násra rothadt, düledező deszkakerítés 
húzódik. Csúfítja az utcát, botrán- 
koztatja az arrajárót. Beljebb is nagy 
a különbség. A cserépzsindelyes házak 
mellett széles udvar fut hátrafelé, míg
nem beletorkolik a tágasra épített paj
tába. Oldalt gyönyörű istálló épült, 
három ajtós istálló. Cifra cement lapok
kal van fedve a teteje. Legszebb a 
faluban. A nádfedelesnek nincs paj
tája, sem istállója, egész belsősége alig 
néhány száz öl, az is rászalad a te
lek végén csörgedező kis érre. Négy 
liba gágog a sárgára égett, csupasz 
gyökerű, csomós fű vön, ennyi az 
egész. Hát az nincs benn abban a 
vaskos könyvben, hogy hogyan ke
rül egymás mellé ez a három ház.

A számok meg jelek közt arról 
sem találunk semmitse, hogy lenn 
az eleven sövény ama részénél, ahol 
ritkásabb a galagonya ága, miért 
raktak egymás mellé kecskelábas lé
ceket. Meg hogy még lejebb, miért 
huzattak még egy deszkát az amúgy

is elég magas kerítés tetejére ?
Bizony, ebből a sok betűből, meg 

számból csak azt értjük meg, hogy 
nemes Andrásfalva község 180 la
kóházában 846 emberfélék dicséri 
csöndesen, avagy hangosabban az 
Urat, de nem értjük meg, hogy mi
kor zászló alá ment a falu eleje, 
miért sirt a nádfedelü kunyhó ki
csiny szobájában olyan szívet tépőn 
egy szegény, fehérhaju asszony, 
meg hogy miért surrant az udvarra 
a mellette levő szép házból egy fe- 
hérarcu leány s miért szorította 
olyan boldogan kebléhez azt a viola
szálat, mi ott feküdt a poros udva
ron s messzire elhintette édes illatát. 
Honnan került oda ? A közelben nincs 
virágágy, az eperfáról sem hullott, biz
tosan nem. Hanem a szegény asszony 
ablakában ott áll egy kifosztott violás 
cserép, csak a zöld levele búsong nagy 
árvaságában. Talán a szegény ablaká
ból került a gazdag udvarára. Meg
kérdeznénk, de már becsapódott a 
fehérarcu lány után a tornác ajtaja.

(Folytatjuk.)

A ratunk...
(1915)

Harcban-álló magyar nemzet 
Adj hálát a nagy Istennek,
Mert a harcod igazságos 
A munkád is nagy áldást hoz.

Szép országod’ nézd bármerre, 
Látod, hogy az ellen terve 
Csődöt mondott: nem hal éhen 
Ez a nemzet még a télen.

Mezőinken dús az áldás,
Kövér maggal telt a kalász.
Fel, ki bírja, fel munkára,
Hívja róna dús kalásza.

Munkás kéz most sok hiányzik .. 
Embert arat az a másik:
Kasza helyett — kézben fegyver, 
Gabna helyett — hull az ember.

Hull az ellen, hull mint a mag .. 
Isten, Te adsz a magyarnak 
Győzedelmet. Karod vezet. 
Dicsértessék te szent neved.

Vándor.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 37

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A  m a g y a r  fö ld .
irta : Somogyi Géza.

Amerre csak járunk az országban, 
mindenütt ugyanazt a képet látjuk. 
A legnagyobb, legfontosabb munka 
folyik széles e hazában, amely biz
tosítja a mindennapi kenyeret: az 
aratás. Más évben fiatal erőtől, élet
től duzzadó férfiak, az idén meghaj
lott, őszülő emberek s pelyhes állú 
legények, néhol szürkeruhás katonák 
vágják, döntik sorokba a jól érett, 
rengő kalászos gabonát. Amerre csak 
járunk, síkon, völgyön, hullámzó domb
vidéken élénk, sürgő-forgó mozgalmas 
a mező, folyik a munka serényen, 
lankadatlanul, hűvös hajnalban, déli 
verőfényben, szürke alkonyaiban; 
folyik a munka úgy, mint régen, 
csak egy nem a régi: a nótaszó 1 
Nem a régi vidám, gondtalan, játszi 
kedvű. Amint a szellő el-elkapja, csak 
egy-egy szót érteni, de ez a szó min
dent elmond: Galícia. . .  Lengyelor
szág . . .  Isten veled édesanyám I. .  .

Ekkor eszembe jut minden I Mi 
volt ezelőtt egy évvel, mennyire meg
változott azóta minden ! Akkor béke, 
nyugalom, — ma rettenetes, véres 
harc. — Elrabolták nyugalmunkat, 
békénket; szövetkeztek ellenünk: a 
királygyilkos kegyetlenség, a féltékeny 
világhatalomra-törekvés, a boszúvágy, 
az álnok, kaján, gonosz érdek. Szö
vetkeztek, megtámadtak, azt hitték, 
hogy hamarosan megsemmisíthetnek, 
de öklünk kemény csapása megis
mertette velük erőnket. Más eszközt 
kellett keresni, s ekkor Angolország, 
mely elleneink közt is a szívteleneb
bek, gonoszabbak közé tartozik, mely 
önérdekből mindig megfeledkezett a 
becsületről és igazságról, kiadta a 
jelszót: ki kell éheztetni Németorszá
got és Ausztria-Magyarországot; el 
kell zárni a világtól. Azt hitték, az 
éhség megtöri szilárdságunkat, s ha 
erőtlen kezünkből kihull a kard, le- 
igázhatnak bennünket.

Ismét csalódtak. E nehéz időkben, 
mintha megérezte volna a gonoszok 
merényletét, segítségünkre jött a ma
gyar föld. Sovány esztendők után 
most, mikor legnagyobb szükség van 
mindenre, jött egy bőséges. A magyar 
föld megmutatta, mire képes: adott 
mindent bőségesen. Tavasszal kikelt 
a gabona, erősödött, duzzadt, érett, 
már kaszálják, nemsokára mint puha 
kenyér s kalács kerül az asztalunkra. 
Tudósok kiszámították, hogy a ter
més oly jó, nemcsak nekünk elég 
bőven: jut Ausztriánák és Németor

szágnak is. De nemcsak a gabona- 
termés jó. A sűrű, sötétzöld levelű 
szőlőtőkék telve csoportos, dús für
tökkel, s hozzá értő emberek azt 
mondják, régen volt oly jó szüret, 
mint az idén várható, rét, kaszáló 
zölddel, fáink rakva gyümölccsel: 
őszre • minden éléskamra tele lesz 
Magyarországon ! Éhínség minálunk ? 
Hála Istennek s a magyar földnek, 
nem lesz! Magyar testvéreim! Ezt 
tette nekünk, érettünk a magyar föld 
akkor, mikor igazságos, szent hazánk 
diadala is függött némileg a föld ter
mésétől : a világháború esztendejében. 
A magyar föld nem hagyott bennün
ket cserben, minekünk sem szabad 
őt cserben hagyni, sem háborúban, 
sem béke idején. Ezer esztendeje, 
hogy e szép országot elfoglaltuk; 
egy évezreden keresztül életünkkel, 
vérünk hullásával megvédelmeztük 
számos ellenséggel szemben ; gyakran 
„elhulltanak legjobbjaink a harc alatt,“ 
de helyükbe újak léptek, s a hon 
fenmaradt s virágzott. S most már 
majdnem egy év óta folyik a nagy 
harc, de a hős magyar katona meg
védte hazáját: a hazai földből egy 
talpalattnyit sem tudott az ellenség 
elhódítani 1 A haza földje szent föld 1 
S ti, akik e földet szántjátok, vetitek, 
művelitek, gondoljatok arra, hogy e 
földhöz „minden szent nevet egy 
ezredév csatolt,* hogy ennek minden 
hantja alatt itt élt elődeitek csontjai 
porladnak, gondoljatok arra, hogy 
ennek minden rögét őseitek kihulló 
vére öntözte. Gondoljatok erre, s 
ragaszkodjatok e szentelt földhöz 1 
Ne hallgassatok soha a csábító szóra, 
mely arany hegyeket igér, ne vigyen 
benneteket a könnyű meggazdagodás 
vágya idegenbe, tengeren túlra, ha
nem legyetek hűek e földhöz, mely 
táplált s felnevelt, s legyen sorsotok 
könnyű, gondtalan, vagy megpróbál
tatásokkal terhes, minden időben 
lebegjen előttetek a költő szava: Ha
zádnak rendületlenül légy híve, óh 
magyar I

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a  házban n incs, 
H iányzik o tt a legfőbb kinoa. 
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De Isten nem  lel hajlékot.
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Az alezredes muszkái.
A vitéz 39. gyalogezrednek egyik 

kiváló főtisztje, Zeiss Oszkár alezredes, 
akit mostanában tüntetett ki a király 
a vaskoronarend lovagkeresztjével. 
Az alezredes a háború kitörése óta 
van a harctéren s kétszer sebesült 
meg, de egy percig se maradt távol 
ezredétől. Ott gyógyíttatta magát a 
fronton, derék katonái körében. Zeiss 
Oszkárról, a háborúból hazatért ka
tonák valóságos legendákat beszélnek, 
szeretik, mert nemcsak katona, ha
nem a legjobb érzésű ember, aki 
bár német származású, csak a ma
gyar fiúk közt érzi jól magát. Egy
szer a 39-esek Nyugat-Galíciában 
egy fontos magaslat ellen rohamoz
tak. A hegyet az oroszok erősen 
tartották s úgy látszott, nehéz lesz 
bevenni. Előzőén más ezredek pró
bálkoztak a heggyel, de nem sikerült. 
Mikor ezt meghallotta Zeiss alezre
des, elővette fütykösbotját és katonái 
élére állt. Németes kiejtéssel szólt a 
vitézekhez:

— No tyerekeg, most megmuto
gatni, hogy ti vatytok harmincki
lencesek I

A debreceni fiatal és öreg tyere- 
keg-nek elég volt ez a buzdítás. 
Mint a szélvész rohanták meg a musz
kákat, akik már ismerték hírből a 
39 eseket és védekezni se próbáltak 
ellenük. A sikerült haditett után 
1600 orosz került fogságunkba. A 
vitéz bakák százával kergették le a 
hegyről az ellenséget. Zeiss alezre
des a roham után lement a közel- 
lévő faluba, ahol az ezred tartalékja 
volt, s észrevette, hogy katonáiból 
alig lézeng ott egy-két ember, ellen
ben a muszkafoglyok száma egyre 
nőtt. Keményen pattogott a miatt, 
hogy katonái eltűntek. Az egyik 
baka megadta a választ:

— Muszkafogásra mentek mind, 
alezredes úri

Zeiss körül már ekkor rajzott a 
sok orosz s hirtelen nem tudta, hogy 
őrizze meg őket. Beszaladt a lakására 
a fegyveréért, de meggondolta magát 
és letette az ölő szerszámot, fölkapott 
két nagy piszkafát és a muszkák elé 
állott:

— Nem mozogni, mert elverni ben
neteket — kiáltotta az oroszok felé 
a piszkafával, — magyarul.

És a hős alezredes három óra 
hosszat ezerhatszáz orosz katonát 
őrzött egyedül egy piszkafával, amíg 
bakái a muszka íogdosásból vissza
tértek.
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Gyermekek imája.*)
Irta : Szmodics Ülés.

„1915. július 13-án igen 
messze a lövészárokban.“

Bölcs és nagy Isten, aki atyja és 
éltetője vagy minden teremtménynek, 
gyermekeid esedező imája száll te- 
hozzád, mert az a jó édesapa, aki
nek erős karja a te segítségeddel 
védett és táplált, nincsen immár mel
lettünk I Olyan könnyű volt az élet, 
amíg ő viselte gondunkat, mikor 
szép szavait hallottuk, örömtől dobo-

*) A harctérről kaptuk ezt a szívből fakadt 
imádságot, mit Szmodics Illés, „a haza sokat 
küzdő és szenvedő fia“ írt a harctéren s mit 
a Somogy-megyei Sandon, az imádság írójá
nak négy gyermeke bizonyára könnyhullás 
közt fog elimádkozni. Ideírjuk még a levél 
azt a sorát, mely szerint „izgatottan írtam, 
mert nagyon dörög az ágyú“, de nem meg- 
rettentésül, hanem inkább biztatásul, mert a jó 
Isten bizonyára megsegiti azt, ki ágyúdörgés 
közt is egész szívvel tud imádkozni.

gott gyenge szívünk, mikor ránk bo
rult a sötét éjszaka nem féltünk, 
mert tudtuk, hogy te jó Istenünk, 
rábíztad kicsiny gyermekeidet. De 
most mióta elment, hogy megvédje 
ezt a drága hazát, együtt kesergünk 
a mi jó édesanyánkkal, mert nem 
tudjuk, mit hoz ránk a bizonytalan 
jövendő. Pedig sokszor mondotta jó 
apánk: ne aggódjatok miattam édes 
gyermekeim, nem hagy el a jó Isten 
bennünket!

Jó Istenünk tudjuk, hogy tetőled 
jött ez a biztató szó is, mert a mi 
édesapánk benned helyezte bizodal
mát. Jó Istenünk, esdve kérünk, ha 
úgy határoztad, hogy a mi jó apán
kat nem láthatnánk az élők sorában, 
ha még azt sem tudnánk, hogy hol 
domborodik a sír áldott hamvai fö
lött, nem áztathatnánk könnyeinkkel 
fej fáját és nem ültethetnénk virágot 
sírjára, óh akkor nyújts nekünk vi
gasztalást a te Szent Fiad, a Jézus

Krisztus által. Taníts minket meg
nyugvásra abban a tudatban, hogy 
mint hős ott pihen a mi édesapánk 
a többi hősökkel, kiknek sírjai felett 
a te angyalaid őrködnek és egykor 
találkozni fogunk szent országodban, 
melyet elkészítettél a mi számunkra, 
a te Szent Fiad által. Jó Istenünk, 
ha lehet, múljék el tőlünk a keserű 
pohár. Gyenge szívünk kérelmével 
hozzád fordulunk, mert tudjuk, hogy 
nem hagyod el benned bizó gyerme
keidet. Szeress és áldj meg égi 
Atyánk azzal a jó apával, akit ne
künk adtál, tartsd meg, óvjad, véd- 
jed, hogy épségben visszatérjen hoz
zánk és újból együtt imádhassuk a 
te nagy nevedet kicsiny falunk szent 
templomában és szerelhessük egymást. 
Erre segélj és ezt add meg nekünk 
a te sokat szenvedett Szent Fiadért, 
a Jézus Krisztusért.

Ámen.

A mi imádságunk.
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapi Béla.

Miért kell imádkoznunk?
Mikor arról a boldogságról szólunk, 

mely az igazi imádsággal jár, sokan 
kételkedve ingatják fejüket: „minek 
nekem az imádság?. . . Nekem nincs 
arra szükségem!8.. . Szeretnénk eze
ket kézenfogva odavezetni az édes 
atyjuk elé, vagy ha az már meghalt, 
a sírhalmuk elé, és megkérdezni 
mindegyiktől: „miért beszélgettetek 
édes atyátokkal, miért voltatok bol
dogok, ha sziveteket feltárhattátok 
előtte ?. . . 8 S ha egy pillanatra el
hallgatna ajkukon a gúnyolódás, 
egyszerre folytatnánk : „és miért nem 
beszélgettek a ti mennyei atyátokkal 
miért felejtkeztetek meg egészen 
róla ? . . . 8

Vájjon tudnának-e ezekre a kérdé
sekre feleletet adni ? . . .

Hiszen ugyanazok a nagy érzések, 
melyek megnyitják a gyermek szívét 
az édes atyával szemben, felébrednek 
a hivő ember szívében is s megnyit
ják azt a forrást, melyből az imádság 
tiszta csermelye fakad. És ha az 
ember elfelejtette azt az imádságot, 
melyre az édesanya ajka egykor

megtanítá, akkor újra megtanítja 
arra maga az élet. Odaáll az ember 
elé és alkudozást nem ismerő han
gon azt mondja: neked kell imád
koznod 1

Imádságot ad ajkunkra gyöngesé- 
günk érzete. A végtelenség világában 
milliószor kisebbek és gyöngébbek 
vagyunk, mint a porban csúszó féreg 
és mégis milliószor nagyobb a hiva
tásunk.

Az élet útján meg-megállít a 
kérlelhetlen kényszerűség. Mérhetlen 
kősziklák merednek előttünk és szé
dületes szakadékok felett keres áltál- 
vezető útat reszkető lelkünk. Az a 
nyomorult féreg tovacsúszik az aka
dályt képező porszemen, mi meg 
magunkkal tehetetlenül állunk a szik
latömbök előtt. Ha annak a féregnek 
útját egy-egy kavics másfelé irányítja, 
nem baj, de ha mi nem tudjuk be
tölteni emberi hivatásunkat, mit ér 
akkor a mi életünk ? . . .

Gyöngék vagyunk, semmik va
gyunk ! . .  mondja egy belső hang.

Ha a fényes nap nem szórja su
garait a földre, ha terhes felhő nem 
hullatja a termékenyítő esőt, hiába 
járja az ember eke vassal, boronával 
az ő földjét. A felhők járásának s a 
nap sugarainak parancsolni senki 
sem tud.

Ha ezen gondolat a maga teljes
ségében világos lesz előttünk, akkor 
érezzük, hogy dermesztő hidegével 
ránk borul tehetetlen gyöngeségünk 
érzése. Az önbizalom, az önerőbe 
vetett hit, amely oly sok embert tesz 
dölyfössé, eltűnik. És mi tehetetlenül 
valljuk b e : gyöngék vagyunk, sem
mik vagyunk!

De a lelkünk küzködése nem sem
misít meg, hanem mint a napsugár 
érintésére a szürke köd, aggódásunk 
fölenged, s mint boldog sóhajtás száll 
az égnek: „Te meglátogatod a földet 
és elárasztod azt bőséggel, meggazda
gítod azt patakkal, bő vízzel; gabonát 
szerzesz nékik, megitatod barázdáit, 
göröngyeit meglapítod, záporesővel meg
lágyítod, termését megáldod.“ (65. 
zsolt. 10, 11. v )

Ez a „Te“ megszüntet minden 
ellentétet, elsimít minden aggodalmat. 
Amit mi nem tudunk megtenni, meg
teszi a mi Istenünk. Gyöngeségünk 
tudata azt mondta: gyarlók vagyunk, 
semmik vagyunk ! . . .  De a szivünk 
kiegészítette: „Te hatalmas vagy,
Te a szeretet vagy I. . .  “

Ezt az imádságot meg kell tanul
nia minden embernek. Akármilyen 
társadalmi osztályhoz tartozzék, le
gyen bár gazdag vagy szegény, mű
velt vagy műveletlen, boldog vagy
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boldogtalan, dolgozzék bár a kezével, 
vagy az agyával, ha a szíve helyén 
van, akkor éreznie kell, hogy hiába
való minden törődésünk és haszta
lan fáradság minden küzködésünk, 
ha az Isten meg nem áldja munkánkat. 
Az eredményt, a sikert mindig ő adja.

„Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradnak, akik azt építik; ha 
az Úr nem őrzi a várost, hiába vi
gyáznak az őrizők“. (127. zsolt. 1. v.)

Mit akartok hát ?. . .  Köveket gyűj
teni, köveket hordani ? Ne felejtsétek: 
ha saját magatokban bíztok, hányt- 
vetett kőhalmaz lesz a munkátok.

Az olvasókhoz.
Szeretettel küldjük szét a Harang- 

szó második számát. Kérjük: fogadják 
szeretettel. Ne dobja félre senkise, 
hanem újítsa meg előfizetését s mu
tassa meg azzal is lapunk iránt érzett 
szeretetét, hogy új előfizetőket szerez 1 
Ha mindenki csak egyetlenegy elő
fizetőt szerezne, milyen erős és mi
lyen hatalmas lenne lapunk!

A régiek akarunk maradni. Elmél
kedésünk Istenhez vezet, vallásosságra 
int, egyház- és hazaszeretetre tanít.

Ismeretterjesztő cikkeink hasznos 
tanulságokat rejtenek magukban.

Elbeszéléseink, verseink szórakozást 
nyújtanak.

Ebben a számban megkezdjük 
Kapi Béla : A láthatatlan kéz című 
hosszabb elbeszélését, mely talán há
borús vonatkozásainál fogva is, szá
míthat az olvasók érdeklődésére.

Ebben az évfolyamban is fenntart
juk Nehéz órák c. rovatunkat, s mint 
eddig, úgy ezután is hű krónikásai 
leszünk a világháborúnak s az egy
házi és nagyvilági eseményeknek I

A Harangszó a háború alatt 
hetenként jelenik meg. A 35 szám
ból álló évfolyam előfizetése csopor
tos küldés esetén (legalább 10 példány) 
2 kor., címszalagos küldéssel 2 kor. 
50 fillér.

Kérjük az olvasók pártolását 1

A világháború eseményei.
Nagy fontosságú esemény a lefolyt 

héten nem fordult elő. Úgy látszik, 
főellenségünk az orosz, kerüli az el
határozó nagy küzdelmet. Hátrább 
és hátrább rendeli seregeinek meg
maradt használható részeit, hogy 
alkalomadtán nagyobb erővel véde
kezhessék. Előrerohanó hadainkútjába 
csak annyit állít, amennyi a katasz
trófa némi késleltetésére elengedő.

Hanem kezdjétek az építést az Úrral, 
gyöngeségtek tudata adjon imádságot 
ajkatokra, s építésiek örök templom 
lesz.

Ne mondja senki se, hogy ő nem 
szorul az Isten segitő erejére, mert 
az élet száz szenvedése és nyomo
rúsága gyorsan rácáfol.

Azt se mondja senki: ,az én
imádságom az én életem; külön 
imádságra nincsen szükségem!“

Oly teljes közösségben még sen- 
kisem élt az Istennel, mint az a Jé
zus, ki azt mondotta: „én és az 
Atya egy vagyunk!“ . . .  És mégis

A hét vége felé azonban erős tűzbe 
került ismét az orosz hadsereg, mely 
ennek újabb katasztrófájává lett. 
Nem volt nagy verekedő kedvük 
az antant többi tagjainak sem. Meg
elégelték az eddigi vereségeket. Jól 
esik mindnyájuknak egy kis pihenés 
s egy kis elmélkedés.

Küzdelem az oroszok ellen.
Pusztulás és rombolás jelzi a 

visszavonuló orosz sereg útját min
denütt. A falvakból eltávolítják a la
kosságot, elszállítják Oroszorság bel
sejébe, azután felgyújtják, lerombol
ják a falvakat, megsemmisítik a me
zők termését, hogy megnehezítsék 
győzelmes hadaink előrenyomulását. 
Azonban ami késik, nem múlik. Több 
napi szünet után Nyizsnyov tájékán, 
a Dnyeszter alsó folyásánál, győzelmes 
hadaink újra megindultak, az orosz 
ellenállást megtörték s diadalmasan 
haladnak előre. Pflanzer-Baltin serege 
átkelt a Dnyeszter északi partjára 
s az oroszokat megverte. Tizenkét 
tiszt, ezerháromszáz főnyi legénység 
és három géppuska került a győzők 
kezére. A hét második felében fenn 
északon Hindenburg is megmozdult. 
Elfoglalta Prasznisz városát s mind
jobban előrenyomult Kurland belsejébe. 
Az orosz sietve rendelte ide megvert 
hadait. Az eredmény nem lehett 
más, mint teljes pusztulás. Prasznisz- 
tól északnyugatra és keletre a néme
tek áttörték az ellenség három egy
más mögött levő vonalát s Narev 
felé szorították vissza. Ugyanekkor 
vereség érte az oroszokat a Búg és 
Visztula között is. Közel harminc
ezer fogoly, tizenhat ágyú és hatvan
két gépfegyver jelzi az oroszok nagy 
vereségét és Hindenburg hatalmas 
hadvezéri erejét.

Mindez azt jelenti, hogy néhány 
napi pihenés után általános támadá
sunk újra megindult s az orosz harc
téren rövidesen döntő eseményeket

élete minden nagy eseményénél, min
den csudatételénél ő hozzá fordult 
és imádkozott. Istentől kért erőt.

A mire az „ártatlan bárány“-nak, 
a világ Megváltójának szüksége volt, 
nélkülözhetjük-e azt a mi, gyarlóság
ban vándorló, bűnös emberek?

És mikor Jézus Isten erejével vég- 
hezvitte a csudát, nem a térdreboruló 
tömeget látta, hanem az erőt adó jó 
Istent és szívét nem a büszkeség, 
hanem a hála érzete töltötte el.

Folytatjuk .

Adakozzunk a H arangszó terjesztésire!
várhatunk. A fényes győzelmek e 
sorozata a legjobbb feleletet az antant 
embereinek calaisi határozatára, amely 
szerint a központi hatalmakat ezen
túl egyesült erővel fogják megtá
madni.

E hó 18-án ismét nagy vereség 
érte az oroszt. Erre az egész arc
vonalon megkezdte a visszavonulást. 
Vindaut a németek elfoglalták.

Az olasz harctéren
semmi jelentős esemény nem történt, 
így szól rendesen a hivatalos értesí
tés. Az olaszok meg-megindulnak, 
bombázzák a doberdói fensik egyes 
pontjait, meg-megtámadják az Isonzó 
vagy a Dolomitok vidékén levő had
állásainkat, de eredményt felmutatni 
sehol sem tudnak. Kudarccal, vere
séggel végződik minden támadásuk.

A nyugati harctéren
szintén a németeknek kedvezett a 
szerencse. Az eredmény néhány ki
lométernyi terület megszerzése az 
argonni erdőben. Azonban katonai 
szakértők véleménye szerint e kis 
terület meghódítása a legfényesebb 
győzelem értékével bir, mert meg
nyitja az útat Verdun és Páris felé.

A Dardanelláknál
az antant seregei nem boldogulnak. 
Hiában van minden erőlködésük, 
hiában óriási veszteségük, a tenger- 
szorost elfoglalni nem tudják.

Egyéb hírek.
A franciák vesztesége az arrasi csa

tában 78.300 ember volt. — Sven 
Hédin nagyhírű svéd utazó „Egy 
harcban álló nemzet“ címmel köny
vet írt a most folyó világháborúról. 
A jeles mű magyar nyelven is meg
jelent. Most arról értesülünk, hogy 
Sven Hédin összes irói honoráriumát 
a magyar, német és osztrák Vörös 
Kereszt Egyesületnek ajándékozta.
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A z e g y h á z  k öréb ő l.

A theologia doktora. A bécsi egyete
mes evang. theologia fakultása Schmidt 
Károly Jenő pozsonyi főesperesnek a tisz
teletbeli theológiai doktori címet adomá
nyozta. A kitüntetés egyházunk egy kiváló, 
tudós és alkotni tudó tagját érte s minden
felé általános örömöt keltett.

Papavatások. Geduly Henrik tiszakerü- 
leti püspök múlt hó 27-én 4 hitjelöltot 
lelkésszé avatott, kik közül Hajdú Gyula 
és Zselezsán János Nyíregyházára, Dzurik 
Mihály Eperjesre és Farkas Győző Kés
márkra kapott segédlelkészi meghívást. 
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök folyó hó 
l  én Sopronban szintén 4 hitjelöltet avatott 
pappá és pedig Fáik Henrik, Sráner Vilmos, 
Tarján István és Zábrák Viktor végzett 
theológusokat. Scholtz Gusztáv bányakerü- 
leti püspök jún. 30-án a Kecskemétre meg
hívott Tavassy Zoltán hitjelöltet avatta 
pappá.

A betegápoló theológusok. A pozsonyi 
theológiának 49 növendéke annak idején 
önkéntesen jelentkezett beteg katonák ápo
lására. Most a hadügyminiszter a klagenfurti 
és villachi hórházakba rendelte őket. E 
hó 3-án a növendékek az Úr asztalához 
járultak és július 4-én rendeltetési helyükre 
utaztak.

Lelkészjelölés. A zalaegerszegi egyház- 
község megürült lelkészi állására egyhan
gúlag Kutak Kálmán budapesti egylim. se
gédlelkészt jelölte.

Lelkészválasztás. A mucsfai (Tolna m.) 
gyülekezet Weigel Ádám ottani h. lelkészt 
egyhangúlag megválasztotta rendes lelkészé
nek. Isten áldása nyugodjék működésén.

Lelkészbeiktatás. Folyó hó 4-én iktatta 
be Takács Elek, a veszprémi egyházmegye 
esperese Lórántffy Pétert a veszprémi evang. 
egyház lelkészi hivatalába, a gyülekezeti 
tagok, szomszédos lelkészek és a felekezeti 
különbség nélkül jelen levő városi polgá
rok jelenlétében. Az esperesnek az evang. 
lelkészi hivatalnak mibenlétéről, hűséges be- 
töltésérőlszóló tartalmas beszéde után a meg
választott ifjú lelkész szólt gyülekezetéhez 
Phil. 3.12 alapján. Feladataként Istenorszá
gának saját gyülekezete körében való oda
adó szolgálatát állította oda, hangsúlyozván, 
hogy gyülekezete boldogitásában igyesszik 
feltalálni a saját boldogságát is A jó Isten 
adjon neki éröt, kitartást, buzgalmat, hogy 
elődjének útmutatása és zajtalan, de ered
ményes munkálkodása alapján folytathassa 
egyházunk e fontos őrhelyén az egyház
építő munkásságot 1

A kemenesaljai egyházmegye június 
20 án tartott közgyűlést Celldömölkön. 
Mészáros István egyházmegyei jegyző imád
sága után Varga Gyula esperes terjesztette 
be minden részletre kiterjedő esperesi je
lentését. Megemlékezik a hadbavonultakról 
s a gyülekezetek áldásos munkálkodásáról. 
Az első hadikölcsönből a gyülekezetek 
44.300 koronát, az egyházi tisztviselők 
43.650 koronát, a nöegyletek 3900 koronát 
jegyeztek. Különös nagy buzgóságot fejtet-

I tek ki a nőegyletek, kiknek áldozatkészsége 
a legszebb dicséretre méltó. Nagy elisme
réssel fogadta a közgyűlés az egyházme
gyei belmisszió-egyesület működéséről szóló 
jelentést. Az egyesület főleg a szórványok
ra és konfirmandus növendékekre terjeszti 
ki gondoskodását.

Alapítvány, üzv. Szecsődi Ferencné 
tési lakos, hősi halált halt f ia : Szecsődi 
Ferenc emlékére, a tési evang. gyülekezet
nél 100 koronás alapítványt tett. Az elköl
tözött emlékét híven őrzi az egyház, mely
nek oltárára az anyai szív a kegyelet 
ajándékát elhelyezte I

Itthonról.
Ausztriában kormányrendelet jelent 

meg, mely sor alá hívja a 42—53 éves 
népfelkelőket, akiknek július 29-től szep
tember 30-ig lesz a szemléjük. A bemutató 
szemlén alkalmasnak talált népfelkelők be
vonulásának időpontját későbben határoz
zák meg.

A szerb hadifoglyoknak lehet csoma
got küldeni. Szerbiában levő magyar és 
osztrák hadifoglyok részére ezentúl küld
hetők öt kilogramot meg nem haladó pos
tacsomagok is. A szállítási feltételekről a 
postahivatalokban kifüggesztett hirdetmé
nyek nyújtanak bővebb felvilágosítást,

Debrecen nagylelkű határozata. Deb 
récén város elhatározta, hogy az oroszok 
által a Felvidéken elpusztított falvak közül 
egyet saját költségén felépít. A falut Uj- 
debrecennek nevezik el. Hasonló mozgalom 
indult meg Szombathelyen.

Szabad már tiszta buzakenyeret 
sütni. A kormány hatályon kívül helyezte 
a búza és rozsliszt kiméréséről februárban 
kiadott miniszterelnöki rendeletet. Megint 
süthetünk tehát keveretlen búza- vagy 
rozskenyeret.

Mindenáron katona akart lenni. Ba
lassagyarmaton sorozás volt Megjelent a 
bizottság előtt Bállá Antal őrhalmi tagba
szakadt legény is. Teljesen vak volt. Az orvos 
kimondta a szentenciát, hogy alkalmatlan. 
Erre Bállá elkezdett könyörögni: — Nem 
vagyok én vak, uraim, jártam  a vakok 
intézetébe. Tudok írni, olvasni. Ne bocsás
sanak el, mikor a haza veszedelemben van. 
Én is szolgálni akarok . . .

A sorozóbizottság urai egymásra néztek. 
Majd lehajtották fejüket s letörölték a sze
mükbe lopódzó könycseppeket.

A hűsevés korlátozása. A minisztérium 
rendelete szerint marhahúst, borjúhúst és 
sertéshúst a hét két napján és pedig ked
den és pénteken akár nagyban, akár ki
csinyben árusítani, vagy egyébként forga
lomba hozni tilos. Ugyancsak tilos e két 
napon akármilyen nyilvános étkezőhelyen 
e háromféle húsból előállított ételeket ki
szolgáltatni. A háromféle húst üzletekben 
vagy más elárusító helyiségekben sem sza
bad a hét két napján árusítás céljára 
készentartani.

Tizenegy hónapja híradás nélkül.
Sok sok aggódó lélek megnyugtatására kö
zöljük ezt a kis esetet. A mozgósítás első

napján vonult be a szabadkai 4. honvéd
huszár ezredhez Soós József gépész s az 
első menetszázaddal a harctérre ment. 
Azóta egyetlen levél sem érkezett tőle csa
ládjához. Soósné azt hitte, hogy ura már 
rég elesett harcokban, midőn most 11 hó
nap után tábori levelezőlap érkezett Soóstól. 
Ebben tudatja feleségével, hogy egészséges 
s az iránt érdeklődik, hogy miért nem kap 
hazulról levelet. Megállapították, hogy a 
megsíratott huszár tizenegy hónap óta ál
landóan a fronton van, levelet is bizonyára 
többször írt, de azok nem érkeztek meg 
Szabadkára Ez csak egy eset, de bizonyára 
van több ilyen eset is !

A rokkant katonák járandóságai. 
Egyik katonai lap közli a rokkant katonák 
járandóságait. Ezek szerint a törvénysze
rinti évenkénti nyugdíj: gyalogosoknak 72 
korona, őrvezetőknek 96 korona, tizedesek
nek 120 korona, szakaszvezetőnek 144 ko
rona, őrmesternek 168 korona, törzsőrmes
ternek 192 korona. Az országgyűlés fenti 
összegekhez a következő ideiglenes segélyt 
állapította meg a rendfokozatra való tekin
tet nélkül: azon esetben, ha a rokkant 
keresőképessége 20—50%-kal csökkent. 60 
korona, ha 50—100% kai csökkent, 120 
korona, ha a rokkant minden munkára 
képtelen, 180 korona

A lap közli a rokkant katonák hozzátar- 
tozóinak járó segélyt A rokkant törvényes 
felesége részére évi 60 korona, a rokkant 
minden (házasságon kívül is született) gyer
mekének 60 korona, a rokkant apja, anyja 
vagy nagyszülői után egyenként 60 korona, 
illetve 120 korona.

A harctéren elesettek, eltűntek vagy 
meghaltak után fizetendő járandóságok a 
következők: Az elesett özvegye és árvái 
részére járó törvényes évi nyúgdijak.

Rendfokozat
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Gyalogos 108 — 48'— 72'—
Őrvezető 144 — 49 — 72-—
Tizedes 180 — 4 8 - 72 —
Szakaszvezetö 
Őrmester kisebb

216 — 48 — 72—

illetékkel
Őrmester nagyobb

270 — 48'— 72—

illetékkel 360-- 48-— 72 —
Törzsőrmester 450-- 48 — 72—

Ezenkívül az özvegyek és árvák ideigle
nes évi segélyt kaphatnak, tekintet nélkül 
a rendfokozatra. A segély az özvegy részére 
120 korona lehet s a gyermekek járuléka 
12 koronától 36 koronáig változik.

A  n a g y v ilá g b ó l.
A görög király egészsége már teljesen 

helyreállt.
Pusztító vihar Amerikában. A Missio- 

uri, Indiana és Ohió államban dúlt szélvi-
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har és felhőszakadás emberéletben és va
gyonban nagy kárt okozott. Az egyik he
lyen a vihar ereje egy személyvonatot emelt 
ki a sínekből. Számos vidéken a búzater
més az utcákon hever, a hová a földekről 
sodródott. Cincinattiban a viharnak 20 em
beráldozata volt. Az Ohio folyóban két 
uszályhajó elsülyedt és számos ember a 
vizbefulladt. Elpusztult azonkívül huszonöt 
ház is.

Nehéz találkozás. Egy olasz lap írja a 
következő esetet. Az Isonzo mellett folyó 
harcokban egy helyen rohamra került a 
sor, a melyben két ellenséges csapat bajo- 
nettel rohant egymásnak. A harc hevében 
az egyik olasz katona egyszercsak eldobta 
fegyverét és nagyot kiálltott a szemben álló 
osztrák katonára: felismerte benne a sógo
rát, aki nemrégiben vette el feleségül a n ő 
vérét. Az osztrák katona is eldobta fegyve
rét és az olasz lap szerint a két sógor 
sírva borult egymás nyakába.

A zsidók üldözése. Az oroszok min
denfelé üldözik a zsidókat s rettenetes 
kegyetlenséggel kiűzik őket hajlékaikból. A 
suvalkii, kovnói és kurlandi kormányzóság
ból 280.000 zsidót űztek ki. A legtöbbnek 
csak 8 óra költözési időt adtak, úgy hogy 
vagyonuk is ott veszett.

Franciaország hadikiadásai. A fran
cia kamarában a hadügyi előadó megálla
pította, hogy Franciaország hadügyi kia
dásai havonként 2000 milliót tesznek ki. 
A háború kezdete óta 30.000 nyugdíjkér
vényt nyújtottak be.

Az angol toborzás. Úgy látszik Anglia 
nem sokra megy katona toborzásával. Pe
dig ugyancsak mindent megkísérel. Újab
ban ingyen telket Ígér a katonáknak Ka
nadában. Persze olyan helyen, ahova úgy 
is kell az ember.

Tizennégy hónappal ezelőtt.. .  »Fel- 
Béged személyében népemmel együtt a hű 
és erős barátot tisztelem. A szövetség, 
amely oly sok év óta, szerencsésen köti 
össze két államunkat közös szövetségesünk
kel, mindmáig Európa békéjének legerősebb 
bástyája. A kötelékeknek, amelyek bennün
ket összekötnek, meg kell ujulniok e szö
vetségben való bizalom és népeink érzése 
révén, amelyek, a múltban a nemzeti célok 
hasonlósága utján találkozva, most át van
nak hatva a jövendő békés fejlődésre való 
akarattól. Ezekkel az érzésekkel emelem 
poharamat Felségedre, a császárné ő felsé
gére, az egész császári családra és dicső
séges nemzetére.“

Ezt a pohárköszöntőt nem az angol 
király mondotta az orosz cárra, hanem 
III. Viktor Emánuel olasz király II. Vilmos 
német császárra, még pedig — amint azt 
egy szorgalmas berlini újság megállapítja
— nem is olyan régen : tizennégy hónappal 
ezelőtt, 1914. március 16-án, a „Hohenzol- 
lern‘-jacbton, Nápoly kikötőjében. Tizen
négy hónappal ezelőtt III. Viktor Emánuel 
a hármasszövetséget az európai béke leg
erősebb bástyájának mondotta. Nem csoda, 
hogy most, amikor e szövetséghez való 
hűségét áruló módon megszegte, elhatáro
zását — mint semleges lapok is hírül adták
— ideggörcsök és ájulási rohamok között 
írta alá.

A h arangsző  te rjesztésére  be
folyt pénzen ingyenes példányokat 
küldünk a kórházakban levő sebesült 
és beteg katonák részére!

A H arangszó perselye.
A H A R A G N SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére a következő adományok folytak 
be : ifjú Somogyi János Ászár 1 K, Kováts 
Márton (tagi) Lébény 3 K, Teizl Ilonka 
Sárosfa 2 K, Fodor Antalné Tokorcs 1‘50 
K, Zongor Sándorné Edve 1 K, Takács 
Jánosné Miskolcz 1 K, Perlaky István Po
zsony 1-50 K, Trepács Rezső Kiskőrös 50 
f, özv. Geduly Ferencné Tápiószentmárton 
1 K, özv. Papp Józsefné Győr 2'50 K, özv. 
Neubauer Antalné Budapest 2’50 K, Mes- 
terházv Sándorné Rábaszovát 50 f, özv. 
Csépi Pálnó Pécs 2 K, özv. Gérnyi Péterné 
Körmend 60 f, Pónya István a harctérről 
12 K, Halász István Sopron 1 K, özv. Edvy 
Andrásné Edve 50 f, Edvy Irma Edve 50 
f, Nitschinger Pál theol. halig. Pozsony 50 
f, Kakas József lelkész Dabrony 2 K, Szép 
Imréné Tét 5 K, egy bobai névtelen 2 K, 
Győrfty Lídia Boba 2 K, özv. Rácz Má- 
tyásné Sárvár 1 K, Mészáros László Fel
sőság 2 K, Mátis József Beled 1 K, Rey- 
meyer András Dévényujfalu 50 f, ifjú Lé- 
nárt Lajosné Felsöszeli 1 K, Sztik Gusztáv 
ev. lelkész Felsőpetény 1 K, Kolcsava 
Lászlóné Czegléd 150 K, Sándor Endréné 
Keszthely 2’50 K, Haramia Erzsébet Kő- 
szegdoroszló 50 f, Gazdag György Őrsi 
szőllőhegy l -50 K, Kirnbauer Lajos állo- 
másfönök Gyanafalva 3 K, Dsubán Józsefné 
Köhida 50 f, Pamasek Istvánná Csütörtök 
50 f, Gyurácz István (felső) Gór 2 K, Csite 
Sándorné Gór 1'50 K, Ments Lajos Mester
háza 50 f, Lórántffy Károly Bő 2 50 K, 
Tóth János Sajtoskál 50 f, Takács Józsefné 
Hegyfalu 2 K, Kovács István Rábaszentmi- 
hály 1 K, Major István Rábacsécsény 2 K.

Összesen : 74 60 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

D. K.-né Verebély. Meghatva olvastam 
levelét. A kenyérkeresőtől megfosztott család, 
melyben a hitves kis gyermekekről, erőtlene- 
dett édesanyáról gondoskodik, mindig a leg
komolyabb gondolatokat ébreszti lelkemben. A 
sok külső gondot fájdalmat keltőn megnöveli 
az a szomorú tudat, hogy a szeretett férj 
orosz fogságban szenved. Bizonyos, hogy az 
önök kenyérkereseti osztályának helyzete a 
legnehezebb. A gazdálkodó nyer némi ellen
értéket a termények kedvezőbb értékesítésében, 
bizonyos kereskedelmi és ipari ágak is nagy 
forgalmat mutatnak. De azoktól, kiknek ke
nyérkeresete személyükhöz van kötve, a há
ború igazán mérhetetlen sok anyagi áldozatot 
követel. A családok léte ezeknél van leginkább 
veszélyeztetve, mert nincsen az az államsegély, 
mely a családfőt pótolni tudja. Annál nagyobb 
megnyugvással olvastam levelében, hogy nem 
esik kétségbe. Ha a nagy távolság elzárja 
előle a templom ajtaját, templommá teszi ott
hon családi hajlékát. Imádkozásban, vallásos 
iratokban keresi az erőt, vigasztalást. És nem 
hiába I Úgy írja: „odaadóan kérem a jóságos 
Isten megsegitő kegyelmét, hogy ne hagyjon 
magamra a kísértések idején, hanem álljon 
őrt mellettem, hogy el ne csüggedjek. De meg 
is engedte érnem, hogy milyen nagyon közel

áll most hozzám.“ Úgy e, hogy magával volt 
mindig. Akkor is, mikor „nem volt hajlékában 
egy falat kenyér s egy fillérnek nem volt az 
ura“, úgy-e, akkor is az ő megsegítő kegyel
mét érezte ? És talán ebben a nehéz szenve
désben közelebb jutott Istenhez, mint a nyu
godt boldog napokban. Lássa, ez is az Isten 
áldása. Ez a szép virág a kereszt tövében 
nyílik. Arra kérem : ne csüggedjen ezután sem. 
Hordozza megpróbáltatását hittel. Az igazi hit
ben megvan a türelem és az engedelmesség 
is. Van benne erő is. Az igazi hit maga egy 
hatalmas lelki erő. A szentírás legyen a hit 
forrása, az imádság annak táplálója. Végtele
nül örülök s ebben látom sok munkám leg
szebb jutalmát, hogy a Harangszótól nem akar 
megválni, mert amint mondja, annak cikkeiben 
sok vigasztalást talál. Nem is fog hiányozni 
asztaláról sohase ! Isten áldását kérem mind
nyájukra. Erősítse, vigasztalja, őrizze meg 
kedveseit s vezesse haza a fogságból az urát, 
gyermekei apját I — H. S. Várpalota. Kö
szönöm fáradozásodat. Te csak megmaradsz 
a régi, szép eredmény mellett. A jó Isten 
áldjon megl — É. J. Nemescsó. Ugyanazt 
kellene mégegyszer leírnom. Köszönet minde
nért. Üdv. — Gy. J. Gór. Lássa, saját ma
gán tapasztalta a békességestűrés áldását. 
Várni kell ludni, de nem önmagunkat és ve
lünk együttélőket gyötörve, hanem imádkozva. 
Szívből örülök a jó híreknek. — G. E. Tés. 
Köszönet. Levélben többet. Üdv. K. S. Sze
ged. A Hadifoglyok után tudakozódó irodához 
tessék fordulni, Bpest, IX- Üllői út 1. — H. 
M. Czegléd. Az aratási, takarítási szabad
ságok dolgában a földmivelésügyi miniszter 
7256. számú rendelete intézkedik. Nagy szük
ség esetén, ha a katonai érdek azt megengedi, 
6 heti szabadságot is adnak. A folyamodáshoz 
községi bizonyitványt kell csatolni, melyet a 
főszolgabíró véleményez, azután a főispán 
terjeszti fel a minisztériumhoz. Ezt kellene 
megpróbálni.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Úgy fizessen számára elő a 
HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Szentgotthárdhoz tartozó alsórönöki 
egyház szept. 1-én betöltendő tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom 
törvényszerű. A német nyelv ismerete 
szükséges. A pályázat határideje au
gusztus 7. A kérvények Czipott 
Géza iskolaszéki elnökhöz Szentgott- 
hárdra (Vas m.) küldendők.

Wellisch Béla
könyvkiadóvállalata

S Z E N T G O T T H Á R D  (V asm egye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: 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 1

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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f?a majd a hehe őrangyala  leszáll 
A  perlői elázell h a r ctérre:
A  gepfegyoer R allegása  elhal,
3  elném ul az ágyúit zenéje.

tJenneft majd rebegna lá r m á s  renateft 
Y elü li persenyez az eszi szél.
3  egyre lárelabbrél k iá ll u tá n u n k :
A z  elhagyott, árpa csatatér

•—  E s  tapasszal a síri m ezőben át 
E gyeln e repül darú, gólya.
M intha csalt keresnék, h egy  merre, k inek  
Man haza-üzenni palája.

A h arangszó  terjesztésére  b '-
> f°tyt pénzen ingyenes példányokat 

küldünk a kórházakban levő sebesült 
és beteg katonák részére!

Rejtekforrások.
I r ta : Németh Károly.

„ A pusztában víz fakad és patakok 
a kietlenben; és tóvá lesz a délibáb, 
és a szomjú föld vizek forrásivá.“ 
Esaiás 35, 6. 7.

Kietlen pusztaság közepén áll az 
ótestámentom nagy prófétája. A ki
szikkadt talajnak kérge cserepes; a 
föld repedései, mint megannyi tikkadt, 
szomjú ajak, üdítő, életárasztó italért 
liheg. A távol láthatár fölött árnyas 
ligetekkel, hűs hullámokkal játszik a 
csalóka délibáb. Sivár, csüggeteg, 
terméketlen környezet; bénító, ólmos 
hőség; elernyedt, szárnyaszegett 
akarat.

De íme az élet csak elrejtőzött; a 
lélek nem szállt el, csupán aluszik; 
az erő nem lett gyöngeséggé, csak 
nem működik. Az a kietlen puszta, 
szomjú föld tele van bőséges aratást 
kínáló csirákkal. Csak viz kell, és 
megindul a tenyészet, örül a puszta
ság és virul mint a rózsa. De honnan 
várjunk vizet, miből töltsük meg a 
kiszáradt öntöző csatornákat?

Sokan az eget nézik; kémlelik a

a tenyérnyi bárányfelhők foszlányait, 
melyek néha megjelennek a föld pe
remén, de azután hirtelen elszállnak, 
mint a reggeli álom és a nézők kábult 
fejjel, síró szívvel nézik tovább a 
kérhetetlen, acélkék boltozatot.

A próféta nem áll közéjük, ő  az 
életet a földbő', a kőkeményre száradt, 
meddőnek látszó földtalajból várja. 
Nem az oly sokáig magára várató, 
hirtelenül jövő eső, nem a tovaszálló 
felhők hozzák meg a virulást, hanem 
a föld méhében elraktározott vizek, 
a föld mélyéből fakadó forráspatakok.

A felhők futását, a szelek járását 
lesed-e te is bús, elepedt, kifáradt, 
meggyötört vándortársam az élet ki
etlen pusztáján ? A délibáb összeomló 
nagy birodalmak képét rengeti a le
vegőben, kósza békehírek távoli fu- 
valma bő eső áldásával kecsegtet, 
mégis azt mondom néked, ne állj be 
a nézők közé. Bizony, bizony a te 
életed pusztája is virágozni fog, mint 
a rózsa, és Libano cédrusaival uj
jongva örvendezel majd te is. Hanem 
a bűvös erő, mely teremteni tud, nem 
kivülötted van; szívedből kell a for
rásnak kibuggyani, onnan fakadnak 
az életadó patakok. .Meghaltatok, és
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a ti életetek el van rejtve.“ Ezt az 
elrejtett életet keresd. „El van rejtve 
együtt a Krisztussal.* A Krisztus is 
a pusztaságban kinyílott rózsa. A 
Krisztus keresztjén az élet örökzöld 
repkénye virul. Mert a Krisztus is 
nem a felhőket nézte; a szív mély
ségeiből feltörő forrás adta neki az 
örök életre buzgó vizet. „A ti életetek 
el van rejtve együtt a Krisztussal az 
Istenben.“ Az Isten az életnek elrej
tett forrása. Az Istennél van a kegye
lem, áldás, erő, békesség, nem úgy, 
amint e világ adja, mely elmúlik és 
vele együtt minden dicsősége porrá, 
hamuvá enyészik, hanem örökkévaló
an, elmúl hatatlanul. Az Isten adta beléd, 
a felületen oly meddőnek látszó szí
vedbe, az elrejtett életet. Krisztussal 
együtt rejtetett el, Krisztussal együtt 
megtalálod. Akkor azután „tóvá lesz a 
a délibáb és a szomju föld vizek for
rásaivá“, keresztednek száraz fáján 
rózsa nyílik, s a merre jársz, tenyé
szet indul, kalásztenger reng és ha 
felemeled szemeidet, azt látod: íme 
itt az aratás. Mert a rejtett források
nak az az előnye van, hogy azokat 
a hévség ki nem szárítja, a futó ho
mok be nem temeti, mérges csirák 
meg nem fertőztetik. A rejtett forrás 
nem száll el, mint a nyári felleg; nem 
csal meg, mint a délibáb; nem kár
hoztat várakozó tétlenségre, mint az 
erő. Ha megtaláltad, olyan vagy, mint 
az élő vizek mellé plántáltatok ter
mőfa, mely meghozza gyümölcsét. 
Ahol pedig gyümölcs van, ott meg
szűnt a pusztaság. Miden keresztyén 
egy-egy oázis lehet a sivatagban. 
Légy te is az. Ne várd az esőt, ne 
lesd a felhőt ; a tápláló vizek Krisz
tussal együtt Istenben vannak elrejtve. 
Keresd fel az Istent és élsz. „Azoknak, 
akik Istent szeretik, mindenek javokra 
vannak.“

Kérdések, m egoldások.
Elbeszélés. Irta: Gáncs Aladár.

I.
— Ejnye, öreganyja, ejnye I Már, 

hogyan beszélhet olyanokat ilyen 
gyereknek ?

—  De bizony, csak hadd tudja 
meg, milyen cudaros ez a világ ! Hadd 
tudja meg, miért pirosak azok a há
borús kártyák, azok a tábori lapok. 
Hadd tudja meg, hogy még az apja 
vére is pirosíthat rája, hogy nemso
kára az apja vére jöhet meg rajta. 
Valahol talán már jön is. Valahova

eddig már meg is ment. . .  Elhiszem, 
teneked könnyű. Te még fiatal vagy. 
Ha megöregszel is van gyereked egy 
öllel. Ha csak az kell, úgy-e, lehet 
rá még eggyel ? Azok eltartanak. Azért 
nyugodsz is meg te oly hamarán ab
ban, hogy az Isten így, hogy az Isten 
úgy. Azért dudolgathatd te most is 
azt az éneket mindenre: „ Mind jó, 
amit Isten tészen. . . "  Olyan jáborul, 
mintha magamfajta vénasszony lennél. 
Hát, amit az Isten tesz, az jó lehet. 
De tudd meg, olyan kevés van ezen 
a világon, amit az Isten tesz bele. 
Hidd el — azon menék én minden
hogyan egy idő ó ta : talán semmise. 
Azzal is vigasztald magadat, hogy a 
hazáért. Aztán nem emészted maga
dat tovább és úgy teszel, mintha, ki 
tudja mi jót csinálnál vele, pedig azt 
is tudd meg, hogy én már eleget él
tem, de a hazával még sehol nem 
találkoztam. Urak, azok vannak, azok
kal már volt találkozásom és tudom, 
most is, hogy csak azok késztik rám 
a nyomorúságot. De haza, ilyenre 
nem emlékezem, ilyen nincs, én mon
dom neked. Ez megint csak olyan 
kitalálás, ez megint csak amolyan 
költemény. Csak persze neked könnyű 
is, jó is, ha ezt mondhatd. Elég volt 
úgy-e már a fiamból 1 Hamarébb jut
hatsz igy máshoz. De én, de én nem 
tudhatok magamnak más fiat. Csak 
egy volt. Mi lesz velem, ha az is 
odavész, ki ad énnekem kenyeret ?

Erre már ki kellett emelnie ráncos 
két kezét a mosóteknőből s azon 
vizesen feltörült velük a szeméhez. 
Közben úgy is ellassúlt kerepelős 
nyelve, s most mintha minden szóját 
külön tüdőre venné, tette hozzá:

— Szegény, egyetlen, jó fiam I
És itt az egyetlennél furcsát bugy

borékolt a hangja, maga is megrez
zent kicsit tőle. Eszébe jutottak régi
régi dolgok. Mintha félni valója lenne 
azon a szón, sokáig nem merte szá
jába venni, így kihangoztatni pedig 
soha többé.

— Jól van, jól, öreganyja I — fe
lelte csititón a fiatal asszony. — Hát 
persze könnyű nekem. És Isten úgy 
ne adja, de négy apátián árvával sem 
lesz majd igen nagyon nehéz. Hi
szem is, hogy könnyebb lesz : ha Is
tennel ; mint majd magának: ha Isten 
nélkül. De lássa, csak azt mondja 
meg, mi könnyebbsége van abban, 
hogy ilyenekkel zavarítja meg ennek 
a kis leánynak a fejét ? Mire való ez 
a sok elkeserült beszéd ? Hogy meny
nyivel lesz tőle könnyebb a bajának ?

Az öreg nem felelt. Talán még 
mindig akkörül az éles szó körül

kóválygott a feje, talán, hogy az ki
csit elvette kedvét a többitől is. A 
fiatal asszony pedig nem akart bele- 
csingálódni nyelvébe az ura anyjának, 
nem vette szóját pörös akarattal. 
Még csak abban sem fordította visz- 
sza rája a szava ütését, hogy öreg- 
anyó meg csak azért akarja kitagadni 
az Istent a háborúból, ki a világból, 
mert neki valami most nem jó. Csak 
azért. És hogy csak azért nincs haza, 
úgy-e, mert ő most nem szereti, hogy 
van: csak azért.

Megelégedett az elhallgatásával. 
Most hogy nem volt épen rossz asz- 
szony az öreg anyó. Még a menye 
sem mondta róla soha. Inkább csak 
a szájában fészkelt a hiba, hogy ha
marosan — ha elkezdett — sokat 
tudott kicsit mondani. Az Istennek 
sem igyekezett soha hántására nagyon, 
csak mégis azok közé tartozott, aki
ken félszádadot iró templombajárás 
sem fog valami mélyet.

Nem is maradt volna ennek az 
egész beszélgetésnek vastagabban 
nyoma, ha csakugyan belé nem ka
var egye — mása annak a kis lány
nak a fejébe. Még az öreganyó sem 
csinált belőle magának különösebb 
dolgot. Nem olyan földből gyúródott 
a lelke, hogy felejthetetlen, termékeny 
barázdát engedett volna az ekéje előtt 
annak az egy szónak. Azért erre em
lékezett legtován. De aztán megszokta, 
nemsoká már azt se igen tudta, mi
ért is nem szabad neki, hogy hango
sat mondjon a szóval. No de annál 
mélyebben szántott ez az egész jele
net Bözsike lelkének puha földjébe. 
Nem értette meg ugyan minden izé
ben, mégis felejthetetlenül odakarco
lódott rája.

Szorongó érzések verték által a 
lelkét, szomorú képek hasogatták fel 
a képzeletét. Felt, hogy az öreganyá
nak lehetne igaza; félt, ha az öreg
anyjának találna igaza lenni. Mintha 
azoktól a piros tábori lapoktól meg- 
véreződnék neki az Isten szép arca. 
Félt, hogy ezentúl csak ráncolt hom
lokkal nézhet a világba. Hogy az 
édesanyja sem tudott semmit ellene, 
hogy az anyja sem merte szavát 
emelni jobban az Istenért! És úgy 
érezte, mintha neki kellene megvé
denie az Istent, lemosni arcáról a 
rájamondott sok vért. Hogy ő nem 
hagyhatja ezt annyiban, mert ő ezt 
nem így imádkozta eddig. Féltette az 
Istent s egyre-egyre úgy volt vele, 
hogy tennie kell érte. Valamit, ha 
lehet. Valamit, ha tud. Hogy ne kéne 
félni attól nagyon, öreganyjának ha- 
hogy lenne az igaza.



1915. augusztus 1. HARANGSZÓ. 19.

II.
Azóta már nagyot ment az idő. 

^  De nagyot ment benne Bözsike is : 
az Istenért. És a ráncolt homloka 
szinte napról-napra simult, és szo
rongó lelke, mintha csak éjről éjre, 
mindjobban felenyhült. Pedig még 
nem volt vége. Még reménység sem 
mutatkozott a békére. Csakhogy azóta 
már sokat figyelt ezen is, azon is, 
sokat a templombajárásokon, az ének
léseken, sokat a pap beszédén. De 
legtöbbet mégis azok a tábori lapok 
derítettek rajta, amelyeknek pírjával 
akkor úgy megkomorították az életét. 

• Mert, amint azok időnként-közönként 
egymásra jöttének, egyszercsak azt 
kezdte észrevenni róluk, hogy azok 
telis-tele vannak az édesapja hála-is
tenes fohászkodásaival, hogy épen 
nem az öreganyja káromkodásaival, 
hogy épen nem az öreganyja károm- 
kodós hangja szól piros ajkairól. Az 
sem kerülte figyelmét, hogy az öreg
anyja is felhagyta a vérmondást ró
luk lassacskán s hogy néha úgy tett, 
mintha mégis csak nem neki lenne 
az igaza. És Bözsikére az az érzés 
suhant, hogy azoknak a lapoknak az 
arca nem is a vértől, inkább a hála
istenek mosolygásaitól és az Isten- 
velünk boldogságától pirosodik el, pi- 

** rul ki.
Már épen azon volt, hogy egy este 

lámpafujás után szóra kezdi a dol
gát anyjának, meg az öreganyjának, 
valahogy így:

„Édesanyám, öreganyám, maguk 
épen úgy beszélnek, mintha tavaly 
szegény Juliskának nem is halt volna 
meg az édesapja itt a szomszédunk
ban. Mintha nem is maradt volna 
árván negyedmagával, szegény édes
anyjuk meg özvegyen, s még hozzá 
ott van a Kata néném is, csak az az 
egy fia maradt öregségére s azt is 
eltemette. És mégis megvannak jól, 
senki sem szenved náluk szükséget, 
az Isten oly szépen viseli gondjukat. 
Pedig akkor még nem volt háború. 
Édesanyám, öreganyám, ne tegyen 

1 úgy, mintha még sohasem esett volna 
az meg senkivel, ami velünk, — Is
ten úgy ne adja — minden percben 
most megeshetik 1 Majd csak megle
szünk mi is, nem kell azért rosszat 
gondolni Istenre. Azonban mi is meg

növünk, a Jóska tnár így is sokat 
tud segélni. Csak az Istenbe bízzuk 
magunkat, akkor mindenhogyan jó 
lesz nekünk. Hogy hát az édesapám
nak ? öreganyám, édesanyám, hát 
nem úgy tudják maguk, hogy aki 
meghal, Isten szine elé jut az? Hát 
lehet az valami rossz dolog ? Hát 
szabad e nekünk mindenáron csak 
kívánni és az t: csak a mi apánk ne ? 
Igaz, mondják még más is érheti sze
gényt, még más is borulhat reánk. 
Hogy hazajön, de nyomorék mód
jára. És több lesz belőle a bajunk, 
mint az örömünk. De édesanyám, ha 
nélküle elbírjuk az életet, amint más, 
elbírjuk akkor valahogy vele is. Majd, 
hogy talán annál inkább közibénk 
jön az Isten.“

Ilyesmi szókkal, csak tán még 
gyermekesebb szájjal készült tenni 
az Istenért valamit, ahogy ő tudott, 
mikor egy estennen szomorú, nehéz 
arccal jött meg libáival a rétről.

— Mondja csak, édesanyám, — 
suttogta feléje félig hangosan, hogy 
maga is meglepődött tőle — az is 
lehet, hogy valakinek a félkeze ve
szik ott a csatában ?

Már meg is bánta, hogy kérdezte. 
Minek búsítani vele édesanyját ? De 
az öreganyjához nem mert fordulni 
nehéz kérdésével, félt, hogy megint 
sokat tódít hozzá s úgy sem mondja 
igazán. Meg ő maga is sejtette, mi 
rá a leielet. Csak valami miatt nem 
szerette, hogy az legyen. Nem is 
várta meg az anyja szavát. Amint 
utána kérdte az, mit akar vele, ő 
már elosont s csak messziről kiáltotta:

— Semmit. Még nem tudom.
Holott épen azért futott el vele,

mert most már tudta, hogy csakugyan 
lehet. És kibújt a házból el az em
berektől, mint akinek rejtegetni va 
lója van. A világért sem mondhatta 
volna meg az anyjának, hogy miért 
kérdi. Úgy tett, mint az anyja szo
kott vele: el akarta titkolni előtte a 
nagy bajt.

Mert, hogy nagy baj volt az, amit 
ő tudott. Annyira nagy, hogy végre 
is, mit volt, mit tenni, utolsó kisérlet- 
képen az öreg anyjához ment vele.

— Öreganyám, — mondta hozzá 
másnap reggelen, ártatlan, jókedvű 
hangon, mintha csak a meséért be- I

szélne, s amellett jól figyelt, hogy 
más is meg ne hallja, — öreganyám, 
maga már ugye sokat élt a világon, 
sok mindent látott, mondja csak, 
hogyan szoktak imádkozni azok, 
akiknek nincs, csak félig a kezük ?

— Ördögadta okoskodója, már 
megint min jártatod azt az eszedet I 
Jó, hogy azon nem akadsz meg, ki
nyitja ki a templom ajtóját csonka 
apád előtt ? Hogy megy el odáig, 
hogyha nem lesz lába ? Jobb lenne 
azon törődnél, ki dolgozik majd he
lyette, vagy mivel fogjá meg az 
ekénk szarváját, hogyha tehetetlen 
nyomorúlt módjára vetődik vissza 
közibénk!

— Azon én már minden gondol
koztam. Majd mi.

És ezt olyan ünnepélyes arcon, 
hangon tudta mondani I Mintha fo
gadalmat emelne vele a most jövő 
nemzedék nevében, akikre a háború 
után annyi minden vár, akikhez ez 
a háboiú igazán csak a háború után 
ér el, akiknek ezért a háborúért majd 
csak annak múltán kell igazán ten
niük a magukét. Az öreg asszony 
persze azért nem hagyta szárazon.. 
Épen jó szegény Bözsikének, hogy 
az édesanyja még elég idején ne
szüket vette.

— Eredj, Bözsikém, hajtsd már 
a libákat.

Neki sem kellett több. Reménye 
már nem sok maradt úgy is. Szíve
sen engedelmeskedett. Az öreganyó 
persze azért csak folytatta tovább 
magában is : Utolsó mormogása épen 
akkor esett, mikor Bözsike a pitvar
ajtó előtt ballagott utcának a libái 
után.

— Hogy, hogyan szoktak imád
kozni ? Mit tudom én ? 1 Ilyen félkezü 
világot még én sem láttam, amilyen 
most lesz!

III.
Jó pár napon vitte már így emész

tetlenül nehéz bánatát libái után a 
rélre, az erdő tövébe ki. Hiába incse- 
legtek rá a piros pipacsok mentében, 
nem hallgatott rájuk, szerető napsu
gárnak nem adta mosolyát és hiába 
ispilángoztak oly szépen a fehérru
hás nyírfák bent a sötét fenyves 
mélyén, soká nem küldte nótáját a 
lábaik alá. Az őszi kétségek, a no-
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vemben árnyak borongtak meg a 
kis lelkén, mintha megint féltenie 
kellene az Istent, hogy öreganyjának 
lesz, van mégis igaza. . .

Mert azon, hogy ki nyit templom
ajtót neki, azon nem akadt meg. 
Azon sem, ha úgy kell majd elve
zetni. Még azon sem, hahogy a szo
bájukból kell érte templomot...  De 
hogy mi lesz akkor, ha nem lesz 
mivel imára kulcsolni a kezet?. . .  
Ez a nehéz kérdés, mint rakott sze
kér járása nyomódott meg a lelkén. 
Mert azon nem esett kétségbe, hogy 
ha megvakul. . .  Lehunyt szemmel 
is lehet az Istennel, lecsukott szemek
kel lehet tenni azt. . .  Ha pedig meg- 
némul ? Ő tudja már, mozdulatlan 
szájjal, hangtalan ajakkal is lehet azt. 
De hogy engedhet az Isten, hogy 
legyenek emberek, akiknek nincs ho
gyan imásat kapcsolni össze a ke
zükből ? Pedig, hogy lesznek. . .

Akkor is ott kinn volt, délutánon. 
Vajúdott szegény feje nehéz kérdé
sével és a keszkenyőjét kegyetlenül 
morzsolgatta erre is, arra is töpren
gésében. Aztán anélkül, hogy a re
ménynek valami nagyobb villanása 
kilátszódott volna belőle, fogta a kendő
jét és bepólyálta-panyókálta vele a bal
kezét. Valahogy úgy, amint lakodal
makban szokták a szakácsnék va
csora végén s befutnak könyörületért 
azzal a szesszel, hogy koldusok let
tek félkezükre: elégette a kása. Meg
képzelte, hogy most édesapja csonka 
keze van rajta is kezdte próbálni 
így, kezdte próbálni úgy, illeszígette 
jobbról is balról is, felülről, alulról, 
hogyan tudna belőle imádkozósat 
teremteni össze. De biz az nem ment 
sem így, sem úgy.

Amint így vesződik magán, egy- 
szercsak megszólal valaki mögötte.

— De büszke lettél, Bözsi, egy idő 
óta 1 Soha sem jösz közénk. Talán 
bizony. . .

— Ne bánts te is engemet Juliska 
— szakította meg, hogy zavarán 
segítsen, miközben furcsa játékos 
kezét a köténye alá rejtette. A sze
mes Julis figyelmét azonban nem 
kerülte ki a hirtelen mozdulat. Cso
dálkozott. Talán a pogácsáját dugta 
el előle? Máskor nem így szokott azzal.

— Na azért ne gondold, hogy tél 
van és megtalál fagyni a kezed 1

Bözsike látta, hogy itt legjobb lesz 
az egyenes utat venni. Úgy is úgy 
kívánta már, hogy valakinek elmondja 
a lelkét. Aztán meg, ki tudja, hátha 
ketten együtt többet tudnak hozzá. 
Elpanaszolta a gondját, el szépen 
sirósan a baját, hogy bizony Juliská

nak nem kacagás jutott eszébe, mi
kor a bekötött fejű kéz kikeveredett 
a rejtekéből. Vigasztalni próbálta, 
hogy nem kell azért ezen annyira 
kétségbeesni. Hiszen lehet imádkozni 
összetett kezek nélkül is I A jó Isten 
bizonyára nem veszi ezt számon 
olyantól, aki maga nem is tehet róla.

Bözsike kicsit megállt a szemével. 
Elgondolkozott. De nem akart meg
nyugodni ezen a megoldáson. Hogy 
ez mégsem olyan imádság, hogy 
öszekülcsolt kezek nélkül imádkozni 
az egészen más. Azért megkérte 
szépen, maradjon vele, segítsen néki, 
hogy próbálják meg együtt. Juliska 
engedett.

Végig menték szépen megint az 
összes helyzeteket, amiket Bözsi már 
összepróbált. De bizony nem sikerült. 
Már épen lemondólag el akarta venni 
Juliska a kezét, hogy nem lehet, nem 
lehet, mikor egyszercsak — Isten 
tudja, hogyan — Bözsike félkeze 
bele csusszant szomszédék Julisa 
kezébe s a két kacsóból olyan szép 
imádkozós kéz cuppant ki, hogy 
maguk is megilletődtek tőle. Mintha 
templom szállt volna el rájuk s vala- 
honnét messze orgonaszó, úgy érez
ték egymást. És különösen a kis 
Bözsike úgy azt a pillanatot, mintha 
imádkoznia kéne és hálát köszönni 
érte az Istennek. Hogy Ő olyan jó, 
hogy mégis csak: Ő jó s még sem 
engedi, igaza hogy legyen valamit 
is az öreganyjának. Mert el nem 
hitte volna, hogy az Isten nem azért 
formálta ilyenre testünket, kezünket, 
hogy imát tudjunk mi egymásunkkal 
is. Meg volt győződve arról, azért 
oly egymáshoz való a mi két kezünk, 
mert a jó Isten nem engedheti,. hogy 
legyenek sokan emberek, akiknek 
nincs hogyan imára ku’csolni kezüket. 
Mert azon most már igazán nem 
akadt fenn a gondja, hogy aztán 
majd akad-e kéz, ha kell náluk, ah
hoz a félhez. V an: hogyan. Akkor 
lesz is : mivel. Bözsike csak örült. 
Elszeppent leikéről minden szomorú
ság és megcsókolta este a félárva 
Juliskát.

Olyan vidáman ment este a libái 
után, azok nem is értették talán, mi
ért sietteti őket ma oly nagyon. Tud
ták is azok, hogy milyen örömhír 
húzza őt most haza az anyjához. 
Pedig hiába volt, mert meg kellett 
várnia vele az estét és a lámpafujást.

De aztán, aztán elkérte szépen az 
édesanyja kezét, összekereste mind a j 
kettejét imatevésre a maga két kézé- j 
vei és elsuttogta hozzá a történetet, * 
most már bujától az öröméig. !

És az nap este valahol boldogan 
imádkoztak azért: bárcsak, hogy
akadna, ha eljön a sora, valamennyije 
félkezéhez valahonnét egy imádkozós 
másik 1 Hogy fél-fél kézzel, de nem 
télszívvel. Fél-fél kézzel, de két szívvel.

Mi pedig ne féltsük a kis Bözsikét. 
ha az édesapja valahogy nem hozná 
haza egyik félkezét sem.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Második fejezet.

A történet szereplői.
A nemes Farkas család régidő óta 

úgy terpeszkedett nemes Andrásfalva 
községben, mint a százados hárs a 
templomtér kellős közepén. Nem 
mintha a famíliának a hársfához ha
sonlóan szétterülő ágazata lenne, 
mert bizony csak ketten voltak, egy 
apának két gyermeke s a családban 
folyton megismétlődő hagyomány 
volt, hogy egy-két gyereknél több 
nem szaladgálhatott, nehogy sokfelé 
kelljen osztályt csinálni, hanem mert 
olyan büszke méltósággal, tiszteletet 
követelő gőggel viselték nevüket, 
mintha legalább is királyi koronát 
hordoznának a nagy léptekkel siető idő 
té i hóhullása alá hajló dacos fejükön. 
Történelmi dokumentum nem szól 
ugyan róla, de a községben nagy 
bizonyossággal mondogatják, hogy 
valamikor réges-régen, évszázadokkal 
ezelőtt, anno. . . ,  jaj, évszámot ki is 
merne megállapítani, mikoriban még 
egy asztalnál kocintgattak magyar 
uraink a nagyságos fejedelmekkel, 
Farkas András uram kiváltságos bir
toka volt az egész község s egy 
hant nem sok, annyi se maradt 
másnak kezén. Azóta bezzeg sok 
minden megváltozott. A nagy ősök 
hívek maradtak eleik hagyományai
hoz s időnként akkorát mulattak, 
hogy egy egész utcasort leráztattak 
torkukon a tüzes hegyaljai zuhatag- 
ján. A birtok mindegyre kisebbedett. 
A kastély is mind jobban összezsu
gorodott, mig végre az árendás zsidó 
szeszfőzője költözködött a pohárszé
kes termekbe s a Farkas família le
szorult a széles gádoros, belső ud
varházba. Nem biztos, hogy és mint 
volt ez a dolog, de az már egészen 
bizonyos, hogy Farkas Gergely és 
Farkas Tamás kétszáz hold roska- 

I dozó birtokot örököltek az apjuktól, 
j  amelyen még a kéményből felszálló 
' füst is agyon volt táblázva. Velük a 
1 Farkas família történetének uj idő-
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szaka kezdődött. Nagy elhatározással 
elhagyták az úri birtokosság drága 
kedvtöltéseit, ott hagyták az úri tár
saságot, melyből különben is kikop
tak és maguk álltak gazdaságuk 
élére. Egyszerűen, szegényesen éltek 
s nem azt keresték, hogy mivel tar
toznak fényes nevű őseiknek, hanem 
a szomszéd város mezőgazdasági 
hitelbankjának. Úgy látszik az uj 
életmód hamarosan megtermetté gyü
mölcsét : a gazdaság neki iperedett. 
Kigázoltak adóságból, bajból. Mint 
ahogyan a kis csirke átbujkálja a 
kicsiny feje fölött összecsapó harma
tos füvet s a reggeli verőfényben 
boldogan száritgatja a gyönge tollain 
megcsillanó harmatcsöppet, úgy csak
hamar ők is leráztak minden terhet 
s a jólét ragyogó verőfényében süt
kéreztek.

Az egyik képviselő választás is 
nagyot lendített rajtuk. Nem ugyan 
anyagilag, mert mindketten kénye
sen becsületes emberek voltak, kik 
egy világért se helyettesítették volna 
üres szóval a becsületet, hanem te
kintély dolgában. Nyíltan a kisbirto
kosok élére álltak s győzelemre se
gítették jelöltjük zászlaját. Később 
egy kis változtatást csináltak prog- 
rammjukon. Mikor a szomszéd grófi 
birtok parcellázásakor uj házsorok 
illeszkedkedtek az eddigiek mellé s a 
régi zsellér családok egy elhatározó 
lépéssel 4—5 holdas önálló gazdákká 
lettek, kérdésessé vált: vájjon kié 
legyen a döntő szó a községben? 
A régi nemesi családok gőgösen 
mutattak az alvégre, ahonnan barát
ságosan világított az uj házak piros 
zsindelyü teteje. Azt mondták: az 
nem Andrásfalva, hanem csak Pór
falva. Igen ám, de lassanként kide
rült, hogy a lekicsinyelt Pórfalvánka 
gyökere van Andrásfalván is s hogy

nem a házszámok, hanem a fejek 
száma dönti el a kérdést. Már pedig 
különös, de való, hogy a szegények 
hajlékában sokkal gazdagabb a gye
rekáldás, mint a jómódúak zsalugá- 
teies házában, jóllehet verejtékesen 
küzdenek a mindennapi kenyér min
den falatjáért s héjastól eszik a 
krumplit, talán abból sem annyit, 
mint amennyit szeretnének. Telt múlt 
az idő s egyszerre csak úgy meg
erősödtek a polgárpártiak, hogy a 
nemespártiak alig hogy elbírták a 
sok kudarcot. A rövidebbet húzták 
a községházán, de legutóbb a gyü
lekezetnél is kisebbségben maradtak, 
mikor is nehéz harcok után csúnyán 
megbukott a nemespárt kántor je
löltje. Volt huza-vona, haragos vil
longás, gyűlölködés. A fiatalok a 
korcsma ivójában öklöztek a maguk 
igazáért, az öregek meg a tanács
kozó teremben szócsatáztak. Lassan
ként olyan volt a község, mint két 
nagy ellenséges tábor. Semmiben 
sem tudtak megegyezni. Nem is ke
resték mi az igazság, hanem az 
egyik párt okvetlenül ellenezte, amit 
a másik akart. Ha a nemesi pártból 
való ember indítványozott valamit, 
biztos, hogy az egész polgári párt 
lehurrogta. Ha meg a polgári párt 
rákiáltotta valakire vagy valamire az 
éljent, a nemesi pártbeliek nagy ha
mar összedugták fejüket s késhegyig 
menő harcot indítottak ellene. Nem 
az volt a kérdés: nemjó, jó, helyes, 
vagy helytelen. Mindegyik a zászló 
becsületéért küzdött. De jaj annak a 
népnek, mely az igazságot és köz
érdeket beletemeti az önző pártosko
dás zászló-szövetébe. Alig veszi 
észre, vagy csak későn veszi észre, 
hogy a nép érdeke helyett egyesek 
hiúságáért, hatalmi érvényesüléséért 
küzd.

A két Farkas testvér vezette a 
nemesi pártot. Farkas Gergely volt 
az idősebbik. Abban a szép felső
házban lakott, melynek faláról, virá
gos ablakáról csak úgy ragyogott az 
újság meg a tehetőség. Három szép 
szobája nyílott egybe, festett falu, 
szép butorozásu úri szobák. Tudta 
Farkas Gergely uram a módját, ki- 
staférozta a lakását emberül. Mikor 
esztendeje erre járt a képviselőjelölt 
ur, azt is süppedős székre ültette s 
külön szivaros asztalról kínálták szi
varral, egy másikról meg maga fő
zött meggypálinkáva! A falakon is 
csak úgy tarkállott a kép, szőnyeg, 
arckép, meg legyező. Szép volt min
den, de a legszebb mégis csak Ilonka 
leányzó volt, Farkas Gergely szeme- 
fénye. Az egyetlen leány. Mintha 
aranyrámából lépett volna ki valami 
szépséges tündérleány, olyan volt, 
mikor csöndesen végigment a sző- 
nyeges szobákon. Aranyszőke haja 
csillogó koronaként övezte homlokát, 
kék szeméből csillogott az ártatlan
ság és jóság, arca rózsáin pajzánan 
mosolygott a fiatalság. Az egyetlen 
verőfény Farkas Gergelyék portáján. 
Mert bizony mi tagadás, erre fele 
ritkán sütött a nap. Farkas Gergely 
magára maradt ember. Hogy élete 
jobbik részét eltemette, minden idejét 
a gazdaság és a községi szereplések 
közt osztotta meg. Munkálkodása 
rendbe hozta ugyan gazdaságát s 
lassanként minden teher alól felsza
badította, de a tanácskozó teremből, 
meg a korcsma ivójából nem sok 
megelégedést hozott magával. Cso
dálatos is, hogy milyen kevés bol
dogságot talál az életben az, ki 
mindig csak a maga hiúságának ki
elégítését keresi! . . .

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére!

N E H É Z  Ó R A K
Taníts meg jó Isten imád

kozni minket.
Sötét felhők járnak a napfényes égen, 
Úrrá, lett a bánat sok szívnek mélyében. 
Az Égre emeljük könnyes szemeinket. 
Taníts meg jó Isten imádkozni minket.

Kezünk gyakran zsibbad a nehéz mun-
[kában,

Szívünk csügged a nagy bizonytalanság
ban.

Benned vetjük, Atyánk, minden remé
nyünket :

Taníts meg, jó Isten, imádkozni minket.

Amíg imádkozni, Benned bízni tudunk, 
A bánat le nem ver, meg nem tántorodunk 
Mannaként táplálja az ima hitünket, —  
Jó Isten, taníts meg imádkozni minket!

MADÁR MÁTYÁS.

A mi imádságunk.
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapl Béla.
3

Miért kell imádkoznunk?
Gyöngeségünk érzetében a mély

ségből kialtunk az Úrhoz. És nem 
hiába 1 Meghallgatja könyörgésünket, 
eláraszt bőségével, lelkünket megsza
badítja a gyötrődés és bűn tőréből.
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Mikor a fájdalom kínzó forróvá 
teszi a szívet, megérinti az ő gyó
gyító kezével és azt mondja: „Ne 
féljetek, ez a tűz csak a salakot vá
lasztja ki, az örökkévaló még erő
sebb lesz általa! . . .“ Ha az embe
rek busulása fölgerjed ellenünk, ke- 
serő csalódottságunkat eloszlatja az
zal a békességgel, mely nem olyan, 
mint világ békessége. A bűn és kí
sértés ellen való harcban segítsé
günkre jön és m egszorítja  lelkűnk
ben az erőt. „Megváltja lelkünket a 
haláltól, szemeinket a könyhullatástól, 
lábainkat a kitöréstől“. (116. zsolt. 8.)

A 124. zsoltár 8 rövid versből áll 
és egyszerre az elején kétszer is ol
vassuk : „ha az Úr nem lett volna 
mivelünk“ . . .

Áldozzatok ennek a gondolatnak 
egy fél órát. Járjátok be éltetek út
ját emlékezve, gondolkodva, hagyjá
tok el belőle az isteni gondviselés 
jeleit és mondjátok meg őszintén: 
mi lett volna, ha az Úr nem lett 
volna mivelünk!? Hányszor szaba
dított meg az ő szentséges karja? 
Megtartott, megőrizett. Olyan rette
netes éjszakák borultak ránk. Kétség- 
beesés, kishitűség jártak körülöttünk. 
Álltunk üszkös faluromok közt, le
szegezett koporsó alatt, fej fákkal 
megrakott temetőkben. Ő csillagot 
gyújtott, hitet, reménységet adott. 
Most is, mi történnék, ha az Úr nem 
volna mivelünk ? Ha válaszolnánk, 
úgy az énekünk hosszú lenne és 
benne sok-sok könny lenne. Isten nél
kül az életünk csak siralom lenne ! . . .

És a sok áldásért mit adhatunk a 
mi Istenünknek ? Háládatos szívet,

A világháború eseményei.
Megértük a most dúló háború szü

letésének első évfordulóját. Július 
hó 23-án volt egy éve, hogy monar
chiánk belgrádi követe átadta híressé 
vált üzenetünket Szerbia külügymi
niszterének. Ünnepnapja volt e nap 
a birodalom minden népének, az 
igazság és hazaszeretet ünnepe, mely 
fennen hirdette, hogy jaj annak, aki 
e birodalom ügyeibe hívatlanul bele
avatkozik, aki hazánk s birodalmunk 
területe, szabadsága és függetlensége 
ellen tör. Azóta egy év telt el, egy 
soha nem látott világháború borzal
mas éve. De megsegített bennünket 
a jog és igazság örök Istene. A vad 
dühvei folyó harcból ünnepi pompá
val kezd kiemelkedni az igazság 
nemtöjének fényes alakja s megnyug
ta tó ig  mondja e haza fiainak: ne félje
tek, tietek az igazság, tietek a győzelem I

szívből fakadó imádságot, mást nem. 
De ezt adjuk m eg! Ne mondassuk 
el azt a régi keserű kérdést: „hát a 
kilence hol vagyon ? . . . hanem ve
gyük föl a szabadulásért való hála
adásnak poharát és hívjuk segítségül 
az Úrnak nevét I

Imádkoznunk kell, erre kötelez a 
hála!

És felejhetjük-e, hogy az imád
ságban a mi szerető mennyei Atyánk
kal beszélgetünk ? Azzal a jó Atyá
val, kit szeretnünk kell, mert ő elő
ször szeretett minket. Azzal a jó 
Istennel, aki gyöngeségünkben segít
ségünkre sietett s azóta se hagyott 
magunkra. Ott van mindig mellet
tünk. Akárhová megyünk, velünk 
jön, akármit dolgozunk, mellettünk 
van.

És mégis, hányán elfelejtkeznek 
róla I Emberiársaikhoz van egy szí
ves szavuk, jóbarátaikkal elbeszél
getnek, csak éppen a felettük őrködő, 
a boldogságot hozó, a bánatot osz
lató jó Istent nem veszik észre. 
Bűnül rójják fel, ha a gyermek hide
gen elzárkózik szüleitől és mégis 
előttük a jó Isten idegen, egészen 
idegen.

Ha eddig nem láttátok meg élte
tekben a jó Isten kezét, lássátok 
meg ezután. Ha eddig hidegen 
hagyta szíveteket az ő végtelen jó
sága, ébresszen ezután bennetek sze- 
retetet az ő szeretete. Ne legyetek 
némák, hanem a szeretet szava, az 
imádság szava legyen ott ajkatokon.

Kell imádkoznunk I . . . Köteles
ségre hivó parancsszó ez. De sokan 
annyira megfelejtkeznek az Isten

Az oroszok futása.

A lefolyt hét eseményei is azt 
tanúsítják, hogy az orosz sereg hely
zete reménytelen. Akárhová rendelik, 
akármit bíznak reá, balsiker, vereség, 
csúfos katasztrófa az eredménye. 
Nem csoda, hogy ellenségeink rémü
lettel látják szövetségesük viselt dol
gait s hogy katonai szakértők Sze- 
dantól féltik az orosz hadsereget.

A lefolyt hét nagy eredményű har
cai azzal kezdődtek, hogy vitéz se
regeink Prasznisz táján hét kilométer 
szélességben áttörték az oroszok 
arcvonalát. Vad futás, eszeveszett 
menekülés követte e fényes haditettet. 
Az oroszok sietve keresték fel a 
Narev folyó vidékén levő erőssége
ket: lomsát, Osztrolenkát, Pultusz- 
kot és Novogeorgievszket, hogy azok
ban védelmet találjanak. Győztes 
hadaink, fáradtságot nem ismerve,

iránt tartozó kötelességről, hogy el
felejtik azt, hogy az imádság ami 
legszentebb jogunk. Vagy van-e na
gyobb boldogság és magasztosabb 
jog, mint mikor a királyok királyá
hoz közeledünk s tudjuk, hogy gyer
meki őszinteségünk nála mindig sze
retetteljes meghallgatásra talál!

Egy hittérítő arról beszélgetett 
egy pogánynak, hogy micsoda bol
dogság rejlik az imádságban, az 
Istennel való beszélgetésnek. Tágra 
nyitott szemekkel, csodálkozva te
kintett a pogány a meglebbentett 
kárpiton át a mennyország gazdasá
gába, a lelke megtelt az átszürődő 
fénysugárral, a boldogság édes sej
tésével, csak nézett-nézett, majd 
reszkető hangon így szólt: „és te 
ezt könnyek nélkül is el tudod mon
dani ?. . .  “

Mi ne mondjuk el könnyek nélkül. 
Ha imádkozunk, teljék meg a lel- . 
künk édes örömmel, boldogsággal. 
Ismerjük meg, hogy a szívünk örök 
érzései: gyöngeségünk, hálánk, sze
retetünk indítanak imádkozásra. Is
merjük meg, hogy imádkoznunk kell 
és nincsen nagyobb boldogságunk, 
minthogy imádkoznunk szabad I. . .

Aki szegénységben drágagyöngyöt 
nyer, gazdag lesz általa. De balga 
az, ki az ajándékba nyert drága
gyöngyöt nem őrzi meg, hanem az 
ut sarába veti.

„Én pedig szegény és nyomorait 
vagyok, Isten, siess én hozzám! . . .  
Én segedelmem és szabadítom vagy 
te, Uram, ne késedelmezzél! . . .  “ 
(70. zsolt. 6.)

lelkesült hangulatban űzték, verték a 
menekülőket az ideiglenes védelmet 
nyújtó várakig és csakhamar meg
kezdették azok körülzárását, ostromát.

E fényes haditettel csaknem egy 
időben a szövetséges seregek egy 
része hatalmába vette az ivango- 
rod—lublin—kholmi nagyfontosságú 
vasút vidékét. Woyrsch serege, mely
hez vitéz magyar katonáink egy ré
sze tartozik, áttörte az ellenség vo
nalát a Visztula és Pilica között. 
Hindenburg északi hadosztályai pedig 
nagy sikerrel folytatták kurlandi hó
dításaikat. A Keleti-tenger partján 
elfoglalták Vindau kikötővárost, a 
már előbb elfoglalt Libau testvérét, 
majd súlyos vereséget okoztak az 
oroszoknak Savlye és Kovnó vidé
kén.

Most a hét végén lelkes hadaink már 
Varsó előtt harcolnak, Ivangorodot 
körülzárták s dél felől a németekj
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nyugat felől a magyarok és osztrá
kok ostromolják.

Az orosz sereg pusztulása szinte 
példátlan. Csak a foglyok száma két 
hét alatt százhúszezerre emelkedett.

Küzdelem az olaszok ellen.

A július 22-diki hivatalos jelentés 
mintegy összfoglalva az egész hét 
véres, de eredményekben gazdag 
munkáját, szinte áradozó dicsérettel 
halmozza el vitéz katonáinkat, kö
zöttük főképen a magyar haza derék 
fiait.Kiemeli a jelentés, hogy az ola
szok, noha folyton újabb erősítése
ket kapnak, sehol nem boldogulnak 
s nem képesek hatalmukba keríteni 
azokat az erősségeket, melyek az 
Isonzónál, a tiroli és karintiai Alpe- 
seken biztosságunk felett őrködnek. 
„Páratlan lelkesedéssel és szívósság

gal harcoló csapataink — teszi hozzá 
a jelentés, négy napi csata után úgy 
a doberdói fensikon, mint a görci 
hídfőnél megtartották hadállásaikat.“ 
Másnap hozzáteszi Hőfer: „Podgora 
előterén százával hevernek az ellen
ség holttestei.“

A flottaparancsnokság jelentése 
szerint július 23-án reggel cirkáló 
hajóink bombái megrongálták Olasz
ország vasút-vonalát a keleti tenger
part mellett 160 kilométer hosszú
ságban. Az államásokat felgyújották, 
a mozdonyokat és vasúti kocsikat 
szétrombolták, a víztornyokat és 
gyárkéményeket ledöntötték, a hida
kat és viaduktokat elpusztították. 
„Ellenséges tengeri haderők nem 
mutatkoztak.“

A franciák szakadatlan kudarca.
Az Argonnokban a németek újabb

győzelmekkel előbbre haladnak. A 
Vogézekben az ellenség meg-meg- 
újítja támadásait, de a németek 
mindannyiszor visszaverik.

Egyéb hirek.

A Dardanelláknál semmire sem 
megy az ellenség. Már arról is írt 
egyik újság, hogy az egész ostromot 
elhalasztják. Most mindenképpen rá 
akarják birni az olaszt, hogy ő is 
vegyen részt a Dardanella ostrom
ban. — Amerika mérges gázokkal 
telt robbanóanyagot szállít. A mér
gezésnek semmiféle ellenmérge nin
csen. — Egy amerikai lap szerint a bé
kére nincsen kilátás. — Tengeri 
flottánk elsülyeztette a Garibaldi olasz 
vezérhajót. — Egy olasz katonavonat 
ellen dinamit merényletet követtek el. 
Sok katona és tiszt meghalt.

A z e g y h á z  köréből.
Gyászrovat. Súlyos csapás érte Hollós 

István Győrszabadhegyi evang tanítót, 
felesége, született nyírbátori Szentessy 
Mária élete 45-ik, boldog házassága 27-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
Július 23-án temették el nagy részvét 
mellett. Férje, három gyermeke és nagy 
számú rokonsága gyászolja. A jó  Isten 
adjon az elköltözöttnek örök békességet, 
a gyászolóknak pedig vigasztalást!

A dunántúli evangélikus egyházke
rület ezévi rendes közgyűlését augusztus 
18 án tartja meg Celldömölkön. Megelőző 
nap az egyházker. evang. egyesület és a 
bizottságok gyűléseznek.

A lapítvány. Kiss Sándor és neje Ma
gyar Katalin 1892-ben elhunyt fiók emlé
kére abból az alkalomból, hogy annak élő 
kortársai hazánk fenmaradásáért küzdenek, 
a gyékényes! ev. egyház javára 100 korona 
alapítványt tettek. A jótékony sziveket így 
indítja minden nevezetesebb alkalom az 
egyházuk iránt való jótételre. Akik minden 
nemes célra való áldozásnál az elsők kö
zött vannak, most is megtalálták a módját, 
hogyan áldozhatnak legméltóbban korán 
elhunyt gyermekük emlékének.

Ne feledkezzünk meg a külmisszió- 
ró l! A háború ütötte sebek kötözése és 
gyógyítása nagy próbára teszi adakozási 
kedvünket és áldozatkészségünket. Az ir
galmas samaritánusnak nem kell messze 
útra indulni, hogy az útszélen kifosztott, 
megsebesült és eltikkadt vándortársakra 
akadjon. De ne feledkezzünk el azokról a 
hősökről sem, akik egy másik csatamezőn 
harcolnak az Isten országának terjedéséért 
és győzelméért 1 A misszionáriusok kétsze
resen nehéz helyzetben vannak. Sok eset
ben kénytelenek voltak lemondani fizeté
süknek egy részéről, sőt teljesen magukra

varrnak hagyatva. Mégis inkább magukra 
vállalták a többi mellé ezen nehézségeket 
is, semhogy béresként megfutamodtak volna. 
Ez az odaadó hivatáshűség, a keresztnek 
reményteljes bátorsággal való hordozása 
szolgáljon serkentő buzdításul mi nekünk. 
Ne engedjük, hogy a keresztyénség előőrsei 
kénytelenek legyenek elhagyni hadállásaikat. 
A jótéteményben meg ne resküljünk, „mert 
e tisztnek szolgálata, nemcsak a szenteknek 
szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással 
bőséges az Isten előtt.“

Csendes órák cím alatt Czipott Oéza 
szentgotthárdi ev. lelkész egy rendkívül 
ügyes és hasznos füzetkét adott ki, mely
ben a szentiráfból vezércsillagokat közöl 
a mostani nehéz idők erősítésére. A nagy 
ügyességgel kiválasztott bibliai helyek a 
következő fejezetek szerint vannak csopor
tosítva : Isten, Jézus, Szentlélek, Földi élet, 
Bűn, Szenvedés, Halál-örökélet. A két ív 
terjedelmű, szép kiállítású füzet ára 10 fil
lér. Nagyon alkalmas arra, hogy kórházak
ban szenvedő sebesült katonáinknak s a 
harctéren küzdő vitéz testvéreinknek vi
gasztalást és erősítést vigyenek. Melegen 
ajánljuk a szép füzetet olvasóink figyelmébe I

Itthonról.
A trónörökös vezérőrnagy és ellen

tengernagy lett. A király Károly Ferenc 
József főherceget, aki eddig ezredesi, a 
tengerészeinél pedig sorhajókapitányi ran
got viselt, vezérőrnaggyá, illetve ellenten
gernaggyá léptette elő.

Gróf Károlyi Mihály őrmester. Gróf 
Károlyi Mihályt, aki március 15-ike óta 
mint hadi önkéntes szolgál a budapesti 
első honvédhuszárezred kötelékében, miután 
a tiszti vizsgát sikeresen letette, tegnapelőtt 
hadapródőrmesterré nevezték ki.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Nagy sikkasztás egy orosz vasútnál.

A délnyugati vasútnál nagy sikkasztásnak 
jöttek nyomára. Több mint 300.000 rubel 
hiányzik. A vizsgálat után ötven hivatal
nokot letartóztattak.

Működő olasz vulkán. Olaszországban 
a Stromboli tűzhányó erősen működik. A 
vulkán kitörései erős morajjal és hamueső
vel járnak.

A dúsgazdag koldusasszony hagya
téka. Egy Romagosa nevű templomi kol
dusasszony hat hónappal ezelőtt Madridban 
meghalt és százhatvan millió koronát ha
gyott hátra.

Nem kell a véres pénz. A buffalói 
(Amérika) Aldrich féle gyár visszautasított 
egy huszonöt milliós muníció megrendelést 
azon megokolással, hogy a szállítás „a 
semlegesség elvének határozott megsértése 
volna.“ A gyár igazgatója azt m ondta: 
„Nem akarok eszköz lenni a háború meg
hosszabbításához.“ Bár valamennyi amerikai 
gyáros így gondolkodnék I

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten nem le l hajlékot.

aug. 1. vasárnap, Zsidó lev. 13, 1 —13.
„ 2. hétfő, „ „ 1 3 ,  14—25.
„ 3. kedd, Zsoltár 1.
„ 4. szerda, „ 2.
„ 5. csütört., „ 3.
, 6 péntek, Példabeszédek 11.
„ 7. szombat, Zsoltár 4.



24. Ha r a n g sz ó . 1915. augusztus 1.
k

A H arangszó perselye.
A  H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére a következő adományok folytak 
b e : Kótsch Mihály Pusztavám 50 f, Ma- 
tajsz Pál Külsőmezőhegyes 50 f, Teke Já
nos Nemesládony 50 f, Gerhát János Ma- 
teócz 50 f, Bartkó Sándor Győr 1'50 K, 
Rásó Mihály ev. leik. Alsószeli 1 K, Kovács 
Sándor Rdhor 1 50 K, Mesteríiázy Gyula 
Kapuvár 1 K, Bárki Ferencné Acsád 1 K, 
Barlakovics Sándorné Bpest 2 50 K, La
zányi Samu Bpest 1 K, id. Boros Jánosné 
Nemescsó 2 K, Bödecs Károly Nagylengyel 
T50 K, Erőss Józsefné Zákány 2-50 K, özv. 
Loibersheck Jánosné Kőszeg 1 K, Petrovics 
József Őrhalom 2 50 K, Vacskó József 
Sopron 1 K, Hajba István Külsővath 60 f, 
özv. Noszlopy Elekné Duka 2 K, Molnár 
Béla Beled 1 50 K, özv. Horváth Józsefné 
Csorna 150 K, Barcza Gyula Nemeskoes 
1 K, Hajba István Külsővat 60 f, Schréter 
Károly Dombóvár 1 K, Perlaky Emma Pápa 
l -50 K, Ádász József Szentetornya 50 f, 
Szabó József Csönge 2 K, Király Elekné 
Nagyköcsk 1 K, Vajda Elek Nagyköcsk 2 50 
K, Kövesy Lajos Lövő 1 K, Kropf Pál Path 
50 f, Adorján Emma Zalaszentgrót 1 K, 
Szalóky Zsigmond Czelldömölk 50 f, Tima 
Kálmán Pozsony 2%50 K, Tóth Sámuel 
Giczhathalom 1 K, Tatay Lajos ev. lelkész 
Giczhathalom 60 f, Vági Lajos Giczhathalom 
60 f, László Mária Sikátor 2-50 K, özv. 
Varga Pálné Szombathely 1 K, Hogl Fe
rencné Zombor 50 f, Ments Terus Mester
háza 1 K, Sö'iéd József Újpest 1'50 K, 
Polgár József és felesége Sepsiszentgyörgy 
2‘50 K, Jankó Gusztáv csendőrörmester 
Sepsiszentgyörgy 20 f, özv. Molnár Istvánná 
Kőszeg 1 K, Szabó Sándor Felsőszakony
1 K, Boros János Felsőszakony 40 f, Gaál 
János Alsószakony 1 K, Hidegh Ferenc 
Alsószakony 1 K, Skriba Sándor Alsósza
kony 80 f, a Harangszó olvasói Őrihodos 
3'48 K, Oslífyasszonyfáról küldtek: Kele
men Zsuska 2 K, özv. Nagy Lajosné, Göm
bös Mihályné 1—1 K ; özv. Kelemen Ist
vánná, Kiss József 50—50 f ; és özv. Bálog 
Józsefné 40 f, id Boros Jánosné Nemescsó
2 K, Porcz Mariska Körmend 2 K, Kálmán 
Margit Túra 2 50 K, Polonkai Antal Buda
pest 150 K, Tornán Sándor Tordas 1 K, 
Svigruha Katalin Tordas 1 K, özv. Görög 
Lajosné Balatonfüred 1 K, Zámbó Samu 
Győr 50 f, Hell Frigyes Arad l -50 K, id. 
Warga József Répcejánosfa 1 K, Varga 
István Répcejánosfa 1 K, Puhr Mátyás 
Uraiújfalu 50 f, özv. Varga Jánosné Kis- 
tarcsa 50 f, Perenyei Jánosné Nemesládony 
20 f, Magyarosi Pálné Nemesládony 20 f, 
Hettinger Istvánná Nemesládony 20 f, Kiss 
Józsefné Kartal 50 f.

Helyreigazítás. Helyreigazításkép közöl
jük, hogy lapunk 2-ik számában Gyurácz 
István Gór által beküldött 2 K adományból 1 
K ifj. Gyurácz Istvánná, 1 K pedig két 
nővér ajándéka Górból.

Összesen: 159-38 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban? Úgy fizessen számára elő 
a HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

T. K. Felsőszakony. Köszönöm sok fá
radozásodat. Látszik, hogy a buzgó munka 
nem marad eredmény nélkül. A levelet is 
köszönöm. Sorát ejtem. Szeretettel üdv. — 
F. K. Őrihodos. Köszönöm a jóleső, ered
ményes támogatást. Igazán gyönyörű ered
mény, hogy a mostani nehéz időben nemcsak 
megmaradtak az előfizetők, hanem még 16 uj 
is sorakozott hozzájuk Még egyszer köszönet 
és üdvözlet. — B. I. Rábcakapi. Köszönöm 
a sok és sokféle fáradozást. A krajcáros la
pokkal bizony nem tudunk konkurálni. Egé
szen más gyékényen árulunk. Mi nem a 
fürge hírszolgálatot keressük, hanem a lelkek 
magasabb szükségleteit igyekezünk kielégíteni. 
Éppen ezért hisszük, hogy semmiféle krajcá
ros újság nem tesz minket feleslegesekké. 
S z ív . üdv. —  K. I. Csér. Nem tudjuk elkép
zelni, hogy hol lehet a hiba. Az összes pél
dányok egyszerre kerülnek a postára s igy 
egy időben kellene megérkezniük. Ha a köz
ségben a többiek lapja megérkezik, a maguké 
ellenben késik, úgy vagy a címzésnél van 
hiba, vagy valahol utón akad el. Köszönjük 
a figyelmeztetést, mindenesetre utána nézünk 
a dolognak. — Sch. Ö. Ágfalva. A köszö
nettel vett összeget a múlt évre kellett beírni. 
S z ív . üdv. — F. S. Losoncztamási. A 
kérdéses címekre májusban megindítottuk la
punkat. Az előfizetők listáján 1326. és 1329. 
szám alatt vannak felvéve. Sajnáljuk a beál
lott zavart s utána nézetünk, vájjon mi 
okozta ? Az illetők előfizetését a VI évf.-tól 
kezdve számítjuk Köszönet a szives támoga
tásért I — S. D.-né Cs. Somorja. A Ha
rangszó csak magyar nyelven jelenik meg. 
Német nyelven az Evang. Glocke szolgálja 
ugyanezt a célt. Beyer Teofil kőszegi főespe- 
res-lelkész szerkeszti. Megrendelheti évi 2 
koronáért Kőszegen. — M. M. Felpéc. Kö
szönöm a sokféle támogatást. Régen készülök 
a levélíráshoz, de mindig elmarad. Bizony ez 
az idő nagyon sok munkát kíván. De az Isten 
kegyelme mindennél nagyobb. Sziv. üdv. — 
H. I. T.-falva. Természetesen már megkés
tek a dologgal s most már aratási szabadsá
got nem kérhetnek iiuk számára. De kérhet
nek a cséplési munkára és az őszi előmun
kálatokra. 2—8 hetet engedélyeznek, ha ugyan 
katonai érdek lehetővé teszi a szabadságolást. 
A kérvényt a honvédelemügyi miniszterhez 
kell intézni, de a főszolgabiróságnál kell be
adni. Községi bizonyítványt kell a folyamod- ’ 
ványhoz csatolni. — L. M.-né Kiskér. Nincs 
oka türelmetlenkedni, sem pedig oka kétség
beesni. A nyomozás lassú dolog. Még mindig 
eredménnyel Járhat. Különben levél is érkez- 
hetik még. Bízzék az Istenben, ő  bizonnyal 
erőt ad minden csapás elhordására! — H. S. 
Várpalota. Bocsás meg a késedelemért. Még 
az érkezés napján elintézzük a leveleket, de' 
innen még Szentgotthárdra megy az utasítás 
s ott hajtja végre — bizony a rendesnél tíz
zel kevesebb munkaerő. Azt is figyelembe kell 
venni, hogy az expediálás már szerdán kez
dődik. Mindez magyarázza a késedelmet. A 
hiányt pótoltattam. Még egyszer köszönöm, 
hogy az előfizetők számát 46-ról felvitted 64-re. 
Szeretettel üdv. — V. M. Tokaj. A Harci 
dalon kívül más verset nem kaptam. Talán 
útközben elkallódott. Bizony sok levélnek ez 
a sorsa ebben a háborús világban. Kérném 
még egyszer beküldeni. — Sz. I. Kemenes-

magasi. Köszönöm sok fáradozásodat. Gyö' 
nyörü eredmény, hogy az előfizetők száma 
48-ról felszökkent 65-re. Pedig háború is lennel 
Kérlek: közöld velünk a budapesti címnél a 
kerületet. Szer. üdv. — F. A.-né Tokorcs. 
A küldött 4 koronát megkaptuk, a lapot férje 
címére megindítottuk. A fennmaradó 1'50 K-t 
a 2-ik számban köszönettel nyugtáztuk. — 
T. I. Mihályi. Nagyon köszönöm a sok fá
radozást. Tudom, hogy nagyon fáradságos a 
mostani nagy munkaidőben az előfizetők össze
gyűjtése, de nem volt más megoldási mód. 
Bele kellett menni ebbe a dologba, jóllehet 
előre láttuk a nehézségeket. Még egyszer na
gyon hálásan köszönök mindent. S z ív . üdv. — 
P. K. Szend. Köszönöm fáradozásodat. Az 
elszámolást legközelebb megírom, csak egy 
kis türelmet. Remélhetőleg mindannyian jól 
vagytok ! Szer. üdv. — M. P. Kassa. Tessék 
az ezredparancsnoksághoz Írni. — V. I. Sár
vár. A táborba küldjük az illetőnek. Üdv. — 
V. I. Felsőpaty. Intézkedtünk s a hiányzó 
számokat pótoltattuk. Köszönjük szíves fára
dozását. — H. P. né Nyíregyháza. Rész
véttel olvastam levelét, de higyje el, nincsen 
igaza. Az Isten iránt való bizodalomnak ebben 
a nehéz időben még jobban erősödnie kell. 
És pedig oly erősnek kell lennie, hogy ne 
függjön a változó eseményektől, hanem mindig 
éljen s mindig éltessen. Keresztyén alázatos 
imádság, bűnbánat, komoly Jélekvizsgálás s 
az a bizonyosság, hogy Isten a szenvedés 
útján is magához vezet s nyomorúságunkat 
lelkünk javára fordítja, ez a vígasztalás forrása. 
Ezt keresse és tanulja meg, hogy akármily 
drágák legyenek nekünk embertársaink, mégis 
nem ők, hanem egyedül a Megváltó Krisztus 
ad vigasztalást. — G. A. Révkomárom, 
N. S.-né Ostffyasszonyfa. Levélben bőveb
ben, addig is így : hálás köszönet 1 — Töb
beknek. Az új előfizetők részére a lapot 
azonnal küldjük. Ha késés mutatkozik, úgy 
kérjük a közlekedés mostani lassúbb voltát 
figyelembe venni. Sokszor a beküldött cim 
nem elég pontos. Az elveszett példányokat 
szívesen pótoljuk, csak értesítést kérünk. 
Mindazoknak, kik e tárgyban írtak, a lapokat 
elküldtük.

Szentgotthárdhoz tartozó alsórönöki 
egyház szept. 1-én betöltendő tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom 
törvényszerű. A német nyelv ismerete 
szükséges. A pályázat határideje au
gusztus 7. A kérvények Czipott 
Géza iskolaszéki elnökhöz Szentgott
hárdra (Vas m ) küldendők.

Wellisch Béla
könyvkiadóvállalata

S Z E N T G O T T H Á R D  (V asm egye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. írna-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak I Pontos és gyors kiszolgálás !

i
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Ország-Világ. — Persely.

Fohászkodás.
Zúgó zivatarban, Tehozzád sóhajtok, 
Jóságos Istenem, szenteld meg e

[napot!
Küldd el a Megváltót, —  várja e 

[bús világ, —  
Hozza a váitságot, hadd legyen sza

badság !

Elég a szenvedés, tengernyi a bánat, 
A szivünk, a lelkünk epedez Utánad: 
Oh jövel már Jézus, szállj le közibénk, 
Hozzad meg rég látott, nélkülözött 

[békénk! Amen. 
IMRÉK S Á M U E L

Mit tehetek a Harangszóért?
előfizetek r á ; 
előfizetőket gyűjtök; 
megírom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.

A magyar biblia.
Irta : Mészáros István.

Csodálatos dolog, de úgy van, 
hogy a magyar bibliáról is a hábo
rúval kapcsolatban kell írni, szólni- 
beszélni. Csodálatos dolog, de úgy 
van, hogy a magyar bibliáról való 
gondoskodásra is ez a borzalmas 
világháború adta meg az első hatal
mas indítást. Úgy van! Gondoskod
nunk kell a magyar bibliáról, gon
doskodnunk kell magunknak, mert 
azok, akik eddig ezt tették, most 
megtagadták. A brit és külföldi bib
liaterjesztő társulat ugyanis a háború 
kitörésekor feloszlatta a nálunk és a 
szövetséges államokban levő raktá
rait és elbocsátotta alkalmazottait. 
Az angol népnek a háború kitörése 
óta ismeretessé vált gyűlölete még 
erre a térre is átlépett tehát. Az an
gol bibliatársulat ezen gyülöletsu- 
gallta intézkedését ámulattal, mély 
megdöbbenéssel, megbotránkozással 
vettük tudomásúl. Hogyan ? Hát e 
nép előtt semmi sem szent többé, 
hogy Istenországának is hadat mer 
üzenni ?!

Az angol bibliatársaság ez intéz
kedésével kínos meglepetésre ébred- 
redtünk : nincs magyar bibliánk ! Ez 
a tény vádlólag Figyelmeztet bennün
ket arra, hogy a múltban egy köte
lességünkről megfeledkeztünk. A ma
gyarhoni protestantizmusnak nem lett 
volna szabad ily helyzetbe kerülni. 
Ez a vádló szó azonban annál vilá
gosabban figyelmeztet kötelessé
günkre : gondoskodjunk a magyar 
bibliáról!

Hogy mi a biblia a mi evangélikus 
egyházunkra nézve, azt nem kell 
hosszasabban fejtegetni, azt meg le
het mondani egy szóval: életkérdés. 
Épen azért minden evangélikus ma
gyar embernek érezni kell a felelős
séget, mely lelkére nehezül e felszó
lításban : gondoskodjunk a magyar 
bibliáról! Ezt a kötelességet többé 
elodáznunk nem lehet. A nehézsé
gektől, az akadályoktól, a melyek 
minden kezdésnél jelentkeznek, meg
ijednünk nem szabad. Van, kell lenni 
az evangélikus magyar népben annyi 
áldozatkészségnek, mellyel a ma
gyar bibliát megteremti 1 Van, kell 
lenni az evangélikus magyar népben 
annyi nemzeti önérzetnek is, melynél
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fogva a gyűlölködő angol nép és 
angol bibliatársulat megvont kegyéért 
többé esedezni nem fog! Akármint 
alakuljon is a helyzet, egy dolog 
világos, parancsoló: gondoskodnunk 
kell a magyar bibliáról!

És e gondoskodásban, a magyar 
biblia megteremtésének munkájában 
mindenkinek osztozni kell. Ez a kö
telesség amennyire ránehezedik a 
vezetők, a hivatalos körök vállaira, 
ép oly mértékben terheli a nem hi
vatalosok, a nép lelkét is. Mert bár 
igaz az, hogy a biblia szellemének 
kell uralkodni az egyházi közigazga
tásban, egyházi tanácskozó termeink
ben is, mégis a bibliára első sorban 
az egyes embernek, a nép minden 
egyes gyermekének, a lelkeknek van 
szüksége. Ne várja meg tehát az 
evangélikus magyar nép, n\ig a ma
gyar bibliáról való gondoskodás mun
kája felülről, az egyházkormányzó 
testületek egyikének részéről megin
dul, hanem a maga részéről tegye 
meg az első, a legnagyobb lépéseket. 
A gyülekezetekben, hol minden egy
háztagnak joga van szólni, hol az 
egyházát szerető, annak érdekeit szi
vén viselő hivő szól is, apostolkodik 
is, prófétái is, gyógyít is, szegénye
ket segít is, igazgat is Istentől vett 
tehetsége szerint, a gyülekezetekben 
induljon meg a magyar bibliáról való 
gondoskodás. — Szóljanak, beszél
jenek ott a magyar biblia szükséges
ségéről azok, akiknek a lelkének a 
biblia napi tápláléka, akik úgy érzik, 
hogy a biblia nélkül élni nem tud
nának, akiket fájdalommal tölt el az 
a tudat, hogy ezután sokan bibliához 
nem juthatnának. — Induljon ki a 
néptől, az evangélikus magyar néptől, 
annak minden egyes tagjától a ma
gyar biblia sürgetése 1 Hadd jusson 
e lelkes sürgetésben kifejezésre, hogy 
az evangélikus magyar nép nem 
elégszik meg azzal, ha templomában 
az oltáron látja a bibliát és csak va
sárnaponként hallgatja azt ; nem 
elégszik meg azzal sem, ha minden 
családnak van egy közös bibliája, 
egy szentkönyve, melyen ugyancsak 
meglátszik az idő vasfoga, hanem 
szükségesnek látja, hogy úgy a je
lenben, mint a jövőben, minden 
evangélikus magyar ember, nő és 
gyermek el legyen látva bibliával. 
Szükségesnek tartja pedig ezt azért, 
mert ebben nemcsak a magyar 
evangélikus egyház felvirágzásának, 
hanem az egyes egyháztagok, a lel
kek evangeliomi hithűségének is leg
főbb biztosítékát látja.

Volt idő, midőn az evangélikus

magyar nép megmutatta másik szent 
könyvéhez, az énekeskönyvhöz való 
ragaszkodását. Most itt az idő, mikor 
meg kell mutatni a bibliához való 
ragaszkodását, szeretetét. Semmi, de 
semmi nem mutatná úgy a magyar 
evangélikus egyháznak életerejét, 
élethez való jogát, mint a magyar 
evangélikus nép egyöntetű állásfog
lalása — a magyar biblia mellett.

Evangélikus magyar nép 1 Evan
gélikus magyar gyülekezetek, férfiak 
és nők sürgessétek a magyar bibliát!

T áb ori l e v e l e k .
Gyűjti: E. J.

VII.

Egy ezüst vitézségi érem története.

Két szép levél fekszik előttünk, 
mindkettő a legszebbek fajtájából. 
Nincs meg bennük az a különös 
keresettség, amit az újságírók előtt 
szoktak a kikérdezettek tanúsítani, a 
nagyot kicsinynek, a kicsinyt nagy
nak tüntetve fel. Természetesen, egy
szerűen, őszintén, üdén van irva 
benne a történet, mint ahogy a férj 
szokott írni hosszú távoliét után fe
leségének, elmondva mindazt, ami 
vele azóta történt. Úgy hatnak ránk 
ezek a katonalelkületű kedves levelek, 
mint a rekkenő hőségben az üdén, 
frissen továbbsiető vízmosás, — a 
lélekben is üdítő vízmosást váltva 
ki. Hazafias büszkeséggel adjuk 
közre e leveleket, azzal a bizó ön
tudattal, hogy ameddig a magyarnak 
ilyen vitézei lesznek, addig nem 
fogják megtörni soha sem kozák 
bandák, sem olasz hitszegők, sem 
rác orgyilkosok. Isten szent nevében 
az igaz ügy oldalán mindvégig ki 
fogunk tartani I Hívek leszünk mind
halálig 1 A kitartásban van a mi 
erőnk I

I.
1915. július 3-án.

Szeretett kedves feleségem 1 
Már rég szerettem volna terjedel

mesebb levelet Írni, de nem volt le
vélpapírom, csak most jutottam egy 
csomaghoz, melyet egy elhunyt ba
rátomnak küldtek s persze innét 
vissza nem küldünk semmit, ilyen 
utón van még tábori lapom is elég 
s volt sósborszesz, mig jöttek a 
postacsomagok, de már vagy egy 
hónapja nem, pedig itt a harctéren 
nélkülözhetetlen kincs. Ha most 
kaphatnék valakitől, adnék húsz ko

ronát egy üvegért. Tehát kérlek, 
mihelyt felszabadul a póslánk, azt 
rögtön küldj. Igaz, hogy amint Írtam, 
hogy egy kis barack (pálinka) is jó 
volna, no de ez nélkülözhető épp 
úgy, mint a többi sok mindenféle I 
Kedves feleségem, azt hiszem fogsz 
csodálkozni, hogy én most minden 
nap irok ugyebár ? Ennek oka (illetőleg, 
hogy máskor nem irok) az, hogy 
most már 4 napja megint olyan ál
lásban vagyunk, mint ahol egy hó
napig voltunk, ez a legélvezetesebb 
része a hadjáratnak. Mi itt vagyunk 
egy dombtetőn igen jól elsáncolva, 
a muszka pedig túl egy másik domb
tetőn szintén elsáncolva alig pár 
száz lépésre. Ha valaki kidugja a 
fejét: halál fia. Árkaink között kis 
falu, melynek az innenső felébe mi 
járunk be éjjel rekvirálni, a túlsóba 
meg a muszka, persze a lakosság 
elmenekült s kénytelenek voltak igen 
sok mindent hátrahagyni, pl. disznót, 
ludat, tyúkot, sőt teheneket is, me
lyeket a bakák fejnek minden éjjel s 
hozzák a tejet a sáncárokba. Egy 
jó vicc is történt, t. i. a muszkák 
fogtak egy disznót, megölték, a 
disznó hangjára figyelmessé lett egy 
járőrünk, oda lopódzott az éj sötét
jében egész közel, megvárta mig a 
disznót leforrázták, felbontották s 
már vinni akarták. . . a mi járőrünk 
rohamot intézett közibük, a muszka 
elszaladt, aki tudott, a bakák pedig 
elhozták a húst. Tehát húst eszünk 
most eleget, ugyan só nem igen van 
hozzá, de ez nem baj I No de azért 
ne gondold, hogy mindig igy van, 
mert ez az egyedüli jobb oldala a 
harctéri életnek s nem is bízom, 
hogy soká itt maradunk, mert már 
közeledik a mars s akkor megint 
csak rohamozunk, úgy, ahogy szok
tuk. Ide is jönnek látogatóba napon
ként a gránátok, no de ez nem mind 
talál s ha egy kissé betakarja a 
homok a ruf-asztalt, kiássuk a ho
mok alól s újra ütjük tovább, mert 
mit csinálnánk egyebet egész nap 1 

Azt hiszem azt a lapot megkaptad, 
melyben írtam, hogy megkaptam a 
II. oszt. ezüst érdemjelet; hogy 
miért kaptam meg, azt még nem Ír
tam meg. Tehát röviden. Ott, ahol a 
lajosiakat is elfogták, május 22-én 
éjjel 2 órakor jött a muszka rohamra; 
oly sötét volt, hogy hason elmászott 
egész az árkainkhoz, ott felugrott s 
még mielőtt a tüzet megnyitottuk 
volna, az árok tetejéről belőttek és 
szúrtak, hogy akit először nem szúr
tak agyon, megadta magát. Én a 
jobb szárnyán voltam a századnak,
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ahol talán valamivel ritkábban jöt
tek, úgy hogy mikor én tüzet vezé
nyeltem, kissé visszahökkent s nékem 
időt adott arra, hogy látva a század 
legnagyobb részének elfogását, én a 
szakaszomat jobbra kirántottam s 
kb. 20 lépésről újra megnyitottam a 
tüzelést oldalba, ahol bizony nagy 
pusztítást vittünk véghez. Erre azon
ban én is olyan tüzet kaptam, hogy 
körülbelül húsz emberemből marad
tunk hárman: én, Hudvágner és egy 
harmadik. El voltam határozva a 
halálra, de nem a megadásra. Bele- 
ugrottunk egy futóárokba: én, Hud- 
végner, a harmadikat eközben lőtték 
fejbe. Én egy halottat ránk húztam, 
kitől igen elvéresedtünk s mikor 
odaért a muszka, azt hitte, halottak 
vagyunk Kissé pihentünk. A muszka 
elfoglalta előbbeni állásunkat. Ekkor 
jött a Jóska két emberével, mi vol
tunk ketten, az öt s még egyet ta
láltunk, voltunk hatan, megraktuk 
magunkat tölténnyel s oldalba tá
madtuk az előbbeni állásunkban lévő 
oroszokat, kik erős tüzelésünktől 
vagy meghaltak, vagy megsebesültek, 
vagy elhagyták állásainkat s közülök 
89-et lefegyvereztünk. — Tehát ebből 
azt hiszem, tájékozva vagytok, hogy 
milyen katona vagyok. Nagyon saj
nálom, hogy Hudvágner is nem ka
pott kitüntetést, pedig ő volt az 
egyedüli hidegvérű a lajosiak között, 
aki engem támogatott és segített a 
hajmeresztő vállalkozásban. Nem 
szeretnék még egy ilyent átélni, mert 
az ember idegzete tönkre megy 1 

Nagyon sajnálnám, ha a cenzúra 
e levelemet elkobozná (zárójelben 
megjegyezzük, hogy a cenzúra e 
levél egyetlen vonását sem törölte), 
foglaltatnak ugyan benne kifejezések, 
miket nem volna szabad, de vélemé
nyem szerint nem érinti a hadsereg köz- 
biztonságát. — Számtalanszor üdvö
zölve, mindnyájatokat csókol szerető 
férjed

György.
II.

Kedves Bátyámék 1 
Bocsánatot kérek, hogy oly ritkán 

irok önöknek a harctérről, — ugyan 
gondolkodnom kell, hogy egyáltalá
ban irtam-e már egyszer is, — nem

tudom, de ha irtani, úgy csak lapot 
s már régen; igazán szeretném, ha 
már elmondani nem lehet, leírni ed
digi élményeimet, de sajnos ezt a 
harctérről nem lehet. Igazán csak itt 
tudja meg az ember, mit jelent szeretni, 
örülni, szenvedni, pihenni. Szeretni: 
ez a honvágy, mely nem ritkán lob
ban föl szívünkben. Örülni: ha a 
rohamoknál minél több muszkába 
vághatjuk rozsdás s már-már kopott 
bajonettieir.ket s minél több muszka 
holttestén gázolhatunk keresztül!

Szenvedni: — — — — -------
Pihenni: ha az ember két havi 

erős ütközetek után, hogy a kimerü
lés már-már a legnagyobb fokot éri 
el, megpihen. . .  így történt ez jú
lius 5-én, fel lettünk váltva a tűz- 
vonalból s vissza mentünk a front 
mögé 13 ig, tehát 8 nap. Igazán ez 
a legszebb epizódja a harctéri élet
nek, de sajnos ilyenkor oly gyorsan 
múlnak a napok, hogy észre sem 
veszi az ember. Tehát most újult 
erővel folytatjuk hivatásunkat. Azt 
hiszem arról szereztek tudomást, hogy 
a június 22-ki muszka rohamnál a 
lajosiak, akik velem jöttek, fogságba 
kerültek a Hudvágner kivételével, 
t. i. ő volt az egyedüli, aki elszánt
sággal és hidegvérrel engem födözött 
és segített a haláltmegvető, vakmerő 
vállalkozásomban, amiért én meg
kaptam a II. oszt. ezüst vitézségi 
érmet. Nagyon sajnálom, hogy Hud
vágner nem lett kitüntetve, de gon
doskodtam róla, hogy elő legyen 
léptetve őrvezetőnek, ami meg is 
történt. Úgyszintén én is megkaptam 
az őrmesteri rangot.

Ami ezt a vidéket illeti, nagyon 
szép, hasonlít Magyarországhoz. Van 
mindenféle gabonanemű, épp úgy, 
mint nálunk, csak tengeri nincs — 
s van több kaszáló, úgyszintén igen 
szép erdők. . . csak erre a muszka 
határ felé kissé homokos s úgy hal
lom, minél feljebb, annál jobban. 
Vizek is jók, utak is jók, amik meg
könnyítik a hadműveleteket, amenyi- 
ben a trén és tüzérség könnyen 
mozog. Tehát mindebből érthető, 
hogy mi jól vagyunk. Pali lovász, a 
Jóska századparancsnok.

Hát maguk hogy birkóznak a sok 
munkával ? vannak-e aratók ? Azt

hiszem, mire levelem hazaérkezik, 
vége az aratásnak. Itt ugyan tekin
tettel arra, hogy igen északra esik, 
csak tán három hét múlva lehet 
aratni, még itt zöld rozsot etetnek a 
lovainknak.

Számtalanszor üdvözölve mindnyá
jukat, kedves szülőket s az egész 
rokonságot szerető öccse,

Czéh őrmester.
Kelt Födeles, 1915. július 15.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Második fejezet.

A történet szereplői.
Az alsó ház — pontosan olyan, 

mint a felső — a fiatalabbik testvéré, 
Farkas Tamásé. Leány helyett pely
hes állu legény pöndörög az udvar 
végén s amúgy foghegyről dobálja a 
szavakat kocsisnak, béresgyereknek, 
napszámba kaszáló szegény ember
nek. Semmit se tanult (megbukott a 
gimnázium negyedik osztályában) de 
mindent tud. Egy kicsit orrhangon 
beszél és mindig úgy tesz-vesz a 
ház körül, mintha keztyübe lenne 
bujtatva a keze. Szerfölött büszke, 
más szegény halandóval alighogy 
szóba áll. A fiatal András úr, — 
mondják otthon. A mindígásitó gróf, 
ahogy a faluban csúfolják, mivelhogy 
az orra cimpája félivesre szaladt s 
mindig olyan, mintha ásitoznék. 
Farkas Tamás és a felesége csak 
annyiban számítottak a családban, 
amennyiben a fiú szülei voltak. 
Egyébként elfelejtettek önállóan élni 
és gondolkodni. Egészen Andrásért 
éltek, egyébként meg a gyűlölködő 
Gergely hatása alatt álltak. Ha nagy- 
néha valami melegebb érzéshullám 
végigrezgett szivükön s egy-egy 
gyors mulásu pillanatban megvilágo
sodott előttük, hogy mégis csak 
máskép kellene élni, elég volt a 
Gergely úr szikár alakjának megjele
nése s egyszerre elpárolgott szemük
ből minden felbuzdulás. — Gondolod 
Gergely ?. . .  Biztos vagy benne, 
Gergely ? . . .  szokták mondani.

A két cserépzsindelyes közt kis 
vityilló alázatoskodik. Düledező, ro-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez
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zoga épület, melyen minden esztendő 
és minden szélvihar taszít egyet, 
özvegy Szabó Jánosné portája. A 
faluban úgy különböztetik meg a 
bőségben levő Szabónéktól: a két 
tyúku Szabóné. Javakorbeli asszony, 
de sápadtra fonnyadt arca öregnek 
mutatja. Zöldesre foszlott keszkenője 
télen nyáron keresztülsimul mellén- 
hátán, talán hogy egy kissé melen
gesse lassú verésű szívét s hideg 
szél ellen megvédje sípoló, rossz tü
dejét. Fáradt pillantásu szeme csak 
akkor kap valahonnan belülről egy 
kis tűzet, ha a fia közeledését látja. 
A f ia ! . . .  Az ő szép, büszke, derék 
fia. A karja is ölelésre tárul, ha a 
nevét mondja: — János 1 Ez a ma- 
gábahuzódó, dacos nézésű fiú meg
szelídül az anyja közelségében. A 
faluban rettegve említik erejét. Nem 
egyszer érezték, hogy az ökle úgy 
zuhantja az ütést, mint a vaspőröly 
a tüzes vasat táncoltató üllőre s a 
válla nyomása kicsufolja a bezárt 
ajtót, mely mögött gyáván meglapul 
a gyors futásu gúnyolódó. Otthon 
csöndes, jó fiú, kinek két izmos ke
zét a verbéniás cserépről leszakított 
pamattonállal is megkötözheti az 
édesanyja. Felaprózza a tűzelőfát s 
órák hosszat elü'dögél a betegágy mel
lett, anyja kezét simogatja, dörmögő 
mély hangján vígasztalgatja. Csak 
akkor temetkezik hallgatásba, ha az 
anyja rábeszélőn mondogatja :

— Menj templomba, János!. .. 
Hát csak egyszer, egyetlen egyszer 
menj templomba János! . . .

— Ne bánts, édesanyám 1
— Az én kedvemért I. . .
— Ne kínozz anyám!
Hiába minden ! Nem tudták egyet

len egyszer se elcsalni a templomba. 
Azt mondta: nem lehet azok közt 
az emberek közt imádkozni. Azaz 
mégis, egyszer ott volt. Különös 
históriája van annak. Tél idő volt s 
a szél süvítve hordta a havat. Rég 
elütötte a toronyóra a hajnali ötöt, 
sőt a nagymutató már a hatos télé 
ereszkedett, mikor az öreg céhmes
ter meghúzta a reggeli imádságra 
szólítót. Amint lefelé botorkál a lép
csőn, egyszer csak a templom felől 
valami különös zaj üti meg fülét. 
Haliga: csak a téli szél sir, vagy 
ember zokog ott az oltár előtt ? Oda
cammog s egyszerre a lámpása vi
lágánál megmozdul egy térdelő alak. 
Először visszahőköl, talán bizony 
futásra is gondol, de azután rávilá
gít az arcára:

— Te vagy az János ? . . .  A két 
tyúku János?...

HARANGSZÓ.

De se szó, se beszéd, János mellre 
horgasztott fejjel kilépett a zivataros 
éjszakába. A céhmester akkor is va
lami különös hangot hallott, de az 
éppúgy lehetett szélsirás, mint elfoj
tott emberzokogás.

Andrásfalva széles utcasorán igy 
áll egymás mellett három különös 
port. Két cserépzsindelyes közt csön
desen meghúzódik a nádfedelü vi- 
tyilló. Szomszéd a szomszédhoz min
denütt beköszönt egy-egy percre ba
rátságos szóval, de a Farkas famí
lia sohase zörgette meg a kis hajlék 
ajtaját s az özvegy meg a fia egy
szer se tették kezüket a zöldre fes
tett rácsajtó kilincsére.

A fösvény kétszer költ.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Leszakadt a faluvégi ősi kor
hadt hid a patakba. A nemes tanács
beliek a biró vezetésével megjelentek 
a helyszínén s mindannyian fejüket 
csóválták.

— Baj, nagy b a j! Hid nélkül 
nem tudunk szekerünkkel a rétre 
hajtani 1

— Már hogyan volna olyan nagy 
baj ? Örökké semmi sem tart. Csiná
lok én helyébe ötven koronáért olyan 
hidat, hogy a szolgabiró is megbá
mulja, ha erre jön, — mondta Kis 
Gergely Istók, a falu ácsa a nemes 
elöljáróságnak.

— Tyü, májszter ur, az tömérdek 
pénz 1 — szörnyűködött Csép János 
tanácsbeli.

Aztán az elöljáró társaihoz fordúlt :
Tudják mit, embörségös embörök? 

Csináljuk meg az uj hidat magunk. 
Megvesszük a hozzávaló gerendákat 
és deszkákat s a munkáért nem kell 
senkinek sem fizetnünk. Takarékos
kodnunk kell a község pénzével, 
úgyis szörnyű sok az adó.

— Igaza van kendnek, komám, 
csináljuk m eg! — helyeselt a biró s 
hasonlókép a többi bölcs tanács
beli is.

— Szeretném én azt a hidat látni, 
amit kendtek csinálnak 1 — mondta 
Kis Gergely Istók gúnyosan.

— No, majd megláthatja kend, 
májszter úr, ha nem veszíti el arra 
a szeme világát 1 — mondta Csép 
János elbizakodottan.

Hozzá fogtak tehát a hid csi- 
nálásához. Sokan voltak s mindany- 
nyian tanácsbeliek : a község bölcsei, 
tehát a kölcsönös tanácsokban nem 
volt hiány. Fúrtak, faragtak mindany- 
nyian s végre valahára másfél hét
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múlva el is készültek a kifaragásával 
(az ács egyedül is fele annyi idő 
alatt megcsinálta volna) s már csak 
helyére kellett állítani.

— Tudják mit, embörséges em
börök ? Hívjuk ide a Gergő Istók 
májsztert is, hadd egye az irigység, 
hogy nélküle is meg tudtuk a hidat 
csinálni I — indítványozta Csép János.

— Menjen érte hamar a kisbiró!
— mondták ki a határozatot a ne
mes tanácsbeliek.

— Tehát Kis Gergő Istók je
lenlétében állították helyre a hidat, 
azaz állították volna, ha tudták volna. 
De nem lehetett, mert a hidfő-ge- 
rendák fél méterrel rövidebbek voltak, 
mint kellett volna, e miatt a hid 
egyik vége a vizbe esett.

Szörnyen vakarták fejüket a bölcs 
tanácsbeliek, mintha nem is a hidban, 
hanem fejükben lett volna a nagy 
hiba.

— Hogyan lehetne a bajon segí
teni? — kérdezték Kis Gergely ácstól.

— Sehogysem, uj hid kell helyette !
— felelte Istók májszter úr.

— Már hogyne lehetne rajta se
gíteni 1 — támadott rá Csép Jancsi 
bosszúsan. Hisz kend a mestöre: 
nyújtsa meg kellő hosszúra a geren
dákat 1

— Megnyujtom, meg biz én, ha
nem nyújtsa meg kigyelmed előbb 
nekem ezt a tiz koronás bankót ezer 
koronásra I — mondta Kis Gergely 
Istók nevetve.

A bölcs tanácsbeliek is mosolyog
tak s aztán alkura fogták a dolgot: 
mennyiért csinálná meg Istók a hidat ?

— Épen annyiért, mint múltkor 
mondtam, vagyis ötven koronáért, — 
mondta a májszter.

— Juj-juj 1 Hogyan költsünk már 
másodszor oly sok pénzt erre a kis 
hidra ? — jajgattak az elöljárók fej
csóválva.

— Hát biz a fösvény kétszer költ 
és azt is megtanulhatták kigyelmetek 
az esetből, hogy aki aminek nem 
mestere, gyilkosa annak I — magya
rázta Kis Gergely Istók megnyug
tatóul a tanácsbelieknek.

A világháború eseményei.
Hazafias örömmel, büszkeséggel 

és lelkesedéssel olvastuk a lefolyt 
hét nagy győzelmeiről szóló hireket. 
E hírek most nem az északi harc
térnek égyébként szintén dicsőséges 
eseményeiről, hanem a délvidéki, az 
Isonzó-menti, óriási arányokat öltött 
küzdelmekről szóinak. Fenn északon,
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az orosz harctéren Hindenburg biz
tos keze az események lefolyásának 
nyugodt bevárására utal bennünket. 
Szinte gyermeki hittel beleéljük ma
gunkat abba a gondolatba, hogy 
északon győznünk kell. Lenn délen, 
bár nem vesztettünk még semmit, 
világraszóló győzelmeink eddig nem 
voltak. Most már hála Istennek, ott 
is beköszöntöttek. Az olasz hitsze- 
gésre megjött a legtalálóbb felelet: 
az olaszok borzalmas veresége az 
Isonzónál. Az elmúlt hét háborús 
eseményei itt következnek.

Az oroszok veresége.
Az orosz háború most már szinte 

kizárólag Oroszországban folyik. Szö
vetséges hadaink fennakadás nélkül 
valósítják meg az orosz milliós had
sereg tönkretételének zseniális tervét. 
Űzik, verik mind északabbra, majd 
arra kényszerítik, hogy a lengyelor
szági várak körzetében megálljon, 
majd pedig körülzárják avval az 
acélos abronccsal, mely erejét, ellen
álló képességét teljesen megtöri a 
világ legnagyobb és legfélmetesebb 
katonai hatalmának. Győzelmes ha
daink az orosz frontot már több 
helyen is áttörték, a lengyelországi 
várak közül Rosánt és Pulluszkot 
elfoglalták. Osztrolenkát körülzárták. 
Sorra következik most Varsó, Ivan- 
gorod, Georgievszk és a többi erős
ség. Az orosz hadsereg veszedelmes 
helyzetét jól ismeri az orosz közvé
lemény. Lapjaik leplezetlenül mutat
nak rá a fenyegető katasztrófára. 
Kiemelik csapataink, különösen a 
magyar honvédek és a porosz gárda- 
ezredek ellenállhatatlan támadó ere
jét és saját ezredeik teljes pusztulá
sát. A Ruszkija Vjedomoszti ezt írja : 
„A szövetségesek heves támadásokat 
intéztek még a Szobeszka,- Volea,- 
Antonovka- és Girikov-vonalak ellen. 
Éjszaka a támadások egy részét itt 
visszavertük, de reggel azokat még 
nagyobb hevességgel folytatta az el
lenség, mig végre déli tizenkét óra
kor a szerencse a magyaroknak és 
osztrákoknak kedvezett, akik Szo- 
beszkába bevonultak és bennünket 
Sikmantovka irányában való vissza
vonulásra kényszerítettek. Tömött 
ellenséges oszlopok rohantak Antovka 
felé. Tüzérségük hevesen bombázta 
lövőárkainkat, melyeket lépésről lé
pésre át kellett adnunk. Délután már 
valamennyi lövőárkunk az ellenség 
birtokában volt és mi visszavonultunk 
Boguszláv felé.“

Az olaszok veresége.
Nagy vereség érte julius 27-én a

a hitszegő olaszokat Görc közelében, 
az Isonzó mentén. Itt most már má
sodszor vallott kudarcot az olasz had
sereg. E második kudarc százezer 
emberének életébe került, „Az olaszok 
most — mondja a vezérkar jelentése 
— a Monte Sabotino és a tengerpart 
közt levő, mintegy harminc kilomé
ter széles területen legkevesebb tizen
hét gyalog- és népfelkelő-hadosztály
ból alakított hét hadtestet vetett 
harcba és ember- és anyagáldozatra 
való tekintet nélkül mindenáron át 
akartak törni. De a csata a támadó 
ellenség teljes kudarcával végződött. 
Az olaszok egész vesztesége százezer 
emberre becsülhető.“ „Rendületlenül 
és rendíthetetlenül állanak csapataink 

j még mindig ott, ahol két hónappal 
j ezelőtt az ellenséggel szembe néztek“ 
j — teszi hozzá a hivatalos jelentés.

Az álpróféták által csúfosan meg
tévesztett olasz nép értesülvén az 
Isonzó menti katasztrófáról, nyílt láza
dásban tört ki az ország több váro
sában. A nép haragja főképen Sa- 
landra és Sonnino miniszterek és az 
antant követei ellen fordul, 

j
A nyugati harctéren és a Darda- 

' nelláknál fontosabb esemény nem 
! történt.

Egyéb hírek.

j Hamilton tábornok Kitchener lord- 
i hoz külön futárt küldött azzal az 
1 üzenettel, hogy a Durdanella-akció 
j folytatására gondolni sem szabad. — 
‘ Az angol hivatalos veszteségi kimu- 
| tatás szerint az angol tisztek közül 
| eddig elesett 4000, megsebesült 8300, 
I eltűnt 1383, a legénységből meghalt 
| 57.300, megsebesült 188.190, eltűnt 
i 62.500. — Az olaszok Líbiában gyá- 
I szos sorsra jutottak. Uralmuk már 
; csak a tengerpart egy keskeny sáv- 
I jára szorítkozik. Törökország visel- 
j kedése is aggasztja Itália politikusait. 

Lehet, hogy ma-holnap kitör a török
olasz háború. — A kaukázusi harc
térről jelentik, hogy a törökök az 
oroszokat most már harmadik védelmi 
vonalukból is kiverték. Az oroszok 
nagy veszteséget szenvedtek. Négy
száz orosz fogságba került.

K ét jelenet.
Irta: Somogyi Géza.

A Galíciában s részben már Orosz
országban küzdő seregeink győzel
meiről olvasva, nem egy magyar 
ember lelkében elevenülhetett meg 
két jelenet a magyar történelemből;

két jelenet, egy régibb s egy leg
újabb. Állítsuk egymás mellé őket, 
mert az összehasonlitás sokaknak 
bizalmat, vigasztalást nyújt s fokozza 
a hitet a népek Istenében, ki meg
fizet mindeneknek, ki jutalom és 
büntetés nélkül semmit se hágy.

1849. augusztus tizenharmadika 
volt. A nap forrón sütött le a vilá
gosi hegyekre, hol történelmünk 
egyik legszomorubb eseménye ját
szódott le. A hegyek aljában sorba 
volt állítva a szabadságharc utolsó 
nagyobb magyar hadserege; az a 
hadsereg, mely annyi dicsőséges 
ütközetet küzdött végig, melynek 
csatáit bámulva szemlélte a világ, 
utolsó szereplésre sorakozott. A gya
logság teljes felszereléssel, a huszá
rok lovaikon, az ágyuk a sereg kö
zepén elhelyezve, elől a tisztek, kik 
utolszor öltötték magukra fényes 
egyenruhájukat, annyi gyönyörű je
lenet tanúját; legelői egy még fiatal, 
magas, karcsú tiszt lovagol — Gör- 
gei Artur. Egy malomnál szembe 
jön vele egy másik tiszt, de nem 
magyar, hanem egészen más egyen
ruhában : Rüdiger orosz tábornok. 
Köszöntik egymást. Görgei átad 
egy iratot az orosz tábornoknak, kit 
az egész magyar sereg is üdvözöl; 
aztán megkezdődik a végső jelenet: 
a fegyverletétel. „A honvéd letette 
a fegyvert, dicsőségének eszközét, 
annyi csatában, oly sok vérontás 
közt leghívebb társát.“ Oh nagy volt 
e sereg végvonaglásában is, utolsó 
szereplése is lélekemelő, megindító, 
szivettépő volt. Látván, hogy min
dennek vége, kétségbeesésükben „so
kan . . . fegyverüket darabokra tör
ték, mások forró csókjaikkal árasz
tották el, sokan golyót röpítettek 
agyukba s a régi bajtársak egymás 
nyakába borulva, könnyzápor közt 
vettek egymástól búcsút.“

A csodálatos vitézséggel küzdő 
magyar sereg nem volt többé s Vi
lágos megnyitója lett az újabb ma
gyar történelem egyik legszomorubb 
korszakának. S azóta Világos neve 
fogalommá lett előttünk, azóta ennek 
említésére mindig bánatossá komo- 
rult arcunk s lelkünk mélyén hat
vanhat évig kisértett Világos sötét, 
fájdalmas emlékezete. E fájdalom 
enyhült, de el nem múlt, e seb nem 
heggedt be az idők jártával; tudtuk, 
hogy a népek sorsát intéző magas 
hatalom el fogja hozni azt az órát, 
amikor kardunkat kivonjuk az északi 
óriás ellen, megfizetünk Világosért s 
lelkünk fájdalmas visszaemlékezését 
örömre változtatjuk.
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1915. junius. Nyár van ismét, a 
nap derült, kék égről mosolyog le. 
Aki egy ilyen szép júniusi napon 
felülről néz le Galícia földjére, érde
kes jelenetnek lehet tanúja. E tar
tományban csaknem egy év óta 
folyik a harc, a sáncok, lövészárkok, 
mik majd az egyik, majd a másik 
fél birtokában voltak, végig vonulnak 
erdőn, mezőn, réten, mintha óriások 
szántották, turkálták volna össze
vissza az egész országot. A felforga
tott, felásott földek közt vezetnek a 
poros országutak, amelyeken élénk, 
mozgalmas élet uralkodik. S ha fi
gyelmesen szemlélünk, látjuk, hogy 
e mozgalom kétfelé irányul. A vég
telen országutakon barnaruhás ka
tonák hosszú sora szekerek, ágyuk, 
s száz és ezer alkalmatosság vonul 
gyors menetben, folytonos küzdelmek 
közt kelet felé. A megvert orosz se
reget szorítják, űzik kifelé Galíciából 
a németekkel együtt csapataink s az 
oroszok, nem tudva előttük megál- 
lani, hátrálnak, folyton hátrálnak, 
gyorsan rendetlenül, fejvesztetten. — 
A másik felől más a kép. Az ut 
porában épilyen barnaruhás harcosok 
hosszú, végeláthatatlanul hosszú sora 
kígyózik lassan nyugat felé; tömött 
sorokban halad a hatalmas tömeg — 
fegyver nélkül s mellettük erejük, 
fölényök tudatában, a biztos győze
lem büszke előérzetével lelkűkben, 
derűs nyugalommal ballagnak a ma
gyar katonák s kisérik az orosz 
hadifoglyokat.

Ez volt a két jelenet. Nem kell 
megjegyzés, magyarázat hozzá, min
den magyar ember érti, átérzi. Ez a 
második jelenet volt a megfordított

Világos; ott egy napon 30 ezer tel
jesen kimerült, fáradt, minden felsze
relésben szűkölködő katona tette le 
az oroszok előtt a fegyvert, itt há
rom hét alatt az orosz hadsereg 
szine-java, 300 ezer ember lett a 
szövetséges seregek foglyaivá. Vilá
gosért megfizettünk. S fegyvereinket 
nem vezeti bosszúvágy, gyűlölet a 
még mindig ellenálló oroszokkal 
szemben, hanem vitéz seregeink 
szent ügyünk igazságába vetett ren
díthetetlen hittel harcolják nehéz 
harcaikat, nyomulnak előre immár 
az ellenség földjén s jutnak minden 
lépéssel közelebb a végső diadalhoz 
s a becsületes békéhez.

Levelek a harcmezeiről.*)
Nyíregyháza, 1915. V/24.
Barak-kórház 2. szám.

Tekintetes Tisztelendő Uram!
Nem találok szavakat, melyekkel 

köszönetemet kifejezésre juttassam 
az ajándékozott „Pünkösdi üdvözlet“ 
című imakönyvecskéért, valamint 
a rólam történő megemlékezésért.

Jelen soraimat a kórteremből kül
döm Tek. Tisztelendő lelki atyám
hoz, itten talált reám a T. Nőegylet 
kedves ajándéka, mely nékünk sebe
sült katonáknak lelki megnyugvást 
szerez, az ellenség golyójától kapott 
sebeinknek gyógyító balzsama. Fáj
dalmaink s szenvedéseink közepette 
az Istenben való erős hit kitartást 
és megnyugvást ad. A sok ellenség 
el akarta árasztani ősi hazánkat, 
megfosztani szándékozott hitünktől, 
családi otthonunktól. Nem sikerült

nékik, hitünk a mi erős várunk s 
Isten a mi paizsunk. E fegyverek se
gélyével, igaz ügyünkért küzdve, si
került megállásra kényszerítenünk, 
támadásukat visszavernünk, amely ké
sőbb futássá fajult. Ma már nem 
veszélyeztetik ősi hazánkat, mi se
besültek megadással tűrjük sorsun
kat, hogy testi épségünk visszanye
rése által újult erővel s a hit által 
nyert lelki nyugalommal ismét kézbe 
vegyük azt a fegyvert, amelyet ki 
kényszerítettek tőlünk, amig végre 
elhullatott könnyek és vérünk által 
biztosítsuk magunknak a jövendő 
békét, abban a reményben, hogy a 
végső küzdelem után fegyvereinket 
babér koszorúzza.

Végül bátorkodom tek. leiki atyámat 
felkérni, hogy köszönetemet a rólam 
való megemlékezzéséért a T. Nő
egylet tagjainak kifejezni méltóztat- 
nék, valamint kívánom, hogy az Isten 
adjon nékik erős szívet a még hátra 
lévő nehéz napok elviselésére.

Soraiam zárva, megjegyzem, többes 
számban Írtam, miután itten együtt 
vagyunk 8-an evang. Maradtam a 
tek. tisztelendő urnák alázatos szol
gája Németh István,

7G. gy. e szakaszvezető.
*

Nagy érdeklődéssel olvastuk a ré
szünkre küldött Harangszó című la
pot, melyet pontosan megkapunk és 
amelyért köszönetét mondok a Nagy- 
tiszteletü úrnak, a lapját buzgón ol
vasó szatmárnémeti-i sebesültek ne
vében. Tisztelettel

Hatranuy Pál,
ev. sebesült.

Szatmárnémeti, 1915. VII/25.
*) A levél a felsőszakonyi ev. lekészhez érkezett.

N E H É Z  Ó R A K
Nehéz órák.

Zsid. 12, II.

Az örömök mámorában 
Nem nyílt dalra ajakam,

A tavasz vidám hangjait 
Megnémulva hallgattam.

A természet nagy hatalma 
Lelkem megzsibbasztotta 

Csak lehervadt boldogságom 
Támasztám fel dalomba'.

Csak zord téli kopárságon 
Törekedtem dalommal 

Rózsakertet varázsolni 
A kietlen vadonban,

Csak örömöm romja felett 
Vérző szívem bánata 

Emelte az ének szárnyán 
Lelkemet a magasba.

Fülemile csattogása
Szebben szól a viharban, 

Midőn esti alkonyatkor 
Hold ragyog a magasban. 

Ütés nyomán hangzik fel a 
Rezgő húrnak szép szava, 

Zajgó hullám vet ki gyöngyöt 
A korbácsolt partokra.

Megcsépelve, megtiporva 
Válik ki a gabona 

S lesz a szöllöfürt nedvéből

A hegy aranyszín bora. 
Tövisek közt nyitja kelyhét 

A rózsának szép szirma,
Éles sarkantyú-nyomásra 

Fut, rohan a paripa.

Szom orúság hideg keblén 
Táplálkozik az öröm, 

Szívfájdalom szülő anyja 
Minden szépnek a földön. 

Sötétségben tündöklenek 
A mennybolt csillagai, 

Gyásszal fedve közelgetnek 
Az égnek angyalai.

S mikor jönnek, gyász-fedetten, 
Bús panaszra nyílik szánk,
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Ha sokáig itt időznek,
Könnyek öntözik orcánk.

Ha távoznak, ajándékkal 
Kedveskednek minekünk 

S bucsuzáskor ismerjük meg, 
Bánatunkkal csak nyertünk.

Légy üdvöz hát, bánatomnak 
Sok keserves órája,

Légy áldott, ki keservem is 
Nyújtod lelkem javára. 

Megadással hajolok meg 
Keresztem súlya alatt,

Fájó szívnek, végig hívnek 
A keresztből üdv fakad.

GEROK után: 
MADÁR MÁTYÁS.

Am i imádságunk.
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapi Béla.
4

Mikor imádkozol. . .
Máté 6, 5—8. v.

Az imádság tengerének is meg
vannak a maga örvénylő forgatagai 
és rejtett szirtei. A vallásos lélek 
könnyen martaléka lesz ezek hatal
mának. Mint a vallásos élet minden 
külső megnyilatkozása, úgy az imád
kozás is könnyen a külső alak túl
becsülésére s a benső tartalom el
hanyagolására csábít. Ettől óv minket 
a Krisztus.

A Krisztus megnyitja ajkát és így 
szól: „mikor imádkozol, ne légy olyan, 
mint a képmutatók, kik örömest imád
koznak fennádlva a gyülekezetben és 
az utcák szegletin, hogy az emberek
től láttassanak.“ (Máté 6, 5.) A Krisz
tus szava száll tovább, s egy-egy 
ember a mellére hajtja fejét, s gon
dolkodva ismételgeti: „ne légy olyan, 
mint a képmutatók!“. . .

Szinte látjuk, amint ott állnak a 
templom első helyén. Homlokuktól 
ellibbenik a széles imaszalag, kön
tösükön ide-oda vetődik a nagyra 
szabott ima-bojt. Körülöttük csönde
sen vagy zajongva sietnek imádko
zásra az emberek, ők Jeruzsálem felé 

j fordítják fejüket s kiterjesztett ke
zekkel, fenhangon morzsolják az imád
ság szavát. Hivalkodnak az utcák 
nyüzsgő népáradatában s nem tö
rődve senkivel — semmivel, hangos 
szóval hívják az Istent segítségül. 
És akik ott járnak, tiszteletteljes cso
dálattal tekintenek rájuk: „Milyen
kegyes emberek 1“ . . .

De a lelkek mélyére tekintő Krisz
tus a „megfehérített koporsóhoz, a 
báránybőrbe öltözött farkasokhoz“ 
hasonlítva őket, azt mondotta : ne le
gyünk olyanok, mint a képmutatók!... 
(Máté 23, 27—33; Máté 7, 15)

Ajkukon ott volt az imádság, de 
a szívük üres maradt.

Lelkűk nem mélyedt el az Isten
nel való boldog közösségbe, hanem 
csak az emberek hízelgő dicséretét 
kereste. A jót rosszra használták 
s az Istennel való beszélgetésből a 
hiú önzés fegyverét kovácsolták. Ná
luk látszattá lett a valóság s az 
imádkozás csak vallásosságuk csil
logtatása volt. „Az isteni szolgálat
nak képét mutatták, de annak erejét 
megtagadták. (II. Tim. 3, 5.“)

Szegény képmutatók I. . .  Az em
bereket hazug külsővel megcsalhat
ták, de a jó Istent nem. Ő sohase 
nézte a farkast báránynak. Mindig 
tudta, mi van a szívük mélyén. Az 
emberek között pedig önmagukat 
csalták meg leginkább. Azt gondol
ták : kegyességük kedves az Isten 
előtt; igazságuk egyedülvaló és el
bizakodottságukban nem keresték az 
igazi kegyességet és igazságot.

A Krisztus szava pedig hangzik, 
még mindig hangzik. És mégis so
kan ott állnak az utcák szegletein 
és ott imádkoznak. Imádkoznak, mert 
ez szokás, mert így tanulták, mert 
különben megszólják őket, de a szí
vük nem érez semmit se. Figyelmük 
az emberekre irányul és nem az Is
tenre. A társadalmi szokás erősebb 
bennük, mint lelkűk vágyódása. Val
lásos életük puszta külsőség lesz, 
mely az ő benső életüknek éppen 
nem hű mutatója. És úgy járnak, 
mint azok a szegény képmutatók: 
embertársaikat akarják megcsalni és 
saját magukat csalják meg. Azt hi
szik, hogy gazdagok, pedig koldus
szegények. Az isteni szolgálat erejét 
megtagadták, az imádság lelkét el
vesztették — és végül mi maradt 
számukra ? . . .

Óh, a Krisztus szava olyan szi
gorúan kemény: „bizony mondom 
néktek, elvették jutalmukat!J

Mikor imádkozol, akkor ne tégy 
semmit, hanem imádkozzál. Ne ke
resd az emberek csoportosulását, a 
kiváncsiak fürkésző tekintetét, hanem 
a te Istenedet keresd, keresd azt, 
hogy hol beszélgethetsz leginkább 
vele. Menj be a te titkos házadba és 
ajtód bezárolva imádd a te Atyádat. 
Akár a templom, akár a csöndes 
szobád, akár a nagy természet le
gyen ez a „titkos ház“, egyre megy; 
a fő az, hogy ajtaja legyen bezárva 
és ne bocsáss be semmi olyan gon
dolatot, mely az Istennel való bol
dog beszélgetésedet megzavarhatná. 
Ne bocsáss be olyan érzelmet, olyan 
szenvedélyt, mely őszinteségedet,

alázatosságodat megsemmisíti. Inkább 
keresd meg az Istennel való beszél
getéshez szükséges érzéseket. Feltét
len szeretet, hit, odaadó bizoda- 
lom, engedelmesség nélkül nincsen 
igazi imádság. Az Isten nem elég
szik meg azzal, hogy imádkozol, 
hanem azt nézi, hogyan imádkozol. 
Éppen azért meghallgatást ne a hely
ért, hanem magáért az imádságért 
várj.

De a Krisztus ajkán új szó csen
dül : „mikor imádkozol, ne légy sok 
beszédű, mint a pogányok, kik azt 
állítják, hogy az ő sok beszédjük 
által hallgattatnak meg.“

Mihozzánk is így szól, megértjük-e 
szavainak igazságát ? . . .

Sokan azt gondolják, hogy az imád
ság már maga egy hatalom. Ha üres 
is a szív, mikor az ajak beszél, az 
imádság még sem száll el nyomtala
nul. A jó Isten minden imádságnál 
egy-egy vonást jegyez az ember 
érdemkönyvébe, úgy hogy az imád
kozó boldogan sóhajthat: egy jó cse
lekedettel ismét többem van, egy 
lépéssel ismét közelebb jutottam a 
mennyországhoz. S az emberek 
számlálgatják elmondott imádságaikat, 
sőt imádkozva bűnhődnek elkövetett 
bűneikért is.

Óh, hova lett ezek lelkében a 
Krisztus intése: „Mikor imádkozol, 
ne légy sok beszédül“ . . .  Hogyan 
remélhetik, hogy az ő sok beszédjük 
által hallgattatnak m eg?... A mit 
mondtak, szó volt csupán, de nem 
imádság. Elhangzott, de égbe nem 
szál'ott. Az imádkozó ott van, ahol 
ezelőtt, előre nem haladt semmitse.

Beszélhetünk zengő költői nyelven, 
csörgedező patakként önthet ajkunk 
tündérszép szavakat, egymás mellé 
fűzhetjük az emberi elme felemelő, 
magasztos gondolatait, a szívünk 
érzése nélkül ez mind csak beszéd 
és nem imádság.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik  o tt a legfőbb kincs.
T anyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

aug. 8. vasárnap, 5. Zsoltár.
» 9. hétfő, 6- »

10. kedd, 7. ,
11. szerda, 8- n

n 12. csütört., 9. ,
» 13. péntek, Prédikátor 12, 1—14,
• 14. szombat, 10. Zsoltár.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésire I
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A z eg y h á z  k öréb ő l.
Hősi halál. Kovács Sándor, a szendi 

ev. gyülekezet buzgó tanítója, május 25-én 
Galíciában hősi halált halt. Családja derék, 
meleg szívű családtagot veszített benne. 
Gyülekezete kötelességtudó, tisztelt és 
általánosan szeretett tanítóját siratja. Mint 
katona, szintén az elsők sorába küzdötte 
fel magát. Egy csillagos őrvezető volt, mikor 
bevonult. De a harctéren annyira kitüntette 
magát bátorságával, hogy fokról-fokra 
emelkedett. Csakhamar szakaszvezető lett. 
Egy diadalmas, nagy ütközet után hadap
ródnak nevezték ki s megkapta az I. oszt. 
ezüst vitézségi érmet. Az utolsó harcnál 
egy srapndl-szilánk szíven találta. Jajszó 
nélkül, holtan esett össze. Legyen áldott a 
derék jó tanító és vitéz katona emlékezete!

Harctérről-harctérre. Böjtös László 
hántai ev. lelkész, ki már 9 hónap óta 
lelkészi szolgálatot teljesít a harctéren, két 
heti szabadságra hazaérkezett. Gyülekeze
tében istentiszteletet tarto tt s azon az 
Istenbe vetett bizodalomról s a honfiúi 
kötelességek becsületes teljesítéséről pré
dikált híveinek. A gyülekezet szeretettel 
köszöntötte rég látott lelkészét s könnyezve 
bocsátotta ismét vissza a harctérre.

Gyászrovat. Érzékeny veszteség érte 
Mesterházy Sándor nemespátrói lelkésztest
vért. Kis leánya: Márta, életének 2-ik 
évében rövid szenvedés után július 26-án 
elhunyt. A jó Isten vigasztalja meg a bá
natos szülőket és testvéreket.

Lelkésziktatás. Takács Elek veszprémi 
egyházm. esperes július 25-én iktatta hiva
talába egyszerű, de lélekemelő szép ünnep
ség keretében Zsirav Lajos megválasztott 
zalagalsai lelkészt, isten gazdag áldása 
nyugodjék működésén az új munkatéren is.

Lelkészválasztás. A zalaegerszegi misz- 
sziói gyülekezet az egyhangúlag jelölt Ku
tas Kálmán budapesti segédlelkészt válász- 
totta meg egyhangúlag r. lelkészéül. Isten 
gazdag áldása kísérje működését.

Lelkészjelölés. Az iharosberényi (So
mogyin.) gyülekezet július 25-én, a Borbély 
Gyula elhalálozása által megüresedett lel
készi állásra egyhangúlag a kebelében mű
ködő Káldy József h lelkészt jelölte.

Itthonról.
Tilos a kivándorlás. A kormány a 

hadköteles és hadiszolgáltatásra köteles 
férfiszemélyeknek a kivándorlását 1915. 
július hónap 27-től kezdődőleg Magyaror
szág területéről további egy évre megtiltotta.

Kitüntetési jelvények kiadása az 
örökösöknek. Eddig sok esetben előfordult, 
hogy a legfelsőbb kitüntetéseket — ha a 
kitüntetett elesett, nem adták át az örökö
söknek. Most elrendelték, hogy mindazokat 
a rendjeleket és tiszteletjelvényeket, ame
lyeket a tulajdonos halálával nem kell 
visszaadni (a katonai érdemkereszt három 
osztálya ; az ezüst és bronz katonai érdem
érem ; mind a négy vitézségi érem), még

az esetben is az örökösökhöz juttassák, 
ha a rendjellel vagy tiszteletjelvénnyel ki
tüntetett már azelőtt meghalt volna, mielőtt 
a kitüntetést kézbesíthették volt.

A hüvelyesek legmagasabb árának 
megállapítása. A hivatalos lap mai száma 
közli a minisztériumnak 2795. 1915. M. E. 
sz. rendeletét a hüvelyesek legmagasabb 
árának megállapításáról. A múlt héten 
megjelent kormányrendelet a száraz (érett) 
bab legmagasabb árát métermázsánként 
40 koronában, a borsóét 50 koronában, a 
lencséét 50 koronában állapítja meg. A 
legmagasabb árak magukban foglalják a 
rakodó állomáshoz való szállítás költségét 
is, ellenben a zsák nincs beleszámítva. 
Aki ennél magasabb árakat kér vagy elfo
gad, két hónapig terjedhető elzárással és 
600 koronáig terjedhető pénzbírsággal bűn 
tethető. A kicsinyben való árusítás ezen 
áraknál valamivel magasabb áron tö rtén
hetik.

A n a g y v ilá g b ó l.
Százesztendős jubileum. Esztendőre 

lesz száz éve, hogy az Amerikai Biblia- 
Társulat megalakult. Ez alatt az idő alatt 
kerek számban száztíz millió kötetet adott 
ki, értve köteten teljes Bibliákat, Újszövet
ségeket és a Szentirásnak egyes könyveit. 
Tavaly közel hat és fél millió kötet volt a 
Társulat kiadványainak száma. — Mi tudva
levőleg a Brit es külföldi Biblia-Társulat 
kiadványait használjuk E kettőn kívül 
nevezetesek még a skót és német Biblia- 
Társulatok. Mostanában szóba került egy 
magyar Biblia-társulat szervezésének kér
dése is. Vájjon lesz-e belőle valami ? A 
protestantizmus megerősödését bizonyára 
nagyban előmozdítaná egy ilyen vállalat. 
A Biblia a könyvek könyve, s annak ter
jesztése a keresztyénségnek egyik nagy 
fegyvere és szent kötelessége. A Bibliával 
küzdünk a tudatlanság, babona, nyomorú
ság, vétek és bűn ellen. — Mellesleg mond
va, van-e e sorok olvasójának Bibliája ? 
Ha nincs, kérje meg a lelkészét azonnal, 
hogy rendeljen számára egyet. Az ára igen 
csekély, az értéke pedig oly nagy, hogy 
pénzzel megfizetni nem lehet. Nincsen en
nél jobban kamatozó befektetés. Persze 
olvasni is kell.

Amerikai munkásnők tiltakozása. A
munkásnők szakszervezetének nemzeti li
gája, melyhez százezer munkásnő tartozik, 
New-Yorkban gyűlést tartott, s egyik hatá
rozatban felhívja a munkásnöket, hogy 
szervezzenek ellenállást »minden olyan 
lépés ellen, mely az Egyesült Államokat 
az Európában dúló háborúba belekever
hetné kívánja „a magán haszonra dol
gozó katonai fegyver- és lőszer-gyártásnak 
m egszün te tésé tfe lh ív ja  az Egyesült Álla
mok elnökét és kongresszusát (képviselő
házát), hogy „a fegyverkivitelt helyezze 
tilalom alá“ stb.

Hatszázezer amerikai munkás sztrájk 
előtt. Amerikában, a nemzetközi gépgyári

üzemben hatszázezer fémmunkás sztrájk- 
balépésére számítanak. A munkások nyolc 
órai munkaidőt és jelentékeny béremelést 
követelnek.

Ezernyolcszáz ember pusztult el.
Amerikában elsülyedt egy kirándulóhajó. 
Az Eastland gőzösön volt 2572 ember kö
zül 762-öt megmentettek, 1810 ember életét 
vesztette. A hatóságok részéről megindított 
vizsgálat alapján 30 embert letartóztattak.

A németek 229 angol hajót sülyesz- 
tettek el. Az angolok azt állították, hogy 
27 hét alatt a németek 98 angol és 95 
semleges kereskedelmi hajót sülyesztettek 
el. Ezzel szemben a németek kimutatják, 
hogy július 25-ig a német tengeralattjáró 
naszádok a haditerületen 229 angol, 30 más 
ellenséges országbelit és 68 semleges or
szágbeli, de ellenséges gőzössel összeté
vesztett hajót sülyesztettek el.

Hatszáz szerb katona pusztulása. 
Egy alagút építésénél, ahol 600 szerb ka
tona dolgozott, földbeomlás történt és va
lamennyi katona odaveszett.

A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se
besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére a következő adományok folytak 
b e : Latsnyi István és neje Csepreg 2 K, 
Skriba János Jáhompuszta 1'50 K, Németh 
István Sobor 50 f, Esze Sándor Csönge 1 
K, Illés Eszter Beled 1 K, Kajtár Lajosné 
Bpest 1 K, Szabó Samuné Bpest 1 K, Deli 
Józsefné Bakonytamási 1 K, Bors Dánielné 
Bakonytamási 1 K, Bors Róza Bakonyta
mási 1 K, Paveszka Mihály Győr 50 f, 
Paulik Jánosné Kiskörös 60 f, Szuhánszky 
Pál Kiskőrös 50 f, Remete Dénes Körtélyes 
1‘50 K, özv. Takách Samuné Répcelak 3 
K, Vitálisz Károly Szombathely T50 K, ifj. 
Potyondy Sándor Zsebeháza P50 K, Lé- 
bényből adakoztak : özv. Németh Lászlóné, 
özv. Németh Sámuelné és Szíj Mihály 
2—2 K, Kováts Kálmán, özv. Tóth Györgyné, 
Tóth József (újházi), Reízinger András 1—1 
K, özv. Venesz Mártonná és Horváth Sán
dor 50 — 50 f, Finta János Lovásnpatona 
1 K, Zámbó István Lovászpatona 1 K, 
Gyurácz Lajos Bük 50 f, Mogyorósy József 
Bük 50 f, Geduly Elekné Bpest 1'50 K, '  
Hankó Zsófi Békéscsaba 50 f, Ev. lelkészi 
hivatal Bánk 1 K, Gömböc Sándor Csánig 
1 20 K, Bakos Istvánné Csánig 1 K, Szabó 
Sándor Ikrény 2 K, Köhler Gusztávné Igló 
1-50 *K, ifj. Janecskó Pál Kondoros 50 f, 
Hubermayer Mátyás Sárbogárd 50 f. Ma- 
gyargencsről adakoztak: Somogyi Józsefné 
1 K, felső Mógor Józsefné 50 f, kisszeri 
Vida Józsefné 50 f, Mód Sándorné 50 f, |  
Vida M. Ferencné, 50 f, sorki Nagy Sán
dorné 50 f, Sass János Rákospalota 50 f, 
Mészáros István lelkész Kemeneshögyész 
8 K.

Összesen: 215'08 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

A H arangszó perselye.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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minden második vasárnap.
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Keresztek.
Hurrá, előre, ti derék legények! 
Hurrá, csak rajta, magyar, osztrák,

[német I
Csak most feszítsd meg karod erejét, 
Dicsőség és győzelem int feléd. 
Feszítsd csak melled büszkén a

[halálnak,
És add a javát, amit tőled várnak; 
Golyó ha üt — ne fájjon a sebed: 
Takarja majd a büszke vaskereszt.
Hurrá, előre, ti derék legények! 
Csak rajta, rajta, amig tart az élet... 
Ti számtalanok: ifjú, hős, vitéz, 
Kiknek csak halál a kiosztott rész. 
Ha elmaradtok vérzőn, dísztelen,
A temetőnek szántott útfélén ;
Oh tekintsétek a krisztusi je lt : 
Dicső emlék a szürke fakereszt.
Hurrá, előre, ti derék legények! 
Előre mindig, amíg célhoz értek . . .  
Mit a halál, ilyen célokért?!
Egy szebb jövőért ontjátok a vért. 
A hült porokból új élet fakad :
A vérmezőkön gyermekünk arat,
S új üdvöt hoz, régi sebet hegeszt 
A békességes, szent búzakereszt.

Papp-Váry Elemérné.

Ön v iz s g á ló d á s .
Irta: Endreffy János.

Csendesen járok az utcán s be-be 
nézek-hallok a házakba. A kapuk 
kitárva: a takarodás ideje van. Hoz
zák haza a fáradt emberek a föld 
termését. Mintha cselekedetben folyó 
istentisztelet lenne a falu képe, oly 
ünnepies és tisztelet. :t keltő a kepék
kel magasra megrakott kocsi kimerült 
embereivel, állataival. A munka min
dig áhítatot kelt a szívben. Nagy 
dologidő ez a mostani, kétszeresen 
nehezebb minden más öregemlékben 
élő munkánál. Szinte elszégyenli 
magát az, aki nem dolgozik...

De a munka csendes áhítatát meg
zavarja valami. Az, amikor be-be 
néz-hall az ember a házakba. Az 
egyik házból durva káromkodás hal- 
ük ki. Vastagon ömlik valakinek 
szájából a szennyes beszéd, tarkább
nál tarkább, cifrábbnál cifrább kifeje
zések csúfkodnak benne. Gyorsan 
elsietek a ház előtt, mert szégyenlem, 
hogy hallottam. A másik házban 
valami gyereket ütlegelnek a szaka
dásig, kinek fájdalmas sírása vesékig

lehat. Tovább, tovább, hogy ne hall
jam a kegyetlen kezek művét. A 
nevelés szent eszméje a pocsolyában 
fetreng! Itt már nem a jóakaratú 
belátás, hanem a fékevesztett szen
vedély dühöng a durva öklök mögött. 
Hallom a sírásból, biztos vagyok 
benne ! Tovább, tovább I. . .  A munka 
szent, csöndes áhítata elmúlt. A föl
dön járok újra. A földporát taposom, 
a gyarló embert látom. Istenem, de 
sok tökéletlenség van a világon! 
Annyi tökéletlenség, mintha nem is 
volna világháború, nagy népitélet. 
Ember vigyázz, még rád is kerülhet 
a sor, készítsd el magad a száma
dásra, de ne vadsággal és dúrvaság- 
gal, mert ez nem előkészület. Ne 
úgy éljünk, mintha az Isten széke 
előtti számadás még messze a jövő
ben lenne tőlünk. Erre minden nap 
el kell készülve lennünk. Különben 
a bolond szüzekhez vagyunk hason
latosak, kiknek nem volt olajuk és 
a vőlegényt illendőképen nem fogad
ták, várták. Mi itthon maradottak 
csak mondjuk, hogy a nagy megpró
báltatásban a világháború vérzívata- 
rában egészen megváltoztunk, megja
vultunk. Mi csak mondjuk. . .  Pedig
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csak a régi gyarló emberek vagyunk. 
Ha egynémely szokásunkat el is 
hagytuk (mert kellett), egyetmásról 
le is mondtunk (mert kellett), azért 
mi mégis csak gyarló, tökéletlen 
emberek vagyunk. Ezzel a bevallás
sal tartozunk az igazságért önma
gunknak, embertársainknak és Iste
nünknek. Talán azok, akik a szen
vedés iskoláját kijárták étlenségben, 
szomjúságban, álmatlanságban és 
túlerőltetésben, akik nap nap után, 
hét-hét után, hónap hónap után a 
halál közelségét tapasztalták előké
születben — bármely pillanatban — 
a túlvilágra, talán azok nagyobb át
alakulással fognak hazatérni közénk. 
És mi csodálkozni fogunk az ő át
alakulásukon és keveselni fogjuk a 
mi megjobbulásunkat. Ne is veszítsük 
el soha lelki szegénységünk eleven 
tudatát, mert hisz tudjuk, hogy bol
dogok a lelki szegények, mert övék 
a mennyeknek országa. A keresztyén 
lélek mindig bűntudatos, alázatos, 
leboruló lélek. Enélkül farizeusság 
volna a mi hitünk. Gőgösnek lenni, 
emberekben bízni és keresztyénnek 
lenni nem lehet. Itt meg kell állanunk 
és szigorú önvizsgálódást tartanunk, 
Ne hagyjuk későre keresztyén vol
tunk megállapítását. Becsületességünk 
követeli tőlünk, hogy tudjuk, kik 
vagyunk. Keresztyének ? De tényleg 
azok vagyunk-e ? Ugyanazon indulat 
van-e bennünk, mely volt az Úr Jé
zus Krisztusban ? Ne engedjük el 
magunknak a feleletet holnapra. Fe
lelnünk kell ma. Minő különbséget 
teszünk a kér. egyházra nézve ? Erre 
a konfirmációnkban így feleltünk: 
„Megkülönböztetjük a látható és a 
láthatatlan egyházat. A látható egy
ház mindazoknak társasága, kik a 
Krisztusra megkereszteltettek. A lát
hatatlan egyházhoz (szentek egyes- 
sége) csak azok tartoznak, akik a 
Krisztusban igazán hisznek és őt 
követik.“ Sokan vannak a hivatalosak, 
de kevesen a választottak (Máté 20. 
16.) Nem mindenki, aki ezt mondja 
nekem: Uram ! Uram I megyen be a 
mennyországba, hanem aki cselekszi 
az én mennyei atyámnak akaratját. 
(Máté 7, 21.)

Ég és földnyi különbség van név
leges és tényleges vallásosság között. 
A mienk milyen ? Tudom-e azt mon
dani lelki alázattal: Uram elvetted 
férjemet, fiamat, apámat, testvéremet 
oldalam mellől s a veszedelmek me
zejére küldted. Belenyugszom fájó 
szívvel, mert tudom, hogy ez a te 
akaratod. Ha nem nyugodnék bele, 
nem cselekedném az én mennyei

Atyámnak akaratát. Milyen volna 
akkor vallásosságom ? Névleges val
lásosság, melynek nincs életereje, 
hisz csak szóból áll, röpke felsóhaj
tásokból : U ram ! Uram! de közbe 
a szív nem érezné, hogy ahol Úr 
van, ott engedelmeskedni tartozunk. 
Uram, Istenem I ilyen múló felsóhaj
tások, ha közben szív nem érez és 
nem gondol semmit, nem vezetnek 
üdvösségre, ez nem vallásosság. A 
vallásosság tett, cselekedet, vagy még 
jobban kifejezve: a vallásosság tény. 
Az ember bensejének ténye. Istennel 
való állandó összekapcsolódása az 
egész életen keresztül. Ha tehát tény
leg vallásosnak érzem magamat, to
vább vizsgálom hitem erejét a világ
háború próbakövénél: Uram el vehe
ted kedvesem életét a veszedelmek 
mezején. Ezt jól tudom. Hazajöhet, 
de ott is maradhat. Mindkettőt a te 
kezedből akarom elfogadni. A jót is, 
rosszat is. Akármelyiket teszed meg 
velem, tudni fogom, hogy valahogy 
a te kifürkészhetetlen akaratod. És 
nekem a te akaratodat cselekednem 
kell Uram I Nem írom elő neked kö
veteléseimet, mert az én szerepem 
Urammal szemben nem parancsolni, 
hanem engedelmeskedni. Várom, hogy 
mit teszel, mit parancsolsz, és én 
követlek engedelmességben. így lesz 
igaz, így lesz nemcsak szó az én 
alázatos megszólításom : Uram! szólj 
Uram, hallja a te szolgád!

Mi itthonmaradottak, kik a Szent
lélek nagy átalakító munkáját várjuk 
szívünkben, jobbat nem kívánhatunk 
magunknak emlékül a megpróbálta
tásból, mint azt, hogy névleges val
lásosság helyett tényleges vallásosság 
verjen mélyen gyökeret szívünkben, 
úgy lesz a vallás életté bennünk, élet 
Istenben az Úr Jézus Krisztus által.

A hálás tyukocska.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Cser Andrásné reggel még három 
kotlóalja apró csikét, azaz harminc
két kis jószágot eresztett ki a ka
marából az udvarra s alkonyaira 
már két kotló hiába hivta esdő kot- 
togással kis fiait és a harmadik 
kotló után is csak egy kis pilledező, 
beteg, kendermagos csirke lépkedett 
lekonyult fejjel. A többi apróság el
hullt a kertben valami uj fajta 
csirkevésztől.

— Teremtő Atyám, ilyent még 
nem értem I Mindenféle lábas jószágra j 
uj és uj veszély jön. Pusztult eddig

is az embernek a szarvasmarhája, 
sertése s most aztán elpusztul még 
a majorság is. De miért jött be ez 
az egy kis beteg csirke is az embert 
bosszantani I Dejszen agyon csapom 
a szerencsétlent! — indulatoskodott 
Cserné asszony a pitvara előtt s 
ütésre emelte a kezeügyébe eső 
kapát.

— Ne, ne bántsa, galambom I 
Adja inkább nekem szegényt 1 — 
kapta fel előle a földről a kis ken
dermagos jószágot Éva néni, a falu 
szegény, öreg napszámosnője.

— Vigye Isten szent nevében, Éva 
néni! De annyit mondhatok, nem 
fog ez soha kigyelmednek tojással 
szolgálni. Reggelre kelve kimúlva ta
lálja, elmegy ez is a többi harminc
egy után, — mondta Cserné asszony.
- — Köszönöm, nagyon köszönöm, 

leiköm szomszéd asszony. Tán meg
segít vele a jó isten! — mondta 
Éva néni boldogan. S elvitte a kis 
beteg állatot a zsellérviskó lakására, 
melyet bérben birt Benkő István 
egész telkes gazdától.

A kis beteg jószágot begöngyölte 
ecettel vegyitett vizes ruhába, szá
jába is vízzel higitott ecetet csep
pentett s ime reggelre kelve, nem 
hogy elpusztult volna a kis csirke, 
ellenben teljesen felfrissült. Nem lát
szott már semmi baja. Vígan csipe
gette Éva néni tenyeréből a szép 
sárga köles szemeket.

Készült aztán az öreg néni a me
zőre napszámba kapálni. Pár percig 
töprengett, hogy mit csináljon az 
egyetlen kis állatkájával ? Otthon nem 
hagyhatja, mert késő este tér haza. 
Ki gondoskodna addig róla ? Erre 
a kopott füles kosarába tette a kis 
állatot s elvitte magával a mezőre.

Kukorica ültetést kapálgatott Éva 
néni s a kis csirkéje folyton melette 
csipegetőzött. Soha el ment mellőle. 
Minden kapavágáskor uj és uj neki 
való ízletes falatok kerültek elő a 
földből.

Éva néninek igen kellett vigyázni, • 
hogy véletlenségből agyon ne üsse 
kapájával a kis csirkéjét, mely a dús 
lakomától napról-napra rohamosan 
növekedett. Másfél hét múltán már 
nem is kosárban vitte ki a mezőre, 
hanem a gyermekek legnagyobb bá
mulatára, örömére, követte gazdasz- 
szonyát, mint holmi kis kutya. El is 
nevezték a faluban a kis kender
magos jércét Éva néni Bodrijának.

A hosszú őszön és télen át, szép 
tyukocskává fejlődött Éva néni két
lábú Bodrija. S amint a tündöklő 
fénysugaras tavasz uj pompás ru
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hájába öltöztette fel a kincses mezőt, 
ismét ki-kisérgette gazdasszonyát a 
mezei munkára.

Később ügy megbátorodott a tju- 
kocska, hogy megszökött olykor 
gazdasszonya mellől, ellátogatott a 
szomszédos ültetésekbe és vetésekbe. 
Éva néni ha észrevette a szökését, 
megdorgálta érte. Ilyenkor a tyu- 
kocska engesztelésül puha pelyhes 
fejecskéjét gazdasszonya mezítelen 
lábához dörzsölte s egész napon át 
nem mozdult aztán mellőle.

Másnap azonban már ismét meg
szökött s ez igy tartott pár hétig. 
Mig egyszer aztán úgy eltűnt vala
hova a vetésekbe, hogy vissza se 
tért többé, hasztalan hívta Éva néni 
mindenféle becéző szóval. S hiába 
kereste mindenütt, nem talált rá.

Búsan, szomorúan ment haza az 
estén a szegény öreg néni. Az utcán 
játszó gyermekeknek is feltűnt, hogy 
nem követte most a tyukocskája.

— Éva néni, hova lett a Bodrija ? 
— kérdezték tőle kíváncsian.

— Elment, megszökött tőlem a 
hálátlan 1 — mondta Éva néni köny- 
nyes szemmel.

Másnap is kereste még tyúkját a 
mezőn, de nem találta meg. Ez úgy 
elbusitotta, hogy beteg lett bele. Jó 
ideig nem is ment a mezőre, otthon 
fonogatott Cser Andrásné részére. 
Csak egy hónap eltelte után, mikor 
annyira megnőtt a kukorica ültetvény, 
hogy tölteni lehetett, ment ki újra.

Szomorúan kapálgatott egymagá
ban. Már magasan fent ragyogott a 
nap az égen, mikor a háta mögül 
hangos kotló kotyogás ütötte meg a 
fülét s ime, amint hátra tekintett, 
tyukocskáját pillantotta meg egy 
sereg apró csirkével feléje közeledni.

— Tyukocskám, galambom, meg
jöttél ? I. . .  No lám, fészekrakás vé
gett mentél el, hogy kikölthesd tojá
saidat, te hálás jószág te ! — kiáltott 
fel Éva néni végtelen nagy örömki
töréssel.

Boldogan kotyogott a tyukocska, 
mintha azt akarta volna mondani: 
„Ugye, milyen sok kicsikém van !. . .  
Egyedül mentem el s tizenötöd ma
gammal jöttem vissza I“

S aztán bizonyításul, hogy nem 
hagyja el-»többé gazdasszonyát, bele
ült a kis üres, füles kosárba és hívta 
magához a fiait is. Ámde kicsi volt 
a kosár, nem férhettek bele mind
annyian.

Éva néni a nagy örömre nem 
várta be az estét, haza indult lassú, 
baktató léptekkel s nyomon követte őt - 
a kotlócska, azt pedig a kis csirke had. '

Mikor a faluba érkeztek, a gyer
mekek ujjongtak utca hosszat 1 

— Nini milyen szép, milyen furcsa! 
megkerült az Éva néni Bodrija egy 
sereg csirkével 1

Nosza a nagy csodára összesza
ladt a falu minden gyermeke és az 
asszonyok is mosolyogva nézték az 
utcaajtókból, mint kisérte a tyukocska 
és a kis csirke sereg Éva nénit vé
gig az alszegen.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Harmadik fejezet.

Ami régen történt.
Foly t. 4.

Annak is megvan a maga külön 
históriája, hogy hogyan került Sza- 
bóné düledező vityillója a Farkas 
testvérek rangos házai közé. Valami
kor egy telken álltak s a Szabóné 
háza odatartozott Farkasék portájá
hoz. Azaz csak a kis vityilló állt, 
mert az urasági lakás akkor még a 
falu másik végén rozogáskodott. Hor- 
vát János lakta, ki mindenféle em
ber volt, olyan kéz-láb-száj ember, 
aki mindig másért lót, fut, beszél. 
A kápolnai vásárkor történt. Jó vá
sár volt, nagy lett az áldomás. Éjfél 
tájban vágni lehetett a füstöt. A bor 
szétfolyt az asztalon s a fal mellett 
csillogott a pohár cserép. Farkas 
Tamás végig virtuskodott már min
dent. Bankókkal teleraggatta a cigány 
képét, négykézláb sajtárból itatta 
velük a bort, berúgta a nagybőgő 
oldalát. Csak még éppen az elma- 
radhatlan puskadurrogás hiányzott. 
Mivel pedig szegény Horvát János 
egy negyed arasszal félrébb billen
tette fejét, mint ahogyan ő szerette 
volna, hát ráfogta a fegyvert. Hor
vát János életben maradt ugyan, de 
mindvégig a Farkas Tamás részeg
ségének volt a nyomorékja. De más
felől, ilyenformán került a hivatalos 
nagy könyvbe a neve, mert fájdalom- 
díjul megkapta a kis vityillót. Farkas 
Tamás ebadtázott egy strófát, azu
tán intett a kezével: — eh! mit az 
a rongyos kalyiba I. . .

De később sok fejfájást okozott 
a kis vityilló. Alig hunyta be az öreg 
Tamás a szemét, a hitelezők végér
vényesen felmondták a tulajdonosok
nak a régi urasági házat. A fiúk 
ideig-óráig meghúzták valahol magu
kat, de ugyanekkor kinn az utca
fronton belehasított a kavicsos földbe 
a kőműves-munkások órája. Ne

. gondolja a falu, hogy Farkasék már 
egészen levégeztek 1 Az első ásó
hasítás után nagy csöndesség követ
kezett. Hanem pár esztendő alatt 
mégis csak elkészült a felső ház. 
Ekkor történt, hogy a fiatalabbik 
testvér, Farkas Tamás megnősült. 
Asszonyt hozott a házhoz, de még 
inkább egy jókora birtokdarabot 
hozzáragasztott az ősi fundushoz. 
Határos birtokok voltak, éppen a 
vityilló mellett szaladt a Balogék bir
tok-árka. Hanem most már kezdett 
kellemetlen lenni a két birtok közé 
ékelt idegen földdarab.

— Vékony, mint a giliszta, — 
mormogta fogai közt Gergely és. 
mégis mennyi bajt csinál I

A tervvel hamarosan elkészültek. 
Tamásék új hajlékot építenek maguk
nak a felesége fundusára, a vityilló- 
másik oldalán. Éppen olyat, mint a 
felső hajlék. Micsoda gyönyörűséges 
látvány lesz 1 Két szép úri ház az 
utca frontra ! A Farkas név megint 
új fénnyel felragyog 1 Azután Ger
gely szintén megnősül s beleköltöz
ködik a felső házba. De mi lesz a 
közbeeső kis darabbal, azzal a bil
lent tetejű viskóval, mely úgy húzó
dik egy vén hárs árnyékába, mint a 
csapott kalapu gomba a bozót tö
vébe ? Hogyan lesz, ha át akarnak 
járni egymáshoz? A gyerekek min
dig az utcán át futkározzanak ? Meg 
azután hogyan lesz a kerítéssel ? Ho
gyan maradjon az abba azon a né
hány arasznyi darabon ? Mennyivel 
mutatósabb volna, ha egybe lenne, 
egészen egybe.

Horváth János dolgát Gergely 
vállalta magára. Sokszor átment 
hozzá, de csak nem jutott vele 
előbbre. Az öreg félszemü ravasz 
ember volt s ki akarta zsákmányolni 
a kínálkozó alkalmat. A kis telek 
ára mindig magasabbra szökkent. 
Már éppen csak a felcsapás meg az 
áldomás volt hátra és mégse lett 
semmise az egészből. Egy nappal 
előbb tudta meg alattomban Horvát 
János, hogy Balogék telkén megépül 
a második ház. Hunyorított egyet 
az egészséges szemével s elégedet
ten dörzsölte össze kezét.

— Hehehe ! Kettőt ér a kunyhóm. 
De megér az még hármat is 1

Gergely azután is átjárogatott a 
szomszédba, de mintha többet be
szélt volna a Julis leányzóval, mint 
az apjával. Nem is csoda 1 Hét vár
megyében se volt olyan szép lány, 
mint a félszemü Horvát Julisa.

— Nem boldogulok az öreggel, 
— mondta otthon Tamásnak, ha-
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nem azért mégis a mienk lesz a 
régi telek 1 Majd meglátod, a mienk 
lesz !

Ment is minden, ha nem is egé
szen simán. Horvát Jánost nem kel
lett biztatni. Tetszett neki, hogy 
jómódba kerül a leánya. De Julis 
leányzó mindennap halványabb lett. 
Olyan fáradtan, halvány arccal járkál- 
gatott a kis kertjében, mint a szélvi
harban letört liliomszál.

— No Julis, hát mit felesz ?.. .* 
kérdezte egy csöndes alkonyatkor 
Gergely.

Nagy hallgatás volt a válasz.
— Hát felelj valamit, Julis. Látod 

én se járhatok ide a falu gunyjára.
— Apám már úgy is megadta a 

választ.
— És te ?. . .  Mit felelsz te ?. . .
Julis messze elnéz Gergely válla

fölött. Rekkenős melegség úszik a 
levegőben. Az utca felől lecsapódik 
az ákác édeskés illata s a kiugró 
faágról csillogó selyemszálon, puffadt 
testű pók ereszkedik a földre. Amint 
lejebb csúszik, megfeszül a finom 
szál, de nem szakad el. Ni csak, 
már ott szalad a pók, vékony, ka
szás lába sietve viszi zöld testét a 
galagonya bokor felé. Farkasék gaz
dasági udvarán nekibiztatja valaki 
az állatokat, azután rázendít egy 
lassú nótára. Julis leányzó halvány 
arca lassanként biborszinüre válik.

— Hát te semmitse felelsz, Julis ?
Julis lassan felemeli tejét. — Most

sem mondhatok mást, mint amit ré
gen mondtam. Nem való vagyok én 
magához, Gergely úr. Meg azután,
— tette hozzá egy kis idő múlva,
— nem is szeretem.

— De édesapád azt mondta..  .
— Igen, az édesapám. Úgy lesz, 

amint az édesapám parancsolja, de 
abban semmi része sem lesz szí
vemnek.

Gergely beszélt még egy ideig, 
Gondolja csak meg, milyen jó dolga 
lesz. A szerelem majd megjön ma
gától. Megbecsüli, jól bánik vele. 
De azután gondoljon az apjára is, 
bizony innen-onnan egészen munka- 
képtelen lesz. Julis alighogy ráflgyelt. 
Előrehajolva nézte a földet. Jaj, hova 
is futhatott az a csúnya, zöld hátú 
pók ?. . .

Gergely lelkén valami különös 
benső remegés futott végig. Mikor 
az esti félhomályban gondolkodva 
végigjárta a szobákat, először azt 
hitte, hogy a harag borzongatja. Te
hetetlen dühében fogát csikorgatta s 
öklét haragosan rázta a vityilló felé. 
Később azután valami különös, égető

szégyenkedés fogta el. Hogyan néz
zen ennek az erőslelkü leánynak a 
szemébe ? Azt hitte: rettenetes mélyre 
hajol, mikor a szegény zsellér lányt 
magához emeli s most meg úgy érzi, 
alig ér föl hozzá, olyan magasan 
látja maga fölött. Végül megint a 
harag lett úrrá lelkén. Gondolatban 
végigsimitotta a szép búzatáblákat, 
bejárta a magtárt, az istállót, ráesz
mélt a nagy ősök dicsőségére, kik 
valamikor egy asztalnál ültek a nagysá
gos fejedelmekkel, azután mérgesen 
dobbantott egyet: — ha nem hajlik, 
hát törik I Mégis az enyém lesz I

Pedig mégse lett Farkas Gergely 
felesége a szép Horvát Julis. Az 
ákác még el se hullatta sárgára fony- 
nyadt szirmát, az öreg Horvát Já
nost kikísérték a temetőbe. Véröm- 
lést kapott s egy félóra alatt végzett. 
Most hogy visszakerült Julis kezébe 
a saját élete feletti rendelkezés, ko
moly, határozott szóval kijelentette, 
hogy nem lesz Farkas Gergely fele
sége. Egy hónap se telt bele, Farkas 
Gergely portájáról átköltözködött a 
düledező kis kunyhóba egy vidám, 
nótázó legény. Szabó János szolga
legény becsületes szívét, munkás ke
zét felajánlotta Horvát Julis leányzó
nak. Cserébe ő is ugyanazt kapta. 
Még az ég is mosolygott, mikor a 
pap rájuk adta az áldást.

Ami azután következett, az hosszú 
időn át izgalomban tartotta az egész 
községet. Körülbelül öt évvel később 
történt. Akkor már 5 éves fia volt 
Szabó Jánosnak, a Farkas Gergely 
kis leányának meg éppen a múlt 
hónapban volt a rangos paszitája. 
Nagy izgalomban volt a község. 
Jegyzőválasztáshoz készülődtek s a 
polgár-párt meg a nemes párt ugyan
csak nekikészülődtek. Hetek óta tar
tott a korteskedés. Esténként olyan 
tele volt az Iczig kocsmája hogy alig 
győzték asztalra rakni a literes üve
get. Az ivóban a polgárpárt kapaci
tálta az embereket, a zsidó korcsmá- 
ros benső szobájában meg a félurak 
(így csúfolták a faluban a nemes- 
pártbelieket) téríttettek. Farkas Gergely 
ült az asztalfőn s ugyancsak hango
san tárgyalta, hogy így, meg úgy.
A külső ivóban egy nagy csomó 
ember között csöndesen poharazgatott 
a fiatal Szabó János. Tíz óra tájban 
már hangos volt mindkét szoba. Ki
pirultak az arcok s a borgőzös leve
gőben hangosabban recsegett az em
berek hangja. Néha egy-egy ököl 
rázuhintott az asztalra s megtáncol
tatta a félig üres poharakat.

Később, így mesélték, meg a bi- '

róságnál is így vallották, a nemes- 
pártbeliek közül hárman átmentek 
az ivószobán. Farkas Gergely vélet
lenül-e, vagy szándékosan, lesodorta 
Szabó János fejéről a kalapot. Az 
felugrott s hátrataszította székét: — 
Na na I. . .

Szembenéztek. Valami rettenetes 
gyűlölet villogott szemükben. Farkas 
Gergely hátrafeszült vállakkal egész 
szorosan Szabó János elé lépett, úgy 
méregette megvető tekintettel:

— Na, fattya János, talán bizony 
elfelejtetted, hányszor megpofoztalak ?

Szabó János visszatorpant. Arcán 
viharfelhő száguldással hajtotta az 
indulat a haragot. Holt halványra 
vált, majd meg biborszint festett ar
cára a gyűlölet. De indulata száguldó 
paripáit erős parancsolással tartotta 
az okosság. Ajka összeszorult, foga 
megcsikordult, de az ökle csöndesen 
lógott a leeresztett karja végén.

— Na, János, ne nézz olyan bután, 
mintha az orrod vére folyna. Gyere 
kocintsunk egyet a feleséged, a nagy
ságos szomszédasszony egészségére.

Talán nem is a szó, hanem az 
arc, meg a hanghordozás tette. Szabó 
János ökle belevágott Farkas Gergely 
arcába. Dulakodás támadt. De akkor 
már vérben forgott a szeme s tüzes 
karikákat vetett. Farkas Gergely cson
tos ujjai görcsös erővel mélyedtek 
Szabó János nyakába. Lélegzete el
állt, melléből szaggatottan hördült a 
levegő. Keze erőtlenül hullott alá, 
de csak egy pillanatra. A következő 
percben felordítottt Farkas Gergely: 
— jaj, megszűrt a gazember!

Másnap jöttek a csendőrök, bevit- 
: ték Szabó Jánost. Nyolc hónapot 

kapott. Mindenki tudta, hogy rászol- 
i gált, de azért mindenki sajnálta. Tu- 
• lajdonképpen nem is ez a nyolc 
| hónap háborgatta az emberek igaz

ságérzetét, hanem inkább az a másik 
néhány hónap, amit nem utalt ki a 
bíróság az igazi bűnösnek. Farkas 
Gergely ép bőrrel menekült ki a
bajból. (Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban  n incs,
H iányzik o tt a  legfőbb kinoa.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De isten nem  lel hajlékot.

aug. 15. vasárnap, 11. Zsoltár.
16. hétfő, 12. ,  ■
17. kedd, 13. ,
18. szerda, 14. „
19. csütört., 15. ,
20. péntek, 16. ,
21. szombat, I. Sám. 28, 5—20.
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Tanítók a harcmezőn.
Annak idején közöltük egy fővá

rosi lap kimutatását arról, milyen sok 
tanító harcol harcmezőn hazájáért. 
Éhez a nagy számadathoz büszke 
önérzettel csatoljuk azt a bizonyság- 
tételt, hogy evangélikus egyázunk 
tanitókara is sürü sorokban küldötte 
a harcmezőre tagjait. Azok, kiknek 
ajka béke idején honszeretetre tanítja 
gyermekeinket, akik addig nevelgetik 
az ifjúságot, mignem nem csak 
ajakkal, hanem élettel és kihulló 
vérrel is bizonyságot tesz a költő 
hitvallásáról: „tied vagyok, tiéd ha
zám, e szív, e lélek, kit szeretnék, 
ha téged nem szeretnélek,“ — azok 
most maguk is odamennek a harc
térre, lővészárokba s hősies életpél
dájukkal pecsételik meg egész életük 
tanítását.

Gyurátz Ferenc dunántúli evang. 
püspök ez évi jelentéséből itt közöl
jük azokat az adatokat, melyek a 
dunántúli evang. tanítóknak a hábo
rúban való részvételét mutatják:

1. A g y ő r i  egyházmegyéből: 
Macher Béla győri tanító, magánér- 
tesités szerint elesett, erről azonban 
hivatalos jelentés a családhoz nem 
érkezett. Lóránt József győri tanító, 
életben van s a harctéren küzd. 
Szíj János börcsi tanító, életben van 
s a harctéren küzd. Magyar István 
felpéczi kántortanító szeptember 9 én 
Lublin alatt küzdött s mint sebesült 
zúzott felső lábszárral orosz fogságba 
esett, életben van. Bakó Samu fel
péczi tanító, Lublin alatt szeptember 
6-án megsebesült, december 6 ika 
körül gyógyultan ismét harctérre vit
ték. Január 17-óta nem ad magáról 
életjelt s így vagy meghalt, vagy 
pedig fogságba került. Búzás Imre 
tényői kántortanitó, szeptember 5-én 
Lublinnál megsebesült s azóta állan
dóan valamelyik üdülő csoportnál 
Wienben van. Pödör Sándor téti ta
nító, a hadügyminiszter 133. számú 
veszteségi lajstroma szerint 1914 ok
tóber 19-én Stryj mellett hősi halált 
halt, de erről sem a család, sem 
pedig a gyülekezet, vagy a politikai 
község ezideig hivatalos értesítést 
nem kapott. Potyondy Zsigmond téti 
kántortanitó, 1914 szeptember hó 
végén Krasznik körül könnyebb se
het kapott s néhány hétre szabadsá
goltatott, novemberben ismét behíva
tott s legutóbbi levelező lapja szerint 
Bukovinában harcol. László Ferencz 
,'ljmalomsoki tanítót egy évi önkén- 
tesi szolgálata közben érte az általá- 
n°s mozgósítás s így mai nap is

tényleges hadi szolgálatban van. 
Egyizben megsebesült, de sebéből 
kigyógyult s most a csatatéren küzd. 
Erős Sándor nagybarátfalui kántor
tanitó a harctéren szerzett betegsége 
folytán Pápán részesül ápolásban. 
Horváth Károly bezi-i tanító a mozgó
sítástól kezdve harctéren küzd s ed
dig semmi nagyobb baj nem érte. 
Sághy Jenő lébényi tanító, az álta
lános mozgósításkor bevonult, de 
betegsége miatt csakhamar szabad
ságoltatott. 1915. évi április hó 25-én 
ismét hadba vonult. Tóth Lajos kis- 
péczi tanító, 1914. évi október 26-án 
mint már tavasszal besorozott egy
éves önkéntes vonult be a 31- hon
véd gyalogezredhez, hol miután tiszti 
kiképzésben részesült, most viszik a 
csatatérre.

2. A k e m e n e s a l j a i  egyház
megyéből : Feiler Jenő (ideiglenesen 
hazabocsátva) és Nits István keme- 
neshőgyészi tanítók. Nagy Jenő ma- 
gyargencsi tanító. Smideliusz Sándor 
(orosz hadifogoly) és Pálfy Mihály 
kemenesmagasi-i tanítók. Veber Gyula 
és Dömötöry Vince (eltűnt) vönöczki 
tanítók, Pap Sándor vönöczki h.-tanitó 
(ideiglenesen szabadságolva). Hajas 
Dénes és Szász István csöngei taní
tók. Németh Sándor (orosz hadifo
goly) os!fúasszonyfai tanító. Ludván 
Sándor nemesdömölki tanító. Erdős 
József kemenesmihályfai tanító. Gindly 
János (ideiglenesen szabadságolva) 
kemenesszentmártoni tanító. Gaál 
Sándor (orosz hadifogoly) alsómes- 
teri-i tanító. Joó István kisköcski ta
nító. Joós Géza (sebesült) alsósági 
tanító. Szakái János jánosházai tanító. 
Sümeghy István vásárosmiskei tanító. 
Farkas János gérczei tanító. Ge- 
csényi Lajos alsólendvai tanító. Sza- 
lay Samu (beteg) zalaegerszegi 
kántor. Folytatjuk .

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban? Úgy fizessen számára elő 
a HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Az ellenség durvaságai.
Időnként megjelenik egy egy hiva

talos füzet, mely összefoglalja azokat 
a bizonyítékokat, melyek az ellenség 
bánásmódjára, harcmodorára vonat
koznak. A most megjelent vöröskönyv 
pótfüzetéből látjuk, hogy az orosz 
hatóság és közkatona egyaránt tob
zódik a leghitványabb erőszakosság
ban, kegyetlenkedésben, fosztogatás

ban, pusztításban. A háború sok min
den rémülethez hozzászoktatja az em
bert, de ellenségeink, kivált az oro
szok oly borzalmas bűnöket követtek 
el, hogy azt nehéz elmondani. Ott 
van Hein báró kievi konzulnak esete, 
akit harmadfel hónapon át hurcolnak 
tolonckocsin tegyházról-fegyházra és 
öt hétig gyilkosok közt, azután pedig 
egyes zárkában tartják. Ugyanezt 
teszik Paumgartner odesszai főkonzu
lunkkal, akit a háború kezdetétől 
február 15 ig tartottak, noha súlyos 
beteg, Pétervárott magánzárkában, a 
külvilágtól teljesen elzárva, lefény
képezik, ujjlenyomatot vesznek róla, 
mint egy gonosztevőről. Föl van so
rolva az angolok, franciák, belgák, a 
kuliura e torzszülött bajnokainak a 
gaztette, akik osztrák és magyar hon
polgárok százait kínozzák elképzel
hetetlen módon. De a legszomorúbb 
a harmadik fejezet, mely az orosz 
hordának Galíciában és Bukovinában 
elkövetett gonosztetteiről szól. Azt, 
hogy dum-dum golyóval lőttek, be
tegszállítmányokat és kórházakat 
ágyúztak, számos okmány bizonyítja, 
de ez már föl sem tűnik. Ehhez 
már hozzászoktatott bennünket a 
dicsőséges ántánt. Fogoly katonák 
halálra kínzása sem újság. De az az 
állatias kegyetlenség, ahogy Galícia 
és Bukovina lakosságával bántak, a 
fásult idegeket is fölrázza. Nem kí
mélt ez a vandál horda sem öreget, 
sem ifjat, sem műveltséget, sem a 
nép gyöngéd, fejletlen virágát, vagyon 
és becsület, élet és erény megsem
misült és meghalt, ahol megjelent. 
A sír szélén járó öreg és a bölcsőből 
alig kisarjadó emberbimbó egyaránt 
ott hever a kozák durva csizmája 
alatt. Tömérdek okmány beszél ezek
ről a förtelmekről, melyek megfer- 
tőztették e szerencsétlen tartományok 
levegőjét. Megdöbbentő egy szemta
nú vallomása arról a négy előkelő 
csernovici polgárról, kiket az oroszok 
tuszul elhurcoltak és Szibériába vit
tek, a polgármester, annak a helyet
tese, az államügyész és egy szerkesztő, 
kiket a kilencezer versztnyi útra 
könnyű ruhában cipeltek hóhéraik. 
„Borzalmas hideget szenvedtünk, — 
mondja a szemtanú — voltak olyan 
napok, melyeken ötvenegy fok hideg 
volt. Mi is, akik eléggé melegen vol
tunk öltözve, szinte megfagytunk, de 
egyenesen rejtelem szememben, ho
gyan bírta ki a négy csernovici úri
ember.

Adakozzunk a Harangszó terjosztósére I
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A világháború eseményei.
A dráma gyorsan közeledik a vége 

felé. Látluk a legaljasabb bűn ga
rázdálkodását, az igazság lábbaltiprá- 
sát, a népjogok megsemmisülését. 
És íme most, egy évi óriási harc 
után tanúi vagyunk a legmegnyug
tatóbb igazságszolgáltatásnak : a bű
nös indulatok méltó büntetésének, 
az igazság fényes diadalának. Az, 
ami május óta a harctéren történik, 
valóságos istenítélet. Épen azért 
megnyugtató, felemelő és népművelő 
hatású. Felkölti és megszilárdítja lel
kűnkben azt a gondolatot, hogy a 
népek, nemzetek sorsa Isten kezé
ben van, aki igazságos mértékkel 
mér mindenkinek. Boldogságot, meg
elégedést ad annak, aki azt meg
érdemli, pusztulást, megsemmisülést 
annak, aki arra rászolgált.

Az oroszok futása.
Az a zseniális haditerv, melyet 

hadvezetésünk az antanttal, főképen 
az oroszokkal szemben megállapított, 
most van a megvalósulás tetőpont
ján. Most látjuk igazán, hogy a gőz
hengernek csúfolt óriási orosz hadse
reg, melyre az antant lelkiismeretlen 
számítását alapította, mint omlik 
össze a tisztesség, a hazaszeretet, 
az igaz keresztyén műveltség és be
csületesség fegyvereinek hatása alatt. 
E hó elején leghevesebb volt a harc 
a Visztula és a Búg között. Az 
oroszok sejtették, hogy sorsuk itt 
dűl el. Azért visszavonulás közben 
meg-megállottak, hogy a területet 
megvédni próbálják. Hasztalan kísér
let volt. A németek, mint a jelentés 
mondja, csakhamar áthaladtak Kőim 
városán, azon a vasúti csomópon
ton, mely Lublinnal és Ivangoroddal 
együtt délről nyitja meg az utat 
Varsó felé. A mieink Kurovtól észak

nyugatra űzték az ellenséget. Hin- 
denburg a Nymen folyó körül ope
rált nagy körültekintéssel. És eköz
ben megérett e hónap első hetének 
legértékesebb gyümölcse, koronája a 
Gorlicénél megindult szakadatlan dia
daloknak : Varsó és Ivangorod eleste 
augusztus 5-én. Az esemény fontos
ságát a hivatalos jelentés is jelzi, 
amidőn azt mondja, hogy „azok
nak a sikereknek hosszú sorát, ame
lyeket a szövetségesek a Dunajec 
mellett lefolyt májusi csata óta Ga
líciában, Dél- és Észak-Lengyelország- 
ban és a keleti tengeri tartományok
ban kivívtak, Ivangorod és Varsó 
elfoglalása koronázta meg.“ Len
gyelország két legfontosabb városá
nak eleste, a szerencsétlen ország 
közellevő felszabadulását, a dráma 
utolsó felvonásának kezdetét jelenti.

Az oroszok menekülve hagyták el 
a jól megerősített két várost. A 
Varsóból kiözönlő sereg átkelt a 
Visztulán és a jobb parton Varsó 
ikervárosában, Prágában húzódott 
meg. Másnap orosz módra onnan 
lövöldözte a lengyelek ősvárosát, 
pusztította a város műemlékeit, köz
épületeit, palotáit.

Kurlandban vágtatva halad előre 
a német lovasság. Az orosz sereg 
mind feljebb szorul. Fenn Riga, a 
Nymennél Kovnó a cél. A mi csa
pataink Ivangorod elfoglalása után a 
Visztula és Búg közelében folytatják 
az ellenség üldözését.

Az olaszok veresége.
A hivatalos jelentés szerint „az 

olaszoknak naponta megismétlődő 
támadó kísérletei és elszigetelt előre
törései rájuk nézve állandóan teljes 
kudarccal végződnek. Ahol az olasz 
gyalogság támadást kezd, ott vagy 
ágyűtűzünk űzi vissza, — ha ezt 
állja — vagy vitéz gyalogságunk veri

vissza, nagy veszteséget okozva“ 
Hadviselésünknek itt védekező jellege 
van. De azért vitéz csapataink né
melykor átcsapnak olasz földre, a 
Kami Alpesekre, vagy a magas 
Ortler-hegycsoportra s ott leckéztetik 
meg a hitszegő taliánt.

A törökök sikere.

A törökök a Kaukázusban győzel
mesen nyomulnak, haladnak előre. 
Az oroszokat több csatában megver
ték és megszállták az egész Murad- 
völgyét. A Dardanelláknál meg-meg- 
ujuló támadásokat győzelmesen ve
rik vissza a törökök. Szedil-Bahr 
mellett a lövőárkok irányában 200 
méternyi területet elfoglaltak.

Egyéb hírek.

Hadizsákmányunk az orosszal 
szemben júniusban: 527 fogoly a 
tisztek közül, 126.311 a legénységből, 
16 ágyú, 202 géppuska. A németek 
zsákmánya: 323 tiszt, 75.719 a le
génységből, 10 ágyú, 126 gépfegyver.

Krisztiániából írják: Az Alfen-
posten párisi jelentése hírül adja 
hivatalos adatok alapján, hogy Fran
ciaországnak a háború első öt 
hónapjában 6.403,000.000 frank volt 
a hadiköltsége.

Angol lapok Írják, hogy az ola
szok pénze elfogyott. Első hadiköl- 
csönükből fedezték a líbiai hadjárat 
költségeit s újjászervezték hadiflot
tájukat. Az utolsó kölcsön még arra 
is alig volt elég, hogy az első há
borús hét kiadásait fedezze. A tőke
pénzesek félreállanak. Az államnak 
nem adnak. A nép a csődtől való 
félelmében elássa a pénzét.

Az Associated Press Angliának a 
háború kezdete óta szenvedett tiszti 
veszteségét 12.642-re teszi, ezek 
közül 3685 halott, 1115 eltűnt.

N E H É Z  Ó R A K .
A mi imádságunk

Elmélkedés a Mi Atyánkról.

I r ta : Kapi Béla.
5

Mikor imádkozol. . .
Máté 6, 5—8. v.

A szavak elmondásában kimerülő 
imádságnak nincsen értéke az Isten

előtt. Ő nem az ajakra néz, hanem 
a szívbe. Hozzá nem a szó száll fel, 
hanem az érzelem. Kiolvassa szi
vünkből az elmondatlan érzelmeket 
s megérti azokat a csöndes sóhajtá
sokat, melyekben sokszor több az 
imádság, mint az egymás mellé he
lyezett szavakban. De azután hiába 
mond az ember akármennyi szót, 
képet, hasonlatot, a remekbe készült,

legcsillogóbb beszéd sem ér fel egy 
szemernyi kicsiny érzéssel. Nem 
imádság az, hanem csak üres szó, 
nem istentisztelet, hanem csak üres 
formaság, nem a lelkünk szabad 
odaadása, hanem csak szolgai tör
vénybetöltés. Lesújt a Krisztus 
egyetlen szavával: „olyanok vagytok,; 
mint a pogányok 1 Felejtitek, hogy 
én senkit se hallgatok meg a sok
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beszédéért ? ! . . . “
i Vannak népek, melyeknél az imád
kozás annyira elfajult, hogy a gaz
dagok külön imádkozó szolgákat 
tartanak. Ők már nem is imádkoznak, 
hanem csak imádkoztatnak. Sőt ima
hengereket is készíttetnek s azokra 
erősitik az imádságot. A hányszor a 
henger megfordul, annyi imádságot 
mond el a henger tulajdonosáért. Itt 
tehát nincsen másra szükség, mint 
egy hengerre, meg egy szolgára. Sok 
helyen még ez se kell. A hol a 
folyó ágyat mosott magának, két 
részre osztván a földdarabot, ott elég 
egy Írással teleragasztott, kerék, a

többit elvégzi a hullám. A hányszor 
megfordul a kerék, annyi imádság 
száll a mennyország felé.

Mosolyogva gondolunk ezekre a 
dolgokra. Pedig ki tudja, a mosoly 
egy része nem szól e. minekünk ?. . 
Ki tudja, nem hangzik-e a mi imád
ságunk sokszor olyan lélek nélkül, 
mint a bérért imádkozó szolgák ima 
morzsolása. Hiányzik belőle a szent 
vágyódás, hiányzik az igazi Isten 
keresés, hiányzik a lélek odaadó 
bizodalma.

Mikor imádkozol, kérdezd meg ezt 
magadtól és vigyázz, hogy olyan ne 
légy, mint a képmutatók és po-

gányok.
De hát milyen legyen az én imád

ságom ? Ha érzed, hogy a földi 
gyarlóság lelked szárnyát megköti, 
saját gyöngeséged szivedet bilin
csekbe veri, akkor menj el a Krisz
tushoz és kérjed őt összekulcsolt ke
zekkel : „ Uram, taníts meg minket 
imádkozni! . . ./

*

„Az én számnak beszédei és az én 
szivemnek gondolatai pedig legyenek 
a te kedved szerint valók te előtted, 
óh Uram, ki nékem erősítőm és sza- 
badítóm vagy.11

(Folytatjuk.)

saasaaläfi:

| Az e g y h á z  köréből.

A győri belmissziói egyesület nyol
cadik évi jelentése lélekemelő számadato
dat állít egymás mellé arról az áldozatkész, 
Edaadó munkásságról, melyet az egyesület 
t  világháború nehéz esztendejében kifejtett. 
A gyülekezet szeretetházában felállított 
kórház berendezéséről az egyesület gon
doskodott. Egyszerre az elején 500 kor.-t 
Izavazott erre a célra. Tagjai ruha-, ágy
neműt, élelmet, stb. gyűjtöttek. Az érkező 
18 sebesültet gondosan felszerelt kórház, 
gazdag éléskamra, gyöngéd ápoló szeretet 
yárta. A termény és pénzadományok 
Összege eléri a 600 kor.-t, A kórházi ház
tartást Andrássi Katalin k a. vezeti, buz
gón segédkeznek neki az egyesület tagjai. 
Az orvosi teendőket dr. Schroeder Gyula 
Végzi. A helybeli hiveken kívül, különösen 
kbezi-i, hőnyi, felpéczi, lébényi, nagybaráti-i, 
ménfői, rábcakapi-i, tárnokréti-i hívek tá 
mogatták a kórházat adományaikkal. — 
Az egyesület a vallásos élet mélyítésére 
;öbb vallásos előadást is tartott. Az egye- 
jület vagyona 9397 kor. 85 fill. Bevétele 
10.269 kor. 74 fill. Kiadása 5746 89 kor., 
jénztármaradványa 4522.85 kor. Itt közöl
jük a jelentés utolsó részé t; „Sok iilusi 
Jnktól megfosztott bennünket ez a háború, 
jókat csalódtunk az emberekben, emberi 
»tézményekben, de egyben kell, hogy meg- 
rösödjünk, abban a meggyőződésünkben, 
y y  az evangéliom Isten hatalma minden Ili
nek üdvösségére ! Ragaszkodjunk hát egész 
lekkel egyházunk, hitünk egyedüli alap
hoz, a Krisztus evangéliumához I Sok 
Szomorúságot fog a világra árasztani ez 
1 emberi gonoszság szülötte háború, le
iünk készen a szeretet csodatevő hatal
m ai enyhíteni azt, özvegyeket, árvákat, 
íomorultakat gyámolítani, hogy amit az 
éberek gonoszul gondoltak, Isten hadd 
'rdítsa azt általunk is jóra.
.Mikor az 1870—71 évi francia háborút 
i^et testvéreink diadalmasan bevégezték, 
jílk nagynevű lelkészük a diadalmi ünne- 
?  arról beszélt, hogy a német fegyve
re k  az adott győzelmet, hogy felettük volt 
gondviselő Isten, előttük a vitéz hadse

reg, mögöttük az imádkozó és dolgozó nép. 
Nekünk is eddig felettünk őrködött a gond
viselő Isten, előttünk is diadalmasan lo
bogtatja a győzelem zászlóját vitéz had
seregünk. . .  legyünk mi az imádkozó és 
dolgozó nép, akkor bátran vallhatjuk ez 
évi jelszavunkat: Ha tábor fog körül, nem 
fél az én szívem, ha had támad reám, mégis 
Ő benne bízom én l•'

A rokkantak javára. Lélekemelő ünne
pély színhelye volt aug. elsején a nagyge- 
resdi ev. népiskola Jakab Imréné úrasszony, 
ki a múlt tanévben hadbavonult tanítók 
helyett az oktatást is vezette, fölöttébb 
sikerült színielőadást rendezett az iskolás
gyermekekkel a háború rokkant hősei ja 
vára.

A legnagyobb elismerés illeti meg e de
rék hölgyet azért a lelkes buzgalomért, 
mellyel e szent ügyet felkarolta és sem 
időt, sem fáradságot nem kiméit a siker 
érdekében A gyermekek betanításában, a 
darab rendezésében, nemkülönben a nagy 
ügyességgel tervezett díszletek készítésé
ben hűségesen osztozott Jakab Imre Nagy- 
geresd érdemes jegyzője is s a közös fá
radozásnak kiváló erkölcsi és anyagi ered 
ménye lett. Már maga a kis színjáték igen 
szerencsésen volt megválasztva, Zilahy 
Lajos sikerült műve a „Rongyos katona.“ 
Mindenek fölött alkalomszerű, értékes al
kotás, megható jelenetein szelíd humor csil
lan át, s a néplélek tökéletes ismeretén épülve 
föl, az igazság erejével hat. Az első fölvo
nás a mennyországban játszik. Szent Péter 
őrzi a kaput, körülötte angyalok serege. 
Fáradt földi vándor érkezik a „rongyos 
katona“, kit az ellenség golyója szíven ta 
lált. Az angyalok hozsannája fogadja, de 
ő a százada iránt érdeklődik, melytől — 
úgy véli — eltévedett. Szent Péter fölvilá
gosítja, hogy itt „nincs rapport, nincs ab- 
firoiás," itt egyenlő a generális és a köz
katona. Ez a mennyország. Nagy örömben 
és boldogságban most már örökre itt 
marad. Ám a katona még egyszer kívánja 
látni kis lakóházát, feleségét, gyermekeit 
és addig könyörög, míg szt. Péter meg
engedi neki, hogy egy fél órára visszatér
hessen a földre.

A második felvonás színhelye a katona

kis kunyhója. Fiacskái a háborúról beszél
getnek, édes apjukat emlegetik, jószívű 
szomszédasszonyok a katona feleségét vi
gasztalják, akinek épen megjött a „lista,“ 
hogy az ura hősi halált halt. Két szanitész- 
katona és Gábor arkangyal, mint szanitész- 
altiszt bevezetik a „rongyos katonát,“ mint 
lakásán ápolandó, súlyos sebesültet. Nagy 
örvendezés, fontoskodás közben lefektetik 
a saját ágyába. Ámde nem időzhetik soká 
szerettei közt. Csak míg elmondja az utolsó 
roham történetét, csak míg módban hagyja 
az asszonyt, mint gondozza kis gazdaságát 
és gyermekeit, s a félóra már is letelt. 
Besereglenek az angyalok, hogy elvigyék 
az örök békesség hazájába a vitéz ron
gyos katonát.

A kis szereplők mindnyájan nagy törek
véssel igyekeztek megfelelni feladatuknak 
s többen közülök igazán sikerült alakítás
sal lepték meg a nagyszámú közönséget. 
A színdarabot több szavallat, zene és ének
szám követte, méltó szórakozást nyújtva.

Az anyagi eredmény — hála a közön
ség áldozatkészségének — meghaladta a 
200 koronát, melynek egy részét a hely
beli rokkantak között osztották szét, a 
többit pedg a „Hadsegélyző hivatal“ ren 
delkezésére bocsátották.

Itthonról.
A trónörököspár Budapesten. Károly

Ferenc József trónörökös és felesége, Zita 
királyi hercegnő Budapestre látogattak és 
néhány nap közöttünk voltak s budapesti 
tartózkodásuk alkalmával a háborúval kap
csolatos közintézményeket (csapatok, kór
házak, jótékonysági intézmények, badiszer- 
gyárak) látogattak meg.

Zemplénmegyében 190 község pusz
tult el. Magyarország ama megyéi közül, 
melyeket nem csak távolról legyintett meg 
a háború tüzes levegője, hanem amelyeknek 
földjén harcok folytak, gránátok repültek 
szikrát hányó ívben és garázda ellenség 
pusztított, — e megyék közül kétségkívül 
Zempléné a szomorú elsőség. Hivatalos 
megállapítás szerint a megyének 440 köz
sége közül 190 pusztutt el.
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A magyar szív. Az elpusztult észak 
magyarországi falvak felépítésére irányuló 
mozgalom mindig nagyobb lesz. Az E st 
című újság négy nap alatt százezer koronát 
gyűjtött erre a célra. A képviselőházban 
külön bizottság vette kezébe a magasztos 
feladat munkálását.

A rokkantak jövője. A háború szegény 
rokkantjairól is gondoskodik a résztvevő 
felebaráti szeretet. A rokkantszámlálás al
kalmával 20,000 csonka és béna katona 
került gondozás alá (12 ezer béna, hatezer 
csonka és kétezer súlyosabb eset). Ezek 
tanításáról, hiányzó testrészeik pótlásáról, 
mindennapi kenyerük biztosításáról külön 
iskolák gondoskodnak. így például a pozso
nyi üli rokkantiskolában Írni, olvasni és 
számolni is tanulnak, elemi, polgári iskolai 
ismereteket szereznek a betegek. A föld
műveléssel foglalkozók a hódmezővásárhelyi 
földművelő iskolába kerülnek utókezelésre, 
a kertészettel foglalkozók a gödöllői kerté
szeti és méhészeti iskolába. A pozsonyi-uti 
iskolában a mesterséges testrészekkel és 
műszerekkel és az azokhoz idomuló ipari 
szerszámokkal folyik az oktatás. Külön 
bizottság intézi a rokkant katonák munka 
közvetítését. Az intézeteknek, kórházaknak, 
telepeknek és műszereknek költségeit a kö
zös hadügyi kincstár viseli.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Isten segített meg bennünket. Mikor 

valaki Vilmos császárnak a háború sze
rencsés fordulata alkalmából szerencsekí- 
vánatát fejezte ki, a császár kezével az ég 
felé mutatott s a legbensőbb meggyőződés 
hangján azt mondotta :

— Aki fölöttünk van, Isten segített meg 
bennünket!

Németországban zár alá helyezték 
a rezet. A német birodalmi kormány ren
deletet bocsátott ki, a mely zár alá veszi 
az egész országbanr  üzletekben, gyárakban, 
háztartásokban és bárhol levő egész réz. 
mennyiséget, akár feldolgozatlan, akár fel 
van dolgozva. Két millió tonna réz van 
fölhalmozva Németország területein.

A háború mérlege. A németországi 
lapok a következő beszédes számokat köz
ük a háború évfordulója alkalmából:

A központi hatalmak az ellenséges te rü 
leten megszállva ta rtan ak :
Belgiumban . . 29.000 □  kilométert
Franciaországban . 21.000 □  „
Oroszországban ■ 180,000 □  „

Összesen 180.000 □  kilométert 
Az ellenség megszállott :

Elzászban . . . 1.050 □  kilométert
Galíciában . 10.000 □  „

Összesen 11.050 □  kilométert 
Hadifoglyaink szám a:

Német fogolytáborokban és kórhá
zakban .........................................  898.869
munkásnak alkalmazva . . 40 000
az utóbbi hetekben elfogtunk . 20.000

Németországban összesen 1,058.869 
Ausztria és Magyarországon 636.534

Összesen 1,695.400 
Az orosz foglyok között Németországban 

van 5600 tiszt, 720.000 katona, Ausztriában 
és Magyarországon 3190 tiszt, 610.000 
egyéb katona. Az orosz foglyok száma 
összesen 8790 tiszt és 1,330.000 katona.

Németországban júniusig 5834 zsákmá
nyolt ágyú és 1556 zsákmányolt géppuska 
volt. Számos ágyú és géppuska azonban 
seregeinknél maradt. Az egész zsákmány 
7—8000 ágyúra és 2—3000 géppuskára 
tehető.

Több mint fél millió kivándorló tért 
vissza Olaszországba. A háború első 
hat hetében 470 000 olasz kivándorló té rt 
vissza Olaszországba s ezenkívül néhány 
százezer olyan kivándorló, akiknek számát 
a hatóságok hivatalosan még nem állapí
tották meg. A visszatérteknek több mint 
hatvan százaléka semmiféle munkát nem 
kapott.

A Harangszó perselye.
A HABANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére a következő adományok folytak 
be : Zsizsda Amália Bart 1 K, Falb Lajosné 
Győr 50 f, özv. Szigethy Vilmosné Erdő- 
bädony 2’50 K, özv. Berke Józsefné Rada- 
falva 1 K, ifj. Gyurácz Jánosné Gór 1*50 
K, özv. Kelemen Sománé Szarvas 1 50 K, 
özv. Koller Imréné Pécs 50 f, Horváth 
Sándor Nyárád 2 K, Penhoffer József Ré- 
dics 50 f, Kiss Antal Kemenesmagasi 1 K. 
Sajógömörből adakoztak: Egyed Aladár 
ev.. leik., özv. Majoros Istvánná, Majoros 
János és Majoros Bandi 1—1 K. Horváth 
Vilma Szentgotthárd 1 K, B. I. F. 2 K, 
Nagy György Magyargencs 1 K, Takáts 
János Pozsony 50 f, Schrikker László Győr 
5 K, Kund Sámuel esp. Répcelak 2 K, 
Ajkay István Répcelak 50 f, Pomozy Lajos 
Bpest 1'50 K, Varga Ferenc Porrogszentki- 
ráiy 50 f, Kákay Mihály Pestszentlőrincz 1 
K, M. S. M. 2 50 K, Szabó Ilonka Nyíregy
háza 50 f, Szabó Lászlóné Szabadka 1 K, 
özv. Hagyó Károlyné Bpest 50 f, Horváth 
Imre Mezőhegyes 1 K, özv. Mészáros Sán- 
dorné Pápa 1 K, Egyed Géza Győr 50 f, 
Droppa Dániel Erdőkürt 2 K, Pás Ferenc 
Döröske 40 f, Fides Frigyes Orsóvá 2 -50 
K. Lajoskomáromból adakoztak: Stróbl
Mátyásné 2 K, id. Groszi Jánosné 50 f, 
Macher Györgyné, 80 f, és Reizinger Már
tonná 1 K, Renner Irma Bát 1'50 K, Weisz- 
bród Sándor Kiskőrös 1 K Celldömölkröl 
adakoztak : Fazekas Józsefné, Pető Ferenc, 
Kovács Kálmán 1—1 K, Hajas János 50 
f, Molnár József 40 f. Nagy József Merse- 
vát 1 K, Szakács Ferenc Mersevát 60 f, 
Horváth Mihályné Apostag 1 K, Kovácsics 
Sándorné Pórládony 1*30 K. Horváth Ist
vánná szül. Petrovics Zsuzsánna Pórládony
1 K, Seregély Jánosné Sajtoskál 1 K, Fe
hérvárcsurgóról adakoztak: Gömbös Sán
dorné 1 K, Szőllősi Juliánná 1 K, Kis Pál 
40 f, Kozma m. János 30 f, Baki Vincéné, 
Kis ig. György, Kis gy. János, Simon Jó
zsef, Kozma Kálmánná 20—20 f, és Cárt 
Ádám 12 f, Czipott Gézáné Szentgotthárd
2 K, özv. Tóth Gyuláné Szentgotthárd 2 
K, Sáry Lajos Nagygeresd 50 f, ifjú Soós 
János Várpalota 1 K, Králik GusztávSop- 
ron 2 K, Mesterházy Zsuzsika' és Vilma 
Nemeshollós 1 K.

Összesen: 286-90 korona.

A Harangszó olvasói Vásárosfaluból a 
háborúban elesett magyar tanitók özvegyei 
és árvái részére 5 koronát adományoztak.

Vak katonák részére Tömböly Ida és 
Tinike Csánig 5 K, Antal Juliska el. isk, 
tanuló Kemenesmagasi vizsgái jutalomdiját 
1 K, Szabó Lenke el. isk. tanuló Kemenes
magasi vizsgái jutalomdiját 1 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

H. F. Sbánya. A Hadifoglyok után tuda
kozódó Iroda ingyen végzi a kutatás munkáját. 
Címe: Bpest, Üllői ut 1. Tessék odafordulni, 
— K. B. Sz.-tornya. Az olasz hadifoglyok- 
nak is lehet táviratot küldeni. A táviratot 
francia nyelven kell fogalmazni, egy szó díja 
28 fillér. E táviratoknál a válaszfizetés is ki- 
köthető, ez esetben azonban a nemzetközi 
egyezményben megengedett „Rp x“ rövidített 
jelzés helyett mindig ki kell írni egész szö
vegében a „Répense payée . . . .  mets“ 
(válasz fizetve . . . szóért) jelzést. — P. 
K. Szend. Az előfizetés ügye következőkép
pen á ll: a Harangszó V. évfolyamából járt 
Szendre 26 péld , ebből 2 tiszteletpéldány, i 
24 fizetéses. Az első félévre beküldött 24 ko-; 
rónát, tehát a tartozás az V. évfolyamra 24' 
K. Szeretettel üdv. — V. P. Tab. Úgy az 
V. évfolyam, mint a VI. évfolyam előfizetése 
22 példány után rendben van; köszönöm; 
buzgó fáradozását. — M. K. KÍspéCZ. Na
gyon köszönöm a fáradozást. Az előfizetési 
összeg elküldésével lehet várni, míg mind 
begyül a pénz. Szív. üdv. — H. E. Rába-» 
szentandrás. Nagyon köszönöm a szíves 
fáradozást. Az előfizetési pénzek beszedésével 
lehet várni őszig, addig a lapot küldjük a 
tavalyi előfizetőknek rendesen. Szív. üdv. —1 
K. S. Rlak. Egy előbbi levélben be volt! 
jelentve új előfizetőnek Varga József Rlak 67| 
házszám, annak a részéről nem jött előfizetés 
a többi rendezve van a múltkori 97'50 koro
nával. Küldjük-e neki a lapot, vagy beszünjj 
fessük ? Őszinte köszönet és üdvözlet. — T, 
D. Ostffyasszonyfa. A kérdezett 4 előfize
tőnek a lap a megrendelés óta rendesen van 
küldve, nem tudjuk, hol van a hiba, az eddigi 
megjelent számokat pótlólag megküldettük. — 
Özv. Sch. F.-né úrasszony Veszprém 
Nem értjük hol a hiba, a lapot rendeset1 
küldjük. Szív. elnézését kérjük. Intézkedtünk, 
számokat pótoltuk. — H. B.-né N-falá 
Szerbiába ruhaneműt nem lehet küldeni. Ne® 
romló élelmiszer és konzerv küldhető. — K 
F.-né Szolnok. Az őszi munkára ad a mi 
niszterium szabadságot, természetesen, ha aj 
illető nincs a fronton. Ha mér volt szabadsági 
úgy a főszolgabiróság utján a honvédelemügjM 
minisztériumhoz kell a folyamodványt beadn 
Két hetet községi bizonyítvánnyal a parancs 
nokságtól kérhet az illető.

Mit tehetek  a  Harangszóért?
előfizetek rá ; 
előfizetőket gyűjtök; , 
megírom azok címe* 
kik talán előfizetnek rJ 
tehetségem szerint ad* 
kozom a lap terjeszt* 
sére.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  oímére KÖRMEND-re (Vasv&rmegye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

T A R T A L O M :  Zombai Ádúm : A gyászolók. (Vers.) — Németh Károly: A polgári foglalkozások és a háború. — Czéh György: 
Az eső. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. — Tanítók a harcmezőn. — Levelek a harcmezőről. — A világháború eseményei. — 

Nehéz órák: Gerok—M adár: Jobb néktek. (Vers.) — Kapi Béla: Az igazi imádság. — Ország-Világ. — Persely.

A g yászo l ók .

Ilyen időket még nem éltünk, 
rajtunk még nem volt ennyi csapás; 
a fájdalmak füzében égünk/ 
könny a szemünkben, szívünkbe’ gyász. 
Lehanyatlott örömünk napja, 
lesújtott ránk a Sors haragja ; 
száz tőr járja át szíveinket 
óh Reménység I ne hagyj el minket I

Voltak, akiket mi szerettünk 
s voltak, akik minket szerettek; 
mi elhagyatottak, árvák lettünk, 
s azok — ki tudja hova lettek!? 
Hány hős vére hullott a rögre? 
hány maradt ott el mindörökre?
Ez sajogtatja sebeinket... 
óh Reménység! ne hagyj el minket,

Hova forduljunk, merre nézzünk, 
ahol a Vigasz várna ránk? 
Kínjainkban nincs enyhülésünk, 
mindig égetőbb már a láng I 
Erőnk eltikkad, lelkünk bágyad 
nem is érzünk már semmi vágyat! 
Van-e út, mely kivezet inné t? ... 
óh Reménység! ne hagyj el minket!

Ne hagyj el, ha eddig el nem hagytál, 
óh Reménység, maradj még velünk ; 
erőt, hitet eddig is te adtál, 
ezután is csak te adj nekünk! 
Támogass, ha roskadozva járunk, 
ha keresztünket nem bírná a vállunk; 
Te vagy, aki rajtunk segíthet 
óh Reménység I ne hagyj el minket I 

. ZOMBAI ADAM.

A polgári foglalkozá
sok és a háború.

Irta: Németh Károly.

Hadseregünknek egy része jelenleg 
már olyanokból került ki, akik a 
béke idején katonai kiképzésben nem 
részesültek, mivel csak a háború 
alatt történt sorozások alkalmával 
vétettek fel a hadsereg kötelékébe. 
Ezek nem két-három évi, hanem 
néhány hónapi kiképzés után már a 
harctérre kerültek, és a legutóbbi 
győzelmek a mellett tanúskodnak, 
hogy szintén megállják a helyüket. 
Ebből azt lehetne következtetni, hogy 
a győzelem reményével folytatható 
a háború mindaddig, amíg fegyver

fogható emberek találhatók és so- 
rozhatók az illető hadviselő országban, 
mert hiszen két-három hónap alatt 
a raj vonalba vihetők. Oroszország 
tehát első tekintetre szinte kimerít- 
hetlennek látszik a nagy emberanyag 
következtében, amely rendelkezésére 
áll.

Van azonban az éremnek egy má
sik oldala is, melyet ellenfeleink, akik 
számbeli túlsúlyúkban bizakodnak, 
nem szeretnek nézegetni. A kiképzet- 
len embertömegből lehet ugyan arány* 
lag rövid idő alatt kiképzett hadsere* 
get szervezni, de a kiképzett hadsereg 
magába véve szintén nem elegendő, 
a katonák felszerelése, lövöszerrel és 
élelemmel való ellátása éppen olyan 
elsőrendű fontossággal bir. És pedig 
minél nagyobb számú a hadsereg és 
minél fejlettebbek a hadviselési esz
közök, annál nagyobb ez a feladat. 
Százezer ember után könnyebb élel
met vinni, mint két-három millió 
után ; parittya köveket és parittyákat 
— hajdanta Dávid győzelmes fegy
verét — könnyebb beszerezni, mint 
ismétlő fegyvereket, ágyúkat, tarac
kokat és gépfegyvereket.

Szóval a harcoló hadsereg mögött
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ott van egy másik hadsereg, melynek 
szerepe nem olyan szembeötlő, de 
éppen olyan fontos, tudni illik az 
ipari és mezőgazdasági termelőknek 
hadserege. A patroltáskákat, hátzsá
kokat, ruházatot, bakkancsot, lőport, 
dinamitot, ekrazitot, kenyeret, húst, 
golyót, gránátot, srapnelt, kötőszere
ket, sátrakat, szekereket, távcsöveket, 
mérőeszközöket, cementet, vasúti sí
neket, automobilokat, ágyukat, pus
kákat, repülőgépeket stb. stb. valahol 
készíteni, illetve termelni kell és pedig 
szünet nélkül, mert mindezek a dol
gok fogynak, kopnak, törnek, zsák
mányul esnek, felhasználódnak. A 
polgári foglalkozások tehát szervesen 
belekapcsolódnak a hadviselésbe, a 
háború az egész népnek háborúja.

A háború kimenetele tehát nem 
csak attól függ, hogy ki tud több 
embert sorozni. Hogyan képes a 
harctérre menő katonákat felszerelni 
és ellátni, ez a másik nagy kérdés. 
Erre a kérdésre pedig a feleletet az 
iparnak, mezőgazdaságnak és keres 
kedelemnek fejlettsége adja meg. 
Minél többet termel a gazda, minél 
jobb felszerelést készít az ipar, minél 
tökéletesebb fegyvereket, ágyukat, 
motorokat csinálnak a gyárak, annál 
jobban tudjuk ellensúlyozni ellenfe
leink számbeli fölényét. Egy gépfegy
ver sok katonával, egy automobil 
sok társzekérrel felér.

A háborúnak még nincsen vége, 
annyit azonban már most is látunk, 
hogy mi, és hű szövetségesünk a 
német birodalom, kiket az angolok 
és franciák elhalmoznak gyalázkodá- 
saikkal, vádolnak műveletlenséggel, 
barbár vadsággal, nem csak a szo
rosan vett katonai műveletek terén 
álljuk meg a helyünket, de túlszár
nyaljuk őket a polgári foglalkozások 
terén is. Egy esztendeje már, hogy 
majdnem teljesen el vagyunk zárva 
a világtól, sem ipari cikkeket, sem 
mezőgazdasági termékeket nem igen 
tudunk behozni. Az angol világhata
lom mégis kudarcot vallott a kiéhez- 
tetési tervével; eljött a háború alatt 
a második cséplési idő, és nem halt 
éhen senki, mindig volt kenyér. 
Nemcsak kenyér, egyéb is, ami az 
életnek fenntartásához szükséges. A 
hadsereg felszerelése és élelmezése 
pedig jobb, mint tavaly ősszel.

Ellenben mit tapasztalunk az an
goloknál, franciáknál és oroszoknál? 
Különösen az oroszoknál ? A hadsereg 
felszerelése hiányos, úgy hogy a 
muníció vagyis lövőszer gyártása 
miatt állandóan napirenden vannak 
a panaszok, torzsalkodások, minisz

terek, tábornokok elbocsátása a szol
gálatból; Pedig nekik nyitva az egész 
világ. És ha az amerikai Egyesült 
Államok nem szállítanák a szükséges 
kellékeket a háborúhoz, akkor már 
régen kivívtuk volna a győzelmet. 
Nagy részben a „szabad és demok
ratikus“ Egyesült Államok lelkiisme
retén szárad tehát az a vér, mely 
patakokban ömlik a harctereken.

Mezőgazdaságunk és iparunk kiállta 
a próbát. A polgári munka új fényt 
nyer azon tény által, hogy a hazát 
békében felvirágoztatja, a háborúban 
megvédeni segíti, békében és hábo
rúban az országnak, a magyarságnak 
megbízható erős vára. A katonai 
irók levonják majd ennek a háború
nak tanulságait a hadtudományra; 
mi polgárok ne mulasszuk el levonni 
a tanulságokat a polgári foglalkozá
sokra; a helyes munkabeosztás, a 
szervezettség, a takarékosság és az 
előrelátás a milyen fontos tényezők
nek bizonyultak most, olyan megbe
csülésre és fejlesztésre érdemesek a 
jövőben. El kell ismernünk, hogy a 
német birodalom e téren is mintaké
pül szolgálhat Európa valamennyi 
népének, nekünk is. Tanulnunk kell 
és haladnunk, hogy a nemzetek ver
senyében a béke idején is megálljuk 
helyünket. Régi idők óta meg van a 
magyarnak hírneve, hogy jó katona, 
sőt kiváló katona. Most kézzel fog- 
hatólag bebizonyult, hogy ez még 
nem elég; éppen olyan jó, sőt kiváló 
munkás, mezőgazda, iparos, gyáros, 
kereskedő is kell hogy legyen a 
magyar. Hős katona, jó polgár ez a 
kettő nem ellenkezik egymással, ez 
a kettő kiegészíti egymást. És ne 
feledjük, hogy a jó polgárból pár 
hónap alatt lehet jó katonát képezni, 
hogy a polgári hadsereg védelmezte 
meg eddig Isten segítségével a ma
gyarok földjét és védi meg Isten ke
gyelmével ezután is.

Az eső.
Mig otthon az aratás folyik, addig 

itt Galíciában, búzatáblákon és bur
gonyaföldeken keresztül földbe ásott 
fedezékben, azon töpreng a magyar 
baka, vájjon melyik a nagyobb ellen
sége, a muszka-e vagy a hetes eső? 
Az elmúlt napok szenvedéseinek ha
tása alatt, szerintem a hetes eső. A 
muszkával szemben az egyik győ
zelmet, a másikra halmozzuk, ellene 
vannak hatásosan kipróbált fegyve
reink, hogy többet ne említsek, a j 
magyar bakáknak hagyományos bá- ’

torsága és vitézsége. Mig az eső el
len, különösen ha az napokig tart, 
igen bajos, sőt eredménytelen a vé
dekezés.

Öt nappal ezelőtt, a kora délelőtti 
órákban egy hatalmas záporeső le
pett meg bennünket. Azok, akiket 
kötelességük nem engedett a födeles 
fedezék alá bújni, öt perc alatt bőrig 
áztak. Azok sem maradtak teljesen 
szárazak, akik a fedezékek fedelei 
alá menekültek, mert a hirtelenül 
nagy tömegben aláhulló eső miha
mar majd térdig ért a futóárkokban 
és fedezékekben is. Az eső elállt, 
nyomban hozzáláttunk a viz kiméré
séhez. A nap kisütött, melynek me
legénél elkezdtük ruháink szárogatá- 
sát és némelyek olyképpen viccelték 
ki eme vizes állapotot, hogy a nyári 
eső az csak viz és lám a gondviselés 
lábvízhez segített bennünket, ami 
ugyan a bakkancsnak nem igen 
használt, ellenben a lábaknak igen 
kellemes volt, sőt jót tett.

Este felé uj felhők jöttek. A me- 
názsit már esőben osztották ki. Sö
tét éjszaka borult reánk. Az eső 
szünet nélkül esett. A hadművele
teknek jelentős része éjszaka játszó
dik le, tehát éjjel mindenki lövésre 
készen, illetve minden eshetőségre 
készen a nyitott lőrés előtt áll, figyel, 
hallgatja mi történik körülötte és mi 
történik oda át muszkáéknál. Az eső 
esik, a szél egyszer erősebben, más
szor gyengébben vagdossa az apró 
cseppeket a nyakunk közé terített 
sátorlapjainknak a víztől keményre 
dagadt felületére. Sátorlapunk a víz
mentes ponyvák legvékonyabb faj
tája, melyet ha sátorkarók segítsé
gével kifeszitünk, a vizet nem eresz
tik át, ellenben igy a nyakra terítve 
átázik, de azért mégis igen fontos . 
fegyvere a bakának az eső ellen. Az 
irgalmatlan sötétségben az előterepet 
vizsgáló szemeink fáradtan csukód
nak le egy-egy rövidke kis pihenőre. 
Fülünk elúnja már hallgatni az apró 
cseppeknek gyengébb és erősebb 
kopogását, amint sátorlapunkhoz 
ütődnek. Tiz lépésre sem lehet ellátni, 
minden bizodalmunk a front elé ra
kott sodrony akadályok és az ugyan
csak előre küldött nagyobb számú 
őrségben van. Az éjszaka hosszú és 
unalmas, a hajnal sokat várat 
magára.

Végre hajnalodik, a front elé kül
dötteknek lejárt a szolgálatuk, nappalra 
belső figyelő őrök lesznek felállítva, 
míg a legénységnek nagy része pi
henőre térhet. Az eső csak esik, 
csupa sár, viz minden. Egy darabka
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föld, egy szál szalma, egyetlen ruha
darabunk sem száraz. A szitáló csen
des eső, mint a féreg rágta át magát 
fedezékeink tetőjén. Ami nem lett 
nedves a tetőn átszivárgott víztől, 
nedves lett attól, ami a futóárokból 
folyt be. Álmos és fáradt mindenki, 
a pihenés mindenkire ráférne. Ott 
már alszik egy átázott baka a vizes 
szalmán, csakhogy nem fogja sokáig 
bírni, a hideg ruha és a szitáló eső 
majd felébreszti. Itt ott tüzelni pró
bál a legénység. A fa nedves, szá
raz alágyújtó anyag sincsen, előbb a 
gyufát is szárogatni kellene, hisz 
minden tizedik szál gyullad csak meg, 
azt is eloltja az eső. Hozzák a fe
ketekávét. Ennek melege mintha új 
életre keltené a legénységet. Sokan 
már gondolatban sem próbálkoznak 
meg az alvással; majd ha az eső 
eláll, akkor fogunk aludni. Az eső 
csak nem akar elállni Olykor mintha 
néhány pillanatra szünetelne, utána 
azonban mintha még erősebben, sű
rűbben hullatná apró cseppek. Egyes 
helyeken, különösen ott, ahol a har
cászati modor több napra, vagy hétre 
álló harcra szorítkozik, a futóárokban 
való tüzelés meg van engedve. Ezúttal 
ezzel az engedéllyel sem élhetünk. 
Minden kísérlet kudarcot vall, esőben 
tüzelni nem lehet. Tehát a baka ma 
nem gyakorolhatta azt, amit oly szí
vesen tesz, a főzést. Az eső végett 
ma nem főzhetett kétszer ujburgonyát, 
egyszer zöldbablevest, almát, kávét, 
stb. Mindez hiányzik is a gyomorból. 
Asszonyaink igen sokat takaríthatná
nak, ha a bakáknak kényszer-mód
szere szerint főznék meg otthon az 
ételeket, vagyis zsir, zöldség és liszt 
nélkül. Külön kellene foglalkozni a 
bakák szakácskönyvével, akik egyéb
ként mindenre találnak pótlást. Ha 
nincs v íz , akkor gőzben főzik meg 
a burgonyát. A fazék nyílását beta
pasztják sárral és tűzre teszik. A 
burgonyában levő nedvesség a meleg 
folytán gőzzé fejlődik, a gőz hévül 
a zárt edényben, a burgonya pedig 
kitűnő izüvé megfő.

Hogy hányféle étel készül a lö
vészárokban a sok ezer bakaszakács 
tűzénél, még számban is sok volna 
leírni. Csak próbáljon egy kakas oly 
hangosan kukorékolni, hogy azt a •

lövészárokban meghallják, este már 
többen vesznek direkciót a kukoré
kolás irányába, másnapra fogadok 
elmarad a jótékonycélu kukorékolás.

Ismét közeleg az est, az eső még 
mindig esik. Az emberek türelme fogy 
és mindenki szinte félve gondol a 
nemsokára jelentkező sötétségre, 
amikor minden lépés egyenlő lesz a 
sárba való kapaszkodással. Az agya
gos talaj csúszós, ragadós. A gya
kori elcsúszástól, mindenkinek min
dene sár, amit nem győz lemosni a 
szitáló eső. Egyik baka türelmét tel
jesen elveszítve, az Istent kezdi ká
romkodásképen emlegetni. A körü
lötte állók összenéznek: hát létezik 
ember itt a harctéren, akinek nem 
minden reménysége az Istenben van ? 
aki még soha, de most a nagy meg
próbáltatások idején meg nem ismerte 
az Úristennek hatalmát? Bizony 
nagyon kevés van ilyen itt. Aki soha 
sem törődött az Istennel, vallásával, 
aki soha nem imádkozott, itt meg
tanul imádkozni. Itt mindenki meg
ismeri az Isten hatalmát, mindenki 
az Ő oltalmát, segítségét keresi, 
könyörgi, az Isten nevével kezdi és 
végzi minden teendőjét és fogadal
mat tesz, hogy a jövőben is hason
lóképen fog cselekedni. A vallás, az 
Istenben való hit, a katonának nyu
godtságot, bátorságot és lelki erőt ad.

A harmadik éjszaka már igazán 
rettenetes volt. Az a sok átfázott, 
álmos, kimerült hajléktalan ember, 
már a reggelnek sem tudott örülni, 
tudták, hogy az nekik pihenést úgy 
sem hoz. Tehát mikor lesz ennek az 
időnek vége ? Már fegyvereink tel
jesítőképessége is kezd bizonytalanná 
válni. A sáros viz behatol a szer
kezetbe, a rozsda mindenütt erőre 
kap. Ahova lépünk, ahova nyúlunk, 
minden sár és viz, — rettenetes 
állapot. A legénységen kezdenek a 
kimerültség igazi tünetei jelentkezni. 
Némelyik már a sárban, vízben is 
tud aludni, mintha már nem féltené 
fegyverét sem, a muszka támadás 
eshetőségére sem gondol. Már nem 
zúgolódik, csendesen tűr mindent, 
maga elé bámul, mozdulatlanul nézi 
mint esik az eső. Századparancsno
kunk még mindig bírja. Egész éjjel 
talpon van, nyakig sáros és látszik

rajta, hogy ő is zúgolódna, ha nem 
ő volna az, akinek a jópéldát kell 
mutatni mindenben. Egész éjjel a 
frontot járja, egyik embertől a má
sikig megy, azzal vigasztalja embe
reit, hogy a muszka is egész nap a 
vizet merte futóárkaiból és elvégre 
mi magyar katonák vagyunk. Hallat
szik amint tovább lép, minden lépése 
egy-egy mély hanggal végződő loccsa
nást jelent. Igazi katona, tele lelki
ismerettel, kötelességtudással, kitar
tással és vitézséggel. Már-már ő is 
veszélyesnek látja a helyzetet. Fede
zékeink a frissen hányt föld, a sok 
eső révén alacsonyabbak és alacso
nyabbak lesznek. A felső földrétegek 
hig sár alakjában folynak le. A fe
dezékek tetői ezek folytán szintén 
alacsonyabbra ereszkednek, a kilövő
lyukak sem a megfelelők már.

A negyedik nap kellemes változást 
hozo t. Az eső elállt, a nap kisütött, 
a bakák megszárogatták ruhájukat, 
a közeli faluból friss szalmát hoztak 
az átázott helyére, a főzés kezdetét 
vette. Mint egy rossz álomból feléb
redve, minden a régi.

Talán nem is volt eső. És ha 
tényleg volt és oly sok galibát oko
zott, a jó Isten nagyon igazságosan 
rendelte el ezt a kis megpróbáltatást, 
mert ellenségünknél is esett az eső 
egészen biztosan.

Mig otthon aratnak, addig mi 
magyar bakák itt szintén aratunk, di
csőséget hazánknak, szép Magyar- 
országnak.

Czéh György
őrmester.

Galiciai harctér, 1915. V1I./15.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Harmadik fejezet.

Ami régen történt.
Folyt. 5.

Julis asszony az ujjain számlálta 
a napok múlását. Egy, kettő, három, 
Istenem! még mindig négy nap van 
hátra a hétből! Olyan lassan cammog 
az idő, de a vén vándor, mintha 
nem bírná a vállára rakott nagy 
terhet. Bezzeg, ha mosolygós nap-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 40

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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sugarat, meg himbálózó tavaszi vi
rágot hoz magával, akkor gyorsan 
repül, mintha szárnyon szállna, hiába 
emeljük ölelő karunkat utána. Pedig 
Julis asszony se egyedül hordozta 
élete nagy baját 1 Dolgos kezébe 
belésimult a fia kis keze. Még mun
kára is együtt mentek. Mikor a 
szégyen és bánat ellopta ajkáról a 
szót, arról az ártatlan gyerekszájról 
a legszebb muzsika zendült feléje. 
Lassan múlt az idő, de azért csak 
múlt. Most már a hónapokat szám
lálta. Négy, öt, ha t ! . . .  Közbe min
dig harminc, harmincegy lépés. Még 
két hónap ! . . .

Oda kinn csepereg az eső. Eleinte 
csak lassan, azután sebesebben ko
pog a széles kocsiúton. A por már 
teleitta magát, egyforma szürke az 
egész út. Némelyik csepp nagyot 
ugrik, talán bizony egy kis jég is 
potyog.

— Gyere drágám, behívjuk a 
pityéket.

Valaki megzörgeti az ajtót. Csi
kóidul a kilincs. Katonasapkás em
ber áll a küszöbön.

— Itt lakik Szabó Jánosné ?
Itt lakik. Én vagyok.
— A maga ura van nálunk a 

fogházban ?. . .
— Az, az. Az enyém.
— A Szabó János ?
A keze könyörgőre kapcsolódik. 

— Az Isten szerelméért, mondja, 
mi történt az urammal?

A katonasapkás egy kicsit gondol
kodik. Biztosan az fut keresztül az 
agyán, hogy valami ügyes kerülés
sel kellene elmondania a mondani
valóját. De azután sajnálja az időt. 
Sok dolga van otthon, meg mintha 
a felhő is ritkásabbra vékonyodnék, 
talán szárazon hajtja haza a bicikli
jét, eleget verte az eső idáig. És 
ugyan miért is kerülgesse az igaz
ságot? Ha finomkodik, ha nem fi
nomkodik, a dolgon ugyancsak nem 
változtat.

— Az urával?. . .  Bizony szegény 
Szabó János meghalt. Végigvágódott, 
nem is kelt föl többet. A szíve ölte 
meg.

De hát hiszen beszélhetett. Az 
asszony aléltan feküdt a sok járás
tól kivásott tégla padlaton, a fiú 
meg ott búgott mellette. Szerencse, 
hogy arra jött két asszony, azoknak 
hamar elmondott mindent, rájuk 
bizta, hogy felmosdassák, azután 
elkarikázott.

Nehéz napok jöttek. Hivatalból 
hivatalba szaladgál, míg eredménnyel 
járt a hazakönyörgés. Azután jött a

temetés és a sok minden egyéb. 
Talán nem is igaz mindez, talán 
csak valami rettenetes nehéz álom, 
mely úgy borul szegény asszonyra, 
mint fagyos tél hófehér leple a ha
lotti mezőségre. Odarángatják az ő 
fehér, szerelmes asszony-leikét két 
kemény malomkő közé, befogják a 
rúd mellé az északi szelet, meg a 
tölcsért hajtó orkánt, azután megin
dul a nagy száguldás. Süvítve ro
han a szél, sikoltva jajgat nyomában 
az orkán, recsegve kering a lyuka- 
csokkal barázdált malomkő, az ő 
lelke, fehér, szerelmes asszony-lelke 
meg ott vérzik, sír közötte. Jaj, hogy 
mivé tették! Legjobb szeretett volna 
világgá menni, vagy még inkább, a 
halálba. De valami erősen tartotta 
lelkét. Ha magában volt, könnyen 
kétségbeesett. De mihelyt a fia 
szavát hallotta, úgy érezte, mintha 
az az ártatlan teremtés összekötötte 
volna egy magasabb, erősebb világ
gal. Bizakodás cikázott át erein, ki
egyenesedett, a fejét felemelte, sze
mében bátorság csillogott. Élni kell, 
dolgozni, küzdeni — a gyerekért. 
Kötelességei vannak. Az élet maga 
is egy nagy kötelesség 1 Élni kell, 
hogy felnevelje azt az okos szemű 
barna gyereket. Hogy emberré tegye, 
hogy előkészítse az életre. Hogy 
megértesse vele, nem kell kiszakít 
tania szívéből az édesapja emlékét. 
Nyugodtan térdelhet az apja sírhal
mánál, nem kell szégyelnie az apja 
nevét, akármit kiáltson az utcagyere
kek szája és akármit sziszegjen a 
gonosz Ielküek nyelve! Élnie kell, 
mert neki ez az élet a kötelesség!

Szabó Jánosnénak ugyancsak ki
jutott az életharcból. Szegény özve
gyet az ág is húzza, a szél is tépi. 
Talán még a kóbor kutya is bátrab
ban kaffant feléje, mikor kopottas 
nagykendőjében végigsuhan az utca 
során. De azért csak megvolt vala
hogy. Kisebb kenyeret szelt magá
nak, hogy nagyobb jusson a fiának. 
Napszámba járt, azon felül meg vi
rágos viganót, bő ujju pruszlikot 
varrogatott a falusi leányoknak.''A  
megélhetésnél sokkal több gondot 
okozott neki a fia. Az ég ellen is 
vétene, ha azt mondaná, hogy nem 
jó fiú. Jó, de még milyen jó! Tisz
tességtudó, szorgalmas, szófogadó. 
Szemében a lelke. Olyan őszinte 
nézéssel mélyeszti tekintetét az em
ber szemébe, hogy minden szív meg
nyílik előtte. Első az osztályban, a 
legjobb versmondó, meg számoló. De 
egyszer csak ...

A harmadikat járta. Egy délelőtt

jön, mint förgeteg. Ajka sápadt, 
hangja sírásba csuklik.

— Anyám, hol halt meg az édes
apám ?

— Hol halt volna meg ?. . .  Hát 
hol van eltemetve ?

— Én is azt mondtam. Megvertem 
a Pistát, a Gyurkát is megkergettem.
De az anyja megfenyegetett: megállj 
börtön-virága, te is odakerülsz, ahova 
az apád!

A szeme fényes, a hangja fojtott. 
Simogatja, nyugtatgatja az anyja. 
Decsak hiába!

Éles kiáltással sikolt belőle a szó :
— azt kiabálták utánam az utcán, 
börtönben halt meg az édesapám !. . .

Valamikor voltak kútmérgezők. 
Bosszú, vagy valami más ördögi 
indulat űzte őket s mérget öntöttek 
a nyitott kút vizébe. Halált ivott, 
aki a kút vizéből szomjúságát oltotta. 
Siralmat vitt házába, aki belémerí- 
tette korsóját. Gyilkossá lett, aki 
megitatta belőle gyerekét, ágyban 
fekvő beteg szülőjét. A föld mélysé
gében nem az élet, hanem a halál 
vize csörgedezett. A viz sima tükré
ből nem az égi jóság derűje mosoly
gott, hanem a halál sötét tekintete.

Jobbak-e ezeknél az emberi érzés
ből kivetkőzött szörnyetegeknél azok 
a lélek-mérgezők, akik gonosz indu
lattal, irigységgel, kiszámított ravasz
sággal gyilkolják embertársaik lelkét? 
Életük nyomorúságából korbácsot 
fonnak, azzal verik véresre az úgyis 
sajgó szívet. A lélek rejtekében hor
dott töviskoronát befelé fordítják, 
úgy nyomják beljebb, erősebben. 
Hadd fájjon !. . .  Mit törődnek vele, 
hogy valami megszakad a szívben, 
valami meghal a lélekben. Valami 
láthatatlan kötelék, elrejtett, csodá
latos élet. Az emberi jóságba, igaz
ságba, magába az Istenbe vetett 
hit és bizodalom.

A kis Szabó Jancsi lelke becsu
kódott. Olyan furcsa kétformán élt, 
hogy otthon megmaradt a régi, me
legszívű fiúnak, házon kívül meg 
elzárkózott, senkihez nem beszélt, 
senkihez nem csatlakozott. Vele 
együtt öregbedett a furcsasága, úgy
hogy lassanként görbe szemmel 
nézték az iskolapajtásai, meg később 
a vele egyidős legénytársai. Azt 
mondták: rátartó, büszke, fejébe
szállt a parasztgőg. Az igaz, hogy 
szép szál legény volt. Amint végig
ment a falu utcáján, megakadt rajt 
a tekintet. Karcsú, mint a fiatal szilfa, 
hajlékony, viharálló. Nem bántott 
senkit, de ha gúnyolták, akkor le- I 
csapott, mint a förgeteg. Valahogy
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bevésődött gyermekszívébe az a 
gondolat, hogy neki sok mindenért 
kárpótolnia kell az édesanyját s elég
tételt kell szolgáltatnia szerencsétlen 
végű apjának. A tenyerén hordozta 
az édesanyját s hűségesen kijárt az 
apja sírjához. Az emberekkel nem 
sokat törődött. Azaz mégis! valami 
különös bizalmatlanság sötétlett a 
tekintetében. Lehajtott fejjel járt s 
leeresztett szempillája alól lopva nézte 
a szembejövőket. De hogy micsoda 
gondolatok cikázták keresztül- k^sul 
az agyát, arról sohasem beszélt.

Egy-egy elejtett szavából megér
tette az anyja, hogy az apja halá
láért a gazdagokat, meg a nemesi- 
pártiakat okolja. Mivel pedig a ne
mesi párt görcsösen ragaszkodott 
úgy a községben, mint a gyülekezet
ben minden talpalattnyi érvényesü
léshez, szegény Szabó Jancsi gyer
mek-leikébe kegyetlen kemény voná
sok húzódtak. Meggy ülölte a közön
séget s messsze elkerülte a templo
mot. Ahogy kimaradt az iskolából, 
örökre elbúcsúzott az egyszerű épí
tésű Isten hajléktól. Hiába volt az 
anyja könyörgése, csak dacosan 
megrázta fejét s hallgatott.

Csak a jó Isten a megmondhatója, 
hányszor imádkozott a szegény öz
vegy csöndes könnyhullás közt, 
hányszor könyörgött esdekelve az 
ég Urához: — a fiam lelkét nyisd 
meg Atyám I. . .  A fiam lelkét add 
vissza nekem, az én egyetlenem lel
két I. .  .

Az asszony minden este elénekelt 
egy koráit s elolvasott egy bibliai 
szakaszt. A fiú szótlanul ült az asz
tal végén s csöndesen kibámult az 
Utcára. (Folytatjuk.)

Tanítók a harcmezőn.
(Folytatás )

3. A s o m o g y i  egyházmegyéből: 
Horváth Mihály (orosz hadifogoly) 
gyékényesi tanító. Binczi Dániel vései 
tanító, szanitéc őrmester Kanizsán 
tesz szolgálatot. Simon Jenő páti 
tanító a déli hadseregnél szolgál. 
Németh Sándor porrogi tanító (orosz 
fogoly.) Hajas Gyula sandi tanító, 
kétszer megsebesült. Balikó József 
liszói tanító, honvédzászlós, egyszer 
megsebesült. Héricz Zsigmond szőke- 
dencsi tanító, mint népfölkelő február 
hóban hivatott be. Kemény Lajos a 
múlt év október havában soroztatott 
és mint egyéves önkéntes szolgál, az 
északi harctérre vitetett. Nikelszky 
János antunováczi tanító, márciusban

besorozva, május 15-én ment be j 
mint egyéves önkéntes szolgálatra.

4. A s o p r o n i - a l s ó  egyház
megyéből : Kisfaiudi Károly büki ta
nító, kiről közelebbi adatok hiányoz
nak. Major Samu szokolyi tanító, ki 
sebesülten fekszik Bükön a hadikór
házban. Horváth János vadosfai ta 
nító, kiről közelebbi adatokat nem 
tudunk. Csizmadia Ferenc beledi 
tanító, ki reumát kapott a harctéren 
s hosszabb ideig itthon volt üdülni, 
de most újra benn van szolgálaton. 
Nagy Dénes farádi tanító, ki most is 
a harctéren van. Nagy Kálmán nagy- 
geresdi tanító, ki egészségi okokból 
a hadkiegészítő parancsnokságnál 
Sopronban állandó irodai szolgálatot 
teljesít.

5. A s o p r o n i - f e l s ő  egyház
megyéből : Schwartz Ferencz József 
lépesfalvi tanító, (Ágfalva filiája) 
mindjárt általános mozgósításkor be
vonult és még ma is az északi 
harctéren van. Kiss Gábor csávái 
tanító, az általános mozgósításkor 
bevonult az északi harctérre és orosz 
fogságba került. Kleínrath Ágost csá
vái tanító, az általános mozgósításkor 
bevonult s Pozsonyban szolgál ka
tonai irodában. Schöll Frigyes fertő- 
meggyesi tanító, bevonult hadi szol
gálatra. Molnár Gyula felsőpétertai 
tanító (Kabold filiája) az álfalános 
mozgósításkor bevonult. Eisele Fri
gyes ruszti tanító, 1914. julius 1 én 
katonai kiképzés végett bevonult, 
1915 március 8-án mint hadapród- 
őrmester a harctérre ment, március 
22-én a Kárpátokban mindkét karján 
megsebesült. Kindler Mihály soproni 
tanító, az általános mozgósítás alkal
mával bevonult s az északi harctéren 
a lábán súlyosan megsebesült. Schád 
János és Steiger Imre soproni taní
tók, önkéntesi joggal teljesítenek 
katonai szolgálatot s várják a harc
térre indulást. Polster Samu veperdi 
tanító az általános mozgósítás alkal
mával bevonult s ezideig még egész
séges.

6. A t o l n a - b a r a n y a - s o m o g y i
egyházmegyéből: Wigand Henrik
alsónánai tanító. Schwartz Ádám 
bátaapáti tanító. Köhler Frigyes zsib- 
riki tanító. Kiss Sándor és Knábel 
Vilmos bonyhádi tanítók. Schwartz 
János csikostöttösi tanító. Jany János 
szabadi tanító. Werstroh Konrád 
ecsényi tanító, orosz fogságban. Hal- 
vax Károly ecsényi tanító. Bőhm 
Sándor somogyvámosí tanító. Busz 
Henrik felsőnánai tanító, meghalt 
1915 március 10 én Hátszegen tífusz
ban. Aikelin Lajos udvari tanító.

Hoffmann Ákos györkönyi tanító. 
Gats Sándor györkönyi tanító, önként 
jelentkezett, most orosz fogságban 
van. Lőbel János ráczhidasi tanító. 
Bakó Béla marázai tanító, orosz fog
ságban. Steller Ernő izményi tanító. 
Halász Ármin és Schöpf Ernő ka- 
laznói tanítók. Hoffmann Samu és 
Philippi Árpád kaposszekcsői tanítók. 
Luttenberger János kácsfalui tanító, 
megsebesült Ivangorodnál. Weil Endre 
és Wagner János keszőhidegkuti ta
nítók. Gáspár József kétyi tanító, be
tegség miatt 1915 április 1-től három 
hónapra szabadságolva. Koch Henrik 
kismányoki tanító, meghalt 1915 
március 12-én Limanovonál. Weil 
János kölesdi tanító, megsebesült. 
Till Illés kötcsei tanító megsebesült. 
Feyér Imre kötcsei tanító. Kiss János 
magyarbolyi tanitó. Wendelin Mihály 
borjádi tanító, megsebesült. Antal 
György majosi tanító. Schiller G. 
Antal mekényesi tanító, szabadsá
golva 1915 március 29-től. Gönye De
zső mucsfai tanító, megsebesült, 1915 
április 20-án szabadságolva. Spissák 
Henrik pogányi tanitó. Kovács József 
és Guggenberger Gyula ráckozári ta
nítók. Graf Adolf és Renner János 
bikali tanítók. Nagy István sárszent- 
lőrinczi tanító. Aikelin Vilmos so- 
mogyszilli tanító, megsebesült. Nicka 
János György sárszentmiklósi tanító. 
Takáts Zoltán tabi tanító. Zakocs 
Ferenc torvaji tanító. Bauer János 
tolnanémedi tanító. Harsányi Jenő 
tolnanémedi tanító, megsebesült Ra- 
varuskánál. (Folytatjuk.)

Levelek a harcmezéről.
Hajtmanszky Kálmán geszterédi 

evang. tanító a következő két levelet 
irta a harctérről az abauj szántói 
evang. lelkésznek:

I.
„Mélyen tisztelt Lelkész úr! Nagy- 

tiszteletü uram ! Kedves és tartozó 
kötelességemnek ismerem, illetve tar
tom, hogy Nagytiszteletüségedéket 
néha-néha (gyakran nem tehetem) érte
sítsem sorsom felől, hiszen megvagyok 
róla győződve, hogy engem atyailag 
szeretnek. Egy éve vagyok távol imá
dott hazámtól, szeretett családomtól 
s jóakaróimtól, de nap nem múlt el, 
hogy eszembe ne jutottak volna. 
Tessenek vigasztalni kedves édes 
anyámat, s az Isten áldása velük 
lesz. Hogy tetszenek lenni ? Remélem 
egészségesek! Kálmán is bent van ? 
Őszinte tiszteletemet küldöm a mész-
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sze Olasz határról s maradtam nagy- 
tiszteletüséged őszinte tisztelő aláza
tos szolgája Hajtmanszky Kálmán 
tizedes.*

II.
„Nagytiszteletü Lelkész Ú r! Nagyra 

becsült válaszát s az imakönyvet 
megkaptam. Fogadja Nagytiszteletü- 
séged mindkettőért forró köszönete- 
met. Feledem a világ bajait ha sze
retteimnek s jóakaróimnak levelét 
olvasom, de a Nagytiszteletüséged 
által küldött Raffay féle imakönyv 
imáinak olvasása valóságos balzsam 
fájó szívemre, s az Istenben való 
hitet és bizalmat — habár ez állan
dóan meg volt bennem — megerő
síti, megújítja. Tehát kedves Kálmán 
barátom internálva van I Úgy hiszem 
nem fog soká tartani az önkénytelen 
száműzetése, az a hitem, hogy rövi
desen haza kerül az oly nehezen 
váró kedves szüleinek a karjaiba. 
Itt állandóan esik az eső, ha egy 
kis napfény van, a havasok csak 
úgy csillognak a nap sugaraitól. Hogy 
áll a szőlő ? Milyen volt a termés ?

Egek Urától minden jót, áldást 
esedezve mindnyájokra .maradtam alá
zatos szolgája: Harctér: 306. 1915. 
VIII. 3. Hajtmanszky Kálmán cs. és 
kir. tizedes a 11/34 gy. e. V. menet
századában.“

#
Ágyutűz és puskatűz 
Gondot és bút messzeüz,
Igaz magyar katona 
Félt-e ettől valaha?

Hej szebb lesz mint volt régen 
Uj nap ragyog az égen. 
Elkerülünk minden bajt 
Haza jövök én is majd.

Idegenben járunk itten 
De velünk van a jó Isten,
Harci tűztől égve égünk 
Megérzi az ellenségünk.

Én Istenem segíts minket 
Győzelemre seregünket,
Legyen nagy a Magyar haza 
Engem pedig segíts haza.

Böröndy László
U rai újfalui lakos.

A világháború eseményei.
A hegyről legördülő sziklát nehéz 

megállítani. Jól tudja ezt az orosz 
hadvezetőség fő-fő embere, Miklós 
főherceg is. Azért „nehéz szívvel“ 
bár kénytelen belenyugodni milliós

hadseregének tragikus végzetébe, a 
megállás nélkül való folytonos vissza
vonulásba, várainak ellenállás nélkül 
való kiürítésébe és átadásába, a dics
telen lemondásba.

Az isteni gondviselés e megrázó 
igazságszolgáltatása uralja a háborús 
helyzetet. Mig a központi hatalmak 
tétovázás nélkül haladnak az igazság, 
a biztos számítás és férfias elhatáro
zás egyenes utján: addig a négyes 
szövetség lépten-nyomon elakad, meg
süpped az általa gonosz szándékkal 
választott erkölcstelen, embertelen és 
uttalan utón. Kapkod fűhöz, fához. 
Egyik hibája szüli a másikat, kisebb 
bűne a nagyobbat. Tagjai egymást 
okolják, vádolják és korholják a vala
mennyieket fenyegető katasztrófáért. 
Nem tudják, vagy már elfeledték, 
hogy a bűnnek zsoldja a halál 1

Az oroszok üldözése.
Óriási területen folyik sikeres har

cunk az orosszal. Varsó elfoglalását 
nem követte pihenés. Győzelmes ha
daink a megállapított sztratégiai terv 
szerint a menekülő ellenséget tovább 
űzték, hajtották. Azután a nagy te
rületen operáló csapatok hozzáfogtak 
a bekerítő munkához. Scholtz és 
Gallwitz generálisok a Búg mellett 
verik az ellenséget. Egy napon el
fogtak 85 tisztet és 14.200 közem
bert. Néhány nappal később elfoglal
ták Lomzát a Narev mellett és Lom- 
zától délkeletre Zambrovot. Below 
nem messze Kovnótól, József Fer- 
dinánd főherceg Ivangorodtól keletre, 
Mackensen, Woyrsch és Kövess 
Breszt-Litovszk tájékán szorítják ösz- 
szébb és érlelik végső csapásra a 
megszaggatott orosz sereget. Itt a 
mieink is résztvesznek a dicsőséges 
hadi munkában. József Ferdinánd 
kir. herceg elfoglalta Lubartov várost 
és a déli orosz hadsereget átkergette 
a Vieprz folyón. 23 orosz tiszt és a 
legénységből 6000 ember megadta 
magát. A magyar és osztrák csapa
tok átléptek a Bisztricán és elfoglal
ták Lukov várost, mely mint vasúti 
csomópont vetekedik Lublinnal és 
Ivangoroddal. Lipót bajor herceg né
met, magyar és osztrák katonái be
vették Szedlecet és Szokolovot.

Kurlandban lanyhult az oroszok 
ellenállása. Rigát, Dünaburgot és 
Vilnát úgy látszik kardcsapás nélkül 
akarja átadni a megpuhult orosz 
hadvezetés.

Harcunk az olaszokkal.
Az Isonzónál szenvedett vereséget 

az olasz hadsereg még nem heverte

ki. Kísérletez mindennap, de ered
ménytelenül. Rendesen csúfos vere
séggel hagyja el a harctért. Az utolsó 
héten, mintha megemberelni akarta 
volna magát, egyszerre több helyen 
is támadott: a partvidéken, a dober- 
dói fensikon, Déltirolban, Schluder- 
bachtól délre, a Monse Cristalló alatt. 
Vállalkozásának sehol semmi sikere 
nem volt. Ellenben a mieink szép 
eredménnyel bombáztak egy olasz 
tábort Cormonsnál. Egy páncélvona
tunk pedig Serravalla és Chizz'ola 
községekből kiverte az olasz őrcsa
patokat.

E hó 10 én és 11-én hidroplánja- 
ink, mint a flottaparancsnokság jelenti, 
az ellenség által megszállott Pelagora 
szigetre nagy sikerrel bombákat dob
tak. De jelenti azt is, hogy a mi U. 
12 vei jelzett búvárhajónk az Adria 
északi részén tett útjáról nem tért 
vissza. Elsűlyedt, elveszett derék pa
rancsnokával, Lerch Egonnal és le
génységével együtt. Mély megillető- 
déssel jelezzük a lefolyt hét e szomorú 
és hősi voltánál fogva mégis felemelő 
eseményét.

Hadi flottánk ismét kínos megle
petést okozott az olaszoknak. E hó 
11-én reggel hajóink Molfettától egé
szen Selo San Giorgioig lövöldözték 
az olasz tengerpart építményeit. 
Amerre cirkálóink tüze járt összeom
lottak a pályaudvarok, rakodók, gyá
rak alagutak, és viaduktok.

A nyugati harctéren és a Dardanel
láknál nagyobb változás nem történt.

Egyéb hirek.

Az angolbarát Tidens Teegn írja: 
A kettős szövetség teljes joggal le
het megelégedve azokkal az eredmé
nyekkel, melyeket energikus és kivá
lóan végrehajtott offenzívájukkal a 
keleti fronton elértek. Az oroszok 
vesztesége az elmúlt évben emberben 
és hadianyagban egyaránt oly óriás 
volt, hogy biztos pótlásról aligha 
lehet szó néhány héten vagy hónapon 
belül. Még az orosz hadsereg ará
nyaihoz képest is óriás veszteséget 
jelent 9000 tiszt és 1,300.000 katona 
elvesztése. Körülbelül 5000 ágyút is 
vesztettek az oroszok, annyit, a hány- 
nyal a németek a háborút megkezd
ték. Bármilyen kimeríthetetlenek is 
egy ország segítő forrásai, ilyen 
veszteségeket nem egykönnyen lehet 
kipótolni. — Svájci hir. Itt Svájcban 
az olaszok veszteségéről a legkülön
félébb hirek járják. Az egyik hir sze
rint a veszteség már 180.000—200.000 
ember. Azt mondják, hogy ha az
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olaszok továbbra is így., harcolnak, 
akkor mivel tudvalévőén Ausztria 
szívébe, Bécsbe akarnak betörni, e 
tervük megvalósítása esetén Bécsbe 
katonaság nélkül kellene bevonulniok. 
— Lemnoszból írják egy aténi lap
nak a Dardanellákra vonatkozólag: 
A törökök nagyszerűen elkészített 
fedezékekben harcolnak és olyan tö
kéletes védelmi berendezésük van, 
hogy szinte azt kell mondani, hogy 
legyőzhetetlenek. A golyózápor meg- 
ritkithatja a török katonák sorait, de

hadállásaikat nem lehet elfoglalni, 
mert szinte láthatatlan, mozgatható 
ütegek védelmezik. Gallipoliban egé
szen sajátságos lövőárkok vannak, a 
melyeknek rendszerét a szövetségesek 
mindeddig nem tudták fölfedezni. 
De bizonyos, hogy a törökök egész 
tömegeket szállíthatnak egyik sánc
árokból a másikba, a nélkül, hogy 
az ellenség észrevehetné vagy meg
akadályozhatná. Az angol és francia 
katonákat azzal a biztatással küldik

mert a hátuk fedezve van, a tenger 
felől nem támadhatja meg őket senki 
s ha azután a szárazföldön kissé 
előrenyomulnak, váratlanul azt veszik 
észre, hogy be vannak kerítve. A 
szövetségesek az utóbbi harcokban 
nyolcvanötezer embernél többet vesz
tettek. A sebesülteket mind Mudroszba 
viszik, a honnan az angolokat Cip- 
ruszba, Alexandriába, vagy Máltába 
szállítják.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére!
.. ...32^1 ... 32SZ - 32z--------------- ^ -----------

N E 1
— 3 C Z =

1 E Z  (
: x ~ — z u *

3 R A K. Ä
Jobb néktek.

János  ev 16; 7
„Én az Igazat m ondom  néktek. 
jobb néktek, hogy én elmenjek."

Jobb tinéktek, hogy innen elmenjek 
Bár sziveteket fájdalom járja  át,
A fájdalmak boldogságot szülnek,
Halál félelme nyit új s örök hazát 
Hulló vérem üdvhozó vetésiek:

Jobb tinéktek.

Jobb tinéktek ! Nem ismeritek még 
Uratok lelkét, csak por ruházatát; 
Rothadt magból érleli gyümölcsét 
A kalász s tip ro tt fürt ontja italát.
A mennyből lesz lelki keresztségtek:

Jobb tinéktek !

Jobb tinéktek ! Anyakéztó'l válva 
Tanul meg járni, a gyenge, kis gyermek, 
S kinek vészben összetört sajkája 
Az feszit bátran a hullámnak m e lle t; 
Gyengét, hőssé nevelik a vészek:

Jobb tinéktek,

Jobb tinéktek ; sokat nem értetek,
Mivel bú könnyek öntözik orcátok 
Egykor tisztán áll majd előttetek,
A korona, mely amott vár reátok; 
Higyjétek h á t: bár fáj a test s vérnek : 

Jobb tinéktek.

Gerok után ford íto t ta :
Madár Mátyás.

Am i imádságunk
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapi Béla.
6

Az igazi imádság.

A Krisztus komoly szava: „mikor 
imádkozol“ . . . ,  gondolkodóba ejt.

Hirtelen fény villanással megvilágítja 
azokat a mély szakadékokat, melyek 
jobbról-balról az ember lelki életének 
az útját szegélyezik. Aki megszédül, 
az elveszti azt, amit keres: az igazi 
imádságot.

Az igazi imádság hű szívből fa
kadjon. Amely szív az élet minden 
változásai közepette is, érzi, hogy 
az Isten szerető jó  atya, az hű szív. 
De ez a hűség nem merül ki az ér
zésben, hanem ennek életté, cseleke
detté, engedelmességgé kell lennie. 
Ha nem lesz azzá, úgy nincsen is 
meg az igazi hűség. Mert minden 
érzésnek a cselekedet és az életirány 
a bírálója.

Sokan a jólét óráiban megfelejt
keznek az Istenről. A gazdagság 
könnyen bálvány lesz s az emberek 
erejük tudatában, könnyen elfelejtik 
az imádság szavát.

Mikor azután a szenvedés vész
felhőkkel sötétíti el a látóhatárt, mi
kor a fekete éjszakában csak a 
megpróbáltatás villámai világítanak s 
azok is csak romok körvonalait vi
lágítják meg, akkor a vihar járásá
ban mindenki megérti az Isten sza
vát : Imára, imára I. . .  Nem tart so
káig. Csak az első verőfényig. Mikor 
a boldogság napja újra kisüt, felej
tik, hogy első sugara még a fájda
lom könnycseppjén tört meg szivár- 
ványnyá, felejtik, hogy Istenhez 
kiáltottak, szent fogadást tettek, 
lesznek a régiek.

Ezek szivében nincsen hűség 1
Mások a boldogság napjaiban meg

őrzik szívükben a hitet. Boldogan 
vallják, hogy „minden jó adomány 
és tökéletes ajándék onnan felül va
gyon“. (Jak. I., 17) és hittel hangoz
tatják : „áldjad én lelkem az Urat,

és minden belső részeim az ö szent 
nevét.“ (103. zsolt. 1.) De elérkeznek 
életük fordulópontjához.

Jönnek a szenvedés követei, csa
pást, megpróbáltatást, romlást hoznak 
hírül. Jön a csábitó s azt suttogja : 
„átkozd meg sziüetésed óráját s az
után halj meg!“ És hányán elfordul
nak az Istentől, hánynak ajkán elné
mul az imádság 1 Ezeknek szivében 
nincsen hűség I Ezekről mondja az 
apostol: „a kettős szívű ember állha
tatlan minden ő utaiban“. (Jak. 1. 8.)

A hűség az emberi szív sziklaszi
lárd meggyőződése, melyet a szen
vedés vihara meg nem dönt, a bol
dogság verőfénye meg nem olvaszt, 
mely mindig egyformán vallja: az 
Isten a mi jó Atyánk 1. . .  Ez a hű
ség az igazi imádság alapja. Aki ezt 
a meggyőződést meg nem szerzi, az 
sohase tud igazán imádkozni „ Ha
sonlatos az a tengernek habjához, 
mely a szelektől megmozdittatik és 

I ide s tova hányatik.“ (Jak. 1, 6.)
És ezt a meggyőződést áthatja az 

boldogító tudat, hogy reménységünk
ben nem csalódunk, az Isten meg
hallgat bennünket. „Minden kérő 
megnyeri azt, amit kér“ (Máté. 6, 8.) 
ez a hid ád szárnyat a mi imádsá
gunknak. Minél erősebb a mi hitünk, 
annál jobban közeledünk az igazi 
imádsághoz.

De az igazi imádságnak mindig 
egy-egy áldozatnak kell lennie. A jó 
Istent csak akkor nyerjük el, ha 
odaadjuk saját magunkat.

A legszegényebb is csak tiszta ru
hában járulhat ez ő királya elé. És 
hogyan megyünk mi a mi Istenünk 
elé?. . .  Az életszenvedése megtépte, 
a vétek beszennyezte, irigység, ellen
séges indulat meghasogatta a lelkünk
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ruháját. Mindenekelőtt ezt kell fel
áldozni : vétkes életünket, a bűnös 
ó-embert.

Sokszor más áldozatot is kell 
hoznunk: saját akaratunkat. Olyanok 
vagyunk ilyenkor, mint a szenvedő 
Krisztus.

Ott állt az olajfák hegyén. Csen
des este borult az árnyas fákra. De 
a néma nyugalom csak körülötte 
volt, lelkében egy Isten és egy 
ember tusakodott egymással.

É'etéért könyörgött. Nem egyszer 
újra és újra felhangzott a könyörgés : 
„múljék el tőlem a keserű pohár! De 
imádságában mindig hozzátette: „ne 
úgy legyen, amint én akarom, hanem 
amint te akarod. (Máté 26, 36—44.) 
Imádságában áldozatot vitt az Isten
nek: a saját akaratát.

Ezt az áldozatot tőlünk is megkí
vánja az Isten.

Sokszor, sőt mondhatjuk, mindig. 
Ha nem kívánja meg, úgy csak 
azért nem, mert az ő akarata meg
egyezik a mienkkel. Talán ez az 
áldozathozatal a legnehezebb az igazi 
imádságban.

Örömünk, bánatunk, sokszor egye
sül egyetlenegy pontban.

Azt gondoljuk, ez nekünk minde
nünk. Es éppen ez ellen tör a vihar. 
Hiába küzködünk imádságunkkal, 
nem a mi akaratunk, hanem az Isten 
akarata marad győztes.

Meg tudjuk-e ilyenkor hozni az 
igazi áldozatot ? Reményeink rom
jainál, szeretteink koporsójánál el 
tudjuk-e mondani a Krisztus imád
ságát ?

Múltját mindenki maga ismeri. 
Adjon aszerint feleletet. — Mindenki 
maga ismeri jelenjét, amelyben él. 
Mennyi sötétség, mennyi rettenetes

tusakodás I A családi fészkét, a bol
dogságát védelmező emberi akarat 
feljajdulása az örökkévaló isteni 
akarattal szemben. A gyönge asszony, 
a kicsiny gyermek viaskodása fér
jéért, apjáért. A szülő lelki küzdése 
a féltett fiúért. Milliók küzdése az 
életért, a nyugodt jövőért. Ha eddig 
nem éreztük az imádság nehézségét, 
most bizonyára érezzük. Vérző szív
vel, mérhetetlen lemondások közt 
tanuljuk meg, hogy minden imádság 
egy-egy áldozathozatal. Óh most nem 
mondjuk, hogy ez könnyű I Inkább 
érezzük, hogy akadoz szivünkben, 
ajkunkon az alázatos, gyermeki meg
nyugvást rebegő imádság. Nem be
csüljük túl erőnket, nem kicsinyeljük 
az igazi imádság nehézségét. Meg
keressük lelkünk Krisztusát s nála 
keressünk erőt az igazi imádsághoz.

^Folytatjuk.

A z e g y h á z  k öréb ő l.
Lelkészválasztás. Az iharosberényi ev. 

gyülekezet aug. 8-án egyhangú bizalommal 
Káldy József helyettes lelkészt választotta 
lelkészének. Az egyhangú választás szép 
megnyilatkozása az egyetértő léleknek. A 
jó Isten őrizze meg ezt a lelket s tegye 
áldottá lelkész és gyülekezet együttes mun
kálkodását I

Oyászrovat. Dr. Kobilics Elek, a pécsi 
ev. gyülekezet buzgó felügyelője, élete 
44 ik évében, augusztus 2-án meghalt. 
Aug. 3-án temették el általános részvét 
mellett. Áldott legyen emlékezete!

A háború rokkantjai javára. Evang. 
gyülekezeteink augusztus 8-án kegyeletes 
szívvel megemlékeztek a háború rokkant- 
jairól, özvegyeiről és árváiról. Istentisztelet 
végeztével erre a célra adományokat gyűj
töttek. Az evang. áldozatkészség s a haza- 
szeretet ez alkalomból is megtermették 
áldott gyümölcsüket. A beérkezett tudósítás 
szerint az offertórium-tartás a következő 
eredménnyel j á r t : Bodóhegy 62'35 ; Alsó- 
marác 30 — ; Körmend 80’62 ; Uraiujfalu 
84 83; Nemescsó 163-— ; Nemeskolta 82'09; 
Alsódörgicse 13’90 K.

Itthonról.
A trónörökös Budapesten. Károly 

Ferenc József főherceg és Zita főhercegnő 
egy hetet Budapesten töltöttek s ott több 
kórházat meglátogattak. Bárhova mentek 
mindenütt nagy lelkesedéssel üdvözölték 
őket. Különös nagy érdeklődéssel tekintet
ték meg a béna katonák kórházát. Sorba 
járták a különféle foglalkoztató műhelyeket, 
s gyönyörűséggel látták, hogy a kéz, vagy

láb nélkül hazaérkezett hősök nem lesznek 
koldusok, kéregető nyomorékok, hanem a 
tudomány pótolja elveszített végtagjaikat 
s ők tovább is hasznos, munkás tagjai 
maradnak az emberiségnek. A csonka ka
tonák cipész műhelyében egy pár szép 
cipővel ajándékozták meg a főhercegasz- 
szonyt. Egy másik barakknál meg egy ka
tona hirtelen lóra pattant s gyönyörű mu
tatványokkal gyönyörködtette a trónörököst. 
Csak a végén derült ki, hogy a katonának 
egyik lábát levágták s nem régiben műlá
bat kapott.

A zár alá vett gabona is lefoglalható.
A kormány rendeletet adott ki, mely ki
mondja, hogy a zár alá vett búza, rozs, 
kétszeres árpa és zab zár alá vétele a 
végrehajtás utján való lefoglalást nem aka
dályozza. Az igy lefoglalt terményeket 
azonban csak akkor szabad eladni, ha 
azoknak a közélelmezés céljára való meg
szerzése iránt hatósági intézkedés nem 
történik.

A n a g y v ilá g b ó l.
Földrengés Olaszországban. Délolasz- 

országban több nap egymásután nagy 
földrengés volt. Az olaszok természetesen 
tagadják, hogy földjüket újabb szerencsét
lenség érte, de semleges államok lapjaiból 
mégis megtudjuk a valót.

Uj betegség Szerbiában. A Szerbiában 
levő angol és francia orvosok új betegsé
get fedeztek föl. Az orvosok most tanul
mányozzák ezt a betegséget.

A portugál köztársaság új elnöke. 
Bernarding Manadot a köztársaság elnö
kévé választották.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 286‘90 korona. 
Újabban adakoztak : Steiner József Kapuvár 
2'50 K, Egy mesterházai névtelen 7.50 K, 
Zatkalik Károly leik. Oroszlány 50 f, Torda 
Mihály Aszód 1 K, Hasza Jolán Bük 50 f, 
Szalay József Lébény 2 K, Rodler Ilona Rába- 
szenttamás 2 K, Bolla Károly Sopron 50 f, 
Görbicz Istvánná Bük 2 K, Zsigmond Ferenc 
ref. leik. Ártánd 50 f, Zigó Dávidné Csánk 
50 f, Derka Károlyné Verebély 50 f, Kiss 
Sándor Gyékényes 1 K, Magyar János 
Gyékényes 1 K, Petróczi István Gyékényes 
60 f, Poós József Rendes 50 f, Sebestény 
János Konotapuszta 50 f, Kocsi Dávid 
Ostflyasszonyfa 50 f, Molnár László Jánosfa 
T50 K, Béres János Répceszentgyörgy 
1 K, Dómján Ferenc Sármellék 2 K, özv. 
Borbás Józsefné Váczszentlászló 2*50 K, 
özv. Stampf Béláné Rédics 1 K, özv. Szabó 
Pétemé Rábaszenttamás 2 K, Boda Jánosné 
Marcalgergelyi 2 K.

összesen : 325 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

aug. 22. vasárnap, 17. Zsoltár.
„ 23. hétfő, 18. 1—20
, 24. kedd, 18. 21—32 „
„ 25. szerda, 18. 33—51 „
„ 26. csütört., 19. „
,  27. péntek, 20. ,
,  28. szombat, 22. 1—22 „

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evaug. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Imrék Sámuel.: Nagy időket élünk. (Vers.) — Mészáros István: Régi Írások. — Somogyi Géza: Oroszország ébredése. 
— Kupi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Farkas Mihályné: Az édesanyákhoz. — Levelek a harcmezőről. t— Tanítók a 
harcniezön. — Qyőrik G yörgy: Jő a hajnal. (Vers.) — Csite Károly: Csodaszer. (Adoma.) — A világháború eseményei. —

Nehéz órák. Kapi Béla: Az igazi imádság. — Ország-Világ. — Persely.

Nagy időket élünk...
Nagy idó'ket élünk, nehéz napok járnak, 
Légy ó're, Istenünk, szép magyar ha

zánknak ;
Régi dicsó'ségünk lobogtasd fel újra, 
Hogy büszkén nézhessünk ó'smagyar tu-

[rulra !

Ösmagyar turulnak nőjjön ki a szárnya, 
M it megtépett, nyirbált a világ ármánya ; 
Repüljön magasan, fellegeket szántva, 
S ne legyen több senki, ki a magyart

[bántsa ! 

IMRÉK SÁMUEL.

Hégi Írások.
I r ta : M észáros István.

A lelkünk felüdül, a szívünk neki
melegedik, mikor olvassuk őket. A 
szépen megrajzolt betűkből egy letűnt 
szép világ képe bontakozik ki. Amint 
olvassuk a fakult sorokat, életet le
helnek magukból. Kilépnek a néma
ságból, a sírból a régiek, azok a

komoly, szelíd arcok. Nem is olva
sunk már, hanem hallgatunk, figye
lünk. Hallgatjuk a beszédüket. Apák 
szólnak a fiaikhoz, anyák a leánya
ikhoz. Nekünk szólnak, nem ! prédi
kálnak — zsoltárirók szárnyalásával, 
— próféták vallásának mélységével. 
Míg hallgatjuk őket, míg feszülten 
nézzük beszédes ajkukat, felénk tár
ják kezüket, áldásra emelik karjukat. 
Azután elhallgatnak. Csend lesz. A 
jóságos, a szelíd arcok, a komoly ősök 
távoznak. Kérjük őket: maradjatok, 
beszéljetek, a szavatok olyan édes, 
olyan meleg; a beszédetek olyan jól 
esik. . .  Azt gondoljuk, a könnyeink
től nem látjuk őket, a zokogásunktól 
nem halljuk őket, pedig végére ér
tünk a régi Írásoknak.

. .  . Egy ilyen régi írás van a 
kezemben. Egy régi biblia tábláján 
olvasom ezt :

Szülői emlék!
Melynek nemcsak jó gondviselését 
óhajtjuk kedves Leányainktul, de hogy 
ezen Sz. könyv kedvesül használtassék 
is, keressétek benne ’s találni fogtok 
az élet bajjaiban, keserveiben — vi
gasztalást, minden sorsotokban meg
nyugvást 's kétes állapototokban meg
nyugtatást ! Az örömök között és jól

létben pedig meg nem feledkezést, úgy 
azoknak adójának hálaadó szívvel ál
dozni I hogy mi még a túlvilágból is 
— Gyönyört élvezhessünk I Istenben 
bizó gyermekeinken.
Eddig a régi irás. Utolsó szavai 

könnyekig meghatottak. A régi írás
ban említett „két leány“ közül az 
egyiket ismertem még, mint egy 
matrónát s elmondhatom róla, hogy 
a „szülői emlék“ utasításai szerint 
élt. Nemcsak jó gondviselésben tar
totta a szentkönyvet, hanem kedvesül 
használta i s : keresett és talált is 
benne vigasztalást, megnyugvást és 
útmutatást is. Az örömök között és 
jóllétben pedig nem feledkezett meg 
azok adójáról, hanem hálaadó szív
vel áldozott neki az emberszeretet, 
az evangéliomi hithűség oltárán. Az 
ő szülei pedig a túlvilágban élvezték 
a gyönyört. . .

A régi írást most már az unokák 
és dédunokák olvassák. S míg szívük 
elérzékenyül, míg szemükbe könny 
lopódzik, lelkűkbe szent elhatározás 
kél, hogy a szentkönyvet gondvise
lésben tartják, kedvesül használják 
és a szerint élnek. . .  A régi írást 
pedig el nem felejtik, újra meg újra 
elolvassák. . .
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** *
Majd minden családnak vannak 

ily régi írásai. Úri kastélyok köny
vesszekrényei, alacsony szalmafödeles 
házak gerandaközei őrzik őket. Itt 
egy régi bibliában, ott egy régi ima
könyvbe vannak írva. Emitt sárgáb
bak, fakultabbak, mint amott. Ugya
naz a szellem szól belőlük itt és ott 
— az a régi jó evangéliomi szellem, 
mely boldoggá tette egykor az evan
gélikus családokat, mely nevelt isten
félő engedelmes gyermekeket. De 
nem egyforma buzgósággal olvassák, 
nem egyforma tiszteletben részesítik 
azokat mindenütt. S amint fogy az 
ily régi írások, az ily szülői emlékek 
iránti kegyelet, amint mosoly kél az 
utódok, az unokák arcára az ősök 
régies együgyü szavain, úgy fogy a 
biblia, az imakönyvek iránti szeretet 
a lelkekből és ezzel együtt .távozik 
a boldogság a családi hajlékokból.

Az ilyen régi írásokról elmondhat
juk az írás szavaival: „Amelyek
megirattattak, a mi tanulságunkra 
irattattak meg.“

O roszország ébredése.
Irta: Somogyi Géza.

Mi történik most Oroszországban? 
Mit éreznek, mit gondolnak azok az 
emberek, mit várnak a háborútól ? 
Mindnyájunkat érdekel e kérdés. 
Hogy megfelelhessünk rá, tegyünk 
egy kis kitérést!

Az utolsó száz évben a legtöbb 
állam szervezte demokratikus (nép
kormányzati) alapon épült fel. Az 
ország kormányzása, a nép sorsának 
intézése nem függött, mint ezelőtt, 
néhány embertől, hanem abba be
folyást nyert maga a nép is. A tör
vényeket az uralkodó szentesítésével 
az országgyűlés hozza, melynek egyik 
háza a nép által választott képvise
lőkből áll, a törvényeket a minisz
térium hajtja végre, mely az ország- 
gyűlésnek felelős, a megyék, váro
sok kormányzásában is ott szere
pelnek a választott hivatalnokok a 
közönség akaratának kifejezői. Az 
alkotmányosságnak ez a formája 
fejlődött ki nálunk Magyarországban 
s minden európai államban, egyet 
kivéve : Oroszországot! Oroszország 
nem érezte meg az idők változását, 
megmaradt azon kormányzati rend
szer mellett, mely a tudatlan közép
korban uralkodott, szánt szándékkal 
elzárkózott a haladás gondolatától, 
mely a világ fejlődésével lépést akar 
tartani.

Oroszországnak nincs alkotmánya. 
Az orosz népnek a törvényhozásba, 
kormányzásba úgyszólván semmi be
leszólása sincs, egy ember kénye- 
kedvétől függ milliók sorsa: a cáré
tól. Ő nevezi ki a hivatalnokokat, 
akik vakon hajtják végre parancsait 
s nem a nép jólétének, boldogulá
sának előmozdítására törekszenek, 
hanem csak a cári önkény uralom 
fenntartására. S a zsarnoki kormány
zás mindig ugyanazokat a gyümöl
csöket termi: a nép elnyomott,
szinte rabszolga sorsban sínylődik, 
s igen tudatlan, műveletlen. S ez az 
orosz nép indított ellenünk háborút? 
Nem! Számos orosz fogoly úgy 
nyilatkozott, hogy az orosz nép nem 
akarta a háborút, s tulajdonképen 
nem is tudja miért harcol ? Nem tudja 
miért harcol? Hisz akkor ez a há
ború nem az orosz nép háborúja, 
mely csak öntudatlan eszköze veze
tőinek, ellenünk nem az orosz nép 
harcol tulajdonképen, hanem a cári 
udvar hatalmasai, a főhercegek, mi
niszterek, fővezérek, kik ezer s mil
lió számra küldik a halálba az em
bereket azért, hogy saját hatalmukat 
növeljék. Mert ha Oroszország győzne, 
az nem jelentené a nép jólétének, 
boldogulásának megindulását s gya
rapodását, hanem csak a cári hata
lom növekedését, ha pedig megverve 
kerül ki a harcból, (s minden jel arra 
vall, hogy igy lesz) az csak új el
nyomatást s új terheket jelent arra 
az orosz népre, melynek száz és 
ezer tagja ontotta vérét e háborúban. 
Szegény elnyomott, kizsákmányolt, 
tudatlanságban tartott orosz nép, 
nem gyűlölünk mi téged, inkább 
sajnálunk, s csodálkozva kérdezzük: 
mikor jön el a te igazságod s ébre
désed napja ?

Érzi s várja ezt az orosz nép isi 
Az utóbbi években a legkülömbözőbb 
osztályokban: a földművesek, mun
kások, főiskolai hallgatók közt mind
inkább terjed az elégedetlenség, érzik 
a rabláncok súlyát, szabadságot s 
emberi jogokat követelnek, s a nagy 
események idején mind hangosabb 
lesz ez a követelés. A japán háború 
után, melyet az oroszok elvesztettek, 
forradalom tört ki, s akkor meg
nyugtatásul a cár némi alkotmányt 
adott népének, azóta van országgyű
lés is. De a zsarnokság nem szűnt, 
az elégedetlenség megmaradt, sőt 
terjed, hiába igyekszik a kormány 
elnyomni, hiába tiltja el a szabad 
szót, hiába börtönözteti be, küldi 
Szibériába s végezteti ki az emberek 
százait: a forradalom eszméi terjed

nek, s egy nap nyíltan ki fognak 
törni. Mikor lesz ez a nap: a há
ború alatt, a háború után, ha majd 
az orosz nép, melyet mindig győ
zelmi hírekkel ámítanak, meg fogja 
tudni a szörnyű valót, egy év múlva, 
öt vagy tiz év múlva, azt nem 
tudjuk. De hogy ez az ébredés el 
fog jönni, az bizonyos, s ez a nap 
el fogja Söpörni a mostani kormány- 
rendszert, el fogja törölni a föld 
színéről a lelkiismeretlen, gonosz 
zsarnokokat, s meghozza az orosz 
nép számára az emberi civilizáció 
legnagyobb kincsét: a szabadságot, 
az ezzel együtt járó fellendülést, fej
lődést s a haladás és tudás áldásos 
világosságát I

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Negyedik fejezet.

Ami később történt.
Foly t. 6.

Ez se tegnap történt, de nem is 
olyan régen. Mindössze ‘fegy-két esz
tendő telt el azóta. Szabó János 
hazakerült a katonaságtól. Csillagot 
is hozott, meg piros baklót. Megvál- 
lasodott s a bajusza is pörgőre kun- 
korodott. A természete is hozzáfér- 
fiasodott, nyugodtan járt-kelt az ut
cán, összepajtáskodott az egyidősek
kel, kalaplevevéssel emberelte meg 
az idősebbeket, de a nemesi pártiak 
feje fölött gőgösen elnézett. A köz
ségháza előtt összecsikorgatta fogát: 
zsiványok barlangja 1

Második harang konduláskor fel
készült az anyja: — gyere, János, 
menjünk I

— Elkísérlek anyám.
— Ne kisérj el. Együtt menjünk, 

János 1
Csak a fejét rázta. — Nem lehet, 

anyám. Szemforgatók ülnek a pa
dokban, képmutatóan hajlonganak az 
Isten előtt, de a tőrt megforgatják 
az előttük ülők hátában.

— Fiam, ne az embereket nézd, 
hanem az Istent keresd. Neked is 
szükséged van az ő megsegítő ere
jére, tanulj meg imádkozni. Csak az 
boldog, ki megtalálja Istenét s vele 
él örömében, bajában.

Szabó János maga elé néz, azután 
csöndesen, csak úgy magának, 
mondja: — sohase láttam, nincsen 
Isten!

De az anyja felkapja az elej
tett szót, nem sikolt, nem korholózik, 
csak mély átérzéssel ennyit mond:
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-— ha Isten nem volna, én se len
nék, te se volnál, fiam. Ha szemed
del nem láttad is, a lelkeddel mégis 
csak láthattad. Fiam, sokszor majd
nem a szemeimet kisírtam. Hordoz
tam a megpróbáltatás keresztjét, 
beteg voltam, te is beteg voltál, nem 
volt semmink, senki mellénk nem 
állt és mégis megmaradtunk. Mikor 
mindenki elhagyott és elfordult tő
lünk, akkor lenyúlt hozzánk egy 
láthatatlan kéz, felemelt, megerősített, 
megtartott. Kicsi gyerek voltál. A 
biróék szöllőjében dolgozgattunk, 
mikor egyszer csak elszöktél a prés
ház mellől. Jajveszékelve futottam 
ide s tova s a kezemet tördeltem 
kétségbeesésemben. Egyszerre csak 
a meredek hegyszakadék szélén meg
láttalak, kalimpálva csúsztál, gurgul- 
tál lefelé. Szivén ütött az ijedség. A 
vér megfagyott ereimben. Jaj, csak 
a szétroncsolt holttestedre borulha
tok I Életben maradtál. Vézna fenyő- 
bokor ágán fennakadt a kötényed, 
úgy lebegtél ég és föld között. Még 
a szúrós ágat is végig csókoltam, 
pedig csak később tudtam meg, hogy 
nem is az tartott fenn, hanem va
lami más. Az, ami olyan sokszor le
nyúlt hozzám és magához emelt.

Először nem ismertem meg, azután 
ráeszeltem, hogy mi az. Megláttam 
az életemben és lassanként megis
mertem, hogy ez a láthatatlan kéz 
erős, hatalmas, jóságos. Az Isten 
keze.

Vékony csontos kezeivel az ég felé 
mutatott, úgy folytatta. — Imádkozom, 
hogy te is megismerd az Isten kezét, 
ha mindjárt szenvedés árán is. Gyere, 
menjünk fiam! . . .

Ketten mentek, de azért özvegy 
Szabó Jánosné mégis csak egyedül 
ült be a hátulsó padba. A pénzen 
váltott helyeken suhogott a drága 
ruha s az asszonyok a szemük szö- 
gelletjéből vizsgálgatták a mások öl
tözetét. Egy pár_m megkésve kopog
tak végig a pad közötti kőkockákon. 
Második ének végén a templom előtt 
beszélgető férfiak is bekegyeskedtek 
s zuhogó léptekkel elhelyezkedtek a 
karzaton. Úgy látszik, nekik nem 
szólt az első ének, az oltári imádság, 
meg a szentirás olvasás, ők csak 
prédikáció hallgatásra mentek be. De

a háiulsó padban csöndesen, tej
hajtva imádkozott a Szabó János 
édesanyja.

Azalatt Szabó János végig lépeget 
a falun. Vasárnapi csendesség borul 
a házakra. A szombati seprés nyo
mán néhány csirke kapirgál, de em- 
berlélek nem mutatkozik seholse. 
Ki konyhában, ki gazdaságban fog
lalatoskodik, ki meg templomban van. 
Az utolsó ház mögött hosszú akác
fasor kanyarog, mindmegannyi glé- 
dába állított faóriás. A lábaspajta 
mellett balra húzódik az út, egy da
rabon völgybe szökken, de csak 
azért, hogy annál sietősebben vezes
sen a domboldalra. A zöld rét bár
sonyán virágos, bokros foltok feke
téinek, fejüknél fakereszt, sírkő, meg 
egy pár aranyozott Krisztusu, öntött 
vassiremlék. Szabó János szeme 
azonban inkább azt a hajladozó vi
rágszálat nézi, aki bizonyára gyom- 
lálás okából le-lehajol, meg rögtön 
utána kiegyenesedik.

— Jó reggelt, Ilonka.
— Jó reggelt, János.
Két kéz egymásba fogódzik s két 

szem szeliden egymásba simul. Mo
solyra húzódik a nap arca, de bi
zony már több is ez a mosolygás
nál, kacagva nevet csak úgy széle
sedik pajzán jókedvében az arca. Ni 
csak, a koldus Szabó János, meg a Far
kas Gergely féltett Ilonkája. Azután 
hogy nem győzte bevárni, mikor 
ereszti el már egyik kéz a másikat, 
hát hirtelen elbújt a fehér bárány
felhő alagutjába, csak onnan ragyog- 
tatta elő vidám mosolygós sugarait.

Bizony furcsa ! Még furcsább, hogy 
János nem is igen tudta, hogy a 
gazdag Farkas Gergelynek leánya is 
van. Vagy ha tudta, akkor is elta
gadta. Hanem az Ilonka leányzó ár
tatlan kék szeme megakadt a daliás 
legényen s a zsalugáteros ablak mö
gül addig-addig leste, míg egészen 
elveszítette a szívét. Az egészből 
János csak annyit vett észre, hogy 
az édesapja sírján mindig van egy 
kis nyíló virág. Honnan kerül oda ? 
Ki teszi oda? Kicsoda simítja végig 
gondoskodó kézzel azt a kuszán 
növő pázsitot és ki igazítja egyenesre 
a ferdére billent fakeresztet?

Egy nyári alkonyaikor szembeta

lálkozott Farkas Ilonkával. Kis kapa, 
meg öntöző kanna volt a kezében. 
Ahogy elmentek egymás mellett, el
pirult. És valóban, kinn a síron virág 
nyílott s a fej fán egy kis koszorú 
függött. Egyszer később megleste. 
Hát igaz volt, a Farkasék Ilonkája 
volt. A kapáját is kiejtette, mikor 
rászólt:

— Miért bántod az apám sírját ?
A szeme olyan könyörögve esde-

kelt rá, mint mikor a nagy pipacs
táblába elhintenek két szál nyíló 
búzavirágot.

— Hát nem szabad virágot tenni 
a sírra ? — kérdezte könyörögve.

— Te ne bántsd az én apám 
sírját 1

A két búzavirágot befutotta a har
mat.

— Én pedig éppen a maga apja 
sírjára akartam virágot tenni, — 
mondta szepegve.

Mikor azután János szeme rajt 
felejtkezett, csöndesen folytatta: — 
miért nem engedi, hogy jóvátegyem 
az édesapám hibáját?

Ettől fogva mindig volt virág a 
síron. János csak tűrte, tűrte, azután 
maga is segített Ilonkának. Egyszer 
ő is virágot hozott, a felét letette az 
apja sírjára, a másik felével pedig 
elindult az Ilonka édesanyjának a sírja 
felé. Egy pár szál jutott belőle az 
Ilonka keblére is, meg a János gomb
lyukába is. Nem mondtak egymás
nak semmit, csak kicserélték a virá
got s hosszan, egymás szemébe néz
tek. Azután megálltak a két sírha
lomnál, márványköves volt az egyik, 
fejfás volt a másik, s csöndesen 
imádkoztak. Ez volt az eljegyzésük.

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik  o tt a legfőbb kínos.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.
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,  30. hétfő, 23.
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tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 41

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Az é d e s a n y á k h o z .
I rta : Farkas Mihályné.

II.
Ott hagytuk el, hogy a kis gyer

mek a megfelelő környezetben az 
édesanyja lelkiismeretes gondozása 
alatt szépen fejlődésnek indul, s a 
családnak örömére, gyönyörűségére 
válik.

De lehet bizony réme, kínzója is, 
mert valóságos Isten-ostora a házban 
egy elkényeztetett, éjjel-nappal süvöltő 
csendháborító kicsiny csarnok, ha 
olyannak neveltük.

Az éjszakai nyügösködés okozója 
legtöbbször az, hogy az édesanya 
mellé van szokva, és ott —  a csá
bitó közelségben, folyton táplálkozni 
óhajt, ami pedig mindkettőjüknek 
súlyos ártalmára van.

Legyen meg a csecsemőnek a maga 
külön kis nyugvóhelye vagy bölcsője, 
ahol megtanulhassa, hogy az éjszaka 
órái a pihenésre szánvák, mikor az 
összes szerveknek, így a gyomornak 
is, nyugodnia kell, hogy ujult erővel 
teljesíthesse napi föladatát, és akkor 
majd — tiditő álom után — vidám 
kedvvel köszönti a reggelt az egész 
család.

Hát nappal ugyan miért visít anyit 
egyik-másik asszonynak a kicsiny 
gyermeke? Karon kíván hordoztatni 
a hangostorku kis madár, mert úgy 
van szoktatva, és egy pillanatra talán 
leültették. A menyecske a háztartás
ban vagy a gazdaságban van elfog
lalva, így aztán a nagyobbacska kis 
lány lesz befogva pesztonkának, gyönge 
gyermek még maga is. Hátraszegett 
derékkal, senyvedő karokkal cipeli 
naphosszant olykor bizony jól meg
termett testvérkéjét és maga elsat- 
nyul mellette.

Vagy —- ahol öreg asszony van 
a házban, nem természetes-e, hogy 
a saját unokáját virradattól napnyug
táig az ölében hordozgassa ? I

Mert az ugyan kinek is jutna eszébe, 
hogy a gondviselte öreganyóka, aki 
eleget küzdött, munkálkodott annak 
idején a saját gyermekei érdekében, 
talán inkább nyugasztalni kívánná 
fáradt tagjait s élete alkonyán talán 
megérdemelne egy kis pihenőt ?!

Szívemből sajnálom a kis peszton- 
kát, nemkülönben a jó öregasszonyt, 
mert tudom, hogy fáradságuk merő
ben fölösleges, mivel a kis ember- 
palánta semmi kárát nem vallaná, 
sőt talán jobban díszlenék, ha nem 
kényeztetnék a folyton való hordoz- 
gatással.

Csak hadd nyújtogassa kövér lá
bacskáit kis szekerében ülve, vagy a 
virágos pázsiton hemperegve, amely
nél ékesebb szőnyegen a fejedelem 
se jár, azért rajta lehet mindig figyelő 
szemünk, mely őt minden balesettől 
megóvja. Ha pedig megunta egy hely
ben és önállóságra vágyik, csak hadd 
próbálkozzék tovább vergődni a saját 
kicsiny erejéből, egyelőre csak négy
kézláb ahogy kenyeres-pajtása a jó 
Bodri cselekszi, majd fog ő még 
egyenesen járni is felnőtt emberek 
módjára.

Ennek azonban be kell várni az 
idejét és a világért se szabad meg
erőltetni a gyönge kis lábakat, korán 
vezetgetéssel vagy épen belekénysze- 
ritve a szegény emberkét az álló - 
székbe, mely csak kínozza és fáraszt
ja őt.

Mire elkerül-fordul az első esz
tendő, majd elindul ő a maga ember
ségéből is és lesz nagy öröm a ház
ban.

Kippen-koppan a kicsiny czipellő, 
vitézül törtet előre a kis legény. Az 
édesanyja oltalmazó két karját tárja 
ki mögötte és szívéből föltör a sóhaj
tás : „óh, ha mindig így megvédhet
nénk ! Add, jó teremtőm, hogy min
denki a te utaidon járjon!“

Levelek a harctérről.
Kelt levelem a messze távolban, 

Oroszországban, augusztus hó 9 én.
Mély tisztelettel küldöm szeretett 

főtisztelendő úr pár soraimat a harc
mezőről. Tudomásul vettem hozzám- 
tartozóimtól, hogy a múltkor bekül
dött gyermeki imát közölték a Harang
szóban, amelyre olvasni tudó fiam 
már tanítja kis testvéreit, de Írja, hogy 
zokogással. Bizony nekem is nem egy
szer kellett letörölni könnyeimet, hogy 
lássam, hogy hogyan irom amit, egy- 
egy égi sugallat gondolataimba va
rázsolt, amely úgyis mindig kis csa
ládom felett lebeg. Megint kis pihenőn 
vagyunk és el-el gondolkodom, hogy 
csak a jó Istenben való bizodalom 
adhat bátor szívet és csak egyedül 
Ő menthet meg a veszélyben, hát me
gint egy imát varázsolt elejbém a 
harcmező és az a tudat, hogy él az 
Isten. Ha testünket megölik, lelkünket 
nem ölhetik meg, de azért könyör- 
günk Ő hozzá, hogy legyen őrzőnk 
a veszélyben. Ha megfelel, illetve 
megüti a mértéket, legyen szíves sze
retett tisztelendő úr közölni ezen 
imámat.

.  Ütközet előtti ima.
Mindeneket bölcsen kormányzó 

erős és hatalmas Isten, végére mehe- 
tetlenek a te útaid, alázattal hajolunk 
meg szent színed előtt itt a harc 
mezején. Uj harc és küzdelem előtt 
állunk, esdve kérünk támogass kegyel
meddel, terjeszd ki reánk védő szár
nyaidat, a Jézus Krisztus által adj 
kitartást a nehéz küzdelemben és jó
zan ésszel biró bátor szívet. Ve
zesd győzelemre fegyvereinket, ne 
engedd, hogy az ige porba dűljön és 
az igazság megszégyenüljön, mert mi 
szent nevedért, az igazságért, király
ért és azon hazáért harcolunk, melyet 
számunkra te kijelöltél, melyen a mi 
nemzetünk fel virágozhassák és melyen 
családaink alapkövét lerakhassuk. Min
denható Isten, seregeknek ura, azt 
tudjuk, hogy magunkban nem bizha
tunk, mert mi csak porszem és gyarló 
bűnös emberek vagyunk, alázattal 
kérünk jó ' Istenünk, légy vezérünk, 
reménységünk, oltalmunk és pajzsunk 
nehéz harcainkban. Ha pedig szent 
végzésed úgy határozná, hogy ezen 
tusánk az utolsó lenne, segélj arra a 
győzelemre, hogy a túlvilágon sora
kozhassunk a mi szeretteinkkel s be
mehessünk a te szent országodba, 
melyet elkészítettél a mi számunkra 
a te szent fiad,, a Jézus Krisztus által, 
hogy ott halleluját énekelve, szent 
nevedet áldhassuk a hívek seregében 
örökkön örökké. Ámen.

*
Legyen szíves tisztelendő úr egy 

számot elküldeni, vagy egy pár vi
gasztaló sor írással rólam megemlé
kezni, mert sok bánat, küzdelem és 
szenvedés jutott nekem osztályrészül.

•Tisztelettel maradok szerencsét kí
vánva, a sandi evangélikus egyház
tagja

Szmodics Illés.

Tanítók a harcmezőn.
(Folytatás)

7. A v a s i  f e l s ő  e g y h á z m e 
g y é b ő l :  Wendelin György alhói 
tanító, Klenner Rudolf alhói tanító, 
megsebesült, tartósan szabadságolva. 
Polster Ernő Mátyás lipótfalvai tanító, 
orosz fogságban. Goger Károly vas- 
íarkasfalvai tanító, Baldauf János 
borostyánkői tanító, megsebesült. Kurz 
József Vilmos borostyánkői tanító, 
megbetegedett. Kurz Mihály Nándor 
háromsátori tanító, megbetegedett. 
Kappel Gusztáv felsőlövői tanító. Kar
ner József felsőlövői gyakorló-isk.
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tanító, megbetegedett. Karner Mihály 
villámosi tanító. Kiss Gábor felsőőri 
tanító Pummer Ernő Sándor felsőőri 
tanító, megsebesült. Bögöthy Sámuel 
felsőlászlói tanító. Karner József és 
Nothnagel Mihály kukméri tanítók. 
Trattner Mátyás telsőujlaki tanító, 
megsebesült. Kurz János hárspataki 
tanító. Thék József velegi tanító. Jany 
Károly némelhidegkuti tanító, Bauer 
Samu ókörtvélyesi tanító. Bauer Samu 
királyfalvai tanító, megsebesült. Nagy 
Károly rábafüzesi tanító, megsebesült, 
jobb lábát amputálták. Unger Emil 
Vilmos őriszigeti tanító. Karner Mátyás 
pinkafői tanító. Stubenvoll János és 
Posch János rödönyi tanítók. Fasching 
György ujrétfalvai tanító. Steiner Gusz
táv ujrétfalvai tanító, megsebesült. 
Karner János rohonczi tanító. Wall- 
ner Gyula városszalónaki tanító, meg
betegedett. Klenner Ferenc góborfalvai 
tanító, eltűnt, talán elesett. Schrancz 
Károly szalónakujteleki tanító, meg
betegedett. Beck János és Neubauer 
János vasdobrai tanítók, orosz fog
ságban vannak. Alexi Pál libái tanító.

8. A v a s i  k ö z é p  e g y h á z m e 
g y é b ő l :  Nika Lajos battyándi tanító. 
Csörföly Lajos Emil bodóhegyi ta
nító, Lublin alatt megsebesült, jelen
leg orosz fogoly Berezowkában. 
Pojbits Gyula felsőcsalogányi tanító, 
eltűnt. Bakó Károly sürüházi tanító 
Lublin alatt megsebesült, március ha
vában újból a harctérre szállott, már
cius végén eltűnt. Dávid János és 
Töpfer Gyula körmendi tanítók, Töp
fer megsebesült, fogságba került, 
Kosztromában a kórházban fekszik. 
Mesterházy Imre vasnádasdi tanító, 
megsebesült, egy évre szabadságol
tatott. Nagy Jenő és Wertsch Adolf 
domonkosfai tanítók, az utóbbi állí
tólag orosz fogoly. Rúzsa Ferenc 
muraszombati tanító, könnyebb sebe
sülést kapott. Vörös Samu és Házas 
Béla nemeskoltai tanítók. Badics 
Ádám nemescsoói tanító, megsebe
sült. Széles Gyula kőszegdoroszlói 
tanító, megsebesült. Herczeg Károly 
sárvári tanító. Csubán József és Plechl 
Gyula tanítók. Németh Jenő iváneger- 
szegi tanító megbetegedett, .de újra 
bevonult. Németh Béla terestyénfa- 
jákfai tanító, orosz fogoly. Novák 
Gyula zsédenyi tanító megsebesült, 
de ismét katonai szolgálatot teljesít.

9. A v e s z p r é m i  e g y h á z m e 
g y é b ő l :  Rácz Károly csékuti tanító. 
Tüskés István és Cseplák János ba- 
konycsernyei tanítók. Havas Sándor 
bakonytamási tanító. Orbán Károly 
dabronyi tanító. Sülé Sándor kertai | 
tanító. Szombathy Ernő lajoskomá- !

romi tanító. Erdélyi Zoltán nagyalá- 
sonyi tanító. Szebedinszky Mihály 
ösküi tanító, sebesült. Káldy Lajos 
nagyacsádi tanító. Kiss Dezső mező
laki tanító, állítólag elesett. Káldy 
József veszprémvarsányi tanító. Ma
rosi Mihály és Bognár József súri 
tanítók. Gáspár István somlóvecsei 
tanító. Ormosi Alfréd tési tanító. 
Fülöp József vanyolai tanító. Mészá
ros Gyula csóthi tanító. Gömbös 
Sándor fehércsurgói tanító, megsebe
sült. Gálos Gyula veszprémi tanító. 
Sass Lajos zalagalsai tanító. Németh 
Kálmán rigácsi tanító, hadi fogoly. 
Ormosi Ernő hántai tanító, beteg
ség miatt november óta szabadsá
golva van.

10. A z a l a i  e g y h á z m e g y é 
bő l :  Záboji Gyula kapolcsi tanító, 
orosz hadifogoly. Kovács János ta- 
liándörögdi tanító, orosz hadifogoly. 
Halász János nemesleányfalui tanító. 
Mészáros László kisdörgicsei tanító. 
Fazekas János szentantalfai tanító. 
Bándi Géza kővágóörsi tanító, mind
annyi sebesült vagy beteg volt, de 
életben van.

Virrasszon a hálás kegyelet a hon
fiúi szent kötelességteljesítésben a 
haza védelmezésében elhunytak felett.

3 e a hajnal!. . .
A  m indenségnek  halhatatlan  k lh e , 
Y alam ik er m ég bennem  is  la h e h ; 
D erű i sugárzó szem em ben ebi lá t ta m : 
E g y  parányi k is pentban, a napét.

kacagna  jártam  a kékle e'g alatt,
<S nem  ism ertem : m i a gond, a bánat; 
fá jt látnem  egy eltipert bogárkái, 
fájt látnem  egy  tépett rózsaszálat.

— D e jött a n esz! f ís  elsedert m agánál, 
D esz túharek, kegyetlen , zerd szele. 
Eljött az é j ! A  g yá sz  1 A  léttelenseg 1 
§  eljött a n agy  tetteknek ideje.

E m lék  lett m indaz: am i egyker szép oelt. 
Ne m eg : üszkös rém, kepár sirhalem  . . .
— T eoelyegne járek, — nem  tud n éze tn i: 
$ y á sz fá iy e lla l beritett esillagem .

— D e je a Rajnai! f ir k á d a t  aranyja, 
S ző k e  fején egy új élet ragyeg . .  .
E s  én, — az éjből, a fénylő  hajnalba, 
fáradtan menő bús nánder nagyek.

Győrik György.

C s o d a s z e r .
Adoma. Közli: Csite Károly.

Nagy, üres társzekéren hajtott be 
egy idegen atyafi a faluba s mindjárt 
a faluvégen elkezdte dudáját fújni, 
Nosza kint termett a falu apraja és 
nagyja az utcán s kíváncsian fogták 
körül az idegen szekerét.

— Mit árul, embörséges atyafi ? 
— kérdezték tőle.

— A világ legnagyobb találmányát: 
az egérirtó csodaport-port I — kiál
totta az atyafi, abba hagyva a csa
logató dudálást.

— Osztég mi az ára ? kérdezték a 
kiváncsi népek.

— Nagyon olcsón adom a csoda 
portékámat: egy gyüszüre valót egy 
zsombor búzáért, — felelte az idegen.

— Tyü, hisz nem is drága, mikor 
pénzt sem kell érte adni I — mond
ták az asszonynépek örvendezve s 
versenyt hordták a drága búzát cse
rébe a csodaporért. Sokan öt-tiz 
gyüszünyit is vásároltak. S még ci
vakodtak is érte, mert mindenki el
sőbbnek akart a csodaszerhez jutni, 
mely tulajdonkép téglaporból és ho
mokból való keverék volt.

Üres volt az idegen szekere és telt 
volt a csodaszeres zacskója, mikor a 
faluba érkezett, bezzeg búzás zsá
kokkal terhelten nyikorgott a szekere 
s kiürült a zacskója, mikor kifelé irá
nyította a faluból a szekere rudját.

Már messze a harmadik határban 
hajtotta lovait, mikor az asszonynó- 
pek fáradságtól lihegve iramodtak 
utána.

— Álljon meg, hé, atyafi I — ki
abáltak a vígan dudáló csodaszeresre, 
de az különöskép szörnyű nagyot
halló lett azóta, hogy elhagyta a 
falut.

•— Hé, atyafi, az Isten áldja ken
det, mondja meg, hogyan kell a 
csoda egérport használni ? I

— Ezt végre meghallotta a csoda
szeres is s harsányan hátra kiáltotta:

— Az egerek szemébe kell szórni 
a port, amitől azok megvakulnak s 
nem találnak az egérlyukba. Akkor 
agyon lehet az egereket verni. .

Nosza szégyenkezve, még nagyobb 
bosszankodással mentek vissza az 
asszonyok a faluba s a kisbiró pedig 
még az napon dobszó mellett hirdette 
ki mind a fölszegen, mind az alsze- 
gen az eseten való tanulságot:

— Adatik tudtára a népeknek, 
hogy ezután győződjék meg mindenki 
előbb, hogy mit vásárol, csak aztán 
adja érte az árát.
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A világháború eseményei.
A lefolyt hétnek két tanulságos, 

sokat mondó képe jelenik meg sze
münk előtt. Az egyik az ántánt had
vezetőinek tanácskozása augusztus 
17-én Calaisban, a másik a német 
birodalmi gyűlés megnyitása augusz
tus 19-én Berlinben. Ott az elégület- 
lenség, a vádaskodás, a jövőtől való 
félelem keretében keserű szemrehá
nyással illette Joffre az angolokat, 
azt mondván: mig Franciaország hí
ven teljesíti a szerződés által reá rótt 
kötelességeket, addig Anglia megálla
podásuk legfontosabb pontjait is el
hanyagolja, semmibeveszi; az orosz 
résztvevők pedig panaszos hangon 
jegyezték meg, hogy az ő ügyüket 
a franciák és angolok egyaránt el
hanyagolják. Berlinben Bethmann- 
Hollweg birodalmi kancellár lelkesült 
hangon emlékezik meg a szövetsé
gesek között fennálló jó egyetértés
ről, a közösen kivívott nagy eredmé
nyekről. Meleg hangon üdvözli Né
metország hü szövetségeseit, „a dunai 
monarchia fenkölt lelkű uralkodóját.“ 
Majd így folytatja: Ahol offenzivát 
kezdtünk, mindenütt megvertük és 
visszavetettük az ellenséget. Szövet
ségeseinkkel együtt majdnem egész 
Galíciát és Lengyelországot, valamint 
Litvániát és Kurlandot megszabadí
tottuk az orosztól. Ivangorod, Varsó, 
Kovnó elesett. Mélyen benn az ellen
séges országban vonalaink mindenütt 
szilárd bástyát alkotnak. Van erős 
hadseregünk uj csapásokra készen. 
Büszkén, félelem nélkül nézhetünk a 
jövőbe 1

Ott a bűnös kapzsiság bünhödését 
látjuk a képen. Itt az igaz ügyért, 
becsületes szándékkal folyó küzdelem 
és a megnyugtató biztos siker áldott 
képe tárul elénk.

Az oroszok nagy vereségei.
A lefolyt hét az orosz vereségek 

nagy hete volt. A Narev és Búg kö
zött az oroszok erős ellenállásra ké

szülődtek. De azt csakhamar meg
törték szövetséges csapataink. A vé
res harcban nagy vereség érte az 
ellenséget. Gallwitz hős katonái ötöd- 
fél ezer oroszt fogtak el. A vissza
vonuló sereg a Búgtól nyugatra meg- 
megállott, hogy Breszt-Litovszk felé 
a visszavonulás útját biztosítsa. De 
rajtavesztett, mert Lipót bajor her
ceg és a vele együtt harcoló Kövess 
generális csakhamar betörtek hadállá
sukba s tervüket meghiúsították. El
foglalták Sziedlecet, amellyel Lengyel- 
ország utolsó kormányzósági szék
helye is a szövetségesek kezébe ke
rült. Majd két oldalról szorították az 
ellenséget Biela felé. A magyar csa
patok félelmet nem ismerő vitézsége 
és riadó csata kiáltása: előre, rajta I 
pánikszerű futásra kényszerítette az 
oroszok bomlott seregét.

Eközben feljebb Litvániában a 
Nyemen mellett Hindenburg vezér
lete alatt újabb küzdelem indult meg 
Kovnó, a kovnói kormányzóság fő
helye ellen, melynek délnyugati erős
ségeit a németek csakhamar elfoglal
ták. Ugyanakkor lenn délen, a Visz
tula mellett, veszedelembe került az 
oroszok bizakodásának főerőssége: 
Novogyorgyevszk, mely várrendsze
rének három művét csakhamar el
vesztette. A két helyen egy napon 
7000 fogoly és 259 ágyú került a 
szövetségesek kezébe.

A következő napon, augusztus 
18-án, elesett Kovnó, az oroszok 
nagyfontoságu, hatalmas vára, mint 
a főhadiszállás jelentése mondja, — 
valamennyi erősségével és megszám
lálhatatlan hadianyagával együtt, 
közte jóval több, mint 400 ágyúval. 
Ekképen szabaddá lett az ut Vilna 
felé, váltságossá az oroszok helyzete 
a Búg és a Bobr között.

Két nappal később, augusztus 20-án, 
valóságos katasztrófa érte az orosz 
hadviselést: Novogyorgyevszk, az
oroszok utolsó vára Lengyelország
ban, elesett. Vele nyolcvanötezer fo

goly és hétszáznál több ágyú jutott 
a győzők kezébe. Miután ezzel az 
ellenség elvesztette nyugati arcvona
lának leghatalmasabb erősségét, a 
szövetségesek frontja tetemesen meg
rövidült.

A német császár diadallal vonult 
be a meghódított várba. A nap nagy 
eseményéről táviratban eképpen érte
sítette a birodalmi kancellárt: „Isten 
kegyelmével és Beseler tábornok, 
Antverpen meghódítója kipróbált ve
zetésének, valamint derék csapataink 
hősi bátorságának és a kitűnő n^- 
met és osztrák és magyar ostromló 
tüzérségnek köszönhetjük, hogy a 
legerősebb és legmodernebb oroszvár, 
Novogeorgievszk, a mienk. . . Ma
gasztos nap volt, melyért alázattal 
hálát adok Istennek.“ Berlin népe 
értesülvén a nagy győzelemről, lel
kesen énekelte a kancellári palota 
előtt győzelmi dalait és ezen egyházi 
énekünket: „Jer dicsérjük Istent!“

Olasz offenziva.
Az olaszok a front minden részén 

támadólag léptek fel. De minden 
kísérletük hiában volt, megtörött hős 
csapataink vitéz ellenállásán.

Egyéb hirek.

Olaszország aug. 20-án Törökor
szágnak hadat izent. Nagy szükség 
van rá a Dardanelláknál, ahol nem 
rég a franciák és angolok borzalma
san véres vereséget szenvedtek. Ámde 
hogy ossza meg erejét a hitszegő 
talián, mikor elég dolga van az Ison
zónál, a tiroli határon, Albániában, 
Tripoliszban és még otthon is ? A 
német balti flotta benyomult a rigai 
öbölbe. Megütközött az ottani orosz 
őrhajókkal és nagy diadalt aratott. 
Az elmúlt héten több mint 1100 
ágyú és csaknem 100.000 fogoly 
került a szövetséges hatalmak kezébe. 
Zsekov bolgár tábornokot hadügymi
niszterré nevezték ki. Zsekovot a tö
rök-bolgár egyetértés hívének mondják.

----- sac - ~ w ---------- m :

N E H É Z  Ó R A K .
— agg — sge. asr

A mi imádságunk.
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapi Béla.
7

Az igazi imádság.
Az igazi imádság mindig alázatos

szívből fakad. Igazán imádkozni, 
csak alázatos ember tud.

Az a gazdag farizeus, ki a Krisz
tus példázata szerint, a templom 
elején állott meg, s önmagát dicsérve, 
büszkén imádkozott, üres szívvel 
jött, üres szívvel ment, nem nyert

semmitse. Az a publikanus ellenben, 
aki távol állván, nem akarta szemeit 
az égre felemelni, hanem mellét 
verve imádkozott, boldogan ment 
alá az ő házába. Boldogságát bizto
sította az alázatos imádság. (Luk. 18,
9— 14.)
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Alázatosság nélkül nincsen imád
ság I Ebben az alázatosságban van 
gyöngeségünk beismerése és méltat
lanságunk tudata.

Nézzetek olyan tükörbe, mely nem 
áltat, nem szépít, mely nemcsak a 
külső életet, hanem a belső lelkiéle
tet is híven megmutatja. Az majd 
megmondja, hogy felemelhetjük-e 
szemeinket, kérhetünk-e valamit is a 
saját nevünkben. Hogyan tehetnénk I 
Bűnösségünk mély szakadék a mi 
kívánságunk és az Isten között.

De a Krisztus maga biztat: „va
lami kérendetek az Atyától az én 
nevemben, megadja néktek“. (Ján. 15, 
16.) Ott van a megfeszített istenem
ber, ki a mi bűneink büntetését 
hordozta az ő testében a fán, annak 
nevével járulunk az Isten elé, annak 
érdeméért kérünk meghallgatást.

Bárcsak az ő neve jelentené min
dig az ő szellemét is. — Vigyáznunk 
kell, hogy sohase legyen az üres 
szólás, a régiektől átvett szokás, ha
nem mindig a lélek alázatosságának 
őszinte kifejezése.

Az igazi imádság állhatatos. A 
Krisztus megígérte az ő tanítványai
nak : „kérjetek és megadatik néktek,

! zörgessetek és megnyittatik“. (Máté 
7, 7.) De hogy mikor adatik meg és 
mikor nyittatik meg, azt nem mon
dotta.

Várni kell, sokszor sokáig, nagyon 
sokáig. Ilyenkor ébred a kétség. A 
hit lángja meggyöngül, s a lélek

A z e g y h áz k öréb ől.
Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli 

j evang. egyházkerület aug. 18-án Czelldömöl- 
I kön tartotta közgyűlését Gyurátz Ferenc 

püspök és Dr. Berzsenyi Jenő egyházker. 
felügyelő elnöklete mellett. A rendkívül né
pes közgyűlésen nagy számban jelentek 
meg az egyházmegyék és tanintézetek ki- 

| küldöttei, számos lelkész és tanító, de kü
lönösen nagy számban volt képviselve 
Kemenesalja régi, hitbuzgó evangélikussága. 
Hevesebben vert az ember szíve, midőn ezt 
a* egyházáért lelkesülő és munkálkodó élő 
gyülekezetét együtt látta. A Berzsenyi, Vi- 
dos, Ostffy, Ajkay, Károlyi, Radó stb. csalá
dok buzgó egyházszeretetén százan és ezeren 
nevelődtek és nevelődnek ma is az egy- 
náziasság és vallásosság munkálására. A 
közgyűlést megelőző istentiszteleten Bog
nár Endre egyházkor, főjegyző imádkozott 
8 kért áldást ősz királyunkra, ki éppen 
®*en a napon ünnepelte születése 85-ik év
fordulóját. Dr. Berzsenyi Jenő egyházker.

mélyén megszólal a fájó kérdés: 
»hiába imádkoztam I. . .  Hát nincs, 
aki meghallgasson ?*. . .

A hit erejét senki se kapja készen. 
A léleknek fejlődnie kell, csak akkor 
lesz a belső ember lélegzetvétele, az 
imádság, egyforma, határozott. Egy 
pillanatra se szabad felejteni azt a 
meggyőződést, melyből minden imád
ság kiindul: Isten mindent javunkra 
tesz. És gondolnunk kell arra is, 
hogy a várakozás ideje lehet a 
próbatétel ideje, mely után állhatatos 
imádkozásunkat a meghallgatás bol
dogságával jutalmazza a jó Isten.

Példát találunk eleget. Olt megy 
vándorútján Jákob. Mögötte ellen
séggé lett rokon, előtte ellenségként 
ott hagyott bátyja. Fel és retteg. 
Mellette megjelenik egy férfi. Kicsoda, 
nem tudja, de a szive megsúgja. 
Megragadja, tusakodik vele. Az ide
gen menne, de hiába! Mint állhata
tos imádság, zendül a küzdő ajakán : 
»nem bocsátlak el, míg meg nem 
áldasz engemet!“ (I. Móz. 82, 36.) 
Jákób Istennel küzdött és Jákób 
győzött. Győzelmet szerzett néki a 
meg nem lankadó imádság.

Ott van a szegény kananita nő. 
Megvetett nép lányát zsidók között 
mi más fogadhatná, mint gyűlölet. 
Mégis odamegy. — Első szavát Jé
zus feleletre se méltatja, másodikra 
megbélyegzi, harmadikra megalázza, 
csak midőn megalázva is ott von
szolja magát előtte a porban, csak

felügyelő gyönyörű szép, felemelő megnyitó
beszédé után, a közgyűlés hódoló távirat
ban üdvözölte őfelségét a magyar királyt, 
a német császárt s vitéz hadseregünket. 
Gyurátz Ferenc püspök évi jelentését el
ismeréssel és köszönettel vette tudomásul 
a közgyűlés. Kimondotta, hogy a soproni 
theol. akad.nak a pozsonyi akadémiával 
egyesítését ez idő szerint nem látja szük
ségesnek. A kőszegi felsőbb leányiskola 
helyett Sopronban tanítóképző intézetet 
kívánna felállítani s ez esetben Kőszegen 
árvaházat létesítene. — Nagy mozgalmat 
és általános sajnálkozást keltett Gyurátz 
Ferenc püspök bejelentése, mely szerint 
magas korára s egészségi állapotára hivat
kozva, püspöki állásáról lemond.

Az egyházker. gyámintézet is ugyan
ekkor tartotta közgyűlését Kiss János 
szombathelyi lelkész, gyámint. elnök elnök
lete mellett. Magyary Miklós kapolcsi lel
kész, zalai esperes a háborús események
kel összekapcsolt szép egyházi beszédet 
mondott. A megüresedett gyámintézeti el

ükkor hangzik a boldogító szó: „óh 
asszony, nagy a te hited I legyen a 
te kívánságod szerint /“ (Máté 15, 
21—29.) Mi tartotta meg ezt a sze
gény nőt, kérelmét mi vezette dia
dalra ? Az el nem némuló állhatatos 
imádság 1

Ilyen legyen a mi imádságunk is 1 
Erős, szilárd, meg nem ingatható. 
Ha úgy érezzük, hogy nem hallgat 
meg minket a mi Istenünk, ne for
duljunk el tőle, ne némuljunk el, 
hanem fogadjuk meg az apostol 
szavát és „szüntelen imádkozzunk“ ! 
(I. Thess. 5, 17.)

így lesz ajkunkon és szivünkben 
igazi imádság. A hit szüli, alázatos
ság vezeti, áldozatot visz, a Krisztus 
nevében zörget, s állhatatos kérésre 
meghallgatást talál.

De kérnünk kell, hogy a jó Isten 
adjon erőt az ilyen imádkozásra.

„Hajtsd hozzám Uram füledet, 
hallgass meg engem, mert nyomorult 
és szegény vagyok én!

Tartsd meg életemet, mert kegyes 
vagyok én; mentsd meg én Istenem 
a te szolgádat, aki bízik benned.

Könyörülj én rajtam Uram, mert 
hozzád kiáltok mindennapon! Vídá- 
mitsd meg a te szolgádnak lelkét, 
mert hozzád emelem fel Uram telke
met. Mert te Uram jó vagy és ke
gyelmes, és nagy irgalmasságú mind
azokhoz, akik hozzád kiáltanak.“ 
(86. zsolt. 1—5. v.)

nöki állásba Károlyi Endre földbirtokost 
ültetette a közbizalom, ki lelket gyönyör
ködtető, szép beszéddel foglalta el állását. 
Gyámintézeti jegyzőnek Pálmai Lajos győri 
lelkészt választotta meg a közgyűlés. Ráj- 
ter János kukméri lelkész, pénztáros jelen
tése szerint az összes gyűjtés 20.440’48 K, 
4.177 68 K.-val több mint az előző évben, 
íme, az áldozatkészség, mely a sokféle te
her alatt nem semmisül, meg, hanem erő
södik I A segélyek sok gyülekezet nyomorát 
és gondját enyhítették 1

Isten áldása nyugodjék az egyházkerü
let és a gyámintézet minden határozatán I 

Gyurátz Ferenc püspök lemondása. 
A dunán'.uli evang. egyházkerület augusz
tus 18-án tartott közgyűlésén, Gyurátz Fe
renc püspök bejelentette püspöki állásáról 
való lemondását. Hetvennégy éves — úgy 
mond — sokféle munkakörben szolgálta 
egyházát, de pihenése még nem volt. Fá
radt, nyugalomra vágyik, érzi, itt a határ. 
— Az egyházkerület közgyűlése fájdalmas 
érzéssel vette tudomásul a püspök bejelen-



56. h a r a n g s z ó . 1915. augusztus 29.

tését. Bizalmáról, szeretetéről biztosította 
s arra kérte, hogy legalább még a háború 
idején át vezesse régi, kipróbált bölcsessé
gével az egyházkerület ügyeit. A püspök 
az egyházkerület kívánsága előtt megha
jolt. Isten áldását kérjük az agg főpász
torra. ö  legyen támasza és segítsége ma
gasztos kötelességteljesítésében !

A nagygeresdi evang. nőegylet 
múltkor oly nagy sikert ért műkedvelő elő
adását a közönség kívánságára megismé
telte. Ez az előadás is növelte a fáradha
tatlan szereplők s a buzgó rendező érdé-. 
meit. A jótékony célra ez az előadás is 
64 koronát eredményezett.

Harangot és oltáredényeket a haza 
oltárára 1 A sárszentlőrinci evangélikus 
egyházközség aug. 8-iki közgyűlésében egy
hangú lelkesedéssel ajánlotta fel hadsegé
lyezési célokra több avult kegyszerét 
(gyergyatartók, úrvacsorái és keresztelő 
kannák, kelyhek, stb.) 5 mázsás középső 
harangját és egy kétfejű sasos osztrák cí
mert (réz), mely a régi jó  időkben tem
ploma tornyát volt hivatva ékesíteni.

Alapítvány. A lébényi egyházközségnél 
özv. Tóth Györgyné elhunyt férje emlékére 
száz koronás alapítványt, Bősze András és 
neje szül. Anda Erzsébet néhai Anda Ger
gely emlékére ötven koronás alapítványt 
tettek.

A dunántúli egyházker. evangéliomi 
egyesület aug. 17-én tartotta közgyűlését 
Gyurátz Ferenc püspök és Dr. Berzsenyi 
Jenő egyházker. felügyelő elnöklete mellett. 
A gyűlés, megkeresi az egyházi hatóságot, 
tegyen lépéseket, hogy orosz fogságban levő 
testvéreinknek vigasztaló iratokat és imád- 
ságos könyveket küldhessünk. — Az egye
sület vallásos és ismeretterjesztő felolvasás- 
gyűjteményt ad ki s annak szerkesztését 
Kapi Bélára bízza. Nagy elismeréssel em
lékezett meg az egyesület a Harangszó ama 
áldott munkájáról, melyet a mostani nehéz 
időben a lelkek erősítésére és vigasztalá
sára kifejt. A Harangszónak kórházakba 
való ingyenes küldésére az egyesület 100 
koronát szavazott meg. — Hálásan köszön
jük a nekünk jutatott, nagyon jóleső elis
merést ! Isten áldását kérjük az egyesület 
munkásságára 1

Itthonról.
A király 85 éves. Auguszíus 18-án há

laadó ünnepet szenteltünk. Ekkor ülte népei 
szeretetétől övezve, 85-ik születésnapját, 
a magyar király. Nemcsak külsőségek mu
tatták, hogy ünnepünk van, a szívek és 
lelkek is igaz ünnepet ültek ezen a napon 
A harctéren tovább folyt ugyan az ádáz 
tusa, de egy-egy ágyulövés és egy menny
dörgő éljenkiáltás a legfőbb hadúrnak szólt. 
A hadsereg nevében Frigyes főherceg 
Schönbrunnha utazott s vitéz katonáink 
nevében üdvözölte ősz királyunkat.

Még a múlt évben — mondotta Frigyes 
főherceg — a küzdelem előestéjén megfo
gadtuk Felségednek, hogy állhatatosan és 
híven kitartunk. ígéretünket megtartottuk. 
Az északkeleti túlhatalmas ellenség össze
omlott, megvert tömegei visszaözönlenek, 
a délnyugati alattomos ellenség hiába veti 
magát a hűséges védőkre. Paizs és kard 1 
— ez volt Felséged védereje és ez marad 
a jövőben is.

A király válaszában azt mondotta, hogy 
a legmelegebben átérzí azt, amit a ragasz
kodás, szeretet, hűség és áldozatkészség

neki ajándékul nyújtanak.
Szívemből köszönöm, — úgymond a 

király, — valamennyi harcosnak a kitartó, 
hősies és eseménydus háborús esztendőt 
betöltő fényes teljesítményét és gondolattal 
és szívvel velük vagyok. Az isteni gondvi
selésben bízva, kiálljuk a megpróbáltatáso
kat a becsületes béke kivívásáig. Üdvözle
tem elszáll a távolba vitézeimhez, kik 
északon és délen mint pajzs és kard vé
dik Ausztria Magyarországot.

Az osztrák-magyar főhadiszálláson külön 
is ünnepséget szerveztek a király születés 
napján. Részt vett az ünnepségen hűséges 
szövetségesünk, a német császár is.

Millió ajakról szállott égnek az imádság : 
Isten, áldd meg a k irályt!

Háromnegyedmüliós adomány tüdő
vészes katonák szanatóriumára. Weiss 
Manfréd töltény gyáros Őfelsége születés 
napja alkalmából hétszázötvenezer koronát 
adományozott tüdővészes katonák szana
tóriumának fölépítésére és berendezésére.

Az amerikai magyarok üdvözlő távi
rata. Az amerikai magyarok Apponyi Ah 
bért grófhoz táviratot intéztek, a melyben 
hadseregünk vitézségét lelkes szavakban 
ünnepük és arra kérik Apponyit, hogy 
Amerikába sikkadt véreinknek együttérzését 
illetékes helyen jutassa kifejezésre. Apponyi 
gróf az amerikai magyarok táviratát elkül- 
dötte Hazai Samu báró honvédelmi ninisz- 
ternek, aki intézkedett, hogy az újvilágban 
velünk együttérző testvéreinknek üdvözlő 
táviratát a hadseregparancsnoksághoz to
vábbítsák.

Polgári hadi érdemkereszt. Ezen a 
néven a király új díszjelvényt alapított a 
háborúval kapcsolatban szerzett polgári 
érdemeik megjutalmazására.

Tűzkereszt. A király új katonai rend
jelet alapit, amit valószínűleg Tüzkeresztnek 
fognak hívni. Ezt a kitüntetést megkapja 
minden tiszt és katona, aki tűzvonalban 
volt vagy van, megkülönböztetésül azoktól, 
akik a front mögött teljesítenek szolgálatot.

Hadi célokra be kell szolgáltatni az 
ólmot. A belügyminiszter rendeletet adott 
ki, mely szerint ahol lövőgyakorlatok után j 
ólmot, vagy egyéb lőszert, üres töltényhű- 
velyt stb. találnak, gyűjtsék ezeket össze 
és szolgáltassák be a közigazgatási ható 
sághoz, vagy katonai parancsnoksághoz.

A n a g y v ilá g b ó l.
Vizsgálat a szerbiai fogolytáborok

ban. Az a nemzetközi bizottság, amely a 
szerb fogolytáborokat megvizsgálta, négy 
heti szerbiai tartózkodás után visszatért. 
A bi'.ottság felkereste kevés kivétellel mind
azokat a helyeket, ahol a mi foglyaink 
vannak és a bizottság tagjai számos fo
gollyal beszélgettek. Jelentéséből az az ör
vendetes tényállás állapítható meg, hogy 
hadifoglyaink sorsa — ami a bánásmódot, 
az élelmezést és az egészségügyi viszonyo
kat illeti — a legutóbbi időben a legtöbb 
fogolytáborban lényegesen javult, ámbár 
még távolról sem áll, hogy mindenütt oly 
viszonyok közölt élnek hadifoglyaink, mint 
kívánhatnék.

Két millió hadifogoly. A Frankfurter 
Zeitung összeállítása szerint a Németor
szágban és Ausztria és Magyarországon 
levő hadifoglyok száma már meghaladja a. 
két milliót. Ezek közül 1,654.000 az orosz, 
331.000 a francia, angol és belga és 2300

(?) a szerb hadifoglyok száma. Az orosz 
hadifoglyoknak több mint fele a tam ov— 
gorlicei áttörés után került a szövetséges 
csapatok kezére.

Nyolc orosz vár négy hét alatt. A
történelem is kevés példát mutat arra, 
hogy négy hét alatt egy egész, évtizedek 
alatt kiépített és megerősített erődöv ösz- 
szeomlott volna. Az utolsó hetekben ugya
nis a  következő orosz várak, hídfők és 
megerősített helyek estek e l : Varsó augusz
tus 4-én, Ivangorod augusztus 4-én, Kovno 
augusztus 14-én, Rosan július 23-án, Pul- 
tusk július 23-án, Lomza augusztus 9-én, 
Visna augusztus 11-én, Novogeorgievszk 
(1 nagy erőd) augusztus 17-én, Novogeor
gievszk (a többi erőd) augusztus 19-én. 
Ezeken kívül még korábban estek el a 
Narev torkolatánál levő erősítések: Síerock, 
Zgrce és Ostrolenka.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 325 korona. Újab
ban adakoztak: Lenkey János Budapest 
1 K, Hajnalfy Károly Csepel 1 K, Tóth 
József Körmend 1 K , Schneller Karolina 
Pápa 50 f. Várallyai Ida Kisgeresd 1 K, 
Mesterházy Kálmán Tüskevár 2 K, Zábó 
Gyuláné Gogánfa 2 K, özv. Hetyésy Lász- 
lóné Bük 1 K, Balog Gyuláné Bük 1 K, 
Fekete Ferencné Bük. 40 f. Kuzma István 
ev. lelkész Domonkosfa 2-50 K, Vitális Gyula 
ev. esperes Breznóbánya 1 K, Mesterházy 
Gyuláné Mesterháza 1'50 K, Pethő János 
Mesterháza 50 f, özv. Tamaska Lajosné 
Nagykanizsa l -50 K, Koroncai Eszti Csönge
1 K, Bakk Sándor Lócs 2 K, Magyargencs- 
ről adakoztak; özv. Mógor Ferencné és 
Mógor Erzsiké 50—50 f, Mógor Józsefné 
és Stern Jolán pedig 1—1 K, Kamondy 
Sándorné Kiskamond 1 K, Sax Ferenc 
Győr-Csanak 2 50 K, Kiss Ferenc Sorkipo- 
lány 50 f, özv. Szabó Péterné Rábaszent- 
tamás 2 K, Tóth Istvánná Hegyfalu 2 K, 
özv. Rajos Sándorné Alsószeli 1 K, Varga 
József Felsőság 4 K, egy előfizető Pórlá- 
donyból 2 K, Kisfaludy Károly ev. tanító 
szakaszvezető Bük 10 K, Progner János 
Arad 5 K, Deér Józsefné Aszód 2 K, özv. 
Ács Ferencné Kispereg 50 f, Gyurátz Irma 
Alsószakony 212 K, Gaál Lídia Alsószakony 
1'12 K, Fazék Lajos Felpécz 1 K, Mózes 
Gyuláné Kisbaráthegy 1 K, Bőjtös János 
Celldömölk 1 K, Kovács Sándor Szekszárd
2 K, egy szekszárdi névtelen 1 K, Németh 
Gyula leik. Szekszárd 2 K. A szekszárdi 
gyülekezet adománya 7.40 K A dunántúli 
egyházkerületi evangéliumi egyesület 100 
(száz) K.

Összesen: 499'54 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

A balatoni üdülőtelepre való adakozók 
névsorából mit lapunk V. évf. 33. számá
ban közöltünk, tévedésből kimaradt H. Ba
lázs Jánosné Rábaszentandrási lakos 30 f. 
adománya, mit ezennel helyreigazításul 
közlünk.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Úgy fizessen számára elő a 
HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



VI. év fo lyam . IÖI5. s z e p te m b e r  5 8-ik  sz á m .
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T A R T A L O M :  Kapi Béla: Tanítók árváiért. — Czékus László: Ének a háborús napokban. (Vers.) — Endreffy János: Hős em
léke. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Böjtös László: Tábori levők — A világháború eseményei. — Nehéz órák. 

Kapi B éla: Uram taníts meg minket imádkozni. — Ország-Világ. — Persely. — Szerkesztő postája.

Tanítók árváiért!
A mennyei könyöríiletesség nevében!
Az örökkévaló isteni szeretet nevében!
Elhagyott árvák oltalmáért nyújtjuk könyörögve kezünket. Apátlanná vált gyermekek jöven

dőjéért ostromoljuk a szíveket. A könyörülő irgalmasság ihletében, könnytől izzó tekintettel rámu
tatunk az oltárra: magyar testvéreink! evangélikus véreink! jöjjetek a segítés szent munkájára!

Harctéren hősi halált halt tanítók kicsiny árváinak sorsát helyezzük szívetekre. Egyik se 
idegen, egyik se ismeretlen előttetek: az apjuk tanító volt!

Tanító! Ezt a tisztes nevet szeretet, hála és becsülés jegyezte szívetekbe. Tanítottak tite
ket, gyermekeiteket is tanították. Kezet fogva, vezették lépéseiket. Tisztították a gondolkodást, 
acélozták a jellemet, meggazdagították ezerek szívét. Istenfélelemre, hazaszeretetre, becsületes, 
emberszerető életre neveltek. Saját lelkűk oltáráról tépték le a lángot, hogy ezerek lelkében új 
tűzzel világítson és melegítsen.

Mikor azután saját gyermekeiket nevelhették volna, mikor a szívükhöz legközelebb állókat 
fegyverezhették volna egy nehéz élet küzdelmére, akkor hívta őket a haza s kibugyanó vérük 
pirosra festette a harcmezőt.

Itthon özvegy, árva fájdalma sírva sír a bánattól sötét, gondtól nehéz éjszakába!
A mennyei könyörületesség nevében!
A szívekbe írt szent kötelesség nevében!
Ne bujdokoljon az árva. Ne roskadozzék elviselhetlen, életteher alatt az özvegy.
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Nyíljék meg előttük a szeretet ajtaja. Ne legyen elzárva előlük a jövendő, a boldogulás, 
a boldogság! Álljon melléjük segítő erővel az az anyaszentegyház, melynek ügyét hős apjuk , 
oly becsületes lelkesedéssel és tudással szolgált^. Sugározzák gyásszal kezdődő életútukra az az 
emberi jóság, mely a hazaszeretet s a hit közösségéből táplálkozik.

Kötelességet teljesítünk: gyűjtést indítunk a hős tanítók árvái jövendőjének biztosítására!
A befolyó összegből azok a tanító özvegyek nyernek majd segélyt, kik gyermekeik tovább 

taníttatásáról gondoskodni nem képesek.
Nyíljék meg hát gyülekezeteink pénztára. Ne csak annyit adjanak, amennyit könnyen ad

hatnak, hanem amennyit a szent cél megérdemel.
Mozduljanak meg egyházi vezéreink, lelkészeink, tanítóink, az elesett hősök munkatársai, 

vegyék ezt az ügyet kezükbe. Istentiszteleten hívják fel adakozásra a gyülekezetei. Kopogtassanak i 
gyüjtőivvel a szívek ajtaján.

Siessenek adakozni egyházi testületeink, nőegyleteink!
Ölelje szorosabban apa a gyermekeit s gondoljon azokra, kik apátlanul dideregnek a ma

gára hagyottság pusztaságán.
Még az iskolába menő gyermek szívére is szálljon komoly érzés. Minden gyerek-kéz tö

röljön le egy könnyet az árva szeméből.
A beküldött adományokat lapunkban nyugtázzuk. A befolyó összeg hovafordításáról és 

kezeléséről pedig az illetékes egyházi hatóság és a tanítói kar fog dönteni.
Minden adomány babérág a hősök sírján, mindennapi kenyér az árvák kezében.
Könyörögve kérünk mindenkitől, az örökkévaló isteni szeretet nevében! A szívekbe írt 

szent kötelesség nevében!
K A P I  BÉLA.

ILnek a háborús napokban,.
46. Zsoltár.

Dallam : „A nap elment, óh Jézus maradj 
velem.“

Isten ami oltalmunk s erősségünk,
A nyomorban ő a mi segítségünk ; 
Nem félünk hát —  bár a föld zendülne, 
S ha a hegy mind tengerbe merülne !

Bár zúgjon és emelkedjék a habja,
S zúgásától a hegy mind leomlana; 
Félelemre semmi okunk nincsen,
Mert megsegít minket a jó  Isten,

A pogányok felrohantak ellenünk,
A sok népek harcra keltek mivelünk ; 
De nem félünk, mi nyugodtan állunk, 
Mert az Isten a mi erős várunk.

Jöjjetek és lássátok meg mindnyájan, 
M it tőn az Úr e földön mostanában ! 
Hogy pusztított hadakat s népeket,
S hogy tőré el a kopját s ive ke t!

Ismerjétek meg a hatalmas Istent,
Kinél nagyobb nincs a mennyben és itt

[ le n t;
ő  van velünk, ő a mi oltalmunk,
Belé vetjük minden bizodalmunk 1

CZÉKU5 LÁSZLÓ.

Hős emléke.
(Gyászbeszédvázlat, elmondta Friedrich Jó

zsef 19. gy. ezr. káplár fölött, kit a zágrábi 
helyőrségi kórházból anyaföldben eltemetni 
hazahoztak, 1915. június hó 17-én Endreffy 
János lajoskomáromi lelkész.)

János Jelenésekről írt 
könyvének 14-ik része 
13-ik verse:

És hallék az égből 
szózatot, mely ezt mond
ja vala nékem : írd meg : 
Boldogok lesznek ezután 
a halottak, kik az Urban 
halnak meg. Úgy vagyon 
bizonyára, a lélek mond
ja. Mert megnyugösznak 
az ő fárádságaiktól és 
az 5 cselekedeteik köve
tik őket.

Gyászoló testvéreim az Urban I Az 
apokalipszis, a mennyei jelenések 
leggyengédebb szavával köszöntelek 
benneteket, hogy az Ige kegyelmi 
eszköze által békesség legyen szíve
tekben. Békesség néktek I Üdvözítőnk 
is így köszöntötte egykor nyugtalan 
szivíi tanítványait. Békesség néktek 
is, háborgó szívek tengerjárása, csi
tuljon el fájdalmatok a szent Ige 
olajrétege alatt, mit a vallás önt ki 
számunkra égi tartályaiból. Ne hábo
rodjék a ti szívetek és ne féljen I. . .  
A szív mennyei békéje maga körül

szent fényt sugároz ki a földi békét
lenség kiáltó hántásaira. Legyen erő
sebb a benső béke a külső békét
lenségnél, hogy fölényesen legyőzze 
azt Isten dicsőségére I Az istenflak 
nem a lenyugvó, hanem a kelő nap 
szeretői, nem a lemondásé, hanem 
a diadalhoz szokott erős léleké. 
És a szív békéje is diadal, még 
pedig a legnagyobbak közül való 
és amellyel a világot győzzük 
meg. Az a diadal pedig, amely le
győzte a világot, az a mi hitünk.

János mennyei jelenéseiben a ko
mor, sötét kárhozatkép festése után 
ez — a felolvasott szent Ige — a 
legszebb és leggyengédebb vigasz. 
Azoknak szól, kik hűek és türelme
sek maradtak, kik Uruknak fogadott 
hűséget még az utolsó nagy harcban 
is megtartották. A mennyből hallat
szik e szózat, a lélek mondja. Nem 
a test, nem a föld, nem a világ, 
nem az ó ember, nem is az ember, 
hanem a lélek mondja. Emezeknek 
más a hitvallásuk. Boldogoknak ne
vezi szent szövegünk azokat, kik 
úgy mennek a halálba, hogy Uruk
kal bensőleg és erősen össze vannak 
kapcsolva. Boldogoknak nevezi őket, 
mert megnyugösznak az ő fáradal' I
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maiktól. Nyugalom, fölüdülés, meny- 
nyei balzsam int leiéjük, mert az ő 
cselekedeteik, hűségük és szeretetük 
követik őket, mint gyászkiséret, de 
mint az ő tanúinak sokasága is, 
hogy megnyissák előtte a paradicsom 
kapuját.

Boldogok lesznek ezután a halot
tak, kik az Urban halnak meg. 
Boldog vagy te már, korán elköl
tözött ifjú keresztyén társunk, mert 
rólad el lehet mondani, hogy az 
Urban haltál meg. Engedjétek meg 
gyászoló testvéreim, hogy fölolvas
sam előttetek a boldogult hős ka
tona utolsó hitvallását, mely min
den izében és porcikájában keresztyén 
hitvallás. Akkor írta e levelet, mikor 
még élt — magáról mint halottról. 
Sejtő lelke megérezte a közelgő ha
lált. Belenyúlt a halálos jövőbe s 
onnan mint valami nagy özönvízből 
— a hit olajágával tért vissza. így 
hangzik a levél, melyben a végtusá
ban halált érző lelke búcsúzik övéitől:

„Kedves anyám és összes szeretteim, 
tudatom veletek a gyászhírt, hogy az 
Istenért és hazáért való küzdelemben 
már elköltöztem az élők sorából. Vi
gasztalódjatok, imádkozzatok értem, 
és a jó Isten adja meg a viszontlá
tást amaz új hazában, hol béke honol 
és nincs többé küzdelem. A  minden
ható Isten segítsen bennünket. Vi
gasztalódjatok szerető fiatok utolsó 
üdvözletével — József.“

Úgy hat ránk e nagy hitü levél, 
mint rejtelmes üzenet a túlvilágból. 
Vígasztalás akar lenni élő övéinek. 
Legyen is az, a halott végakarata 
szent. Ott van ő már, hol nem rész- 
szerű az ismeret, hol nem látunk 
mintegy tükör által, hanem szinről- 
szinre Onnan szól hozzánk hitélettől 
néma-beszédes ajkával: Istenért és 
hazáért való küzdelemben elköltöztem 
az élők sorából. Nem rablóhadjárat, 
amiben részt vettem, nem hitszegők 
aljas bérszolgája voltam, nem állam
éhes szörnyeteg vágóhidra hajtott 
embercsordája, nem, ne m. . .  Istenért 
és hazáért harcoltam 1 E néma ko
porsó is újból emlékeztet ügyünk és 
küzdelmünk igazára, ne teledjétek 
soha testvéreim, meg ne lankadjatok 
annak eleven érzésében és tudatában, 
hogy miért harcol a magyar 1 Istenért,

az erkölcsi \ilágrendért, hogy föl ne 
billenjen orgyilkosok gyilka és bom
bája miatt, az igazságért, hogy tor
kába ne fojtsák a szót, a bűn ellen, 
hogy ki ne csavarják a szántó-vető 
kezéből az ekeszarvát s lába alól 
ki ne húzzák a talajt, a hazáért 1 
Véssük ezt a szívünk legmélyére, 
érezzük, tudjuk, ha fölkelünk érezzük, 
tudjuk, ha lefekszünk, mindig, min
denkoron, s néked pedig jobb hazába 
tért lélek köszönjük a tanítást, 
hogy még haló porodban is azt 
hirdeted, Istenért és hazáért harcol 
a magyar 1. . .

„Vigasztalódjatok, imádkozzatok 
értem“ erre kér benneteket a halott. 
Tolmácsolom kérését s várom vála
szotokat. Elsősorban a tiédet, bána
tos szívű szomorú édesanya. Mit 
válaszoltok ? Nézzétek az erős, isten
hit mily csodákat művel. Ő, akit 
kellett volna vigasztalni nehéz élet
halál harcában, vígasztal benneteket. 
És kér, hogy imádkozzatok érte. 
Aki még tud másokat vigasztalni, az 
megvígasztalódott. Aki kér, hogy 
imádkozzatok érte, az bizonyára 
imádkozott másokért. Érzitek kisugá
rozni szavaiból az erős hit diadalát? 
Érzitek utolsó nagy diadalát ? A ke
resztyén hit meggyőzte a halált. 
Győzze meg nálatok is. Az Úr Jézus 
Krisztus hív a kereszt viselésben: 
utánam 1. . .  Terjedjen szét közöttünk 
győztes, diadalmas, sziklaszilárd hite. 
A hit, mely fölemel a kínok és ke
servek, küzdelmek és poklok fölé, 
erőtlenségben mennyei erővel telit 
és gazdagít keresztyén jellemmé, 
csüggedésben reménycsillagot gyújt 
útiránynak a földről Isten felé, por
haza helyett örökkévalósággal boldo
gít I . . .  „A jó Isten adja meg a vi
szontlátást amaz új hazában, hol 
béke honol és nincs többé küzdelem.“ 
Lehetetlen, hogy e rajtunk lévő és a 
halálban rólunk lemálló porhüvely 
megszakítaná Istennel való szerető 
viszonyunkat. A lélek kapcsolata Is
tennel, ami a vallás, nem szakadhat 
meg a halálban. A lélek élete Isten
ben a halál után is megmarad mind
örökké, ez a keresztyén ember ren
díthetetlen hite és reménye a halálra 
túl. A halálon túl nem a sívár sem
miség, az ijesztő feketeség fogadja,

hanem akivel már e földön élt: az 
Atya és egyszülött fia, ki üle jobb
jára, ami pedig Luther szerint „min
denütt van.“ Lehetetlen, hogy ne 
volna új világ, hogy ne volna amaz 
új haza, hol béke honol és nincs 
többé küzdelem. Ott a lélek örökre 
Istenben él és benne nyugoszik. Ide 
vár benneteket eltávozott kedvestek, 
gyászoló testvéreim. Ti is odakészül
tök, ő csak megelőzött benneteket. 
Megnyugszik ott fáradalmaitól, Nem 
zavarja meg imádatát az ágyúdörgése, 
lélekzetét nem fojtja el a gránát 
füstje, testét nem dermeszti a Kár
pátok havas levegője, hol a halál 
lopódzott szervezetébe. (Tüdővész) 
Porteste itt nyugszik meg az ismerős 
lankás domboldalon, óh áldjon meg 
Isten érette szerető édesanya, hogy 
nem kiméivé fáradságot, áldozatot, 
hazahozattad örök nyugalomra. Nem 
kell messze menned a temetőben 
imádkozni értük, egymás mellett fe- 
küsznek fiaid. Csak egy lépés vá
lasztja el egymástól. Ma szabadságol
ták volna végleg, ma jött volna meg 
végleg szülőföldjére nehéz betegsége 
miatt és haza is jött ma, de kopor
sóba zártan. Élve vártad holtan jött. 
Nem is láthattad már élve a helyőr
ségi kórházban [Zágráb]. Csak lelke 
maradt meg neked: Istenben élő, az 
Urban elhaló lelke. Testét pedig sze
líden köszönti a drága anyaföld, mely 
őt fogadja be elsőnek a sokak közül, kik 
Istenért és hazáért némán és csende
sen hősi halált haltak.

Boldog lész ezután — hősi halott 
— mert az Urban haltál meg. Bol
dog lész Isten bűnbocsátó kegyelmé
ből, boldpg a Krisztus megváltó érde
méből. Úgy vagyon bizonyára, a 
lélek mondja. Mert megnyugodtál a 
te fáradalmaidtól és a te cselekede
teid követnek téged!

Mit tehetek a Harangszóért?
előfizetek rá; 
előfizetőket gyűjtök; 
megírom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetei akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 42

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Negyedik fejezet.

Ami később történt.
Folyt. 7.

Szabó János életmódján a szívé
ben rejtegetett érzelem csak parányi 
kicsinyt változtatott. Nem volt olyan 
darabos, mint annak előtt. Az embe
reket se kerülte. Néha eljárt a legé
nyek közé, sőt mulatott - is egyet- 
egyet, aszerint amint a keserűség, 
vagy boldogság öntötte el szívét.

Valami nyári mulatság félét ren
deztek a faluban. Ott volt apraja- 
nagyja. De hát Andrásfalván még a 
mulatást is pártoskodással intézték 
el. A tágas félszer jobb sarkába be
húzódtak a nemesi-pártiak asszony 
és leánynépei, a többi részt pedig a 
polgári pártiak foglalták el. Olyan 
furcsaféle mutatás ez, amelyben a 
legnagyobb gyönyörűség a másik 
boszantása. Hanem most a£ egyszer 
valami nagy dolog történt. Talán 
még negyedszer sem rántotta a ci
gány a vonóját a szárazfára feszített 
húrokon, mikor Szabó János fölkelt 
az ivó szoba padjáról s rántva egyet 
a vállára vetett zsinóros dolmányon, 
nekiindult. Senkise táncolt, hát min
den szem rátapadt. A Földes Rózsi 
felé megy, nem a’, a Polgár Tresz- 
kára néz. Szabó János meg csak 
ment büszke, egyenes tartással előre, 
átlépte azt a láthatatlan vonalat, mely 
a nemesi pártiakat a polgári párti
aktól elválasztotta, s megállt a Far
kasék Ilonkája előtt. És óh csodák 
csodája, nem hasadt meg a föld, 
nem dőlt össze a ház, még csak a 
gerendáról lógó lámpa se pislantott 
a szokottnál nagyobbat, csak éppen 
Ilonka pirult el a kis füle czimpájáig, 
de azután beletette kezét a Szabó 
János széles, nagy kezébe s elment 
vele a táncba. Az emberek elfelejtet
ték a beszédet. Hirtelen megtelt a 
kis szoba fal mellettje, az ivóból is 
mindenki betódult. Az ajtónyiláson 
tizen is ágaskodtak egymás mellett.

— Jaj, János, mi lesz most ? súgta 
a leány.

— Ne félj, Ilonka, nem lesz semmi 
baj, csak te szeress engem!

A lány nem felelt. Azaz, dehogy 
nem felelt. Hiszen a legszebb szó
nál is szebben beszél az a két szem, 
melyben a szív minden érzése benn- 
sugárzik.

Farkas Gergely az ajtónak támasz
kodott, úgy nézte a táncolókat. Ele
inte boszankodott egy kissé, de azu

tán mindig nagyobb gyönyörűséggel 
nézte őket.

— Enye, de szép pár lenne be
lőlük, — mondta valaki mellette.

Mérgesen felkapta a tejét. — Ne 
beszéljen kegyelmed ostoságokat. Ha 
egyet táncol a lányommal, azért még 
nem kell mindjárt a paphoz szaladni.

Otthon azért mégis szeretett volna 
egy kissé haragudni. Mérgesen jár
kált a szobában s haragosan meg
rázta ősz fejét. Azután muszáj a 
koldus kölyöknek éppen az én lá
nyommal kikezdeni 1 Koldus, hitvány 
koldus! De úgy látszik még ezt is 
keveselte, mert harmadszor nagyot 
csapolt az asztalra: hitvány gőgös 
koldus!

Ilonka éppen akkor lépett a szo
bába.

— Hát az a tegnapi dolog mire 
való volt?. . . mordult rá haragosan.

— Táncoltunk egyet, apám.
De azután látta, hogy ezt a dol

got nem lehet tréfával elintézni, hát 
más hangnembe csapott át.

— Mit csinálhattam volna édes
apám, mikor leikért.

— Ne mentél volna vele táncba. 
Kosaraztad volna ki. Küldté! volna 
értem, hazajöttünk volna!

— De hát miért tettem volna, 
apám ? Sohase vétett ellenem becsü
letes legény!

Egy kis hamiskás mosoly röppent 
a szája szélére. — Meg látod, édes
apám, külömbül táncol, mint a görbe 
lábú, madárijesztő Horváth Béni, 
vagy az a meszelő formájú, Takács 
Jóska, aki úgy kalimpál tánc közben, 
mint egy megbomlott szélmalom.

— Élhiszem azt, de azoknak meg 
birtokuk van!

A leány kicsi keze hízelegve simo
gatta körül az apja borostás arcát.
— Tudod édesapám ha mi lányok tán
colni akarunk, akkor nem a birtok 
nagyságát keressük, hanem hogy tud-e 
az illető táncolni? Te is biztosan jó 
táncos voltál. Talán még jobb, mint 
a Szabó János.

Attól kezdve Szabó János minden 
alkalommal táncolt egy-kettőt Far
kas Ilonkával. Lassanként ezt min
denki természetesnek találta. Farkas 
Gergely is hallgatólag belenyugodott. 
Talán nem is szerette volna, ha 
máskép van. Büszke hiúságának 
hizelgett, hogy a legdaliásabb legény,
— akit különben visszahúzódó ter
mészete mindig elválasztott a többi 
legénytől, — éppen az ő lányát tán
coltatja. De azért Ilonka jól tudta, 
hogy ez csak a hiúság dolga s ők 
nem számíthatnak az apja beleegye

zésére. Dehát akkor mi lesz velük?
— Mi lesz velünk ?. . .  kérdezte 

csöndes fájdalommal Ilonka, mikor 
a verőfényes vasárnap délelőttjén, 
egymás kezét fogva beszélgettek a 
temetőkertben.

— Ne búsulj, Ilonka, majd min
den jóra fordul.

A leány a fejét ingatja. Szempillá
ira lassan szivárog a könny, a lélek 
mélyén elrejtett fájdalom-forrásnak 
lassan permetező könnypatakja. A 
kékiő nyugodt égről széles sugárké
vében, aranyos ragyogással hull a 
verőfény s csillogó ruhába öltözteti 
a virágos sírokat, s a hajladozó szo
morúfüzet. A fiú megszorítja a leány 
kezét.

— Elmegyek hozzátok. Beszélek 
az édesapáddal.

A leány megremeg. — Jaj, úgy 
félek.

— Ne félj, édes. Nem történhetik 
semmi baj!

— Ha apám goromba lesz és té
ged elragad az indulat! . . .  Óh én 
tudom, milyen durva. . . Talán bo
tot, vagy puskát fog, úgy kerget k i...

Két keze közé veszi a fiú kezét.
— Féltlek, téged féltlek, János 1
A fiú szelíden nézi a szepegő leányt. 

Eleinte a puszta elgondolásra is fe
nyegető harag viharzik szemében, 
de azufán lassanként elcsöndesedik 
lelke s tekintetét verőfényessé teszi 
tiszta szerelme.

— Ne félts engem Ilonka 1 Paran
csolok én magamnak. Akármi történ
jék is, nem felejtem, hogy nem a 
Farkas Gergellyel beszélek, hanem 
a te édesapáddal. Teérted mindent 
eltűrök, csak az apám emlékét ne 
gyalázza 1. . .

Egy délelőtt Szabó János felvette 
az ünneplőjét s bekopogtatott Far
kas Gergely házába. Tiszteséggel 
megkövette a merészségéért s meg
kérte tőle az Ilonka leányzó kezét. 
Hogy mit felelt és hogyan felelt 
Farkas Gergely, azt senkisem tudja, 
de Szabó János egy félóra múlva 
vérvörös arccal, égő szemekkel lépett 
ki a kapun. Megállt egy pillanatra s 
mikor a zsalugáter mögött megérezte 
a szíve féltettjét, hirtelen odalépett 
s nem törődve a házak előtt álldo
gáló emberekkel, megszorította Ilonka 
kezét s csak ennyit mondott: — 
csak maradj hű hozzám, Ilonka, 
majd jóra fordul minden! . . .

Otthon a kicsi szobában szótlanul 
ült az asztalhoz. Az anyja ijedten 
tipeg ide-oda, már éppen harmadszor 
nyitja és csukja a szekrényajtót s 
közben lopva figyeli a fiát. Azután



1915. szeptember 5. HARANGSZÓ. 61.

melléje áll, magához szorítja a fejét 
s lassan simogatja. Az első simoga- 
tást még csak elbírja, de mikor har
madszor simítja végig az édesanyja 
keze, lassan feltör belőle a zokogás.

— Légy erős I Légy okos 1. . .
— Anyám! mindennek vége van I
— Nem, nincsen vége I Még az 

Isten segíthet!
Szabó Jánost megrázza az anyja 

szava. Még egy segíthet, csak egy 
segíthet: az Isten. Dehát akkor mit 
várhat ő, aki éppen ezt az egyet nem 
ismeri, akinek szíve éppen ezt az 
egyet nem zárja magába: az Istent!

(Folytatjuk.)

Tábori levél.
Irta: Bojtos László tábori lelkész.

Orosz-lengyelország 
1915. aug. 21.

A lenyugvó nap utolsó búcsu- 
csókját küldi az orosz-lengyel föld 
sík mezőire. Reestéledik s következik 
az ágyuk tűzijátéka közelben és tá
volban. Égő falvak fel-felcsapkodó 
lángnyelvei s világító reflektorok csil
lannak meg a sötétségben. Hepe-hupás, 
gilice tüskés réten táborozunk feny
ves és nyírfás erdő mellett. Az ellen
ség által feladott fedezékeket, lö
vészárkokat rendezik be szanitész 
katonáink betegszobáknak a rajvo
nalból érkező sebesültek számára. Az 
erdő tisztásán pedig ott áll a faga- 
lyakból összerótt operációs szoba. A 
szükség kényszerít ily szobák alkotá
sára. Ép házat vajmi keveset talá
lunk. A visszavonuló ellenség nem
csak Galícia városait, faivait, major
ságait égette fel nagy szorgalommal, 
hanem itt is mindent a földel egyen
lővé akar tenni. Jártam a Kárpátok, 
Galícia vidékein, ahol oly kegyetle
nül végigzúgott a háború vihara, de 
a pusztulásnak ennyire borzalmas, 
szomorú képeit nem találtam, mint 
itt. Még füstölögnek a leégett házak 
gerendái, amint keresztül haladunk 
egy-egy falun. Velünk szembe jön 
az elpusztított falvak szomorú ván
dorcsapata, akiket az ellenség elhaj
tott magával s akik most, a jó ég 
tudja mi okból, visszajöhettek. Ro
mokban hever mindegyiknek családi 
tűzhelye. Hol húzódjanak meg a ter
mészet mostohaságai elől? Tanyát 
ütnek szegények falujuk mellett s 
egy jól épített fedezékben, vermek
ben rendezik be lakásukat. A gyere
kek ott futkároznak a különös lakás 
körül; nekik tetszik ez az állapot; 
ők örvendeznek a földalatti lakásnak!

Mit tudják a kis boldogok, hogy az 
a füstölgő gerenda szüleik örömét, 
reményét tette semmivé. Gondolnak 
is ők arra, hogy majd eljön a hideg 
tél fehér havával, amikor az a föld
alatti üreg vajmi csekély védelmet, 
meleget nyújt lakóinak. Sok édes 
anya ott a leégett háza helyén, a 
romokban készíti el silány ebédjét 
gyermekeinek. A legtöbb faluban, 
amelyen áthaladtunk, ugyanez a szo
morú kép.

Minden nagyobb ellenállás nélkül ju
tottunk el a Búg északi folyásának 
csodás szép völgyébe. Csak Krasz- 
niknál és Lublin mellett voltak he
vesebb ütközetek Az előbbinek nem 
lehettem szemlélője; ebbe az időbe 
esett két heti szabadságom. A lefolyt 
harc nyomait láthattam c=upán: lö
vészárkokkal végigszántott termőföl
deket, letarolt erdőket, gondosan el
készített sírhelyet szép fej fával, rajta 
e kis vers:
„Kraszniki dombokon testünk temetője,
Innen szállt a lelkünk a csillagos égbe. 
Sírhantunk a szellő öleli, csókolja 
Mezei virágot hord rajt koszorúba.
Nagy orosz földnek itt minden kicsi rögje, 
Vérünkből harmatos, vérünkkel bevetve; 
Sarjadjon belőle diadalmas béke,
Kaiser jägerek és honvédek örök dicsősége!“ 

1915. julius 18. 45 jäger, 40 honvéd.
A  Lublin melletti több napig tartó 

ütközetnél már ismét a harctér pus
kaporos levegőjét szívtam. Csinos 
kastélyban volt a kötözőhely. Ide- 
szállították a tűzvonalban megsebe
sült honvédeket. A kastély udvarán 
fekszenek ho'rdágyakon, amig orvo
saink egymásután bekötözik sebeiket. 
Vannak köztük olyanok, akiknek se 
beit már bekötözte a halál; útközben 
bevégezték nagy csatájukat. Megille- 
tődve tekintek végig halovány, de 
vitézség glóriájával övezett arcukon. 
Most érzem meg igazán a honsze
retet nagyságát, most midőn látom, 
hogy mennyi emberérték vész el éle
tének legszebb virágában. Sohasem 
éreztem hitemnek fölemelő voltát 
annyira, mint midőn a sebesültek 
között jelen vagyok. Ilyenkor egész 
közvetlenséggel érzem Krisztus ural
mát lelkem felett 1

Amíg mi tábori lelkészek, segéd
kezet nyújtunk orvosainknak a sebe
sültek bekölözésében, amíg a szen
vedők mellett felemeljük vigasztaló 
szavunkat s akárhány helyett tábori 
lapot küldünk otthonlevő szeretteik
nek, amíg szán ítészeink a már be
kötözött sebesülteket újból szekerekre 
helyezik s szállítják azokat a kórhá
zakba ; addig a kötöző állomás egy
két embere, ha van temető abban,

ha nincs, akkor alkalmasabb, szebb 
helyen sírt ásnak a náluk kiszenve
dett hősök számára. Asztalos meste
rünk pedig ezalatt készíti a sírkeresztet, 
amelyre reávési a halottak neveit. 
Ez a kereszt hirdeti az idegen föl
dön lévő sírnak nagy halottjait.

Alkonyaikor végül összegyűjtjük 
a hervatag virágokat, az elcsendesült 
daliákat s megkezdődik a temetés. 
Hogyan ? Gyászindulók zengése mel
lett talán ? Óh nem I Végtelen egy
szerű ez a temetés, de van benne 
valami csodálatos nagyszerűség. Szót
lanul viszik a hordágyakon a baj- 
társak tetemeit lerongyolódott katona 
ruhájukban, rózsaszínű tábori lapja
ikkal, amelyeket az édes otthonból 
kaptak kedveseiktől, vagy amelyeket 
ők Írtak haza, de elküldeni már nem 
tudtak.

A sírnál utolsó búcsúszó, ima, 
röghullás és a hősök eltűntek sze
meink elől.'Pár nap múlva csak azok 
a sírok mutatják, hogy itt is aratás 
volt. Oly jólesik elgondolkodni e földi 
élet múlandóságáról. S eközben vég
telen szomorúság üti meg lelkemet. 
Hisz szomorú a kert is nagyon a vi
har után, amely letörte a fiatal hajtá
sokat. Vájjon ki gondol most ide? 
Úgy érzem: sokan. E felhantolt sír
halom felett az anyának, a hitvesnek, 
a gyermeknek s jegyesnek szelleme 
őrködik és ezeknek könnyei fakasz
tanak rajta virágokat. Ezek a virá
gok regélnek a nyugvó hősöknek 
egy szebb, dicsőbb Magyarországról. 
S az ismert bajtársak idegen földön 
bár — de békén pihennek, mert honi 
virágok virrasztanak álmaik felett!

A világháború eseményei.
Nulla dies sine linea. Nincsen nap 

munka s eredmény nélkül — a harc
mezőn. Nincsen hét nagy győzelem 
nélkül. Oroszra fordítva: nincsen hét 
„katasztrofális“ vereség nélkül. Eze
lőtt egy héttel hirt adtunk Novogyor- 
gyevszk elestéről és az orosz sereg 
óriást vereségéről. A rákövetkező 
hét is meghozta fényes eredményét 
Breszt Litovszk elfoglalásában, mely 
e heli krónikánk legértékesebb tár
gyává lett.

Az orosz harctér.
A hét a jól átgondolt haditerv elő

készítésével indult meg. A célpont 
Breszt-Litovszk, ez elsőrangú jól meg
erősített vár, fontos vasúti csomópont, 
a grodnói kormányzóságban, a Búg 
és Mukaviec összefolyásánál, 51.800 
lakossal.



62. HARANGSZÓ. 1915. szeptember 5.

Hindenburg serege Kovnótól ke
letre kergette az oroszokat. Scholtz 
és Gallvvitz hadai a bjelosztok-breszt- 
litovszki vasút mentén haladtak előre. 
Lipót bajor herceg német, magyar 
és osztrák vitézei Breszt-Litovszktól 
északra, Visoko Litovszknál kivetet
ték állásából az ott védekező orosz 
sereget. Mackensen a Búg keleti 
partján egyengette az utat a célba 
vett vár felé. Kövess északról, Arz 
nyugat felül támadják a híres vár 
erősségeit.

Breszt-Litovszk környéke csakha
mar erős mérkőzések színhelye lett. 
Két nagy német hadsereg és a köte
lékükbe tartozó magyar és osztrák 
csapatok első dolga volt a vár kör
nyékére rendelt hatalmas orosz had
sereg megtörése. Vitézül, elszántan 
védekezett az orosz. Azonban Lipót 
bajor herceg derék serege, különösen 
a mi harcedzett erdélyi katonáink 
csakhamar megtörték az ellenség 
ellenállását és szabaddá tették az 
utat az ostromolt vár felé.* Hogy 
azután a célba vett várból délfelé 
semmit elszállítani ne lehessen, a 
magyar, osztrák és német lovasság 
aug. 23-án rohammal elfoglalta Kö

veit, öt vasútvonal csomópontját. 
Más csapatok az ostromolt vár tá
jékáról a veszedelmes rokitnói mo
csarak felé igyekeztek szorítani az 
ellenséget. Puhalló táborszernagy ma
gyar huszárai a Köveiből Kobrinba 
vivő úton száguldott előre a vár felé. 
A németek pedig északon elvágták 
a vasúti öszseköttetést Breszt-Litovszk 
és Bjelosztok között. Augusztus 26 án 
már megérkezett a hivatalos jelentés, 
hogy Breszt-Litovszk elesett. Arz tá
bornok magyar honvédéi, a kassai 
honvédek voltak az elsők az erős 
vár sáncfalán.

A vár eleste után a megvert orosz 
futva-futott, amerre luthatott. A mi 
üldöző seregünk mindenütt nyomá
ban. A katasztrófa elkerülhetetlen.

Másnap a Keletgaliciában levő se
regeink is megmozdultak és a Hota- 
Lipa mentén nagy gonddal kiépített 
orosz arcvonalt több helyen áttörték. 
Hatezer fogoly a hadizsákmány. Leg
közelebbi eredménye remélhetőleg 
Galícia teljes felszabadulása lesz.

Miklós cárról pedig azt halljuk, 
hogy idegbeteg. Nem találja helyét. 
Most családjával Krímbe költözött, 
hogy ne lásson, ne halljon semmit

milliós hadseregének rémes pusztu
lásából.

Az olaszok kudarca.

Az elmúlt héten az olaszok igen 
támadó kedvükben voltak. De min
den vállalkozásuk, mint eddig min
dig, kudarccal végződött. Nem bol
dogultak a Monte dei Sei Busi lej
tőjén, a laveronei fensikon, Görc és 
Tóiméin hídfejénél a Doberdó-platón. 
A lavaronei fensik ellen való táma
dás tiz napig tartott, a muníció rop
pant pazarlásával minden eredmény 
nélkül.

A német-francia harctéren
fontosabb esemény nem történt.

A Dardanelláknál

az egyre szaporodó szövetséges ha
dak most sem boldogulnak. Egy an
gol lap keserűséggel jegyzi meg, hogy 
„az új partraszállítás újabb példája 
annak, miként mondhat csődöt a 
legjobban kidolgozott terv is. — A 
törökök a német szervezet segítsé
gével nagyobb erőt fejtenek ki, mint 
várható volt.“

~̂ sc~ ~"~S8g

N E H É Z  Ó R A K .
A mi imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapi Béla. 8
Uram, tanits meg minket imádkozni.

Luk. 11., 1. v.
Az olajfák ezüstös lombján átszű

rődik a napsugár és világos alakokat 
rajzolgat a bársonyos sötétzöld pá
zsitra. A tanítványok magukbamerül- 
ten állnak a hűs árnyékban s várják 
a Krisztus érkeztét. Ő pedig ott áll 
a közel távolban, szemei ég felé for
dítva, kezei imádságra kulcsolva. . .

Mikor visszatér hozzájuk, szemé
ből édes békesség sugárzik, s arcára 
a maga szelíd varázsával ráborul a 
meghallgatás boldog bizonyossága.

A tanítványok lelkében szent vá
gyódás ébred. Ezt a békességet, ezt 
a boldogságot ők is szeretnék meg
ismerni. Odajárulnak a Mesterhez, 
kezük lágyan érinti a karját, úgy 
kérik szelid könyörgő szóval: „ Uram, 
taníts meg minket im ádkozn i!...“

Oh hogyne teljesítené kérésüket. 
Megnyitja ajkát és egy csodálatos 
szépen hangzó imádság szava csen
dül meg azon:
„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 

szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod 

legyen meg a te akaratod, miképen a menny
ben, úgy itt e földön is ; 

a mi mindennapi kenyerünket add meg né- 
künk ma,

és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek 
és ne vigy minket a kisértetbe, 
de szabadíts meg a gonosztól, 

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen
A tanítványok szent áhítattal hall

gatják. A szívük hevesebben dobog, 
lelkűkben valami ismeretlen boldogság 
bontogatja szárnyát. Az ajkuk is 
megnyílt, s lassankint ők is halkan 
mondogatják: „Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben I. . . “

Mikor alkonyatszálltával hosszabb 
árnyat vetettek a fák s halk fúvalom 
játszott az ezüstös lomb között, még 
akkor is ott rezgett a levegőben az 
imádság szava: , Mi Atyánk, ki vagy

a mennyekben I. . . “
A nép legendás lelke pedig meg

tartotta, hogy melyik helyen tanította 
a Krisztus az ő tanítványait imád
kozni, s a vallásos kegyelet a „Mi
atyánk templomot“ építette oda. Fa
lain 32 nyelven van feljegyezve az 
Úr imádsága.

Emberkéz készítményénél sokkal 
fönségesebb az a templom, melyet 
ebben az imádságban maga az Isten 
épített. Karcsú oszlopokon hatalmas 
boltívek emelkednek a magasba; 
mintha az áhítatos gondolatnak nyit
nának utat a mennyekbe. Mindegyik 
egy-egy kérés. Egy alapon nyugosz- 
nak, sziklaszilárdan álló márványkö- 
vön, — ne féljetek, nem inog meg 1 
— a mi mennyei Atyánk szeretetén. 
Mikor imádkozunk, ezen a márvány- 
kövön állunk, úgy kezdjük e l: „Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben I. . .  “ 
És amint a magas bolthajtások mind 
egy pontban egyesülnek, úgy az 
imádság minden kérése egy helyre 
száll: az Isten trónusához, s mind-
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egyiket betetőzi az az egy diadalmas 
bizonyosság, hogy a mi Istenünké 
az „ország, a hatalom és a dicsőség 1*

Csodálatosan szép imádság ez I 
Külső alakjában is tökéletes. A Krisz
tus alkotó lelkének isteni fényét su
gározza vissza.

És tökéletes a tartalma is. Mert 
mindent, amit az ember szíve érez, 
lelke gondol, mindent, ami után vá
gyódik, amitől retteg, mindent meg
találunk benne. Óh hány imádságot 
alkotott már az ember lelke 1. . .  De 
a bölcsek legnagyobb bölcsessége, s 
a költők legékesebb művészete eltör
pült az Úr imádsága mellett.

Ez mindenkinek az imádsága. 
Imádkozza az ártatlan gyermek, s 
reszkető ajakkal mondogatja az ősz- 
haju öreg. Ringó bölcső fölött só
hajtja az édesanya, s ezzel megy 
életharcba a tetterős férfi. Repeső 
szívvel imádkozza a boldog, s nehéz 
bánattal kesergi a szenvedő. Megcsen
dül a paloták termében, s otthon 
van a gunyhók széljárta falai közt. 
Elmondhatja mindenki I Csodálatos 
imádság ez, mely mindig ugyanaz 
marad és mégis mindig változik! A 
szavak ugyanazok, de más lesz a 
csengésük, más lesz az értelmük. 
Egyszer az egyik szó nyer különös 
súlyt, majd a másik. Mindenkinek 
egyet mond és mégis egészen mást. 
Ha igazán imádkozunk, akkor min
denkinek saját imádsága lesz, melyet 
csak ő imádkozhat el, melyet csak 
ő érthet meg.

Ez az imádság tanít meg arra,

hogy hogyan kell imádkozni. Mikor 
el-elcsapongunk az emberi vágyak 
végtelen térségü mezőin és kérésre 
kérést halmoz el ajkunk, szelíden 
megállít utunkon: „várj csak I tarts 
egy kissé rendet I. . .  “ Mert ez az 
imádság kéréseinket osztályozza, s 
megmutatja, hogy a szükségesek 
közt is van szükségesebb és legszük
ségesebb.

Először is az Istenre tekint, mert 
ő az első. Az ő neve szenteltessék 
meg, ez a kiindulási pont. Ahol ez 
nincsen meg, ott nincs az imádság- 

] nak folytatása se. Mert aki nem tartja 
szentnek az Isten nevét s ezzel együtt 
magát az Istent, vájjon mondhat-e 
az imádságot ? . . .  Azután jön a má
sodik kérés: az Isten országa, a bé
kesség, a szeretet. És ha ez megva
lósul, akkor már ott vagyunk a bol
dogság kapujában, ahol az egyetlen 
törvény az Isten akarata.

Azután következik az ember. Menny 
után a föld. De abból a négy kérés
ből is, mely az emberre vonatkozik, 
csak egy kér testi jót, a többi a lelki 
kincsért, bocsánatért, megszabadítás
ért, erőért könyörög.

Ebben az imádságban benne rejlik 
a mi egész életünk, a mi igazi éle
tünk. A kérések egymásutánja és 
beosztása a mi vallásos világnéze
tünket fejezi ki.

Mikor imádkozol, vigyázz, vájjon 
nem állit-e meg a jó Isten: „várj 
csak I tarts rendet!.. . “ Először az 
Isten, azután az ember. Először a 
lélek, azután a test.

Aki azt hiszi, hogy ez könnyű 
dolog, az nagyon csalódik. Sokszor 
pőrben állunk a mi Istenünkkel, s 
alkudozunk, hogy elégedjék meg 
könnyebb imádsággal. Sok könnyet 
elhullatunk és sok szenvedésen át
vergődünk, míg végtére elérkezünk 
a fejlődés ama tökéletesebb fokára 
hol ez az igazi imádság a lelkünk 
lélegzetvétele.

Bizonyára erre gondolt Luther Már
ton, mikor azt mondta: „az úri imád
ság a legnagyobb mártír a földön.“ 
Lemorzsolják átérzés és megértés 
nélkül. Mikor mondogatják, a lelkűk 
mélyén egy másik néma imádság 
rejtőzködik és ez egészen mást kér, 
mint az igazi imádság. Elnémítani 
csak lassanként lehet. És akkor is 
felébred, mint az emberi gyarlóság 
örök bizonysága.

Egyszer egy öreg ember, — fejét 
hóval hintette be az idő, s testét 
meggörnyesztette a szenvedés, — 
ezt mondta: „az úri imádságot elő
ször megtanulni nagyon könnyű, jól 
megtanulni nagyon nehéz, jól elimád
kozni pedig még nehezebb 1. . .  “

És azóta sokszor észrevettem, hogy 
az ajkam tudta, de a lelkem nem 
tudta. Mondtam, mondogattam, de a 
szívem remegve dobogott bele: „nem 
igy mondtam, nem így akartam I. . .  *

De az élet jó iskola, s a mi Iste
nünk sokra megtanít bennünket. Csak 
menjünk el mindennap a Krisztushoz, 
üljünk le lábaihoz és kezdjük min
dennap élőiről a tanulást: „ Uram, 
taníts meg minket im ádkozn i!...“

A z e g y h á z  k öréb ől.
Huszonötévé» püspöki jubileum. Dr.

Baltik Frigyes a dunáninneni ág. hitv. egy
házkerület püspöke most ünnepelte püspök
ségének huszonötéves jubileumát. A Po
zsonyban tartott egyházkerületi közgyűlésen 
Báró Prónay Dezső, a magyarhoni evangé
likus egyház egyetemes felügyelője üdvö
zölte az egyetemes egyház nevében az ősz 
püspököt, majd Beniczky Árpád kerületi 
felügyelő a kerület és Raab Károly főes
peres a lelkészi kar nevében.

Az ősz püspök meghatottan mondott 
köszönetét az ünnepeltetésért. Baltik Frigyes 
érdemeit szép elismerésben részesitette a 
magyar király is s a Ferenc József-rend 
nagykeresztjével tüntette ki a kiváló egy
házi vezért. A jó Isten áldását kérjük az 
agg főpásztorra s nemes munkájára.

Gyaszrovat. Evang. egyházunknak ismét 
súlyos vesztesége van. A veszprémi evang.

egyházmegye régi, kipróbált buzgóságu 
felügyelője, Belak István enyingi ügyvéd, 
élete 68-ik évében, aug. 27-én rövid szen
vedés útán elhunyt. Egyházunk rendkívül 
buzgó, munkára kész vezetőembert veszített 
benne, ki 22 esztendőn viselte egyházme
gyei felügyelői tisztét s hordozta az egyházi 
munkálkodás sokféle terhét. Még magunk 
előtt látjuk, amint a dunántúli egyházkerü
let aug. 18 án tartott gyűlésén, részt vett 
annak tárgyalásain. S íme tiz nap múlva 
megszűnt élni. Szép családjával, kiterjedt ro
konságával együtt, igaz érzéssel gyászolja 
Bélák Istvánt egyházunk is s őszinte osz
tozkodik övéi bánatában. Áldott legyen a 
buzgó, munkás vezér emlékezete 1

Adomány. Gasztolánczi Józsefné Urai- 
újfalui lakos esküvője alkalmával az uraí- 
ujfalui gyülekezetnek 30 koronát adomá 
nyozott. A jókedvű adakozót szereti az 
Isten 1

Rokkantak napja. Mint már említettük,

augusztus hó 8 án volt a dunántúli egyház- 
kerület minden gyülekezetében a háború
ban rokkantakká váltak napja. Felkarolni 
ezt az ügyet, az egyház irgalmas samaritá- 
nusi munkája. Ez a munkásság leginkább 
felel meg az egyház természetének. Segíte
nünk kell megértéssel és részvéttel, de 
anyagilag is. Nem szabad engednünk, hogy 
aki a hazájáért rokkanttá lett, koldusként 
járjon házról házra, vagy pedig kintornával 
keresse mindennapi kenyerét. Vannak m ár 
gyárak, melyek gyártják a verklik ezreit 
a háború utánra, leendő koldusok számára 1 
Ezt nem szabad megengednünk ! A rokkan
tak megtették kötelességüket velünk szem
ben, tegyük meg mi is a magunkét velük 
szemben. Ennek a munkának oroszlánrésze 
az állam vállán nyugoszik, de azért min
denkinek ki kell venni a maga részét a se
gítés munkájából. Ne sajnáljuk az irgalmas 
samaritánus olaját és borát a rokkantak 
sebeiből, sem a pénzt attól a vendégfoga
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dótól, amely gondjukat fogja viselni. Adakoz
zunk az irántuk való hálából. Minden 
nemes intézmény csak akkor működhetik 
áldásosán, ha jó előre gondoskodás törté
nik fejlődése biztosításáról Nem szabad 
utolsó pillanatra hagynunk semmit, ha azt 
akarjuk, hogy áldás fakadjon nyomába. És 
végül még egyet: a kegyes adakozó álljon 
imádságos lelkülettel adománya mögött, 
így lesz rajta és adományán Isten áldása.

Lajoskomárom templomi tányér gyűjtés
ben 25 52 K, nőegylettől 20 K, Bélák János 
egyházfelügyelőtől 20 koronát, Mengetz Er
zsikétől 10 K, egyházi pénztárból 10 K, s 
a hívek adománya, kik a templomban nem 
adakozhattak s adományaikat a lelkészi 
irodába vitték 74‘90 K, összesen IGO'42 K.

A z őriszigeti gyülekezetben 20 K.
Vas jobbágyiban 25 20 K gyűlt egybe erre 

a célra.
A győrszemerei gyülekezet a nemes célra 

aug. 8 iki erszényt pénzét ajándékozta 
oda, mely 15 koronát tett ki. A közgyűlés 
folyó pénztárából 10 koronát szavazott 
meg a szent célra. Lippich Lászlóné úrnő 
8 K, Bozzai János felügyelő pedig 5 K ad
tak, Így e kis hitközség összesen 38 K 
küldött a háború rokkantjai javára.

Itthonról.
Gyászrovat Széli Kálmán, a kiváló ál

lamférfi, Magyarország volt miniszterelnöke 
aug. 16-án, rátóti kastélyában meghalt. 
Vörösmarty Mihálynak, a híres költőnek a 
leánya volt a felesége.

Leégett a szegedi gyujtógyár. A múlt 
héten tűz ütött ki a szegedi gyufagyárban. 
Húsz perc alatt lángtengerbe borult a 
gyártelep. A gyár teljesen leégett. A gyár
ban bennégett a sok munkagép és igen 
sok vegyi anyag Több robbanás is történt.

Mikor a halottak a harctéren talál
koznak. Egyik napilapban olvassuk a kö
vetkező megszívlelésre méltó történetet. 
Augusztus 17-én megírták a szegedi lapok, 
hogy Teván István neves festőművész, aki 
az 5-ik honvédgyalogezred hadapródja, az 
északi harctéren elesett. Édesanyja, aki 
Budapesten lakik, a szegedi lapokból érte
sült fia állítólagos haláláról. A gyászbaborult 
anya azonnal Szegedre utazott, ahol kétség- 
beesetten tudakozódott a katonai parancs
nokságnál, hogy mit tudnak fia haláláról, 
de hivatalosan nem erősítették meg a hirt. 
Mikor látta, hogy hiába vár adatokra, visz- 
szautazott Budapestre. így telt el kinos 
bizonytalanságban két nap, mikor augusz
tus 20-án levelet kapott a harctérről fiától, 
amelyet Tevan István augusztus 16 án irt. 
A levélben vidáman Írja a festő, hogy a 
harctéren találkozott egyik unokatestvérével, 
akiről családja már régebben azt az érte
sítést kapta, hogy hősi halált halt. Megírta 
a festőművész édesanyjának azt is, hogy 
mind a ketten nagyon jól érzik magukat 
és üldözik a futó ellenséget. Egyébként 
most lovat kapott és igy — írja — még 
könnyebb üldözni az ellenséget. így talál
kozott a harctéren a két „halott“.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Pétervárott dühöng a kolera. Az

utolsó héten az orosz fővárosban 405 új ko
leraeset fordult elő. A betegek közül hetve
nen meghaltak.

Egy német élelmiszerdrágitót 10.000 
márkára ítéltek. A frankfurti törvényszék

Bensinger Miksa kereskedőt, aki a lisztet a 
megszabott maximális áron felül próbálta el
adni, a törvényben meghatározott legnagyobb 
pénzbüntetésre: 10.000 márkára Ítélte.

Izvolszki villája kényszerkezelésben. 
Izvolszkinak, Oroszország párisi nagyköveté
nek, a mostani világháború egyik előidézőjé
nek a Tegernsee mellett levő, fejedelmileg 
berendezett villáját ötezer márka évi bérért 
bérbeadják. Eppenígy több ellenséges alattvaló 
villáját is bérbeadják. A bérbeadás lebonyolí
tásával egy tengernsei kereskedő van meg
bízva s ennek kötelessége a jövedelemből a 
költségeket, az adókat és a terheket fedezni, 
a fönmaradó összegeket pedig a birodalmi 
bankhoz beszolgáltatni. A birodalmibank ezeket 
az összegeket Izvolszki és a többi villatulaj
donos részére fogja gyümölcsözően kezelni. 
Igen, igen, ilyenek vagyunk mi németek, — 
jegyzi meg ehhez a Münchener Post, — bar
bárok vagyunk és azok maradunk is.

A Harangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 499'54 korona. 
Újabban adakoztak : Böjthe János Zalahás- 
hágy 3 K, Korcsek Zsigmond Frigyes Po
zsony l -50 K, Juhász János Kisapostag 1 
K, Egy kőszegi előfizető T20 K, Asbóth 
János Szombathely 50 f, Szekeres József 
Porládony 1 K, Bakó Józsefné Pórládony 
2 K, Varga István Székesfehérvár 1 K, 
Egyed Elekné Nemeshany 2 K. Nagysimo- 
nyiból adakoztak: Hajas Lajos 2 K, Len
gyel Mariska 1 K, Hajnal Lajos 50 f, Gy. 
Németh István 50 f, N. N., Sárvár 4 K, 
Pataky Károly Taksonyfalva 1 K, özv. Gueth 
Lajosné Rádóczujfalu 1 K, Bejczi Sándorné 
Körmend 2 K, Illés Istvánná Nagyvázsony 
1 K, Hausmann Arthurné Tátraszéplak 
1-50 K.

összesen : 527.24 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Rokkant katonák javára : özv. Gecsényi 
Ferencné Szilisárkány 20 K, id. Czéh Ist- 
vánnné Lajoskomárom 2 K.

F. A -né Tokorcs. Férje ide is irt, hogy 
nem kapja a lapot s mikor erre az ő áltaal 
megirt cimet az Önével összehasonlítottuk, 
láttuk, hogy a tábori postaszám volt hibás 
vagy változott azóta, mert mi az Ön által be
küldött cim szerint állandóan 318 postaszámra 
küldöttük, pedig a helyes cím 254. számra 
szól. Az elveszett példányokat újra megkül- 
döttük férjének s remélhetőleg ezután rende
sen megkapja a lapot, már amennyire ezt̂  a 
tábori postánál remélni lehet. — V. D. Szil
sárkány. A Harangszó előfizetése teljesen 
rendben van, a 2 féléves előfizető is kapja a 
lapot, a lapot úgy hogy 26 pld. jár Szilsár
kányba s ez már az expediálóknak rég le 
volt adva, remélhetőleg most már rendben 
lesz. Ha esetleg egyes számok hiányoznak, 
kérem tudatni, hogy pótolhassuk. Az évfolyam 
35 számból áll, de most, hogy a lap a nyári 
félévben is hetenkint jelenik meg, nem egy

évre hanem 35 hétre, ill. 35 számra szól az 
1 évi előfizetés, a féléveseké a 18. számnál 
jár le. S z ív . üdv. — H. J. Győrszabadhegy. 
Az előfizetésül beküldött 40'78 koronát kö
szönettel kézhez vettük. De számításunk sze
rint pár korona felesleg van. 18 pld. van 
rendelve, ebből 6 közv. küldéssel ezért jár 
15 K, marad 12 csoportos küldéssel, ezért 
járna az 1 tiszteletpéldány leszámításával 22 
K ez összesen 37 K. Mit csináljunk a fenn
maradó 4 koronával. Félretegyük e, hogy ha 
esetleg jelentkeznék még 2 új előfizető, azok
nak díja ezzel rendeztetne, ha azonban erre 
már nem lehet számítani, kérjük tudatni, ho|y 
a felesleget visszaküldhessük. S z ív . üdv. — 
L. J. Nagysimonyi Az előfizetés 31 előfi
zető után rendezve van. A 3 tiszteletpéldányt 
csatoljuk a csoportosan küldendőkhöz, úgy
hogy összesen 20-at küldünk ezután b. ci- 
mére. Hálásan köszönjük eddigi fáradozását. 
S zív . üdv. — Zs. L. Zalagalsa. Intézkedtem, 
hogy a hiányzó számok pótoltassanak. Remél
hetőleg azóta meg is történt. A felesleges pél
dányokat kérem a nyomdának Szentgotthárdra 
visszaküldeni. — Többeknek. Akinek eset
leg egyik vagy másik szám hiányzik, tndassa 
velünk, hogy pótolhassuk. — Ahol meg eset
leg felesleges példányok vannak, azok szíves 
visszaküldését kérjük, hogy az új előfizetők
nek ezután is megküldhessük az eddigi szá
mokat. — H. F. Arad. Tudassa kérem, hogy 
az V. évf. összes számai kellenek-e, — meg
kaphatja őket. — Z. Gy.-né Gogánfa. A 
kérdezett cím : Felpécz Győr-megye. — H. 
D.-né Csönge. Köszönjük a k. térje helyetti 
szives fáradozását és támogatását. A lapot 55 
pld.-ban küldjük, mert 50 fizetéses példány 
után, 5 ingyen tiszteletpéldányt szoktunk kül
deni, talán fel tudja használni szegényebb 
sorsú családoknál. Szívből kívánjuk, hogy a 
jó Isten vezesse haza férjét, jó erőben 1 — 
F. M. Pusztaniiske. A múlt évi előfizetés 
rendezve van teljesen, köszönet az eddigi 
szives támogatásáért, kérjük azt a jövőben 
is Szív ., üdv.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a  házban  nincs* 
H iányzik  ott a  legfőbb kincs. 
T anyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nőm le l hajlékot.

szept. 5. vasárnap, 28. Zsoltár.
7) 6. hétfő, 29. »
* 7. kedd, 30. n

» 8. szerda, 31. n

n 9. csütört., 32. n

n 10. péntek, 33. *
11. szombat, Példb^sz. 1, 1—19.

Pályázat tanítói állásra!
A Lébényi evangélikus gyülekezet 

megüresedett második tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Rendes lakás. Ha
táridő szeptember 16.

Ev. leik. hiv. Lébény, (Moson-m.)
l — i .

Jó házból való, jó magaviseletü, ügyes 
és jól számoló tanonc felvétetik Kraut- 
sack Henrik füszerkereskedésében 

Körmenden.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 
minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evaug. lelkész és tanító.

NÉPLAP.VALLÁSOS

T A R T A L O M : Madár Mátyás: Fel a magasba. (Vers.) — Endreffy János: Több hitet. — Csite Károly: Az özvegy csomagja. 
(Elbeszélés.) — E. J. Tábori levelek. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés) — Vitális Gyula: Örzse asszony imádsága. 
(Vers.) — Hindenbiirg levele. — Levelek a harcmezőről — Világháború eseményei. — Nehéz órák. Kapi Béla: Mi Atyánk . . .

Ország-Világ.

Több fii tét!Fel a magasba.
fél a m agasba, ahol fényed ragyeg  
Nézel? A ty á m , ha jönnek setét napek  
fenn a m agasban — m it a féld nem adhat — 
Ä  fájé sz ín n ek  üde ferrás fakad.

fel a m agasba em el m inden oágyem , 
M íg e sira lm as térségeket járem .
§  ha reges utam  k én n y-áztatja  itt lenn, 
Kel kém m egpihen a m agasban ett fenn.

fel a m agasba szá ll lelkem  im ája, 
l?a éltem  fáját zugé nihar rázza,
§  fenn a m agasban T e  m egfeged kezem , 
A ty ak én t uezetne a zajgé tengeren.

fél a m agasba, T e  hezzád közelebb » 
Em elje oész, baj, jé atyám  telkem et, 
M élység, sötétség, m ik  itt rém ítenek, 
A djen szá rn ya k at pergődé' h item nek.

M adár M átyás.

Irta: Endreffy János.
Adj Uram több hitet a világba — 

ez a mi imádságunk. Adj különösen 
most, hogy sok benne a nehéz el
viselni való. Tégy csodákat ne csak 
hajdan, hanem velünk is a hit által. 
Ne hagyd csüggedni népedet a meg
próbáltatások napjaiban, hanem adj 
neki bizodalmas, erős, törhetetlen 
hitet tebenned, több, több hitet!

Még kevés a hit. Nem elégedhe
tünk meg, csak a több hit láttán. 
Mi emberek, különösen jelenkori 
emberek túlontúl sokat hiszünk ma
gunkban és másokban. Ez korunk 
betegsége, mely előtt nem lehet sze
met hunynunk. El vagyunk telve 
önmagunkkal, büszkélkedünk vívmá
nyainkkal, ráhagyjuk magunkat a 
Kárpátok bevehetetlenségére és ne
héz ágyúink őrjítő tüzére —  és e 
hiten megnyugszunk. Ez nem elég. 
Nagyon természetes, hogy kell hin
nünk magunkban is — enélkül mit 
érne egyéniségünk, nemes önbizalom 
nélkül — nagyon természetes, hogy 
kell hinnünk embertársainkban is — 
enélkül mit érne társadalmunk —

ez mind igaz, csakhogy nem elég. 
Több hit kell a világnak. Mit ért a 
franciának az a hite, mikor szoron
gatták őket a németek, hogy nem 
baj I majd Bécsben, Budapesten, Ber
linben teremnek az — oroszoki És 
mikor e hit és az orosz gőzhenger 
csődöt mondott, kezdtek hinni a 
szinesbőrü harcosok vitézségében, 
majd pedig a japán segítségben. Oh 
mily csekély alapú és erejű volt ez 
az emberekben való hiti Mily csú- 
fondárosan megszégyenítette a fran
ciákat a másokban való hit délibábja. 
Csalódás után magukban kezdtek 
hinni. Ez a hit is foszlik, törik az 
aranyifjuság vére szivárgásán. Az 
önmagunkban és az emberekben 
való hit kevés, nekünk több hitre 
van szükségünk: erős, csalatkozha- 
tatlan istenhitre. Csak ez egyedül az 
igazi megtartó hit.

Vakon nem bizhatunk, csak Isten
ben. Ne aggódj, gondoskodj, hogy 
mi lesz a te kis világodból a háború 
u tán! Van Isten az égben, él az öz
vegyek és árvák gondviselő Atyja, 
majd ő megsegít téged is. Múljék 
el szívedből az aggság, hogy több 
hit legyen benne. Légy rá végre
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képes, hogy ráhagyd megnyugodva 
magad. Nincs elég hited ahhoz, hogy 
keblére vesd magad ? Az istenhitnél 
is többre volna szükséged ? Imádkozz 
érte, hogy tudj erősebben hinni és 
bízni benne és bizonnyal megadatik 
néked. Aki hinni tud, annak nagy 
kincsü talizmánja van, mely áldás 
az életre. Ne elégedj meg kevés hit
tel. Akkor lesz mély és gazdag lelki 
világod, ha egyre több és több lesz 
a hited. Naponként beleerősödni a 
hitbe — ez a keresztyén ember fej
lődése. Mert mi nem vagyunk, ha
nem mindig leszünk. .  .

A világtörténelmet nem emberek 
csinálják. Melyik az az ember, ki 
meg tudná most rajzolni Európa 
térképét csak megközelítőleg is ? Hol 
van az az ember ? — mondjátok 
meg nekünk ti, kik annyira hisztek 
az emberekben ? Síri csönd a felelet. 
Hallgatagon mindenki elismeri, hogy 
a világtörténelmet, világtérképet stb. 
stb. nem emberek csinálják. Mi csak 
várjuk, hogy hogyan lesz? Rejtett, 
emberfölötti erők dolgoznak rajta. 
Az emberek csak eszközök hozzá, 
hol mint katonák és frontok, hol 
mint nemzetek és országok. A világ
térképet majd emberkéz fogja meg
rajzolni, a világtörténelmet is majd 
emberkéz fogja papirosra írni, de 
csak azt, ami megtörtént. Megrajzol
ják, ami megtörtént, leírják, ami 
megtörtént. De hogy mikép tog meg
történni, azt senki sem tudja. A hit 
azonban habozás nélkül hirdeti:

Amit nem láthat földi gyarló szem,
Az Úr látja s érti odafenn !

A hit bizonyos benne, hogy min
den az Úr akarata szerint fog eldőlni. 
Mit gyötrődjem, kínlódjam a kétes 
jövővel, mikor biztos vagyok benne, 
hogy minden úgy fog történni, ahogy 
történnie kell ? I Van világkormányzó 
hatalom a mindenségben, hagyjuk 
rá az ő munkáját. Előre tudjuk, 
hogy majd lesz a végén olyan dolog, 
ami érthetetlen lesz gyarló eszünk 
előtt, de előre hisszük azt is, hogy 
valahogy az is az ő akarata leend . . .  
Majd évezredek múltán belátják az 
emberek is, hogy miért volt az ő 
akarata. . . A szenvedés, a veszte
ség, a rövidlátás, a bűn ugyan ér
zéketlenné tehet bennünket az élő 
Isten művei iránt, de a hit újból 
feléje igazít az Ur Jézus Krisztus 
által. Ragadd meg Jézus kezét, ő 
majd elvezet az atyához.

Adj Uram több hitet a világba — 
ez a mi imádságunk. Talán azért 
bírunk még keveset, hogy annál 
jobban vágyódjunk utána? Talán azért

van hitetlen — és vallástalan ember, 
hogy a hivő és vallásos annál cso- 
dásabb fénnyel tündököljön a hitet
lenség éjszakájában ? Kikutathatat- 
lanok Istennek u ta i... Tán a hitet
lenséggel is bölcs céljai vannak. Hi
tünk úgy sejti.

A nagy kereszt tövéhez vánszor- 
gunk el a mi kis keresztünkkel. Sze
líd fény árad le róla s telehinti me
legével sivár lelkünket. A kereszt 
tövében több hit ébredez. . .  Mert 
nagy hitről tanúskodik az Istenben 
való élet; de kínszenvedést élni, vér
től gyöngyözni és gyengülni lassan 
és meghalni Istenben másokért, ez 
még több hitet áraszt bele a kis hitü 
világba! Azért nyilj meg szív a gol
gotái kereszt előtt s imádkozd hal
kan, melegen: több hitet, több hitet 
nekem!

Rz özvegy csomagja.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Soha oly látogatott, sóvárogva le
sett hivatal nem volt még a világon, 
mint most háború idején a postahi
vatal. A reggeli póstaérkezéskor zsú
folva van a felek részére fenntartott 
helyiség. Azonkívül a póstaépület 
előtt is várakoznak az ismerős, ró
zsaszínű tábori lapokra, akik nagy 
tolongással fogják körül a levélhor
dókat, amint kilépnek a póstaépület 
kapuján.

Másfél hónapig az özvegy Paksáné 
is mindennapos várakozó volt a pós
taépület előtt. Azzal a reménységgel 
ballagott el minden reggel hazulról, 
hogy ma csak bizonyosan jön levél 
a harctéren küzdő fiától, de hiába, 
napról-napra azt a választ kapta a 
levélkézbesítőtől, hogy nem érkezett 
számára levél.

A szegény özvegy nem akart már 
a levélhordónak sem hinni. „Le
hetetlen, — gondolta magában, — 
hogy a nagy csomagnyi, rengeteg 
levél közt ne akadjon az ő számára 
is egy kis tábori lapocska 1 Tán té
vedett: elfelejtette a póstásl“

Várt tehát tovább. Sóvárogva nézte 
mint osztja a levélhordó a többi vá
rakozóknak a leveleket. Ámde hasz
talan várt ő, nem került elő levél 
számára. Csalódottan, mélyen meg
szomorodva tért vissza minden nap 
a kis lakására. Mig végre meghűlt 
a sok várakozásban s egy hónapig 
ágyhoz kötötte a betegség.

A jószívű, szomszédos, szegény 
napszámos asszony lakótársa gon- 

’ dozta betegsége idején, mialatt a

nappalokon át szobaajtóját leste, 
hogy mikor toppanik be rajta a le
vélhordó a várva-várt levéllel?

Csalódott ismét mindennap s már 
többször keserűen kifakadt:

— Oh, édes Istenem, bizonyosan 
meghalt az én szegény fiam, azért 
nem jön tőle levél!. . .  Mily szeren
csétlen vagyok én, hogy még azt is 
megvonta tőlem a sors, hogy kap
hattam volna egyszer gyermekemtől 
levelet I. . .

Mikor felgyógyult, sem ment el 
többé a póstaépület elé, mert munka 
után kellett neki nézni. A kis meg- ( 
takarított pénze elfogyott betegségére 
s nem kapott hadi segélyt sem, noha 
kenyérkeresője volt már a fia, de 
mint tényleges katona vonult be. 
Azok után pedig nem adnak hadi 
segélyt a szülőknek.

Napszámba járt azontúl a szegény, 
beteges öreg néni. Fáradtan, teljesen 
kimerülve támolygott haza esténként. 
Egyik késő estén, amint kinyitotta a 
szobaajtóját, valami papirféle hullt 
le a cipőjére az ajtónyílás közül s 
amint lenyúlt érte a küszöbre, egy 
tábori levelező lap akadt kezébe. 
Zárva találta a levélhordó napközben 
az ajtóját, úgy dugta a nyílás közé 
az érkezett lapot.

Különös izgalommal, erős szívdo
bogással sietett Paksáné a szobájába 
s annyira reszketett a keze, hogy 
alig tudta lámpáját meggyújtani.

— Él a lelkem fiam I — sikoltott 
fel örömében, amint olvasni kezdte 
a tábori lapot, melyen arról értesítette 
a fia, hogy jól szolgál az egészsége 
s egyébként sincs rossz dolga. Már 
teljesen megszokta a háborús életet, 
Élelmezésük is jó s ha még egy kis 
cigarettát is kaphatna, akkor teljes 
volna a megelégedése. . .

— Küldök galambom fiam, küldök 
egész skatulyával 1 — mondogatta 
az özvegy boldogan s elolvasta egy
folytában vagy hússzor is a lapon 
írt sorokat, azaz csakis a fia Írását.
A levelező lap alján ugyanis két sor
nyi egyéb irás is volt, olyan nehezen 
olvasható uras irás, melyhez hasonlót 
(de rövidebbet) több ismerőseihez 
érkezett tábori levelező lapokon látott 
már az özvegy, tudniillik a parancs
noki láttamozást.

Ügyet sem vetett Paksáné tehát 
az ismeretlen írásra. Másnap kora 
reggel vásárolt egy kis skatulyára 
való cigarettát, becsomagolta, ellátta 
a megfelelelő címzéssel s elindult 
vele a póstára.

Útközben betért Zsoldosné koma- 
asszonyához, akinek három fia har-
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col a hazáért. Boldogan mutatta az 
özvegy a fiától kapott levelet:

— Nézze csak, édes komámasszony, 
írt végre-valahára a fiam ! Nincs semmi 
baja. Üdvözli kigyelmedet i s . . .

Zsoldosné komaasszony is boldog 
mosolyra derült. Ókulárét vett elő, 
úgy olvasta a keresztfia Írását. Mikor 
a levél végére ért, összehúzott szem
öldökkel, merőn nézte a levelező la
pot s majdan megdöbbenve tekintett 
Paksáné komaasszonyára.

— Mi baja van, komám asszony ? I 
■— kérdezte Paksáné ijedten.

— Semmi. . .  hanem.. . hogy is 
mondjam ? 1. . .  Elolvasta, komám 
asszony, a levél végén levő írást ?!

Az özvegy szívét balsejtelem szállta 
meg Hebegve mondta:

— Nem tudtam elolvasni, galam
bom komám asszony ! tán kigyelmed 
eltudja olvasni ? I

— Tudja Isten, mint van, hogy 
van. . .  Én igen rosszat olvasok ki 
abból a két sornyi idegen írásból. 
Szinte nem is merem megmondani.

— De mondja csak, édesem, mert 
megöl engem a bizonytalanság!

Zsoldosné szeméből kibugyant a 
könny, mikor reszkető ajakkal olvasta 
fennhangon a tábori lapról: „Ez volt 
fiának az utolsó levele, amit haza 
akart küldeni. De ő már nem küld
hette el, elküldöm én. Tisztelettel 
Horváth, zászlós.“

— Nem értem 1 — rebegte öntu
datlanul az özvegy édesanya, de a 
zápor könnye, vonogló sírása ellent 
mondott neki: igenis megértette,
mit jelent a zászlós írása.

— Nem érti, komámasszony ? 1 — 
szólt Zsoldosné fájdalmas szívvel.

— Értem már, ériem 1 Meghalt 
szegény fiam, azért nem küldhette 
el levelét 1. . .  Már most kinek kül
döm el a cigarettát ? 1 — sírta, zo
kogta az özvegy.

Vérző szívvel botorkált azután 
haza felé. De nem ment be a laká
sára, hanem visszafordult, elment 
öntudatlanul a postahivatalba.

— Tessék, tekintetes ur, a kis

tőle a póstai tisztviselő.
— A szegény fiamat, elesett a 

harctéren 1 — zokogta az özvegy.
— Csak nem az esett el, kinek 

a csomagja szól?
— De igen, ő halt meg szegény!
— Dejszen a mennyországba nem 

tudjuk utána küldeni a csomagot I 
Tessék csak, vigye el, — nyújtotta 
a postatiszt vissza a kis csomagot, 
némi bosszúsággal.

— Igaz, tekintetes ur, igaz, nem 
lehet oda utána küldeni! — mon
dogatta az öreg néni feleszmélve s 
kibaktatott a hivatali helyiségből.

Ámde pár perc múlva ismét be- 
csoszorgott s alázatos, könyörgő han
gon mondta:

— Szíveskedjék, galambom tekin
tetes ur, mégis csak elküldeni a cso
magot, mert hátha tévedés van a 
dologban: nem az én fiam esett el 
a harctéren, hanem valaki másl Avagy 
ha ő esett volna el, legyen akkor a 
cigaretta azoké a katona társaié, akik 
megásták szegénynek a sírját.

T á b o ri le v e le k .
Gyűjti: E. J.

VIII.
Megemlékezés a háború évfordulójára.

Egy családját, faluját, templomát 
és annak szószékét melegen szerető 
harcos lelke szól hozzánk az alábbi 
levélből. Arról emlékezik meg benne, 
hogy a háború kitörésekor, a moz
gósítás napján a szombat estéli bucsú- 
istentisztelet milyen mély és kitörölhe
tetlen emlékeket hagyott lelkében. A 
kiállott küzdelmek, esztendős szenve
dések, naponkénti halálközelségek 
hitét Istenben és háláját egyháza 
iránt csak mélyítették és erősítették. 
Mily acélos a poklon és halálon di
adalmaskodó hitéletről tanúskodnak 
következő szavai: „Mert ha bár meg
ostorozott bennünket, ő adott erőt a 
mérhetetlen szenvedések elviselésére.“ 
Oh bár mi itthonmaradottak is nyer

nem átélt és átszenvedett benső élet. 
És a vallásnak ezzé kell lennie. Az 
Úr Jézus Krisztus általi Istenben való 
életté. Az apostol intését, hogy egy
más hite által épüljünk, vonatkoztas
suk a hadban álló erős hitü katoná
inkra, akik átmentek a hit iskoláján. 
Tanuljunk tőlük hinni, remélni, sze
retni. Mennyire más értelme van en
nek a mondatnak: „mert ha bár 
megostorozott benhünket, ő adott 
erőt a mérhetetlen szenvedések elvi
selésére“, ha ezt egy itthon maradt 
mondja, ki meleg dunyha alatt aludta 
át a telet fütött kályha mellett, vagy 
ha ezt egy 12 hónap óta élet-halál 
harcot* vívó hős szájából halljuk ? I 
Átélt vallás, átélt hit, átélt keresztyén- 
ség, ez az igazi vallás, hit, keresz- 
tyénség. Reméljük, hogy akiknek 
Isten kegyelméből meg fog adatni a 
boldog visszatérés a diadalmas küz
delmek után, azok uj lelket, erős 
hitet és erkölcsi komolyságot fognak 
magukkal hozni közénk és munkálni 
fogják a háború utánra remélt nagy 
megújhodást. Tőlük újból megfogjuk 
tanulni azt, amit Luther ezelőtt négy 
évszázaddal már hirdetett: mennél 
inkább cseleJeszi az ember Isten Igé
jét, annál világosabb és újabb lesz 
az és igaz lesz az a mondás, hogy: 
mennél tovább, annál szívesebben.“ 
Adja Isten, hogy kipróbált hitét a 
béke áldott napjaiban is gyümölcsöz- 
tethesse az alábbi levél írója szeretett 
családja, egyháza és hazája szolgá
latában 1

Maga a vallásos meleg hangú le
vél így hangzik:

Chyrov 1915. aug. 1.
Főtisztelendő Lelkész Ú r!

Bocsánatot kérek, hogy soraimmal 
alkalmatlankodom, de nem mulaszt
hatom el, hogy e nevezetes évfordu
lón, amidőn önként is eszembe jut
nak szereteti lelkipásztorom szavai, 
meg ne emlékezzek. Igen egy évfor
duló I Egy év lepergett a világháború 
mindent felforgató rohanásában. Egy 
határkő ez 1 álljunk tehát meg egy 
kissé e határkőnél és gyújtsuk meg

csomagom és húsz fillér bélyegre, 
szíveskedjék elküldeni I — mondta 
a postatisztnek s most is hullt a 
könnye.

— Kit sirat, néni ? — kérdezte

nénk erősebb, több, istenibb hitet a 
kipróbált hitü harcos testvéreinktől 1 
Náluk — úgy hiszem — a vallás 
nem puszta szó, tan, elmélet vagy 
pedig vasárnapra való hangulat, ha-

a visszaemlékezés lobogó fáklyáját.
Az első az, hogy e határkőnél térd- 
reborulva hálát adjunk a jó Istennek, 
a mi mindenható Atyánknak, hogy 
idáig megsegített.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók, A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetei akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 43

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Ma egy éve, hogy este kis temp
lomunkban gyülekeztünk s mintha 
most is hallanám főtisztelendő úr 
szavait: »egy fekete sereg készül be
törni hazánkba.“ Igen, egy mindent 
letiporni vágyó fekete sereg akart 
bennünket iga alá hajtani. Hogy ezen 
az estén és a prédikáció hatása alatt 
egy az övéitől búcsúzó szív mit 
érzett? azt szavakkal kifejezni- nem 
tudom. S hányán voltunk, akik 
búcsúztunk? és óh Istenem, hányán 
vagyunk, akik a mai napot megértük ? 
és hányán azok, akik velünk együtt 
indultak el az elmúlt év sötét utain 
s ma már itt alusszák örök álmukat 
a dicsőség mezején! »

Eszembe jut az évfordulón, amint 
vasárnap reggel a falu fegyvert fog
ható népe velem együtt búcsút vett 
szeretteitől, búcsút vett szülőfalujától 
s ki tudja hányán utoljára ? Ezután 
amint gyülekezete egy hosszú kocsi 
sorral indultunk e fekete fátyollal ta
kart uiunkra. Mintha most is halla
nám kis falunk összes harangjainak 
szomorúan búgó hangját, elszorult a 
szívem s most is elszorul, ha vissza
emlékezek arra, hogy milyen útra 
kisértek el bennünket a haranzúgások!

Ezen a mai napon én is ott sze
retnék lenni szeretett családom köré
ben s velük szerettem volna elmenni 
az Isten házába, hogy hálát adjunk 
a mi mennyei Atyánknak, amiért 
idáig megtartott.

Mert ha bár megostorozott bennün
ket, ő adott erőt a mérhetetlen szenve • 
dések elviselésére. Ez év egy emberfe
letti, megpróbáltatások és szenvedé
sekkel telt esztendő volt s nekem 
a szenvedéseket még nehezebbé tette 
a sors azáltal, hogy szeretett és fe
lejthetetlen édes atyám is meghalt. 
Ez a hir oly állapotban talált, hogy 
már-már azt hittem, hogy tovább ezt 
bírni nem lehet, mert betegen feküd
tem egy düledező orosz viskóban, 
melynek környékét az orosz gráná
tok folyton csapkodták.

Oda gondolom magam e mai na
pon kedves templomunkba s látom, 
amint szeretett lelkész úr a szószéken 
beszél s hallom a zokogást, amint 
az anya a fiát, a gyermek az apját, 
a hitves a férjét siratja, hallom azt 
a hő imát, amelyet az egész gyüle
kezet jó Istenünknek trónja elé visz. 
Talán mindenki, akinek van kiért 
imádkozni! Adja a jóságos Isten, 
hogy a mai napon elhangzott imák 
meghallgattatásra találjanak s hogy 
minél előbb elmondhassuk hálaadá
sunkat a békéért.

Uram, légy kegyelmes nékünk és

hallgass meg szent Fiad az Úr Jézus 
Krisztus által. Amen.

Fogadja őszinte tiszteletemet s min
den jót kívánva kedves családjának 
is maradtam igaz tisztelője

Mosberger Mihály
tizedes.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Ötödik fejezet.

Mikor a haza hív!
Folyt. 8.

A levegőben csöndesen úszik a 
julius végi nyári rekkenő. Hegyek 
mögé bujt már a nap s az alkonyat 
fekete szárnya ráborult a természetre. 
A félhomály megnöveli az utat sze- 
gélyző fákat s határozatlan szürke
ségbe olvasztja a bokrokat, meg az 
udvarok sarkába ültetett karcsú fe
nyőket. A falu kútja mellől lassú 
döngés hallatszik. Emberek beszél
getnek a hársfák alá vert padkán. 
Néha gyufa sercen s a felvillanó Ián • 
got a lecsapódó kupak beleszorítja a 
pipába tömködött dohánylevelekre. 
Az égalját sötét felhő feketíti, néha- 
néha dörgés nélküli villám cikázik a 
messzeségben. A lombos fák csön
desen alusszák éjszakai álmukat, ág 
nem zörren, levél nem lebben, s a 
csillagok fényes ragyogással őrköd
nek az elcsöndesedő föld felett. De 
az égalján feketére tornyosul a felhő, 
a vihar óriás mértföldeket lépő csiz
mája meg-megmozdul, a szeme sar
kából haragosakat vrlant a lomhán 
nyújtózkodó emberekre.

— Azért hát mégsem hiszem hogy 
lenne belőle valami. Nem olyan könyü 
dolog ma már a háborúskodás, mint 
valamikor volt.

— De hiszen, ki tudja! Királyi 
embert gyilkoltak meg 1

Mondják, hogy a szerbek, meg az 
oroszok keze is benn van. Mert hogy 
akadékba volt nekik, mivelhogy jó 
hadvezér volt 1. . .

— Mondják, mondják 1. . .  De so
kat mondanak ám 1...

Azt is olvas'am, hogy most már 
nem is lehetne hosszú háború, mert 
iszonyatosan felkészült minden ország, 
Pár hét alatt pocsékká verik egymást.

— Na hát, ezt azért mégsem hi
szem. Mert ha volt ész kifundálni az 
ágyukat, géppuskákat, meg a repü
lőgépeket, akkor volt ész kifundálni 
a védelmet isi

— Hát ha lesz, akkor lesz I. . .  
Arról se tehetünk.

— Az országunkat mégsem adjuk, 
inkább mindannyian elmegyünk.

— Bizony elmegyünk ! . . .
Csöndesség fekszik a falura. A /

csillagok is elálmosodnak, fáradtan 
álomra hunyják szemüket. Az ég
alja feketesége mind szélesebbre hú
zódik, lassanként besötétiti az eget. 
Egyszerre megmozdulnak a fák s 
mind jobban erősödő zúgás hajlon- 
gatja a sürü lombokat. Villám ciká
zik, utána messze döngő dörgés rázza 
a levegőt.

Tíz óra tájban haragosan ugatnak 
a faluvégi kutyák. Vágtató kocsi dü
börög le a hegyoldalról, pislogó lám- 
pái úgy néznek bele a sötét éjsza
kába, mint két messze világító szem.

A biró ablakát megzörgetik. Egy
szer, kétszer...  Harmadszorra be
kiáltanak :

— Kiütött a háború I. . .  Itt a moz
gósítási parancs! . . .

Zörrennek az ablakok, világosság 
gyullad az alacsony gerendás szo
bákban. Azután csapódnak a kis aj
tók s lassankint benépesedik az utca. 
Mindannyi a községháza előtt tolong. 
Szél lobogtatja a lángot, de azért 1 
hangosan olvassák azt a kiáltványt, 
mit s király népeihez intézett:

»Szerbia visszautasította kormá
nyomnak mérsékelt és igazságos kí
vánságait és megtagadta azon köte 
lességek teljesítését, amelyek népek 
és államok békés együttélésének ter
mészetes és szükséges alapjai.

Fegyveres erővel kell tehát álla
maim számára a belső nyugalom és 
az állandó külső béke nélkülözhetet- 
len biztosítékait megszereznem.

Ebben a komoly órában tudatában 1 
vagyok elhatározásom egész hordere- ti 
jének s a Mindenható előtti felelős- J 
ségnek.

Mindent megfontoltam és meggon
doltam.

Bízom népeimben, akik minden 
viharban híven és egyesülten sereg
lettek mindig trónom köré s hazájuk 
becsületéért, nagyságáért és hatalmá
ért a legsúlyosabb áldozatokra is / 
mindig készen állottak.

Bízom Ausztria-Magyarországnak 
önfeláldozó lelkesülíséggel telt vitéz 
hadseregében. És bízom a Minden
hatóban, hogy fegyvereinknek adja 
a győzelmet.“

Amint olvassák, elfojtott indulat, 
harag és lelkesedés remeg a hangjuk
ban. Azután halotti csöndesség borul 
a tömegre. Valahogy elfelejtkeznek 
magukról a lelkek, elfelejtik, hogy 
itt állanak a községháza előtt, a fa
lon lóg a mozgósítási parancs és
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holnap vagy holnapután menni kell.
Csak valahonnan messziről a szoba 

mélyéből hallatszik elfojtott zokogás. 
Egy szegény asszony összekulcsolt 
kezét rászorítja égő homlokára, úgy 
küzködik magával. Oda kinn a lám
pafényes plakát előtt négy szép szál 
legény fia áll a biró mellett.

— A fiaim I. . .  A fiaim! . . .
— Hát úgy-e hogy mégis lesz 

háború.
— Hát lesz 1
— Lesz bizony, ha egyszer len

nie kell I
— Legyen is inkább, semhogy a 

becsületünket gázolgassák !
A kis kerítés mellett összeverődnek 

az asszonyok. Azok nem a kiáltványt 
olvassák, hanem a mozgósítási pa
rancsot tárgyalják.

— Mikor kell menniök?.. .
— Kiknek kell menniök?.. .
— Jaj, az én édes jó fiam!. . .
— Jaj szegény jó uram ! . . .
Egy csepp eső nem volt, mégis,

mintha pusztítva rohanó folyam böm- 
bölését hallanák, amint keresztültörte 
a töltést s rohan a falu felé. Földre 
hulló villám nem gyújtott. Sötét, 
csöndes éjszakába merült az utcai 
nyugtalanság, mégis, mintha látha
tatlan tűznyelvek nyaldosnák be a 
falvakat, gyújtogatva szaladnak ház- 
ról-házra, személyes lobngással bele
kapnak a nádfedélbe, végigfutnak a 
pajták fedelén, megcsipkézik a cse- 
répzsindelyes ház gerendáját s réme
sen világítanak a nehéz éjszakában. 
Emberhang nem hallatszik, csönd 
van mindenütt és mégis, mintha valami 
rettenetes hangnélküli sirás szállná be 
a házak közét, valami borzalmas 
hangzavar süvít a nagy csöndességben, 
melyből egyik harci induló hallja, a 
másik meg gyászos, temetési éneket, 
trombita recsegést, ágyú bömbölést, 
még imádságra hivó alkonyati harang
szót.

Éjfél van. A kicsiny ablakokon 
kiszűrődik a világosság. Elröpült az 
álom a szemekről. A nagyok csön
desen beszélgetnek. Ki tudja, meddig 
beszélgethetnek ? . . .  Amott sötétség 
van, csak egy kis zaj hallatszik. Va
laki sóhajt, valaki sir, valaki imád
kozik az éjszakában. (Folytatjuk.)

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

Örzse asszony imádsága.
Mikor híre terjedt a háborúnak,
Örzse asszony adta magát nagy búnak. 
Ah, egy gondolattól szinte megrendült. . .  
— A fia már okos legénnyé serdült — 
Érette remegett: ha sor alá veszik, 
Katonának könnyen őt is elviszik.

Bánkódott előre tálon miatta,
Kesergő könnyekkel titkon siratta.
És szíve már is gyászba öltözött,
Amint elképzelte katonák között:
Kik nehéz fegyverben rendbe állanak 
S az ellenség ellen hadba szállanak.

Megjött az a nap is, melytől rettegett: 
Vitték sorozásra a legényeket.
Az ö Palikája velők ment szinte 
S amint távozóban búcsuzót inte,
Örzse asszony ajka suttogott imát,
Kérte Istent, hogy ne vegyék be fiát.

Úgy alkonyat felé Pali hazatért,
Szomorú az arca, — anyja kém li: m ért?  
Átnyílallik szívén ezer fájdalom 
S ezer kérdést támaszt az aggodalom. 
Szól a legény tom pán: Ah, haza küldtek! 
S arcán a könnyek végig gördültek.

Fiáért aggódó Örzse asszonnyal 
Ekkor csoda esett, csoda bizonnyal,
Mert amiért egyre annyit esdekelt,
Anyai hő vágya, imája betelt —
S nem örült neki, sőt megakadt ra jta :
Az ő fia talán hitványabb fajta ?

Egész éjszakája álmatlanul telt,
Még alig pitymallott és ő már is kelt. 
Ünneplőn öltözve a templomba té r t :
Esdő imájában, ki tudja, mit kért?
Annyi bizonyos, hogy lelke nyugodt lett 
S elhatározását követte a tett.

Mikor a sorozást már bevégezték,
Utána az urak beszélgettek még.
Közben nyílt az ajtó s belépett azon 
Az ő Palijával az Örzse asszony.
Sok kérdőtekintet fürkészve nézte 
S ő szavát hozzájuk ilykép intézte:

Hivatalos u rak ! Ne vegyék zokon,
Amiért hogy jöttem, van reá okom.
Isten meghallgatta tegnap imámat,
Úgy kértem, ne vegyék be a fiamat. 
Meggondoltam már ma, mást imádkoztam : 
Vegyék be a Palit, ime elhoztam.

Vitális Gyula.

H indenburg levele.
A nagy német hadvezér, ki már 

oly sok és oly nagy győzelmet ara
tott az oroszok felett, rendkívül val
lásos, mély érzésű, Istenben bízó 
evangélikus ember. Ritkán ír, vagy 
beszél, de ha bármelyiket megteszi, 
minden szavában vallásos érzése, 
alázatossága nyilatkozik meg. Nem 
régen a hannoveri polgármesterhez 
írt egy levelet s ebben a köve'kező 
sorokat olvassuk:

— Az a bizalom és jóindulat, a 
mellyel mindenfelől elhalmoznak, 
annyira megindít, hogy ki sem tu

dom fejezni, és csak annyit felelhe
tek rá, hogy én csak hazám és csá
szárom iránti kötelességemet teljesítem. 
Ha nagyobb sikereim voltak, azt csak 
Isten különös kegyelmének köszönhe
tem. Azután köszönhetem császárom
nak, aki seregeim élére állított, hű 
segítőtársamnak, Ludendorf tábornok
nak, és az ő munkatársainak, végül 
pedig vitéz csapataim példátlan ki
tartásának és hősiességének.

— Ezek után reám nem valami 
sok érdem jut. Gondolatban gyakran 
időzöm Hannoverben. A jövendő 
viszontlátás felett érzett örömömet 
kissé elhomályosítja az a fájdalmas 
tudat, hogy addigra jó néhányan 
hiányozni fognak azok közül, akik 
közel állottak hozzám. De bizalom
mal előre! Hogy a kedvező vég né
hány héttel vagy hónappal előbb, vagy 
később következik-e be, az ebben a 
hatalmas küzdelemben már nem ját
szik szerepet.

íme, így érez,, így gondolkodik a 
nagy hadvezér I Értsük meg soraiból 
mi is, hogy sikereinket Istennek kö
szönhetjük, hogy bízni kell s erős 
akarattal ki kell tartani!

Levelek a harcmezöröl.
Messze levő hű nőm, lelkem szemefénye. 
Ne csüggedjen otthon, lelkednek reménye, 
Bár messze tőletek, fekszem itt betegen. 
Szeretve vagyok itt, távol idegenben.
Távol idegenben vagyok bár tőletek, 
Szeretet vezérli hozzátok lelkemet.
Azt az édes otthont, feledni nem lehet, 
Drága vagy te dicső, hitvesi szeretet.

Messze levő hű nőm és kedves leányom, 
Éjjel nappal Istent, értetek imádom. 
Gondolatban mindég, ott vagyok nálatok, 
Az igaz szeretet vezérel hozzátok. 
Legyetek boldogok, szívemből kívánom, 
Boldogsággal Isten, titeket megáldjon.
Ne fájjon szívetek, távollétem miatt,
Közel hoz hozzátok, szerető gondolat.

Nem vagyok én messze, itt vagyok nálatok, 
Beteljesült a ti szerető vágyatok.
Ébren és álmomban, az igaz szeretet 
Vezérli hozzátok, szerető szívemet.
Az igaz boldogság tölti el lelkemet,
Mert lelkemben mindég itt látlak titeket. 
Örüljetek ti is ennek hű kedvesim. 
Viszontlátás lelki, boldog reményein.

Messze levő hű nőm, lelkem szemefénye, 
Legyen neked boldog, lelkednek reménye, 
Megsegít az Isten, meglátni engemet, 
Imádkozz Istenhez, megtartja éltemet.
És te kis leányom, lelkem büszkesége, 
Néked is azt mondja, édesapád szíve,
Azt az édes otthont, feledni nem lehet, 
Drága vagy te dicső, apai szeretet.

Klágenfurt.
Varga Imre népfölkelő.

(Nádudvar, H ajdú-m egye.)
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A világháború eseményei.
A most elmúlt hét is meghozta a 

maga értékes gyümölcsét. Grodnó, 
a Nyemenparti erős orosz vár elesett. 
Győzelmes hadaink előtt új terület 
nyílt meg, melyen dicsőséggel, biz
tató reménységgel folytathatják az 
orosz járom alól való felszabadítás 
eredményezés dicső munkáját.

Az oroszok üldözése.

Breszt-Litovszk eleste után győ
zelmes hadaink nem pihentek meg, 
hanem új erővel, új lelkesedéssel 
folytatták a megvert és szétszagga
tott orosz sereg üldözését s a még 
ellentállani tudó erősségek megvéte
lét. Puhalló táborszernagy csapatai, 
száguldó lovasai, köztük vitéz hu
szárjaink Grodnó és Augusztov kö
zött elfoglalták Lipszk várát a Bobr 
mellett. Augusztus 31-én Luckra, a 
híres volhiniai várháromszög észak- 
nyugati erősségére került a sor, mely
nek megvételénél különösen a buda
pesti vitéz gyalogos hadosztály tün
tette ki magát. A fejétvesztett orosz 
sereg szinte tanácstalanul került vissza 
a rengeteg birodalom úttalan és nép- 
telen vidékeire. Sarkában mindenütt 
a rettegett magyar, német és osztrák 
lovasság és gyalogság. Luck elfogla
lása után csapataink átkeltek a Sztirj 
folyón és biztosították maguk szá
mára a Luckból Kievbe és a Dub- 
nóba vivő útat. A muszkák egy ré
szét pedig Breszt-Litovszktól észak
keletre beleszorították az ott elterülő

mocsarakba. Luck u'án Rovnó és 
Dubnő, a volhiniai várháromszög 
másik két erőssége is csakhamar 
megadja magát.

Keletgaliciában hosszú szünet után 
megújult a harc. Bucsácnál, a Sztripa 
mellett az oroszokat vereség érte s 
kénytelenek voltak nagy veszteség
gel a folyó keleti partjára vonulni. 
A Szripától keletre levő magaslato
kat Pflanzer tábornok hadserege el
foglalta. A megvert orosz sereg ke
let felé húzódott. Egy része már át
lépte a határt. Böhm-Ermolli hadse
rege Brodytól keletre orosz területen 
áll. A menekülő ellenség a falvakat 
mindenütt fölperzselte. És minderre 
az orosz hivatalos jelentés azt mondja: 
„Galíciában nincsen fontos változás.“

Fenn, az északi harctéren, közel 
a porosz határhoz, a németek mind
inkább körülzárták e vidék főerőssé
gét, Grodnót, a grodnói kormányzó
ság jól megerősített, ötvenezer la
kossal biró s vasúti csomópontot 
képező főhelyét, mely összeköti Var
sót Pétervárral. A vár erősségeinek 
megszállása után a németek szep
tember 2-án erős rohammal elfoglal
ták a sztratégiai fontossággal biró 
várost s utcáról utcára szorították 
abból ki az ellenséget, mely délnek 
vette útját. De Gallwitz utolérte az 
országúton. Ellenállását megtörte s 
háromezer oroszt ejtett foglyul. Hin- 
denburg harcban edzett serege Riga, 
Vilna és Friedrichstadt közelében 
okoz nehéz órákat az ellenségnek. 
Riga és Vilna tarthatatlan. Friedrich
stadt elesett.

Az olasz harctéren

az elmúlt héten sem boldogult a 
hitszegő ellenség. Neki-nekiindult, sok 
muníciót fogyasztott, emberéletet sem 
kiméit, de eredménytelen volt min
den erőlködése. Katonái ágyuzták 
Tonale erősségeit, a Lavarone-Folga- 
ria-fensikot, támadást intéztek a Monte 
Peralba és a partvidék ellen, de 
mindenütt csúfos vereséget szenved
tek. És most küldenek segítséget a 
Dardanellákhoz I

A Dardanelláknál

gazdag aratása van a halálnak. An
golok, franciák egyaránt pusztulnak. 
A nagy erőfeszítésnek semmi ered
ménye. A Times katonai kritikus'a 
súlyos hibának mondja az egész ex
pedíciót.

A francia harctéren

fontosabb esemény nem fordult elő.

Egyéb hírek.

Az orosz lapok arról értesítik ol
vasóikat, hogy a harctéren nemso
kára megjelennek a Japánok, mint 
az antant szövetségesei. — Odesszá
ban attól félnek, hogy a szövetsége
sek Odessza felé vonulnak. A város 
körül nagy tábori erősítéseket csinál
nak. — A francia hadseregben vál
tozások várhatók. Foche tábornokot 
Joffre vezérkari főnökévé nevezik ki. 
Több nyugdíjazott tábornokot vissza
helyeznek az aktiv szolgálatba.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére!

N E H É Z  Ó R A K .
A mi imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.
Irta: Kapi Béla.

9
Mi Atyánk . . .

A tanítványok várakozással tekin
tenek a Krisztusra. Mikor azu'án 
megcsendül ajakán az imádság kezdő 
szava: „Mi Atyánk ki vagy a meny- 
nyekben. . . tekintetük csodálkozóra 
válik. Mintha ajkukon egy néma kér
dés lebegne: „hogyan Uram, te azt 
mondod, hogy Atyánknak szólítsuk 
az Istent?“

Ott van Simon Péter és testvére 
András, Fülöp, Bertalan, János, a

szeretett tanítvány és a többiek mind. 
Az ószövetség tanításán nevelkedtek 
fel mindannyian. Az az Isten, kit ők 
megismertek, szigorú Isten volt, ki 
mennydörgés és villámlás között sűrű 
felhőkben jelent meg: „Én vagyok a 
te Urad Istened, boszúálló Isten va
gyok, a ki megbüntetem az atyák vét
két a fiákban harmad és negyed ízig.u' 
(II. Móz. 20, 5.) Ott ül arany tró
nusán, a felhők szolgálnak lábának 
zsámolyul. Kezében kétserpenyős 
mérleget tart s igazsággal méri ki az 
emberek büntetését. Hozzá nem te
kinthetett fel az ember szeme. Ne
vének még csak említésekor is (pedig 
az igazi nevét úgy se merték kiejteni),

borzadály ébredt az emberek lelkében 
s mint félő hit élt a szívekben az a 
tudat, hogy a ki az Istent meglátja 
az meghal. Elég volt annak a hegy
nek, hol az Úr tartózkodott, kézzel 
érintése s a vakmerő halállal bűn
hődött. (II. Móz. 19, 12.)

Csak a próféták látták néha más
nak. Azok előtt néha megjelent a 
szeretet sugaraitól megaranyozva, 
egy jóságos kép, a mennyei Atya 
képe. Az ószövetség evangélistája a 
kietlenné lett Jeruzsálem felett ke
sergő népet a „mennyei Atya“ ne
vével vigasztalja (Ézs. 63, 15—16; 
64, 7.) Az a csodálatos nagy lelki- 
erejű próféta pedig, ki a pörjét pusz-
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tító tűzből is korbácsot font, ha bün- 
tétett, de a. hideg sziklából is gyó
gyító balzsamot varázsolt, ha vígasz
talt, ennek a „mennyei Atyának“ 
nevével erősítette a fogságból sira
lommal hazatérő Izraelt. (Jerem. 31, 
9, Mat. 1, 6 ; 10.)

De ez mind csak álom volt. Egy 
sugár annak a távoli napnak fényé
ből, melyet évszázadok borongó köde 
takart el. Csak az „Isten embereinek“ 
lelkében ébredt fel ama messze idő 
világossága, mikor az emberek mind 
egyesülnek az Isten országában, 
mikor az Isten új szövetséget köt az 
ő népével s törvényét nem kőtáblákra, 
hanem a szívekbe írja. (Jer. 31, 31 ; 
33.)

Maga a nép csak azt a szigorú 
bírót ismerte, a kitől rettegve félt. Azt 
az Istent, kihez térden csúszva kö
zeledett, eltakart arcával, földre szeg- 
zett tekintettel.

És íme a Krisztus most azt mondja, 
hogy ezt a hatalmas, szigorú Istent 
úgy szólítsák: „Mi Atyánk I“

Mintha a tanítványok csodálkozó 
tekintete újra és újra kérdezné: váj
jon lehetséges-e ez Uram ?

Még János, a szeretett tanítvány

A z e g y h á z  k öréből.
Lelkészválasztás. A nagyszombati gyü

lekezet megüresedett második lelkészi állá
sára Janovicsek Árpád kiscsalomjai lelkészt 
választotta mpg Isten áldását kérjük gyü
lekezet és lelkész szövetségére!

Harangokból ágyúk. Gyurátz Ferenc 
dunántúli evang. püspök meleg hangú kör
levelet intézett gyülekezeteihez, s a honfiúi 
kötelességekre hivatkozva, felszólította, hogy 
legalább egy harangjukat ajánlják fel a 
honvédelemre. Bizton hisszük, hogy a fel
szólítás nem hangzik el hatástalanul. Gyü
lekezeteink hazaszeretete megújítja a régi 
nagy időket, midőn a harangok ágyukká 
alakultak át s a hazát, a nemzetet védel
mezték I

A kárpáti hajléktalanok részére János- 
házán adakoztak: Móritz Jenő 10 K, N.N. 5 K, 
Győrffy Gyuláné, özv. László Lajosné, Pé
ter Károlyné, B. A 2 — 2 K, Nagy Gyuláné, 
Kocsi Zsigmond, Szelestey József, Kücsány 
István, özv. Porkoláb Lajosné, László Dé
nes, Nagy Dénesné, Győrffy Elekné, Győrffy 
László, Baráth Józsefné, Szelestey Lászlóné, 
Baráth Lajosné, Mórocz Gyula, Szabó Ká
roly, László Gyula, Fülöp Sámuel, Bóbay 
Ignác, Káldos Károly 1 — 1 K, Végh Pálné, 
Győrffy Józsefné 60—60 f, Tompa Lászlóné, 
Szih Sámuel, ifiu Móritz Istvánná, Somogyi 
Józsefné, László Istvánná 50—50 f, Bakó 
Sámuel, N. N , Ambrus Mihályné, Ambrus

is csodálkozva tekint a Mesterre. Jól
lehet ő volt a tanítványok között a 
legfiatalabb, mégis ő tudott legtöbbet. 
Nemcsak a próféták iratait ismerte, 
hanem a bölcsészek és tudósok köny
veit is. Azok is sokat keresték-kut- 
tatták, kicsoda és micsoda az Isten. 
Adtak neki különféle nevet, adtak 
neki emberi testet, vágyó szívet, 
bűnre hajlandó lelket; elvont esz
mévé tették, a szépségben, a tökéle
tességben imádták, de Atyának senki 
se nevezte. Senki és sohase...

Óh micsoda boldogság ébredt szi
vükben, mikor megértették ennek 
az egy rövid szónak a teljes értel
mét 1. . .  Búcsúztak a régi imádság
tól és benne egy régi világtól! Be
léptek egy új világba, egy új imád
ság kezdő szavaival és azt mondták: 
Mi Atyánk I. . .

Mert ebben a rövid szóban egész 
világ rejlik, benne van az egész ke- 
resztyénség. Addig az embereknek 
csak istenük volt, azóta atyjuk van. 
Addig reszketve, félve imádkoztak, 
csak azóta imádkoznak szeretettel, 
gyermeki bizodalommal.

Mikor elmondjuk ezt a néhány szót: 
„Mi Atyánk“, jusson eszünkbe, hogy

Jánosné, Póeza Jánosné, Csönge István 
40—40 f, László Dávid, id. Mórocz Józsefné, 
Péter Mihály, Burtokovics Károly, Németh 
Józsefné, Nemes Józsefné, Nemes Károlyné, 
Mórotz Lajosné, Németh Lajosné 30—30 f, 
Balhási Böske, össze Lajosné, Lórántfy 
Lajosné, Barálh Ignác, Tóth Imre, Burján 
Sándorné, Horváth Mihály, Molnár Ferenc, 
Györkös József, Móritz Zsigmond, Döbrön- 
tey Gábor, László Dénes, Lévay Józsefné 
20—20 f, Baráth Józsefné, Marjar Tamás- 
né 10—10 f. A gyűjtést Győrfy Lídia (Boba) 
végezte.

Itthonról.
Hódolat a királynak. Magyarország 

vármegyéi és városai szeptember 2 án 
Bécsben mutatták be a királynak hódola
tukat A nagy küldöttséget Tisza István 
miniszterelnök vezette a király elé. A kül
döttséget Bécs városa nagy fénnyel fogadta 
s lelkesen ünnepelte. Bárcsak ez az ünnep
ség közelebb vezetne nemzetünk hűségének, 
hősiességének és nagy értékeinek elisme
réséh* z !

József főherceg levele egy béna ka
tonájához. Legendák járnak József főher
ceg szeretetéröl katonái iránt. Ezer és ezer 
apró dologból alakul ki a főhercegnek ez 
a h ire: ilyen apró dolog az a tábori leve
lezőlap is, mely most került kezünkbe és 
amelyre a szöveget és a címzést is József

ebben foglaltatik a mi vallásunk első 
és egyetlen tanítása : az Istenszere
tet. A Krisztus azért jött a földre, 
hogy ezt megtanuljuk s azért halt 
meg, hogy ezt igazán elmondhassuk.

Azóta is, óh de hányán bölcsel- 
kedtek az Istenről. Nagy tudósok a 
gondolatvilág eme nagy építőmesterei, 
csodálatos rendszereket építettek fel. 
Köteteket írtak, száz és száz lapon, 
ezer és ezer sorban magyarázgatták, 
hogy kicsoda ő és miben áll a mun
kája. De ebben a csodás palotában, 
ha mindjárt márványból van is ki
faragva minden szögietje, fázik a lel
künk és értetlenül nézünk magunk 
elé. Száz közül nem érti csak egy 
és a sok-sok ezer ember nem is tudja, 
hogy van.

De ezt a megszólítást: „Mi Atyánk“, 
megérti mindenki. A bölcs nem elég 
bölcs s a balga nem elég balga, hogy 
meg ne értse. Ez a megszólítás em
bernyelven van mondva, ezt meg
érti mindenki. Belenyúl a mi szivünkbe 
s ott játszik a legszentebb érzéseink 
húrjain. Oda lopódzik emlékezetünk 
világába s a múlt emlékei közül a 
legdrágábbakat költögeti álmukból. . .

főherceg irta, saját kezével. A feladó rova
tában ott van a neve: József főherceg, 
hadtestparancsnok. A címzést is ö irta : 
„Báli József Czecze, Fejérmegye“ és tőle 
való a szöveg is: „Köszönöm leveledet a 
jókívánatokkal. Igaz sajnálattal értesültem, 
hogy karodat elvesztetted. Tán lehet műkart 
csináltatni ? Mai postával száz koronát 
küldök neked, hogy családodnak vegyél 
rajta valamit. Nagyon jól emlékszem rád, 
beszéltem veled a szerb harctéren. Hogy 
hazádért karodat feláldoztad, arra büszke 
lehetsz és az Isten még meg fog áldani 
érte. Üdvözöl volt hadosztályparancsnokod: 
József lőherceg.“

Hogyne szeretnék az ilyen vezért a 
katonai I

Áruminta-forgalom a tábori postán.
A tábori áruminta-forgalomba újabban a 
48„ 65., 73., 98, 157., 170., 328. és 329. 
számú tábori postákat is bevonták. A 26.,
31., 77., 90., 96., 97 , 105., 107., 108., 126.,
130., 140., 143, 154., 155., 158,160., 201.,
211., 504. és 506. számú tábori postákkal 
szemben az áruminta-forgalom augusztus 
31-én megszűnt.

Lefoglalják a salétromkészleteket.
Á magyar kormány a meglévő 100 kg.-nyi, 
vagy ennél nagyobb salétromot lefoglalta.

Érdekes üzenet orosz fogságból. Orosz 
fogságban sínylődő vitézeinktől nap-nap 
után érkeznek híradások, amelyek a cen
zúrát leleményes módon kijátszva, hü képet 
adnak véreink helyzetéről. Egy ilyen érdekes
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táviratot küldött haza Németh Sándor 
ostffyasszonyfai evang. tanító, aki közel 
kilenc hónapja a Szibéria Nikols-Ussuriski- 
ben eszi a fogság keserű kenyerét. Németh 
Sándor a következőket í r ja : Habé Kelesz 
(ha béke lesz) megérkezik, akár jól érzi m a
gát, akár rosszul, sürgönyözzetek. Erre a 
fogoly tanító hitvese a következő távirati 
választ küldte : Mi is egészségesek vagyunk. 
Kelesz Abé nagybátyánk, (fordítva béke 
lesz) nagyon jól dolgozik érdekünkben, de 
még nem érkezett meg.“

Honvédsir a kraszniki temetőben. 
Egy magyar katona, aki most orosz földön 
harcol, a kraszniki temetőben a következő 
sírfeliratot találta egy keresztfán:

In Memóriám I
A kraszniki dombok testünk temetője. 
Innen szállt a lelkünk a csillagos égbe, 
Sirhantunk a szellő öleli, csókolja,
Mezei virágot hord rajta koszorúba.
Nagy orosz földnek itt minden kicsi rögje, 
Vérünktől harmatos, vérünkkel bevetve, 
Sarjadjon belőle diadalmas béke 
S a magyar honvédek örök dicsősége. 

1915. július hónap 18. 40 halott.
Rokkantak iskolái. A miniszterelnök 

a Csonkitott és Béna Katonákat Gondozó 
Bizottság utján utókezelő gyógyító-intéze
teket, mesterséges testrészeket előállító 
műhelyeket és rokkant iskolákat szervezett. 
Az utókezelő gyógyítóintézetek célja, hogy 
azoknak a hadisérülteknek egészségét, akik 
a rendes kórházi kezelés után bénák ma
radnak, sebészeti utókezeléssel, gyógyító
tornával és gyógyítófürdőkkel helyreállítsák. 
A mesterséges testrészeket előállító műhe
lyek célja, hogy azokat a katonákat, akik 
a háborúban szenvedett sebesülés követ
keztében valamelyik testrészüket elvesztet
ték, mesterséges testrésszel lássák el. Az 
oktatási intézetek célja ismét, hogy mind
azokat, akik bénaságuk, vagy csonkaságuk 
miatt a polgári életben eddigi foglalkozá
sukat elvesztették, olyan pályára képezzék 
ki, mellyel testi fogyatkozásukkal is kere
setképesek maradnak Az ebben a háború
ban megsérültek és a katonaságtól végképp 
elbocsátottak e jótéteményekben egészen 
ingyen részesülnek, ha mielőbb jelentkez
nek. A háború után jelentkezőket már nem 
veszik figyelembe. A Csonkitott, Béna és 
Belbeteg Katonákat Gondozó Hivatal szep
tember 1-én kezdi meg működését. Címe : 
Budapest, Országház, VII. kapu, III. bizott
sági terem.

A rokkant hadifoglyok hazatérése.
Végre sikerült a katonai szolgálatra képte
len hadifoglyok kicserélését megkezdeni. 
A két első fogoly szállítmány meg is érkezett 
Svéd-országon keresztül. Mindenütt nagy 
ünnepélyességgel fogadták őket. Ez alka
lommal Gusztáv király táviratban fejezte 
ki örömét és megelégedését Ferenc József 
királynak, Vilmos császárnak, valamint az 
orosz cárnak azon, hogy ő és a svéd nép 
a humanitás e művében közreműködhettek. 
Az uralkodók válásztávirataiban a legme
legebb szavakkal fejezték ki hálájukat a 
királynak és a svéd népnek.

A halott katona levele. Egy levéllel, 
amelyet egy szegedi tanyai asszony kapott 
a harctérről, ismét gazdagabb az a fényes 
gyűjtemény, mely örök tanúsága marad a 
magyar katona önfeláldozó hazaszereteté
nek. A megható tartalmú levél a következő: 

írtam  május 8 án a Kárpátokban, dél
ben. Végbúcsum. Kedves barátom, ki majd 
rátalálsz levelemre, ha már én halott le

szek, küldd haza a feleségemnek. Kedves 
feleségem, ha itt meg kell halnom, legyen 
Isten akarata szerin t: én bármely órában 
kész vagyok meghalni hazámért. Mégis fáj 
a válás tőletek így fiatal korban. De nyu
godjál meg a jó Isten végzésében, mert 
első a Haza. Csak arra kérd az Istent, 
hogy találkozhassunk az égben. Tőled is 
búcsúzom, édes kis fiacskám, tőletek, ro
konaim. A jó Isten veletek 
Bodor Panni édes párom, ne sirassál engemet, 
Hazánkért kellett áldoznom katona életemet, 
Édes jo Istenem, ne hagyj el engemet 1

A n a g y v ilá g b ó l.
A pápa békelevele Wilsonhoz. Gip- 

pons amerikai bibornok átadta Wilson el
nöknek a pápa levelét, amely a béke kér
déséről szól.

Egy hős pilótánk temetése az oro
szoknál. Kovács Zénó pilótatiszt, aki re
püléseivel réme volt az orösz tábornak, 
nemrég hősi halált halt az orosz harctéren. 
Egyik hőstársával együtt érte az ellenség 
golyója és mint most kiderült, az oroszok 
őt, mint ismeretlen társá t hősöket megil
lető tisztelettel temették el. Csernovic tá 
jékán ugyanis orosz repülök nemrég leve
let és fényképet dobtak le, a mi csapata
inkhoz. Kitűnik ezekből hogy Kovács Zénó 
és társa repülőgépének a motorja éppen 
az orosz állások fölött romlott el s így 
kénytelenek voltak orosz területen leszál- 
lani. Itt a túlerővel harcba keveredtek és 
mint a ledobott német nyelven megírt 
orosz levél írja, igazi hősökként estek el 
és az oroszok katonai pompával temették 
el őket. A ledobott fényképek egyikén lát
ható a temetési menet, a másikon a ko
porsónak sirbatétele, a harmadikon pedig 
az orosz katonaság tisztelgése a felhantolt 
és repülőgép-csavarokból összeállított ke
reszttel díszített sírnál.

Olaszország júliusi hadiköltsége. Mi
lánóból Írják, hogy az olasz kincstár julius 
81-én a következő háborús kiadásokról 
tett jelentést. A szárazföldi hadsereg 460 
milliót, a tengerészeti különítmény 50 mil
liót, a gyarmatügy 69 milliót, összesen 579 
millió lírát emésztett föl. Nem szabad azon
ban számításon kívül hagyni, hogy sok 
szállításért még nem fizettek, mert kiegyen
lítését elhalasztották. Ebből kitűnik, hogy 
az olasz háborús kiadás a fölhozottnál 
jóval több. A kincstári kimutatásból még 
az is látható, hogy a bankjegyforgalomnak 
amely júliusban 1634 millió líráról 1859 
millióra emelkedett, csak részben van fö- 
dözete és körülbelül függő államadóságnak 
tekintendő A bankjegyforgalom gyarapo
dásával függ össze a külföldi váltónak az 
emelkedése, amelyet az olasz piacon már 
a múlt hónapban tapasztaltak.

A harmadik német kölcsön. Berlinből 
jelentik: A harmadik hadikölcsön jegyzé
sére való fölhívás megjelent A kölcsön 
ismét öt százalékos és 1924 október 1 éig 
föl nem mondható.

Föllázadt indiai csapatok. Marseilles- 
ben indiai csapatok föllázadtak és tisztjei
ket megölték.

Az oroszok saját katonáikat irtják.
Egy nagy lap írja a következő szörnyűsé
geket : A Lavena szakaszon folyó harcban 
egyszer csak váratlanul be kellett szüntetni 
tüzérségünk munkáját és pedig a következő 
sajátszerü okból: A messzelátón világosan

kivehető volt, hogy az orosz rajvonal mö 
gött egy újabb rajvonal fejlődött föl, mely 
az első rajvonalat tűz alá fogta. Kezdetben 
azt hittük, hogy a mi katonáink kerültek az 
orosz rajvonal mögé s most azok dolgoz
nak, azonban nagy meglepetésünkre csak
hamar észrevettük, hogy az első orosz 
raj vonal nem csinál frontot a háta mögött 
levő ellen. Figyelmes vizsgálat után rá jö t
tünk, hogy a második vonal is orosz, mely 
azért lőtt bele az elül levőkbe, hogy ro
ham ra kényszerítse őket ellenünk Erről a 
rettentő eljárásról már volt tudomásunk 
a foglyok elbeszéléséből; most hát magunk 
is meggyőződhettünk róla. — Egy másik, 
talán még borzalmassabb esetnek a szom
széd gyalogos dandár volt a tanúja. Itt az 
oroszok mintegy 600 méternyire feküdtek 
a mi frontunk előtt. Egyetlen egynek sem 
látszott ki a feje az árokból. Egyszer csak 
öt orosz jelenik mag a lövőárok peremén 
és kezd fegyvergyakorlatokat végezni, a 
legkedvezőbb célpontot kínálva fegyvere
inknek. A mieink lőnek is, mire négy orosz 
elesik, az ötödik pedig beleugrik az árokba, 
a honnan azonban ismét kidobják, mire 
újból visszaugrik s így tovább még néhány
szor. Este jelentik, hogy egy orosz szökött 
katona érkezett, kinek hiányzik egyik ujja 
a balkezén. Ez elmondta, hogy őket ötüket 
büntetésből tették ki az árokból, arra kény
szerítve, hogy a német fegyverek előtt fegy
verfogást gyakoroljanak. A németek kettőt 
agyonlőttek, kettőt súlyosan megsebesítet
tek, néki pedig, mert ismételten visszaugrott 
árokba, az altiszt levágta az egyik ujját. 
Ezért most megszökött. Ettől kezdve hiába 
gyakorlatoztattak az oroszok az árok szé- 
léD, a németek nem lőttek a szerencsétle
nekre. Nem óhajtottak végrehajtói lenni a 
barbár Ítéletnek.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik ott a  legfőbb kincs.
Tanyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

szept. 12. v a sá rn a p , Példbesz. 1, 10—33.
„ 13. hétfő, » 2.
„ 14. kedd, J» 3, 1—12.
„ 15. szerda, V 3, 13—33.
„ 16. csütört., y> 4.
,  17. péntek, * 5, 6 -2 2 .
,  18. szombat, 2. Sám. 21,. 8— 14.

Pályázat.
Nemescsói (Kőszeg mellett) osztat

lan, magyar nyelvű népiskolánknál, 
katonai szolgálatot teljesítő tanítónk 
helyettesítésére, olyan evang. vallásu 
tanítónőt szeretnénk a háború végéig 
alkalmazni, aki legalább egy kicsit 
orgonálni is tud. Fizetése: egy búto
rozott szoba a szükséges téli fűtő
anyaggal, de ágynemű nélkül, és évi 
800 korona. Az állást október 1-én 
kellene elfoglalni. Jelentkezést szept. 
20 ig kér a nemescsói lelkészi hivatal.
Budakeszy Weöres István Éder József

felügyelő. lelkész.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M : Gyárik György: A lélek útján. (Vers.) — Mészáros István: Tanév kezdetén. — Tanítók árváiért. — Szomory Emit: 
Az ezredes szíve. — Kapi Béla: Láthatatlan kéz. — Nehéz órák. Napi Béla: Mi Atyánk . . . — Világháborn eseményei. —

Ország-Világ.

R lélek útján.
Világíts lelkem félhomályán át, 
Világíts bűvös hajnali fény. 
Légy te útjelzőm, légy te vezérem 
fiz Élet viharhányt tengerén!

Vezess, a bűn mocsarától távol... 
És támogass, ha ingadozom.
S ha majd utak kereszteződnek: 
Segélj maradnom egy úton.

Egy úton járok, s ez a lélek útja! 
S a lélek útján nem veszhetek el. 
Lehet az éltem küzdelmektől

[terhes,
fi hit erősít, — s Istenhez emel!

Győrik György.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Úgy fizessen számára elő a 
^ARa NGSZÓRA.  Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Tanév kezdetén.
I r ta : Mészáros István.

Szeptember hó elsejével feltárul
tak az iskolák ajtai. A középiskolák 
növendékei elutaztak a városokba; 
elkísérte őket az édes apai és édes 
anyai intés, buzdítás és imádság. 
Benépesülnek a falusi tantermek is. 
Megindul a nevelés és tanítás mun
kája. Fájdalommal gondolunk azon
ban arra, hogy az új tanév sem nyíl
hat meg rendes viszonyok között. 
Az iskolák, a tanítás és nevelés ügye 
eléggé megérezték már a múlt évben 
is a háború káros, zsibbasztó hatá
sát. Mégis akkor, mikor a létező 
viszonyokhoz mértük a tanítást és 
népnevelést, mert még e fontos kér
désben is azt tartottuk: „a haza 
minden előtt / ‘, akkor reményeltük azt, 
hogy mire beáll az uj tanév, meg
lesz az annyira óhajtott béke is, amely 
mint mindennek, úgy a tanításnak 
és a tanuló munkájának is feltétele. 
Csalódtunk. És csalódásunk annál 
fájóbb, mert a háború már gyerme
keinkben érint bennünket. A közép
iskola utolsó évfolyamaiból már szá
mosán vannak ott, hol helyt állni

férfi erejére, férfi bátorságára van 
szükség. De a magyar tanuló ifjú
ság sohasem habozott fegyvert fogni, 
mikor veszélyben volt a haza. Ott 
vannak most is, száz halál leselke
dik rájuk, de rendíthetlenek, mert 
most ez a kötelesség. A haza minden 
előtt! Édes szüléje fájdalommal gon
dol arra, hogy tanulói pályája meg
szakadt; ezerszer kisérti annak gon
dolata, hogy hátha örökre félbesza
kadt, hátha a szeretett ifjú sohasem 
tér vissza a szülői házba, az isko
lába . . .  És a gyermekét forrón 
szerető szülő, a fiának jövőjéért re
megő apa és anya most mégis azt 
mondja: A haza minden előtt I 

Az elemi iskolák nagyobb tanulói 
sem látogathatják az iskolát zavar
talanul. Apáik, bátyjaik letették a 
munka eszközeit, a hon védelmére 
kardot kötöttek; az ő munkájukat 
most a gyermekek végezik. Akár
hány helyen elárvult az iskola is, 
mert a lelke, a tanító maga elment 
harcba-háboruba; megmutatni, bebi
zonyítani, amit annyiszor annyi nem
zedéknek hirdetett, lelkére kötött: 
a hazáért nemcsak élni, hanem meg
halni is kötelesség.
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Egy különbség azonban mégis van 
a múlt tanév és az új tanév kezdete 
között. Tavaly ilyenkor határainkon 
állt az ellenség megszámlálhatatlan 
serege; át-áttört országunk szorosain, 
veszélyeztetve nemzetünk ezeréves 
létét, szabadságát. Most annyi dicső
séges harcok után, melyekben régi 
fényében ragyogott a magyar vitéz
ség, határainktól távol, saját orszáj 
gának szivében verik a magyar apák, 
a magyar ifjak, az ellenséges sere
get. Verik őket, üldözik őket, hogy 
itthon nyugodtabbak legyenek a ke
délyek, hogy iskolába járhassanak 
gyermekeik, hogy az ő kedveseiknek 
hajszála se görbüljön meg, bár kö
röskörül megmozdult, reng a föld.

Azért mindenütt, ahol a tanitás 
leküzdhetetlen akadályba nem ütkö
zik, ahol újra megindul a munka; 
ahol tanítók lábaihoz tanítványok 
telepednek, ahol szülők iskolába ki
sérik gyermekeiket, bár csak a kiseb
beket is, ott szálljon a szülők, a 
tanítók, első hálaszava az égre fel: 
Te tetted ezt óh Isten! Kegyelmes 
voltál és vagy nemzetünkhöz. Bizo
nyul „ami magzataink bírják örök
ségül e földet, mert tudomány és 
vallásosságban neveltetnek“ még most 
harcok, békétlenség idején is. Hála 
Neked! De emlékezzünk a tanév 
kezdetén hálás szívvel azokra a hő
sökre is, kik nem engedték meg, 
hogy ellenség rombolja le iskoláinkat, 
kik vitézségükkel, vérük hullásával, 
éltük feláldozásával lehetővé tették 
azt, hogy a kegyetlen ellenségtől 
halálra Ítélt Magyarországban még 
háború idején, fegyverzörej, ágyu- 
dörgés közt sem hallgat a tudomány, 
még e világfelfordulásban sem szü
netel a nevelés és oktatás munkája.

És tanítsuk meg e kettős hálára 
gyermekeinket is. Kössük lelkűkre 
az Isten iránti hálát s neveljük őket 
a hősök megbecsülésére, tiszteletére. 
Különben is e szörnyű idők reámu
tattak arra, hogy csak azok az embe
rek állják meg helyüket az ily nagy
mérvű megpróbáltatások között, akik 
rendíthetetlenül bíznak az Istenben 
és szeretik minden földi dolog felett 
hazájukat, amelyhez való ragaszko
dás szüli a hősöket, a sok, életét 
feláldozót ezekben a történelmi napok
ban is. Iskoláinkat a tudomány mel
lett eddig is Istenért és hazáért épí
tettük ; a nevelésben idáig is a leg
fontosabbnak tartottuk gyermekeink, 
ifjaink valláserkölcsi és hazafias ne
velését; a mai idők meg arra taní
tanak, hogy a jövőben még fokozot
tabb mértékben kell ezt tennünk.

Tanítók árváiért!
A felhívás: gyűjtsünk alapot a 

harctéren elesett hős evangélikus taní
tók árváinak segélyezésére, mindenütt 
lelkes viszhangra talált. Árván ma
radt családok siralma, apát kereső 
gyermekek zokogása belekiált az 
itthonlevők lelkiismeretébe. Az embe
rek megértik, hogy itt igazán az ő 
kötelességükről s az ő áldozatkész
ségükről van szó. Mert vájjon kicsoda 
is gondolna a harctéren elesett evan
gélikus tanítók árváira? Az állam, a 
társadalom ? Nem I Ezek megteszik 
ugyan a magukét, de természetsze
rűleg egyetemes, általánps feladatokat 
igyekeznek megoldani. És akármeny- 
nyit tegyenek is, minden szervezetnek 
megmarad a maga kötelessége, hogy 
saját tagjairól s azok hátramaradott
jairól gondoskodjék! A mi köteles
ségünket se végezheti el senki se 
helyettünk!

Évangélikus testvéreink I Ez a mun
ka igazán ránk vár I Az evang. taní
tók özvegyeinek sorsát megkönnyíteni, 
a tanítók árváinak könnyét letörölni, 
neveltetésüket megkönnyíteni, igazán 
a mi feladatúnk I

Tompa Mihály kissomlyói lelkész- 
testvérünk a következőt írja: „A
Harangszóban a harctéren hősi halált 
halt tanítók özvegyei és árvái érde
kében írt felhívásod szívemből szólt. 
A múlt hónap végén esett el az én 
gyülekezetemnek egyik tanítója: H. 
E., özvegyet és 5 kicsi árvát hagyva 
maga után nehéz gondban. Mert 
abból a 400 koronából, amit az öz
vegy az államtól kap, ha még ehez 
azt a pár száz koronát hozzászámít
juk is, amit a gyermekek neveltetése 
címen adnak neki, a mai drága vi
lágban nem megélni, de meghalni 
sem lehet. Pedig hányán lesznek, 
akik még ennyit sem kapnak, sőt 
hányán lesznek, akik egyáltalán sem- 
mitsem kapnak, mert férjük még nem 
volt 10 éves tanító.“

Mennyi szomorú igazság I És meny
nyi áldozatkészségre hívó kötelesség I 

Első heti gyűjtésünkről a követke
zőkben számolunk b e :

H a ra n g s z ó .......................................100 K.
Körmendi evang. gyülekezet . 100 „
Kissomlyói ev. gyülekezet . 30 „
Tompa Mihály kissomlyói ev. 1. 20 „
Nádasdi evang. gyülekezet . 20 „
Nádasdi hívek gyűjtése '. . 68 „
Nádasdról adakoztak : idősb Csapó Fe

renc 7 K, Mesterházy Imre tanító, Mesterhá- 
zyné Nagy Irén tanítónő, ifjú Csapó Mihály 
6—5 K, Nagy Bálint tanító, Nagy Bálintné, 
Horváth József, Nagy János, idősb Csapó Já
nos, idősb Farkas Jó/.sef, Szabó József, Nagy 
Ferenc, Csapó István, Csapó Sándor, Markó

Mihály, Simon Ágoston, Szabó György, ifjú 
Farkas József 2—2 R, Tóth János 1'20 K, Szabó 
János, Tóth József, Kozmits István, Kozmits 
Ferenc, Gaál András, Csapó György, Baján 
János, Patona József, Károlyi Mihály, Pé
ter Mihály, Péter István, Szűkíts Ferenc, 
Károlyi István 1—1 K, Tóth István, Káro
lyi Kálmán 50—50 f, Szabó Ferenc, Hideg 
Ferenc, Nagy József 40—40 f, Károlyi 
Sándor, Födes György 30—30 f, Károlyi 
Ferencné, Szabó Gyula, Földes Ferenc, 
Szakáll György 20—20 f, Mihályi József, 
Csapó Sándorné 10—10 f. összesen : 68 K.

Körmendről a következők adakoztak: Kapi 
Béla lelkész, Kováts Sándorné, dr. Hübner 
J. 20 —20 K, özv. Turcsányi Andorné, Tur- 
csányi Zoltán 10 -1 0  K, Kapi Gyula, Magda, 
Vilma és Kató 6 K, Flieger Ede, Kluge Pál, 
Krautsack Henrik, Ebenspanger Rezső, Lang 
Rezső, Hacker János 5—6 K, Preidt Mihály, 
Sándor Ferenc 3—3 K, özv. Bognár Yil- 
mosné, özv. Kluge Pálné, özv. Lülik La- 
josné, Porcz Mari, Ernst Andrásné, özv. 
Hering Lajosné, Donner Géza, Zwiefel 
János 2—2 K, Szocsics Mihályné, Szocsics 
Vilmosné 1—1 K. Összesen 140 K.

Hegyháthodászi gyülekezetben a tanítók 
árváinak összegyűlt 31'40 K, a következők 
adományaiból: Kercsmár Mihály (csen), 
Ábrahám György, Tóth Ferenc, Horváth 
Bálint, Agg János öreg, Ábrahám József 
(kis), Kercsmár Mihály ifj. 2—2 K, Horváth 
Mária, Szukics Györgyné, Bonczó János, 
Agg József, Bertái Jánosné, Tóth Gyula
1— 1 K, Szabó János, Kercsmár Lajosné 
80—80 f, Nagy Ferencné 70 f, Agg Mi
hályné, Ábrahám János 60 — 60 f. Agg Szi
dónia, Gál Ferenc, Ábrahám Mihály, Ge
rencsér Mihály, Kercsmár János, Kercsmár 
Aranka 40—40 f, Horváth Mihályné, Hor- j 
váth Ferencné, Agg Ferencné, Baján Sán
dorné, Ábrahám Sándor, Franc Jánosné, 
Kovács Lajosné 30—30 f, Gerencsér Ist
vánná, Gerencsér Pálné, Ágg István, Agg 
Rozi Kovács Istvánné, Ábrahám József, 
(nagy) Agg Mári, Kercsmár Ferencné, 
Kercsmár Józsefné, Horváth Sándorné, 
Horváth Irén, Horváth Lajos, Sipos Jánosné, 
Kercsmár Sándorné, Kovács István, Nagy 
Judith 20—20 f, Simon Ferencné, Bencze 
Jánosné, Hajba Juli, Agg Mihályné, Sipos 
Juli 10—10 f. összesen: 3P40 K.

N. N. Pozsony 20 K, özv. Berzsenyi 
Gyuláné Keszthely 5 K, özv. Görög La
josné Balatonfttred 2 K, Asbóth József és 
családja Sopron 2 K, Pitze Gusztáv áll. 
elölj Zalalövő 5 K, Pitze Iluska és Gusz- 
tika Zalalövő megtakarított perselypénzüket
2- 24 K, A nemespátrói ev. egyházközség 
30 K, A nemespátrói ev. nőegylet 10 K, 
Nemesládonyból a következők adakoztak: 
Szalay Pál ev. tanító és neje 10 K, Molnár 
Jánosné és Perenyei Ferencné 1—1 K, |  
Dómján Istvánné 60 f, Teke Jánosné, Mo- 
gyorósy Pálné, Takács József és Barcza 
Dénes 50—50 f, Perenyei Jánosné és Joós 
Györgyné 40—40 f, Erős Józsefné 30 f, 
Horváth József alsó, Horváth István alsó, 
Horváth Samuné, Kiss Lajosné, Esze Mi
hályné, Sárossy Sándorné, Ments József, 
Horváth Sándorné, Hettinger Istvánné, 
Ments Istvánné, Moór Sámuelné, Csuka 
Istvánné és Ments Lajosné 20—20 f.

N. N. Modor 3 K, Posch Zsigmondné 
Keszthely 10 K, Schréter Károly Dombóvár 
4 K, Cséry Kálmán Dombóvár 2 K, Próba! 
Ferenc és neje Dombóvár 4 K. összesen!
94 54 K.

Eddigi gyűjtésünk: 626 94 K.
A nemes ügyet olvasóink szíves 

pártfogásába ajánljuk.
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Az ezredes szíve.
I r ta : Szomory Emil.*)

Egyszer Chyrovnál, utoljára, még 
április végén, a Kárpátokban talál
koztam a debreceni honvédezredessel, 
akit úgy hívtak: a rohamezredes, 
der Sturmoberst. Azért kapta ezt a 
megtisztelő elnevezést, mert ő meg 
a dandára volt legelői, amikor a leg
nehezebb feladatot kellett megoldani, 
a legelkeseredettebbet egyben, amikor 
arról volt szó, hogy olyan állásából 
muszáj kidobni az oroszt, amelybe, 
úgy tetszett, már örökre befészkelte 
magát. Akkor került sor a Sturmo- 
berstre, aki ezredes létére is legelői 
rohant az ötven egynéhány eszten
dejével és az éles Rajta-Rajta kom
mandója nyomán ezrek meg ezrek 
halálhörgése fakadt.

A szíve, az ilyen elszánt katonának 
a szíve, természetesen nem lehetett 
vajból és az ezredes sohasem is büsz
kélkedett vele, hogy elnéző és gyen
géd és hogy Puccini muzsikájára 
reagál. Egy háborús katona tetőtől- 
talpig, ahogy a könyvben áll, habo
zás és kímélet nélkül való és érdemes 
célért minden pillanatban kész meg
halni.

Hetek és hónapok legvéresebb csa
tái, rémes küzdelmei alatt az ezredes
nek, a Sturmoberst-nek nem görbült 
meg a hajaszála sem. Jobbra-balra 
tőle elhullottak a legjobb honvédéi, 
de őt csodálatoskép elkerülte a golyó. 
Legendák keringtek már róla a tiszt
társai között és a legénység úgy 
nézett fel rá, mint egy szentre, akinek 
testét meg fogja a tüzes acél.

— Ezredes uram, — kérdeztem 
tőle a Kárpátokban — hát mondja, 
mégis hogy csinálja?

A magas, szikár alakja, melyet 
ugyanolyan komisz mundér fedett, 
mint akármelyik honvéd közlegényét, 
egész valójában remegett, úgy ne
vetett.

— Hát téged is felültettek, öcsém, 
ezzel a bolondsággal ? Éppen úgy 
elpusztulhatok én is, mint bárki kö
zülünk, és ha mégis nehezebben, 
csak egy az oka, hogy helyén van

*) Mutató a szerzőnek a „Havasi gyopár“ 
dmü fizetéből. Ára 60 fillér.

a szívem és ugyanolyan nyugodtan 
ver az ágyútüzben is, mint odahaza 
Debrecenben.

Aztán elbúcsúztam a derék ezre
destől, jöttem vissza a Kárpátokból 
a mi hadiszállásunkra és azóta nem 
hallottam semmit felőle.

II.
Az olasz hadszíntérre érkezve, 

második kirándulásunkul egy honvéd
ezred volt megnevezve. Odaérve, az 
ezredes után érdeklődtem. A nevét 
meghalva, a tisztek egyszerre kér
dezték :

— Hogyan, hát ismeri?
— A Sturmoberstet ki ne ismerné, 

aki valaha honvédeknél járt. Mi van 
vele ?

— Itt van már megint a legmaga- 
gasabb hegyek között.

— Már megint ? Hát hol volt ed
dig, ha kérdeznem szabad?

— Egy kicsit a másvilágon. . .
— Mégis, hogyan történt?
— Hosszú elmondani, mi minden 

esett meg vele és hogy került vissza 
ismét hozzánk a Sturmoberst, nem 
is egyszer, kétszer a másvilágról.

— No, beszéljék el kérem.. .
— Hetek óta hiába próbáltunk 

bevenni egy magaslatot. A muszkák 
nem mozdultak a világ minden kin
cséért sem, úgy beásták magukat, 
hogy még a tüzérség se tudta őket 
megpuhítani. Végre a generális elhi
vatta az ezredest. Elmondta neki 
szép sorjában, miről van szó. A 
Sturmoberst hat óra időt kért, hogy 
kipihentesse honvédjeit és alaposan 
jóltartsa őket. Akkor aztán haptákot 
vágott:

— Generális uram, — így Ígérte 
— holnap estére a magaslat a mienk.

Be is váltotta a szavát, de nagy 
árat kellett fizetnie érte. Sok derék 
honvédünk pusztult el a gyilkos ro
hamnál és a Sturmoberstet is haldo
kolva hozták be az ezredhez. Az 
egész mellkasát feltépte egy gránát, 
a bordái eltörtek és közöttük mint 
véres tömlő lógott ki a szíve.

Letettük egy szalmaaljra és ahogy 
ott feküdt szegény, megtört szemek
kel és a testén kívül dobogó szívével, 
nem adtunk volna az egész becsüle
tes életéért két garast.

Aztán jött a generális és formáli
san búcsút vett a legderekabb tiszt
jétől. Lehajolt hozzá a fekvőhelyéhez 
és percekig szorongatta a nedves 
kezét. Már a feldpátert is előkerítet
ték és percről-percre vártuk a halált. 
De a rohamezredes bírókra ment vele 
és nem engedett. Egy fiatal doktor 
volt nálunk, azt hivatta.

— Hallod-e, doktor, — így szólt 
hozzá — van-e ráspolyod?

— Ráspolyom ? Minek ?
— Hát csak annnak, öcsém, hogy 

ráspolyozd le ennek az eltört bor
dámnak a hegyes végét, mert úgy 
szúrja a tüdőmet, hogy mindjárt 
megfulladok.

A doktor habozott; azt hitte már 
delirizál a Sturmoberst és meg sem 
mozdult. Ekkor az ezredes a kinnlógó 
szívével rákiáltott:

— Hozzad, öcsém, azt a ráspolyt, 
mert ha nem hozod, istenuccse az 
lesz az utolsó ténykedésem, hogy 
felköttetlek.

Ahogy jött ki a doktor a szobából, 
körülfogtuk.

— No, mi van vele ? — kérdeztük.
— Még agonizál szegény — felelte 

az orvos és rohant a ráspolyért, hogy 
még életben találja azt, aki rendelte.

A Sturmoberst pedig, alighogy a 
doktor visszajött, kiegyenesedett a 
szalmából készült fekvőhelyén és 
odatartva a törött bordáját, azt, ame
lyik a tüdejét szurkálta, ráparancsolt:

— Ezt az istentelent, ennek a he
gyét faragd simára.

Negyedóra hosszat tartott a műtét, 
— egy félóráig, amíg a doktor me
gint előkerült. Ismét közrefogtuk:

— Beszélj no, sokat szenvedett ?
Ezúttal a doktor még annyi időt

sem vett magának, hogy feleljen. 
Szaladt az etappenkommandánshoz, 
kocsit kért tőle.

— A leggyorsabban két lovat tes
sék betogatni — dadogta — és jó 
sok szénát, szalmát a szekér aljára. 
És legfeljebb öt perc alatt ott álljon 
a kocsi az ezredes lakása előtt, ha 
csakugyan meg akarja élni a főhad
nagy úr a háború végét.

Az etappen-kommandans egy jász- 
kun-huszárfőhadnagy volt, akinek 
Chyrovnál rövidebbre lőtték az egyik 
lábát a másiknál és mint frontszol-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 44

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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gálatra alkalmatlant transzferálták 
hozzánk.

— Lovat, kocsit akarsz ? — kér
dezte. — Kinek, minek, megőrültél?

— Amit mondtam, mondtam, fő
hadnagy úr, még csak azt ajánjom, 
hogy egyszeribe ott legyen az a fO' 
gat, mert a Sturmoberst haza akar 
menni Debrecenbe.

— Hogyan, hát az ezredes még él ?
— Azt gondolom, már nem soká. . .  

De azt a kocsit kérem gyorsan.
A főhadnagy befogatott, felültetett 

a bakra egy trénkatonát és szigorúan 
meghagyta neki, gyakran nézzen 
hátra útközben és mihelyst az utasa 
meghalt, forduljon meg és erős üge
tésben jöjjön vissza, mert nagy szük
ség van e mozgalmas órákban ko
csira, lóra.

Nem sokkal utóbb beemelték a 
rohamezredest a szekérre. A szívét 
a jobbkezével tartotta, hogy oda ne 
ütődjék semmihez. Azt se engedte, 
hogy doktor vagy bárki tiszttársai 
közül vele menjen. Egyedül ment a 
a hűséges szolgájával, aki már-már 
elhagyatottan ült a trénkatona mellett. 
És a vastag szénaalmon tágra me
redt szemekkel feküdt az ezredes és 
nagy testi fájdalmain túl főként azért 
szenvedett, hogy ott kell hagynia a 
csatateret.

III.
Eleinte csak lépésben haladt a sze

kér és a trénkatona, utasításához hí
ven, majdnem percenként hátratekin
tett, hogy él-e még a darabokra szag
gatott utasa. Az ezredes ajkába ha
rapott, hogy fel ne ordítson éles 
fájdalmában, melyet a döcögős szekér 
minden kerékforgása még fokozott. 
De csakhamar megszokta ezt a száz
szoros nyomorúságot is és amikor a 
trénkatona megint hátranézett érdek
lődni, hogy visszafordulhat-e már, a 
Sturmobest rárivalt:

— Mit bámészkodsz, hajts, amilyen 
gyorsan csak lehet, mert ha kiveszem 
a kezedből a gyeplőt, holtod napjáig 
megemlegeted.

Hosszúra nyúlt a furvézer ábrá
zata e váratlan rendelkezésre, a lo
vak közé vágott, melyek már nem 
is ügetésben, galoppban igyekeztek 
előre a hepehupás utón, ahol ekkor 
debreceni honvédek vonultak fel vi
rágos magyar zászlóval, bokrétával 
a sapkájuk mellett és nem sejtették, 
hogy a vágtató szekéren, amelynek 
hirtelen kitértek, az ő szeretett ez
redesüket viszik, meg külön a szívét, 
amelyet a tenyerével tartogatott, hogy 
az országutra ne hulljon.

Délben indult el a szekér, még 
csak be sem esteledett, amikor a taj
tékzó lovak a vasúti végállomásnál 
megállapodtak. Az ezredest és a széna
aljat, melyen idáig feküdt, átrak
ták egy vagonra, amelyen lovakat 
hoztak volt és az éppen indulófélben 
lévő tehervonat vitte magával, egye
lőre bizonytalan cél felé.

Két nap és két éjjel utazott étlen- 
szomjan a Sturmoberst, amig akadt 
olyan vonat amelynek személyszá- 
litó kocsija is volt. Akkor aztán azon 
elhelyezték és kívül krétával ráírták: 
Reservirt!! Debrecenbe 1 Egy vonat
ról átkapcsolták a másikra a kocsit 
és végre nagynehezen valahogy mé
gis megérkezett Hajduországba. Az 
ezredes ki sem pihenve az utazás 
fáradalmait, elhivatta magához a régi 
házidoktorát és telküldte Pestre egy 
tanárért.

— De siessetek vissza — mondta
neki bucsuzáskor — és tegyétek visz- 
sza helyére a szívemet, mert sokáig 
a tenyeremben már nem bírom tar
tani. •

Ez volt minden sóhaj és panasz, 
amely az ezredes ajkát elhagyta attól 
a perctől kezdve, hogy a gránát fel
szakította a mellét és a szíve künn 
csüggött az eltört bordák között.

IV.
A műtét, amely talán egyedülálló 

az orvosi tudományban, kitünően si
került : a Sturmoberstnek ismét a he
lyén volt a szíve a megrövidült bor
dák között, melyeknek hiányzó ré
szeit ezüsttel pótolták. Már fenn járt, 
már indulni is készült vissza a harc
térre, amikor hatalmas láz kapta le 
a lábáról. Eleinte azt hitték, a sok 
fájdalom és operáció utóbaja, de mi
hamar kiderült, hogy tífusz és a még 
meg sem szűnt szenvedésekhez újak 
járultak.

De aki nem pusztult bele a na
gyobbik nyomorúságba, azt nem tudta 
elvinni az összehasonlíthatatlanul ki
sebb sem. A tífuszból is szerencsé
sen felgyógyult a Sturmoberst és 
amikor megtudta, hogy az olasz had
színtérre mehet nagyon megörült.

— Ott a hegyek között kitűnő a 
levegő, — így szólt — az olasz há
ború pedig jó lesz utókúrának.

Még nem is egészen mentesen a 
láztól mintegy két hét előtt jelent
kezett a generálisnál.

— Tábornok ur, jelentem alássan 
bevonulásomat.

A generális, maga is ércből gyúrt 
katona, az ezredes láttára ellágyult.

— öregem, — mondotta neki,

míg áradozó melegséggel a keblére 
szorította — hozott az Isten és tart
son meg nekünk. Hanem én, akinek 
legnagyobb szükségem van rád és 
csak nehezen nélkülözlek, én mon
dón, elég volt neked, eridj haza, 
öregem, a te megviselt lerongyolt 
szíveddel.

Az ezredes még mindig haptákban 
állott; feszesen a generális előtt mint 
egy kis kadét.

— Tábornok urnák alássan jelen
tem, azt nem tehetem. Három fiam 
szolgál a hadseregben és nekem jó 
példával kell előljárnom.

A generális még egyszer átölelte 
és kezet szorított vele.

V.
Landesüblich szekereken, lovon, 

málhás állatokon, végül gyalog kúszva 
fel a sziklás utakon, eljutottunk két 
hegy között egy völgybe, ahol is
mét a Sturmoberst parancsnokol. 
Hajnal volt, amikor elindultunk és a 
nap már forrón égett a fejünk felett, 
amikor feljutottunk. A k. u. k. Kriegs- 
pressequartier II. számú expoziturája, 
mely Weiser kapitány vezetésével 
hat újságíróból áll.

Köröskörül a hegyeken szünetle
nül dolgozott a tüzérségünk és guk- 
keren át tisztán láthattuk, hogy a 
felrobbanó lövedékek milyen tökéle
tes munkát végeznek az olasz állá
sokban. Amikorra megszoktuk volt 
az ágyudörgést, amelyet a magas he
gyek mint istenítéletet visszhangoz
nak, a tábornok rendkívül érdekes 
előadást tartott az újfajta háborúról, 
mely kétezer méteres magasságban 
folyik.

(Jtána a Sturmoberst vette át a 
szót és mi mindnyájan elragadtatás
sal hallgattuk.

Aztán villásreggelire láttak vendé
gül a magyar honvédek. Pirított sza
lonnával meg lacipecsenyével traktál- 
tak bennünket és tepertős pogácsával, 
Liebesgabe Debrecenből. És míg va
lamivel odébb a legfrissebb olasz 
támadás véresen omlott össze ágyúink 
tüzében, a tábornok a hevenyészett 
asztalnál egy szebb, egy boldogabb 
jövőre kocíntott velünk.

És e szavaknál a rohamezredes 
megviselt szíve a szokottnál heve
sebben dobogott.

— ......................................... -  = =
A HARANGSZÓ terjesztésére be

gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban!
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A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Ötödik fejezet.

Mikor a haza hív!
Folyt. 9.

Közbeesik egy nap. Megakad a 
külső munka, de annál szerényeb
ben dolgoznak a kezek odahaza. 
Előkerül a katonaláda, s szép sor
jában egymás mellé rakodik a szük
séges ruhanemű, kézitükör, szappan, 
borotva. A kémények füstölögnek, 
sütnek, főznek mindenfelé. Kalács, 
pogácsa, oldalas nélkül ugyan kicsoda 
eresztené háborúba az urát, vagy fiát ? 
A kapuk előtt összeverődnek a fér
fiak. Egyik a népiskolás fia térké
pén mutogatja az országokat.

— Hiszen ezzel a túrós-zsák forma 
Szerbiával csak elbánnánk, de mit 
csináljunk azzal az otromba Orosz
országgal ?

— Pedig lám, még csak rá se 
fért az egész a mappára, olyan nagy 1

Azután jött az utolsó éjszaka. Csön
des az utca, csak a holdvilágot ugató 
kutyák lármája hallatszik. A korcsma 
ablak kivilágit a felhős éjszakába. 
Néha egy duhajos rikkantás száll 
végig az utcán, azután megint csönd 
van.

Reggel öt órakor megkondulnak a 
harangok. Mind a hármat húzzák, 
lassan, tempósan. Az érces hang 
lassan ereszkedik alá a karcsú torony
ból, azután amint nagyobb ívben 
lendül a harang, erőre kap, zúg-búg, 
zeng cseng, ráhullámzik a széles ut
cákra, meg a harmatos rétekre. Sen- 
kise mondta, mégis mindenki meg
érti. Az emberek összekészülnek: 
— menjünk a templomba.

Azok, akik bevonulnak, a ládáju
kat is hozzák. Tíz órakor indul a 
vonat a városból, pedig jó két óra 
gyalogolást kell számítani.

Zsúfolásig megtelnek a padsorok. 
Amint felbúg az orgona, lassú zoko
gás kiséri minden szavát. Az első 
sor még fojtottan zeng, de azután 
lecsöndesednek a lelkek s az ének 
vége erőteljesen szárnyal ég felé:

Templomunkból, harcmezőről 
Égbe szárnyal énekünk;
Békességnek szent honába,
Hol te élsz, jó Istenünk.
Semmi vagyunk nélküled,
Ámde győzhetünk veled.
Kérünk buzgó imádságban,
Légy vezérünk a csatéban.

Majd ha felhívsz a csatára 
S megrohan bősz ellenünk,
A szorongató nagy percben,
Jó Atyánk, maradj velünk.

Adj erőt hűn küzdeni 
És ha el kell vérzeni:
Adj szebb jövőt a hazának 
S üdvöt elhunyt bajnokinak.

Száll az ének zengőn, biztosan. 
Csak az asszonyok soraiban remeg 
bizonytalanra egy-egy hang. Itt-ott 
felcsuklik a sirás, de az ének megint 
csak elnyomja. Egy-egy keszkenős 
fejet mélyebbre húz a bánat, azután 
a fej lassanként beletemetkezik két 
könnyet törlő kéz szorításába.

A lelkész kezében felemelkedik a 
könyvek könyve. Joel próféta írásá
ból olvassa mesze zengő hangon: 
indítsatok szent háborút! Az Úr 
szava zúg végig a világon: népek, 
népek! fel az Ítélet völgyébe 1

— Mielőtt elbocsátanátok azokat, 
kik nektek kedvesek és drágák és 
mielőtt békés otthontokból száz- és 
ezer halál elé, a véres harcmezőre 
lépnétek, előbb tudjátok meg: nyu
godtan állhat unk-e Isten tekintete 
elé az ítélet völgyébe ? Tudjátok meg, 
hogy nem kerestük a háborút, csak 
elfogadtuk akkor, mikor visszautasí
tani már lehetetlenség volt. Nem 
vezet hóditási vágyódás. Nem akar
juk a magunk területét megnövelni. 
Nem áhitjuk a másét, csak a magun
két védelmezzük. A védelem fegy
verét tartjuk kezünkben. Hazánk ép
ségéért, családunkért, kenyéradó 
földünkért, jövendőnkért, fiaink, uno
káink nyugodt álmáért harcolunk.

Azután megáldotta a harctérre 
menőket. Legyen velük a jó Isten 
kegyelme. Adjon nekik erőt a sok
féle megpróbáltatás elhordozására. Ad
jon szivükbe emberséges érzést, hogy 
a vér és pusztulás helyein is embe
rek maradjanak, a Krisztus vitézei.

— Ha vándor-madárral, esti szellő
vel haza száll lelketek gondolata, ne 
féljetek. Felebaráti szeretet őrzi csa
ládotok holnapját, kicsiny gyermekei
tek álmát. Ha éltetek útja babérfás 
harcmezőről rákanyarodik arra a 
csöndes halotti útra, melynek felé
getett, szétdöntött szegélyén százan 
és ezren jajgatnak, akkor is utolsó 
tekintettel keressétek a jó Istent. 
Higyjetek a bűnbocsátó, a feltáma
dásra vezérlő Krisztusban. Bízzatok 
az özvegyek, az árvák atyjában. 
Higyjetek, bízzatok abban, hogy az 
emberi részvét, jóság, irgalmasság 
megfogja a gyöngék kezét, nem en
gedi éhezni, koldulni azokat, kiknek 
kenyérkeresője életét és vérét áldozta 
a hazáért.

Azután újra zeng az ének. Feláll 
az egész gyülekezet, úgy énekli köny- 
nyes szemmel, de bízó lélekkel: Isten,

áldd meg a magyart!
Az oltáron égnek a gyertyák.
— Ne menjetek el anélkül, hogy 

Isten bűnbocsátó kegyelmét el ne 
nyertétek volna, — mondotta a lel
kész.

Letérdelnek az oltár zsámolyára 
s felhajtva, _ csöndes imádkozással 
veszik az Úr szent vacsoráját. Az 
orgonából halkan tör elő a panaszos 
hangok árja s a padsorokban főj tot - 
tottan csuklik a zokogás.

— Sohase látom, sohase látom 
többet, — nyögi egy asszony s csöndes 
sírással ráborul a két karjára.

Szabó János meghúzódik az ajtó 
melletti oszlopnál. Arca fehér, mint 
a fal. Szeme tűzben ég, mint a hamu 
alól felvillanó zsarátnok. De azért 
dacosan hátraszegi fejét s könny- 
telen szemmel hallgatja a beszédet. 
Mikor a többiek az Úr asztalához 
indulnak, ő csöndesen kilép a tem
plomajtón.

Az utca kihalt. Sehol senki. Amint 
lábait maga után húzva, lassan 
végigmegy a házak között, ebbe az 
elhagyott magánosságban meglátja a 
saját életét. így vándorol esztendők 
óta, elhagyott, magános utakon. És 
ugyan hova vezet ez az út ? Ni csak! 
ott a hid kanyarodásánál mély 
vizmozás árok húzódik. Egészen 
olyan, mint valami sírgödör. Lehet, 
hogy ez lesz az út vége. Talán jobb 
is lenne I

Befordul a kis udvarba. Végigmegy 
a szűk kerten. Egy kicsit átkémlel 
a galagonya bokor között, egyet- 
kettőt köhint is. Semmi. Hamar letöri 
az édesanya cserép virágjáról a leg
szebb virágot, s áthajítja a szomszéd 
udvarra. Talán eltapossák, vagy félre
dobják, de ha megtalálja az, akinek 
szól, akkor ráhajtja a fejét és meg
csókolja. Magába szívja édes illatát 
s megérti belőle az ő szerelmes lelke 
fájó búcsuzását: — Ne felejts ell 
gondolj r ám! vigyázz az anyámra!

Az utcaajtónál Farkas Gergellyel 
találkozik szembe. Érzi, hogy a 
vér lassan pirosra festi az arcát A 
körme belevágódik a tenyerébe, 
amint ökölre szorítja a kezét. Szót
lanul el akar mellette menni, mégis 
egy hirtelen elhatározással megáll.

— Farkas Gergely uram, megis- 
métlen kérésemet.

— Megteheted, ha jól esik, — fe
lel az fitymálva, én is megismétlem 
a válaszomat.

Mintha János nem is hallotta volna, 
könyörögve folytatja:

— Szálljon Istenéhez, legyen kö
nyörületes hozzám.
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Az meg indulatosan rándít egyet 
a vállán: — Eh I, . .

— Kegyelmedért is harcba me
gyünk I. . .  A házáért, földjéért, az 
életéért! . . .  Hát mondjon legalább 
egy jó szót. Hát mondja legalább, 
hogy amit a szegény Szabó János
nak nem tett meg, azt megteszi a 
haza hősének, ha becsületes küzde
lem után babért hoz a harcmezőről. 
Hogy legalább akkor nekem adja 
Ilonka kezét I. . .

— Eh I mit komédiázzunk ! Ilonka 
nem is szeret téged ! . . .

Csak egy ugrás. Szabó János keze 
belekapaszkodik a zsalugáterba. Mint
ha ember-kéz helyett acélfogó mar
kolná a zöldre festett ablakot, úgy 
nyöszörög az erős rázásra minden 
porcikája.

— Ilonka 1 Ilonka!
Egy ijedt leány-arc jelenik meg az 

ablakban.
— János I. . .
Szabó János melle zihál. — Ilonka! 

Mondd meg az igazat! . . .  Háborúba 
megyek 1... Ezer halál elé megyek 1... 
Talán sohase jövök vissza I De 
előbb tudni akarom, az igazat 1 Az 
élő Isten nevében kérdezlek: szeretsz-e 
engemet ?. . .

Farkas Ilonka már nem remeg. 
Nyugtalan tekintete nem viliázik az 
édesapja és Szabó János közt, hanem 
nyugodtan megpihen szerelmesén. 
Tiszta, kék szemében szerelmének 
mélysége csillog.

— Mindig szeretni foglak, János.
Farkas Gergely villámló tekintete

majd hogy össze nem perzseli. A 
karja megrándul, mintha önmagával 
tusakodnék, hogy le ne üssön vala
kire. A lány csak néz nyugodtan s 
halkan mondja: — imádkozom érted, 
János.

Az emberek kitódulnak a templom
ból. Lassan hullámzik a nép de egy
két csoport előre siet, bizonyára 
a csomagért lépegetnek haza. Farkas 
Gergely kényelmetlenül tipródik.

— Jól van, nem bánom! Ha hősies 
harcok után hazakerülsz, ám legyen I...

Leintett minden örömsikoltást. — 
Búcsúzzatok ! . . .  Egy, kettő 1. . .

— Isten veled, Ilonka 1.. .
— Isten őrizzen meg, János I. . .
A templom előtt sorba verődnek

az emberek. A községházáról zászlót 
hoznak, azt viszik legelői. Elől az 
iskolásgyerekek lépegetnek, azután 
jönnek a bevonulok, mellettük a 
gyerekek, meg az asszonyok. Min
denki ott van. Az egész falu kíséri 
őket. A fiatalok énekébe belesír a 
kísérők zokogása, és mindegyiket

túlzúgja a harangok kongása.
Szabó János még egyszer vissza

néz. Könnybe boruló tekintete előtt 
elvész az utca, a házak, a templom, 
elvész minden-minden, csak azt a 
kis fehér keszkenőt látja, melyet a 
zsalugáteres ablakból meglenget egy 
kéz. Áldott kéz, mely imádságra kul- 
CSolÓdik Ő érte. (Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
Minden hétnek megvan a maga 

nevezetessége. A lefolyt hét a had
vezetés dolgában szolgált nagyfon- 
tosságu eseménnyel, mely, ha nem 
is változtatja meg a világháború 
eddigi képét, mint az orosz hadiálla
pot jellemző tünete, nagyon közelről 
érdekelhet bennünket. A cár megso- 
kalta óriási hadseregének példátlan 
vereségét s hadvezetőinek tehetetlen
ségét. A fővezérletet rokona Nikola- 
jevics Miklós nagyherceg kezéből ki
vette, a hadsereg élére maga állott 
s akaratának végrehajtójául egy négy
tagú katonai testületet rendelt. Persze 
azt reméli, hogy elhatározásával biz
tosítja hadserege számára a sok min
den más körülménytől függő hadi
szerencsét. Feledi, hogy a harctéren 
ellenfelei maradnak a régiek, a mi 
és szövetségeseink kipróbált katonái, 
s hogy a bennünket lelkesítő eszme, 
a cél, amiért harcolunk, ugyanaz 
marad. Feledi, hogy, az a cél, ami
ért a világot ők háborúba keverték, 
marad továbbra is a telhetetlen kap
zsiság, a mérhetetlen hódításvágy 
gondolata. A mi eszménk, a mi cé
lunk szent s igaz lelkesedéssel tölti 
el hadseregünk minden emberét. Az 
ő céljuk erkölcstelen. Nem arra való, 
hogy nagy tömegeket magával ra
gadjon, a félénkeket bátrakká tegye 
s a győzelmet biztosítsa.

Harc az oroszokkal.

A Kelet-Galíciában újra megindult 
harc mind elkeseredettebbé lesz. Tar- 
nopolnál az ellenséget kivertük állá
saiból. Háromezernél több orosz fog
ságba esett. De kelet íelől újabb és 
újabb erősítések érkeznek. Az orosz 
hadvezetőség, úgy látszik, itt akarja 
reparálni azt, amit fenn északon el
ront. Az ellenséges hadaknak útját 
állja Bőhm-Ermolli. Felveszi ellenök 
a harcot, Podkamien és Razniov kö
zött negyven kilométer hosszúságban 
a frontot áttöri és az oroszokat meg
veri. A győzelem nagyságát három
ezer fogoly hirdeti. A menekülő had

sereget feljebb Brody, majd Dubno 
körül újabb vereség éri. Ugyanezen 
sors várt a lent délen, a Szerethnek 
a Dnyeszterbe való ömlésénél ope
ráló seregre, melynek 4400 embere 
került fogságba. Bőhm-Ermolli ezu
tán a határig nyomult előre, hogy 
útját állja a beáromló orosz csapa
toknak. Tarnopolnál seregeink vissza
verték a támadásokat s gyors léptek
kel közelednek az utolsó galiciai orosz 
birtokhoz.

A volhiniai várháromszögnek még 
csak egy erőssége áll: Rovnó. De 
útban van már vitéz seregével Pu- 
halló. Luck és Dubnó eleste után 
Rovnó már nem sokat használ az 
oroszoknak. Puhalló áthatolt a Stu- 
biel folyó mocsarain s mind közelebb 
kerül Rovnóhoz.

Fenn a grodnói kormányzóságban 
három német hadsereg küzd Vilnáért. 
A kormányzóságnak nagy része már 
német kézen van. Magyar csapataink 
egy része ott harcol vitézül Lipót 
bajor herceg győztes seregében.

Még feljebb, Kurlandban, a Dvina 
mellett a friedrichstadti hídfő német 
kézre került, miáltal Dünaburg és 
Riga helyzete súlyosbodott. A vesze
delmet fokozza az orosz hajóhad ve
resége a rigai öbölben.

Harc az olaszokkal.
Szeptember 6 án vállalkozó kedvük 

volt az olaszoknak, ö t zászlóaljuk 
neki ment a Burgstallnak és a Pfan- 
spitzenek, hogy oda rendelt csapata
inkat elűzzék vagy megsemmisítsék. 
Vállalkozásuk, mint mindig, most is 
kudarccal végződött. Ezer emberük 
maradt a harctéren. A többi vad ro
hanással hagyta el a veszedelmes 
tiroli hegyeket. Három nappal később 
a tolmeini hídfő ellen intéztek táma
dást. De újra megverték őket. Ép oly 
sikertelen volt a doberdói fensikon 
való próbálkozásuk. Vermeglianónál 
aknamezőkre kerültek s nagy részük 
a levegőbe repült.

A francia harctér.
A francia és angol hadvezetőség 

nagy támadásra készülődött. De meg
előzték őket a németek. Szeptember 
8 án ők támadtak az Argonnokban 
és súlyosan meg is verték az ellen
séget. Mint jelentésük mondja, „két 
kilométeren felüli arcvonalszélesség- 
ben és 300—500 méternyi mélység
ben elfoglalták az ellenséges álláso
kat; 30 tisztet és 1999 főnyi legény
séget elfogtak, 48 géppuskát, 54 
aknavetőt és 1 revolverágyut zsák
mányoltak.“



1915. szeptember 19. Ha r a n g s z ó . ;ó.

Harc a Dardanelláknál.
A francia, angol, ujzélandi és ausz

tráliai csapatoknak óriási veszteségeik 
vannak a Dardanelláknál. Nem csoda, 
hogy a csapatok hazájában mind 
hangosabbá lesz a panasz az okta
lan vérontás miatt. Tüzérségi harc 
volt az Anaforta, az Ari Burnu és a 
Szedil Bahr szakaszában, de az os
tromlók semmi eredményt sem tud
tak elérni.

Egyéb hirek.
Bulgária egyességet kötött Török

országgal, ezáltal teljesen elfordul- 
az antanttól és a középponti hatal
makhoz csatlakozott. Egy jó barát

a Balkánon most nagyon sokat nyom 
a latban. — E hó 10-én érkezett 
meg Budapestre Oroszországból a 
kicserélt rokkant hadifoglyok első 
csoportja. A rokkantak útja Svédor
szágon keresztül egy hónapnál tovább 
tartott. Németországból Leitmeritzbe 
hozták őket, ahol az osztrák illető- 
ségüeket külön választották. A ma
gyarországiakat Budapestre irányítot
ták. Ötvenen voltak. Csonka, béna, 
amputált valamennyi. — A német 
nők megsebesült harcosok s elárvult 
gyermekek gyámolítására Vilmos ala
pot teremtettek. Gyűjtésűk eredménye 
eddig 4,300.000 márka.

K é r jü k  azoka t a cim szalagos  
előfizetőket a k ik  előfizetésüket 
m ég n em  ú jíto ttá k  m eg, szíves
ked jen ek  az előfizetési pén zt 
beküldeni, va g y  előfizetési szán 
déku ka t bejelen teni, m e rt ezu
tán  la p u n k a t csak előfizetőink
nek k ü ldh etjü k  meg.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg- 

____________szegényebb is elbírja.

N E H É Z  Ó R A K
A ml imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.
Irta: Kapi Béla.

10
Mi Atyánk . . .

Mondjuk csak elgondolkozva: Mi 
Atyánk I. . .  Mi Atyánk. . .

Gyermekek leszünk újra, rég elfe
lejtett gyermekjátékokat játszunk. Ott 
járunk a fehér falú hajlékban a régi 
bútorok között s hallgatjuk a kö
zelgő léptek zaját, egy erős férfihang 
csengését: jön az édes atyánk. Újra 
látjuk jól ismert alakját, érezzük te
kintete melegét. Óh hányszor futot
tunk örömrepesve eléje, átöleltük tér
deit, odaültünk lábaihoz és csacsog
tuk a gyermekkor száz és száz tarka 
meséjét. Örömünket ő hozzá vittük, 
könnyünket nála sírtuk el. Mindent 
tőle kértünk. Ha megéheztünk, ke
nyeret adott, ha ruhánk lerongyoló
dott, újat szerzett. Jóra intett, rossz
tól óvott; dicsért és büntetett, de 
mindíg-mindíg szeretett.

Óh csak hadd játsszék a szívünk 
húrjain az emlékezés keze, hadd le
gyünk újra gyermekek I. . .  Sokat 
meg se értettünk, sokat félreértettünk, 
legalább emlékezésben tegyük jóvá, 
a mit elmulasztottunk !.... Gondol
jatok rá mikor imádkozzátok: „Mi 
Atyánk!“

A jó Istent atyánknak szólítjuk 1 
Ami szeretet, tisztelet, bizodalom, 
ragaszkodás és engedelmesség eltölti 
a szívet a földi atyával szemben, 
mindazt tisztultabb alakban érezzük 
5 mennyei Atyánkkal szemben. 
Es mindaz, amit földi atyánktól vár

tunk és reméltünk, tisztultabb és 
tökéletesebb alakban vár reánk a 
mi mennyei Atyánknál.

Oh csak folytasd a visszaemléke
zés útját! . . .

Beteg voltál, lázálomban hányko
lódtál ágyadban s jó szüleid ott vir
rasztónak melletted. Szemük könnyes 
volt. Mikor panasszal sóhajtottad fáj
dalmadat s kezedet tördelve segít
ségért könyörögtél, az a könnycsepp 
lassan alágördült. Nem értettük meg 
beszédét?... Azt mondta: „óh mi a 
szívünk vérével is megváltanánk a 
szenvedéstől, de hiába 1 nincs hatal
munk nincsen erőnk 1. . .  “

Talán máskor nem is kértél olyan 
sokat. Egy kis meleg ételt, egy kis 
meleg ruhát. És ők nem tudtak adni. 
Talán többet kértél: egy álmodat, 
egy reménységedet, talán mindenedett, 
a boldogságodat. És mégis csak egy 
könny volt a felelet. Ugyahaz a könny.

És egyszer csak ennek a gondos
kodó szeretetnek is vége van. Vagy 
talán már volt. Boldogok, kik későn 
érzik ezt a veszteséget. Akkor a mi 
könnyünk hull alá és az is ugyanazt 
mondja.

Mindegyik köny így szól hozzád: 
a földi atya szerethet minket a leg
nagyobb szeretettel, de ez a szeretet 
nem egy a hatalommal. Földi szere
tet véges szeretet.

De mi úgy szólítjuk a mi Istenün
ket : „ Mi Atyánk, ki vagy a meny- 
nyekben I..  . “ Atyánknak szólítjuk. 
A ki teremtette az egész mindensé- 
get, a ki fenntart mindeneket s kitű
zött célját diadalra vezeti, ez a mi 
Atyánk. A hatalmas, az erős, a vi

lágteremtő és világkormányzó Isten
nek azt mondhatjuk: mi Atyánk 1 
Nem képzelődésből, hanem az ő 
biztatásából, mert ő atyai szeretettel 
szeret minket.

Szeretetét hirdeti minden egyes 
nap. Gondoskodik rólunk. Testünket 
lelkünket táplálja. Ismeri titkos vá
gyunkat s ha az ő örökkévaló cél
jával megegyezik, teljesíti azt. A 
gyöngének erőt ad, a csűggedőnek 
vigasztalást, a szenvedőnek gyógyu
lást. Még a sír szélén állót is vissza
hozhatja az övéi karjai közé. Hiszen 
ő úgy szeret minket és ő olyan ha
talmas 1. . .  Igen, az ő szeretete egy 
a hatalommal, ő  mindenható 1

Az ő szeretete örökkévaló. A szü
lői intés elnémulhat s pihenni tér
hetnek, kik értünk oly sokat tettek. 
Ő soha meg nem öregszik és soha 
meg nem pihen. Ő mindig munkál
kodik és mindig szeret. “Ha az én 
atyám és az én anyám elhagynak is 
engemet, az Úr magához vészén en- 
g em et!...“ (27. Zsolt. 10. v.) Ő az, 
a kinek mondjuk és nevezzük: a mi 
mennyei Atyánkl . . .

Ha megérted ezt az egyszerű meg
szólítást, akkor a békesség mindig 
megmarad lelkedben. Ha özvegy vagy, 
szegény, árva, sorsüldözött emberfia, 
megvigasztal ez a szó, — nem is 
szó, hanem isteni igazság, — „Mi 
Atyánk. . . "

Próbáld elmondani. És ha az ajkad 
már megtanulta, tanítsd meg rá a 
szívedet is. És a szíved majd tartal
mat ad annak a csengő szónak és 
boldog leszel, mikor imádkozod : „Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben I. . .  “
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A z e g y h á z  k öréből.
Lelkészavatás. Gyurátz Ferenc dunán

túli evang. püspök szept. 12-én avatta fel 
Sopronban, a soproni theol. akadémián 
végzett lelkészjelölteket. Az ifjú Timótheu- 
sok a legközelebb már elfogadják állásaikat, 
hogy a mostani nehéz időben szolgálhas
sák egyházunkat. Isten megáldó kegyelme 
kisérje őket útjukon 1

A rábaszentandrási ev. egyház a rok
kant katonák részére 20 korona erszény- 
pénzt, a kárpáti falvak felépítésére Rába- 
szentandrás 104 koronát, Sobor 37‘90 
koronát, összesen 141 90 koronát gyűjtött. 
Ez utóbbi összeg részletezését lapunk kö
vetkező számában hozzuk.

A kölesdi gyülekezet f. hó 5-én tartott 
közgyűlésén három harangja közül két 
nagyobbat egyhangúlag felajánlott a had
viselés céljaira. A gyülekezet tagjai a rok
kantak javára 87 koronát gyűjtöttek. A 
gyülekezetnek még harctéren levő tagjai 
pedig fizetésükből összekuporgaitak 100 ko
ronát és azt a következő levéllel küldötték 
h aza : Szeretett Lelkész Ú r! Az ön címére 
feladott összeget, 100 koronát, megtakarított 
pénzünkből hoztuk össze. Mindegyikünknek 
egyenlő része van benne. Egyházunk céljaira 
szántuk azon kéréssel, hogyha Tisztelendő 
Urnák, vagy egyházi elöljáróinknak kifo
gása nem lenne ellene, valami „Trénkocsis 
alapot létesítenénk belőle, mely nevünket 
egyházunkban megörökítené. Maradtunk 
szeretettel h ívei: Kindt István Kindt János 
ifj. Bálint György, Greifenstein József.“ Mon
danunk sem kell, hogy a gyülekezet meg
őrizi, megörökíti emléküket, nemcsak a 100 
korona adományért, hanem azért a lélekért, 
amely a harctéren összekuporgatott fillé
rekkel is a gyülekezetre gondolt. Ez a lélek 
teszi igazán nagy kincssé a gyülekezet 
szánjára szeretettel felajánlott összeget. 
Az Úr áldása nyugodjék meg azokon a jó 
lelkű adakozókon, akiknek szive még a 
legnagyobb megpróbáltatások között is 
szeretettel dobog egyházukért.

Várpalota. A háború rokkantjai javára 
a várpalotai évang. gyülekezet aug. hó 
8-án tartott istentiszteletén önként adako
zott. A nemes célra 86'64 korona folyt be. 
Hálás köszönet a hazafias, jószívű ada
kozóknak !

A püspöki felhívás értelmében a gyüle
kezet f. hó 5 én közgyűlést tartott, melyben 
egyhangúlag és lelkesedéssel ajánlotta fel 
egyik harmadfél métermázsa súlyú harang
já t a honvédelem céljaira, azon megjegy
zéssel, hogy ha szükség lesz reá másik 
harangját is felajánlja a haza oltárára.

A nemespátrói evang. egyházközség 
a rokkant katonákat gyámohtó hivatal ré
szére 11 korona és 80 fillért gyűjtött. Most 
tartotta a gyülekezet nöegylete is számadó 
közgyűlését. Bevétele volt 197 54 korona, 
kiadása 146 90 korona, pénztári maradvá
nya 5104 korona. A nőegylet a rokkant 
katonákat gyámolitó hivatalnak 10 koronát 
utalt ki. Mivel a gyülekezet harangjai

aránylag kicsinyek, a gyülekezet közgyűlése 
harang helyett 100 koronát adományozott 
hadi célokra 1

Itthonról.
Elitéit hadseregszállító. A bécsi Land- 

wehr-hadosztálybiróság Neuron Adolf cipő- 
kereskedőt, amiért katonai célokra szánt 
cipőt, amelyet a katonai bizottság külön
böző hibák miatt már egyszer visszautasí
tott, eladott Neurath és Fia pozsonyi 
cégnek, hogy a cég a katonai kincstárnak 
szállítsa, 15 évi súlyos börtönre Ítélte 
hetenként egy böjtnappal. A bíróság sú 
lyosbító körülménynek vette, hogy Neuron 
a cipőket téli időben szállította s így a 
katonák egészségét nagy mértékben jvesze- 
delmeztette.

Gépészek szabadsága. A honvédelmi 
miniszter a hadköteles cséplőgépészek és 
fűtők szabadságát szeptember hó 30-ig, 
gőz- és motorgépészek szabadságát pedig 
november hó 30-ig meghosszabította.

Lépfene ellen okleveles gazdák is 
olthatnak. A földmívelésügyi miniszter 
megengedte, hogy a háború tartama alatt 
lépfene ellen okleveles gazdák és gazda
tisztek is olthatnak ott, ahol gyakorlatot 
folytató állatorvos nincsen. Okleveles gaz
dák a tulajdonos beleegyezésével mások 
állatain is végezhetnek oltásokat, de termé
szetesen csak díjtalanul. Az oltás kizárólag 
az oltó vagy oltató állatbirtokosok veszé
lyére történhetik.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Orosz lap külön békével fenyegeti 

Angliát. A Rjecs című előkelő orosz lap 
írja : Vagy pénzt ad Anglia, vagy az oro
szok külön békét kötnek.

Nyakszirtmerevedés az angol hadse
regben. Az észak franciaországi és ílandriai 
harctéren lévő angol csapatok között jár
ványosán lépett föl a nyakszirtmerevedés 
és ez az oka annak, hogy az angol hadse
reg ezen a két hadszíntéren tétlen.

Biztosabb helyre. A cár családja a 
krimi félszigetre költözik. Ott talán majd 
biztonságban érzi magát 1

Orosz kritika a birodalom belső 
helyzetéről. Egyik nagy orosz lap Orosz
ország belső viszonyairól igen szomorú 
képet fest. A cikk többek között szószerint 
a következőket írja :

A hadműveletek megkezdése óta lakó- 
lyeikről eltávolítottak sokasága egyre nö
vekszik. Már tiz- és százezrekről nem is 
szólhatunk. Milliókra rúg azoknak száma, 
akik hontalanná téve vándorolnak szerte- 
széjjel a birodalomban. Bárhol akarjanak 
is a szerencsétlenek megtelepedni, a hatóság 
elüldözi őket, nehogy a régi lakosságnak 
terhére legyenek. A legtöbb helyen sem 
segítséget, sem munkát nem adnak nekik 
és így, hogy az éhenhalástól meneküljenek, 
lopásra, rablásra és betörésre kell vetemed

niük. És bár a hatóságok mindenütt kér
lelhetetlen szigorúsággal kezelik a bolyongó 
menekültcsoportokat, a bűnesetek száma 
ijesztő mértékben emelkedik. A több millió 
szerencsétlen menekült közé elvegyültek 
azok is, akik a hadsereg csapattesteitöl 
szöktek meg. Az ilyen vándorló katona- 
szökevények száma meghaladja az ötszáz
ezerét. Mindannyian tudják, hogy mi vár 
reájuk, ha a hatóság kezébe kerülnek és 
ezért igen sok esetben előfordul, hogy 
egész vándorló menekültcsoportokat gyil
kolnak le az utszélen és elszedik igazolvá
nyaikat. Sok ezer azoknak a száma, akiket 
úgy kellett eltemetni, hogy személyazonos
ságukat sem lehetett megállapítani.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a  házban n incs, 
H iányzik  o tt a legrfäbb kínos. 
T anyát a  sátán tltö tt ott,
De Isten nem le l hajlékot.

szept. 19. vasárnap, Példbesz. 10, 1—16.
„ 20. hétfő,
,  21. kedd,
, 22. szerda,
„ 23. csütört.,
,  24. péntek,
,  25. szombat,

Tf 10, 17—32.
11. 1—15.

n 11, 16—31.
» 12, 1 — 14.
9 1 2 , 15—28.
9 13.

Pályázat.
Nemescsói (Kőszeg mellett) osztat

lan, magyar nyelvű népiskolánknál, 
katonai szolgálatot teljesítő tanítónk 
helyettesítésére, olyan evang. vallásu 
tanítónőt szeretnénk a háború végéig 
alkalmazni, aki legalább egy kicsit 
orgonálni is tud. Fizetése: egy búto
rozott szoba a szükséges téli fűtő
anyaggal, de ágynemű nélkül, és évi 
800 korona. Az állást október 1-én 
kellene elfoglalni. Jelentkezést szept. 
20 ig kér a nemescsói lelkészi hivatal. 
Budakeszy Weöres István Éder József

íelügyelő. lelkész.

Pályázat.
Gyóró (Sopron m.) leányegyház

tanítót keres. Pályázhatnak rendes 
tanítók, helyettes tanítók, tanítónők. 
Fizetés ! lakás és törvényes készpénz. 
Vadosfa, posta Mihályi. László 
Miklós  lelkész. I " 2

Nyomatott Wellisch B&a villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség  címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Imrék Sámuel: Harcunk idején. (Vers) — A kisbirtok védelme. — Gáncs Aladár: Háborús vasárnap délután. 
Tarfttók árváiért. — Egy olasz kapitány naplójából. — Levelek a barcmezőrél. - Kapi Béla-:-A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) 

A világháború eseményei. — Nehéz órák. Kapi B éla: Mi Atyánk . . — Ország-Világ. — Persely. — Szerkesztő postája.

Harcok idején.
Nyomor és szenvedés tanyája e világ, 
Oly ritkán terem benn’ egy-egy öröm-

[vi rág,
Oly sokszor megered könnyeinknek árja 
S az örömöt a szív hiába is várja.

Ránk borul mostan is a bánatnak alkonya. 
Vérzivatarban a magyaroknak hona ; 
Büszke turul madár sir fönn a magasban. 
A béke galambja vájjon hol, merre van?

Magyarok Istene ! szánd meg már népedet, 
Szabadság nélkül mely soha meg nem

[élhet !
Emeld magasra a győzelmi lobogót, 
Lengjen diadallal, mint egykor lobogott!

IMRÉK SÁMUEL.

H kisbirtok védelme.
A háború nehéz megpróbáltatása 

bemcsak nagy erényeket szül, hanem 
egyszersmind alkalmat ad a bűnök 
•Megerősödésére. Látjuk, hogy a fele- 
baráti szeretet, a könyörületesség és 
Áldozatkészség talán még soha nem 
tapasztalt tevékenységet fejt ki. De 
®Ppen így látjuk azt is, hogy a vissza

élések, törvény kijátszások, az emberi 
lélek önzésének rút megnyilatkozásai 
sajnálatos sokféleségben lépnek elénk.

Az önzés és kapzsiság rávetette 
magát a gazdátlanul maradó kisbir- 
tokra is. Nagy üzleti hasznot kergető 
lelketlen emberek kifürkészik, hol ke
rül a kisgazda neve az élők sorából 
a nemzeti hősök névsorába. Odamen
nek a fájdalomtól földre sújtott csa
ládhoz, amely alig képes gondolkodni 
s alig tudja mérlegelni az őt ért nagy 
veszteséget. Azután addig beszélnek, 
addig rémitgetnek, míg végre a csa
lád eladja nekik azt a kis birtokot, 
mely mindennapi kenyerüket biztosí
totta. Az a szegény, tanácstalan asz- 
szony hirtelen nem látja a veszede
lem nagyságát és nem gondolja meg, 
hogy nincsen biztosabb a földnél, 
és semmitsem biztosítja a betevő fa
latot, a gyermekek neveltetését any- 
nyira, mint a birtok.

Ezek a birtok üzérkedők azután 
az olcsón vett földet a háború után 
jó nyereséggel eladják s úri életet 
biztosítanak maguknak a más nyo
morúságából.

Ausztriában felismerték ennek a 
veszedelemnek komolyságát s egy

császári rendelettel megnehezítették 
a kisbirtokok eladását. Ez a rendelet 
kimondja, hogy a háború tartama 
alatt mező, vagy erdőgazdasági kis- 
birtokot eladni, vagy 10 évnél hosz- 
szabb időre bérbe adni csak abban 
az esetben szabad, ha az úgynevezett 
ingatlanforgalmi bizottság azt meg
engedi. Ezeket a bizottságokat a já- 
rásbirósági körzeteknek megfelelően 
szervezték.

Valószínűnek tartjuk, hogy nálunk 
hasonló veszedelem fenyegeti a kis- 
birtokokat. Ezek a lelketlen üzérke
dők mindent kihasználnak, csakhogy 
elcsalhassák s a maguk részére meg
szerezhessék a szerencsétlen családok 
birtokát. Elriasztják őket hazug mende
mondákkal. Kihasználják a mostani 
gazdálkodás nehézségeit, a munkaerő 
hiányát. Addig is, míg valamiféle hi
vatalos intézkedés ezeket a vissza
éléseket lehetetlenné teszi, tartsuk 
nyitva szemünket és vigyázzunk ne- 
csak a magunk, hanem embertársunk 
birtokára is. Egy pillanatra se felejt
sük el, hogy családok biztos jövőjét, 
megélhetését, nemzetünk fennmara
dását is legelsőben a kisbirtok és a 
kisbirtokosság biztosítja.



82. h a r a n g sz ó . 1915. szeptember 26.

Háborús vasárnap délután.
Irta: Gáncs Aladár.

I.

Azért meghallották róla, hogy nem 
gólya kelepei, hogy nem is a rostá
lást kezdik a kert alatt. Rátanult a 
fülük jól a neszére. Pedig nem a 
Cseke Józsi, hanem az új, a háborús 
kisbiró verte. Hej, de finoman is ér
tett az hozzá I Csak úgy ropogta a 
csárdást kezén a két verő s nem 
egyszer kívánt táncra tőle víg leányok 
lába, mintha cimbalmos cigány mu
zsikától. Nem kalimpált markában 
soha az a két eleven bot úgy össze 
s nem bicsaklott nyelve, mint most 
minduntalan.

Az emberek azért csak ép úgy 
kimentek, meghallgatni, mi van a 
falu dobja száján. Még neheztelés 
sem jutott eszükbe, hogy az új kis
biró oly fuldoklósat tud. Olyan volt 
az nekik, mint a félrevert harangszó 
és úgy érezték, igaza van annak 
ma ehhez a világhoz, aki félreveri 
a falu dobját.

Nos, akkor a kisbiró hosszan csi
nált magának igazat. Már mindenki 
ott volt — úgy szólván — akiket 
az onnét illetett. Megteltek az utca
ajtók, meg a kapuk eleje, mert ré
gen volt az, amikor csak a Pista 
gyereket küldték hallgatni a dobszót. 
Bátran nyugtathatta volna már bot
nyelvét, de csak verte tovább irgal
matlanul, mintha akarná dokumen
tálni ország-világ előtt, hogy ő igazán 
megszolgál-izzad a fizetésért. Vagy 
keservét akarta kiverni a mondóká- 
jának, megtépázni azt a dobot érte, 
hogy ilyet kell tudtára adni minden
kinek ? Vagy elgondolkodtatni szere
tett vón azon a dobon, mennyit 
mondott az már ebbe a faluba ? Hogy 
egy év óta mennyi szép fiatal életet 
dobott ki belőle. Ki messzire innét. 
Ki, örökre e földről.

Nem is hallgatták türelmetlen unat
kozással hosszú versét. Emlékezés 
szállt ki a szavából ide is, oda is 
az utcaajtókba. Volt, aki azon gon
dolt el, hány könnyes fájdalmat do
boltak be ezen a szívtelen vastag 
két bőrön a faluba. Volt, akinek 
hantok zuhanasa hallszott a szájából. 
Volt, aki fekete posztósat látott a 
helyébe, fekete posztósat, melynek 
kongására szófián katonák oly szo
morúan lépték a fájdalmat eléje — 
kövezett utcáján soha nem látott, 
nagy városnak. . .

Istók már tova ment a dobbal, de 
a helye még egyelőre nem hült utá

na. Sőt csak most melegedett fel 
igazában, amikor egyik sorról, meg 
a másikról is összetalálkoztak az 
utca közepén. Meg kellett beszélni, 
kiket, hogyan illet a z : negyvenhá
romtól ötvenig. A férfiak azon kezd
ték, hogy most majd olyat is elvisz
nek, aki akkoriban kijárálta magát; 
megeshetik, olyan meg honn marad, 
aki akkor el volt. Az asszonyok kü
lön csoportban azon tanakodtak, hogy 
kinek marad majd legtöbb új árva 
utána, hova visz legnagyobb nyomo
rúságot a piros pántlika s kire vár 
legszomorúbbat az özvegység. Nem 
is kellett más beszédet kezdeni ne
kik, ezzel se tudtak dűlőre jutni. 
Még a gyerekek végeztek leghama
rabb a magukéval.

— A te apad válna be katonának ? 
— Nem is ám a tied I Elhiszem 
most a tied is bevál. De az már 
nem az igazi. — Hogy mered mon
dani ? — Hát bevál e az apám ka
tonának ?

ö t perc sem telt bele, eldöntötték 
a szérűn, hogy hát kinek az apja. .. 
De az asszonyok nem tudtak így 
azon, hogy ki felesége. Elszakadtak 
hát három-négy felé, aszerint, amint 
egybehuztak a dispután. Csak a fér
fiak szójának nem akadt vége. Hiába 
mondta István bácsi: „Gyertek ül
jünk le ! Az öreg apám is onnét be
szélte meg a világot arról a tölgyfa 
pádról.“ Később ő maga állt bele 
legjobban a szóba s csak akkor ke- 
rülteküléshez, mikor már eltárgyalták 
azt is : mit jelent ez a háború sorsába; 
jót-rosszat kell-e olvasni belőle.

II.

Híres pad volt az István bácsiéké. 
Formájában ugyancsak tölgyfának a 
törzse, közepén kissé befelé görbülve. 
Két fele, mint két kar félkörbe ha
jolt, úgy hogy nyolc-tíz embernek jó 
beszélgetés eshetett róla. Sokan, so
kat ültek már azon és ma már bajos 
megállapítani, faragták-e, pagy pedig 
úgy ülték laposra. Nemcsak pipaszóra, 
más időcséplésre szerették szomszé
dok, rokonok, mind az ismerősök. 
Sok embernek volt rajt emlékezetes 
ülése, egész életére felejthetetlen. 
Mert már az apja is, meg az öreg
apja is nevesek voltak róla, de kü
lönösen István bácsi óta kezdték úgy 
venni azt a padot, mint az öregek 
iskoláspadját. Volt, aki meg úgy, 
mintha az Isten szószékje épült vol
na ki benne az utcára. Mert bár ő 
nem szerette így, — István bácsit 
mindenfelé Istentudó István bácsinak 
nevezték. Pedig nem, mintha minden

áron agyonemlegette volna beszédjén 
az Istent.

Valahonnét utca fordulóról rájuk 
hallik megint a dobolás.

— Szegény Cseke Józsi, az is 
addig dobolt a hazáért, míg magát 
is eldobolta érte.

— El ám, Péter szomszéd, pedig 
nem volt kénytelen vele.

— Nem e ?
— Nem biz’ az. Mert hogy hiva

talos személyiség volt, éppen, mint 
a jegyző. De nem hagyta békén a 
lelke, hogy már az idősebbek is el
mentek, olyanok, hozzá, akik sohase 
billegették a puska kilincsét. Azt 
mondta: dobolni itthon, azt tud he
lyette más is ; ő elmegy oda, ahol 
nem mindenki tud. Azóta már Isten 
tudja, hol, kinek veri!

— Milyen sokféle az ember. Az 
egyik kerüli, a másik keresi, — von
ta le nagy tanuságképen János gazda. 
És mordult hozzá, mintha hosszú 
bajuszának két feléből húzná.

— Már az igazi — segített neki 
az előtte szóló. — Az egyik ember 
bujkál, szégyenbe engedi magát, gya
lázatba a nevét, meg a faját. Nem 
rösteli, hogy gyávának, hitványnak, 
mi másnak mondják.’ A másik meg 
kiáll, nem is komandóra — vagy 
csak úgy belülről — és nem kérke
dik vele, hogy mindenki megtudja. 
Lám, Péter szomszédnak sem esett 
még. . .

— No hiszen, szegény Jóskára 
tudna ám forró keresztvizet a pan- 
tallós Bálint szájai Mert az azt mond
ja : buta ember mind, aki oda elmegy. 
Ha még a fösvény szavára is. Mert 
az csak butítás, hogy fejbe lövik. 
Azt mondja : hogyan lőhetnék fejbe ? 
Ha senki se menne, hiába kiabálna 
a törvény, nenj engedelmeskednék 
neki senki. Mert, — azt mondja: — 
mi az a törvény? Törvény, az még 
a papirosán semmi. Csak az ember, 
az a valami. Azok pedig elég bolon
dok, akik a valamit, magukat, oda
adják a semmiért.

— Miért nem mondta neki János 
bácsi, hogy nem is a törvényért kell, 
hanem a hazáért — szólalt meg fé
lénken, mert senki se szólalt, István 
bácsi unokája. A Pistagyerek, azaz, 
hogy most már nem is gyerek, mert 
el kellett mondani neki is a „hopp
császárét.“ Még sohase szólt az öre
gek szójába... Most azonban nem 
tudott hallgatni. Csodálkozott, hogy 
hang sem emelődik Bálint mester 
ellen, mintha nem lenne mivel élét 
törni annak; pedig ez neki úgyis 
szívén volt.
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— Mondtam, öccse azt is. Ne félj, 
tüzes vas annak ahhoz is a nyelve. 
Nem több annak a haza se, mint a 
törvény. Ő tudja, volt már más vi
lágba, nemcsak magyarul lehet élni, 
beszélni. Neki mindegy, ha orosz is 
kell lenni. Hogy abba még senkise 
halt bele. De ebbe ? Meglássátok azt

mondta egyszer — valaki még 
megbűnhödi ezt. Ezt e sok szép fi
atal életet.“ Mert azt hazudta, hogy 
oroszul nem lehet élni. Itt hagyatta 
velük ezt a szép virágos életet, ahova 
mindenki csak egyszer kerül. Ki fi
zeti meg nekik, hogy semmiért min
denüket adták, azt az egyetlen, drága, 
gyönyörű, szép életüket. Mert azon 
ne nyugtassátok magatokat, hogy az 
Isten tett ebben valamit is, hogy 
majd az Isten megtesz érte mindent. 
Se Isten, se haza, se törvényi Tud
játok ki ? No ha akarjátok: Tisza 
Pista.. Csak annak kedve telik ki 
benne.“

— Már én csak azon mondom a 
magamét: visszafelé jár ennek az 
embernek minden masinája szíjjá. 
Visszára fordul minden kereke.

— Hát az igaz, hogy mindenhez 
épen torditottját teszi., mint mi. Nem 
akadt ebben a faluban, de egy em
bere se, aki dicsérte gőgös Molnár 
Jánost, hogy harmadszor is hazaku- 
nyerálta magát a városból. Pedig a 
csatának hírét se látta. Az én fiam 
épen akkor volt itthon, kis hijja, 
hogy bandériumot nem készített eléje 
egy-két pajtásával. Mert azt mondja, 
ilyen ember még a hetedik határba 
is szégyenhirét költi a falunknak. 
Nem is hiszem, emberek, hogy vala
melyikünk büszke lenne rája. Csak 
Bálint mester. Annak valósággal ün
nep, ha róla beszélhet. Hogy a gő
gös Molnár János, az igen, annak 
van esze. Nem sajnálta érte azt a 
pár zsák lisztet, amivel olajozni kel
lett, hogy gördüljön a kerék. Az ki
tudta spekulálni magát a halál elől. 
Nem is ment el a jó dolga, hogy 
kihaljon ebből a nagy gazdaságból, 
mielőtt igazán beléje élhetne. „Lás
sátok — azt mondta nagy szóval — 
a többiek azok mind bolondok, bu
ták, ostobák. Hanem ez az okos

bácsi mellett, de nemcsak ő. A töb
biek is. Vérig ment nekik nagyon 
ez a beszéd. Arra gondoltak, hogy 
akkor én is. Az én fiam is ? I Meg 
az enyéimek is?

István bácsi észrevette, hogy vár
ják a szóját.

— Hogy ez lenne az okos ember ? 
És mosolyodott melléje. — El- 
higyjétek, nem az itt, hogy okos. 
Hanem az, hogy fél. Fél szemébe 
nézni az Istennek.

— Annyi szent, — szólt megköny- 
nyebbülten az előbbi hang István bá
csi mellől — eddig egyikünknek sem 
jutott eszébe, hogy gőgös Molnár 
János sógoromnak valami nagyon 
okos fia van. A mi Palink együtt 
járta vele az iskolát, az tudna ehhez.

(Folytatjuk.)

K é r jü k  azoka t a  cim sza lagos  
előfizetőket a k ik  előfizetésüket 
m ég n em  ú jíto ttá k  m eg, szíves
ked jen ek  az előfizetési p én zt 
bekü ldeni, va g y  előfizetési szá n 
déku ka t bejelen teni, m e rt ezu
tá n  la p u n k a t csak  előfizetőink
nek kü ld h e tjü k  meg.

Tanítók árváiért!
Gyűlnek a fillérek, hullnak a koro

nák! Egyszerű emberek elvonják 
szájuktól a falatot, hogy egy könnyet 
letörölhessenek az özvegy és árva 
szeméből! Kicsiny gyermekek kinyit
ják a perselyüket, fillérenként össze
gyűjtött tartalmát küldik el, mert ők 
is részesei akarnak lenni a szeretet 
nagy munkájának.

Gyülekezetek, nőegyletek is meg
mozdulnak, mert mindannyian köte
lességet éreznek meg ebben a nemes 
áldozatkészségben I

így van ez jóll Csakis a jó szív 
vezethet el a kívánt eredményhez. 
Csakis ez az egymás nyomorát meg
értő lélek ébresztheti fel azt a test
véri szeretetet, mely összefűz minde
nekkel, de különösen a mi hitünk 
cselédeivel!

Munkánk közben értékes segítő-

83.

Ferenc püspöknek szivét megfogta 
az a magasztos mozgalom, mit a 
Harangszó megindított, s az eszmét 
a következő szívből fakadt levélben 
ajánlja a lelkészek figyelmébe:

2320/915 sz.
Nagytiszteletű Lelkész Úr I

Még egyre dúl a múlt évben ki
tört nagy háború, melyben az óriás 
északi hatalom Magyarország meg
hódítását is célul tűzte ki. A had
vész ereje, a hivó szóra fegyverbe 
öltözött, népünk vitézségén meg
törött Az ősi erény, mely egykor 
hazát alkotott s ezt ezer esztendő 
viszontagságai között is megtartotta, 
az ostromló ellenséget határainktól 
visszaverte, nemzetünk hírnevét, te
kintélyét a világ előtt emelte s jövő
jét biztosította.

A hon és szabadság védelme azon
ban nagy áldozatokat követelt. A 
háború viharában sok jó magyar 
honfi vére áztatta az eddig kivívott 
győzelmek útját. Az ádáz harcok 
mezején küzdöttek s küzdenek ma 
is fegyverviselésre képes tanítóink is. 
önfeláldozásra készséggel teljesítik 
honfiúi kötelességüket a drága örök
ségnek, hazánknak oltalmazásában. 
Sokan megsebesültek, számosán hősi 
halállal haltak el öldöklő csatákon.

Akik itthon a béke idején az ok
tatás s a vallásos nevelés nagy fel
adatának szolgáltában fáradoztak, a 
háborúban a hazáért küzdve elestek, 
méltók arra, hogy ne csak kegye
lettel emlegessük nevüket, hanem, ha 
családot hagytak itthon, ha gyerme
kek siratják bennők a hű támaszt: 
nyújtsunk árváik felé is felemelő, 
gyámolító kart. Gyülekezeteink, összes 
híveink azzal tanúsítanak igazán há
lát s tiszteletet a szent ügyért folyó 
harcban elesett tanítók emléke iránt, 
ha árván maradt gyermekeik ügyét 
részvéttel felkarolják s nagylelkű 
adományaikkal hozzájárulnak egy oly 
alap gyűjtéséhez, melynek célja a 
hazáért elvérzett tanítók árva gyer
mekeinek segélyezése s jó neveléssel 
jövőjük biztosítása.

Melegen felkérem Nagytiszteletü 
Lelkész úrat, hogy szíveskedjék gyű-

ember.“
Szinte belehevült ott az István

társra találtunk. A dunántúli egyház- 
kerület buzgó főpásztorának, Oyurátz

lekezetében közgyűlésen s a szószék
ről is buzdítani a híveket a harcban

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 45

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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elesett tanítók árváinak gyámolítá- 
sára szolgáló alap áldozatkész pár
tolására.

Az adományokat készséggel elfo
gadja s lapjában közléssel nyugtázza 
a híveink körében mindenütt jól is
mert s szeretett lapunk, a „Harangszó“- 
nak szerkesztősége Körmenden.

Kérésem megújításával, üdvözletem 
kifejezésével

Nagy tiszteletű Lelkész Úrnak hive
Pápa, 1915. szeptember hó 15.

Qyurátz Ferenc
püspök.

Újabban a következő adományok érkez
tek : Gyurátz Ferenc püspök Pápa 30 K, 
Kótsch Mihály ev. lk. Pusztavám 5 K, A 
pusztavámi ev. egyház 5 K, özv Mokry 
Endréné Bpest 2 K, Gömbös Vilma gyűj
tése Terestyénjákfán 39'64 K, Molnár Eszti 
Zalaszentgrót 16-50 K, Pécsek Sándorné 
Körmend 1 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..........................  626 94 K.
Mostani gyűjtésünk . 99 14 K.
Eddig befolyt . . 726 08 K.

Egy olasz kapitány 
naplójából.

Egy olasz kapitány naplója a ke
zünkbe került s ebben olvassuk a 
következő érdekes és megrázó dol
gokat.

Parancs: Sluderbachot meg kell 
támadni. A mi zászlóaljunk előre 
megy. A 12-ik kilométerkőnél löve
dékek zápora fogad bennünket. Szá
zadom meg van tizedelve. Embereim 
maradványa arra kér, hogy térjünk 
vissza. Esztelenség lenne, ha tovább 
mennénk. És magam is belátom ezt 
és látom, hogy a Monte Piano lejtőit 
az ellenség szállta meg. De hát hogyan 
lehetséges ez ? A hegynek ez a része 
olasz terület I A háború kitörése előtt 
hat héttel én magam is fönn voltam, 
húsz napig jártam ide-oda és jelen
tést tettem, hogy az ellenséget innen 
nagyon könnyen meg lehet támadni 
és el lehet kergetni. És most ? Ho
gyan jutott ide föl az ellenség ? Ho
gyan áshatták be ott az olasz részen 
nehéz ágyúikat ? Nincs időm a gon
dolkodásra. Még mielőtt tisztába jö
hetnék magammal, egyedül találom 
magamat hü szolgámmal. Századom 
maradványa hátrált. És ugyanakkor 
utolér egy segédtiszt ezzel a parancs
csal : Mindenáron előremenni egész 
Landroig I Én magam menjek a le
gényemmel ? . . .  Este haditanács, ha
rag a felsőbb régiókban. Századom
nak három emberét gyávaság miatt 
fejbe akarják lőni. Tüdőm minden

erejének fölhasználásával mentem 
meg őket. Két hét óta mindennap 
fejbelövésre Ítélnek el valakit, de egyet
len ítéletet sem hajtanak végre. A 
csapatok lelke szenved. És e mellett 
az alpinik csapataink elitje.

Rohamra a Monte Piano ellen 1 Az 
ellenségnek le kell onnan takarodni I 
Azt akarjuk hogy ez a hegy a mienk 
legyen 1

— Gyalázat mondta a tábornokunk 
— hogy az ellenség elvehette tőlünk 
ezt a hegyet!

Legényemet is ellőtték az oldalam . 
mellől. Egész századomból tizenöt 
emberrel térek vissza. Az ellenség 
győzedelmeskedett és még sokáig győ- 
zelmeskedni fog. Csalódtunk bennük. 
Hogyan jutottak föl a hegyre, ez 
éppen olyan titok nekünk, mint az a 
probléma, hogy hogyan akarunk mi 
oda följutni. Csupán a mi ezredünk- 
ből több mint kétezer ember hagyta 
ott életét a hegy kapaszkodóin. És 
az újságjaink azt beszélik, hogy Tob- 
lach felé haladunk előre 1 Ha ezek az 
emberek tudnák, hogy az olaszok a 
Misurina-tóhoz vivő utón, aTre Croci 
szorosban, azon a két utón, amely 
Cortinából Landro-Sluderbach mellett 
egyesül, több mint húszezer halottat, 
sebesültet és eltüntet vesztettek el, 
ha tudnák, hogy az osztrákok el nem 
érhető pozíciókban vannak záróerőd
jeikben és az elátkozott Piano he
gyen, akkor piano, pianisszimo be
szélnének.

El a veszedelem hegyétől 1 Bün
tetésből Arrabába kell mennem.

A legközelebbi följegyzés öt héttel 
későbben történt. A szerencsétlen ka
pitány időközben betegen feküdt. Föl
gyógyulása után Valsugánába küldték. 
Borgó körül dühöng a harc. Az al- 
piniknek és bersagliériknek Rovereto 
irányába kell előtörniük. A század 
ismét feloszlott, az előtörés kudarca 
kétségen kívül való. A kapitányt tiz 
nappal később a Monte Nero terüle
tére küldték, ahol egy uj századnak, 
immár a nyolcadiknak, parancsnok
ságát veszi át. Julius 30-án ezt Írja 
a naplójába:

— Patakban hullott a könnyem, 
amikor katonáim egyikének holttestét 
láttam magam előtt feküdni. Én ma
gam lőttem agyon. „Per carital“ kiál
totta felém. „Capitano nem bírom to
vább és nem akarok tovább menni 1“ 
Többet nem szólhatott, lelőttem, mert 
jelt adott a futásra, amikor egy árok
hoz közeledtünk, amelyben több száz 
olasz katona holtteste oszladozott. A 
bűzt senki sem bírta elviselni. Min
denki menekült. A szegény ördögöt

hiába lőttem agyon. Bajtársait is meg 
kellett volna ölnöm. Hiszen épp olyan 
gyávák voltak, mint ő. De legtöbb
jüket elérte az ellenség golyója és 
én megmenekültem a rettenetes el
járástól. Egészben hetvenkét ember
rel térek vissza és hallom, hogy a 
többi századparancsnok sem járt job
ban. Mikor lesz vége ennek az őrü
letnek? Mikor fogja belátni kormá
nyunk is, hogy minden kísérlet, amely 
arra irányul, hogy az ellenségtől el
ragadjuk gondosan elkészített pozí
cióit, olasz vér hasztalan katakombáit 
kívánja ?

A följegyzések augusztus 3 án ér
nek véget. Másnap a szerencsétlen 
tisztet egy golyó halálra találta.

Levelek a harcmezéről.*)
Kedves Nagytiszteletü Úr 1

Kedves sorait, melyet oly kegyes 
volt hozzám intézni megkaptam, amely 
örömmel hatott reám és mindjárt azt 
juttatta eszembe, hogy a jó pásztor 
nem feledkezik meg az ő juhairól 
sem. Mert ezen nehéz időkben, me
lyeket most kell keresztül élnünk, 
majdnem minden percben az a tu
dat ébredt fel bennem, hogy az Úr 
nem hagyja el azokat, kik benne 
bíznak. Mert bizony erős hittel me
rem mondani, hogy a mi erős har
cokban kivettem én is a magam ré
szét és egyik felől mellettem és a 
másik felől csak úgy hullottak sze
gény honfi társaim az ellenség golyó
itól. De engem még idáig megsegített 
a seregeknek Ura. De a legnagyobb 
ágyú és fegyverharcokban sem fél
tem, mert az erős hitem meg volt, 
hogy velem van az Úr. És nagyobb 
csapást nem mér rám, mint amit 
el nem birok, és amit reám mér, azt 
pedig türelemmel és megnyugvással 
viselem.

Kedves tisztelendő úr, az Erős 
várunk az Isten című kis kedves 
könyvecskét, mellyel engem méltóz- 
tatott megajándékozni, örök emlékbe 
fogom eltenni, ha a jóságos Isten 
megsegít, hogy haza kerülhetek csa
ládi otthonomba. Mert nagyobb aján
dékot senkisem küldhetettt volna 
ennél és ami abban bent foglaltatik. 
Ez az öt hónapi erős harcok nem 
viseltek úgy meg, mint a január 27-tŐl 
február 6-ig a kegyetlen hidegek és 
a rengetek sok havazás, hogy méter 
magas havon kellett járni és átázott 
a bakancsom és úgy fagytak meg 
a lábam ujjai, ezen a 9 napi erős

*) V adosfára érkw itt.
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harcon, pedig még megállni való időnk 
sem volt. De azért türelemmel visel
tem mindent, mert a hazáért van 
ez mind, amelyben születtünk és a 
bölcsőnk ringott. Csak a jóságos Is
ten legyen velünk, hogy mentői előbb 
lenne vége ezen erős harcnak.

Fogadja főtisztelendő úr ezen ked
ves ajándékáért, szívből jövő köszö
netéin és kedves családját is üdvö
zölve maradtam, kiváló tisztelettel 

Csathó István.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Hatodik fejezet.

Készülődés. Búcsú a határon.
Folyt. 10.

Nehéz napok ! Keserves hetek 1
Amerre mennek izgalomtól ég min

den. A város utcáin nyüzsög a nagy 
embertömeg, talán senkise marad a 
házak falai közt, olyan sokan tolon
ganak az utcákon. Az egyik nagy, 
tükörablak u ház előtt éppen életve
szélyes a közlekedés. Óránként sür
gönyöket ragasztanak ki, azért tüle
kednek az emberek. A Iákkal beül
tetett árnyas tereket szintén ellepi a 
tömeg. Legázolják a pázsit szegélyét, 
fejük alá gyömködik a ruhájukat, 
magukhoz ölelik a katonaládájukat s 
jóízűen alusznak. Ki tudja: hány éj
szakát utaztak keresztül I Elcsigázott, 
fáradt arcú mind a hány. A nagy 
tükörablakú házból egy csomó su- 
hanc rajzik elő, kezükben újság lobog, 
hangjuk élesen rikolt a nagy zűrza
varba : — A német császár beszéde ! 
Németország állásfoglalása I. ..

Az utca végén énekszó zendül. 
Négyes sorokban tódulnak az embe
rek, vállukon a katonaláda, ajkukon 
a magyar ember régi, szívből fakadt 
harci dala: — „ha még egyszer azt 
izeni, mindnyájunknak el kell menni I..“ 
A sor szélén tejhajtva, sirdogálva 
megy egy-egy asszony. Egy pár be- 
rukkoló mellett, az apja kezét fogva, 
szaporázva fut a gyereke. Az utca 
végéről szaggatottan hangzik a vonat 
füttye s a nagy kormos állomásépü
let végevárhatlan ontja a sok embert.

Szabó Jánosék körülbelül már ne
gyedszer könyöközik keresztül ma
gukat a nagy emberáradaton. Egyik 
utcából a másikba küldözgetik őket, 
iskolából kaszárnyába, kaszárnyából 
iskolába. Már alig bírják a járást. 
Nem is ülnek, csak úgy lerogynak 
egy nagy házhoz vezető lépcsőzet 
kőkockáira,

Szabó János a noteszát, meg a 
plajbászát keresi, biztosan egy pár 
sort akar Írni.

— Fogd a ládámat, egy percre, 
pajtás I . . .

A véletlen éppen Farkas Andris 
ifjurat állította melléje. De bíz csak 
felhúzta az orrát, az ajkát meg meg
vetésre keserítette, azután hátat for
dított :

— Az ördög a pajtásod, nem én I. . .
Mikor látta, hogy a többiek egy ki

csit furcsán néznek rá, magyarázó- 
lag hozzátette: — majd 1 éppen egy 
Szabó Jánosnak leszek a hordárja ! ..

Szabó János úgy összeszorította 
a fogát, hogy csak úgy csikordult 
bele. De egy szót sem szólt, mert 
tizen is nyúltak a ládája után: — 
add ide, János!

Jobb szélről egy magas, szép szál 
ember jó ideig méregeti Farkas An
dris cingár alakját, azután csöndesen 
ennyit mond: — hát nem ismerem, 
hogy kicsoda legyen, hanem azt tu
dom, hogyha csak ennyi bajtársi sze
retet van a lelkében, akkor bizony jobb 
volna, ha most mindjárt golyót röpí
tene a fejébe, mert bizony úgy ott 
marad vérében a legelső rohamnál, 
mintha nem is ember volna 1. . .

— Úgy bizony 1 — hagyták rá a 
többiek.

— Akkor azután majd neked is 
segít pajtásod : az ördög: tette hozzá 
nevetve az egyik.

Szabó János nem szólt többet. 
Keserűség szorongatta a torkát. Hát 
még akkor is külömbséget tesznek 
ember és ember között, mikor a haza 
védelmére indu'nak ?

Az ég teteje már szürkül, csak a 
peremén húzódik végig egy világos 
sáv. A lombos fák leveles ágai kö
zül nesztelen csöndességgel lelopóz- 
kodik az alkony. Hosszú árnyat vet
nek a házfalak s az égen kigyullad
nak a nagy boltozatra erősített vilá
gitó lámpások.

Az ablakon egy érces hang kikia
bál az udvarra : — akire nem került 
sor, holnap reggel 7 órára itt legyen ! ..  
Most elmehetnek ! . . .

Mehetnek, de hát hova?. . .  Má
sodszor alkonyodott be fölöttük s 
még mindig csak jöttek-mentek.

— Hát, Uram, Isten, nekünk hol 
vetettek ágyat?

— Ahol tegnap, a fa alatt.
De bizony, ott sem. Szemesebbek 

elfoglalták a jó helyet. Visszamentek 
hát ahoz a nagy lépcsőjü palotához 
s behúzódtak az oszlopok alá. Fél
óra múlva horkolás és egészséges 
szuszogás hallatszik. Csak a Farkas

Andris hánykolódik sokat, biztosan 
keményli a derékalját. A fogait is 
úgy összeverdesi, minha század do
bosának készülne. Szabó János föl
kel, azután ráveti a köpenyét. Az 
meg félkézzel magára húzza s alszik 
tovább.

Három nap múlva már könnyebb. 
Benn vannak a kaszárnyában, be is 
öltöztek mindannyian. A puska ugyan 
még húzza a vállukat, a borjú go
rombán előre'öki a hátukat, hiába 
fújja rendes tempóra a trombitás, 
azért a nehéz cakkompak lassúbb 
menésre marasztja őket, de majd 
megszoknak mindent. így mégis csak 
jobb, mint ide-oda kullogva a nagy 
városban. Tudják, hogy miért van
nak itt, gyakorlatoznak, tanulnak, 
készülnek a komoly harcra.

Farkas Andrisnak nem igen tetszik. 
A nehéz erőfeszítést még valahogy 
csak elviselné, ha másért nem, hát 
büszkeségből se vallaná be, hogy bi
zony alig bírja, hanem az olyan tűr
hetetlen ezeknél a katonáéknál, hogy 
egyáltalában nem tesznek külömbsé
get az emberek közt Lám, őt is úgy 
lekapják a tiz körméről, mintha az 
ősei nem is kocintottak volna vala
mikor a nagyságos fejedelmekkel. 
Azután még hozzá, az utálatos Szabó 
János szakaszába került. így katona
ruhában még inkább kiderül, hogy 
János egy jó fejjel nagyobb, mint ő, 
hatalmas, szép alak, domború mel
lén megfeszül a zubbony, nyílt, be
csületes arcából értelem és bátorság 
sugárzik. Eh, mindez semmise lenne, 
csak legalább ne adtak volna csilla
got a gallérjára, meg baklót a zub
bonyára, hogy ne kellene utcán ka
szárnyaudvaron eléje tisztelegnie. 
Hogy ő, Farkas Andris tisztelegjen 
ennek a koldus Szabó Jánosnak, 
meg hogy a szerint nyújtogassa ke
zét, lábát, amint az komandéroz, no 
ez már igazán nevetséges I

Annyira belemélyedt a boszanko- 
dásba, hogy elhibázta a fegyverfo
gást. Persze annak a fránya hadnagy
nak is éppen most kellett oda néznie : 
— mit csinálsz, hékás !.. . Előlépni 1 
Egy. . . kettő ! . . .  Csináld külön

A verejték is kiverte a homlokát. 
A karján rángatózva bizsergett min
den izom szalag, a szeme elhomá
lyosodott, a puskát is majd kiejtette 
kezéből. Végre a hadnagy megelégelte:

— Állj I Látod, így kell a gyakor
latot csinálni, nem pedig olyan álmos 
formán. Most pedig jelentkezz 1

Andris lába alatt ég a föld, se- 
hogyse tud ráemlékezni, hogyan kell 
jelentkezni.
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— Na, előre 1. . .
Előre lép hármat, összeüti a bo

káját : — hadnagy urnák, alássan 
jelentem, jelentem alássan, én a had
nagy urnák. . .

— Nyögd ki már, ki vagy ?. ..
— Farkas Andris vagyok. ..
— Mi vagy ?. . .
— Földbirtokos vagyok. ..
— Hahaha I Mi vagy ?
— Az apám egyetlen ha . . .
A hadnagy toporzékol, úgy nevet 

mérgében.
— Földbirtokos úr vagy ?. . .  Nagy

ságos egyetlen fiú vagy ? . . .  Hahaha! 
Közlegény vagy, édes fiam, köz
legény!. . .  Na hát. ..

Andris alatt sülyed a föld.
— Hadnagy urnák alássan jelen

tem, alássan jelentem. . .
— No, nyögd ki I
— . . .Farkas András közlegény 

jelentkezik 1. . .
— Na végre! Azután a szádon át 

beszélj, ne az orrodon át, úgy mako
god a jelentkezést, mintha tejeskását 
kérnél az édesmamádtól.

Glédába áll mindenki, olyankor 
nincsen nevetés. De azért Farkas 
András mégse tudja, hogyan került 
vissza a helyére.

Még hozzá, a hadnagy rászól Szabó 
Jánosra: — azután gondja legyen 
erre az emberre, hogy ne földbirto- 
koskodjék gyakorlatozás közben 1

(Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
A népek ádáz tusája forduló pont

hoz érkezett. A négyes szövetség 
tagjai kimerültek. Kapkodnak fühöz- 
fához. Erejük megtörött. Seregeik 
nagy része elpusztult. Muníciójuk 
fogytán van. Hadviselésük céltalan 
és terv nélküli kapkodás, eszeveszett 
lótás-futás, erkölcstelen emberpusz
títás. Utolsó mentsváruk a Balkán 
volt Úgy látszik, itt is kikosarazták 
őket. Nem is csoda. Ott van Erisz- 
nek, a gyülölség istennőjének most 
érő veszedelmes almája: Gallipoli- 
félsziget a Dardanellákkal. Ezt sze
rezzék meg Oroszországnak mikor 
az nekik jól esnék ? Bulgária már 
hátat fordított az antantnak. A sok 
hitegetésre a többi is fejét rázza.

És velük szemben ott állanak le
győzhetetlen falanszként az igazság, 
szabadság és hazaszeretet által lel
kesített hősökként a mi hadaink, Ott 
állanak az ő területeiken, hogy hir
dessék a világnak: nekünk győznünk 
kell!

Harc az oroszokkal.

A lefolyt hét elején nehéz napok 
voltak Kelet-Galiciában. Az orosz itt 
koncentrálta minden felhasználható 
erejét. A Szeret és Dnyeszter össze
folyásánál a n; gy és heves harc kézi 
tusává alakult, mely újabb győzelmet 
hozott vitéz csapatainknak. Majd a 
Sztripa keleti partján állottak fel a 
mieink, középen Bothmer, a bal szár
nyon Böhm-Ermolli, a jobb szárnyon 
Pflanzer-Baltin vezérlete alatt, hogy 
egyesült erővel közelítsék s ostro
molják meg Tarnopolt. Másnap Both
mer a Sztripa melletti magaslatokra 
vonta vissza seregét az orosz túl
erővel szemben. Az ügyes sztratégiai 
fogást, majd rá következő több napi 
támadást győzelem az orosz offenziva 
teljes összeomlása követte.

Böhm-Ermolli és Puhallo tovább 
üzik-verik az ellenséget Volhiniában. 
A várháromszög harmadik erősségét 
Rovnót, már közelről fenyegetik a 
németek. A lakosság Zsitmoriba me
nekül.

Északon, Vilna táján Hindenburg 
vaskeze szorongatja az oroszt. Egy 
csatában 5200-ra emelkedett foglya
inak száma. A Düna-vonal egészen 
német kézre került. Hindenburg Vil- 
nát már körülzárta. Riga és Düna- 
burg is veszedelemben van. A Cor- 
riere della Sera panaszos hangon 
mondja: „Hiába való az orosz csa
patok nagy elszántsága, a német 
nehéz tüzérség hatalmas nyomást 
gyakorol az orosz frontra. „

Harc az olaszokkal.

Az olaszok azzal áltatják magukat, 
hogy a hideg beálltáig végeznek. Em
bereik már fáznak. Nincs meleg ru
hájuk. Talán azért tüzel a tüzérsé
gük saját gyalogságukra és pedig, 
amint a hivatalos jelentés megjegyzi 
„látható sikerrel.“ Egyébként az olasz 
csapatok minduntalan támadnak, de 
mindenkor visszaverik őket. Szeptem
ber 12-én nagyobb tüzelést kezdettek 
a karinthiai határon, amire a mi csa
pataink is támadólag léptek fel és 
elfoglalták a Findenigkogelen levő 
ellenséges hadállásokat. Három nap
pal később a folgaria-lavaronei fen- 
sikról kergették le vitéz katonáink a 
vállalkozó taliánokat.

Harc a Dardanellák ellen.

A megelőző hét nagy ütközete óta, 
amidőn a törökök teljes győzelmet 
arattak, a franciák és az angolok 
csöndesebbek lettek. Támadó féllé a 
török lett. Az antantbeliek védekez

nek, ahogy tudnak. Szeretnék siet
tetni a dolgot, mert félnek a rosszabb 
időjárástól, de nem megy. Úgy lát
szik, félnek attól is, hogy ma-holnap 
számon kérik otthon tőlük a rájuk 
bízott katonáknak ezreit, százezreit 1

Egyéb hírek.
Szeptember 20-án kaptuk az érte

sítést, hogy Vilna, az orosz-lengyel 
tartomány hatalmas katonai közép
pontja, elesett. A kéfszázhuszezer la
kossal biró város a vilnai főkormányzó
ság székhelye,számos főfontosságú va
sút csomópontja. Az angol és francia tu
dósítók még az utolsó napokban is 
azzal biztatták olvasóikat, hogy hasz
talan lesz a németeknek minden erőlkö
dése, mert sem Vilnát, sem Dünaburgot, 
sem Rigát nem sikerül elfoglalniok. 
— Angol veszteség a Dardanelláknál: 
1130 tiszt elesett, 2371 megsebesült, 
373 eltűnt; a legénységből 16.478 
elesett, 59.257 megsebesült, 8021 el
tűnt. Az egész veszteség 87.630. — 
Mozgalom indult meg nálunk az iránt, 
hogy legyenek magyarnyelvű s ma
gyar nemzeti szalaggal díszített hadi
érmeink. — Leitmeritzből 18-án is
mét rokkantakat hozott a vonat. Száz- 
hatan érkeztek meg délelőtt 10 óra
kor, valamennyien oroszországi fo
golytáborokból és kórházakból. A 
vonat, mely egy órai késéssel futott 
be, zöld gályákkal és zászlócskákkal 
volt feldíszítve. A rokkant harcosok 
az ablakokhoz tódultak s amikor 
megpillantották a rájuk várakozó 
mentőket és vöröskereszteseket, a 
hazaérkezés fölött érzett örömüknek 
dörgő éljenzéssel adtak kifejezést. 
Sokan közülök. visszaemlékezve a 
hosszú távollétre és az elmúlt szen
vedésekre, könnyeztek a meghatot- 
ságtól. A béna katonák hazaérkezé
sük előtt heteket töltöttek Leitmeritzben, 
ahol tetőtől talpig újba öltöztették 
őket. Hordágyra ezúttal nem volt 
szükség, mert valamennyien mankó
jukon, vagy saját lábukon szállottak 
le a vonatról. Egy-kettő volt közöt
tük, akinek mindkét lábát amputálták, 
a többiek egy-egy végtagjukat ve
szítették el. Megérkezésük után ká
véval és kenyérrel vendégelték meg 
őket a vöröskeresztes hölgyek, és 
azután valamennyit a Váci-uton lévő 
telepre szállították. — A novo-gyor- 
gyevszki zsákmány a most befejezett 
számlálás szerint 1640 ágyúra, 23.219 
fegyverre, 103 géppuskára, 160.000 
lövésre való tüzérségi lövőszerre és
7,098.000 puskatöltényre rúg. — A 
Kovnónál szákmányolt ágyuk száma 
1301.
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A m i imádságunk.
Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta: Kapi Béla.
11

Mi Atyánk . . .
II. A békesség és szeretet szava.
Ez a megszólítás: Mi Atyánk, a 

feltétlen, odaadó bizalom szava. Ha 
igazán imádkozunk, viszhangja támad 
lelkűnkben, ez a békesség. Senki 
sincsen elhagyatva, aki ezt a két 
szót igazán megérti és igazán imád- 
kozza1

Ne zokogjon az özvegy. Él még a 
a jó Isten. Ne temesse el minden 
reménységét az árva, apátián lehet, 
de nem árva addig, mig ajka ezt a 
két szót rebegi: Mi Atyánk!. . .
Ne csüggedjen az éhező. Sötét a 
holnap? Aggaszt az élet gond? Lát
hatatlan rémek riasztják szemünkről 
az éjszakai álmot? Hangokat hallunk 
a sötétségben: mi lesz velünk?.. .  
a gyerekeinkkel, a családunkkal?...  
Kicsoda ad kenyeret, ruházatot, tü
zelőfát?... Elkezdünk imádkozni s 
arra gondolunk, ki az ég madarairól 
s a hollókról is gondot visel, ő majd 
ad gyermekeinek kenyeret, (Luk. 
12, 24; 29, 30; Máté 6, 25—26.), 
arra gondolánk, ki felruházza a me
zei liliomokat, ő majd ad meleg ru
hát a dermesztő hideg ellen.

Azok se essenek kétségbe, kiket a 
nehéz idő igazán a földre sújtott. 
Betegek, nyomorékok, világtalanok, a 
rettenetes világháború hős áldozatai. 
Tekintsenek arra, ki a mennyei atyába 
vetett hitet elhozta számunkra és hall
ják meg a Megváltó Krisztus szavát: 
vedd fel a te nyoszolyádat és járj! 
Nyíljanak meg szemeid és láss!. . .

Ha még olyan nagy és sokféle 
életünk szomorúsága, mindig sajgó 
sebet gyógyító harmatként száll reánk 
a békesség szava: Mi Atyánk! . . .

Az imádság megszólítása a szeretet 
szava. Többes számban szólunk: mi 
Atyánk! Az a komoly és nagy figyel
meztetés rejlik ebben, hogy ne csak 
atyánkat ismerjük fel az Istenben, ha
nem egyszersmind testvéreinket egy
másban. És vájjon van- e ennek a testvéri 
szeretetnek nagyobb, tisztább meg
nyilatkozása, mint mikor megtanu
lunk imádkozni, de szívből, igazán

imádkozni, egymásért.
Boldogan gondolunk arra, hogy az 

imádság lelke, mint egyesítő erő lebeg 
felettünk.

Szívünket boldogító melegség járja 
át mikor meggondoljuk, értünk is 
imádkoznak sokan, nagyon sokan. 
Mondd csak, sorsűldözött, mikor ott 
jár körülötted a szenvedés és csapás, 
hogy hatalmába ejtse lelkedet, nem 
erősít-e meg az a tudat: értem is 
imádkozik millió és millió ajak: „ne 
vigy minket a kísérteibe.“ És te el
hagyott szegényember, ki egész nap 
hasztalan szaladgáltál munka után, 
míg otthon a hideg szobában gyer
mekeid éhesen reménykedtek, mikor 
elcsigázva oda vetetted magadat a 
kemény földre, könyörögve, imád
kozva, nem adott-e néked új hitet, 
reménységet az a tudat: sok millió 
ember tekint fel az égre, s imádsá
gukban te is benne vagy: „a mi 
mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma.“

És a sirók, a gyászolók! Akik 
sokat veszítettek, jóllehet talán ők 
maguk nem is temettek, legalább 
itthon nem, azok is találjanak vigasz
talást abban a gondolatban, hogy 
értük is imádkozik sok ajak. Hivő 
szivek könyörgése megérinti Isten 
karját s erőt kér számukra, hogy 
megértve, megnyugodva mondhas
sák: legyen mega te akaratod!

De ezzel a boldogsággal köteles
ség jár. Millió ajak imádkozik éret
tünk, nekünk is millió és millió em
berért kell imádkoznunk. Az önzést, 
melynek az „én“ az istene el kell 
fojtani. Meg kell értenünk, hogy mi 
testvérek vagyunk, a kik között 
összekötő kapocs a szeretet. „Mind
nyájan Isten fiai vagytok a Jézus 
Krisztusban való hit által“. (Gál. 
3, 26.). Nincsen tehát sem zsidó, 
sem görög, sem szolga, sem szaba
dos, sem férfi, sem asszony között 
válogatás, mondja Pál apostol, de 
nincsen sem gazdag, sem szegény, 
sem müveit, sem tudatlan között 
különbség, folytathatjuk mi, hiszen 
mindnyájan testvérek vagyunk a 
a Jézus Krisztus által. A testvérek pe
dig szeretik egymást. Őszintén, igaz 
szívvel.

Fájdalom, erről a szerétéiről oly

sokszor megfelejtkeznek. Szétszakít
ják, sárba tapossák. Mindenki megy 
előre a maga utján, senkire sem 
néz, embertársára nem tekint, megy, 
ha mindjárt azok előrehaladásának 
rovására, megy, ha mindjárt azok 
boldogságának romjain. Irigység, kár
öröm, rosszakarat a cselekedetek 
rugója, nem pedig a szeretet. Az 
igazi megbocsátássá ritkán találko
zunk, haragtartás, bosszúállás dúlja a 
lelkek nyugalmát. Ezekben a szivek
ben a felebaráti szeretet helyét hiú 
önzés foglalja el. Vájjon ezek hogyan 
tudják mondani ezt a két szót: „Mi 
Atyánk !.. . “ Nem balgák-e azok, 
kik egyik kezüket kérve emelik fel 
a mennyei Atyához, a másikkal pe
dig ugyanakkor saját testvérüket bán
talmazzák ?. . .  Remélhetnek-e meg- 
hallgattatást ? . . .

Mikor az imádság megszólítását el
mondjuk, gondoljunk a szegényekre, 
árvákra, az özvegyekre, betegekre, 
elhagyottakra. Kulcsoljuk össze kezün
ket, imádkozzunk értük is. De azu
tán életünk ne hazudtolja meg imád
ságunkat. Ha ott zörgetnek ajtónkon, 
nyerjenek bebocsáttatást, ha segélyért 
könyörögnek, adjunk szívesen. Ne 
lássuk bennük a szegényt, hanem min
dig a testvért. „Legyetek Istennek 
követői, mint szerelmes fiák.“ (Ef. 
5, 1.) így lesz imádságunk megszó
lítása a testvéri szeretet szava.

Foly tatjuk .

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n incs, 
H iányzik o tt a  legfőbb k incs. 
Tanyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

szept. 26. vasárnap, Példbesz. 14, 1 —18.
1> 27. hétfő,
n 28. kedd,
f> 29. szerda,
n 30. csütört.,

okt. 1. péntek,
» 2. szombat,

* 14, 19—35.
» 15, 1 — 15.
„ 15, 16—25.
„ 15, 26—33.
,  16, 1 —15.
„ 16, 16—33.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban I
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A z e g y h á z  k öréből.
Az evangélikus egyetemes egyház

elnöksége az ez évi egyetemes közgyűlést 
november h^ iap  10 ik napjára, szerdára, 
Budapestre, a Deák téri dísztermébe hívta 
össze. A közgyűlést megelőző értekezlet 
november 9 én délután 5 órakor lesz.

Felsőszakony. A felsőszakonyi (Sopron 
m.) gyülekezet a háború rokkantjai javára 
184 kor. 40 fillért gyűjtött s legkisebb 75 
kg- -os harangját ingyen felajánlotta a haza 
védelmére.

A dunamelléki református egyház uj 
püspöke. A dunamelléki református egy
háznak Baksay Sándor halálával megüre
sedett püspöki méltóságára az egyházköz
ségek, nagy szótöbbséggel Petri Elek buda
pesti lelkészt választották meg. Az uj püs
pök ünnepies beiktatása az egyházkerület
nek október végén tartandó közgyűlésén 
lesz.

Rábaszentandrás. Szeptember 5-én a 
rábaszentandrási ev. egyház hadi célokra 
egyik harangját felajánlotta, sőt ha a szük
ség úgy kívánja, másik harangját és tem
plomi tyertyatartóit és kannáit is felaján
lotta. Szintúgy felajánlotta Sobor leányegy
ház a maga harangjait. Rábaszentandrás 
község az elesetteknek emlékszobrot emel, 
ehez a község képviselőtestülete 1000 kor.- 
nát felajánlott. A többi közadakozás utján 
fog egybegyüjtetni.

Itthonról.
Rokkantak hazaérkezése. Szomorú 

rajokban szállingóznak haza Oroszországból 
a rokkant katonák, akiket nyomorékká gá
zolt a háború. Megint hatvannyolc szinma- 
gyar fiú érkezett haza. Épkézlább, dalolva, 
bokrétásan mentek el, és letörve, ronccsá 
zúzva érkeztek haza. Meleg szeretet, elis
merés és hála várja őket s a magyar le
vegő gyógyító szellője lassankint elfujja 
róluk a szenvedés sötét emlékeit . . .

A szegény rokkantak nagyon panaszkod
nak, hogy rosszul bántak velük. Rossz volt 
a kezelés, rossz volt az ellátás. De milyen 
is lehetett volna Oroszországban ? . . . 
Valamennyien áldják az Istent, hogy ki
szabadította őket és boldogok, hogy hazai 
levegőre ju tlak .

Eperjesen nincs hús. Eperjesen a mé
szárosok és hentesek beszüntették az üze
met, mert élő állatot a rettenetes drágaság 
miatt nem tudtak szerezni.

Oubacsgyüjtés az iskolákban, Bőr
iparunk a külföldi cserzöanyagok behoza
talának megszüntetése következtében kizá
rólag a cserzőanyagokra és ezek közt nagy 
mértékben a gubacsra van utalva. Tekin
tettel a bőriparnak a hadsereg harckészsége 
szempontjából való jelentőségére, továbbá 
arra, hogy a rendkívüli viszonyok követ
keztében nem áll mindenütt kellő számú 
munkaerő rendelkezésre, a vallás- és köz- 
oktásügyi miniszter az elemi iskolák és a 
középfokú tanintézetek tanulóifjúságához

felhívást intézett, hogy az ifjúság ott, ahol 
szükség van rá, a gubacs gyűjtésében a 
gyűjtésre jogosított személlyel létesítendő 
megállapodás alapján közreműködjék.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Védekezés a torpedólövés ellen. Mar- 

coni, a szikratávíró feltalálója jelenleg 
olyan találmányon dolgozik, amely villamos 
áram segítségével a torpedót irányából 
eltéríti és így a búvárhajó torpedólövését 
ártalmatlanná teszi.

Mackensen fia megsebesült. Macken
sen főhadnagy, Mackensen német tábornagy 
fia, aki az I. testőrhuszárezredben szolgál, 
súlyosan megsebesült. Egy golyó fúródott 
a combjába.

Lángban álló erdő. A svéd Laplandból 
óriási erdőégés híre érkezik, amelynek füst
jé t a Laplandtól 200 kilométernyire fekvő 
Balsffordban is látni lehet.

Pusztító árviz Olaszországban. Bari 
városiban óriás felhőszakadás volt, amely 
áradást okozott. A viz egyes helyeken két 
méter magas. Sok ház beomlott. Hidak 
összeomlottak, vasúti vonalak használha
tatlanná váltak. A hajléktalanok száma
12.000

Nagy vihar. A pusztító orkánnak, amely 
Texas déli partjain tombolt négyszáz ha
lottja van. Különösen Galveston szenvedett. 
A városban több mint ötszáz ház összedőlt.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 527'24 korona. 
Újabban adakoztak : özv. Berzsenyi Gyuláné 
Keszthely 5 K, Győrik György Győr 2 K, 
Kocsis Sándorné Veszprém 60 f, N. N. 
Szombathely 1 K, Kiss Lászlóné Rábabo- 
gyoszló 3 K, Gyepi Sülé Jánosné Magyar- 
gencs 1 K, Mesterházy Józsefné Bük 2 K, 
Torda Gyuláné Csák 1 K, özv. Héra Mi- 
hályné Csák 2 K. Pölöskey Miklósné Fel- 
pécz 2 K, Francsics Karolin Bük 2 K. 
Felsőszeliből adakoztak: Hasák Lajosné, 
Szőcs Lajosné, özv. Horváth Józsefné 1—1 
K, Bögöthy Irén Felsőszakony 1 K, Majori 
Bögöthy Judith Felsőszakony 1 K, Győri 
Jolánka Tét 1 K, özv. Németh Jánosné Bük 
2 K, Kozma Kálmán Győr 50 f. Kiskőrösről 
adakoztak: Szilágyi Mihályné és Bánszky 
Jánosné 1‘50—1 50 K, Kurján György 1 K, 
N. N. Lajtaujfalu l -50 K, Györgyi Sándorné 
Meszlen 4 K, Kecskés Jánosné Nagygyimót 
1 K, Boros Ferenc Répceszentgyörgy 1 K, 
Payr Sándor Sopron 2 50 K, Búza József 
Szombathely 1 K, Bangó Józsefné Várpa
lota 1'50 K, özv Moky Endréné Bpest 1 
K, Bókkon Pálné Csönge 1 K, L uth lr Ádám 
lk. Battyánd 1 30 K, Bánfi József Salamon 
50 f, özv. Farkas Istvánná Hánta 1 K.

Összesen : 578 64 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

A rokkant katonák számára adakoztak: 
özv. Görög Lajosné Balatonfüred 2 K, Egyed 
Elek Nemeshany 10 K, Molnár Kálmánné 
Jobaháza 1 K, Kovácsics Juliska Jobaháza 
1 K, Kutasi Sándorné Nagysimonyi 1 K, 
Sebestyén Károlyné Nagysimonyi 1 K, Vida 
Róza Nagysimonyi 1'20 K.

V. J. Sárvár. A küldött 2 címre a Harang
szó állandóan megy, az egyik 203, a másik 
621 sorszám alatt van felvéve listánkon. Nem 
értem hol a hiba ! Újból intézkedtem, kérem 
majd szíves értesítésedet, ha ezután se kap
ják az illetők a lapot. S zív . üdv. — ÖZV. B. 
S.-né Dobsina. A beküldött 2'50 koronával 
a VI. évf. előfizetése rendezve van. Ezelőtt a 
Harangszónál is egy évre szólt az előfizetés. 
Csak most, a háború idejére voltunk kényte
lenek ezen változtatni és pedig azért, mert 
azelőtt egy éven át jelent meg 35 szám, most 
pedig, hetenkénti megjelenés következtében 
sokkal rövidebb idő alatt. A háború után 
igyekezünk ezt a szerintünk is alkalmatlan 
nehézséget megszüntetni. Vagy visszatérünk 
a régi rendhez, mely szerint télen és ősszel 
hetenkint, tavasszal és nyáron kéthetenkint 
jelenik meg, vagy pedig átalakulunk heti lappá 
s ennek megfelelően újra megállapítjuk előfi
zetési dijunkat. — G. M. Várgede. Az elő
fizetési összeget a most folyó VI. évfolyam. 
35 száma javára elkönyveltük. — D. J.-tlé 
Bpest. Férje címére a lapot megindítottuk. 
Kérjük közölje velünk, hogy a pesti címre is 
menjen-e a lap. Előfizetése a befejezett V-ik 
évfolyamra rendezve van, a mostani Vl-ik 
évfolyamra azonban még nincs beküldve a 
díj — M S. Npátró. A számokat elküldet
tük. Köszönet és üdv.

Pályázat.
Gyóró (Sopron m.) leányegyház

tanítót keres. Pályázhatnak rendes 
tanítók, helyettes tanítók, tanítónők. 
Fizetés I lakás és törvényes készpénz. 
Vadosfa, posta Mihályi. L á s z l ó  
Mik l ós  lelkész. 2—2

Pályázat.
A kötéséi (Somogy m.) gyülekezet 

helyettes tanítót vagy tanítónőt ke
res. Fizetése havi 100 korona és némi 
mellékes. Az állás minél előbb el
foglalandó.

Németh Sándor
1—2 ev. lelkész.

Nyomatott Wallisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona  5 0  fillér, csopo rto s küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Csajbók Lidiké: Ima. (Vers.) — Endreffy János: Tanítások. — A tanítók árváiért. — Gáncs Aladár: Háborús 
Y^s^rnap délután. — Taranovits Ödön : Az én kicsi leányom születés napjára. (Vers.) — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) 

— A világháború eseményei. — Nehéz órák. Kapi Béla: Mi Atyánk . . .  — Ország-Világ.

I m a.
Nem zetek Isten e ! irgalm as jé A ty á n k !  
h a llg a sd  m eg színünkből fakadó he im ánk: 
Oh, legyen a dúló harcoknak m ár rege, 
Es szálljon népedre áldásthezé béke.

Beism erjük, A ty á n k , l)egy sokat nétkezénk. 
Vedd elégtételül, m it eddig szennedénk. 
Eegyen engeztelés a n ag y  oéráldezat,
A  m it hazánk N eked, szülötteiben ad.

férjét sira t a ne, gyerm ekét a s z ü le ;  
A rnák zekegása apákért, — nem  szüne. 
Testnér a testnérért kesereg s z ü n te le n .. .  
k i n y u jtr ig a sz ta lá st,h a  'Fenem  -  Istenem !

Oh 1 hát légy  irgalm as hezzánk, nagy
Istenünk 1

A d d  meg szent békédet, add m eg im m ár
nekünk

I?egy ez árra nem zet, m ely  a nn y it szenoedett, 
§ zín e  gálájánál á ldhassa neoedet! A m en .

^ sa jtó k  E idike.

Tanítások.
Irta: Endreffy János.

A háború nagy tanítómester. Sok 
olyanra megtanít bennünket, amit a 
béke iskolájában nem voltunk képe
sek elsajátítani. A háború iskolájában 
azonban nagy a fegyelem, rettentő a 
szigor s a tanítások lelkűnkbe mélyül
nek — kitörölhetetlenül. Ha valamire 
csak egyszer gondolunk, az nem hagy 
lelkűnkben mély barázdát. Elfelejt
jük. De ha nap-nap után újból hal
lani vagyunk kénytelenek a háború 
tanítását és másra nem is merünk 
gondolni, mint éppen arra, akkor ez 
a tanitás vérünkké lesz. Az egymás
után következő napok bőséggel pré
dikálják az igét nekünk és az egy
másután való éjszakák tanítanak 
bölcseségre. Nincs beszédük nékik, 
sem igéjük, mégis meghallatik az ö 
szavuk. (19 zsoltár 2—4). A háború 
nyomása alatt érezzük igazán, mennyi 
gazdag tapasztalat van ebben a rö
vid szentirási részben. Nem emberi 
szóval, emberi hanggal, igével, be
széddel tanít a háború — és mégis 
megvannak tanításai és mégis meg
hallatik az ő szavuk. Szól hozzánk

úgy, hogy történik velünk valami 
és ezáltal szemlélődésre, önvizsgálo- 
dásra késztet. Nem mi teszünk most, 
hanem történik velünk — ki ne 
érezné ezt elevenen ? Abból azután, 
ami velünk történik, levonjuk a há
ború tanításait. Mert Isten a világ
háború által is szól hozzánk. Reánk 
bizza, hogy abból amit fölibénk tömi 
engedett, kiértsük az ő örök szavát.

Lássunk pár ilyen tanítást, amit 
Isten a háború által szivünkbe akar 
vésni:

Kenyér.
Mi volt a kenyér számunkra a 

háború előtt és mi most.
A felelet az, hogy nem ugyanaz. 

Történt itt változás. Valljuk be őszin
tén, hogy a hosszú békében a min
dennapi kenyeret annyira természe
tes járandóságnak tartottuk, hogy 
szinte lehetetlennek tartottuk elmara
dását. A városi nép már nem is be
csülte annyira a mindennapi kenye
ret, mint a mindennapi húst. Szá
mára a kenyér nem volt fontos élel
micikk, hanem mellékes. Életkörül
ményei úgy alakultak, hogy tán még 
Miatyánkjában is inkább másért sze
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retett volna imádkozni, mint a min
dennapi kenyérért . . . .  Nem volt 
igazunk. Jött a világháború s meg
tanított a kenyér megbecsülésére. Volt 
liszthiány, kukoricával kevertük s 
érezte gazdag és koldus egyaránt, 
hogy milyen nagy dolog mégis az 
ember mindennapi kenyere I Akkor 
éreztük, mikor közel volt a veszély, 
hogy nem lesz . . . Becsüljük meg 
azért, ha jól megyen sorunk és van 
kenyerünk. Ne kelljen ily világokat 
felforgató nagy eseménynek megta
nítani a mindennapi kenyér megbe
csülésére, hanem legyen az nyugal
masabb időkben is meleg szívű imánk 
tárgya: a mi mindennapi kenyerün
ket add meg minékünk ma! . . . 

Egészség.
Az egészség megbecsülésére is 

megtanított Isten a háború által. Ki 
volt a legboldogabb ember ismerő
seid között, kinek hozzátartozója volt 
a harctéren? Nemde, akinek azt Ír
ták haza, hogy egészséges vagyok. 
Jobb hirt nem várt haza az anya és 
hitves. Ebben benne volt minden. 
És mily nagy jelentőséget nyertek 
azok az elkoptatott szavak: Kedves 
szüleim és feleségem, tudatom vele
tek, hogy hála Istennek egészséges 
vagyok, amit nektek is szivemből 
kívánok! A békében hogy mosoly
gott ezen az egyszerű kezdésen sok 
ember s most boldog, ha ilyen kez
detű levelet kap kedvesétől. Az egész
ség nagy kincs és áldás, amit meg 
kell becsülnünk hálás szívvel. Amink 
van, mind Istentől van adománykép 
és legyünk érte hálásak ne csak 
akkor, ha az elvesztés veszélye fenye
get, hanem akkor is, ha egünk fel
hőtlen derült . . .

Pénz.
A pénzről is máskép kell gondol

kodnunk. A pénznek nincs önmagá
ban értéke. Az csak kölcsönös em
beri megegyezés, hogy az aranynak 
nagy értéket tulajdonítunk, míg a 
kavicsot lenézzük. A galíciai falvak
ban hányszor mutattak vitézeink a 
lakosságnak pénzt — s mit sem 
adtak érte! Ott a pénz értéktelen 
volt. Przemysl várában többre becsül
tek egy tojást — két koronánál A 
katonák többnyire hazaküldözték a 
pénzt, gondolva, hátha itthon hasznát 
vehetik.

És idehaza nálunk is a pénznek 
értéke nagyon alászállt. Mindenért 
többet adunk, mert a pénz becsülete 
megfogyatkozott. — Képzeljük el, 
micsoda átalakulás mehetett végbe 
a pénzsóvár ember lelkében a harc

téren ? I Addig talán minden gondo
lata a pénz volt, a pénznél nagyobb 
értéket nem ismert és most hirtelen 
ledöntötte bálványát a háború s rá
jött, hogy az ember nélkül az arany 
értéktelen s a pénz értékességét az 
ember adja meg. A pénz csak csere
eszköz. Cél nem lehet soha. A pénz 
nem boldogít. Ne is gyűjtsünk azért 
magunknak oly kincset, melyet a 
rozsda és moly megemészt. Mit hasz
nál valakinek, ha az egész világot 
megnyeri is és lelkében kárt szen
ved ? Keressétek azért Istennek or
szágát és annak igazságát — és a 
többiek megadatnak néktek. Ez az 
igazi isteni bölcseség és isteni tanítás.

Áldozás.
Isten megtanít a háború által arra 

is, hogy a nagy dolgokért áldozni 
kell. Áldozat nélkül nincs nagy dolog 
e világon. Az ember természeténél 
fogva áldozni nem szeret. Különösen, 
ha az lemondással, fájdalommal, szen
vedéssel jár.-A háborúban pedig ép
pen azt látjuk, hogy mindezeknek 
meg kell lenniök. Szenvednünk kell, 
e gondolathoz hozzá törődnünk. A 
vallástól nem szabad várnunk, hogy 
fájdalomtól mentes életet biztositson 
számunkra. Sokkal inkább kell tőle 
várnunk, hogy a már meglévő szen
vedések fölött még mindig vannak 
magasabb értékek, melyekért ha kell 
életünket is föl kell áldoznunk. Az 
ember akkor a legnemesebb, ha ál- 
dozik. Az Úr Jézús Krisztus áldozata 
legyen vezérlő csillagunk a mi áldo
zásunkban. Az ő áldozati halálának 
megértése nélkül koromsötétség van 
a világban . . .  A kereszt fényében 
megdicsőül minden s elsimul az örök 
isteni szeretetbe.

Istennel.
A háborús tanítások sorozata a vég

telenbe nyúlik. Csak legyünk nyitott 
szemmel és fogékony lélekkel irán
tuk, akkor bár nincs beszédük nékik, 
sem igéjük, mégis meghallatik az ő 
szavuk.

A sok közül végezetre csak egyet 
akarunk kiemelni: az ember kicsiny
ségét és az Isten nagyságát. Mi az 
ember, hogy megemlékezel róla és 
az embernek fia, hogy gondot viselsz 
róla ? Ez a háború megmutatta, hogy 
mily kicsiny az ember, mégha nagy
nak tartja is magát. Olyan az ember 
élete, mint a fű, reggel zöldül, estére 
elhervad, mint a levél, mely sárgán 
lepereg a fáról. Az emberek és or
szágok és birodalmak jönnek és men
nek a múlandóság felé, de van valaki, 
aki volt, van és lesz, tanúja az enyé

szetnek és fenntartója az örökkéva
lóságnak: a nagy Isten. Annak a 
nagyon is megcsappant számú isten
telennek, ki a világ mindenséget Isten 
nélkül fennállónak tévedi, most a 
múlandóság völgyében csöndesen azt 
mondjuk: Isten nélkül a világ soha 
egy pillanatra sem állott volna fenn. .. 
Ő megvan nélküled is, meglesz akkor 
is, mikor mi már valamennyien a 
gyepes hant alatt pihenünk. . .  És 
ha azután tudsz még elképzelni az 
érthetetlenségig embereket, népeket 
és birodalmakat, kik jönni fognak és 
tűnni fognak a föld színéről a föld 
alá, biztos lehetsz, hogy az Úr akkor 
is élni fog s uralkodni mindörökké. 
És minekelőtte a hegyek lennének 
és formáltatnék a föld és a világ, 
öröktől fogva mindörökké te vagy 
erős Isten (90. zsoltár 2.)

Evvel a nagy és örök Istennel van 
a kis és véges ember a vallásban 
összekapcsolva. Mert a vallás kap
csolat Istennel az Úr Jézus Krisztus 
által. És amint elgondolom az ember 
kicsiny végességét szemben az Isten 
örök végtelenségével, úgy érzem, hogy 
most vagyok közel ő hozzá. . .

Tanítók árváiért
Mi ad értéket annak a pénznek, 

mit a jótékonyság oltárára összegyűj
tenek ? Nem maga a pénz nagysága, 
hanem az érzület, mellyel elhozzák 
és az a nemes jókívánság, mellyel 
megáldják.

Aranynál is csillogóbb adományok
ról számolunk be ez alkalommal: 
szeretet filléreiről. Gazdagok és sze
gények hozták, nemes szívüek hoz
ták, kik hálával, szeretettel gondolnak 
a harctéren elesett evang. tanítók 
árváira.

„Lehetséges, — Írja egy névtelen 
—, hogy az elesett tanítók közül 
senkitse ismerek. Mégis elküldöm 
adományomat, mert azt diktálja elém 
a felebarát) szeretet és a hazafiság. 
De ezt diktálja elém a hála is. Rá
gondolok az én volt tanítóimra, — 
a jó Isten áldja meg őket haló po
rukban, — s amit velük szemben 
megtennem nem lehet, azt megteszem 
a hősi halált halt tanítók árváival 
szemben.“

Szép szavak I Igaz szavak!
Dávid János harctéren küzdő ta

nító a következő sorok kíséretében 
küldte be adományát:

„Innen a harctérről, ahol én is, i 
mint tanító 14 hónap óta szolgálom 
magyar hazámat, ahol oly sok tár- I
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samat láttam szenvedni s mellettem 
elmúlni, küldök 10 koronát a tanítók 
árvái alapja javára. Meg tudom ér
teni mily magasztos a cél, amit Nagyt. 
szerkesztő úr e nemes gondolattal 
kitűzött. Sokszor gondoltam erre én 
is, amikor egy-egy tanító társamat 
láttam elesni. Eszembe jutottak ilyen
kor azok a szegény kicsinyek, kik 
apa s gondviselő kenyérkereső nél
kül maradtak. Adja a jó Isten, hogy 
a nemes gondolattal legalább némi
leg enyhüljön a fájdalom, hegedjen 
a vérző seb. Adjon sikert a megkez
dett munkához.“

Az egyik adakozó, ki betű alá rejti 
nevét, ezen szavak kíséretében küldi 
adományát: „ Megdermed az emberi 
szív és lélek e szomorúan tökéletlen 
világban azon magas szám láttára, 
mellyel a szerencsétlen hadiárvákat 
jelzik. Különösen érezzük ezt a nagy 
részvétet a tanító árvákkal szemben. 
Akik ismerik a tanítók helyzetét, azok 
szeretettel és jókívánsággal dobják 
filléreiket a Harangszó perselyébe,“

A múlt heti adományozók élén egy 
gyülekezet s egy névtelen jóltévő áll. 
A lébényi gyülekezet 50 koronás ado
mányával kezdődött a sor. Azután 
egy ismeretlen adakozó 50 koronájával 
folytatódik. Mi a neve ? Jószív, lélek- 
jóság a neve 1 Azután jönnek a töb
biek, mind kedves, értékes adomány, 
mert mindegyiket a szeretet küldi.

Lébényi ev. gyülekezet 50 K, egy is 
meretlen jóltevő Valkány Lujzamajor 50 K, 
Dr. Tóth Gedeonná Lébény 20 K, Németh 
Károly lelkész Lébény 10 K, özv. Németh 
Sámuelné Lébény 2 K, Fleck Károly nyug. 
tanító Rohoncz 10 K, Dávid János tanító 
a harctérről 10 K, özv. Schranz Jánosné 
Körmend 2 K, Mesterházy Margit Rempe- 
hollós 1 K, Pósch és Neubauer család Né- 
metujvár 10 K, H.-né és J . . .  leánya Ne- 
mespátró 5 K, Lórántffy Károly és neje Bő 
5 K, egy nagysimonyi-i ismeretlen jóltévő 
2‘50 K, Regmeyer András Dévényujfalu 4 K, 
Szabados Gyuláné Kapolcs 2 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ........................  726.08 K
Mostani gyűjtésünk . 183.50 K
Eddig befolyt . . . 909 58 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel 1

Háborús vasárnap délután.
Irta: Gáncs Aladár.

(Folytatás)

III.
— Amint az elébb János öcsém 

beszélt Bálint mesterről, meggondol
koztam azon, milyen drágának mu
tatja most szójában az életet. Emlé
keztek e rá, egyszeriben, mennyit 
szavalt arról, hogy milyen buták az 
emberek ; szenvednek, gyötrődnek az 
életükért, mintha ki tudja, milyen jó 
volna az nekik, mintha mindenáron 
élniök kellene. Mikor azt mondta, 
hogy nem ér ez az élet se semmit, 
nincsen annak szikra öröme, hogy 
élni sem érdemes. Mikor azt tanította, 
ostobák azok, akik azt hiszik: az 
öngyilkosság bűn. És még ostobáb
bak, akik azt, hogy a halál rosszabb 
az életnél. Úgy látszik, mester uram
nak kicsit kúrta az emlékezése. Hogy 
még magára sem emlékezik I

— De azért elhigyje István bácsi, 
olyan kibeszélése van annak, még a 
gondolatok is holtra állnak tőle az 
embergyerekében. Multkorán volt vele 
ilyen beszélgetésem: Sokáig emlé
kezni is féltem rája. Azzal jött ne
kem, hogy merünk mi még mostan 
is templomba járni. Hogy van arcunk 
hozzá Istent imádkozni a földön, mi
kor a vérünk vérei mások vérét isz- 
szák rajta ? Hogy legalább mostra 
becsukhatnánk a templomainkat 1 
Tudja, hogy nem nyúlnánk vissza 
többet a hitünkhöz. Mert amit az 
nem tudott meg kétezer év alatt, 
száz év se kell neki, azt az ő hitük 
kitermi: jót áll, nem lesz több há
ború. — Szeretném István bácsi, ha 
beszélne így egyszer ezzel az emberrel.

— Nem én kerülöm. Rája meg 
csak nem köthetem magamat. Hanem 
annyit mondhatok, János öcsém, nem 
most kellene kezdeni a mi mesterünk
nek igazodást az Isten után. Mert 
most egyfelől még annak is nehéz, 
aki már régen, hogy elkezdte azt. 
Meg aztán jó emlékezés kell ahhoz, 
nem olyan, mint mester uramé, hogy 
kezdhessük az Isten dolgait. Jó em
lékezés, sok szent jó akarás. Ezek 
hijján van az, hogy oly sokan visz- 
szájáról nézik az életet. Nem lelik

azon Istennek értelmét. Visszájáról 
nézik és nem szembe, hátába kerü
lik az Istent. Azért látnak le róla 
annyi furcsa, annyi esetlen, iromba 
istentelen dolgot.

Hallgatás nyitotta fel köztük a 
száját. Nem is csukult az le, csak, 
mikor a túlsó sorról hangos nagy 
köszöntés hullott rájuk bőven, hogy 
mindeniknek jutott belőle valami. A 
harangozó volt.

— No Dávid öcsém, hallom ám, 
sorozásra mennek a te gyerekeid is. 
Azt el ne feledd, legyen, ki mivel 
pántlikázza őket!

— Nincsen nekem már odavaló 
fiam, István bácsi. Aki volt is kimúlt.

— De hiszen majd számon kérjük 
tőled, ha nincs 1 Kell lenni abból há
romnak is 1 No mondd, melyiket sze
retnéd, beválik; melyiket félted a 
legjobban ?

— Hát úgy beszél, István bácsi 1 
— Elérzékenyült a hangja, mert most 
már tudta, hogy miről van szó. Bi
zony, még nem sorozták meg vala
mennyije gyerekét. — Hát igazán 
meg lesz ? Biz én még nem gondol
kodtam rajt, melyiket szeretném hopp
császárénak. Talán nem is tudok 
gondolkodni rajta. Úgy szeretem, mint 
a gyermekeimet. Egyformán.

Egydarabig most erről beszéltek. 
Hogy soká tart még — látszik — 
a háború. István bácsi amellett szó
lott, hogy ez nemcsak a háború 
hosszát jelentheti, hanem azt is, hogy 
van nálunk előrelátás és nem félünk. 
Közben új emberek is jöttek a padra. 
Ezek közül szólalt meg valaki.

— Hallották-e, hogy a Gabnai 
komám akarattal nem jár azóta temp
lomot? Azt mondják, mióta megjött 
a fiáról az a cédula, még otthon se 
beszél. Elment a kedve a világtól. 
Az Istentől is. Azt mondja, most már 
nem hiszi el hogy van. Ha lenne, 
ilyet nem engedne vele. Még a tájá
ra se kerül többet néki.

— Nem sokkal megy igy se mesz- 
szebb tőle. Úgy látszik, mikor oda 
járt, akkor se járt nagyon közel 
hozzá. Különben nem beszélne így. 
Lássátok ez az, mit az előbb mond
tam. A Gabnai Sándornak is egy az, 
hogy rossz az emlékezője. Mikor a 
szomszédja fia halt meg a tavasz-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 46

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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bán, akkor még volt Isten. Most, mert 
az ő fia halt meg, most már nincs.

Helyeslő hallgatás bólintott István 
bácsi felé.

— De hát azt hallották e, micsoda 
nagy dolog van most készülőben. 
Országos, messze nagy lehet még 
abból. Büszkék lehetünk rá, mert 
közülünk mén ki, ha az Isten is 
azon akarja. A fiatal tisztelendővei 
találkoztam múltkor a határban. Ke
zében a nagyújság volt épen s láttam, 
valami nagyot akar mondani belőle. 
Pedig, meglehet, nem is abból mondta. 
„No, István bácsi elmondom magá 
nak azon frissiben, mi jött a lelkem- 
re. Tudja ugy-e, odafent a Kárpátok 
alján jó pár falu romja sirdogál fe
lénk. Vannak sokan, akik megértették, 
hogy miért sir. Lesz már Magyarbécs, 
meg Eperjesfalva 1 Lássa, miért ne 
érthetnék meg mi is? Hiszen csak 
magunkat építenénk vele. Olyan lenne 
az a kis falu a bércek tövén, mint 
nagy eleven szobra a mi egyhá
zunknak. Úgy is olyan kevés szobra 
van annak még ebben az országban. 
Most lehetne. Tudja, hogy készülünk 
nagy ezerkilencszáztizenhétre, István 
bácsi legyen maga az első, aki ament 
mond: a Lutherfalvára“.

IV.
Nem folytatta tovább. Pedig a 

neszétől ugyan tehette vón. Hiszen 
alig hallott hangja a szegény asszony
nak, hogy rájuk köszöntötte nehéz 
lábú szókkal azt, amit még tegnap 
oly fürgén tudott:

— Jó napot adjon Isten.
Még is úgy hallott, mintha közel

ből harangot konditnak füledbe. Csak 
úgy sirt róla a sok fekete ruha. 
Látszott, nehéz volt neki még, pró- 
bálaílan. Sohase mente oly lassan 
azt az utcát. Mintha érezné, hogy 
még mily soká, mi messze kell neki 
azzal a szomorú kendővel. Fiatalon 
érte az özvegység. Legfiatalabban 
eddig az egész faluból. Bizony még 
soká, bizony még messze. . .

A beszélgetők csak néztek, még 
fogadni se tudták köszöntését. Úgy 
megeste a szivüket, nem merték tőle 
azt, mit végre is, hogy István bácsi
nak kellett:

— Adjon Isten húgom I
Elment kedvük a beszélgetéstől, 

el a hallgatástól. Egyik is, másik is 
felállt, hogy már haza kell nézni. 
Megforgatni a sarjút, sást készíteni 
be a fejéshez.

István bácsi pedig nem marasztal- 
gatta őket. Háború óta nem ment 
ritkaságba a vasárnapi dolog tevés. 
István bácsi ugyan sohasem élt vele.

De azért, hogy egyedül maradt a Pista- 
gyerekkel, nem tartott neki tanítást 
rája: milyen ünneprontó, istentelenek 
ezek az emberek. Még csak azt sem 
engedte magára, hogy jobbnak érezze 
a lelkét: hogy ő még sohasem.

Most meg kurjogatás hallatszott 
fel a kocsma felöl. A kis reguták 
búcsuzgattak vasárnapszámra.

„A gőzösnek hat k e rek e ...“
István bácsi a Pistára nézett. Látta, 

hogy egybe jár a gondolatjuk. Pista 
is arra hallgatott, mintha hínák őt 
is, hogy gondolja meg, mig lehet. 
Tíz vasárnap múlva, meglehet, akar
na se tudna. Tiz vasárnap múlva, 
akarva se tud mán. „Milyen leszel 
majd ott kint katonának, ha még 
azt se tudod, itthon hogy kell regu- 
tának. Csúfjára leszel te az öregek
nek. Azt mondják : hiába, meglátszik 
gyerek vagy. Még a késztelődést sem 
igen érted.“ De csak az egyik hang 
szólott benne igyen, mert a másik 
meg tudta, hiszen ha csak az kell, 
végig lépte már ő is pántlikásan a 
falu utcáját. És talán ő gondolja 
meg azt jobban: tiz vasárnap múlva 
meglehet, már úgy s e . . .  Talán most 
nem egész úgy kell, mint máskor, 
mint azt az öregek példája adja. Lás
sátok, éppen azon ez, hogy ki tudja. . .  
Pedig azzal, ahogy ti, — nem sokat 
segítek hozzá I. .

Az árnyak már álomra kezdtek 
nyújtózkodni. István bácsi még min
dig ott ült a helyén. Egyedül. De 
nem a korcsma nótázta el tőle a 
gyereket. Eszébe jutott neki is a 
dolog, az esti dolog, véletlen épp 
akkor amikor a szomorú ruhás fiatal 
özvegy tűnt fel szemének.

— Szegény Katica! Aztán mond 
csak, úgy-e nehéz még fiatal fejed
nek a fekete nagykendő?

— Nehéz bizony, de még nehe
zebb szivemnek a fájdalom. Elhigyje, 
István bácsi, olyan az én szomorú
ságom, pereme sincs annak. Azt se 
látom, hol van annak vége. Mentői 
többet megyek el érte, annál mesz- 
szebb mén az én tőlem. Már abban 
vagyok, nem is való embernek ekkora 
fájdalom. Nem férhet az rajta.

— Akkor már jóba vagy szegény 
gyerekem. Mert bizony nem való az 
az embernek, nem való az az em
berhez. Akkora fájdalom csak az 
Istenhez való. Ővele próbáld ki, 
ekkor majd peremét is leled. Meg
lásd, majd valahogy, magad sem tudod, 
hogy, — elfér a lelkeden. így adjon 
az Isten teneked jóccakát.

Már betakaróztak az árnyak, föl, 
fejük búbjáig s István bácsiék tölgy

fapadja üresen nézte a sötétet. De 
azért közben, mintha gondolkozott 
volna, mit is gazdagított életének tör
ténetéhez ez a mai vasárnap délután.

Az én kicsi leányon sz itá s  napjára.
1915. május 23.

A legszebb hónapnak huszonharmadikán 
Hat esztendős lett Szegeden egy kis lány; 
Formás, helyes kis lány, édes cukor baba,
És e drága gyöngynek én vagyok az apja. .  . 
Úgy tűnsz fel előttem, mint egy bűvös álom 
Kedves kicsi lányom, édes gyöngyvirágom!

Oly régen láttalak ! . . .  hogy is nézhetsz már ki 1 
Hisz’ már szeptemberben „első“-be fogsz járni, 
Mamukád beirat a nagy iskolába . . .
Hónod alatt sok könyv, meg a palatábla 
Ejnye, ejnye!... Könnycsepp ég a szempillámon 
Hogy én ezt nem látom, édes gyöngyvirágom !

Ha tudsz emlékezni, tavaly ilyenkorra :
Ugye, hogy tetéztem a csókot a csókra,
S nem maradt te rajtad csöppnyi helyecske se, 
Mit apai csókkal nem hintettem tele! . . . 
Én még emlékezem : itt érzem a számon,
A te csókod izét, édes gyöngyvirágom 1

Tavaly ilyenkoron — ha vissza emlékszel — 
Majd megfojtottalak a sok öleléssel . . .
Te vissza öleltél . . .  Én még emlékezem : 
Két kicsiny kis karod, mint font által engem... 
És most karjaimat szét hiába tárom,
Hogy megöleljelek, édes gyöngyvirágom 1

Távol estem tő led ... És ahol most vagyok, 
Életemre törnek, vad marcona arcok;
Itt nincsen meleg csók, itt csak halál terem,
A pusztulás árnya suhog itt felettem.
Nem tudok aludni, szemem le sem zárom, 
Mert reád gondolok, édes gyöngyvirágom 1

Ezer szurony csillog, ezer bomba robban 1 . . .  
Apukád itt harcol a nagy háborúban ; 
yér folyik mindenütt, tömérdek ember vér,
És sok apuka van, ki haza már nem tér.. . . 
Nekem : — Isten segíts I — még kell téged látnom, 
Kedves kicsi lányom, édes gyöngyvirágom 1

Galícia rétjén piros vér a harmat,
Dnyeszter folyó vize piros vértől dagad,
Piros vér szagától a fél világ részeg 1 . . . 
Elpusztulok én is. — de nem azért félek, 
Csak azért remegek ijedősen — fázón,
Hogy majd nem láthatom, az én gyöngyvirágom I

Rettenetes volna, ha ez megtörténne 1 
De nem 1 ez nem lehet. .  . van Isten az égbe 1 
Ráérek feküdni meszes gödör alján,
Én élni akarok . . . hisz kis lányom vár rám . . 
Csak imádkozz értem 1 forró ima száljon 
Ajkadról az égbe, édes gyöngyvirágom . . .

Haza megyek még én . ..  haza kell még térnem 1 
Imádkozzál buzgón, áhítattal értem . . . 
Belekacagok én a halál arcába 
Hisz oltalmaz engem kis lányom imája . . . 
Imád küld minden nap, fehér angyalszárnyon 
Az én kicsi lányom, az én gyönyvirágom 1

Úgy e nagy lány vagy már, Ugy-e j ó kis lány vagy? 
Óh ! ha te éreznéd, hogy látni mint vágylak. 
Születésed napján itt emésztem magam 
Utánad a vágytól égek olthatatlan . . .
Hogy a mi Istenünk ezerszer megáldjon 
Téged : te gyönyörű, hat éves kis lányom 1! 

Drohobicz, 1915. V/23.
Taraszovits Ödön

huszár őrm ester.
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A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Hatodik fejezet.

Készülődés. Búcsú a határon.
Folyt. 11.

Szabó János gavallér fiú volt. Jól 
lehet lett volna hozzá alkalma, mégse 
ugráltatta meg Farkas Andrist. Kü
lönben ennek is használt a lecke. 
Egyenesebben tartotta az orrát és 
szép lassan meglejtett. Néhány hét 
múlva mintha közeledést mutatott 
volna Szabó János felé. De az nem 
akarta észre venni. A csillagomnak 
szól, nem nekem, — mondta ma
gában.

Egyik nap új ruhát, meg teljes 
felszerelést is kaptak. Bekerültek a 
Marschkompániába. Vadonatúj csu
kaszürkét, sárga bakancsot, meg de
rékszíját osztottak ki, úgy parádézták 
be a várost.

Másnap reggel teljes felszereléssel 
a piacra vonulnak. Késő augusztusi 
verőfény játszik a kavargó porsze
meken. Az utakat szegélyező ákác 
és hársfák alatt csoportokba verődnek 
az emberek. Virágot, zöld lombot, 
kis zászlókat osztogatnak az asszo
nyok, leányok. A zenekar vidám 
ütemü indulót harsog s ők könnyű 
léptekkel, vidáman mennek, mintha 
csak a falu alatt járnák a süppedő 
rét puha bársonyát. A házak ormá
ról komoly méltósággal ereszkedik 
alá a háromszinü zászló, az ablakok
ban kendőt lobogtatnak, az erkélyek
ről virágot szórnak.

A nagy piactéren négyszögbe áll
nak. Vezényszó röppen, kürtjei har
sán : Imára! Az egyik tiszt mossze- 
csengő hangon felolvassa az esküt. 
Száz és ezer hang dörgi utána. Eskü 
után a lelkészek lépnek a dobogóra, 
mindegyik mond egy rövid lelkesítő 
beszédet, aztán megáldja a harcba 
menő vitézeket.

Végül a parancsnok lép a dobo
góra. A szép szálas altiszt kezéből 
kiveszi a zászlót s magasra emeli.

— Fiuk I Ezzel a zászlóval men
tek harcba vitéz elődeink, ezt a zász
lót lobogtatjuk mi is fennen, mikor 
ágyúdörgés közt azt kiáltjuk a ha
zánkra törrő ellenségnek: ne tovább ! 
Nekünk több ez a zászló, mint egy 
selyemdarab. Nézzétek, sötétre bámult 
folt van rajt, az őseink vére. Szent 
ez a zászló : hazánkat, nemzetünket, 
családi tűzhelyünket, becsületünket 
jelenti. Mielőtt elmegyünk, tegyünk 
fiúk, komoly fogadást. Míg dobog a 
szívünk, míg karunkat bírjuk, ezt a

zászlót oda nem adjuk. Megfürdetjük 
az ellenség vérében, megfürdetjük 
saját vérünkben, de szabadító, nagy 
csaták után visszahozzuk. Addig 
küzdünk, amig győzünk. Emeljétek 
hát magasra azt a zászlót és emel
jétek esküre kezeteket, kiáltsátok egy 
szívvel-lélekkel: életünket, vérünket 
hazánkért és királyunkért!

Mintha a messze erdőrengeteg fáit 
megelevenítené valami isteni csoda, 
zúgni kezd az egymás mellett álló 
embersorok tömege. Kigyulladnak 
az arcok, tűzben égnek a szemek. 
Esküre emelkednek a kezek s a fel
tartott kettős ujjak, mintha az Istent 
hívnák bizonyságul. Azután megnyíl
nak az ajkak s mint valami földet 
rázó vihar döbörgése, végigzúg a 
lelkesült tömegen a kiáltás: — éle
tünket, vérünket hazánkért és kirá
lyunkért !

Azután odasietnek az asszonyok, 
meg a férfiak, szalagot, koszorút 
kötnek a zászlóra. A katonabanda 
újra rázendít egy vidám ütemü indu
lóra s megindul a tömeg a pályaud
var felé. Alig látja az ember a végét. 
Az eleje már régen eltűnt a messze
ségbe, a dereka még mindig kígyózik 
az út közepén. A legénység után a 
konyhák döcögnek, karcsú kéményük 
csak úgy ontja a füstöt s a kondér- 
ban pöfögve fői a gulyás.

Két óra múlva be van vagonirozva 
az egész zászlóalj. A parancsnoknak 
most teszik meg az utolsó jelentést: 
minden készen van 1. . .  A fejével 
int. A jelentéstevő tiszt felemeli a 
kezét, a kürtös belefuj a trombitába.

Utolsó ölelés, utolsó kézszorítás, 
azután a tisztek is felugrálnak a ko
csikba. Egy hosszú füttyentés, hatal
mas éljenzés között lassan megindul 
a vonat. Lobognak a kendők, rivalg 
az éljen, a kornétás meg fújja, fújja. . .

Második nap este beszól a kalauz. 
— Emberek, éjféltájban megyünk át 
a határon.

— Hát csak hadd menjünk 1 Most 
már úgy is mindegy!

— Inkább visszaj öveire mondaná, 
komám, akkor nagyobb rebillióval 
fogadnánk.

— Jól van, jól 1 hát csak meg
mondtam, hogy legalább tudják.

Hanem azért csak nem ereszkedik 
álom a szemükre. A lelkűk valahogy 
úgy elmereng azon, ami most velük 
történik. A nagy állomások se igen 
érdeklik őket. Egykedvűen nézik a 
hullámzó nagy tömeget, elveszik a 
cigarettát, szivart, az ennivalót, meg 
a sok bort-sört, magyaros illemtudás
sal vissszaintegetnek az alant állók

nak, azután megint csak összedugják 
fejüket s pipálgatva beszélgetnek.

— ö t gyermeket hagytam otthon, 
a legkisebbet a bölcsőbe tettem 
vissza. . .

— Nálunk csak három van, de 
nincs anyjuk. Esztendeje halt meg, 
a harmadik jött, ő meg m ent. . .

— Bizony már 75 éves az apám, 
télen esett le a lábáról. Maga tehe
tetlen szegény . . .

— Hát neked, János, kicsodád 
van?...

— Szabó János csöndesen gub- 
baszkodik a kocsi sarkában. Lábait 
maga alá húzza, fejét mellére hor- 
gasztja. Sokára felel.

— Anyám van.
— Na, é s? .. .
— Talán mindenem, talán senkim.
A Kárpátok hegytarajáról hideg

szellő csap le a késő augusztusi éj
szaka szárnyán. A kocsi tetejéről 
alácsüngő szegényes lámpa körül 
megritkul a szürkén felhőző pipa
füst. Egy páran nótába kapnak, de 
azután elhallgatnak. Felülről messze- 
döngő robbanás hallatszik.

Aludni!... Hogy is lehetne most 
aludni, mikor inog az ember lába 
alatt a föld, s az életmécse olyan 
bizonytalanúl lobban, mint a vihar
ban álló lámpás vékony bele fölött 
libbenő lángocska. Fújtatva zakatol 
a gőzmasina — s minden percben 
messzebbre röpít az otthontól, a 
szülőhajléktól, a családtól, azoktól a 
drága jó lelkektől.. .  Hova visz?.. .  
Hol van az utolsó állomás?

A sarokból most is hangzik az 
előbbi mormoló hang: — mondtam 
egyszerre az anyámnak, sehogyse 
tetszik ez a dolog 1 ...

Éles füttyszó sikolt az éjszakába. 
A vonat mellett lutkosás, lárma, 
parancs osztogatás hallatszik. Egy
szerre bekiált a kalauz:

— Ez az utolsó állomás.
A hídon túl már elhagyjuk Magyar- 

országot !.. .
Mindenki föláll. Valami különös 

érzés szorongatja az emberek torkát. 
Hirtelen megértik, hogy valami ma
gasztos, nagy dolog az, amit úgy 
nevezünk: magyar haza! őseink te
metője, a magunk búzatermő földje, 
bogárhátu házunk, kedveseink ölelése 
óh drága magyar haza! Egy páran 
sírva leborulnak, mások leveszik sap
kájukat. Az egyik elkezdi, a másik 
átveszi ajkáról az énekszót, egyszerre 
csak áhitatosan zengik: Isten, áldd 
meg a magyart I. . .

Mikor a vashídon, kattogó zörgés
sel átrobognak a határon, akkor
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zúg ki a nyitott ajtókon ezerek j 
könyörgése: Megbünhődte máre nép 
a múltat s jövendőt I. .

A piros szemű, kígyózó testű, hosz- 
szú szörnyeteg meg prüszkölve, tüzet 
fújva rohan a sötét éjszakába. Felül
ről tompa robbanás hallatszik s tűz
piros foltok szakítják meg az éjszaka 
egyformaságát.

A csöndesség álomba ringató szel
lője beszállja a kocsikat. Mindenki 
hallgat, csak a sarokban beszéli va
laki immár az ötödiknek: — mikor 
a harmadik megérkezett, akkor halt 
meg szegény asszony.. .

Azután csönd van, hosszú, lassú 
csönd s a vonat dübörögve rohan 
az éjszakába. (Folytatjuk.)

K é r jü k  azokat a cim szalagos  
előfizetőket a k ik  előfizetésüket 
m ég n em  ú jíto ttá k  m eg, szíves
ked jen ek  az előfizetési pén zt 
bekü ldeni, vagy előfizetési szá n 
déku ka t bejelenteni, m e rt ezu
tá n  la p u n k a t csak  előfizetőink
nek kü ldh etjü k  meg.

A világháború eseményei.
Forduló pontot képezhet a rettene

tesen dúló világháborúban a balkán 
államok előtérbelépése. A balkánon 
indult meg a vihar, úgy látszik, oda 
tér vissza s talán be is fejeződik, ha 
ott újra kitombolta magát.

Bulgária kilépett a semleges álla
potából és pedig nem a négyes szö
vetség mellett, hanem az ellen. A 
balkáni háborúban vérig sértett, meg
alázott, jogaiból kizárt Bulgária sem
legességének megszüntetésével hátat 
fordított eddigi „patrónusának, az 
orosznak, a pánszlávizmusnak, az 
antanthatalmaknak s jobbját nyújtotta 
a középponti hatalmak szövetségesé
nek, a töröknek. Megegyezésük folyo
mányaként e hó 21-én a bolgár király 
elrendelte az általános mozgósítást. 
Radoszlavov bolgár miniszterelnök 
kijelentette, hogy az események gyors 
előrehaladására való tekintettel Bul
gária nem maradhat tétlenül és min
den eshetőségre el kell készülnie. Az 
1913. évi hadjáratban Bulgária erejét 
öt hadsereg képviselte mintegy há
romszázezer emberrel. Azóta e sere
geket szünet nélkül tökéletesítették. 
Tisztikaruk kitűnő, fegyverkezésük 
kifogástalan. Az egész haderőt izzó 
hazaszeretet s lelkes tettvágy hatja át. 
Az 1912. évi bukaresti béke Szerbi

ának és Görögországnak juttatta Bul
gária jogos területét. Most Bulgária 
fegyvert ragad, hogy mihez joga van, 
azt visszaszerezze. E harcias elhatá
rozás uj s talán befejező fordulatot 
képez a világháborúban.

Harc az oroszokkal.

A keletgaliciai orosz támadások 
szünőfélben vannak. Úgy látszik az 
ellenség érzi, hogy nagy fába vágta 
fejszéjét. A Sztripa keleti partját 
többé nem háborgatja. De annál dü
hösebb támadást intézett hadaink ellen 
az Ikvafronton Volhiniában. Jó helyen 
kereskedett. A székesfehérvári Hin- 
denburg-bakák hősi elszántsággal s 
fényes eredménnyel verték vissza a 
támadást. Három nappal később az 
Ikvafolyó és Alekszinice között új 
véres harc kezdődött, mely az orosz 
sereg óriási vereségével végződött. 
A foglyok száma meghaladja a négy
ezerét.

Mint már múltkor jeleztük, a né
metek elfoglalták Vilnát. Az innen 
kivert orosz sereget Eichhorn, Scholtz 
és Gallwitz csapatai tovább űzték. 
Közöttük véres harc keletkezett, mely 
a németek győzelmével végződött.

Vilna elestével az oroszok Düna- 
frontját végveszedelem fenyegeti. Dü- 
naburgot háromszoros védelmi vonal 
veszi körül, de azt a németek már 
áttörték. Mindinkább megvalósul Hin- 
denburg lángelméjének terve : az oro
szok északi hadseregének bekerítése.

A nagy események előjátékának 
tekinthetjük azt az izgalmat, mely 
egész Oroszországot átjárja. A dumát 
feloszlatták. Dünaburgot, Rigát, Kievet 
kiürítették. Moszkvában forrong a 
lakosság. A diktatúra kapkod fühöz- 
fához. Az ellenzék vészt jóslóan 
mozgolódik.

Új harc Szerbia ellen.

Szeptember 20-án újabb tüzérségi 
harc indult meg a Drina alsó folyá
sánál, mely izgalmassá tette a szerb 
nép, főképpen a belgrádiak napjait. 
Az új támadást kapcsolatba hozzák 
Bulgária elhatározásával, a törökök
nek nyújtandó segítséggel s az an
tant-hatalmakat innen fenyegető ve
szedelemmé1.

Harc az olaszokkal.

Nagy mozsaraink megszólaltak. 
Egy délvidéki olasz állomást, Serra- 
valet lövöldözték tüzéreink, ahol az 
olaszok megfészkelték magukat. Ka- 
rintiában egy alpini-csapat megpró
bálta a monto-porali arcvonalt áttörni.

De a mieink jól elverték. Szept. 23-án 
megnyugtatólag jelenti Hőfer: „Ma 
zárul le az Olaszország ellen való 
háború negyedik hónapja. Az olaszok 
e hónap alatt nem szánták rá magukat 
nagyobbszabásu harci vállalkozásra,

' hanem csak egyes terepszakaszok 
ellen intéztek néha több hadosztályt 
tevő haderőkkel támadást. Mind hiába. 
Harcvonalunk szilárdabban áll, mint 
valaha.“

A Dardanelláknál

nagyobb fontosságú esemény nem 
történt.

Harc a nyugati harctéren.

Hosszú hallgatás után megszólal
tak az ágyuk a nyugati harctéren. 
A franciák és angolok erős támadást 
intéztek a németek hadállásai ellen. 
E hó 25 én szárazon és vizen egy
szerre és egy terv szerint indult meg 
a nagy offenziva és pedig oly várat
lanul, hogy a németek itt ott kény
telenek voltak egy időre állásaik első 
sorait kiüríteni. Noha a támadás 
meglepetés volt, a németek nagy si
kerrel védekeztek. Az Argonnoktól 
nyugatra 3750 francia, köztük 39 
tiszt fogságba esett.

Egyéb hirek.
A harmadik német hadikölcsön 

eredménye: 12.300 millió márka,
mintegy tizenhat milliárd korona. 
Ennyit adott újra a német nemzet a 
háború folytatására a nagytőke fö
löslegéből, a földbirtok jövedelméből, 
a vállalkozás nyereségéből, a közép- 
osztály megtakarított márkáiból, a 
kis ember ládafiából 1 Mennyi lesz 
minálunk? — A Daily Neros szept. 
23-diki vezércikke szerint: a bolgár kor
mánynak az a célja, hogy Macedóniát 
visszanyerje. Most kétségtelenül olyan 
akció készül, melynek messzire menő 
befolyása lesz a balkán jövőjére és 
az európai háború lefolyására. — 
Maxim Gorkij, aki jelenleg Moszkvá
ban tartózkodik, a Svobodnoje Slovo 
című diákegyesületben beszédet mon
dott a Németországgal való béke 
érdekében. A berlini „Kreuz Zeitung“- 
nak bukaresti tudósítója szerint töb
bek között azt mondta: Legyen bá
torságunk ahhoz, hogy annak a 
borzasztó veszedelemnek, mely ha
zánkat fenyegeti, szemébe nézzünk. 
Nem lehet többé tagadni, hogy az 
orosz hadakat megverték, hátrálnak 
és pedig oly módon, hogy rendszeres 
hátrálásnak nem lehet mondani. A 
német hadsereg túlereje bebizonyult 
és katonáinknak soha sem fog sike
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rülni a németeket föltartóztatni. Ne
vetséges és abszurd ötlet az, hogy 
a népet a tavaszi hadjárattal vigasz
talják, abban a reményben, hogy a 
téli hónapokban Oroszország hiányzó 
belső szervezését végrehajtják. Ez 
gúny gyanánt hangzik! Azt a mun
kát, melyet az előre haladottabb Né

metország évtizedek alatt végzett el, 
mi néhány hónap alatt elvégezzük? 
Még van ideje ahhoz Oroszországnak, 
hogy méltányos és tisztességes békét 
kössön, talán Németországnak is ér
deke még az Oroszországgal való 
béke. Ha azonban a német katonák 
bevonulnak Pétervárba és Kievbe,

sőt talán Moszkvába is, nem lesz 
többé Németország érdekében való 
a sietős békekötés. Amint az ellen
ség Pétervárott, Kievben és Moszk
vában lesz, a szent Oroszország éle
tének vége.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére I

N E H É Z  Ó R A K
A mi imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.

I r ta : Kapi Béla.
12

Mi Atyánk . . .
III. A reménység szava.

Mi Atyánk, ki vagy a menyekben . . .  
A mennyekben szó mindenekelőtt 
megjelöli közelebbről azt az atyát, 
a kihez szólunk. Ahoz az atyához 
küldjük tehát imádságunkat, aki a 
mennyekben lakozik. A mennyet ott 
képzeljük túl az ég kékjén. A mint 
az ég kékje mindenhová velünk jön, 
úgy a szent Isten is mindenütt velünk 
van. A mi hitünk oda, az ég kékje 
felett elterülő menyországba helyezte 
őt el, a honnan minden jó adomány 
és tökéletes ajándék alászáll. Éhez 
az atyához, ehez a hatalmas Isten
hez imádkozunk: „Mi Atyánk, ki 
vagy a mennyekben I ‘ ..  .

Azt mondják a tudósok, hogy a 
mi hitünk balgaság. Az, amit mi 
mennynek nevezünk, nem egyéb, 
mint a páratelt levegő fényjátéka. 
Felszállhatunk a magasba, tova tűnik. 
Megközelíthetjük a csillagokat, melyek 
olyanok, mint az ég éjjeli palástján 
a fényes díszítések, — a mennybolt 
mindig tovább és tovább vonul sze

meink elől. Amit mi mennyország
nak nevezünk, az a végtelenség.

Lehet, hogy igy van 1 A menny
ország helyének kijelölése az emberi 
képzelet munkája. De ránk nézve 
nem is az a fontos, hogy mennyor
szág hol van, hanem hogy általában 
van. Mi hisszük, hogy van mennyor
szág. Hisszük, hogy ott székel a mi 
Istenünk, a mi jó Atyánk. Hisszük, 
hogy oda jutnak mindazok, a kik 
hű gyermekei voltak a földi életben. 
Ebben a rövidke, hely megjelölő 
szóban „mennyekben*, szintén sok 
vigasztalás és boldogság rejlik. Isten 
mindnyájunkat harcra, küzdelemre 
bocsátott el. De ha elfáradtunk, s a 
reánk mért kötelességet híven telje
sítettük, visszavár és visszaszólít oda, 
a honnan jöttünk: haza. Ott van a 
mi helyünk az ő közelében, az ő 
lábainál, amint a gyermek helye ott 
van édes atyja mellett. Ha szenve
dünk, s a nehéz csapás keresztjét 
hordozzuk, vigasztal az a kéklő ég, 
melyre azt mondjuk: az a menny
ország, az a mi hazánk I Ha elsöté
tül körülöttünk minden, s földi vilá
gunk olyan, mint a fény- és meleg 
nélküli vak éjszaka, akkor is meg
nyugodva tekintünk magunk fölé. 
Keresztül nézünk a dúló zivataron s 
meglátjuk azt a kéklő eget, melyre

azt mondjuk: az a mennyország, az 
a mi hazánk! Elhagyhat minden 
barátunk, elhagyhat reményünk, bol
dogságunk, ha oda tekintünk a csil
lagos boltozatra, tudjuk, hogy az 
Isten szeme reánk tekint. Az elvesz
tett minden semmi volt csak, a min
den ott fenn van; az a mennyország, 
az a mi hazánk! — Eltemethetjük 
szeretteinket, vigaszt ád a remény
ség, lelke hazament, édesatya várta 
és most eggyel többen vannak, a 
kik minket várnak. Mienk a menny
ország!... Nekünk is inthet búcsú
zéra az életóra, hívhat az utolsó 
útra a hajléktól a sirkertig vezető ut, 
megnyugodva megyünk. — Mint a 
hogyan az édes otthon után vágyódó 
vándor, nem fél a sötét völgytől, 
hanem éjszaka is megy előre, mi is 
készülünk. És mig búcsút intünk 
azoknak, kik eladdig kisértek, hittel 
tekintünk fölfelé, oda, a hol minket 
már sokan várnak, haza várnak!

A mennyország drága kincs! Abba 
vetett hitünket oda nem adjuk. Jó 
Istenünk, édes Atyánk dicsőségének 
helye, jó lelkeknek, istenfélőknek 
pihentető hazája. Szenvedésünk te
metője, üdvösségünk bölcsője. Fel
felé nézünk, imádkozunk: „Mi Atyánk 
ki vagy a mennyekben!.. .

F olytatjuk .

A z e g y h á z  k öréb ől.
Püspöki körlevelek. Egyházunk főpász

torai lelkes hangú körlevélben hívták fel 
gyülekezeteinket az elpusztult Kárpát-falvak 
felépítésére, illetőleg az adakozásra. Fel
szólították továbbá fémtárgyak összegyűj
tésére s hadi célokra beszolgáltatására. 
Hisszük, hogy a lelkes felhívás nem lesz 
kiáltó szó a pusztában.

Tanítóválasztás. A ménfői evang. le
ánygyülekezet Garam J. bényei osztályta
nítót választotta meg egyhangú lelkesedéssel 
kántortanitójává. Isten áldasa legyen a 
gyülekezeten és a kitűnő képzettségű új 
vezérén.

A kemeneshőgyészi és magyargencsi
hívek 56 drb régi énekeskönyvet adomá
nyoztak a kassai ev. gyülekezetnek.

Gyűjtés a Rábaszentandrásl ev. egy
házban a kárpáti elpusztult falvak felépí
tésére : Ev. egyház 20 K, Hajas Endre 10 
K, Bodács Pál 3 K, K. Balázs Mihály 2 20 
K, Balázs József kisközi, Balázs Gy. József. 
Balázs J. János, Balázs István Szalay, K. 
Balázs István, K. Balázs János, Gáncs Mi
hály felső, Balázs M István 2 — 2 K, Gáncs 
János, Szabó Pál, Bodács S. Pál, Balázs 
Jónás, Balázs József vendéglős, Balog Já
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nos, Balázs Sámuel, Kis M. János. Balázs 
p. Györgyné, Balázs P. Sámuel, Kis S. Já- 
nosné, Szíj János, Balázs Lajos, Gulyás 
István, Gáncs Józsefné, K. Varga Györgyné, 
Kis Gergely, Kis M. István, Sz. Balázs 
Jánosné, Sz. Balázs Józsefné, Balázs Sán 
dór, Varga P. Józsefné, Varga Zsigmond, 
Gáncs Mihály kereskedő, Balog Jánosné, 
Szij Tamás, Balázs Imréné, G. Varga Ká
roly, Sz. Balázs Gergely, Varga P. János, 
Kis T. István 1—1 K, Balázs M. Jánosné 
80 f, Nagy Ádám. Kardos László, Balázs 
M. Gergely, Kis T. Mihály, Varga Lajosné 
60—60 f, Nagy József, Bodács Imre, Balog 
Józsefné 60—50 f, Balog János, Hegedűs 
József, Balázs István szélső, Kis A. János, 
ifjú Kis M. Józsefné, Gy. Varga István, 
Varga István, ifjú Varga István, Szíj Mihály, 
Hegedűs János, Könnyüv József, B. Varga 
Józsefi Székely Györgyné, K. Bodács János, 
Hegedűs Rozi, K. Bonács Mihályné, Szíj 
Gergely, Tóth Józsefné, Sz. Balázs Józsefné, 
Bodács Pál, Gáncs Sámuel, Réger János 
40—40 f, Bodács Lajosné, Balog Istvánná, 
felső Gulyás József, Könnyüv Sándor, Bo
dács József, Bodács P. Józsefné, Balázs 
István, Balázs M. Imre 30—30 f, Bodács 
Zsigmond, Balog Mihályné, Gáncs D . Juli, 
Gáncs Lajos, Hegedűs Istvánná, Balázs M. 
Mihályné, Szij József, Szíj Gergelyné alsó, 
Bodács Jónásné, Könnyüv Jánosné, G. Ba
lázs János, Kis Gábor 20—20 f, Kis Gá- 
borné 10 f.

Sobor leányegyházban adakoztak: Bő
sze István 3 K, Molnár Sándor, Németh 
József P., Bősze János, Kis Gergely 2—2 
K, id. Molnár István, Németh Istvánná 
gátőr, Polgárdi Józsefné, Molnár Sándor 
1 -20—1'20 K, Horváth János, B. Varga 
Sándorné, Szűcs József sz., Kovács Sándor, 
Kardos Jánosné, Molnár János. Varga Im
réné, Molnár István, Molnár Ferencné, G. 
Németh József, Molnár József, Varga Dénes, 
Hegedűs Mihály, Polgárdi János, Kardos 
József 1—1 K, Molnár Sándorné, Varga 
Ferenc, Németh Sándor, Dóka Istvánné, 
Dóka Jánosné, Kovács János 40—40 f, 
Kis József, Varga Sándor K., Erdős József, 
Kovács János, Varga Sándorné, özv. Ko
vács Jánosné, Ssabó István, Bordács Lász- 
lóné 30—30 f, Csehi István, Molnár Lajos, 
Polgárdi Sándorné, Németh József, Bénitz 
Sándorné, Németh Bálint, özv. Dóka Jó
zsefné, Molnár Bálintné 20—20 f, özv. 
Dóka Böszéné. Németh P. Mihály 1 0 -1 0  f.

Itthonról.
A przemysli hadifoglyok névsora. A

hadügyminisztérium kiadásában meg jelent 
a Przemysl elestével orosz hadifogságba 
jutott katonáink második névsora. A vesz
teségi jegyzék, nevekkel sűrűn telenyomta
tott 36 oldalból áll.

Rokkantak, bénák gondozása. Több
ször irtunk már arról, hogy a háború rok
kantairól és bénáiról milyen nagy körül
tekintéssel gondoskodik az állam Nem is 
bocsátja el addig őket, mig vagy meg nem 
gyógyultak, vagy művégtagokkal nincsenek 
ellátva. A múlt hetekben a Csonkított és 
Béna Katonák Gondozó Bizottságának el
nöke a következőkben ismertette az eddigi 
intézkedéseket. Az április hónap 30-án 
tartott rokkant-számlálás 20.000 magyar 
honos rokkantat talált. Ebből 12.000 volt 
a béna és 6000 a csonkult katona. Égetően 
sürgős volt tehát a bénák számára utó
kezelő gyógyítóintézetek, a csonkultak ré 

szére pedig mesterséges testrészeket elő
állító műhelyek szervezése.

Az utókezelő-gyógyintézeteknek birniók 
kell mindazokkal a gyógyító tényezőkkel, 
melyekkel a bénaság többé-kevésbbé gyó
gyítható. Szükség van ott az orvosi vizs- 
gálás minden eszközére. Szükség van se
bészeti osztályra a javító műtétek végzé
sére. Szükség van műteremre, massage-zsal, 
mozgatással, villamozással, meleggel és 
fürdőkkel gyógyító berendezésekre. Vala
mennyi gyógyító tényező egyetlen intézet 
keretében ritkán egyesíthető.

A bizottság első lépése az volt, hogy a 
révészutcai hadikórházban javító műtétekre 
újjáalakította a sebészeti osztályokat. Föl
szerelte továbbá az intézetet a gyógyító 
torna gépeivel, valamint forró levegővel és 
villamossággal gyógyító készü ékekkel. Kü
lön osztály foglalkozik az állkapocs- és a 
fogazatsérülésből eredő hibáknak megszün
tetésével. A révész-utcai kórházat a bizott
ság utóbb kiegészítette a váci-uti hadi-kór
házzal úgy, hogy ennek az utókezelő in
tézetnek ma már 1600-nál több ágya van.

Megbecsülhetetlen gyógyító tényező az a 
hévíz, mely a budai hegyeknek lábánál 
íakad. A bizottság kibérelte a Császárfürdő 
fedett uszóházát s bevezette a források 40 
Celcius fokos vizét az uszóház tágas me
dencéjébe, melyben naponkint 2000 ember 
könnyű szerrel megfürödhetik A födött 
uszóház tőszomszédságában intézet épült, 
mely szintén föl van szerelve a vizsgálat 
és a természet erőivel való gyógyítás min
den számottevő eszközével. A bizottságnak 
ehhez a telepéhez tartozó kórházaiban 
1400 ágy áll a rendelkezésre.

Pozsony is kiveszi a maga részét a rok
kan tügyi munkából. A Csáky-téri iskola 
nagy tornatermét a bizottság átalakította 
ideiglenes kezelőhelyiséggé, melyben egye
lőre 400-nál több sérült 'részesül utókeze
lésben. E mellett az ideiglenes megoldás 
mellett 1000 ágyas egységes barak telep 
építése már folyamatban van.

Láthatjuk mind ebből, hogy derék hő
seink megkapnak minden lehető gondozást 
és ápolást 1

A n a g y v ilá g b ó l.
A harmadik német hadikölcsön cso

dálatos eredménnyel záródott. Több mint 
12 ezer milliót jegyeztek a derék németek. 
És vájjon mi ennek a csodálatos eredmény
nek a titka? Az, hogy minden ember érzi, 
hogy hazájáról, jövőjéről, életéről van szó. 
Ott minden ember érzi, hogy hadikölcsön 
jegyzéssel is harcos lesz, mert nemzete 
diadaláért küzd.

Felrobbant angol hajó. A Groningen 
brit gőzös a levegőbe repült. Legénysége 
közül egy ember eltűnt, a többi megmene
kült, de sokan megsebesültek.

A burgonya maximális árai Ausztriá
ban. Ausztriában Október 1-től fogva fő
zésre való, illetőleg takarmányozás és ipari 
célokra szolgáló burgonya maximális ára 8, 
illetve 7 korona lesz métermázsánként. A 
kiseladásban az árak nem lehetnek nagyob
bak, mint a nagykereskedés árainak 40°/o- 
kai váló tetézéze, vagyis október, novem
ber és december hónapokban métermázsán
ként a kiskereskedésben 11.76 korona a 
burgonya maximális ára.

Franciaország háborús költsége eddig 
összesen 20 milliárd. A háború költsége 
havonkint egy milliárd és 300 millió frank.

Égnek a szibériai erdők. Egész Szi
bériában óriási erdőtűz van. Tomszknál 
hetek óta lángban állanak az erdők. Eddig 
az oltásra irányuló minden kísérlet hiába
valónak bizonyult.

Papok az olasz hadseregben. Olasz 
lapok kimutatást közölnek, amely szerint 
az olasz hadseregben 19.320 pap teljesít 
fegyveres szolgálatot, 745 pedig mint tábori 
lelkész működik.

Nagy Ínség Velencében. Velencében 
nagy az ínség Mindenki fél az elkövetkező 
téltől, nincs fűtőanyag, a szenet a kormány 
foglalta le magának, mert a tengerészeinek 
van rá szüksége. Fát eddig Isztria szálított. 
Most fa sincs.

Elárulta a hazáját. Az elszászi Mül
hausen utcáin a következő rövid, megren
dítő szövegű falragasz jelent m eg: „Ma 
agyonlőtték Mayer Alfréd szállítót és ke
reskedőt kémkedés miatt. Elárulta a hazá
já t Franciaországnak és ezért öt a hadtáp- 
parancsnokság bírósága halálra ítélte, Fő
hadiszállás, szeptember 13. Főparancsnok.“

Az oroszok kára. Bark pénzügyminisz
ter a duma bizottságában kifejtette, hogy 
az orosz területen folytatott hadműveletek, 
az egyes városok kiürítésével járó költsé
gek nélkül, nyolc milliárd rubel kárt okoz
tak az országnak. 8000 millió rubel sok 
pénz !

Az angol nők besorozásukat követelik.
Londonban nagy női gyűlés volt, amelyen 
határozati javaslatot fogadtak el az álta
lános védkötelezettségnek a nőkre való ki- 
terjesztése érdekében.

A cár végrendelete. Mielőtt a cár a 
frontra utazott, magához hivatta az udvari 
minisztert és rábízta végrendeletét Beszé
lik az udvarnál, hogy a cár meghatóan f 
búcsúzott családjától. A cárné, és a gyer
mekek sírtak és a cár sem tudta titkolni 
meghatottságát. Hosszú ideig maradt együtt 
családjával és így szólt Alexandra cáméhoz:

— A harctérre megyek, hogy csapataim 
élén kardot rántsak a haza védelmére.

Miután a eámé a gyermekekkel eltávo
zott, a cár még egy óra hosszat egyedül 
maradt s azután elutazott.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik  o tt a  legfőbb k incs.
T anyát a  sátán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

okt. 3. vasárnap, Példbesz. 19, 1—12.
n 4. hétfő, > 19, 13—39.
ff 5. kedd, .  20, 1—14.
9 6. szerda, •» 20, 15—30.
f f 7. csütört., .  21, 1 — 15.
n 8. péntek, .  21, 16—31.
» 9. szombat, ,  22, 1—13.

Pályázat.
A kötéséi (Somogy m.) gyülekezet 

helyettes tanítót vagy tanítónőt ke
res. Fizetése havi 100 korona és némi 
mellékes. Az állás minél előbb el
foglalandó.

Németh Sándor
2 2 ev. lelkész.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Nagy Lengyelországban.

Nagy Lengyelországban de hangos az
erdő,

Nagy lengyel pusztában be véres a mező; 
Véres nagy pusztában magyarok nyar

galnak.
Süviti a vihar; ja j a muszka hadnak, 

ja j a muszka hadnak 
Őszi vihar szárnyán z ú g ; a „ra jta -ra jta “

Régi hős kurucok,
Győzelmes magyarok 
Tárogató hangja 
Tárogató hangja.

Nagy Lengyelországban de csendes az
erdő,

Nagy lengyel pusztában be sok a te-
mető . . .

Régi temetőbe új hősök feküsznek,
Uj sirhantok felett, régi nóták kelnek, 

régi nóták kelnek.
Csendes őszi szellő, altatóan zenél;

„P iros csizmám nyomát,
Zöld erdő harmatát,
Hóval födi be a tél,
Hóval födi be a té l."

Papp Váry Elemérné,

Ö n m e g ta g a d á s .
Irta: M észáros István.

Nekünk, kik e mozgalmas napo
kat átéljük, kiket az isteni gondvi
selés e történelmi idők nemzedékévé 
tett, megadatott, hogy két, szelle
mében merőben különböző világot 
lássunk. A háború előtti világ az 
önzés világa volt. Az emberek kilép
tek az Istennel való közösségből s 
szeretetük csak önmagukra és nem 
az Istenre irányult. A vallástalan, az 
Isten nélkül élő ember, ki nem tel
jesítette az első és nagy parancsola
tot, természetes, hogy nem teljesí
tette a másikat sem: nem szerette 
embertársait sem. Egy szeretet nél
küli világ volt az, melyben harcban 
állott mindenki mindenkivel, melyben 
háború dúlt vérontás nélkül is, mely 
végre is valóságos, borzalmas, hosz- 
szú háborút szült.

Most a háború világában élünk. 
Gondolatainkat, érzelmeinket, csele
kedeteinket a háború izgatja, foglal
koztatja, irányítja, szüli. A háború 
tehát átalakító hatással van reánk. 
Előbb Istenhez vezette az embere

ket, azután megtanított emberszere- 
tetre. Most már érezzük, amit az 
előtt ugyan hallottunk a templom
ban, de amit komolyan nem vettünk 
egy percig sem, hogy testvérek va
gyunk. A háború megtanított ben
nünket az áldozatra is. Szeretetünk 
az emberek iránt most már nem 
üres szó, hanem cselekedet, jóté
konyságunk nem hírünk-nevünk eme
lésének, nem hiúságunknak, ha
nem valóban az emberek irárit való 
szeretetnek áll szolgálatában. A jel
szó, hogy: „A haza minden előtt“, 
önmegtagadást követel. S mikor az 
önmegtagadás példáit látjuk is; mi
kor ma a bibliai özvegy asszonynak 
utódai támadnak; mikor nemcsak 
hangoztatják, hanem meg is teszik 
a haza oltárára való áldozathozatal
nál, hogy nemcsak jövdelmüket, ha
nem tőkéiket is „megtámadják“, mi
kor az önkéntes betegápolók ezer
számra jelentkeznek s végzik önfel
áldozással munkájukat sebesült har
cosaink mellett; mikor gyógyuló ka- 
tanáink „alig várják, hogy visszatér
jenek harcok mezejére“, akkor csak
ugyan elmondhatjuk, hogy ma az 
önmegtagadás korát éljük.

L
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Az önmegtagadás szép példái két
ségkívül örömmel töltenek el ben
nünket s elvesztett külső nyugal
munk helyett egy bizonyos belső 
nyugalmat adnak nekünk. De fájdal
masan érint bennünket, kell is, hogy 
fájdalommal töltsön el bennünket az 
a tudat, hogy ennek a borzalmas 
háborúnak, ennek a sok szenvedés
nek, ennek a mérhetlen megpróbálta
tásnak kellett eljönni, hogy az önmeg
tagadás erényét gyakoroljuk. Vagy 
talán csak háborús világban lehet az 
ember önmegtagadó! Csak a szen
vedés, a megpróbáltatás késztet a 
magasztos erény gyakorlására? Nem! 
A hazának nemcsak a háborúban, 
hanem békében is önmegtagadó hon
fiakra és honleányokra van szüksége. 
Hiszen elgondolni is nagyszerű, de 
egyszersmind vádoló is, hogy a ren
geteg anyagi eszközzel, amit az ön
megtagadás által az emberek önjó
létüktől elvontak és a háborús jóté
konyságra áldozatul hoztak, mennyi 
szépet, mennyi jót lehetett volna 
tenni a béke idején is; és talán nem 
tévedek, ha azt mondom, hogy ezzel 
a szellemmel, amely a hosszú háború 
alatt annyi szépnek, jónak szülője 
volt: az önmegtagadással még a 
háborút is el lehetett volna kerülni.

Igen, el lehetett volna kerülni. 
Mert, hogy háború ne legyen, ahhoz 
nem az kell, hogy az államok legye
nek jók, hanem az, hogy az embe
rek. Jó emberek alkotják a jó álla
mot. Az emberek jóságának fokmé
rője pedig az önmegtagadás. Hogyan 
is mondta az Úr Jézus, az a nem
csak egyszer, de százszor, ezerszer 
megfeszített, nemcsak az akkori zsi
dók, hanem a mai keresztyének által 
is megfeszített Üdvözítő: „Ha valaki 
akar én utánam jőni, tagadja meg
magát___“ Úgy van: tagadja meg
magát 1

Leghőbb óhajtásunk, imádságunk
nak legszentebb tárgya, hogy a min
denható Isten fordítsa el tőlünk a 
háború veszedelmét. Azt a szellemet 
azonban, mely a háborúban csudákat 
művelt, melyet a háború ébresztett 
fel álmából, melyet az Úr Jézus kö
vetelt és követel: az önmegtagadás 
szellemét őrizzük meg, tartsuk meg 
a bekövetkező béke időszakában is. 
Ez a szellem fogja az új békeidőt a 
háború előttitől megkülönböztetni. 
Ez fogja Istennel és embertársaink
kal való viszonyunkat ismét a helyes 
alapra fektetni. — Ha pedig ezt a 
szellemet a békés idő beálltával újra 
levetkezzük, ha ismét az önzés lesz 
az új békevilág mozgatója, akkor

megfogjuk ismét hallani attól a Jézus 
Krisztustól, aki önmegtagadást kíván 
tőlünk: Nem ismerlek titeket! Akkor 
bizonyos lesz, hogy a háború alatt 
is csak azért szerettük a katonákat, 
a hősöket, mert érettünk harcoltak, 
mert érettünk hullatták vérüket; csak 
azért áldoztunk árváiknak özvegye
iknek, mert érettünk haltak meg.

Fejér Tamás.
Elbeszélés. Irta: Németh Károly.

Olyan ház volt a Fejér Tamásé, 
amelyik előtt nem szeretnek eljárni 
az emberek. Inkább keresztül vág
nak az utcán és átmennek a másik 
sorra. Pedig ránézve alig különbö
zött a többitől. Hat ablaka volt, az 
igaz, de azok is mintha behunyód- 
tak volna a lombos ákácfák árnyé
kában. A pádon nappal gyerekek, 
este legények, éjjel a strázsák le 
nem ültek. Még a verebek is ijedve 
rebbentek szét, ha véletlenül a Fejér 
Tamás háza előtt szálltak le fürdeni 
a porba.

Fejér Tamásékat a szótlan Fejér
éknek hívták a faluban. Azt beszél
ték, hogy három nap alatt még a 
cselédek is elfelejtik a nevetést, 
ahogy elfeledte már ezelőtt húsz 
egynéhány esztendővel Bakonyi Lidi, 
akit a szülei odaadtak a sötét ház
ba — mintha májusi napsugarat 
zártak volna kriptába —, a falu sze
rint azért, mert Fejér Tamás volt a 
legmódosabb legény; de én tudom, 
hogy szerelem is volt a dologban, 
mindkét részről. Ma már csendes, 
gyönge asszony Fejér nagyasszony: 
nem igen van más társasága, mint 
az öreg Julis, aki dajkálta kis korá
ban, zsörtölődött vele mindig.

Mikor Bálintot, az egyetlen gyer
meket egy hideg hajnalon háborúba 
vitték, Fejér Tamás egyet sem só
hajtott. Az édes anya csak leborult 
az asztalra a fiú öleléséből és úgy 
érezte leszakad a szíve. Tamás ki- 
kisérte a kocsihoz a flát, Bálint ke
zet csókolt az apjának.

— Isten áldjon! Azután irj a so
rod felőli

Julis meg nem állhatta, hogy a 
zokogó nagyasszony mellől ki ne 
szaladjon a konyhába a kisablakhoz, 
végignézni a búcsuzkodást.

— Úgy ereszti el, mintha nem is 
a vére volna! Hej, de megver még 
téged az Isten, Fejér Tamás!

Mire a nagyúr visszajött az is
tállóból, Julis már elmondta a mon- 
dókáját:

— Jót tett a Bálinttal az Isten. 
Nem való volt az ebbe a lelke
veszett házba. A te fajtád volt az 
Lidi-

Szegény Julis vigasztalása inkább 
ríkatónak illett.

Belépett Tamás. Odament a nagy
asszonyhoz, vállára tette a kezét és 
nyugodt, érces hangon szólt:

— Nekem sem mindegy, hogy el
ment. Bele kell nyugodnunk Isten 
akaratába.

— Ne emlegesse az Istent, nagy
uram, még a nevét se vegye a 
szájába. Elég istentelenség amit 
nagyasszonyommal meg a gyerek
kel csinált. Hallgass Lidi! Elmon
dom én, ami a szívemen van. Nagy
uram örül neki, hogy elment a gye
rek; tudjuk, hogy miért örül neki. 
Úgy e, talán majd elfelejti a Tóth 
Esztert? Ugyan úgy e? Menjen csak 
ki innen nagyuram, tegye a dolgát. 
Ezt az áldott asszonyt maga soha 
meg nem értette, de nem is érde
melte. Menjen ki innen, ne emle
gesse az Isten akaratát. Az Istennel 
akarja betakarni a kemény szívét?

Tamás ránézett az öregasszonyra, 
keze lecsúszott a felesége válláról, 
mintha egy pillanatra villám ciká
zott volna a tekintetéből, de azután 
elindult kifelé. — Talán igazad van 
Julis!

A nagyasszonyt le kellett fektetni, 
többet nem is kelt tel. Három hét 
múlva meghalt. Könnyű testét kivít- 
ték a temetőbe a nemes és nem- 
zetes bogáti Fejér család kriptájába. 
Az egészen szótalan Fejérek közé. 
Fejér Bálint zászlós a Száván túl 
táborozott már akkor.

Fejér Tamás magára maradt az 
öreg Julissal. A vén cseléd nem 
hagyta ott a „lelkeveszett házat“, 
Tamás meg úgylátszik rendén való
nak tartotta, hogy Julis maradt. 
Naphosszat Tamás nem igen volt 
otthon, künn járt a gazdaságban. 
Este ha megjött, vacsora után az 
újságot, meg a leveleket olvasta a 
nagy tölgyfaasztalnál, Julis pedig a 
konyhán vart egy hitvány mécs 
mellett és a nyitott ajtón keresztül 
lopva vetett egy-egy pillantást a 
komor, szótalan Tamásra.

Ha törődtek volna az emberekkel, 
észre vehették volna, hogy a túlsó 
sorról különösen néznek át, azután 
meg halkan mondanak néhány szót:

— Ugylátszik még nem tudja. 
Alighanem kivesznek a szótlan Fejé
rek is.

Mert a Varga Ferkó irt egy tábori 
lapot, hogy a Fejér Tamás fia, 8
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zászlós úr, megsebesült. Meglőtték a 
fején. Többet nem tud róla, ezt is 
mások mondták meg neki, a tizen- 
kilencesektől. Erről a hírről értesült 
az egész falu, még Julis is hallotta. 
Tamásnak senki sem mondta meg. 
A többiek nem merték megmondani, 
Julis pedig azt gondolta magában: 
Ha nem kérdi, minek szóljak?

Fejér Tamás különös ember volt. 
Mivel keveset beszélt, sohasem ne
vetett, igen-igen ritkán mosolygott, 
szívtelennek tartották. Igaz, hogy 
nem barátkozott senkivel, de a maga 
módja szerint végtelenül szerette a 
feleségét is, egyetlen gyermekét is. 
Hanem valahogyan beleié szerette 
őket, a szívébe zárta olyan szere
tettel, mely neki magának is több 
szenvedést, mint örömöt okozott. 
Felesége halála után csak a fiát 
óhajtotta égető szomjúsággal. Egy 
idő óta Bálint nem adott hírt magá
ról. Még Julis sem vette észre, hogy 
éjjel-nappal a fiára gondol a szóta- 
lan nagyúr, aki önmaga előtt is 
szégyenlette ezt a nagy sóvárgást, 
holott a hazáért küzd a fiú, mint 
az évszázados lutheránus nemesi 
családnak annyi tagja tette a vér- 
zivataros múltban. Bántotta, hogy 
elődeinek hősi vére, dicső hagyomá
nyai nem bizonyultak elég erősnek 
az apai szeretet ösztönével szemben.

így vívódott, élt napról-napra és 
várta a levelet. Végre jött egy kár
tya; valamelyik szlavóniai kórházból 
irta az ápolónő, hogy Fejér Bálint 
zászlós súlyos sebesüléssel hozzájuk 
került, de megtiltotta, hogy szüleit 
értesítsék; azért csak most ir, mikor 
a sebesült néhány nap múlva indul
hat hazafelé.

Tamásnak nem tetszett az irás. 
Ha már annyira jobban van, miért 
nem irt maga Bálint? Talán a kezét 
lőtték el? Az is különös, hogy a 
fiú nem üzen semmit; mintha az 
ápolónő meg nem mondta volna 
neki, hogy értesíti apját. Számtalan
szor elolvasta a levelezőlapot; mér
legelte, forgatta minden egyes sza
vát, de a „súlyos sebesülés“ titkára 
nem tudott rájönni. Egész éjjel nem 
aludt.

Másnap reggel azzal lepte meg Julist, 
hogy a délutáni vonattal elutazik.

— Hogyan van az úrfi ? Ezzel a 
kérdéssel lepte meg Julis a nagy urat.

— Mit tudsz az úrfiról?
— A faluban beszélik, hogy meglőt

ték a fején.
— Ostoba beszéd. Már jobban van. 

Érte megyek. Két-három nap alatt 
itthon leszünk. Az érkezést majd tu
datom.

Délután már kiadta a parancsot a 
kocsisnak, hogy fogjon be az állo
másra, amikor sürgönyt hoztak: 
„Holnap délelőtti vonattal érkezem 
Bálint.“

Az elutazás abban maradt. Félt, 
hogy valamelyik állomáson elkerül
nék egymást. A sürgöny nem mon
dott semmit a sebesülés természeté
ről. Valami rettenetes aggodalom szo
rította el a szívét, úgy érezte, mintha 
üres sötétségben támolyogna. Erős 
akart lenni; elszántan és dacosan fo
gadni a csapást, bármily kegyetlen 
volna is az. Hangtalanul ismételgette : 
„Királyért, hazáért“, ebben a két 
szóban kereste a támasztékot, a vi
lágosságot, a bátorítást. De gyötrődő 
lelke nem öntött tartalmat a szavakba, 
nyomukban nem fakadt erő. Nem is 
tudta, mit mondogat magában.

Talpon volt egész éjjel. Később 
már eszébe jutott sok minden. A 
felesége. Házas élete. Amire soha 
nem gondolt, az most erős kalapács
ütésekkel verődött agyába, hogy egész 
élete értelmetlen volt. Gyönyörű esz
tendők lehettek volna, mig együtt 
élt feleségével és fiával; gazdag és 
megáldott közösség ebben a hármas 
tagozódásban. De ő magába fojtotta 
az életét; fösvénykedett, uzsorásko- 
dott vele; elásta az Istentől kapott 
talentomot. Kamatoztatni kellett volna. 
Elmúlt.

Másnap sebesen hajtatott ki az 
állomásra. A vonat késett. Kábult 
türelmetlenséggel járt-kelt. Végre 1 Te
kintete végig siklott a kocsikon. Ke
vesen szálltak ki. Egyik első osztályú 
szakaszból a kalauz egy katonatisz
tet segített le. Ez a Bálint 1 Utána 
a tiszti szolga jött, karon fogta. Ta
más feléjök indult, magában örven
dezett, hogy a fiun nem látszik na
gyobb sebesülés, keze lába ép. Int a 
fiának és nevén szólítja. Bálint fel
emeli a fejét, arra néz és mosolyog.

— Jó napot atyám 1
Jobb kezét bizonytalanul nyújtja. 

Tamás megöleli. Belenéz fia arcába, 
két tiszta, dióbarna szemébe. Iszonyat 
fogja el. Kérdőleg tekint a szolgára, 
aki könnyezve bólint. Bálint meg
vakult I

— Csahogy megjöttél, Bálint I
— Igen, atyám. Most már veletek 

maradok. Nem így reméltem. Hogyan 
van édesanyám ?

— Majd otthon.
Beültek a hintóba. Tamás rákiál

tott a kocsisra: — Hajts, amilyen 
gyorsan bírsz!

A lovak repültek. Apa és fiú egy
más kezét fogták, szófián Fejérek.

Mihelyt a hintó az udvarba gör
dült, betették a kapukat a bámész
kodók előtt. Julis pedig, mintha gyö
keret vert volna lába, csak nézte- 
nézte, hogyan lépked Bálint határo
zatlanul a tornác felé, hogyan öleli 
a fiát Tamás, hogyan sír és zokog 
a nagyúr:

„Jaj fiam, jaj édes fiam! Bálint, 
egyetlen gyermekem 1 Megvakult! 
Jaj, megvakult 1 Édes anyád is meg
halt! Fiam, édes fiam!“

Tanítók árváiért.
Ahogy fillér, korona egymás mellé 

rakódik abban a perselyben, mit a 
tanító árvák javára szeretettel körül
hordozunk olvasóink táborában, úgy 
elmerengek azon a gondolaton, hogy 
a hulló fillérben és koronában meny
nyire benne lüktet az emberek szíve 
érzése, benne él életük öröme, gyá
sza és zokogása. Sokszor az az 
adomány egy lezárt, befejezett élet- 
történet. Talán többet mond sok 
szónál. Ahogy megértjük, csöndesen 
a szemünk sarkához emeljük kezün
ket, csak azért, mert megértettük.

Égy meleg szívű, nemes asszony 
lélek, — régi, nagy, buzgó evangéli
kus család tisztelettel körülvett tagja, 
— rátekint árván maradt kicsiny 
unokáira s eszébe jut, amit sohase 
felejthet, hogy hiába keresi mellettük 
a daliás, forrón szeretett atyát. Rá
gondol a másik fiára is, kit a haza 
elszólított. Míg szeméből lassan szi
várog a könny, jut gondolata a ta-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 47

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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nító árváknak is. Szorosabban öleli 
magához kis unokáit, azután az ő 
nevükben elküldi adományát azok 
számára, akiket az édesapai öleléstől 
jaj, de megfosztott a zúgó világhá
ború. Apátlanok az apátlanoknak I 
Árvák az árváknak ! így lesz gyöngy 
a könycseppből I

Levél kíséretében 34’40 K adomány 
érkezett a soproni fegyintézetből. 
Szomorú, komor nagy házból és 
mégis az írás betűiből s az adomá
nyok filléreiből oly sok szeretet és 
nemesség sugárzik szerteszét, hogy 
könnyet csal az ember szemébe. 
Külön is, meleg szeretettel megkö
szönjük a mi testvéreink adományát! 
Azt az izenetet küldjük hozzájuk, 
hogy filléreik annál drágábbak mi 
nékünk, mert azokban a Krisztust 
megtalált szív szeretet ajándékát lát
juk 1 Kiérezzük vágyódásukat: hasz
nálni az embereknek, jót tenni az 
emberekkel!

íme, a levél:
Nagy tiszteletű Lelkész Úr 1

Olvastuk és hallottuk mi is, hogy 
a harctéren, drága hazánk védelmé
ben elesett hős tanítóink özvegyei 
és árváinak fájdalma „sírva-sír a 
bánattól sötét, gondtól nehéz éjsza
kába ! *

Eljutott mihozzánk is a kiáltás: 
adakozzunk a tanítók árváinak, hogy 
„Ne legyen elzárva előlük a jövendő 
a boldogulás, a boldogság! “

Szeretettől áthatva összeadtuk fil
léreinket és kérjük Nagytiszteletü 
Lelkész Urat, fogadja ezt tőlünk a 
szentügy céljainak előmozdítására, 
azzal a megjegyzéssel, hogy ez az 
összeg a kötelességteljesítés legszen
tebb érzetének gyönyörűsége által 
áthatott szívek adománya.. .

Sopron, 1915 szeptember havában.
Mély tisztelettel a soproni fegyin

tézet evang. és ref. letartóztatottjai.
A gyülekezetek közül a múlt héten 

a szép, artikuláris vadosfai gyüleke
zet több adományból álló gyűjtése 
érkezett hozzánk. A szeretet minden 
hajlék ajtaját megzörgette s a szeretet 
minden hajlékban hozott áldozatot 
az árvák felsegélyezésére.

Nemes szívek is megnyíltak s ado
mányaikkal közelebb segítenek cé
lunkhoz.

Fogadják mindannyian hálánkat és 
köszönetünket I A jó Isten jutalmazza 
meg őket az ő végtelen kegyelme 
szerint 1

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek:

Vidos Józsefné Kemenesmihályfa,
árva kis unokái nevében . 50 — K

A vadosfai ev. gyülekezet gyűjtése 37-15 »
A soproni fegyintézet ág. hitv.

evang. és református letartóz
tatottjai ................................. 34-40

Dr. Pözel István Bpest . 20"— »
A bakonyszentlászlói evang. egy

házközség gyűjtése . 12'— »
Nagy Sándor ev. leik. Celldömölk 10'— n
Kasper József ev. leik. Ruszt 5 — »
A zsebeházai ev. leánygyülekezet

g y ű j t é s e ................................. 450
idősb Boros János Nemescsó 3-— »
Gebauer Irma Sződ 2 — »
özv. Szabó Ignácné Nádasd 1 — »

A vadósfai gyülekezetben a tanítók árvái 
javára eddig a kővetkező összegek folytak 
b e : Vadosfáról: László Miklós 10 K, Hor
váth Zoltán 5 K, Fehér Józsefné 1 K, Né
meth László 3 K, Rosta János 2 K, Rosta 
Sándorné 1 K, Gálusz Antalné (Pest) 1 K, 
Buthy János 1 K, Varga János 1 K, özv. 
Varga Jánosné 1 K, Kálmán József 1 K, 
Dobrády Ádám 1 K, Gecsényi Ferdinánd 
40 f, Kovács Bálint 50 f, Kiss József 50 f. 
Dobrádi József 50 f, Rácz János 30 f, Dob
rády Mihály 20 f, özv. Farkas Sándorné 
50 f, Förhéncz Sándor 50 f, Szabó Sán
dorné 40 f, Pénzes István 20 f, Buti Sándor 
40 f, Csite Sándor 50 f, Varga Sándor 40 
f, Horváth Pál 40 f, Németh Károly 25 f, 
Németh Ádám 60 f, Németh József 30 f, 
Kovács Ferencné 30 f, Szalay Mihály 40 f, 
Tompa Józsefné 20 f, Szarka Juli 20 f, 
Kovács Lajos 60 f, Tompos Péterné 50 f, 
Összesen 3715 K. Zsebeházáról; Bojtos Páí 
1 K, özv. Kiss Ferencné..! K, Nagy János 
10 f, Sárdy Józsefné 10 f, Kovácsics Antal 
20 f, Potyondy Pál 10 f, Szalay Pál 20 f, 
Lázi István 20 f, Király József 10 f, Kovács 
Lászlóné 20 f, Lang Sándor 10 f, Potyondy 
Sándorné 20 f, Némelh Ádámné 40 f, P°- 
tyondi József 10 f, Figura Pál 50 f, Össze
sen: 4'50 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..........................  909 58 K
Mostani gyűjtésünk . 179.— K
Eddig befolyt . . . 1088 58 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Hetedik fejezet.

Lőporos utakon.
Folyt. 12.

Az ember belekábul a nagy zűr
zavarba. Vonat vonat után. A töfögő 
mozdony majdnem beletúrja orrát az 
előtte álló vonat utolsó kocsijába. 
Visszatorpan, mint a szilaj paripa, 
alighogy egy arasznyira megáll. De 
azért nagy robogással zakatol egyik 
a másik után, csak úgy nyöszörög 
bele a fényesre csiszolódott sínpár. 
Élesen sikolt a vonat sípja, az erős 
fékezéstől meginognak a kocsik, jobbra- 
balra dobálódnak a leszállásra készü
lődő katonák, egyik-másik fej jól

nekihuppan a kocsi falának. Az állo
másépület még előlvaló messzeségben 
szürkélik, mikor leszállítják őket.

Félórai pihenő és rendezkedés, azu
tán nekiindulnak a hagy útnak. Ket
tesével, lassú, kígyózó vonalban hú
zódnak felfelé a hegyeknek. Amint 
jobbra-balra hajlik az út, a magasabb 
tájakról lassan visszacsapódik az ének.

Mellettük széles vonalban municiós 
szekerek haladnak. Felhalmazott lá
dák, szorosra tömködött zsákok, vi
aszkos vászon alá húzódó rejtett 
dolgok. Inafeszülten húzzák a lovak 
a nyikorgó kerekű alkotmányokat, 
nyöszörög az istráng-kötél, dolgozik 
az ostor, harsog a gyű kiáltás. Amott 
nagy ostorpattogtatás közt marha
csordákat terelgetnek, a lustábbját szu
ronnyal biztatgatják az oldalt baktató 
öreg népfölkelők. Egyszerre az egyik 
hegyhajlásnál hirtelen odavágtat egy 
fiatal kapitány s egy két perc alatt 
az árokba takarítja a nagy ember
tömeget. Alighogy megtisztul az út
test, hosszú automobilsor robog vé
gig. Hirtelen villanással siklanak be 
az előttük száguldó kocsik füstfel
hőjébe, mig egyszer csak egybeolvadó 
magasra porzó füst és portengerbe 
merül alá minden. Száz volt-e, vagy 
kétszáz, kicsoda mondhatná meg ?

Valahol észak felől nagy melegség 
izzik alá a magas hegyekről. Az em
ber lába alatt inog a föld, körülötte 
megremeg a levegő. A messzeségben 
sebesen szálló fehér felhők gomolyog
nak, talán nem is felhők, hanem kö- 
vértestü óriás madarak. Egy ideig 
ott kóvályognak lassú szárnymozga
tással, azután nagy hirtelen elválnak 
a sötét párás levegőtől, s mintha 
szárnyon ütné őket a vadász golyója, 
fölrde hullatják tollaikat s fehér lep
let borítanak az alant húzódó erdőkre.

A nagy kapaszkodónál egy pilla
natra összefut néhány ember. Sem
misem történt csak az egyik muni
ciós szekér elől kidőlt a ló. Biztat
ják, verik ostornyéllel, noszogatják, 
rángatják, de csak nem mozdul. 
Ami kevés élet megmaradt nyomo
rult lezsarolt testében, az mind bele
szaladt szép, okos szemébe, onnan 
könyörög lassú pislogással a körötte 
állókra. Kocsisa szelíden ráhajol, 
talán csöndes szóval mond is neki 
valamit: — Csillag! Csillag! Nehagyj 
el pajtásom!.. .  Félre vonszolják, egy 
dörrenés, azután meredten nyújtja 
felfelé lábait, csak kidülledt szemé
ben marad valami könyörgő félelem. 
G yű!.. G yű!.. Megy tovább a ko
csivonat. Nincs elérzékenyedés, hiszen 
csak egy ló volt. Mit számit egy ló)
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mikor ezer és ezer emberélet pusztul 
e l l . .  Gyű!.. G yűl.. Nincs meg
állás I Előre!.. Előre!

Este nyolckor pihenőt parancsolnak. 
Felállítják az őröket, a többiek meg 
behúzódnak a nagy erdőségbe. Hideg 
pára gőzölög föl a nyirkos talajból 
s az odvas fák között emberderék- 
nyira emelgeti fejét az erdei gaz, meg 
a szétfutó boroka. Bokáig süpped a 
bakkancs a lehullott fenyőtűvel vas
tagon párnázott földön s hideg viz- 
erecske szivárog a zöld moha bár
sonyos ág-karjai közül, amint az em
berek egymás után végigtaposnak 
rajt. Földre zuhannak, mint az erdő 
ledöntött fái s már a következő pil
lanatban alusznak mindannyian. Az 
erdőszélen vékony szikrák pattannak, 
valamelyik posztos-katona tüzet csi
hol a kupakos pipájára. Szuszog az 
erdő. Hortyog az erdő. Csak négykor 
szól az ébresztő, nem ugyan trom
bita harsogással, hanem csak úgy 
vállon- rázogatással.

Minél tovább húzódnak, annál lő- 
porfüstösebb a levegő. A hegytaréjon 
egymásra döntött szálfák ágaskodnak, 
a völgy mélyén rommá lőtt falvak 
húzódnak. A közbeeső majorház, 
mintha csak mesebeli szörnyeteg lenne, 
rémesen világít üres ablakszemeivel 
a sötét éjszakába. A ledőlt tetőge
rendák, meg mennyezetfák után az 
ablakfákat is kipörköli a pusztító tűz. 
A szétrepülő cserepek durranva rö
pülnek szerteszét, izzó ú juk tüzes 
ívet rajzol a sötét éjszakába. A sok 
faanyag pattogásába valami borzal
mas, vérfagylaló hangzűrzavar olvad 
bele. Kicsoda kiált a rettenetességek 
éjszakájába ? Micsoda sikoltja át a 
tűzbe temetkező völgy mélységét ? Mi 
hasítja ketté az erdő sűrűjét, mi száll 
magasabbra, mint a prédára leske 
lődő kőszáli sas és mi tölti be ideg
rázó jajgatással, átkozódó. őrjöngő 
kacagással a levegőeget ? Falka ku
tyát szorított az égő házba az em
beri gonoszság, azok szűkölnek és 
vonítanak olyan rettenetesen ? Tehe
tetlen öregeket szegezett izzó ajtók
hoz az embertelen ellenség, azok jaj
gatnak ? Vagy talán nincsen is zaj, 
talán mindenütt a halottak éjszakai 
csendessége uralkodik, csak alkonyi 
szellő suhan, csak néma tájdalom 
bujdokol a véres mezőkön s egy 
panaszos, gyönge ajkú gyermek sír 
meggyilkolt anyja holttesténél?...

Harmadik, vagy negyedik reggel 
lassan leereszkedtek a hegyekről. Az 
erdőszélen félfedelü, kicsiny kalyiba 
húzódik a százados fák árnyékába, 
előtte előrehajló sudárfa hajladoz a

vörös keresztes zászlóval. A kötöző
állomás. Félórát időznek. A százados 
írásokat vesz át. A tisztek behúzód
nak a pajtába, ott vizsgálgatják a 
lepedő formájú térképet. Azután két 
részre osztják a századot. Itt két felé 
válik útjuk, egyikük jobbra húzódik, 
másikuk balra.

A tábori lelkész a legénység elé 
lép s rövid, lelkesítő beszédet mond. 
Néhány szó az egész, de azért olyan 
jól esik lelkűknek. — Ne féljetek I 
Az Isten velünk van 1 Harcoljatok, 
mint hősök, ha kell, haljatok meg, 
mint hősök I Isten legyen veletek I 
A viszontlátásra itt, vagy oda fenn 1

Éneklésre nincs idő, orgonabúgás he
lyett is ágyudörgés kiséri az imádságot.

A százados az órájára néz: — 
még egy félóránk van tisztelendő úr.

A lelkész egy csoportba állítja a 
saját hitfeleit.

— Van-e valami kivánságtok? Akar
játok-e az úri szent vacsorát venni ?

Azután imádságos könyveket, új 
szövetségeket oszt szét. — Vigyétek, 
fiaim, használjátok lelketek javára I

Szabó János ott áll az első sorban, 
de az imádságos könyvet mindig 
csak tovább adja. A pap az utolsót 
nyújtja: de ez azután már a tied 
legyen, fiam 1 Megbecsüld 1 Szorgal
masan olvasd 1 Élet van benne 1. ..

Szabó János keze megrándul. Szeme 
sarkából dacos harag villámlik, a 
szája is olyan kemény vonásura hú
zódik, mintha valami goromba szót 
akarna odavetni. De azután, — gon
dolt-e valamit, vagy pedig a lelkész 
kabátujjának hármas arany passzo- 
mántjára tévedt a tekintete, — elvette 
a könyvecskét, a lelkész észreveszi a 
huzódozást.

— Mi az, talán már van könyved ?
— Nincsen, de nekem nem. . .
— Talán azt akarod mondani, hogy 

nincs rá szükséged ?
Szabó János nem felel, csak áll né

mán. A lelkész arcán sötét felhő suhan át
— Fiam, a halál kapujában áll, 

gondolj Istenre és térj meg.
Szabó János zsebébe csúsztatja a 

kis könyvecskét.
— Köszönöm tisztelendő úri
Tíz lépést se mennek, odaszól az 

egyiknek: — nesze Ferkó, jó lesz 
neked 1 Hónapszám imádkozhatsz, 
meg kántálhatsz is belőle.

— Hát neked, János?. ..
— Nekem jó enélkül is 1 Nem köll I
— Jó -e? ... Tartsd meg, János, 

jobb lesz úg y ...
— Nem köll 1 Én enélkül is tudok 

beszélni a csillagokkal 1 ...  Ha nem 
viszed, eldobom. . .

A hegygerincen ritkásra vékonyo
dik az erdő. A csapat rajvonalba 
fejlődik s mint valami hosszú lánco
lat lassan nyomul fölfelé, a hegy 
kopára felé. Ahogy János visszapillant, 
a vörös keresztes pózna mellett meg
látja a lelkészt. Kezét magasra emeli, 
talán búcsuzóra int, talán az imád- 
ságoskönyvet mutatja. Az is lehet. 
Eh 1 bolondság I Talán nem is ő volt 1 
Talán nem is erre felé nézett. Talán 
csak a szemét árnyékolta be 1

De hátha mégse volt üres a keze?...  
Hátha mégis az imádságoskönyvet 
mutatta ? . . .

Jobb oldal felé egy kissé megszű
kíti az emberközt.

— Te Ferkó 1... Hallod, Ferkó I...
— Mi az, János ?.. .
— Húz-e a bornyú?. . .
— Húz bizony, hogy az Isten 

akárhova tenné 1 ...
Öt percig csönd van.
— Te Ferkó 1
— Mit akarsz János?...
Szabó János arca megint elkomorul.
— Mit is, mit is ? . . .  Ja, csak azt, 

hogy hogyan is hívják azt a bugris 
hornistot a második században ? . . .

— Pödör Pistának.
— Persze, hogy Pödör Pistának 1 

Hát csak ezt I. . .
Mikor megint hátrafordul, már el

tűnt szeme elől a vörös keresztes 
kalyiba, meg a felemelt kezű pap.

Üres volt a keze I Biztosan üres 
VOlt 1. . . (Folytatjuk.)

Levelek a harcmezeiről.
Tót faluba jött az irás a harcme

zőről. Aki irta, tizennégy hónap óta 
járja a vértől harmatos mezőket s 
szolgálja királyát, vérével védi hazá
ját. Otthon tót szavakat fűz egymás 
mellé ajka, a harctérről meg magyar 
köszöntéssel üdvözli a lelkiatyját s a 
soraiból — mint életet fakasztó tava
szi napsugár — szerteárad a magyar 
föld szeretete, a magyar nemzethez 
tartozandóság tudata. Egy lélek ez
rek közül. Egy levél ezrek közűi.

Üdvözlet az táborból, 1915. IX. 16.
Igen szépen tisztelem az losoncta- 

mási-i ág. hitv. ev. egyház lelki hiva
talnok urakat és jó egészséget kívá
nok tiszta szívből mindnyájoknak és 
továbbá tudatom, hogy az hozzám 
küldött levelüket megkaptam, igen 
szépen köszönöm, hogy igy távolról 
sem feledkeztek el rólam. Örömmel 
fogadtam, hogy oly sok jót kíván
nak, melyet én is maguknak tiszta 
szívből kívánok. írják önök, hogy

L
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kérik az Istent, hogy minél előbb 
legyen meg az szent béke. Én is 
kérem, mikor csak kérhetem. De 
kérem az urakat is, hogy akik oda
haza vannak, ha tehetik, nagy buz
galommal kérjék az Istent, hogy se
gítsen bennünket ellenségünket le
győzni, szerezhessünk örömet az 
királyunknak és az szép magyar 
hazánknak, hogy az a sok szív, ami 
most búval és gonddal van elmerül
ve, minél előbb az legnagyobb öröm
mel teljen meg, melyet már én is 
az legnagyobb óhajjal várok, mert 
bizony már elég volna ilyen világban 
14 hónap még ha kell, másik tizen
négyet is szívesen kitöltők az szép ma
gyar hazáért és tudatom, hogy most 
nagyon jól haladunk előre. Más külö
nös újságot írni nem tudok. Jó 
egészséget kívánok mindnyájuknak 
soraimban, de bízok az Istenben, 
hogy szóval is meg tudom az ura
kat tisztelni minél hamarabb és tuda
tom, hogy nekem van jó egészsé
gem, meg nincs semmi panaszom az 
háborúra. Még egyszer tisztelem mind
nyájukat és kívánok mindenjót sok 
szerencsét.

PalicsJca András, tizedes.

A világháború eseményei.
Szeptember két utolsó hete új for

dulatot hozott úgy a keleti, mint a 
nyugati harctérre. Az antant hatal
mak, bizonyára közös megállapodás 
szerint, egy időben erős támadást 
intéztek a középponti hatalmak had
állásai ellen úgy keleten, mint nyu
gaton. Hazárd játékosokká lettek. 
Ütő-kártyáikat már előbb kiadták. 
Most vakmerő szerencse játékba bo
csátkoztak. Elvükké lett, hogy aki 
mer, az nyer. Az eredmány azonban 
már is másra tanította meg őket. 
Láthatjuk, hogy ahol erős kézzel a 
jogot és igazságot védik, ott hazárd
játékkal nem lehet boldogulni.

Harc az oroszok ellen.
Az orosz harctéren, mint a múlt 

héten is megírtuk, erős offenziva in 
dúlt meg. Az oroszok nagy erővel 
támadtak Volhiniában, Litvániában és 
a Düna mentén. Az embert, mint 
rendesen, most sem kímélték. Szinte 
ijesztő módon pazarolták, jegyzi meg 
egyik harctéri tudósító. A már előbb 
beállott hézagokat új erőkkel pótol
ták. Az összeterelt nagy tömeg itt- 
ott behatolt lövőárkainkba. Némely 
helyen hadállásunkat hátrább szorí
totta. Azonban vitéz seregeink csak

hamar felülkerekedtek a nagy töme
geken s az ellenséget megtörte a vasfal, 
melyet csapataink útjokba állítottak. 
A megszállott lövőárkokat másnap 
kénytelenek voltak elhagyni. Novo- 
Alexinyec mellett véget ért a több
napos véres harc és pedig az oro
szok teljes vereségével. Tiz-tizenkét- 
soros tömegek zúdultak hős serege
inkre. Tízszer támadtak egymásután. 
De hiába volt minden erőlködésük. 
Hiába volt a tartalékcsapatok tűzbe- 
vitele. Az oroszok ereje megroppant. 
Csapataink szívós kitartását s harc
ban edzett bátorságát fényes győze
lem koronázta. Luck és Dubnó meg
tisztult az ellenségtől. Az orosz kita
karodott állásaiból és megtépázva s 
megtörve a Putilovka folyó védővo
nala mögé húzódott. Továbbad észak
ra győztes seregeink közelebb jutot
tak a várháromszög harmadik várá
hoz, Rovnóhoz, melyet az oroszok 
tovább nem tarthatnak, mögötte pe
dig nincs védelmi vonal. Az orosz 
haderő déli csoportja Keletgaliciában, 
az Ikva-fronton és Putilovkánál az 
új átalakulás folytán mozdulatlan
ságra van kárhoztatva.

Az oroszok északi serege most 
szerencsésebb helyzetben van. A be
kerítés veszedelmét eddig elkerülte. 
A vilnai sereg szerencsésen odébb- 
állott, bár nagy veszteségei voltak. 
Riga és Dünaburg utolsó órája még 
nem ütött. Hindenburg azonban már 
megindult. Az oroszokat átszorította 
a történelmi nevezetességű Berezina 
folyón s Dünaburgtól délnyugatra 
behatolt az ellenség állásaiba.

Harc az angolok és franiák ellen.
Erős támadás indult meg a nyu

gati harctéren a németek ellen. A 
támadás borzalmas tüzeléssel kezdő
dött. Némely helyen két nap és két 
éjjel szünet nélkül bömböltek az 
ágyuk. Azután jött a roham, hol 
itt, hol ott. Azonban a német sokkal 
inkább előrelátó, semhogy az ellen
ség meglephetné. Jól tudta, hogy az 
oroszok szorult helyzetén a nyugati 
jó barátok majd ekképen akarnak 
segíleni. A segítség azonban nem 
vált be. A németeket sem Flandriá
ban, sem Liliében, sem a Champag- 
neban, sem az Argonneokban állása
ikból kiverni nem lehetett. A táma
dás első napján 3750 francia, köz
tük 39 tiszt került fogságba, másnap 
6566, köztük 66 tiszt. Az erős véde
kezés után a németek csakhamar 
megkezdték az ellenséget megsemmi
sítéssel fenyegető ellentámadást. Az 
angolokat Lorsnál, a franciákat Sou-

cheznál teljesen visszaverték. Az ellen
ség elcsöndesedett. Újabb támadás
tól, úgy látszik elment a kedve.

Harc az olaszok ellen.
D’ Annuncio hős katonái, ha már 

nem boldogulnak mivelünk, nekimen
nek a védtelen kórházaknak és ven
déglőknek. Onnan legalább nem lő
nek vissza. Egy időben a stilfí hágó 
ismert vendégfogadóit bombázták, 
szept. 27-én pedig, mint Höfer jelenti 
„tűz alá fogták a görci Vöröskereszt- 
hórházat, mintegy ötven gránátot irá
nyítva oda, noha a kórházon a genfi 
lobogó lengett“. Egyébütt a jó tali- 
ánok erőlködése eredménytelen. Si
kertelen volt a Mrzli Vrhi magaslat 
és a tolmeini hídfő ellen irányult 
támadás. A tiroli fronton több órai 
csata után meghátráltak. A Presena- 
csúcsról megszöktek. Doljeből vissza
vetették őket. Vájjon az olasz nép 
nem sokalja meg e céltalan kato- 
násdit ?

A törökök harca.
A Tigris partján, Komától északra 

a törökök megverték az ellenséget. 
Az angolok vesztesége igen nagy. 
Sikerrel harcoltak a törökök a Kau
kázusban és a Dardanelláknál is.

A török kamara szept. 28-án tar
tott ülésében a szultánt a Gazi (a 
Győzedelmes) névvel tisztelte meg. 
A kamara elnöke emlékeztetett arra, 
hogy az események igazat adnak 
Halil kamarai elnöknek, aki a ka
mara legutóbbi ülésén kijelentette, 
hogy a Dardanellák az antant-hatal
mak temetőjévé lesznek.

Egyéb hírek.
A németek szeptemberben a keleti 

harctéren 421 tisztet, 95.464 főnyi 
legénységet fogtak el, 37 ágyút, 
299 géppuskát és 1 repülőgépet zsák
mányoltak. — Az olaszok Benedetto 
Brin nevű 13.430 tonnás sorhajója 
robbanás következtében elpusztult. 
A legénység 820 emberéből 8 tiszt 
és 379 közember megmenekült a 
többi életét vesztetette. Az áldozatok 
között van Rubin de Cervin ellen
tengernagy is. — Kadornát az olasz 
seregek fővezérét menesztik. Helyét 
jóformán Porro tábornokkal töltik be.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban I
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N E H É Z  Ó R A K.
A mi imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.

Irta : Kapi Béla.
13

Mi Atyánk . .  .
IV. A komoly intés szava.

Az hittem, végeztem a megszólítás
sal. Megtaláltam benne minden gaz
dagságot s kiéreztem belőle minden 
ígéretet. De hogy leirom az utolsó 
mondatot, még mindig egész sor kö
telesség ébredez lelkemben.

Boldogság az, hogy Atyámnak szó
líthatom. De vájjon méltán szólítom-e 
annak ? Igazi engedelmes, jó gyermeke 
vagyok-e annak, ki mindennap sze
retettel őrködik felettem s naponként 
rám árasztja atyai szive melegségét 
és áldásait ? A kérdést nem intézhet
tem el néhány szóval. Nem vonha
tom ki magamat a vizsgálat tekintete 
alól néhány elbizakodott kézmozdu
lattal. Érzem, hogy életemmel, cse
lekedetemmel kell helyt állnom. Egész 
valómmal kell bizonyságot tennem 
arról, hogy az imádság kezdő szava 
nem álnok beszéd, hanem igazság, 
a szívemből ajkamra szálló igaz, be
csületes jószándék.

Akkor maradunk a mennyei atya 
gyermekei, ha az örök világosságot 
befogadjuk s az ő nevének hiszünk. 
(Ján. 1, 12). Az Atya neve az örök 
világosság fényét újítja meg lelkűnk
ben. Bevilágít hivatásunkba, megér
teti velünk kötelességeinket, megis
merteti az emberekhez, családhoz, 
hazához, egyházhoz való viszonyun
kat. Milyen más lesz minden, ha azt 
mondom, hogy mindezt nem a sze

szélyesen lobogó emberi érzések láng
jánál vizsgálom, hanem az örök vilá
gosság fényénél. Gyermekei leszünk 
továbbá az által, hogy az ő nevének 
hiszünk. Szivünk megtelik odaadó 
hittel, bizalommal, reménységgel. Sok
szor nehéz időben kezdek bele az 
imádságba. Ajkam alig tudja elmon
dani az egymáshoz simuló szavakat. 
Reszket a hangom,könny-fátyol eresz
kedik szememre. És mégis, mikor 
ehez a szóhoz étkezem: Atyánk, 
kell, hogy valami melegség fusson 
át szivemen. Lelkemben uj erők moz
dulását érzem. Keresztülnézek azo
kon a kegyetlenül szétdöntött romo
kon, melyek maguk alá temették bol
dogságom egy részét, keresztülnézek 
a sirokon, — ja j! a szó is éles nyíllá 
válik, úgy szaggatja szivemet 1 — 
keresztülnézek a csontokkal szétszórt 
harctrtezőkön, ahol legázolt, véres ré
tek fölött mint bujdosó vándormadár, 
lassan száll tova a haza vágyódó 
gondolat, keresztülnézek mindenen 
és minden felett, mindenen túl meg
látom az örök világosságot, meglá
tom az erős, hatalmas Istent. Látom, 
amint világkormányzó kezében egybe
fut millió és millió életfonál, kicsiny 
és nagy nép, régi és uj nemzet jö
vendő sorsa, látom, amint körüllebegi 
hitvesek, anyák, gyermekek imádsága, 
ő meg csak néz maga elé és keresi a 
lelkek örökkévaló útját. Hallgatja a 
felsíró könyörgést és látja az üdvös
ség örökkévaló követelését. Lassan 
lehull lelkemről a kétségbeesés s szi
vemről felenged a halotti fagy. Kö
zelebb lépek hozzá, még közelebb, 
hogy ne legyen köztünk választó 
tér, messzeszakító távolság, közelebb

lépek, hogy jobban lássam, örök sze" 
relmét jobban érezzem, hogy ő is 
jobban meghallja, mikor imádságos 
szavak közt lassan súgja a lelkem: 
Atyám hiszek benned 1 ... Hinni aka
rok benned 1 ...

De ez az odaadó bizodalom csak 
egy része annak a hitnek, ami az 
Isten gyermekévé tesz. Érzem, hogy 
többet kell tennem, hitemet cseleke
detté, érzésemet életté kell alakítanom. 
Az igazi hitet csak akkor találom 
meg, ha megtalálom Krisztusomat és 
megtanulok az ő nyomdokain köze
ledni Istenhez.

„Mi A tyánk.. .  “ Csak akkor mond
hatom el ezt a megszólítást, ha lel- 
kemet eltölti a Krisztus iránt való 
szeretet. Ha Krisztusban életem meg
váltóját látom, ha benne üdvösségem 
biztosítóját találom meg, csak akkor 
imádkozhatom a mennyei atyához. 
Csak akkor, ha átadom magamat a 
Krisztusnak. Ha az ő lelke, az ő 
követelése, az ő életpéldája szerint 
élek, csak akkor. Ha az ő Fiának 
lelkét szívünkbe bocsátotta, csak 
akkor kiálthatjuk: Abba, azaz Atya. 
(Gál. 4, 4—6.) Mert csak annak van 
élete, aki hisz a Fiúban. Aki nem 
hiszen, az nem látja az életet. (Ján. 
3, 36.) Aki szereti a Fiút, annál van 
az Atya. Aki megtagadja a Fiút, az 
Atya nincsen annál. (I. Ján. 2, 23.)

Ezt a hitet, ezt a Krisztus köve
tést keresem. És mikor megszólítom 
a mennyei Atyát, akkor ezt az élet- 
igéretemet helyezem szavaimba s 
megfogadom: igaz gyermeked, jó 
gyermeked akarok lenni, mi Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. . .

F olytatjuk .

Az e g y ház k öréb ő l
Gyászrovat. Súlyos csapás értő Hutter 

Zsigmond csöngei ev. lelkészt, fia Hutter 
László, élete 23-ik évében, szeptember 12 én, 
Budapesten meghalt. & jó Isten tegye ál
lo ttá  a korán elköltözött ifjú pihenését, 
gyászoló kedveseinek pedig adja meg a 
vigasztalás lelkét!

Adomány. Horváth Lajos battyándi 
postamester és gyermekei elhunyt hitves- 
társa, illetve édesanyjuk, Luthár Mária 
emlékének megörökítésére a battyándi 
gyülekezetnél 300 korona oltár-alapítványt 
tettek. Legyen Isten áldása a kegyeletes 
szívű adományozókon és magasztos célú 
adományukon.

A vadosfai gyülekezetben a Kárpáti
falvak felépítésére befolyt 33-35 K, Zsebe- 
házán pedig 12 korona.

A gyülekezet honvédelmi célokra fela
jánlotta 280 fontos harangját, ezenkívül 
Magyarkeresztur és Potyond leánygyüleke
zetek szintén egy egy harangjukat,

Ifjú Évek. Képes ifjúsági folyóiratom 
V-ik évfolyama is immáron megindult. Nem
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belmissiói, de evang. szellemű ifjúsági lap 
ez, mely lehetőleg magának az ifjúságnak 
komoly és szép munkássági tere. Ahova 
lapom eljutott, onnan a tanárok és ifjúság 
részéről az elismerés nagyon sok szép je 
lével találkoztam. Evangélikus ifjúságunk 
vezetői: bátorítsátok, buzdítsátok az ifjú
ságot, hogy mennél tömegesebben csatla
kozzék. Az előfizetés egy évre 3 korona. 
Mutatványszámot kész örömest küldök. 
Budapest Vili. Kisfaludy u. 19. I. 5.

Algöver Andor.
A bobai evang. nőegylet által eszkö

zölt gyűjtéskor a hadi foglyok segélyezésére 
Bobán adakoztak: László Gyuláné 3 K, 
Nagy Dénesné, özv. Győrffy Károlyné, 
Szelestey Lászlóné, Szelestey Józsefné, özv. 
László Lajosné, Győrffy Elekné, Móritz 
Jenőné 2—2 K, N. N., Csik Dezső, László 
Lídia, Nagy Gyuláné, Milvius Ilona, Győrffy 
Gyuláné, Baráth Józsefné, özv. Szelestey 
Sajosné, ifjú Lórántffy Lajosné, Csatári 
Józsefné, Pócza Jánosné, Kücsán Istvánné. 
Kovács Pálné, özv. Porkoláb Lajosné, 
László Dénesné, Büki Ádám 1—1 K, Hor
váth Róza, Kocsi Zsigmondné, Egresi Lidia, 
Győrffy József 60—60 f, Bödecs János, 
Csönge István 50—50 f, FUlöp Sámuel, 
ifjú Móritz Istvánné, Döbröntei Gábor, Bakó 
Sámuel, László Dávidné, Móritz Miklósné, 
Baráth Ferencné, Badics Józsefné, Barta- 
kovies Antalné, Bartakovics Károlyné, Bakk 
István, Lórántfv Sámuelné, Nemes Károlyné 
40—40 f, Horváth János, Győrffy Károlyné, 
Móritz Zsigmondné, Fürst Jenő, Márton 
Józsefné, Farkas Mihályné, Németh József, 
Ambrus Róza 30—30 f, Steiner Mátyás, 
Bobay Ignátz, Kocsi Mihályné, Káldos Ká
roly, Töveki Józsefné, Németh Géza, Németh 
József, Nagy Sándor, Tóth Imre, Horváth 
Mihályné, Györkös Józsefné, Kurman Sán- 
dorné, ifjú Kovács Pálné, Páli Imréné, 
Ambrus Jánosné, Szih Sámuel, Mórotz 
Gyula, Magyar Pál, Lamporth Sándor, 
Magyar Jánosné, Magyar Józsefné, Balogh 
Juliska, Kis Istvánné, Erdélyi Sándorné, 
Péter Károlyné, Verebéli Antalné 20—20 f, 
Páli Böske, Goldschmidt Sámuelné, Molnár 
János, Grosz József, Mórotz József, Márton 
Kálmán, Páli Anna, Sárközi Ferencné 10—10 f.

Itthonról.
Felmentések őszi mezőgazdasági 

munkákra. A honvédelmi miniszter meg
engedte a honvéd kerületi parancsnoksá
goknak, hogy különös méltánylást érdemlő 
esetekben önálló mezőgazdákat, a nagybir
tok és mezőgazdasági szövetkezetek alkal
mazottait és mezőgazdasági célokra szük
séges kovácsokat és bognárokat legfeljebb 
három hónapra felmentsék a katonai szol
gálat alól. A kerületi parancsnokság azon
ban csak egy Ízben adhat három hónapra 
felmentést. A felmentési javaslatokat a fő
ispánok fogják az illetékes kerületi parancs
noksághoz eljuttatni. Ha azonban a felmen
tési javaslat bizonytalan időre, vagy hár^m 
hónapnál hosszabb időre szól, akkor a fő
ispánok azt a földmivelésügyi miniszterhez, 
illetőleg a horvát bánhoz terjesztik fel, aki 
azután kikéri a honvédelmi, illetőleg a had
ügyminiszter határozatát.

Csomagküldés a tábori postán. A 
tábori áruminta forgalom az eddigi tábori 
postákon kívül még a 32., 38, 40., 42.,
44., 47., 50., 63., 68., 71., 72 , 75., 87., 92.,
132., 139 , 162., 173, 206., 351., 352., 353.

és 356. számú tábori posták is részt ve
hetnek. A közönség tehát most már ezek
hez a tábori postákhoz is küldhet az eddigi 
föltételekkel árumintát.

A n a g y v ilá g b ó l.
A japán segítség. A japán hadügymi

nisztérium elhatározta, hogy az Oroszország 
részére rendelt hadiszer gyártására 1200 
gyárat használ föl 100.000 munkással. 
A japán kormány ezenkívül egy fegyver
gyár fölállítását tervezi, mely szintén csu
pán az orosz hadsereg részére szállítana 
puskát.

Benedek pápa a hatalmakhoz körirat
ban fordul, amelyben arra kéri őket, hogy 
a vallás és az emberiség nevében Minden
szentek napján általános fegyverszünetet 
tarsanak. A pápának az a kívánsága, hogy 
ezt a katholikus ünnepet az egész föld ke
rekségén az elesettek emlékének szenteljék.

Nagy vihar Olaszországban. A Boate 
nevű patak Olaszországban kiáradt s nagy 
pusztítást vitt véghez. Hosszú darabon el
szakította a vasúti töltést, házakat döntött 
össze. Több ember halálát lelte a nagy 
áradásban.

Uj munlciógyárak Konstantinápoly
ban. Konstantinápolyban német mérnökök 
vezetésével három uj municiógyár létesült. 
A három gyár már működésben van és 
sok ezer munkást foglalkoztat.

Több ezer ember pusztulása a vihar
ban. Sanghajban rettenetes vihar volt. A 
vihar éjfél után 1 órakor tört ki és más
nap délig dühöngött irtóztató erővel. Az 
első szélroham sok száz fát tépett ki té 
vestől, sürgönypóznákat csavart ki és ház
tetőket szakított le, melyeket aztán végig
söpört a városon. A kínai lakosság nagy
része a tengerparton tölti a nyarat s eze
ket a szerencsétleneket borzalmas sors 
érte a viharban. A szél a csónakokat s 
kisebb gőzösöket fölfordította s kidobta a 
partra. Az emberek ezrei fuladtak meg ezen 
az éjszakán. Segítségnyújtásról szó se le
hetett. Sokan, kiket az utcán ért a vihar, 
azzal akartak menekülni, hogy a lámpa
oszlopokhoz kötözték magukat, ám ez sem 
segített, mert a szél a kitépett oszlopokkal 
együtt ragadta el őket, nem egyszer két- 
emeletnyi magasságba. A katasztrófa bete
tőzése valóságos özönvíz volt, mely hét 
órán át tarto tt s az egész, várost viz alá 
borította. Másnap olyan képe volt a város
nak, mintha ádáz ellenség bombázta volna 
iszonyú erővel, Számos hajó is eltűnt ér
tékes áruszállítmánnyal.

Newyorkban kánikula van. Az ameri
kai lapok tudósítása szerint Newyorkot 
olyan hőhullám lepte meg, amely az évnek 
ebben a késői szakában még sohasem je
lentkezett. Az átlagos hőmérséklet New- 
yorban 90 Farenheit fok ; emellett azonban 
tulnagy a levegő nedvessége is. Az éjsza
kát az emberek a háztetőkön, vagy par
kokban töltik.

Rekvirálás a német udvarnál. A ber
lini katonai főparancsnokság rendeletet 
adott ki, hogy a réz-, cin- és ércholmit a 
katonaság rendelkezésére kell adni. Ez a 
rendelet az udvari készletekre is vonatkozik, 
nemcsak a polgárság birtokában talált tár
gyakra. A főudvarmester a királyi kasté
lyok és koronaépületek intézőségeit fölhívta, 
hogy az ércből és rézből készült tárgyak
ról készítsenek kimutatást.

K önyfakasztó gázok. A franciák uj 
hadiszert használnak a könyfakasztó gá
zokat. Az uj löveg olyan erős könnyezést ' 
okoz, hogy a katonák jó ideig semmitsem 
látnak.

A Harangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 578.64 korona. 
Újabban adakoztak : özv. Kovács Jánosné 
Répceszentgyörgy 1 K, ifjú Kovács Jánosné 
Répceszentgyörgy 1 K, Buthy Sándor Lé- 
bény 1 K, Kövecses Tóth József Lébény 2 
K, Bősze Mihály Lébény 1 K, Kovács Já
nos Szany 50 f, Téringer Mariska Pápa 50 
f, Mátyás D. Győr 50 f, Turcsányi Géza 
Farád 2 K, Pöcze Dávid Czelldömölk 1 K, 
Kasper József leik. Ruszt 2 K, Taródy 
Eszter Bük 2 K, Bliszka Endre Pozsony 50 
f, Molnár Sándorné Sobor 50 f, Raposa 
Ferenc Felsőcsalogány 1-50 K, Poós József 
Kapolcs 1 K, Heszler Sámuel leik. Sopron- 
kőhidtelep 5 K, Fráner Imre Szászrégen 
2 50 K, Reisz Györgyné Budapest 28 fillér.

összesen : 605-42 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

I fj. M. M. Somogycsiesó. Előfizetése rend
ben van, intézkedtem, hogy az utolsó posta 
is meg legyen jelölve a címzésnél, ha netán 
mégis eltévedne egy-egy szám ,kérem tudatni, 
hogy pótolhassuk. — R. S. Bezi. Nem értem, 
hogy lehet, hogy a nyomda még mindig ke
vesebb lapot küld, pedig már régóta le van 
adva a 44-es szám. Biztosan a tavalyi cfín
szalag csinálja a zavart; most nyomják az úja
kat, remélhetőleg aztán rendben lesz minden. 
A hiányzó számokat megküldettem. Szív. üdv.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

H ol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik  ott a legfőbb kincs.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

okt. 10. vasárnap, Példbesz. 22, 15—29.
ff 11. hétfő, „ 23, 1 —  18,
» 12. kedd, , 23, 19—35.

13. szerda, „ 24, 1— 15.
ff 14. csütört., „ 24, 16—34.
ff 15. péntek, , 25, 1—11.
» 16. szombat, , 25, 12—28.

Pályázat.
A zsódenyi ág. hitv. ev. egyház 

község hadbavonult tanítója hadiszol
gálata idejéig férfi- vagy nő helyet
test keres.

Javadalma: havi 80 kor. és lakás.
Pályázatok okt. 15 ig az ev. lek 

készi hivatalhoz, Uraiújfalu, (Vas m.) 
adandók be.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség  címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Bohár László: Gyermek imája. (Vers.) — Németh Károly: Eltűnt. — Csite Károly: Isten dolga. (Elbeszélés.) — 
Tanítók árváiért. — Bolgár-ország. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz (Elbeszélés.) — Jegyezzünk hadikölcsönt. — A hősök sírja. 
— Világháború eseményei. — A gazdakör segítése. — Nehéz órák. Kapi Béla: A mi imádságunk. — Ország-Világ. — Persely. —

A szerkesztő postája.

(gyermek imája.
1. Ipádban lene apáért.

M ennyei jé A ty á m , irgalm as Isbenem ! 
T e nagy egyedül a b iz les cár, oédelem, 
A lázatta l Kérleli : re'dd m eg jé  apám at, 
Hi. ezer nesz Kezeli harc m ezején fárad. 
D icse csatáit után, add tússzá m ajd néKem, 
Ne izlellesd  meg az ároaságel p é le m ! 
- D e  bárm it légy: ludem , japam ataK ared; 
Eegyen m eg m indenben T e  szen t aüaraled!

A m en .

2 .  S eb esü li, beleg apáért.

M ennyei jé A ty á m , irgalm as Is te n e m ! 
T e tuded, mi bántja, szerengatja  színem , 
Idegen fiórágyen sé^ajtez az apám , 
Sóhajtását m intha ide is hallanám . 
Rényergém  a perbél, édes jé  Istenem , 
% é g y íh d  meg, add p issza  jé apám at neK em ! 
-  D e bárm it tégy: tudem , japam at attared! 
Eegyen meg m indenben T e  szen t aüarated!

Á m en . 
Delpár C ászlé.

Eültünt.
Irta: Németh Károly.

Mint az októberi szél a megsár
gult falevelet, úgy kavarogtatja, so
dorja, viszi és szórja véreinket bará
tainkat a népvihar vésze. És amerre 
járnak, buzgó imák, epedő gondola
tok, forró vágyakozások szállnak 
utánuk láthatatlan kiséret gyanánt. 
Mennyi aggodalom napról-napra 1 Ha 
nem jön a tábori lap, mennyi tépe- 
lődés, szívemésztő sötét sejtelmek! 
Nem irt már egy hete, két hete, egy 
hónapja.. .  Kérdezősködöl az isme
rősöktől, nem hallottak-e valamit? 
írsz, tudakozódsz, nem hagysz sem
mit figyelmen kívül. Közben még 
mindég pislákol a reménynek gyen
gén reszkető fénye: hátha a levél
hordó mégis hoz valam it... Végre 
jön a hivatalos értesítés is: eltűnt. 
A  századjánál nem tudnak róla; a 
sebesültek, halottak jegyzékében nem 
található; a foglyok között nem ér
kezett róla kimutatás.

Eltűnt! Milyen kegyetlen, kínzó 
szó. Az uradat, a fiadat elnyelte az 
éjszaka, ki nem kutatható mélységbe

ragadta az örvény, ismeretlen helyre 
dobták a tomboló óceán részvétlen 
hullámai. Eddig csak tudtad, vagy 
remélted, hogy ha bár ezer veszély, 
súlyos nélkülözés között, halálos tu
sán, de mégis a századjánál, bajtár
sai között van, akik vele örülnek, 
lelkesednek, szenvednek, véreznek. 
De ime, eltűnt. Vájjon hová? Istenem, 
hol lehet? Sebesülten, betegen, éhez- 
ve-fázva idegenek között? Avagy a 
névtelen hősökkel közös sírban ? 
Mennyi mindent kigondol álmatlan, 
hosszú éjszakákon a vergődő szív , 
hányféle szomorú helyzetben, Ínség
ben látják könnyező szemeid azt, akit 
szeretszl Rettenetes találgatás csüg- 
gesztő, megőrlő, életromboló bizony
talanság !

Bizonyosak lehetünk azonban ő 
felőlük, az eltűntek felől is abban, 
hogy a Mindenható szeme elől nem tűn
tek el. Legyenek bár foglyok Ázsiá
ban, vagy feküdjenek az ellenfél kór
házaiban, vagy takarja el őket a hi
deg hant, Istennek kegyelmes szere- 
tete virraszt felettük; ismerős szót 
talán nem hallanak, batátságos arc 
falán nem hajol föléjük, de minden
ütt megtalálhatják a mennyei Atyát.

L
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Vigyázz és imádkozz, hogy te ma
gad, itthon keseregve, ne kerülj az 
eltűntek közé. Hogy te ne zárd el 
szivedet nagy bánatodban azok elől, 
akik munkásságodra, szeretetedre, óvó 
gondjaidra vannak utalva. Hogy mig 
ölbe rakott kézzel, megkövesült arc
cal, részvétlen érzülettel várod az el
tűnt szeretted hírét, hogy idegenné 
ne válj környezetedben, házadban, 
gyülekezetedben. „Az“ kötelességé
nek teljesítésében esett fogságba, halt 
meg, tűnt el; nehogy te kötelessé
geidnek elhanyagolása okán tűnj el; 
azoknak sorából, akik idehaza vég
zik a szeretetnek, irgalmasságnak, 
nemzetfenntartásnak áldott munkáját. 
Sokan szorulnak rád. Nézd, mennyi 
a nálad szerencsétlenebb; segíts raj
tok! Lásd meg, mint szólít hazád, 
egyházad, családod új és uj tettekre. 
Emberek kellenek a gátra mindenütt, 
öregek, fiatalok, férfiak, gyermekek, 
asszonyok, valamennyien tehetnek és 
tesznek sokat. Állj közibök! Nem 
búfelejtőnek! Azért, hogy ne kerülj 
az eltűntek közé. Mert itthon is van
nak eltűntek, akik elbújnak az élet 
elől, a szent és nagy áldozatok elől, 
félelemből, önzésből, keserűségből, 
kishitűségből. „Azok“ az eltűntek a 
jövőt szolgálják, ezek pedig a ben
nünket megfojtani akaró ellenségek 
szövetségesei, munkatársai, konok 
segítői. Vérző szivedet eltakarva, pa
naszaidat elfojtva, tündökölj a nemes 
munka hevében!

Isten  dolga.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Mélységes csönd honolt korom
sötétséggel párosulva, a kis viskó 
szobájában. Az ősi, kopott falióra 
tizenegyet ütött. Erre megmozdult 
egy kis nyikorgással a kályha mel
letti ágy s óvatosan leszállt róla 
Szekér Ádám. Kabátját és kalapját 
kézbe véve, mezítláb, lábujj hegyen 
kiosont az udvarra. Magára hagyta 
a mélyen alvó Dorka asszonyt.

Ott kint fogott az öltözéshez. S 
oly sötétség volt ott is, hogy alig talált 
kezével a kabátja ujjába.

— Ép alkalmatos az idő. . .  vágy 
mégsem egészen. Különben, ahogy 
vesszük, — morogta magában s a 
kertek alja felé vette útját.

Elment a harmadik szomszéd por
tájáig. Pár percig figyelt s hallgató
zott a kerítéshez lapulva, mint a nyúl 
a barázdában. S aztán átvetette ma
gát az alacsony sövénykerítésen.

Szép, kerek növésű barackfa alatt 
állt meg. Már nappal kiszemelte, 
azért tudta a nagy sötétség dacára 
is a többi közül kiválasztani. A törzs 
alsó ágába kapaszkodva, fölmászott 
rá s szedni kezdte a gyümölcsöt, 
melyet a derekára kötött nagy kék- 
festésü kötényébe rakott.

Lassan haladt a szedéssel, mért a 
sötétség miatt nem tudta megkülön
böztetni a barackot a falevéltől. Úgy 
kellett tapogatóznia a gyümölcs után. 
A távolból égdörgésszerü moraj hal
latszott, mintha csak föld alól jött 
volna a rémes hang. Szekér Ádám 
azonban nem rémült meg, sőt hirte- 
lenében ilyesmit gondolt magában:

— Hej, uram Istenem, ne csak dö
rögné, hanem pislantaná is egyet, hadd 
látnám, merre van a barack szebbje ?

Abban a pillanatban vakító tény 
lobbant föl a távo'ban s alulról hangzó 
irtózatos robaj és dördülés közt meg
rázkódott a föld és a gyarló emberi 
szív. A barackfa majdnem földig 
hajolt, tolvaját két ölnyire elhajítva 
magáról. Pár perc múlva megismét
lődött a rémes földalatti moraj s 
megrázkódott ismét a föld, de azt 
már Szekér Ádám nem hallotta, nem 
érezte. Eszméletlenül feküdt a földön. 
A bal lábszárcsontja eltört. A jobb 
karja vállbán megiramodott.

Amikor eszmélethez tért, már moz
dulni sem tudott a nagy fájdalomtól.

— Látod, látod, gonosz lábam, — 
vádolta először is a lábát, — addig- 
addig jártál gonosz utakon s másztál 
föl mások gyümölcsfáira, míg lám, 
egyszercsak megsokalta a jó Isten: 
maga rázott le róla. . .

— Hej, gonosz voltál te kéz is, 
ki hozzányúltál mindig a máséhoz, 
ellenben a dolgot elkerülted. Ugy-e 
most megbüntetett az Isten: mozdulni 
sem tudsz ? ! . . .  És te még bünösebb 
szem, ki mindig megláttad a másét. 
Ugy-e, most homályos előtted min
den ! . . .  Hát te mindennél leggono
szabb fe j...  te-te, kutya te, — meg 
is kopogtatta a bal öklével — te 
kívántad meg mindig azt, amit nem 
lett volna szabad: a másét! Ugy-e, 
most zúgsz a hasogató fájdalomtól!. . .  
Kellett ez nektek ! . . .  De jól van ez. 
Bűnhődjenek a gonoszok. Tudja a 
jó Isten, mit csinál.

Reggelre kelve azon helyben találta 
Takács Béni, a kert gazdája.

— Mit keres itt kend, Szekér Ádám ?
— Jaj, ja j! Béni testvér, megval

lom, hogy biz’ én gonosz, lopni jöt
tem a kertedbe. De meg is büntetett 
érte az Isten: saját maga rázott le 
engem a fádról.

•— Tyü, gaz tolvaj! most már 
tudom, ki lopkodta el a gyümölcsö
met és egyéb jószágomat. Most hát 
kézre kerültél. De törvény-kézre is 
adlak. Bűnhődjél gonosz!

— Megbűnhödtem én már testvér, 
eléggé. Lábam eltört, tán még a ka
rom is. Azt sem bírom mozdítani.

— Ugy-e, vén gonosz csont, addig 
jár a korsó a kútra, míg el nem 
törik ! . . .  Ki vele innét azonnal az 
én tisztességes portámról.

— Ha mozdulni tudnék, már úgy
sem találtál volna itt. Légy szíves 
inkább, izenj haza az asszonynak: 
jöjjön értem.

Negyedóra múlva megérkezett 
Dorka asszony egy saroglyás talics
kával s vele együtt iött a Kukiné 
komaasszonya is. Hárman aztán 
(segített Takács Béni is) föltették 
Szekér Ádámot a talicskára. Dorka 
néni tolta, Kukiné pedig a saroglya 
szélét fogta, hogy föl ne boruljon a 
terhével a talicska.

Fölösleges is tán mondanom, hogy 
e teherszállítás közben Dorka asszony 
nyelve gyorsabban forgott, mint a 
rozoga talicskának nótára nyikorgó 
kereke.

— . .  .Éppen nekem kellett ilyen 
csúfságot megérnem I. . .  Ó, ó, te
remtő Istenem! úgy is ennek a go
noszsága miatt mozgatták meg lábunk 
alatt a földet. . .

Folyt, folyt Dorka asszonyból a 
szóbeli mosdató s minden irányú 
kifakadás, mint a zuhatag, még ak
kor is, mikor Ádámot nagy nyögések 
közt leemelték a talicskáról s beszál
lították az ágyba. Sőt azután is alig 
múlt el olyan óra, hogy ki ne kapta 
volna belőle a részét az ágyban fekvő.

És Szekér Adámnak ez fájt, ez 
nyugtalanította legjobban, noha irtó
zatos fájdalmai is voltak... Mire 
való a sok haszontalan beszéd. Azzal 
már jóvá nem tehetnek semmit. Az 
Isten úgyis eléggé megbüntette őt. 
S ő megadással fogadja a reá mért 
büntetést sőt áldja érte a Minden
hatót, hogy megmutatta neki nyomo
rult féregnek, mily nagy az ő hatalma.

Az ügyetlen orvosa rosszul igazí
totta össze törött lábát s azt csak 
akkor vette észre, mikor már össze
forrt a csont. Már csak úgy lehetett 
volna segíteni a lábán, ha újra eltör
ték volna a csontot. De Szekér Ádám 
nem engedte.

— Hagyja csak, doktor úr, úgyi 
ahogy van. Isten adta, Isten el i9 
törhette. De embernek nem engedem  
eltörni. . .
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Azonközben a bíróságtól idézést 
kapott a lopás miatt. Tehát amint 
fölgyógyul, bot segélyével elbaktatott 
a járásbírósághoz. Nagy méltatlanko
dással állított be az urakhoz:

— Mit akarnak velem a tekintetes 
urak ?! Nem látják, hogy az én ügye
met elintézte már velem a jó Isten ? I 
Úgy eltörte a lábamat, hogy menni 
is alig tudok. Mit akarnak m ég?... 
Miért avatkoznak tekintetes urak a 
jó Isten dolgába ! . . .

Tanítók árváiért!
A Harangszó kicsiny betűi ezüst

kalapácsokká lesznek s megzörgetik 
a szívek ajtaját. Azok az adományok, 
melyek a harctéren elesett tanítók 
árvái javára befolynak, azt mondják, 
hogy ezek a kicsiny ezüst kalapácsok 
nem hiába zörgetik a szívek ajtaját.

Száz koronás adománnyal nyitja 
meg a múlt hét adakozóinak sorát — 
egy névtelen. Az adakozónak nincs 
neve, csak annak van neve, akinek nevét 
megőrzi: Schubert Tódorné Jodák 
Ilonka. Virágos sirhalom alatt pihen, de 
az emléke körüljár és szeretet munkára 
ösztönzi azokat, akik őt igaz szívvel 
szerették. Átalakul a lélek gyásza. 
Nem kéztördelő, csüggedező, jajgató 
bánat, hanem jót cselekvő, könnyet 
törlő segítség. Gyász mellett másnak 
gyászát is meglátja, könnycseppen át 
a más könyhullását. Legyen áldott 
aki adta, áldott, kinek emlékére adta !

A gyülekezetek közül a potyondi 
és a mihályi-i (Sopron m.) ev. leány
gyülekezet küldötte be gyűjtése ered
ményét. Gyermekek, fiatalok és vének 
filléreiből gyűlt össze.

Más adományok is jöttek, közelről, 
távolról. Isten áldásának kérésével 
köszönünk meg minden fillért. Az Úr 
szeretete adja, hogy az adakozók is 
nyerjenek a szeretet cselekvése által!

A múlt héten befolyt adományokat 
a következőkben nyugtázzuk:
Schubert Tódorné Jodák Ilonka 

emlékére küld N. N. Léváról . 100'— K 
Czirák György ev. tanító gyűjtése

P o t y o n d .................................60'— „
A mihályi-i ev. leánygyülekezet

g y ű j t é s e .......................................2 5 — „
N- N. Mesterháza . . . .  20'— „
Kirnbauer Lajos állomásfőnök 

G yanafalva.................................15'— „

Németh Béláné Vásárosfalu . 10'— K
Czipott Géza ev. lelkész és felesége 

Szentgotthárd . . . .  10'— „
Obál Mihály közjző Vashidegkut 10'— » 
Varga Gyula esperes Vönöczk . 5 '— „
Mesterházy István és neje Bük . 5'— „
Kemény Lenkicse és Irénke per

selyükből (Szombathely) 2—2 K 4'— „
özv. Edvy Gáborné Edve . . 8 '— ,
Cs. K. Körmend . . . .  2'— „
özv. Lincényi Györgyné Orsóvá 1'— „
Kiss Sándor Körmend . . . 1'— „
Dégay Gyuláné Szakolcza . . 1'— ,

A mihályi-i ág. hitv. ev. leánygyülekezet 
gyűjtése: Bakó János 5 K, Kovács Eszti, 
Ilona és Jóska, Dr. Schranz Lajos, Takáts 
Béla 2—2 K, öreg Kováfs János, Maries 
Lajosné, Viola Béla, Krem Károly, Kovács 
Gyula, ifj. Pintér József, Maries László, 
Babos György 1—1 K, Borbély János 60 f, 
Mülleitner János, Kisfaludy Károlyné, Un- 
gár János, Bálint Gyula 50—50 f, Király 
Józsefné, Pintér János 40—40 f, Kovács 
Sándorné, Varga Lajos 30—30 f, Gács Já
nos, Bálint János, Pertl Istvánná, Szüts 
Sándor, Babos Jánosné, Bálind Sándor 
20—20 f, ifjú. Kováts János, Skriba Sa- 
muné, Gönye Miklós, Zsirai Lajos, Fülöp 
Lajos 10—10 f. Összesen . 25 K.

Czirák György potyondi tanító gyűjtése: 
özv. Halász Istvánná, Czirák György és 
neje 10—10 K, Potyondy evang. gyülekezet 
5 K, Potyond politikai község 3 K, Kiss 
László, Halász János, Rosta Ferenc, Sági 
Jánosné (Bogyoszló) 2—2 K, Czirák Pistika 
1'70 K, Böröczky Dániel, Böröczky Zsu- 
zsánna, Rosta Sándor, özv. Mátis Sándorné, 
Mátis János, özv. Kiss Ferencné, Szalay 
Zsigmond, Rosta Bálint, Kiss István, Szut- 
ter Zoltán bogyoszlói segédjegyző 1—1 K, 
Talabér Sándor 50 f, Bors János, Fülöp 
Samu 40—40 f, Szalay Gábor 30 f, Bo- 
kody Ferenc, Kovács Gábor, Rosta Samu 
20—20 f, Rosta Gábor 10 f. Összeg: 50 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : .......................... 1088-58 K
Mostani gyűjtésünk . . 262.— K
Eddig befolyt . . . 1350 58 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban  n inos,
H iányzik o tt a  legfőbb kínos.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

okt. 17. vasárnap, Példbesz. 26, 7—12.
n 18. hétfő, „ 26, 13—28.
n 19. kedd, ,  27, 1 -13 .
» 20. szerda, „ 27, 14—27.

21. csütört., „ 28, 1—13.
V 22. péntek, ,  28, 14—28.
» 23. szombat, » 29, 14—27.

Bolgár-ország.
A világháború rettenettes szinjá- 

tékába ismét új szereplő jelentkezett,, 
és óh csodák csodája, az új szereplő 
a mi segítségünkre jön: Bolgáror
szág. Új szövetségesünket nemcsak 
a térképről, hanem még inkább az 
utulsó balkán háború borzalmas ese
ményeiből ismerjük. Magunk előtt 
látjuk jóravaló, vitéz népét, amint 
hősi küzdelemmel harcol a törökök 
ellen s nagyrészt ő vivja ki a győ
zelem jutalmát. Mikor azután a rette
netes harcokban kimerült, akkor ellen
séggé lett az addigi szövetséges s 
kicsavarta kezéből a pálmát. Mind
annyian emlékezhetünk erre a törté
nelmi alakulásra. Bizonnyára mindany- 
nyian rokonérzésünkkel és részvé
tünkkel gyászoltunk annak idején a 
vitéz bolgár nemzettel.

Történelmük.
A bolgárok különben is sok küz

delemben mentek keresztül. Régen 
az avarok uralma alatt álltak. Boris 
khán allatt 864-ben elfogadták ke
reszténységet. Simeon khán alatt na
gyon megerősödtek, de később a gö
rögök fennhatósága alá kerültek. Csak 
1200 körül szabadultak fel ebből a 
szolgaságból. 1356-ban a hatalmas 
török nép tette rá a bolgárokra ke
zét s ettől fogva 485 éven át hor
dozták a török igát. — Oroszország 
szegődött Bulgária mellé patronus- 
nak. De bizony olyanforma volt min
dig, mint a báránybőrbe bujtatott 
farkas. Ő éhezett leginkább a szegény 
országra. 1877—78-ban volt a bol
gárok szabadságharca s ekkor orszá
guk egy része felszabadult a török 
járom alól. 1879-ben monarchiává 
tették. De pkkor mindjobban érvé
nyesült az orosz befolyás. Szegény 
bolgárok cseberből vederbe kerültek, 
mert bizony még a minisztereik nagy 
része is az orosz tábornokok sorá
ból került ki. Sokféle küzdelem, ösz- 
szeesküvés után, 1887-ben Kóburg 
Koháry Ferdinánd herceget válasz
tották meg fejedelemnek, ki azelőtt 
és azóta is sok időt töltött Magyar- 
országon.

Bolgárország földje.
Bolgárország földjén lapály és hegy 

váltakozik. Hegységei nem magasak,

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 48

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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vizei is jelentéktelenek. A Dunán kí
vül nincs is nagyobb folyó vize.

A lakosság földműveléssel, iparral 
foglalkozik. A földbirtok majdnem 
mindenütt nagyon el van aprózva. 
Egyébként is nagyon egyszerű mó
don gazdálkodnak. Főtermékük a bú
za, híres a kertm ívelésük és rózsa
ültetvényük.

Állattenyésztésük szintén jelenté
keny.

Vannak bányáik, gyógyforrásaik, 
de még nem tudták eddigelé megfe
lelően kiaknázni.

Lakosság.

Bolgárország lakosainak száma 
1910-ben 4.284,844 volt, ebből
3.494, 381 bolgár, 485038 török, a 
többi görög, szerb stb.

A nép nagyrésze görögkeleti val- 
lású, 3.346,773; róm. kath. van 
29.442, protestáns 5402, zsidó 
37,653, mohamedánus 603,113.

Iskolák.

Bolgárország újabban nagyon so
kat fejlődött. Sok iskolát építtetett s 
egyébként is igyekezett a nép szel
lemi műveltségét emelni. Míg 1897- 
ben 44% volt az irni-olvasni nem 
tudók száma, addig 1906 bán ez a 
szám 16% ra esett. Az iskoláztatás 
a 8—12 évig kötelező. Van 4581 
népiskolájuk, 20 gimnáziumuk, egy 
egyetemük.

Haderejük.

Bolgárországban a védkötelezettség 
a 20—46 évig tart. A szolgálatkép
telenek 10—1000 frank hadmentes
ségi adót fizetnek. A tényleges szol
gálati idő a gyalogságnál 2 év, a 
többi fegyvernemnél 3 év.

Az országnak háborúban körülbelül 
a következő hadereje van:

Tényleges: 8.000 tiszt, 230 000 
ember, 50.000 ló, 9.000 málhás állat.

Tartalékhadsereg : 2.000 tiszt,
90.000 ember, 7.000 ló, 2.300 mál
hás állat.

Népfölkelés: 1000 tiszt, 55.000
ember, 1000 ló.

Pótcsapatok: 500 tiszt, 8000 ember.
A bolgár hadsereg jól fel van 

szerelve, kitünően képzett és rend
kívül bátor. Hisszük, hogy vitézségük 
közelebb segít minket az általánosan 
óhajtott becsületes békéhez I

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban? Úgy fizessen számára elő a 
HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Hetedik fejezet.

Lőporos utakon.
Folyt. 13.

Körülbelül már nyolc napja mennek. 
Az ágyudörgés eleinte elcsöndesedett, 
mert csapatjuk oldalt húzódott s el
kerülte az ellenség frontján. Az utolsó 
napokban megint erősebben hallották, 
de egészen más irányból.

Még bizony igazad lesz János, 
mondja Tóth Ferkó, hátába támadunk 
a muszkának.

— Azt már alig engedi, hanem, 
hogy az oldalába csipeszkedünk, azt 
már igazán komolyan hiszem.

— Beleharapunk !. . .
— Megtáncoltatjuk a vén bundást, 

még a nagy dobot is verjük hozzá.
Mindegyik tud valamit. Nincsen 

köztük szomorúság. Pajzán tréfával 
incselkedik a jókedv s megnevetteti 
őket a nehéz fáradalmak között. Csak 
mikor leszáll az est s leheverednek 
pihenőre, csak akkor csöndesednek 
el. Sóhajtás ébred az ajkon s mintha 
a sápadt emlékezés járna csoportról- 
csoportra, fel felhangzik a csöndes: 
jaj Istenem! Én édes, jó Istenem 1

Az ágyúdörgés mindjobban erősö
dik. Rázkódik a föld, megremeg a 
levegő.

A hegyoldalon a fák mind halomra 
vannak döntve. Csupaszon áll a ka
nyargó országút s mint valami kí
gyózó szalag rásimul a táj zöld, 
sárga és fekete ruhájára. A kanyaro
dénál néhány szétdőlt ágyú állvány 
mered égfelé, az árokból meg muni- 
ciós kocsik széttört kerekeinek küllői 
ágaskodnak. Mellette az erdőtisztáson 
kövekkel körülrakott, magas sírhalom, 
a fakereszten tüzér csákó, meg egy 
rongyokra tépett barna katonaköpeny.

A kapitány leugrik lováról s elol
vassa az esőmosta írást. A hegyen 
túlra mutat.

— Onnan jött, teli találat volt, 
— mondja a többinek.

Azután letép néhány szál vadvirá
got s ráhinti a sírhalomra. Minden 
katona követi példáját, úgy vonul el 
elcsöndesedett ajakkal a sirhalom előtt.

Egyszer csak olyan lesz a sír, mint 
egy gyönyörű virágos dombocska.

Az utolsók még most markolász- 
szák az erdőszélről a borókát meg 
a vadszegfüt, az elsők meg már lenn 
a völgyben éneklik:

Édes anyám ne sirasson,
Lesz még szabadságom ! . . .

Az előőrsök szabadnak jelzik az 
útat, vonulnak tovább. Nyomorult

falvakon keresztül, leperzselt, düle- 
dező, félig földbe süppedt házak 
közt. Kicsiny, négyszögletes ablakaik 
sunyian pislognak alulról fölfelé, mint 
az alattomos ember gyáva tekintete. 
Teteje egynek is alig van, az üszkös 
gerendák félrebillenve lógnak, de 
úgy látszik az emberek arra is lus
ták, hogy földre rántsák a fejük 
fölött lógó veszedelmet.

A templom ott áll a falu közepén. 
Tornya romokba dőlt s a kőtörme
lékek közül kivilágít a nagyobb 
csengetyü formájú harang.

A templommal szemben vén hársfa 
teríti szét ágait s a szél játszva 
himbálgatja rajt öt akasztott ember 
holttestét. Ki tudja : ki és miért akasz
totta fel őket ?

Embert alig látni. A kihalt útcán 
csak itt ott suhan egy-egy ijedős alak, 
az is gyorsan, óvatosan megy s boldog, 
ha behuzódhatik üresen maradt istál
lójába. Ennivaló alig van. Vizet is 
nehezen találnak. A falu kútja kövek
kel, gerendákkal van teleszórva, a 
korhadt kávára meg nagy tábla van 
szegezve : Vigyázat! Mérgezett v iz!

Két napot töltenek a hitvány fa
luban. Végre megmosakodhatnak s 
a ruháikat is rendbehozhatják. Mikor 
a hatalmas kondérok alatt pattogva 
kigyúl a fa s a jó gulyás illata orr
csiklandozva száll szerteszét, akkor 
innen is onnan is előbujnak az em
berek. Alattomos, sunyi férfiak, gyű
lölködő nézésű asszonyok, sápadt, 
ványadt gyerekek. Rongyos, piszkos 
mindannyi. Arcukról lerí a nyomor 
és a lelki durvaság. Ki tud ja: mi
óta nem ettek meleg ételt. Nekik so
hase szabad tüzet gyújtani, mert 
akinek a házából füst emelkedik ég 
felé, azt egyszerűen agyonlövik.

Mikor két nap múlva a fa!u másik 
végén kivonulnak, akkor látják, hogy 
a községtáblára egy fatábla van kö
tözve : Kém-falva.

Másnap a kapitány sorba állítja a 
legénységet.

— Magyar fiaim 1 Megérkeztünk 
arra a helyre, ahova rendeltek min
ket. Holnap vagy holnapután aligha
nem belekerülünk a tűvonalba, akkor 
már nem lesz időnk a beszédre, hát 
most kötöm a lelketekre: úgy har
coljatok, mint magyar honvédekhez 
illik! Adjon erőt nektek a jó Isten 
és az a tudat, hogy hazánkért, kirá
lyunkért, családotokért harcoltok I Hát 
csak előre fiuk, mindig csak előre I

Esti pihenőkor tábori levelezőla
pokat imák a legények. János kettőt 
is megír, de mindegyiken csak egy* 
egy sor ált:
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.Vigyázz az édesanyámra 1.. . ‘
„Vigyázz Ilonkára I. . .  “
Az emberek magukba húzódva, 

félrevonulnak. A belső zsebből elő
kerül az imádságoskönyv, meg az 
újszövetség. Ahogy csöndes szájmoz
gatással olvassák egyik sort a má
sik után, vergődő ember lelkűkre 
lassan rászáll az Isten megerősítő 
kegyelme.

Szabó János egy ideig nézi őket, 
de idegennek érzi magát közöttük. 
Egy párszor megszólítja Tóth Ferkót, 
meg a többieket, de csak kurta vá
laszt kap. Itt-ott kis csoportok ala
kulnak, összehuzódnak valamelyik 
sarokba, az egyik olvassa az imád- 
ságoskönyvet, a többiek meg csön
desen hallgatják.

— Legalább a pipáját szedje ki a 
szájából, ha már az Atya Úr Isten 
előtt jelentkezik rapportra, — kiált 
János nagy nevetés közt az egyik 
szakállas öreg népfölkelőre.

— Az ám, ni csak, — röstelkedik 
amaz, — csak úgy idejöttem, aztán 
alig vettem észre, imádkozás lett be
lőle.

— Ne búsuljon bátyó, maga pipá
val is az Úr szent felsége előtt áll, 
a Szabó János öcsénk meg pipa nél
kül se kerül az ő közelébe!

— No, n o ! Kerülhet még, előbb 
is, mint gondolja 1. . .

Egy hajítással odább megy, ott 
meg egymásfölé csúsztatott kártyából 
kóstolgatják ki a szerencsét. Tizen, 
tizenketten dülleszkednek mögöttük s 
lesik a kártyajárást.

Itt se találja helyéti Valami külö
nös ürességet érez a szívében. Rá
gondol az anyjára, meg a szíve sze
relmesére s úgy érzi, hogy valami 
kemény, hideg kéz szorongatja tor
kát. Hangja is olyan idegenül cseng, 
mintha nem is ő beszélne, hanem 
valaki más, egy ismeretlen, idegen 
ember, akihez neki semmi köze sin
csen. Egy ideig csak ott dülöngél és 
nézdegél, de azután ellép mellőlük. 
Nekitámasztja hátát az udvar mögötti 
palánkkeritésnek s úgy nézi elme
rengve az alkonyati szürkeségbe bur
kolózó messze eget, melyen fehér 
tűzgömbök röpdösnek sötétségbe te
metkező fényvillanással.

Mit tehetek a Harangszóért?
előfizetek rá ; 
előfizetőket gyűjtök; 
niegirom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.

Jegyezzünk hadikölcsönt!
A közel napokban kibocsátja a 

kormány a harmadik hadikölcsönre 
vonatkozó felhívását. Áldozathozatalra 
szólítja fel a haza gyermekeit. Arra 
kéri őket, hogy anyagi tehetségük 
felajánlásával, tegyék erőssé fegyve
reink diadalát.

De ne felejtsük, hogy ez alkalom
mal is csak kölcsönt kér az állam. 
Senkitől se kívánja, pedig kívánhatná, 
hogy vagyona egy részét odaadja, 
hanem megelégszik azzal, hogy köl
csönbe adják neki. Kamatot is bizto
sit és pedig több mint 6% ot.

Októberben 100 koronás hadiköl
csönt 97 kor. 10 fillér árban lehet 
jegyezni. Novemberben az árfolyam 
30 fillérrel drágább, vagyis 97 kor. 
40 fillér. Jegyezni november 10 ig 
lehet.

Most is lehet zárolt és szabad da
rabokat jegyezni.

A kölcsön után járó kamatot min
dig november 1-én és május 1-én 
fizeti az állam.

Hisszük és reméljük, hogy a haza 
minden gyermeke teljesíteni fogja 
kötelességét! Hisszük, hogy szegény 
és gazdag lelkét egyformán eltölti az 
a tudat, hogy hazáját szeretnie kell 
cselekedettel is. Jegyezzen minden 
ember hadikölcsönt! Mindenki anyagi 
tehetsége szerint! Minden hadikölcsön 
jegyzés diadalunkhoz segít közelebb I

A hősök sírja.
Ki ne gondolna kegyelettel azok 

sírjára, kik a hazáért, annak szabad
ságáért hősi halált haltak! Bizonyára 
a szeretet gyöngéd, meleg érzése éli 
őrt annál a kicsiny földdarabnál, mely 
alatt a világháború vitéz katonája 
piheni örök álmát.

De vájjon nem olvassuk-e le a 
gyászba öltözött szülők és özvegyek 
arcáról a lelkűk mélyén élő kívánsá
got, hogy szeretnék elveszített ked
vesüket hazahozatni, szeretnék őket 
az anyaföld ölelő karjai közé helyezni. 
Szeretnék sírjukat a maguk közelébe 
tudni, hogy virágot ültethessenek a 
a zöldelő pázsit közé s ápolhassák 
azt kegyeletes érzéssel.

A költő is azt énekelte egykoron: 
„hol sírjaink domborulnak, unokáink 
leborulnak I. . .  “ Sok szív vágyódását 
fejezi ki a költő. Sokan szeretnék 
hazahozatni idegen földön eltemetett 
kedvesük holttestét, hadd borulhas
sanak le ők, meg az unokáik, hadd 
mondják áldó imádság közt neveiket...

De másfelől ott él a lélek mélyén 
az aggodalom : vájjon van-e valakinek 
is gondja arra a sírra ? Nincsen-e 
elhagyatva? Nem gázol-e át rajt az 
emberi durvaság? Ültet-e rá virágot 
a szeretet, az ismeretlenek kegyelete ?

E tárgyban a múlt héten figyelemre 
méltó, szép rendeletet adót ki a bel
ügyminiszter. E rendeletben utasítja 
az összes érdekelt törvényhatóságokat, 
hogy a szülőket, rokonokat és más 
hozzátartozókat, akik az elesett hős 
sírját keresik, nemcsak hivatalos lel
kiismeretességgel, de emberi szeretettel 
és előzékenységgel is támogassák. A 
tisztviselőknek minden tekintetben 
rendelkezésre kell államok a hozzá
tartozóknak, el kell őket vezetni a 
hősök sírjához és ha kívánják, lehe
tővé kell tenniök a halott exhumálását 
és a tetem hazaszállítását. A belügy
miniszter ezenkívül utasLja közegeit, 
hogy minden elesett hőst díszesen 
temessenek el, sírjaikat virágozzák 
fel, lássák el megfelelő táblával, ku
tassák fel az elesett személyi adatait 
és azokat írják föl az emléktáblára. 
Mezőn, erdőn, utak mentén levő 
sírokat a közigazgatási hatóságok 
tartoznak el keríteni. Végül azt kívánja 
a kormány, hogy rendelkezését a 
legteljesebb odaadással hajtsák végre, 
mert különben minden észlelt rendet
lenséget és felületességet a legszigo
rúbban meg fog torolni.

A belügyminiszteren kívül a kato
nai hatóság is intézkedett a katona
sírok nyilvántartása ügyében. Ugyanis 
elrendelte, hogy a katonasírok nyil
vántartása céljából törzskönyvek szer- 
kesztendők. Ä törzskönyv egyes la
pokból fog állani és minden temet
kezési hely, legyen az községi temető, 
újonnan megnyitott katonai temető, 
elkülönített tömegsír, vagy egyes sír, 
külön lapot kap. Minden lapnak tar
talmaznia kell a sírhely fekvésének 
pontos adatait, az egyes sírhelyek 
számát, azt, vájjon a sírhely egyes 
sír-e, vagy tömegsír, a sír íelhanto- 
lásának napját, azt, hogy az eltemetett 
saját hadseregünk, vagy az ellenséges 
hadsereg kötelékébe tartozott-e, végül 
az eltemetettek nevét és csapattestét. 
A hadvezetőség elrendelte továbbá 
azt is, hogy a katonai sírok föntartására 
kiváló figyelmet fordítsanak. Az ok
tóber elsejéig eltemetettek sírjait ha
lottak napjáig okvetetlenül rendbe 
kell hozni.

Bizonyára megnyugvással vesz tu 
domást ezekről a szép intézkedésekről 
mindenki, akinek gondolata távol 
földre száll, s ismeretlen helyen dom
boruló sírhalmat őlel körül. Azokat
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is megnyugtathatja ez a rendelet, 
akiknek nincsen anyagi erejük ele
sett hozzátartozójuk hazaszállítására, 
íme, a hatóság szigorúan vigyáz a 
sírokra s gondoskodik azok épségben 
tartásáról.

A világháború eseményei.
A háború visszatért oda, ahonnan 

kiindult, az örökké forrongó Balkán- 
lélszigetre. így hozza magával nem
csak a népek harcát dirigáló maga
sabb sztratégia, hanem az isteni gond
viselésnek ama igazságszolgáltatása 
is, mely nem hagyja büntetés nélkül 
a népek, nemzetek vad kihágásait, 
vérlázltó embertelenségét, az emberi 
és nemzetközi jog lábbaltiprását. Ahol 
megindult az irtó háború, ott kell 
befejezni. Ahol kigyulladt a végzetes 
tüzveszedeletn, ott kell útját állani 
és eloltani. Lehet, hogy a tűzoltás 
egy ország, egy királyság életébe 
kerül. De hát az örök világrend azt 
diktálja: ki mint vet, úgy aratl

Harc a szerbek ellen.
Az antant-hatalmak zsákutcába ke

rültek. Hadaik meggyengültek, muní
ciójuk megfogyott, hadviselésük kap- 
kodóvá lett. Azt remélték, hogy a 
Balkán felől megkapják mindazt, ami
re még szükségük van. A sors köny
vében azonban más volt megírva. 
Bulgária hátat fordított Oroszország
nak. Görögország és Románia meg
marad semleges állapotában. Az an
tant rendelkezésére csak Szerbia ajánl
hatja fel megcsorbult kardját.

így indult meg a lefolyt héten az 
új szerb háború.

Harcedzett csapataink, tüzérségünk 
előkészítő munkája után, e hó 6 án 
megkezdették a szerb határfolyókon 
való átkelést. Hiába volt a Drina, 
Száva és Duna mentén felállított szerb 
védősereg erőlködése, a szövetséges 
csapatok Szerbia határát átlépték. 
Belgrádtól délnyugatra a németek 4 
lisztet és 296 főnyi legénységet el
fogtak, Báziással szemben Ruma vá
rosánál 3 ágyút zsákmányoltak. Októ
ber 8 án Belgrád elesett. Kövess gya
logsági tábornok magyar és osztrák 
csapatai erős rohammal bevették a 
város védőbástyáját, a citadellát. Más
nap reggel Mackensen német csapa
tai utat törtek az új konak télé. Gall- 
witz tábornok Szendrőtől délre szo
rította az ellenséget. A szerb királyok 
palotájáról magyar, német és osztrák 
zászlókat lenget az őszi szél. Majd 
megindulnak délkelet felől jogos ha

raggal a lelkűkben, Bulgária hős ka
tonái s a hitszegő Szerbia menekülő 
seregét hátulról támadják meg. Az 
antant-hatalmak Szalonikiban akarják 
segítő hadaikat partra szállítani. De 
honnan vegyék e hadakat ? Nem nél
külözhetik őket sem északon, sem 
nyugatéin, sem a Dardanelláknál.

Harc az oroszok ellen.
Az oroszok ismét nagy erővel tá

madtak Volhiniában, Kelet-Galíciában 
és fenn északon. Hihetőleg azért, hogy 
megkönnyítsék nyugati szövetségeseik 
helyzetét, akiket az erős offenziva igen 
megviselt. De súlyos vereséget szen
vedtek mindenütt, Volhiniában Sza- 
tanov falut elkeseredett harc után 
elvesztették. A rovnó-koveli vasút irá
nyában erejük megtörött. A várhá
romszög területén előbbre haladtunk 
Az oroszokat a Styr keleti partjára 
szorítottuk és hatezer foglyot ej
tettünk.

Hindenburg Dünaburg előtt áll, A 
vár eleste csak napok kérdése.

Harc a franciák és angolok ellen.
A legutóbbi nagy francia és angol 

támadás sikertelensége és óriási vesz
teségei után az erőviszonyok a nyu
gati harctéren nagyon megváltoztak. 
Az ellenség veszteségét százkilencven- 
ezer emberre teszik, a németekét mint
egy harmincnyolc ezerre. A feltűnő kü
lönbség érthetővé teszi a beállott vál
tozást. A németek a régi erőben van
nak, a franciák és angolok ereje te
temesen megcsappant. Ez az oka, 
hogy a nyugati harctéren kisebb-na- 
gyobb pauzák szakítják meg a harco
kat. Az ellenség lelkesedése mind
inkább lohad, akaratereje, bizalma 
gyengül.

Harc az olaszok ellen.

Az olaszok sikertelenül támadtak 
a Vielgereuth- és a Lafraun fensikon. 
Céljuk Trentinó meghódítása volna, 
ha hozzá való erejük volna!

Egyéb hírek.
A Slovo jelenti Nisből, hogy Szer

biában az összes 15—65 éves férfi
lakosokat katonai szolgálatra hívják 
be. Számos asszony is részt akar 
venni a hadiszolgálatban. — Az an
tant sajtója szerint Szalonikiban
130.000 francia és 30.000 angol száll 
partra és siet Szerbia segítségére. 
Katonai szakértők hozzáteszik, hogy 
ennyi ember partraszállításához 20-25 
nap kell. Azután következik a vasúton 
való szállítás 450 kilométer távolság
ban egy sínpáron, amihez 25—30

nap kell. E szerint két hónap előtt 
a szerbek alig kapnak francia és an- 

: goi segítséget. — A király a harma- 
i dik hadikölcsönre magán vagyonából 

20 millió koronát jegyzett, 1Ó milliót 
a magyar, 10 milliót az osztrák hadi
kölcsönre. — Belgrád múlt évi el
foglalását nem mondhatjuk dicsőséges 
haditettnek. Akkor Potiorek és Frank 
Liboriusz voltak ott délen vezéreink, 
most Mackensen és Gallwitz s a 
mieink közül Kövess tábornok.

A g a z d a k ö z ö n s é g  s e g í t é s e .
A földmivelésügyi miniszter a szar

vasmarha-állomány fenntartása tár
gyában a múlt hetekben figyelemre 
méltó rendeletett adott ki. E szerint 
Svájcból szereznének be üszőket s 
annak beszerzési árához a kormány 
segély- és kölcsön nyújtás által hoz
zájárulna. A rendelet szerint a föld
mivelésügyi miniszter, ha a viszonyok 
erre alkalmasak lesznek, tejelő jel
legű szimenthali fajta 2—2 és fél 
éves, lehetőleg vemhes üszőket hozat 
Svájcból a magán tenyésztő gazda
közönség részére. Tejelő tehenek ki
vitelére a svájci kormány jelenleg 
engedélyt nem ad.

Kedvezményekként a földmivelés
ügyi kormány a következőket helyezi 
a gazdaközönség részére kilátásba: 
bevásárlási, szállítási és kiosztási költ
ségek megtérítése címen, minden 1 
éves kort betöltött állat után 100 
korona államsegélyt engedélyez.

Egy éves kornál fiatalabb borjú 
után ezen kedvezményt nem engedé
lyez. Kilátásba helyezi a töldmive- 
lésügyi miniszter, hogy oly esetek
ben, midőn a vásárlók az állatok árát 
kölcsönből fedétik, három éven át 
az egyharmaddal csökkenő tőke ka
mataihoz 3 százalék hozzájárul.

A behozott állatok csupán olyan 
tenyésztőknél helyezhetők el, kik 
írásbeli kötelezettséget vállalnak az 
iránt, hogy azokat három éven belül 
el nem adják s továbbá, hogy azok
nak biztosítása iránt az átvétel al
kalmával intézkednek s az első évi 
biztosítási díjat a biztosításnak esz- 
közölhetése céljából befizetik. Ezidő- 
szerint 1 drb üsző körülbelül 1600— 
1800 koronáért vásárolható meg Svájc
ban.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.
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N E H É Z  ÓRAK
Am i imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.
Irta : Kapi Béla.

14
A hét kérés.

Olyan az úri imádság, mint egy 
hatalmas, magasztos, szent templom. 
Leverjük lelkűnkről a mindennapiság, 
a vétkes gyarlóság szennyező porát 
s míg ajkunk áhítattal rebegi: Mi 
Atyánk. . . ,  csöndesen belépünk a 
szent hajlék előcsarnokába. Még csak 
egy lépést tettünk, csak az előcsar
nokban állunk és mégis eltölti szi
vünket az imádság gazdagságának 
tudata. A templomba vezető kárpit 
szétlebben s mi boldogan gondolunk 
arra : mi mindent várhatunk, mi min
dent nyerhetünk attól a hatalmas Is
tentől, kit atyánknak szólí'unk! Ezt 
a gazdagságot akarjuk egészen közel
ről megtekinteni. Lépjünk be tehát 
a templomba.

A megszólítás után hét kérés kö
vetkezik. A három első kérés köze
lebbi körét a te, a négy utol
sóét a mi szócska határozza meg. 
Az előbbiek az Istenre, az utóbbiak 
az emberre vonatkoznak. De ne elé
gedjünk meg ezzel az egyszerű meg
állapítással, hanem értsük meg egy
szersmind azt a komoly intést, mely 
ebben a kérés-sorrendben foglaltatik. I

Először az Isten, azután az ember; 
először a menny, azután a föld. Elő
ször az Isten dicsősége, azután az 
ember életszükséglete. Ha igazán 
akarunk imádkozni, úgy mindig meg 
kell tanulnunk ezt a kérés sorrendet ! 
Először az Isten, azután te! Elő
ször a menny, azután a föld.

Az Istenre vonatkozó három 
kérés mély bölcsességről tanús
kodik. Az első: „szenteltessék meg 
a te neved I “ , . . ,  igazán az első, a 
mit kérni kell. Arra az alapra mutat 
rá, melyen tovább építhet az embe
riség. Ez az Isten méltóságának el
ismerése, az Istent megillető tiszte
letnek megadása. Ha az Isten nevét 
nem tekintik szentnek, ha őt nem 
tisztelik, s nevének említése nem elég 
ahoz, hogy magasztaló fejet hajtsa
nak előtte, akkor hiába van minden. 
Hiányzik a fundamentom. De ha az 
Isten nevét megszenteltük, akkor aj
kunkra vehetjük a második kérést: 
„jöjjön el a te országod!“ . . .  Az ő 
országában a szeretet, békesség ural
kodik. Ahol ő a király, ott boldog
ság vár az alattvalókra. Az ő orszá
gának nincsen határa, nincsen vér
ontó hadserege, harci fegyverzete, 
mégis munkálkodik, hódít és diadal
maskodik. A második kéréssel együtt 
jár a harmadik: „legyen meg a te aka
ratod!“ Ezekben a szavakban azt

kérjük, hogy a jó Isten vezesse min
denütt diadalra az ő szent akaratát. 
Akkor is, ha az nekünk fájdalmat 
okoz. Akkor is, ha ezzel a mi akara
tunk megsemmisül. Tesszük ezt abban 
a megnyugtató hitben, hogy az Isten 
akaratában van a mi igazi, megma
radó boldogságunk biztosítéka.

Mikor aztán elmondtunk mindent, 
a mit a szent Isten örökkévaló cél
jai érdekében el kellett mondanunk, 
csak akkor jövünk sorra mi ma
gunk, gyarló emberek. Csak akkor 
kérjük és csak akkor kérhetjük tes
tünknek, lelkűnknek a mindennapra 
szükséges táplálékot.

Az úri imádság kéréseinek eme 
beosztásából a mi imádságunkra vo
natkozólag még egyszer vonjuk le a 
legfontosabb tanulságot. Imádságunk
ban a nagy dolgok között keressük 
meg a legnagyobbakat. Tanuljuk meg, 
hogy a mi földi életünkről szóló ké
rések helyet találnak ugyan az imád
ságban, de csak az isten-országára 
vonatkozó kérések után. Ez azon
ban nemcsak azt jelenti, hogy imád
ságunkban az úri imádságot köves
sük, s kéréseinket ennek megfelelően 
adjuk elő, hanem azt jelenti, hogy 
szivünkben nap-nap után erősítsük azt 
a meggyőződést: első a szent Isten, 
azután jövünk mi, első az ő orszá
ga, azután a mi világunk! F oly tatjuk .

A z e g y h á z  k öréb ő l
Egyházkerületi közgyűlés. A bányai 

evangélikus egyházkerület most tartotta 
közgyűlését Budapesten. A tárgyalás fo
lyamán a közgyűlés újból fölkérte a püs
pököt, hogy a tábori lelkészek szaporítása 
tárgyában keresse meg a hadvezelőséget 
s főleg, hogy a Budapesten lévő nagy
számú kórházhoz egy-két lelkész neveztes 
sék ki. A közgyűlést Scholtz Gusztáv püs
pök buzgó imaja zárta be.

Október 6-iki ünnepély. Az aradi vér 
tanuk évfordulója alkalmával a „Protestáns 
ifjak köre“ Szentgotthárdon az ev. tem
plomban kegyeletes ünnepélyt rendezett a 
következő m űsorral: 1 Ének : Könyörülő 
üagy Istenünk, nincs békesség lelkűnkben; 
2. Alkalmi beszéd, tartotta a helyi lelkész;

3. Az aradi vértanuk, költemény Csengey 
Gusztávtól, szavalta Kerecsényi Dezső a 
szentgotthárdi főgimn. VIII. o. tanulója, 
ifjúsági elnök ; 4. Ima a háborúban eleset
tekért, mondotta Siska Kálmán főgimn. 
tanuló. 5. Áldás; 6. Hymnusz. Az ünnepély 
végeztével a tanuló ifjúság körében a kár
páti falvak felépítésére 10 kor. adomány 
gyűlt össze.

Tanitóválasztás. A lébényi gyülekezet 
a Zombai Ádám tanító lemondása folytán 
megüresedett második tanítói állásra Kiss 
Kálmán lovászpatonai tanítót választotta 
meg.

Az alsórőnöki ev. egyház tanítójává 
Brunner János ujrétfalvai h. tanítót vá
lasztotta meg egyhangúlag.

A Rábcakapi-i evang. gyülekezeti hívek 
54 drb. énekeskönyvet ajándékoztak a kas

sai ev. gyülekezetnek, ezek elszállításáról 
a nőegylet gondoskodott. Ugyancsak a püs
pöki körlevél felszólítására, kisebbik h a 
rangját egyhangú lelkesedéssel felajánlotta 
a haza oltárára. Ugyancsak a hazát szol
gálta a kisded gyülekezet akkor, midőn a II. 
hadikölcsönre 2900 K-át jegyzett, az összes 
hívek pedig 19.400 K-át jegyeztek.

A mihályi-I ev. leánygyülekezet a Kárpát i 
falvak felépítésére 3650 K gyűjtött.

Itthonról.
A székesfehérvári bakák. Az ikva-menti 

harcokban különösen kitüntette magát a 
székesfehérvári 69. Hindenburg-gyalogezred. 
A csukaszürke parolis magyar üuk vitézül 
állották meg helyüket és meghiúsították az
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ellenség áttörési kísérletét. A hadseregpa
rancsnokság napiparancsban emlékezik meg 
a magyar katonák hősiességéről, és a 
Hindenburg bakákról Így szól:

A 69. gyalogezrednek, amely egy túl
nyomó ellenséges erő által megkísérelt á t
törést a legvitézebben meghiúsított és az 
ellenséget visszavonulásra kényszerítette, 
az összes fegyveres hatalom parancsnok
sága nevében legteljesebb elismerésemet 
fejezem ki s elrendelem, hogy az ezred di
cső fegyverténye az összes csapatoknak 
kihirdeltessék. Frigyes főherceg s. k.

Október 6. Az aradi gyásznap évfordu
lóját hagyományos kegyelettel ülte meg az 
egész ország. Nehéz idő nagy áldozatai 
közt élesebb világításban lépett elénk azok
nak nagy jelentősége, kik egy nemzet há
lás szívében mindörökké élnek 1

A 19—42 évesek ujrasorozása. A hon
védelmi miniszter elrendelte a 19—42 éves 
népfelkelők ujrasorozását s a fölmentettek 
összeírását. Az uj sorozást október 27 és 
december 30-ika között tartják meg.

Esterházy Miklós herceg rokkantjai. 
Esterházy Miklós herceg elhatározta, hogy 
a harctéren rokkanttá vált bármelyik alkal
mazottjáról életfogytáig gondoskodik. Elha
tározta továbbá a herceg, hogy a Kárpá
tokban egy falut építtet azok részére, akik 
az orosz dulást végigszenvedték.

Újból lefoglalják a gabonát ? Egy lap 
azt írja, hogy mivel nem visznek elég ga
bonát piacra, a kormány okt. 15 óta újból 
lefoglalja a felesleges gabona- készleteket. 
Állítólag 32 koronás árral rekvirálnának.

Maximálták a burgonya árát. Miután 
már az osztrák kormány régebben meg
állapította a burgonya maximális árát, ná
lunk is megtörtént a kormány megfelelő 
intézkedése, amellyel a burgonyáért meg
követelhető legmagasabb árat meghatároz
ták. A maximális ár az étkezési burgonyára 
rózsa, hópehely stb), valamint a sárgahéju 
és husu burgonyára, október hó 31-ig be
zárólag 9 kor., november 1-től 30-ig 9 kor. 
50 fillér, december 1-től 31-ig 10 korona. 
1916. január 1-től február 29 ig 10 kor. 50 
fillér, március 1-től május 1-ig pedig 11 
korona. Minden más burgonyáért a maxi
mális ár december 31-ig 8 korona, azontúl 
pedig 9 korona lesz.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Dróttalan telefonozás 2500 kilomé

terre. Az amerikai lapok jelentése szerint 
sikerült több mint 2500 kilométer távol
ságra, a Virginia állambeli Arlington és a 
kaliforniai Mare Island között drótnélküli 
telefonösszeköttetést létesíteni. A drótnél
küli telefonozás érdekeltjei kijelentik, hogy 
a háború után lehetséges lesz Amerikából 
Európába telefonozni

Elpusztult orosz hajók. A pétervári 
Birsevija hivatalos jelentést közöl, hogy a 
háború kitörése óta 58 orosz hajó pusztult 
el, amelyeknek tonnatartalma körű belül 
200.000 volt.

Mit imák az olaszok ? Az olasz la
pok is egyhangúan beismerik, hogy a had
sereg, bár negyedfél hónap óta támadja 
a mi állásainkat, nem ju t előre Az egyik 
lap például ezt írja.

Osztrák földön nincs egyetlen hegy sem, 
amely egyszersmind nem hatalmas vár. 
A sziklákba utakat váglak cementezett fu
tóárkokkal és ezekben a tüzérség számára

állásokat készítettek, amelyeket drótsö
vénnyel vettek körül, még ott is, ahol a 
mélység maga is elégséges a tüzérség meg
védésére Mesterfogásokkal és szuronyharc
cal ilyen állásokat nem lehet elfoglalni. Ezt 
csak óvatosan, ravaszul és végtelen kiter
jedésű hosszú ostrommal lehet elérni, mert 
ott két-háromezer méter magas falak .alkot
ják az erődöket és nagy szakadékok az 
árkokat, a hegyek oldalfalai messzire el
nyúlnak és ráncaikban védelmi pontokat 
és búvóhelyeket rejthetnek el, amelyek a 
legavatottabb szem figyelmét is elkerülik, 
úgy hogy csak a támadáskor vehetők észre. 
Ebből az okból kellett abbahagynunk a Sex- 
ten-völgyben való előnyomulásunkat, mert 
az ellenség által előre elkészített védelem 
a támadáskor sokkal erősebbnek bizonyult, 
mint aminőnek még hosszú megfigyelés 
után is látszott. Ha tovább is megkísérel
tük volna az előrenyomulást, hasztalan ál
dozatot hoztunk volna.

Hasonlóképpen nyilatkozik egy másik 
lap. A többi közt ugyanis ezt mondja : 

Kadorna jelentése szerint előnyomulá
sunk nem volt nagyon jelentékeny és pe
dig azért, mert rendkívül nehéz helyeken 
az ellenség hatalmas erődítéseket készített, 
amelyek elfoglalása hosszú és kényes mun
kálatokat tesz szükségessé. Ezen a vidéken 
a hegyi részeket olyan sziklatömegek al
kotják, amelyeknek legmagasabb csúcsai 
háromezer méternél is magasabbra nyúl
nak föl Legjellemzőbb tulajdonságuk kü
lönben nagy meredekségük, ott tehát olyan 
csapatokra van szükség, amelyek szembe- 
szállnak a veszedelmekkel és tapasztalatuk 
van a legvakmerőbb kapaszkodásban Ausz
tria már béke idején katonai éleslátással 
a határ hosszában alpesi kunyhókat, me- 
nedékházakat és barakokat készített, ame
lyek állítólag sportcélokra szolgáltak. Most 
már körülbelül egy hónap óta a hegyek
ben meglehetős télies az időjárás és csa
patainknak a búvóhelyekből való visszavo
nása egyet jelent az állás föladásával.

így írnak a hitszegő olaszok lapjai. Pe
dig nem is olyan régen ugyancsak fogad- 
koztak, hogy 14 nap alatt bevonulnak Tri
esztbe I Csak jöjjenek, ha tudnak I

Óriási szénraktár pusztulása. Chease 
Peaker andOhio vasúttársaság szénraktára, 
amelynek értékét egy millió dollárra be
csülik leégett. A raktárban 500.000 bushel 
szén volt.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 605 42 korona. 
Kovács Antalné Kenyéri 2 K, Francz Ede 
ev. lelkész Orsóvá, Kunszt Sándor Tárnok
réti, Gebauer Irma Sződ, Kohut ‘ Jánosné 
Miskolcz 150—1*50 K, özv. Lincényi György- 
né Orsóvá, Imrék Mihály Őrisziget, Pintér 
János Mosonszentmiklós 50—50 fill.

Összesen: 614 92 korona.
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

A kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Egy ismeretlen jóltévő Valkány-Lujzamajor 
50 K, Mesterházy István és neje Bük 10 K.

A rokkant katonák részére befolyt:
Mesterházy István és neje Bük 10 K, egy 
nagysimonyi-i névtelen 2'50 K.

A SZERKESZTŐ POSTÁJA:
T. P. szakaszvezető Besztercebánya.

Örömmel olvastam levelét, mert abból nem
csak a Harangszó iránt érzett szeretetét érez
tem ki, hanem egyszersmind komoly, vallásos 
lelkületét is. Igaza van abban, hogy napja
inkban sok a visszaélés. Biblia, igazi imádkozás, 
becsületes élet nem oly drága kincsek, mint a 
Krisztus tanítása szerint lenniök kellene. Abban 
is igaza van, hogy a gazdagság után való 
vágyódás, a szeszes ital és a kártya sokakat 
romlásba döntenek. De azért nem szabad 
általánosítani és különösen nem szabad két
ségbevonni a vallás erejét s az egyház lelkiis
meretes munkásságát Dolgozzunk mindannyian 
az Isten országa szolgálatában, ne csüggedjünk, 
hanem vigyük mélyre a hálót. Maga a kórház- 
szobában, nemsokára a lövészárokban nehéz 
küzdelmek közt hirdesse a megfeszített, feltá
madott Krisztust. Nem kell azért prédikálni, 
csöndes szó, magaviselet, Istenbe vetett bizo- 
dalom, keresztyén türelem, nemes kötelesség
teljesítés szebben beszélnek minden szónál. 
Kiérzem leveléből, hogy mindannek maga 
igazi embere. A jó Isten segítse, hogy az 
lehessen 1 — K. J. Köszönet a versekért. Az 
„Úr Atyánk“ kezdetű szép és megfelelő. De 
az első vers két sora annyira beletéved most 
nagyon sokszor feltalálható vallási tévedésbe 
s annyira ellenkezik az igazi, helyes felfogás
sal, hogy e miatt nem közölhetjük. A két 
so r: „Mind vérző, szenvedő mártír, Bűnük, 
ha volt, most már nincsen.“ Akármilyen nagyra 
értékeljük a hősi halált, büneltörlő hatalmat 
lehetetlenség neki tulajdonítani. — Névtelen. 
Nagy lelki szomorúsággal olvastam levelét. 
Egészen új, ismeretlen dolgokat tudtam meg 
belőle. Levelét azonban nem közölhetem le. 
Sem én, sem lapunk nem lehet ebben az 
ügyben biró. „Van aki igazán Ítél.“ — Töb
beknek. A Przemysl-nél fogságba esettekről 
szóló kimutatás minden nagyobb hírlap kiadó- 
hivatalában megrendelhető Árát nem tudjuk, 
mert az előttünk fekvő példányon nincs kitün
tetve -  H. M.-né O.-a. A harctéren elesett 
katona felesénének és gyermekeinek a 100.000 
számú pénzügyminiszteri rendelet 19. §-a értel
mében az eddig folyósított segítség a halál napjá
tól számított 6 hónapon át még jár. — Többek
nek. A 43—50 évesek felmentéséért már 
október 10-ig kellett a folyamodást beadni. A 
gazdálkodók kérvényeinek felülbírálását első fo
kon alighanem a gazdasági bizottságok végzik.

A KIADÓHIVATAL ÜZENETEI:
H. J. Visztapuszta. Előfizetése rendben 

van a VI. évfolyam végéig. Intézkedtünk, hogy 
a lap csak egy példányban menjen. — V. K. 
Békéscsaba. Szívesen közöljük a hirdetést 
s máskor is örömmel állunk rendelkezésére.

Legújabb.
„ Csendes hangok a háború zajában“ 

beszédek és imák az itthonmaradot- 
tak, a szenvedők és aggódók vigasz
talására. Irta : Vidovszky Kálmán
főgimn. vallástanár Békéscsabán. (II. 
kötet.) A szerző 1 K  50 fillér bekül
dése után bérmentve küldi meg e 
művet, az első kötetét pedig (míg a 
készlet tart) 1 koronáért. 1—5

W e l l isch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon egy gépmester tanúié 
felvétetik.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  eg és 2  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Papp Váry Elemérné: Ősz időben. (Vers.) — A nemzet ereje. — Farkas Mihály n é : Az édesanyákhoz. — Levelek 
a harctérről. — Gerok—Madár: A „Jelenések“ könyveinek lovasai. (Vers.) — Tanítók árváiért! — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. 

Nehéz órák. Kapi Béla: Az Isten neve. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

©££ időben.
©S2  idő van — tar a tarlé. 
P /[aget kér a* üres föld,
ITj életre csíráztatni 
E rdőt, mezőt, temetőt.

op^rva, kopár, ne maradjon 
ví^nyaföld egy röge sem.: 
'Eirágdísz a  temetőnek,
Zöld vetés a  réteken.

5  mire ez a  vetés érik,
5  kasza a la tt dől a rend, 
>í?(z uj magbél áldás fakad, 
"Pótolni — mi elveszett!

"Papp p a r y  Elemérné.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

fl nemzet ereje.
Az a nagy idő, melynek átalakító 

viharában élünk, hatalmas próbára 
teszi a nemzet erejét. Olyan, mint a 
cikázva száguldó villám, bevilágít lel
künk mélységébe s megmutatja, hogy 
mi van abban: önzés, haszonlesés, 
avagy pedig nemzeti lelkesedés, ha
zaszeretet és áldozatkészség. Olyan 
ez a nagy zivatar, mint az olvasztó 
kohó tüze, elválasztja a nemes, érté
kes ércet és a hitvány, közönséges 
salakot. Olyan, mint a viharszél, fá
kat tördel, tetőket bontogat, mezőket 
megtép, de a pörnyét is tovasodorja 
s a levegőben úszó betegség csirákat 
is megsemmisíti. Uj életet, tiszta le
vegőt teremt, — a régi romjain

A nemzet erejét többfélékéi >n 
próbára teszi ez a nagy idő. E1 zi 
katonaköteles testvéreinket, fegyverbe 
szólítja az apákat, férjeket, fiakat. És 
mig a háború győztes harci szekere 
diadalmas robogással zúg előre, addig 
jobbra balra megritkulnak védő és tá
madó seregeink sorai. És jaj lenne 
mi nekünk, ha egy napon azt kellene 
megállapítanunk, hogy a  veszteségek

pótlására, uj seregek küldésére nem 
vagyunk képesek.

De nemcsak az emberanyagot ille
tőleg teszi próbára a világháború a 
nemzeteket, hanem az erkölcsi erő 
tekintetében is. A háború kezdetén 
azt mondta egy nagy vezető ember: 
azé lesz a győzelem, akinek jobb 
idegei vannak. Kijavíthatnánk és azt 
mondhatnánk: azé lesz a győzelem, 
akinek több erkölcsi ereje van 1 Aki 
egységesebben, egyetértőén, szívvel 
és lélekkel tud küzdeni és áldozni, 
— azé lesz a győzelem I

A jó Isten megsegített minket, úgy 
hogy mindeddig mindenben becsüle
tesen meg tudtuk állani helyünket. 
Elesett hőseink holttestén át új se
regek rohantak a kivívott diadal 
biztosítására. De itthon is egyetlen 
egy kéz sem pihent. Mindenki dol
gozott, munkálkodott, az irgalmas 
szeretet cselekedeteiben tevénykedett.

A mostani idő ismét nagy követe
léssel lép mindnyájunk elé. Hadviselő 
államunknak ismét pénzre van szük
sége. Az ország vezetői azzal a ké
réssel lépnek minden magyar ember 
elé : jöjjetek segítségünkre ! Adjátok 
kölcsön pénzeteket, hitelezzetek az
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államnak s ezzel segítsétek győzelemre 
azt az igazságos ügyet, melyért ezer 
és ezer testvérünk vérét ontotta és 
életét áldoztál

Vájjon van-e magyar ember, ki 
ezt a kérést meghallgatás nélkül ereszti 
el a füle mellett ?

Van-e csak egyetlenegy is, ki nem 
érzi, hogy most mindannyiunknak 
egyesülnünk kell, szegénynek, gaz
dagnak, mindenkinek oda kell sietnie 
a haza segítésére ?

A lelkiismeretünknek, a jóérzésünk
nek, a hazazeretetünknek kell ezt 
megértenie 1

Mert igazán úgy áll a dolog, hogy 
szégyelni való az, ha az ember nem 
jegyez legalább val?mit hadikölcsönbe. 
Hazaárulás az, ha ládafiában, taka
rékpénztárak vasszekrényében rejte
getik a százasokat, ezreseket s nem 
adják kölcsönbe az államnak.

A lelkűket szeretnénk ezeknek meg
rázni. A lelkiismeretükbe szeretnénk 
belekiáltani: szerencsétlenek! hogyan 
küzdjön fiatok, testvértek északon, 
délen, ha ti nem adjátok ide koro
nátokat, amiből az állam lövőszert, 
kenyeret, meleg ruhát küldhetné 
nekik I. . .

A hadikölcsön jegyzés mindnyá
junknak szent kötelességünk 1 Tel
jesítsük mindannyian becsületesen, 
tiszta lelkiismerettel, nehogy később 
szégyenkeznünk kelljen mulasztásunk 
miatt!

Ezen kötelességünk teljesítését 
nagyon megkönnyíti maga az állam, 
mikor a hadikölcsön kötvénybe jegy
zett összegnek gazdag, 6%-ot meg
haladó jövedelmet biztosít.

A németeknél a hadikölcsön jegy
zés a nemzet gazdasági erejének bi
zonysága volt. Tizenkét milliárdnál 
több folyt be erre a célra.

Legyen nálunk magyaroknál is 
nemzetünk lelkesedésének, anyagi 
erejének, égő honszerelmének bizony
sága a harmadik hadikölcsön jegyzés. 
Siessünk mindannyian oda, hogy 
védve maradjon hazánk s mi is 
emelt fővel állhassunk meg harctér
ről hazatérő testvéreink előtt 1.. .. 
Kevesebbet tehettünk a hazáért mint 
ők, de amit tehettünk, megtettük!

Mit tehetek a Harangszóért?
előfizetek rá; 
előfizetőket gyűjtök; 
megírom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.

Hz édes anyákhoz.
Irta: Farkas Mihályné.

III.
Az első esztendő! A jó Isten ke

gyelme és az édesanya hűséges 
gondviselése megőrizték a gyermeket 
az életnek, a sok szenvedés, virrasz
tás, türelem nem volt hiába.

Most már minden nappal nagyobb 
önállóságra vergődik, és az anyatej 
áldott forrása is elapadt számára. 
Mert a kilencedik hónapon túl is szop
tatni gyemeket a legnagyobb boszu- 
ság. Vannak ugyan asszonyok, kik 
ezt megteszik a titkos, de általáno
san ismert célzattal, nehogy a test
vérke túlságosan hamar jelentkezzék, 
— de eltekintve attól, hogy ezen mes
terkedésük célra úgyse vezet — bi
zony vétenek vele úgy a saját testi
épségük, mint a gyermek erőteljes 
fejlődése és észszerű nevelése ellen.

Sok koravén fiatal asszony köszön
heti elővigyázatosságának idő-nap- 
előtti elhervadását, és nem egy be
tegséget, mit életfogytáig magával 
hurcolni kénytelen; és ha egy nya
fogó, vézna, minden betegségre haj
lamos gyereket látsz, bizonyos le
hetsz felőle, hogy azt esztendő-szám
ra kényeztette anyatejjel a mamája.

Van a kis gyermeknek egy éves 
korára tiz—tizenkét fogacskája a ter
mészet maga is szilárdabb táplálékra 
utalja Csak hadd vegye hasznát e 
kis gyöngyszemeknek, amelyeknél 
szebbeket a csiga se termel; meg- 
őrölgetnek azok már vitézül könnyebb 
ételeket, az egérke se különben! Nem 
hiába lett légyen olyan nagy öröm
riadalom a családban mikor először 
koccant a két metsző-fogacska a kis 
kanálon az édes anya nagy büszke
ségére.

Megérdemli bizonyára, hogy örö
me teljék benne, most — noha az 
életben mindennek magas ára van — 
de alaposan kell ám szolgálni érte a 
két sor kis fogat is, úgy a gyermek
nek, mint az édes anyjának.

Még szerencséről beszélhetünk, ha 
csak egynéhány álmatlan éjszakánk
ba kerül, mikor az izgatott, olykor 
kissé lázas gyermek nem talál 
nyugalmat, de olykor súlyos termé
szetű betegségek, bélhúrut, toroklob, 
köhögés, görcsök, gyomorbajok lép
nek föl ilyenkor s nem egy kis gyer
meket fektettek mór korán sírba.

Fogzásban halt meg szegény — 
szokás ilyenkor mondani, szomorú 
belenyugvással a megváltozhatatlan- 
ba. Mert csak kevesen tudják, hogy

a fogzással nem járnak szükségkép
pen együtt mind e veszedelmes ba
jok, s hogy mégis ennek tartamán 
jelentkeznek gyakorta, annak okát 
abban kell keresnünk, hogy a szer
vezet ellenálló képessége a kis gyer
meknél csökken ilyenkor, azért ejti 
könnyebben hatalmába minden baj és 
győzi le gyakran.

Kell hát, hogy az édes anya e 
válságos időszakban fokozott elővi
gyázatossággal őrködjék a gyermek 
testi-épsége fölött, s a leselkedő ve
szedelmekkel szemben résen legyen 
későn-korán.

Ha észszerűen, s kicsiny korához 
mérten edzetten neveltük kedven
cünket, bizhatunk benne, hogy a jó 
Isten segítségével szerencsésen átló
ból majd a nehézségeken.

Nem szabad felednünk, hogy a 
rossz gyomor bőventermő melegágya 
minden nyavalyának, s általános el- 
gyöngülésre vezet, ha nem végez
heti pontosan a test táplálásának fon
tos föladatát. Azért ne dugjunk a 
gyermek szájába se tudatlanságból, 
se kényelemszeretetből rongyocskába 
kötött kenyérbelet vagy gummi-szo- 
pókát avégből, hogy elszórakozzék, 
mert mindkettő utálatos, tisztátalan 
dolog és csak kárt okoz.

Egy hires gyermekorvos tapaszta
lata szerint legkönnyebben esnek át a 
fogzás nehézségein az olyan kis gyer
mekek, akiknek a fejét szellősen tar
tották, hozzászoktatva a légmérsék
let változásaihoz, s csupán a túlsá
gos napsütés vagy a téli-hideg ellen 
védték könnyű takaróval. Pedig en
nek éppen az ellenkezője történik a 
legtöbb esetben; jó meleg főkötőcs- 
két húznak a csecsemő fejébe mind
járt születése órájától kezdve, olykor 
kettőt is egymás fölé, hogy csak az 
Istenért, hozzá ne férkőzzön valahogy 
az áldott jó levegő, és vajmi gyak
ran látok éppen honfiakat és honle
ányokat mezítláb fickándozni a hi
deg őszi sárban, de a fejüket akkor 
is alaposan védi a kötött gyapjuken- 
dő, vagy a bélelt süveg.

Mindezek ellen pedig — jól tu
dom — hiába való minden óvás, fi
gyelmeztetés. „Már mi igy voltunk“ — 
reá a felelet és ebben a pár szóban 
benne van a mi népünknek vesze
delmes életfölfogása, mely a múlt 
elárvult szokásaihoz dőrén ragasz
kodik, s értékes igazságokat, miket a 
tudomány és tapasztalat számukra 
kikapart, megismerni és hasznára for
dítani nem akarja.

Az orvosi-tudományai szemben pe
dig éppen bizalmatlan. Manapság
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ugyan a törvény szigora sújtja azt, 
ki orvosi segítség nélkül hagyja be
teg gyermekét, kénytelen-kelletlen 
igénybe is veszik hát azt, de csak 
akkor, ha már minden háziszert vé
gig próbáltak sikertelenül. Kata néni, 
Zsuzsi ángyom tudománya csődöt 
mondott, és a szegény agyonkuru- 
zsolt gyermek ágya mellett az orvos 
immár tehetetlen áll.

Akkor egyértelmüleg megállapítják, 
hogy „megölte a doktor, meg a pa
tika“ — és nagy a kétségbeesés, 
mert gyermeke elvesztésénél egy 
anyai szívet úgyse érhet nagyobb 
fájdalom I

Levelek a harctérről.
A magyar katona hősiessége sugár

zik ki az alább közölt levéltöredékből. 
De egyszersmind kiérezzük belőle azt 
a megnyugtató istenhitet, mely csa
pások és nagy veszteségek között is 
erőt ad és békességet. A levelet, mit 
Benyur János irt, egy uriasszony ol
vasónk lekötelező szívessége juttatta 
kezeinkhez.

Szept 18.
„ . ,  .Én bizony elég rosszul jártam, 

mert a jobb lábam térden alól az 
oroszoknál maradt. De azért örülök, 
hogy csak így jártam, mert voltak 
olyanok is, hogy meghaltak, vagy 
szemük világát veszítették el a Haza 
védelmében, melyben én is részt ve
hettem. És boldog vagyok, hogy a 
Hazáért dőltem ki a harcolók sorai
ból, mert a hazáért mindnyájunknak 
kell valami áldozatot hozni.

Jelenleg Pesten vagyok, mert itt 
vannak olyan kórházak, ahol a rok
kantakat további kezelésben részesí
tik. Az én lábamat is kell még ke
zelni, mert térdben nem hajlik. Ha 
rendben leszek, akkor kapok műlábat, 
úgy lehet, hogy még a mestersége
met is fogom tudni folytatni.“

*
Az alábbi kis verssel a harctérről 

köszöntötte egyik vitéz nádasdi test
vérünk az édesanyát.

* Kelt 1915. Junius 14-én.
Édes jó anyámhoz.

Szerelmes jó anyám, valahira végre,
Hirt adok magamról rövidke levélbe,

Óh, hogy ne vélje azt, hogy sírom megásták, 
Elküldöm hozzája, a lelkem írását.
Bár süvít a gránát, ellenség golyója,
Isten őrzi éltem, azt ő mind felfogja,
Míg mennybéli Atyám őrködik felettem,
Nem érhet engemet semmi veszedelem.
De sokszor gondoltam, jó anyám reája,
Hogy búcsucsókomat nyomtam az ajkára, 
Omló könnyem pergett bánatos orcáján,
Mily nehéz lehetett, édes jó anyámnak. 
Mennybéli jó Atyám, hő fohászban kérlek : 
Te küldj vigasztalást, jó anyám szivére. 
Enged megérnie, hadd legyen öröme,
Hogy az édes fiát keblére ölelje.

Tóth Vince a távolbóL •

Á „Jelenések“ könyíeinekloYasai.
János jel. 6; 2—8 és 19; 11 — 16.

Réges régen egy nagy látnok 
Ki az Úr kegyében állott,
Lélekben négy lovast látott.

Fehér lovas, koronával, 
íjjal kézben, nagy pompával 
Jött az első udvarával.

Hódolattal borul földre,
Népek serege előtte,
Hogy miként Urát köszöntse.

*

Hogy a rettenetes ágyú-csattogás 
közt a jókedv sem hallgat, arra elég 
bizonyság az a kedves Meghívó, 
mellyel Infanterista Giczi Lajos be
invitál mindnyájunkat az olasz fron
ton tartandó nagyszabású mulatságra.

1915. szept. 28.

M E G H Í V Ó
az olasz fronton üdülő magyar 

tüzérek és bakák által rendezett, tűzi
játékkal egybekötött táncmulatságra.

M ű s o r .
1. Ágyuk ébresztője, előadja a 7-es 

tüzéreredből álló 43-as batriné.
2. „Roham“ — hadi tánc. Gép

fegyver kísérettel.
3. „Úgy elmegyek, hirt sem hallasz 

felőlem“, énekli a taliánok serege. 
Zenéjét srapnellel küldjük utánuk.

4. „Miért szeretlek oly nagyon ?“ 
Az ágyúra támaszkodva énekli a 43. 
batriné.
A hangszerek kiváló Krup féle gyártmányok ! 

A mulatság folyton tartl
E LN Ö K SÉ G  É S  R E N D EZŐ SÉG .

Elnök
A 42-cm. Vinald.

Pénztárnok
24 cm. Juliska.

Alelnök.
30V2-cm. Bandika. 

Főrendező 
15 cm. Gyurika.

Ellenőr
Léghajó.

A rendezőség kisebb kaliberű ágyukból és 
infanteristákból áll.

É T L A P .
Porció srapnell, männlicher golyóval körítve. 
Gránát, ekrazittal töltve.

Belépti díj : 100 cigaretta. 
Melegítőről a rendezőség gondoskodik.
Erre a mulatságra, mint néző közönséget 

tisztelettel meghívja önöket
Hazafias tisztelettel az egész front nevében 

inf. Giczi Lajos, 83.

Utána piros lovával,
Kivont karddal a jobbjában 
Jött a békebontó bátran.

Kardja csapásai alatt 
Hulla-hegyek magaslanak 
Lova térdig vérben halad.

Jobb kezében mérlegével, 
Sötét lovon mint az éjjel 
A harmadik jön kevélyen.

Háta mögött halvány sereg, 
Éhségtől remegő kezek, 
Megtört, félig kihalt szemek.

Végül jö tt sárga lovával, 
Rettegést hozva magával,
A halál nagy táborával.

Posvány légkörtől övezve, 
Sírból jött lelkek körötte 
S a pokol minden szülötte.

S im, a látnok látja félve, 
Hogy a földnek negyedrésze 
Került a lovas kezébe.

Hogy öljön éles fegyverrel 
Éhhalállal és dögvésszel, 
Vadak pusztító dühével.

Nem borzongat-e megfázva 
Föld, e zord had száguldása 
S lovuk patkó csattogása ?

S nem tiporta e már eddig 
Viruló szép térségeid 
E négy lovas sok évekig ?

A sok milliónyi lelket,
Kit csapásaik levertek 
Váljon ki számlálhatná m eg?

Kiket zsarnokság hatalma, 
Háborúknak borzadalma, 
Éhség, ragály tiport porba ?

Föld, bár százszor letiporlak, 
Megifjudott tagjaidat 
Százszor talpra állítottad.

Rózsa nyílt a sírok felett.
A kopáron élet termett, 
Légben víg pacsirta zengett.

Feledve lett a sok bánat 
Az élvezetszomj feltámadt, 
Víg zaj tölt be minden házat.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért ■

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 49

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Világ, így haladsz dalolva, 
Vigalmid közt nem gondolva 
A rettentő lovasokra.
Minap álmom azt sugalta 
A négy lovas eljött újra 
S megreszkedett szívem húrja.
Mint éjféli sötét szellem 
Lovagoltak velem szemben 
Irtóztató fenségükben.
Császári palásttal vállán 
Jö tt a zsarnok fehér lován, 
Koronák hevertek nyomán.
Piros lovával utána 
Jö tt a háborúk királya 
Vérpatak folyt nyomdokába.
Nem törődve búval, jajjal 
Mérlegét feltartó karral,
Jött az éhség bús morajjal,
Sárga lovát ösztökélve,
Hulla hegytől körülvéve 
Közelget a halál végre.
Nem borzongat e megfázva 
Föld, e zord had száguldása, 
Lovuk patkó csattogása?
Kedves, csendes honi tájak 
Mik tavaszi szinben álltok,
Nem borul e el orcátok ?

Élvezetben megvakult nép,
Van e ami téged megvéd,
Ha rád támad az ellenség ?

Van e hősöd ki vezessen,
Pajzsod, amely védelmezzen 
E négy zordon lovas ellen ?

Itt a földön nem találok,
De oda fenn egyet látok 
Kit az Atya elbocsátott.

Azt, ki szolgai formában 
Közöttünk járt hajdanában, 
Hordozva keresztjét bátran.

Koronákat hordva fején, 
Vigasztalva közéig felém,
Hogy új lelket öntsön belém.

Vállán vérrel hintett ruha,
Mint hó, fehér harci lova 
Szelidséggel kormányozza.

Fehér ruhákba öltözve,
Mennyei seregek ezre 
Követi őt zengedezve.

Patriarchák és próféták 
Marítrok, anachoréták,
Mind, kik egyengették útját.

Légy üdvöz béke királya,
Kit a világ várva vára,
Minden ajkon zeng hozsánna

Igazság a te fegyvered,
Vele ellenink levered,
Hőseit megszégyeníted.

Lobogóddal mutasd utunk,
Melyen üdvösségre jutunk 
Ha letesszük porsátorunk.

Hozd fel a békesség napját,
Hogy mindenek áldva áldják 
Karod győzhetlen hatalmát.

Hogy a világ minden tája 
Újult hittel azt kiáltsa:
Jézus, Királyok Királyai

Gerok után: MADÁR MÁTYÁS.

Tanítók árváiért!
Ki zárhalná el szívét akkor, mikor 

apátlanná lett, szegény árvák nevében 
kérnek? Nincsen is szó, mely mé
lyebbre és magasabbra hatolna, mint 
a kicsiny, tehetetlen gyermek szótlan 
könyörgése, néma esdeklése. Még a 
fásult kebel is meleg érzést érez, 
még a magának élő is felejti önzését 
s segítésre siet.

A múlt héten is egymás után jöt
tek a kedves adományok a szegény 
tanító árvák felsegitésére. Három 
gyülekezet, — a szarvaskendi, rába- 
szentandrási, csabdi-í, — szintén be
küldőbe adományát, illetve gyűjtése 
eredményét. Egyesek is egymásután 
küldözik adományaikat. Rágondolnak 
saját családjukra, közelebb ölelik ma
gukhoz gyermekeiket, unokáikat, azu
tán sietnek letörölni a könnyet az 
árva szeméről.

A múlt héten a következő ado-
mányok érkeztek kezeinkhez
Szarvaskendi ev. gyűl. gyűjtése 35 -  K
Rábaszentandrási gyűl. gyűjtése 18'— .
Schrikker László Győr 12-- ,
Evang. gyülekezet Csabdi . 10-- ,
özv. Balog Sándorné Meszlen . 1 0 -  „
idb. Györgyi Sándorné Meszlen 10'— „
Hajas Hénesné Csöge . 6'— „
Dr. Sauer Károly Szilberek 5 '-  .
ifj. Györgyi Sándorné Meszlen . 5 ' -  .
Egy kőszegi előfizető . 1 '-  .

Rábaszentandrási gyülekezet gyűjtése: 
Hajas Endre 8 25 K, Fekete Sándor Egyed, 
Balázs P. Lajosné Rszentandrás 1 50—1'50 
K, Balázs Imréné Egyed, Balázs Lajosné 
Rszentandrás, Molnár Eszter Vincefő, Balázs 
Jolán Rszentandrás, Dóka Lidi Sobor, Mol
nár Sándor Sobor, Gulyás István Rszent
andrás Molnár Jánosné Sobor, Balázs Ka- 
rolin Rszentandrás 75 — 75 fillér.

A szarvaskendi ev. gyülekezet gyűj
tése a tanítók árvái részére : Somogyi Béla 
3 K, idősb Tóth József 2 K, Benczik János 
1'50 K, Kovács (Zsuzsa) Ferencné, Tóth 
György, Nagy József, Tóth Ferenc, Kovács 
Ferencné, özv. Nagy Józsefné, Kovács Sán- 
dorné, özv. Szabó Jánosné, Nagy János, 
Nagy József, özv. Nagy Ferencné, Nagy 
Ferenc, ifjú Kovács Józsefné, özv. Joó Ja- 
nosné, Joó József, Lichtenstein Józsefné, 
Bertái Jánosné 1—1 K, Bertái Ferencné 80 
f, Szakonyi Józsefné, Tóth Józsefné 60—60 
f, Agg Mihály, Nagy Lajosné 50—50 f, 
özv. Szigeti Jánosné, Könye György, Hajba 
Józsefné, Nagv György, Zsoldos Mihály, 
Nagy János, Zsoldos Lajosné, idősb Nagy 
Mihályné 40—40 f, Tóth Ferenc, Kovács 
Juliánná, Nagy Mári 30—30 f, Sipos Anna, 
Kovács Ferencné, Nagy Lajosné, Szakáll 
Ferenc, Kovács Józsefné, Tóth Rozália, ifjú 
Zsoldos Jánosné, Hajba István, Tóth Ká- 
rolyné. Hajba György, özv. Bertái Istvánná, 
Tóth Bálint és Tóth György, Nagy Mariska, 
Nagy Eszter, Bertái Rozália, Kropf Lina, 
Tóth Kálmán, Nagy András 20—20 f, Nagy 
(Szigeti) István, Szigeti Mári, Nagy Zsófi, 
Nagy Pál, Hajba József, Csőre Liná, Tóth 
Rozália 10—10 f. összesen : 35 K.

Múlt számban kimutatott gyűjtésünk
volt:...............................1350 58 K

Mostani gyűjtésünk . 112.— K
Eddig befolyt . . . 1462 58 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kap! Béla.

Nyolcadik fejezet.

Az első felelet.
Folyt. 14.

A rekettyés hegyoldalon lassan csú
szik előre egy kis csapat. Óvatosan 
haladnak, éppen csak a bokor szét
nyílása, meg a lecsapódása mutatja, 
hogy ember, vagy állat húzódik le
felé. Mikor aztán leérkeznek a sűrű
be, akkor egész hosszúra kinyujtóz- 
nak s bátrabban haladnak előre. De 
háborúban a bátorságot óvatosság 
erősítgeti. Hamar beleharap a fűbe, 
meg a rábízott feladatokat se tudja 
részletesen elvégezni, aki bekötött 
szemmel, begyöpösödött agygyal ro
han neki a kötelességnek és se lét, 
se hall, csak csapkolódik és ugra
bugrál jobbra-balra. Ne íélj, de vi
gyázz I — mondogatja a kapitány. 
Vigyáznak is. Előre hajolt testei, 
kézben a puskával, jobbra-balra fílr- 
készgetve haladnak a nyirkos leve
gőjű erdőségen. Lábuk megcsúszik 
a barnásra száradt fenyő tű levelén, 
belebotlanak a földből kikigyózó gyö
kerekbe, amint térdig gázolnak a le
gyező levelű szélesre terült páfrá
nyokban. Szemük, fülük nyitva. Ha 
koppan a fatörzs, s a bogyót kereső har
kály repülése megmozgatja a bozót 
ágait, hirtelen megállnak s óvatosan le
lapulnak a fatörzs mellé. Rigó füttyre 
is fölneszeinek, hátha az ellenség jár
őrei adnak jelt egymásnak. Azután 
lassan tovább nyomul a kis csapat. 
Szabó János ötödmagával

Úgy történt a dolog, hogy előtte 
való este Tömböly Pista, a leányké- 
képü fiatal hadnagy, magához kiál
totta Szabó Jánost. Egy pár tiszt is 
ott volt, meg a kapitány ur.

— Hát ez az, kapitány ur.
A kapitány végigmustrálta a le

gényt, belenézett értelmes arcába, 
nyílt tekintetébe, azután megkérdez
te:

— Hát mondd csak, fiam, te fog
tál el nagygyakorlakor egy főhad
nagy urat?

— Alássan jelentem, kapitány ur
nák, én fogtam el.
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— Derék fiú vagy. De ezután most 
mutasd meg, hogy mi lakik benned I 
Úgy folyik alá északról a sok orosz, 
mintha lyukas zsákból ömlenék a 
mérhetetlen kukorica. Azok közül 
fogj el legalább egy generálist!

Azután a kapitány töviről hegyire 
elmagyarázta, mi lesz Szabó János 
feladata. Keresztül lopja magát a két 
hegyláncolaton s kifürkészi, nem hú
zódik-e ebbe az irányba az ellenség. 
Különösen fontos az, mennyien van
nak s eljutottak-e a folyó túlsó ol
daláig?

— Hát csak vigyázz, fiam!
Szabó János most érzi azt a büsz

ke boldogságot, ami megbizseregtette 
a vérét, amint a kapitány oldalán 
végigment a legénység közt. A leány- 
képű hadnagy mindig jószóval be
szélt hozzá, most is megveregette 
vállát: — szégyent ne hozz ránk, 
János!

Jaj, dehogy is hoz szégyent! Csep- 
penként is szívesen odaadja vérét, csak 
szolgálhassa hazáját, nemzetét.

Csöndesen mennek, alig ejtenek 
óránként szót, ezt is csak muszájból. 
A jó járőr néz, hallgatózik, de nem 
beszél. Tíz óra tájra elérik a máso
dik hegygerincet, alattuk lassú mo
rajlással gyöngyözik a folyó. Leeresz
kednek, azután a hegy derekánál 
óvatosan megindulnak, de nem lefelé, 
hanem karéjban, a hegygerincen. 
Ezen a tájon kell lennie a hídnak. 
Odább csúsznak. Keresztül kémlelnek 
minden ritkuláson. Egyszerre vilá
gosodik az erdő, irtáshoz érkeznek. 
Az irtással egy vonalban, lenn a 
völgyben meglátják a hidat, amint 
szétvetett lábakkal kényelmesen ter
peszkedik a két part között. Jókor 
lehuzódnak a bozót mögé, a hid fe
jénél éppen akkor fordul meg egy 
szuronyos katona.

Nem szólnak, csak szemekkel in
tenek: — már itt vannak!

— Visszamegyünk!
— Eleget tudunk már!
—• Jobb, ha ma megjelentjük, mint

ha holnap! . . .
János ráhajol a térképre s csönde

sen nézegeti a kesze-kusza vonalakat. 
Szeme fölött kidudorodik a két hom
lokcsont, erősen gondolkodik.

— Maguk négyen visszalopózkod- 
nak az első hegygerincig, látják, egy 
kőhajításnyira van tőle a folyó. De 
azután csöndesen menjenek ám, mint
ha bársony papucsban, süppedő szö
vegen járnának! Én meg felmegyek 
egészen eddig,, s megtudom, hol van- 
nflk, mennyien vannak. Négy óránál 
tovább ne várjanak. Ha addigra nem

érkezem oda, akkor siessenek vissza 
s tegyenek jelentést.

Két óra múlva szerencsésen elérte 
a kikeresett folyópartot. Bozótos er
dőnyelv húzódik a vízben, könnyen 
lelopózkodik. Sehol senki. Sem em
ber, sem állat.

Szabó János biccent a fejével ő is 
így gondolta.

A víz erősen zúg s a következő 
percben a bokrokon át szembe tűnik 
a zsilip, mellette meg a felperzselt, 
szétdöntött malom. Becsúszik, vigyáz, 
hallgatózik, sehol semmi. Csak a ház 
mellett vonyít és kapargál egy, az 
állati formából is kisoványodott ku
vasz. Hej! ez a kuvasz! Tulajdon
képpen ez csinált mindent, az ezüst 
vitézségi érmet, meg a két csillagot 
is az ő nyakába kellene varrni.

Egy pillanat a'att készen van a 
haditerv. Leszedi a kőalapratett ku
tyaház tetejét, azután leszaggatja a 
sok gerendát, üszkös deszkát, ma
lomkerék lapátot s mind belelökte a 
víz sodrába. Mikor azután minden ott 
forg, kering, a nagy örvénylésben, 
akkor lassan belereszkedik maga is 
óvatosan maga után húzza a kutya
ház tetejét. Lejebb azután, ahol már 
csendesebben folyik a víz szépen 
alája húzódik. (Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
A világháború középpontja Szer

bia lett. A kis Balkán-állam felé for
dul minden tekintet, minden érdek
lődés. Ide törekszik az antant min
den számbavehető hatalma, hogy 
érdekeiket megóvja, megvédje. Itt 
koncentrálják erejöket a központi ha
talmak, hogy a bűnös tervek utolsó 
fogásaival is szembeszálljanak. És 
hogy a szerb földön nem vagdalják 
hiába a levegőeget, hanem érett meg
fontolással, erős karral s közös egyet
értéssel állják útját a háborúcsinálók 
mesterkedésének: mutatja az a di
csőséges eredmény, amt eddig is 
elértek.

Harc a szerbek és oroszok ellen.
Belgrádot kemény tusa után fog

lalták el harcban edzett hadaink. A 
védő sereg nem engedett egyköny- 
nyen. Makacsul ellenállott a szerb 
főváros minden utcájában, minden 
szegleténél, minden házánál. A két 
napig tartó utcai harc után hadaink 
dél felé száguldottak, a Drina túlsó 
folyásának irányában. Eljutottak az 
Avala-hegyig s annak erődítéseit el
foglalták, majd Vincánál az ellensé

get visszaszorították. A németek el
foglalták Szemendriát (az ősrégi 
Szendrőt) s azután Mackensen mar
sai jól kigondolt terve szerint kelet 
felé haladva, megostromolták Pozsa- 
revácot s egy-két napi kemény küz
delem után a jól megerősített várt 
elfoglalták. Zsákmányuk 450 fogoly 
és 3 ágyú volt.

A megrémült szerb nép vezetői és 
a bűnös Karagyorgyevics-faj jajve- 
székelve kért, könyörgött Párisban, 
Londonban, Pétervárott és Rómában 
segítségért. Csakhogy a segítő hada
kat nem lehet oly könnyen egyik 
országból a másikba dirigálni, leg- 
kevésbbé Szerbiába. A rémületet fo
kozta a bolgárok megjelenése a 
határon, amit a kétségbeesett szer- 
bek azzal akartak elhárítani, hogy 
betörtek Bulgáriába. Itt azonban vé
res vereséget szenvedtek. E hó 14-én 
a bolgárok Negotin és Strumica kö
zött átlépték a határt. A szerb had
sereget véres harcban megverték s 
a Belogradcik és Knyarevác körül 
levő határdombokat és szorosokat 
Zajecsár keleti védőműveivel együtt 
elfoglalták.

A szerb csapatok azon utasítást 
kapták, hogy az utolsó emberig véd
jenek minden talpalatnyi földet. A 
szerb halottak és sebesültek renge
teg száma mutatja, hogy a szerb 
katonaság híven megfelelt az utasí
tásnak.

És az antant-hatalmak? Azok ve- 
szekesznek, egymást szidják a be
állott fordulatért. Vezető embereik 
már megunták a hiábavaló vezetge- 
tést. Sorra búcsút vesznek irigylésre 
nem méltó állásuktól. Dslcassé le
mondott, Greyt és Szaszanovot me
nesztik, Viviani kormányok és szö
vetségek bukását emlegeti.

Az oroszok feladata az volna, hogy 
magyar, német és osztrák csapato
kat vonjon el a szerb harctérről. 
Azonban vállalkozásuk teljesen hi
ábavaló. Vereség után vereség éri 
őket Volhiniában és a keleti harctér 
egyéb helyein. A Sztyr alsó folyásá
nál e hó 15-én is kiverték őket állá
saikból, a mocsárvidéken pedig visz- 
szaszorították őket. Fenn északon 
Hindenburg harcol Dünaburgért és 
Rigáért s nehéz órákat okoz az oro? 
szók vezérének, Ruszkijnak.

Harc az olaszok ellen.
Az olasz támadásokról szóló hiva

talos jelentések refrainje, mint min
dig, most is csak ez : próbálkozásuk 
sikertelen volt! A Garda-tó közelé
ben az Altisimo hegyormát megost-



118. HARANGSZÓ. 1915. október 24.

romolták — sikertelenül. Néhány na
pon át a Djberdó ellen támadtak — 
sikertelenül. A Dolomitokban meg
megszólaltatták az ágyukat — siker
telenül. Lehet egyébiránt, hogy Itá
lia csak áltatja szövetséges társait, 
csak úgy tessék- — lássék — mód
ra végzi dolgát. Előbb minket csalt 
meg, most új barátjait csapja be.

A francia harctéren 
Fontosabb esemény nem fordult elő.

Egyéb hírek. 
Görögország és Románia kijelen

tették Bulgáriának, hogy semleges

ségüket megtartják mindaddig, míg 
Bulgária arra szorítkozik, hogy Szer
biával szemben megvédi jogos érde
keit. A Times című angol lap ekkép
pen jellemzi az angol állapontot: 
Elveszítettük Törökországot, Bulgá
riát és Görögország tevékeny segít
ségét, mert nem akarunk a dolgok
nak szemébe nézni. Optimistáink le
becsülték Németországot és nem is
merték fel, hogy a legerősebb kato
nai és gazdasági hatalommal állunk 
szemben. Most új harctér nyílt meg, 
ahol a döntés várható. Az új hábo
rú jelszava: a kelet. A németek azt

remélik, hogy megsebezhető helyün
kön találnak bennünket. Diplomáciai
i g  már övéké a sztratégiai haszon 
tunyaságunk és hanyagságunk miatt. 
Akár akarjuk, akár nem, elkerülünk 
mi még egy másik harctérre, Egyip
tomba és a kelet felé vivő utakra. — 
A szerb kormány székhelye a hábo
rú kitörése óta Nis volt. Most Mit- 
rovica lett, közel a montenegrói ha
tárhoz. A szerb udvar Podajeyóban 
helyezkedett el, a prisztinai útvona
lon, szintén közel Montenegróhoz.

Adakozzunk a Harangszó te r j e s z té s é r e !

N E H É Z  Ö R A K
A mi imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.
Irta: Kapi Béla.

15

Szenteltessék meg a te neved.
1. Az Isten neve.

Imádságunkban ezt mondjuk: Szen
teltessék meg a te neved. Da vájjon 
mit értünk az Isten neve alatt ?

Egyszer Mózes Isten elé járult, s 
megkérdezte, hogy mit feleljen annak, 
ki tőle az Isten nevét kérdezi? És 
monda Isten Mózesnek : „vagyok aki 
vagyok 1 “ így szólj az Izrael fiaihoz: 
a vagyok küldött engem tihozzátok 
(Mózes II. 3, 14.)! Mély értelmű fe
lelet. Az ő neve „vagyok.“ De ezt a 
nevet csak az viselheti, akinek öntu
data van; csak az, aki gondolkodá
sával saját magát minden mástól 
meg tudja különböztetni. Gondolko
dása, öntudata, Ítélőképessége csakis 
az állatnál tökéletesebb lénynek van. 
Az Isten felelete tehát máskép így 
hangzik: én az élő, gondolkodó lény 
vagyok I Ugyanekkor még közelebbről 
is megvilágítja saját lényét. Emlékez
teti a népet Izrael történetére. Ez a 
történet megmutatja, hogy ő kicsoda: 
Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Is
tene. „Ez az én nevem mindörökké“ 
és az én emlékezetem nemzetségről, 
nemzetségre (II. Mózes, 3, 15.). És 
ebből a feleletből megérthették, hogy 
kicsoda az Isten. Hatalmas uralkodó, 
ki segítő karral vezeti népét, de meg
korbácsolja az akarata ellen vétke
zőt. Később határozott nevekben is 
megjelölte az Úr az ő személyét és 
lényét.

A névnek tulajdonképpen ez a fel
adata. Közelebbről megjelöli a tár
gyat, vagy személyt, hogy a név
nek puszta említése élőnkbe állítsa 
azt, amit, vagy akit azzal a névvel 
felruháztunk. De név és név között 
nagy különbség van. Az emberek 
neve például csak külsőség. Adhat
nak nekik akárminő nevet, az lelki
világukat át nem alakítja. Kegyes 
név mögött rejtőzhetik gonosz szel
lem. Azt mondjuk, nem baj I Ha az 
embereket meg akarjuk ismerni, nem 
a nevüket, hanem beszédüket, csele- 
kedüket, életüket vizsgáljuk s ezek 
segítségével ismerjük meg őket.

Egészen máskép van ez az isten
nél I Őt magát nem láthatjuk Előt
tünk az ő személye munkáiban jele
nik meg. Egy-egy nevében nemcsak 
üres szót találunk, hanem az ő mű
ködése egy-egy körének összefogla
lását. Azt, hogy kicsoda ő, azt, hogy 
mit tesz, nevei mutatják. Az ő neve 
tehát nem oly közönséges dolog, 
mint az ember neve, hanem ennél 
sokkal fontosabb. Az ö nevével elvá
laszthatatlanul összeforr az ö lényege. 
Midőn az ő nevét ajkunkra vesszük, 
feltárjuk az ő isteni lényét.

De hol vannak az ö nevei? Min 
denütt Akárhová tekintesz, minde
nütt egy szól hozzád: az Isten neve. 
Néma éjjel, sötétlő égbolton, a csil
lagok ezre mint aranybetük sora 
tündökli az ő nevét, hasadó hajnal
kor a virágon, fűszálon rezgő har- 
matcsepp az ő nevét ragyogja. A 
messze róna távolba vesző egyhan
gúsága, a bércek zordon, vadon tája 
megszólal és róla beszél. A csobogó ' 
patak együgyü beszéde, a zajgó ten

ger hullámverése, egyet mond: az
Isten nevét. Mindegyik azt mondja: 
az ő neve teremtő.

Mikor a nap első sugarára oszlik 
az éj, mikor a verőfény tengerében 
megfürdik a zöldelő vetés, életét ki
fejtve erejét fejlesztve, mikor a rügy
ből virág, a virágból gyümölcs lesz, 
egy minden évben megújuló csodát 
állítván az ember szeme elé, meg
szólal az örök titok, s megsúgja az 
Isten nevét: ő a gondviselő.

Tekintsünk az emberiség történetére. 
Népek küzdelmében, a haladás és 
hanyatlás végtelenbe kígyózó hullám
vonalában, megértjük a tökéletesedés 
törvényét: ez az Isten neve. Az em
berek cselekedetei közül kiérezzük a 
magasabb erőket. Romok, csalódások, 
szenvedélyek és törekvések közt meg
látjuk az Isten kezének csodálatos 
nyomát. Az Isten nevét. Az ő neve: 
világkormányzó.

Vessünk egy pillantást saját lel
kűnkbe. Örökkévaló hatalmat találunk 
ott is, neve: lelkiismeret. Jóra biztat, 
gonosztól óv. Jó cselekedetet jutal
maz, gonoszságot büntet. Mi ez a 
hatalom mi bennünk ? Honnan jött ? 
Hol van az a forrás, melyből az igaz
ság védelme ered ? Ki irta a szívekbe 
a törvény betűjét, ki adta belénk a 
lelkiismeretet, hogy vádoljon vagy 
mentsen, de mind két esetben bi
zonyságot tegyen az Istenről ? (Róm. 
2, 14 — 15.) A lelkiismeret munkájá
ban is megértjük Isten szavát. Jutal
maz büntet, áld, ostoroz, de mindíg- 
mindíg egyet mond: az Isten neve: 
szentség és igazság!

Életünk könyve is sokat beszél az 
Istenről. Sok sora aranybetükkel van
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írva. Boldogságról tiszta örömről be
szél. De sok sora fekete betűket 
állít egymás mellé: gyászról és fáj
dalomról beszél. Panasztalan fájdal
mak, éjszakai virrasztások ébrednek 
fel lelkűnkben. Felszakadnak a sajgó 
sebek s a könnypatak ágya újra meg
telik. De életünk könyve tovább be
szél. Arról a bánat oszlató, felemelő

erőről, arról a könnyet-szárító, sóhajt 
némító hatalomról beszél, melyet 
számunkra az Isten neve jelentett. 
És beszél arról a legnagyobb szere- 
tetről, mely lenyúlt hozzánk, hogy 
minket bűnbe merült szegény embe
reket magához emeljen egy új élet, 
a megváltás birodalmába. Életünk 
minden tanulsága egy-egy betű lesz.

Összeállítjuk, ez az Isten neve: — 
szeretet I Az Isten nevei: teremtő, 
gondviselő, világkormányzó, szentség, 
igazság, szeretet. Mindegyik több a 
puszta névnél, mindegyikben benne 
van az Isten lényege. Ezt az isteni 
lényeget kifejező névvel szemben 
kérjük az imádságban, hogy az szen
teltessék meg. F olytatjuk .

A z e g y h á z  k öréb ől.
Gyászrovat. Gyurátz Ilonka, Gyurátz 

Ferenc dunántúli püspök unokahuga, nagy
bátyja házában, rövid szenvedés után 10 
éves korában elhunyt. A kegyelem Istene 
vigasztalja az elhunytért gyászoló szíveket.

Esküvő. Németh Sándor kötéséi (So
mogy m.) lelkész ezévi október 12 én ve
zette oltár elé áz ottani templomban Kiss 
Margitkát, Kiss Ödön ügyvéd és földbirtokos 
leányát. Az esketest a vőlegény nagybátyja 
Németh Pál vései espereslelkész végezte. 
A jó Isten áldása kisérje az ifjú párt közös 
életutján.

A sárszentlőrinci ev. gyülekezet leg
utóbbi jótékonysága: rokkantak segélye
zésére gyűjtés 7710 K, feldúlt határmenti 
falvak felépítésére 114-10 K, a székesfehér
vári Vöröskereszt egyletnek 600 K értékű 
élelem. Tanítói árvák javára most folyik a 
gyűjtés.

A magyarszombathelyi gyülekezet az el
pusztult kárpáti felvak felépítésére 12O70 
koronát, a rok ant katonák részére 67'30 
koronát gyűjtött. Havonként egyszer per
selypénzét a hadi foglyok gyúmohtására 
küldi.

Bakonybánk—Magyarszombathely filiája 
a kárpáti falvakra (összes lélekszám 130) 
36 koronát gyűjtött, a rokkant katonáknak 
9’70 koronát gyűjtött.

Ászár, a másik filia, a kárpáti falvakra 
16'60 koronát, a rokkant katonáknak 8'56 
koronát gyűjtött.

A szendi ev. gyülekezetben a kárpáti 
falvak felépítésére a következő adományok 
folytak be : Színak János 16 K, Piri Károly 
15 K, Magyar József 8 K, Színak Zsófia 5 
K, Kovács Eszti, idősb Marthon Lajos, 
Marihon István 4—4 K, Pintér János, Pin
tér Pálné, Kozits Lászlóné, Matisz János, 
idősb. Adorján Lajos, Marthon Lászlóné, 
özv. Színak Sándorné 3 —3 K, Hánzli Már
ton, Matisz Márton 2‘40—2 40 K, Omischl 
Kálmánná, özv. Felső Istvánná, Szabó Jó
zsef, özv. Szabó Istvánná, Szabó Márton, 
özv. Bradák Istvánná, Nagy Ferenc 2—2 
K, Cser János 180 K, Czombál Ádám, 
Csűri Jánosné 1'60—1 60 K, Csulák Sán
dorné, Marthon László 1 50—150 K, ifjú 
vintér János, Czombál János, idősb. Szabó 
Ckjos, 1-40—140 K, özv. Hánzli Istvánná, 
*ttlöp Istvánné, Matisz Sámuelné 1'20—1‘20 
K, özv. Vitek Sándorné 112 K, Nemes Etel, 
Voréb József, özv. Petrók Józsefné, özv. 
Clah Lajosné, Szabó Pálné, Novák János,

Szabó Józsefné, idősb Nemes Sándor, 
Somogyi István, Sokorai János, Felsó Ist

ván, özv. Nemes Mártonná, Csonka Rozá
lia, Horváth Sándor, Kiss Juli, Tóth Gyula, 
Szabó Sándor, Matisz Lajos, Nemes Mihály, 
ifjú Szabó Lajos 1—1 K, ifjú Marthon La
jos, Veréb Sándor, Cser Juliánná 80—80 f. 
Szemeti Mihályné, Kozits Lajos, Pongrácz 
Pálné 60—60 f. Nemes Lajos 56 f, Németh 
József 50 f, ifjú Nemes Sándor, legifjabb 
Nemes Sándor, özv. Mészáros Sándorné, 
Bürkóczy János, Krihó József,, idősb Szabó 
Pál, ifjú Adorján Lajos, Kozits János 
40—40 f, Süt István. 36 f, Csizmadia Sán
dor 30 f, Kozits Sándorné 28 f, Szabó 
Antalné, Németh József sz. 20—20 f.

Összesen : 140'52 K.
A nemespátrói evang. egyházközség 

a háború folytán az ellenség által feldúlt 
kárpáti falvak ujrafelépitésére gyűjtést esz
közölt, mely 48 70 K eredményezett. Ehhez 
járu ltak : a nemespátrói egyházközség 20 
koronával, Mesterházy Sándor lelkész 10 
koronával, továbbá: Szakáll Ferenc gond
nok 1 K, Bebők István gondnok 1 K, Dö- 
mötörfy (Boriska) Józsefné 2 K, Vajda Já
nos, Györffy János Gergely 1—1 K, Dömö- 
törfy Istvánné B, Dömötörfy (Andor) Jó- 
zsefné, Györffy (Gergely) Józselné, Bebők 
(Dániel J.) József 60—60 f, Szmodics (Ber- 
nát) Józsefné 50 f, Szmodics György, Pá
pai Mihályné, Györffy (Peti) Józsefné, Dö
mötörfy (Balog) Mihályné Fischer Pálné, 
Szakáll (Gergely) Samuné, Szmodics István, 
Bebők (Dávid J ) Józsefné, Dömötörfy (ósz) 
Józsefné 40—40 f, Dömötörfy (Bebők Gyura) 
István, Szakáll (Sándor) Ferencné, Györffy 
Józsefné, Holoda János, Szakáll (Gergely) 
Józsefné, Bebők (Dávid) Györgyné, Szakáll 
(Pál) József 30 f, Bebők (csikós) Erzse, 
Szakáll Sámuel, Bebők Ferenc ifj. Szakáll 
(Sánta) Sándor, Györffy (csonka) Perenc, 
Kermann Jánosné, Szakáll (Istók) Ferenc, 
Dömötörffy Lidia, Dömötörffy (Bálint) Fe
rencné, Dömötörffy (Bálint) József, öreg 
Szakáll (Baka) Ferenc, Fekete (Sándor) Jó
zsef, Fekete Józsefné, Dömötörffy Jánosné, 
Varga István, Dömötörffy (Bebők Gy.) Ist
vánné, Dömötörfy (Balog) Jánosné, Dezső 
Istvánné, Bögri Józsefné, Szmodics Mihályné 
20—20 f, Györffy József 10 fillérrel. — Az 
összeg az esperesi hivatalhoz küldetett be.

Itthonról.
A magyar képviselőház november vé

gén fog rövid ülésszakra összeülni.
Orosz nőkatona — magyar fogságban. 

A napokban az egyik orosz fogoly transz
porttal sebesülten a komárom-uivárosi 
barakk-kórházba ju to tt egy 19—20 év

körüli orosz fogoly, akiről kiderült, hogy 
leány. Kihal gatása közben elmondotta, hogy 
férfiruhában már több, mint egy év óta 
harcol különböző harctereken. Az orosz
lengyelországi harctéren ju to tt fogságba, 
ahol a balkarján megsebesült. Az elfogott 
nőkatona középiskolát is végzett, s a fog
ságban igen jól érzi magát.

Akinek nyolc fia van a háborúban. 
Adorján Márton Sárdközségbeli, Marostor- 
damegyei székely gazdának nyolc fia és a 
a veje küzd a harctéren. A honvédelmi 
miniszter meleg sorok kíséretében jutalmat 
küldött Adorjánnak.

Arany- és ezüsttárgyak beváltása. A
nemzetközi fizetések eszközlésénél a nemes 
fémek tudvalévőén rendkívüli jelentőséget 
nyertek a háború folyamán. Hazafias cse
lekedet a fémeknek a beszolgáltatással való 
gyarapítása, mert az arany és az ezüst az 
állam kezében igen fontos közgazdasági 
föladat teljesítésére használható föl.

Éppen azért mindenki, akinek a birtoká
ban nélkülözhető arany- és ezüsttárgyak 
vannak, a közérdeknek tesz szolgálatot, ha 
e tárgyait megvételre a kincstári fémbeváltó 
hivataloknak ajánlja föl. A beváltás oly 
árért történik, ami az arany és az ezüst 
normális árát fölülmúlja s amennyit a h á 
ború után nem lehet majd többé ezekért 
a tárgyakért kapni.

Fémbeváltó hivatal van Budapesten 
(Főfémjelzö és Fémbeváltó Hivatal, V., 
Sas-utca 11.), Abrudbányán. Nagybányán 
és Zalatnán. De beváltja az arany- és ezüst
tárgyakat a körmöcbányai pénzverő hivatal 
is A beváltott tárgyakat beolvasztják, ki
választják belőlük a belekevert nem nemes 
fémeket.

A zsiradék árának maximálása. A
legutóbbi bécsi közös minisztertanácson a 
közélélmezéssel összefüggő gazdasági ügye
ket is tárgyaltak s elhatározták, a szalonna 
és a zsír árának szabályozását. A szabá
lyozás Magyarország és Ausztria területén 
egységesen fog megtörténni.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Fölrobbantott amerikai puskapor

gyár. Pennszilvániában az Aetna puska
porgyár, amely muníciót készített a szövet
ségeseknek, a levegőbe röpült. Négy ember 
meghalt és kilenc megsebesült. Hír szerint 
előre megfenyegették a gyárat, hogy ha a 
municiógyártást nem szünteti meg, a leve
gőbe fogják röpíteni.

Kolera és tífusz Gibraltárban. A gibral- 
tári kórházak tele vannak a Dardanelláknál
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megsebesült katonákkal, s tífuszbetegekkel. 
Ez utóbbiaknak számát tizenötezerre be
csülik.

Amerikaiak almaküldeménye a har
coló katonáknak. Az Egyesült Államok 
minden részéből gyümölcstenyésztők és 
kereskedők bizottságot alakítottak, amely 
nagy almaküldeményt fog külön hajón 
Európába szállítani oly célból, hogy Eu
rópa minden hadviselő államának minden 
katonája a lövészárokban és a kórházak
ban egy-egy almát kapjon. Mi hálával 
fogadjuk a katonáinknak szánt almát, de 
mégis az almánál jobban szeretnénk, ha 
az amerikaiak nem szállítanának annyi 
acélgolyót és srapnellt. Inkább lemondunk 
az almáról is !

Egy millió menekült Pétervárott.
Szentpétervárott, Moszkvában és a többi 
orosz nagyvárosban most már igazán nem 
tudnak mit kezdeni a fenyegetett orosz 
vidékek menekültjeivel. A pétervári lakos 
ság száma egy millióval növekedett és a 
lakosságszaporodás következtében az élel
mezés kérdése válságossá vált.

Srapnelgolyó a szívben. Egy münkheni 
orvosi szaklap mondja el az alábbi esetet:

Két német orvos egy húsz éves gráná
tost kezel, aki februárban a keleti harc
téren lövést kapott a májtájékon, amikor 
rohamra ugrott s az oroszok srapnelesőt 
zúdítottak az eltőtörő harcosokra. Ájultan 
rogyott össze és 14 napig feküdt eszmélet
lenül a tábori kórházban, míg aztán a 
hamburgveddeli hadikórházba vitték. A fil- 
lérnagyságu seb hamarosan meggyógyult. 
Egy későbbi Röngten vizsgálatnál fölfedez
ték az orvosok, hogy a szivtájékon egy fe
kete srapnelgolyó a szív minden mozdu
latát követi s azzal együtt mozog. E sze
rint föl kellett tenni, hogy egy srapnellövés 
a johb szivkamra tájékát is érte. Mivel ké
sőbb semmi rossz hatás sem mutatkozott, 
elhatározták az orvosok, hogy a golyót el
távolítják. A mellüreget felnyitották, a szív
zacskót fölvágták s a szivet kivették. Rög
tön megérezték, hogy a jobb szivrészben 
egy kemény, el nem mozdítható tárgy van. 
A szivizomzatot fölvágták, kivették gyor
san a golyót, mialatt erős vérsugár szök
kent elő. A legnagyobb gyorsasággal be
varrták a sebet, mire a vérzés megállt. 
A szívet visszatették helyére. A páciens a 
beavatkozást egészen jól állotta ki s már 
négy hétre a nehéz operáció után elhagy
hatta az ágyát. Nagyon érdekes hogy jutott 
a szívbe a golyó. Á 12 gram nehéz golyó 
az előrerohanó embert balról fönn találta 
s a balvállán végigcsuszva, keresztülfurta 
a ruhát és a patrontáskába ütödve a máj
tájon fúródott a testbe. A golyó az alsó 
vénába utat talált s a véráramlás besodorta 
a szívbe, ahol megakadt. Ez az eset mu
tatja, hogy az orvosok a legnehezebb ese
tet is megtudják gyógyítani.

Az elesett katonák sírja. Egyik napi
lapunkban olvassuk a következőket: A
németek, akik mindenre gondolnak, meg
ható gyöngédséggel gondoskodnak az ele
sett harcosok sírhelyének megóvásáról is. 
Ma olvassuk az egyik német lapban, hogy 
amennyire a háború zavarai és változatai 
között csak lehetséges, a csapatok mindig 
igyekeznek szép és méltó sírhelyet találni 
elesett bajtársaik számára, azután azzal is 
törődnek, hogy a sírokat kellő gondozással 
megóvják s fölismerhetővé tegyék a bennük 
nyugvó hősök rokonai és hozzátartozói 
számára. Mind a katonai, mind pedig a

polgári hatóság oly intézkedéseket tett, 
amelyek révén biztosította a sírok fennma
radását. A többi közt nemcsak pontos föl
jegyzéseket, hanem rajzokat és térképeket 
is készítettek a sírokról s mindenütt lehető 
pontossággal megállapították az elföldolt 
harcosnak nemcsak nevét, hanem a csa
patát is, amelyhez tartozott, hogy ezzel is 
megkönnyítsék fölismerését és megtalálását 
a szülei, testvérei, rokonai számára. De 
nemcsak a saját elesett harcosairól gon
doskodnak ekképpen a németek, hanem az 
ellenséges katonák sírhelyéről is Megható 
kegyelet ez. De meg kell említenünk, hogy 
a magyar csapatok és egyáltalán a mieink 
is — amint értesülünk — megrázó és föl
emelő gyászszertartással temetik elesett 
hőseinket.

A H arangszó perselye.
A H A RA N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 614 92 korona.

Ábel Miklósné Bács Kula 2 50 K, Bokor 
Károly Czelldömölk 50 f, Németh Mihály 
Győrikrény 50 f, Eőri János huszár a harc
térről 50 f, Szkok Andor Lipárt l -50 K, 
özv. Oppel Károlyné Keszthely 3'50 K, Ta
kács Juliska Czák 3 K, ifj. Györgyi Sán- 
dorné Meszlen 4 K, Stócz Györgyné Lajos- 
komárom 50 f. Összesen 631 42 K.

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Ev. nőegylet Sobor 14 korona.

Helyreigazítás. Legutóbbi kimutatásunk 
alkalmával a kárpáti falvak felépítésére 
gyűjtött összeg kimutatásából véletlen ki
maradt Rábaszentandrásról Gulyás József 
alsó 1 korona adománya, mit ezennel pót
lólag Közlünk.

Sz. L. Tatrang. Az előfizetés teljesen 
rendezve van, a most beküldött 2 50 koroná
val, mit a most folyó VI. évfolyamra köny
veltünk el. Szív. üdv. — P. S. Szentes. A 
küldött 20 koronát köszönettel vettük s ezzel 
az előfizetés a VI. évfolyam végéig rendezve 
van. Köszönet és szívélyes üdvözlet. — F. 
R. Léva. A most beküldött 2-50 koronával 
az idősb F. Gy. nevére az előfizetés a VI. 
évfolyam végéig ki van egyenlítve. A múlt 
évfolyamra is be volt küldve az előfizetés, 
úgy, hogy semmi hátralék sincsen. — B. K. 
Budapest. Nem értjük mi az oka, hogy 
édes atyja oly rendetlenül kapja a lapot, pe
dig listánkon helyesen fel van véve a címe. 
Az elmaradt példányokat pótoltattam, szíves
kedjék tudatni most már rendesen megy e a 
jelzett címre ? — özv. O. K.-né Keszthely. 
Köszönettel vettük a küldött 6 koronát, mely
ből 2-50 koronát a most folyó VI. évf. előfi
zetési díja képpen könyveltük el s a többit, 
— hátralék nem lévén, — jelen számunkban 
nyugtázzuk a Hszó perselyében. Előfizetése 
most a VI. évfolyam végéig rendezve van. — 
Többeknek. Azok, kik esetleg tévedésből 
vagy a póstaforgalom miatt valamelyik számot 
nem kapták meg, tudassák, hogy a hiányt 
pótolhassuk.

Olvassátok a bibliát.

okt.
T)

Zsolt. 119., 105.:
Hol b ib lia  a házban n lnos, 
H iányzik o tt a legfőbb kínon. 
Tanyát a  sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

24. vasárnap, Példbesz. 30, 1—14.
25. hétfő, „ 31, 10—31.
26. kedd, Predik. könyve 1.
27. szerda, „ 2, 1 -  14.
28. csütört., „ 2, 15—26.
29. péntek, ,  3, 1—13.
30. szombat, » 3, 14—22.

Legújabb.
„ Csendes hangok a háború zajábanu 

beszédek és imák az itthonmaradot- 
tak, a szenvedők és aggódók vigasz
talására. Irta: Vidovszky Kálmán
főgimn. vallástanár Békéscsabán. (II. 
kötet.) A szerző 1 K  50 fillér bekül
dése után bérmentve küldi meg e 
művet, az első kötetét pedig (míg a 
készlet tart) 1 koronáért. 2—5

Pályázat.
A nemeskoltai ev. gyülekezet he

lyettes tanítót, vagy tanítónőt keres. 
Fizetése a lakáson kivül havi 100 
korona. Az állás mielőbb elfoglalandó.

1—2

Pályázat.
A nagybarátfalui (Győr vm.) evang. 

anyagyülekezet helyettes tanítót, vagy 
tanítónőt keres. Fizetése: havi 80 
korona és bútorozott lakás, fűtéssel. 
Az állás mielőbb elfoglalandó. Ki s s  
S a m u  lelkész. 1—2

Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon egy gépmester 

tanuló felvétetik.

Wellisch Béla
könyvkiadóvállalata

S Z E N T G O T T H Á R D  (Yasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy; 
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, szám adás' 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  eg és 2  évre közvetlen küldéssel 2 korona  5 0  fillér, csopo rto s küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a  szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Ünnepi ének. (Vers.) — Mészáros István: Reformáció. — Baliko Lajos: Gróf Bethlen Kata — Dávid János: A 
muszkakapiíány szive. — Tanítók árváiért I Kapi B éla: A láthatalan kéz. (Elbeszélés.) — A világháború eseményei. — Ország-

Világ. — A Harangszó perselye.

■ a
Ünnepi ének.

Gusztáv Adolf csatadala.

Ne csüggedj el kicsi sereg,
Bár egész föld tör ellened 
Gyülölség fegyverével I 
Ne félj, dühe el nem tipor,
A Lélek ellen földi por 
Harcolhat, de mit ér el?
Bízzál, az Úr veled leszen,
Se vad boszu, se félelem 
Nem árt igaz ügyednek I 
Ő áll melléd, ha jön a vész, 
Megtart, a harc bármily nehéz, 
Pokol sem győz feletted.
Az Istené a hatalom 
A mennyen, földön, poklokon, 
Karja meggyőzhetetlen I 
Ki ő vele tusára száll,
Mit ér a kard, sok kopjaszál 
Az ő hatalma ellen I
Ne hagyd el árva nyájadat, 
Jézus, harcolj velünk magad, 
Reményünk napia kelj feli 
Benned bíznak te híveid,
Karod bizonnyal megsegít,
S áldunk vidám lélekkel I 
(Altenburg Mihály f  1640.) K S.

R eformáció.
I r t a: Mészáros István.

A reformációi emlékünnepet bele
állítottuk többi ünnepeink sorába. 
Október 31-ike minden esztendőben 
elhozza magával. Most is itt van újra. 
A legelső dolog, amit ezen az ünne
pen tenni sz-' mk, az, hogy a szent
beszéd laka , tta ihlet hatása alatt 
visszaszállur, , mi nagy Lutherünk 
korába. Végi, ézzük zárdái vívódá
sát, elkísérjük ómai útjára. Megál
lunk néhány pe. ere a vittenbergi vár
templom előtt s olvassuk a 95. tételt; 
azután elmegyünk Wormsba, végig
nézzük, végigélvezzük azt a hatalmas 
jelenetet, mely e szavakkal végződött: 
Itt állok, másként nem tehetek, Isten 
engem úgy segéljen! Azután felujul- 
nak lelkűnkben a magyar reformáció 
jelenetei. Megborzadunk a törvény 
szavaira való emelékezésnél: Luthe- 
rani comburantur! (A lutheránusok 
égettessenek meg I) Hallgatjuk a 
máglyalángokból előtörő, a gályarab
ságot megkönnyitő éneket: Erős vár 
a mi Istenünk! Még valamit teszünk ! 
Hálát adunk Istennek, hogy a hitja
vítás munkáját diadalra segítette.

A reformáció megünnepléséhez ter
mészetesen ez, a nagy időkre, a nagy 
emberekre való visszaemlékezés 
hozzátartozik, de magában véve nem 
elégséges. Mi volt a reformáció ? Is
ten leikétől vezérelt férfiaknak az a 
törekvése, hogy a tiszta keresztyén- 
séget helyreállítsák. Régóta megvolt 
ez a törekvés a keresztyén egyház
ban, ámde a pápák vérbefullasztották. 
Aki a visszaélések ellen mert szólni, 
annak meg kellett halnia, „még ha 
maga Keresztelő Szent János lett 
volna is!“ Végre Lutherünknek sike
rült diadalra vinni a reformációt. Ha
bár szent harcának eredménye csak 
a keresztyénség egy részének meg
újulása volt, habár a másik rész to
vábbra is a pápaság lelkirabságában 
maradt, — mely császárok és kirá
lyok felett bíráskodott, az alattvalókat 
átokkal sújtotta, a szabad szót el
nyomta s a lelkiismeret szabadságát 
rabigába verte, — mégis ezt az ered
ményt nagynak, páratlannak kell 
mondanunk. Volt immár a reformáció
nak egyháza: az újjászületett evan- 
géliomi egyház.

És a reformációnak megünneplé
séhez a történeti visszaemlékezésen



122. h a r a n g s z ó . 1915. október 31.

kívül épen az tartozik, hogy felvet
jük a kérdést: milyen állapotban 
van ez a mi egyházunk, az evangéli- 
omi egyház ma ? Milyen tagjainak 
lelkiélete ? Krisztust követik-e ? Krisz
tust szeretik-e? Intézzük csak magunk
hoz ezeket a kérdéseket, s ha őszin
ték akarunk lenni, bizony be kell is
mernünk, hogy megújulásra van 
szükség; megújulásra hitünkben, val
lásos buzgóságunkban és erkölcseink
ben. Nemcsak arra kell rámutatnunk, 
mi helytelen, mi evangéliomellenes a 
római egyházban, hanem meg kell 
látnunk, hogy mit kell tennünk mint 
evangélíomi egyháznak. Nem elég, 
hogy megszóljuk a pápistát, mert 
vakbuzgó, hanem magunknak igaz 
kegyességre, józan buzgóságra kell 
törekednünk. Nem elég, hogy kárhoz
tatjuk a római tábor türelmetlenségét, 
hanem legyen meg bennünk az evan
gélikus öntudat. Nem elég csak azt 
hangoztatnunk, hogy nekünk nem 
kell deák nyelven mondott misét hall
gatnunk, melyből semmit nem értünk, 
hanem szeressük is hallgatni és meg
tartani az anyanyelvűnkön hirdetett Is- 
ienigét. Nem szabad megelégednünk 
azzal sem, hogy setétben járóknak, 
tévelygőknek, papoktól félrevezetet- 
teknek mondjuk azokat, kiknek átok 
terhe alatt tiltva van az írás olvasása, 
hanem olvassuk is, tudakozzuk is az 
írásokat, mert azok tesznek bizony
ságot a Krisztusról. Az sem elég, ha 
kicsinyítjük, ócsároljuk a pápát, ha
nem kell, hogy igazán szeressük az 
Úr Jézust, ki velünk van minden na
pon a világ végezetéig. Nem kell 
szentekhez fohászkodnunk, de annál 
inkább forduljunk az egyedüli közben
járóhoz, Jézushoz s annál buzgóbban 
imádjuk az Istent lélekben és igaz
ságban. Nem kell parancsszóra imád
koznunk, nem kell kiszabott imákat 
elmondanunk, de annál inkább ösztö
nözzön saját szivünk, saját gyengesé
günk és szükségünk az imádkozásra. 
S ha ezeket a kötelességeket tekint
jük, amelyek evangeliomi keresztyén- 
ségünkből folynak, amelyeknek telje
sítésére a Krisztus szeretete kötelez 
bennünket, mennyi mulasztást, meny
nyi nemtörődömséget látunk! Meny
nyire szégyelnünk kell magunkat, 
mikor az emlékek felidézésénél ős
apáinkra gondolunk 1 Azok üldöztetve, 
szabadság és jószágvesztés dacára is 
virágzó evangélikus hitéletet terem
tettek; azok megőrizték és nem ta
gadták meg evangélikus öntudatukat 
a világ és a pápás egyház hatalmasai 
előtt sem ! Hol van a mi hitéletünk 
ázokétől?! Mennyire meglanyhult a

régi evangélikus szellem ? I
Ha egyházunk minden híve meg- 

érezvén az e kérdésekben rejlő szemre
hányást, ha fájdalmat érezvén egy
házunk térvesztése és a régi jó evan
gélikus szellemnek meglanyhulása 
miatt, ma az évfordulón, az emlékek 
felidézésének hatása alatt az az erős 
elhatározás kél szíveinkben, hogy 
meg kell Újulnunk hitünkben, vallásos 
buzgóságunkban, erkölcseinkben, és 
ezt a megújulást nemcsak elhatároz
zuk, hanem azonnal megkezdjük, 
folytatjuk és be is végezzük, akkor 
ma október 31 én méltóan ünnepel
tünk és a jövőbe is bizakodva tekint
hetünk.

Ah a jövőbe! És most ez egyszer 
ez a szó igazán nem üres szólam 
az ajkunkon I Mert most mindenki a 
jövőbe néz, a jövőre gondol. És e 
jövő alatt a világháború lezajlása 
után elkövetkező időket értjük. Hogy 
ez a jövő mit hoz reánk, hogy ezek 
az idők mit tartogatnak számunkra, 
azt nem tudhatjuk. De annyit tudunk 
és az megnyugtat bennünket, hogyha 
megújul a mi evangélíomi egyházunk 
hitében, vallásos buzgóságában és 
erkölcseiben, akkor a jövő munkájá
ból is kiveheti az őt megillető részt 
és sikerrel végezheti Isten rendelte 
hivatását: az ember földi boldogsá
gának és örök üdvének munkálását.

Bethlen Kata.
Irta: Balikó Lajos.

Mikor Dr. Luther Márton az 1521. 
esztendő tavaszán Wormsban meg
jelent, hogy 9 császár és a birodal
mi rendek előtt kihallgattassék, akkor 
Worms városának a reformációhoz 
szító polgárai — a hagyomány sze
rint — egy hársfát ültettek el, 
hogy ennek sorsa által mutassa meg 
Isten, vájjon az ügy, amelyet Luther 
képvisel, igaz-e, vagy pedig hamis. 
Ha a fa virul, fejlődik és megma
rad, akkor az annak a jele, hogy az 
ügy igaz és jó; ha pedig sorvad, 
fonnyad és elpusztul, akkor ez an
nak bizonysága, hogy a reformáció 
nem Isten szíve szerint való mű. S 
ime, a hársfa megfogant, sőt még 
manapság, majdnem 400 esztendő 
múlva is él és virul, jelezve, hogy a 
reformáció Istentől való voltságát em
berek meg nem semmisíthették. Ter
mészetes, hogy a százados fát vihar 
tépte, fergeteg tördelte, természetes, 
hogy nem egy ága elsárgult, letörik,

de a törzs ép és egészséges. A fa 
sorsa szemlélteti a reformáció egy
házának sorsát. Századok jöttek, szá
zadok mentek el, — vérnek és vas
nak, háborúságnak, vérontásnak, ke
serves szorongattatásnak századai, — 
amelyek az egyház fáját megtépték, 
de meg nem ronthatták. A fa áll és 
virul, és bízvást hisszük: állani is 
fog az idők végéig, mikor eljő az 
Ur, hogy új eget és földet teremtsen.

Vihar tépte meg a reformáció fá
ját nem egyszer. Nemcsak otthon, a 
hova Isten keze által eredetileg plán- 
táltatott, hanem minden más ország
ban is. hol ez az áldott fa az isteni 
gondviselés kegyelme folytán ked
vező talajra találván, fejlődésnek in
dult. Meggyőzően bizonyítja ezt a 
magyar reformáció története is. A 
mi drága magyar Sionunkat is ugyan
csak megszaggatta az évszázados vi
har, sok viruló ág le is törött róla — 
de azért Sionunknak fája él és áll. 
A pusztító vihar, a tomboló fergeteg1 
mely egyházunk fája ellen dühön
gött, természetesen nem kímélte meg 
e fának gályáit, és leveleit: az egyes 
híveket sem. Ezeknek a sorsa és az 
osztályrésze is csak az volt, ami a 
tápláló törzsé: üldöztetés, háborúság 
nyomorgatás. Az egyháztörténet 
akárhány olyan hithű evangélikus 
keresztyént emlit, aki hite miatt há
borúságot szenvedett. Egy ilyen buz
gó, sokat szenvedett, de a hitben 
soha meg nem tántorodott keresz
tyénnek élettörténetét akarom rövi
den elmondani s az élettörténet kere
tében néhány vázlatos vonással jel
lemét is megrajzolni a következő 
sorokban.

Ez a hőslelkü keresztyén nem a 
vezérek, a kimagasló egyéniségek 
közül való volt, hanem csak a köz
vitézek sorába tartozott. Sőt a „vitéz“ 
nevezet is csak átvett értelemben 
illik rá, mivel nem hadakozó, hanem 
béketürö egyéniség volt, aminthogy 
már neménél fogva is ilyennek kel
lett lennie. Ez a hőslelkü egyéniség 
ugyanis nem férfi, hanem nő volt, a 
mi azonban hithűségének jelentősé
gét nem csökkenti, sőt ellenkezőleg 
növeli és fokozza azt. Nő léttére is 
jó vitéze volt a Jézus Krisztusnak, 
követte nagy mesterét a tűrésben, a 
hűségben, a keresztviselésben: a hi
tet és a jó lelkiismeretet mindvégig 
megtartva szép bizonyságát adta an
nak az igazságnak, hogy a keresz
tyén egyház körén belül nincsen kü
lönbség férfi és nő között. Mind 8 
kettő Krisztus megváltotta s mind
egyik hivatva van arra, hogy életé-

j
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ben megábrázoltassék a Krisztus. S 
annak a nőnek életében, kiről most 
emlékezni akarunk, valóban valóság 
lett és volt az Ur.

Ennek a nőnek neve gr. bethleni 
Bethlen Kata. Életének és jellemének 
megrajzolásánál a saját maga által irt 
életrajz szolgál forrásul, amely életrajz 
őszinteségénél és részletességénél fogva 
felette alkalmas arra, hogy bepillant
sunk ennek a sokat szenvedett, de 
mindvégig állhatatosan tűrő nőnek 
lelki világába.

Élete folyásának történetét — saját 
vallomása szerint — azért irta meg, 
hogy bizonyságot adjanak, milyen 
hatalmas az Isten irgalmasságának 
nagy ereje az emberi erötelenség- 
ben. Szenvedések és sok rendbeli sú
lyos megpróbáltatásának elbeszélésé
vel nem hivalkodni akar tehát, ha
nem Isten dicsőségét kívánja megmu
tatni s egyben a «saját sorsával vi
gasztaló példát is akar nyújtani azok
nak, akik hozzá hasonlóan keresztet 
hordoznak s rögös utón járnak. Az 
ő esete meggyőző bizonyság arra 
nézve, hogy Isten elviselhetetlen meg
látogatást nem bocsát senkire. Ha 
megpróbálja is földi gyermekeit, de 
meg is erősíti őket, ha megostoroz
za is az embereket, de irgalmassá
gával meg is gyógyítja a sajgó sebe
ket, úgy, hogy a hivő keresztyén 
olyan, mint a mózes csipkebokor, 
amely ég ugyan, de el nem ég, és 
meg nem emésztetik. Mivel pedig 
próba keresztviselés, háborúság és 
meglátogatás bennünket is ér s akik 
közöttünk a pálya kezdetén állnak, 
azokat is érheti s bizonnyal éri is, 
azért mindnyájunknak épüléssünkre 
és erősítésünkre szolgálhat az, amit 
Bethlen Kata tapasztalt és tanúsított.

Bonyhán (Erdélyben) született 1700 
november 25 én, mint gróf Bethlen 
Sámuel és Nagy Borbála istenfélő 
házastársaknak 7., utolsó előtti gyer
meke. Az 1744. és 1701 esztendők 
közöt'i időben kelettkezett életleirá- 
sában, amelynek második felében az 

1 elbeszélés fonalát ismételten megsza
kítja a kegyes léleknek Istenhez emel
kedő buzgó fohászkodása, a menny
béli nagy Isten iránt érzett őszinte 
hálával emliti, hogy „hozott pedig a 
felséges Isten e világra ép tetemek

kel, Krisztusra íundált igaz hitben és 
vallásban való s ez hazában szép 
rendben és méltóságban helyeztetett 
szülék által.“ Életére visszapillantva, 
örömmel vallja tehát, hogy az az 
isteni kegyelem, melynek áldását 
egész életében tapasztalta, már szü
letése idején is körülvette, mivel fő
rangú, módos, becsületes, mindenek 
felett pedig igaz hitben álló szülőket 
adott neki. — Vájjon ma napság, 
vájjon mi közöttünk hányán gondol
nak arra, hogy hálával tartozunk, 
azért, mivel nekik jó szülőket és igaz, 
a Krisztusra fundált vallást adott ?. .

Gyermek korának első idejében 
hűséges szülői szeretet környezte. 
Ez a boldog állapotban azonban nem 
sokáig tartott. Még nyolcz esztendős 
sem volt, amikor édes atyja elhuny
ta folytán fél árvaságra jutott. Atyja 
halálát említve, bánatosan jegyzi meg 
életirásában, hogy Isten őt az árvák 
seregébe zsenge korban beírván, je
lezte, hogy életének nagyobb részét 
árva sorsban kell majd töltenie.

Édesanyja nem sokáig viselte az 
özvegyi fátyolt. Mivel az özvegyeknek 
sorsa abban a háborús, mozgalmas 
korszakban felette terhes volt, má
sodszor is férjhez ment és pedig a 
kath. vallásu báró Haller Istvánhoz. 
A katholikus vallásu mostoha apa 
részéről könnyen az a veszély érhette 
volna a gyermek leánykát, hogy igaz 
hitétől eltántorítják. Ez a veszély 
azonban nem következett be. Haller 
István türelmes volt, mostoha leányát 
hite miatt semmiképen sem hábor
gatta. Ezt a körülményt is a gond
viselő Isten különös kegyelmének tu
lajdonította Bethlen Kata, mert élet
irásában ezt mondja: „az örökké ál
dandó Isten azt a jó lelkű urat úgy 
igazgatta, hogy nemcsak nem ellen
zetté azt, hogy vallásunkon való ta
nító legyen házában mellettünk, ha
nem maga gyermekeit is az által 
taníttatni kívánta. Szent kezeidet csó
kolom édes Atyám, ebben a te irgal
masságodra emlékezvén; óh mely 
csudálatosak a te cselekedeteid a ti
eid körül, az ő javukra mindenekben 
felsegélled az idvességre.“

A szülői házban csendes békes
ségben élt Kata mindaddig, mig nem 
a gyermekből viruló hajadon lett, az

1717. esztendő őszéig, amikor is éle
tének küzdelmes, szenvedéssel, há
borgatástól telt szakasza megkezdő
dött. Az említett esztendő havában 
ugyanis házasságra kellett lépnie mos
toha testvérével, gróf Haller László
val. Kellett, mert nem önként, ha
nem kényszerítésből tette meg. ő 
maga sehogysem akart beleegyezni 
ebbe a házasságba s atya-fiai, 
nevezetesen testvérbátyai is heve
sen ellenezték a tervezett frigykö
tést. De vájjon miért? Talán a vő
legény szegény, alacsonysorsu, kelle- 
meüen modorú, csúf megjelenésű volt ? 
Óh dehogy. Bethlen Kata maga 
mondja, hogy ez a házasság, mind 
férjem szép úri famíliájára nézve, 
mind pedig maga személyére nézve 
illendő és elegendő szerencse lett 
volna. De csak „volna“, mert volt 
egy nagy bökkenő. A mai nemzedék 
szemében ez jóformán egészen kö
zönyös ugyan, de akkoriban az ilyes
mit más szemmel nézték. Hiába volt 
a vőlegény — mai kifejezéssel élve 
— „jó parthie“, Bethlen Kata mé
gis irtózott attól a gondolattól, hogy 
életét hozzákösse és pedig annál az 
egy oknál fogva, mivel Haller László 
„idegen vallásu“ volt. A vallási kü- 
lömbség miatt Kata biztosra vette, 
hogy házas élete boldog nem lehet. 
„Ha a hites társak között nincs meg 
a kellő lelki egység, amelynek alapja 
a közös hit, az ugyanazon vallás, 
akkor az otthon békességes semmi
képen sem lehet,“ ez volt a gyermek- 
lánynál? meggyőződése, aminthogy ké
sőbb a keserves tapasztalat igazolta 
is ezt az eleve vallott meggyőződést. 
Gyenge erejének teljes megfeszítésé
vel tiltakozott tehát a tervbe vett 
szövetség ellen. Ámde hiába ellen
kezett. Édesanyja kényszerítésével 
szemben lehetetlen volt. Anyja egy 
este átadta a jegygyűrűt és megfe
nyegette, hogy vagyonából, szerete- 
téből, családjából egyaránt kitagadja, 
ha a gyűrűt meg nem tartja. A szo
rongatott hajadon sírva kérte anyját: 
ne ejtse kétségbe, ne engedje, hogy 
ilyen nagy kisértésbe essen, lelkiis
merete ellen való ez a házasság, már 
pedig nem tanácsos, hogy az ember 
lelkiismerete ellen cselekedjék.“ Le
ánya vergődését látva, az anya is

..
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megbánta, hogy beleegyezett a há
zasságba ; leányával együtt maga is 
zokogott, de adott szavát visszavenni 
sehogysem akarta. így tehát a le
ánynak a szülői tekintély előtt meg 
kellett hajolni. Mint engednlmes gyer
mek nem tehetett mást minthogy szót 
fogadott. Évtizedek múlva erre az el
határozásra gondolva, keserves szemre
hányással illette magát gyengesége 
miatt. Belátta, hogy ebben a dolog
ban is inkább Istennek és a lelkiis
meret szavának kellett volna engedni, 
mint az embereknek. Csakhogy ez a 
belátás későn jött. A házasságból 
származott sok-sok nyomorúságot ké 
sőbb megérdemelt büntetésnek tekin
tette, amellyel Isten azért sújtotta, 
mivel nem volt elég állhatatos. Nem 
az embereket, nem az isteni gond
viselést okolta tehát nyomorúságáért, 
hanem végeredményben önmagát. 
Csodálatosan mély felfogás ez, amely 
bennünket méltán megszégyenít. Mi 
olyan szívesen okulunk másokat: Is
tent, embereket, a viszonyokat és a 
körülményeket, csak arra nem gon
dolunk, hogy mi magunk szereztük 
magunknak ezt, vagy azt a terhet, 
amelynek igáját sóhajtva hordozzuk. 
Épen mivel a saját gyarlóságának 
tulajdonítja mindazt a keserűséget, 
amely házassága folytán érte, épen 
azért nem fakad miatta zúgolódásra 
Isten ellen, hanem ellenkezőleg, áldja 
és magasztalja az irgalmas nagy Is
tent, aki őt a nagy kisértésben el
veszni nem hagyta.

Más leánynak a menyasszonyság 
a legboldogabb időszak, más meny
asszony óhajtva, szívrepesve várja 
ezt a napot, amely vőlegényével 
mindörökre egyesíti. Bethlen Katának 
azonban rettegés volt az, ami más
nak biztató reménység. Félt és irtó
zott ettől a szövetségtől s épen ezért 
titkon azt remélte, hogy valamiképen 
majd csak abban marad. Számított 
arra, hogy édesanyja talán mégis 
csak meggondolja magát, vagy hogy 
vőlegénye mond le róla, vagy hogy 
vőlegénye rokonai akadályozzák meg 
a házasságot, amely épen a meny
asszony vallása miatt nekik sem volt 
Ínyükre. A Haller rokonság keresztül 
is vitte, hogy a róm. kath. püspök 
egy tiltó rendeletet bocsátott ki, amely
ben az ország területén lévő minden 
egyházi személynek meghagyta, hogy 
a jegyeseket összeadni ne merje, ki
véve ha a menyasszony az egyedül 
üdvözítő római hitre tér át. Mivel 
pedig Bethlen Katának erre épen 
semmi hajlandósága sem volt, azért 
a püspök rendeletét ismerve, már-már

remélni kezdte, hogy a gyűlölt há
zasság igáját nem kell magára ven
nie. Reménysége azonban hiúnak 
bizonyult. Haller László mindent el
követett, hogy Katát feleségül nyerje. 
Minthogy egyenes utón célhoz jutni 
nem birt, görbe ösvényre tért. Vélet
lenül házába vetődik egy udvarhelyi 
barát, akitől kerülő utón kivette, hogy 
a püspök tiltó rendeletét nem ismeri. 
A barát tudatlanságát felhasználva, 
felkérte, hogy menyasszonyával adja 
össze. A mitsem sejtő barái termé
szetesen szívesen vállalta a megtisz
telő megbízatást. Hevenyézve meg
tartották tehát az esküvőt, nehogy a 
készülődésnek hire menjen és a püs
pök tilalmát valaki a barátnak tud
tára adja. Az esketés katholikus 
szertár tás szerint ment végbe, a 
menyasszony azonban az esküt csak 
kihagyásokkal mondta el, kihagyott 
t. i. minden olyan kifejezést, amely 
reformátás hite ellen való volt. A 
menyasszony az egész szertartás alatt 
olyan volt, mint az alvajáró. Amikor 
már a lakodalom folyt, akkor sem 
tudta elhinni, hogy igaz, ami történt: 
gonosz álomnak vélte, amelyből ha
marosan felébred. — Az esküvő előtt 
a jegyesek egyezséget — contraktust 
— kötöttek, melynek értelmében a 
házasságból születendő gyermekek 
vallás tekintetében nemük szerint 
követik szüleiket, vagyis a fiuk kat- 
holikusok, a leányok pedig reformá
tusok lesznek. Ez a szerződés, vala
mint a vőlegény ígérete, hogy jegye
sét házassági együttélésük ideje alatt 
hite miatt háborgatni nem fogja, 
annyira, amennyire megnyugtatta 
Bethlen Katát, mert ez természetesen 
eszébe sem ötlött, hogy jöhetne olyan 
idő, mikor férje ígéretét megszegi s 
amikor a törvényesen létrejött szer
ződést semmisnek tekintik.

Foly tattuk .

A muszka kapitány szive.
Irta: Dávid János tanító,

egészségügyi őrm ester.

A harctéri napi jelentésekben sok
szor olvashatjuk, hogy az ellenséges 
tüzérség nem veszi figyelembe a 
genfi egyezmény jelvényét, a vörös- 
keresztet ; sőt gyakran épp azt a 
helyet választja tüzelési gócpontul, 
ahol a zászló leng. — 14 hónapos 
harctéri élményeimben, melyet a 
vöröskereszt szolgálatában töltöttem 
el az első vonalban, láttam, sőt 
sajnos elég gyakran tapasztaltam is 
ugyanezt. De azért voltam szemtanúja

néha-néha az ellenkezőjének is. A 
többi közül magasan kiemelkedik az 
alábbi megkapó és szép eset:

A múlt év karácsony táján tör
tént. Több mint egy hete nyomtuk 
a muszkákat a N . . .  folyó irányában. 
Az ellenség azonban a folyó innenső 
partján keményen megvetette a lá
bát. Nem akart engedni. Támadása
inkat visszautasította. Egyik ködös 
reggel ezredünk parancsot kapott, 
hogy támadja meg az ellenséget, s 
vesse át a folyó túlsó partjára.

Hét óra körül kezdődött a táma
dás, melyet hatalmas tüzérségi elő
készítés előzött meg. A fiuk elszánt 
rohamra mentek, melynek eredmé
nye: az ellenség a folyó túlsó olda
lára menekült, számos foglyot hagy
va kezeink között, s a szemközti 
magaslatokon igyekezett magát beásni.

Természetes, a dicsőség áldozatot 
is követelt. Elég sokan sebesültek 
meg. A sebesültek ellátása a ködben 
csaknem veszélytelenül folyt. Szor
galmasan dolgoztunk. 9 óra körül 
azonban felszállt a köd, pedig még 
a folyó innenső oldalán elhúzódó sík 
réten, hova az ellenséges rajvonal 
gyönyörűen belátott, s lelőhetett min
den mozgó alakot; feküdt néhány 
súlyosabb sebesültünk. Otthagyni 
őket estig nem lehetett. — Ezredor- 
vosunk kiadta a parancsot, hogy az 
összes sebesült vivők, s járőrvezető 
altisztek, hordágyakkal azonnal men
jenek ki, s a még ottlévő sebesülte
ket szedjék össze, lássák el s hoz
zák be a segélyhelyre. Elbúcsúztunk 
egymástól s elindultunk. Biztosra 
vettük, hogy ez útról kevesen fo
gunk élve, vagy épen visszajönni. 
Keményen tombolt a harc. A két 
szemköztnéző rajvonal erősen tüzelt 
egymásra, hogy megakadályozza mind
két félnek az alapos beásásra való 
igyekezetét. — Saját rajvonalunktól 
körülbelől 500 lépésre elterülő falu 
házainak falán sűrűén egymásután 
csattant az eltévedt robbanó golyók 
beütődése.

Libasorban mentünk kifelé, ágy
ágy után. A falu szegélyére érve, a 
jó Istenhez fohászkodtunk, tőle kér
ve segítséget nehéz munkánkhoz. 0, 
aki oly sok rettenetes időben velünk 
volt, megőrzött ezer veszély közt is, 
most is megsegítheti És megsegített!

Kiléptünk a teljesen nyílt rétre. 
Egy-két golyó elsűvített fejünk fe
lett, aztán — csuda történt. Siri csend 
lett. — Elnémult a puskák halált 
osztogató torka. Nem hallatszott más, 
csak a faluban egy-egy célt tévesz
tett golyótól eltalált kutya lassú, fáj'
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dalmas vonítása, s a sebesültek hívó 
szava. — Szinte megijedtünk a hir
telen támadt csendtől.

Munkához fogtunk lehető gyorsan. 
Elkészülve, a sebesülteket hordágy
ra raktuk, s elindultunk vissza felé, 
ahogy jöttünk. Nem történt semmi 
szerencsétlenség. — Amikor aztán 
az utolsó ágy is beért a faluba, fe
dett helyre, — újból kitört a harc, 
talán még hevesebben. Ropogtak a 
fegyverek, zizegtek a golyók, búgtak 
a srapnellek s gránátok, újra puska
porfüst gomolygott a levegőben.

Örömmel értünk a segélyhelyre, 
hol elujságoltuk a történteket. Egész 
nap találgattuk, miért s hogyan lehetett.

Másnap aztán megoldódott a rejtély. 
Járőreink néhány muszkát fogtak. A 
kihallgatás folyamán elmondották a 
foglyok, hogy kapitányuk, amint ész
revette felvonuló vöröskeresztes kis 
csapatunkat, azonnal „tüzetszüntess“-t 
vezényelt. Ezzel kapcsolatban tudtul 
adta, hogy mindenkit főbelövet, aki 
az idő alatt, amíg mi nemes, s szent 
munkánkat nyílt terepen végezzük, 
el meri sütni puskáját,

Az a jó Isten, kihez munkánk kez
detén segítségért fohászkodtunk, meg
indította a muszka kapitány szívét.

Tanítók árváiért!
Ami kevés szót heti gyűjtésűnk 

beszámolója elé teszünk, azt mind 
az Isten iránti hálának s a jó embe
rek iránti köszönetnek szenteljük. 
Mert akárki olvassa is végig az ada
kozók listáját, lehetetlen, hogy szí
véhez ne szóljanak ezek az egyf
ormára metszett betűk és egymás 
alá sorakozó élettelen számok I

Egy huszárkapitány a harctéren 
olvassa a felhívást s onnan küld száz 
koronát!

Itthonról száll a kiáltás, de ott 
hallja meg, ahol minden szónál erő
teljesebben szól, amit lát, ahol az 
apák halálhörgéséből kihallja az itt- 
honlévő árvák zokogását I

Megmozdulnak a tanítók volt ta
nárai, meg a leendő tanítók is s egy
behordják azokat az adományokat, 
melyeknek a számjegyen telül a szív 
tiszta érzése ad értéket.

Azután jön egy sor gyülekezet, a 
kerhenesmihálytai, lajoskomáromi, ma
gyarkeresztúri, rábaszentandrási, né- 
methidegkuti, légrádi stb. gyülekezet.

Azután az egyes adományok 1. . .  
Jó szívek áldozatai! Az egyik ada
kozó írja: harctéren halál karjaiba 
dőlt a fia I Siratja s az árvákra gondol!

Az öregek adományai után elénk 
lép a lajoskomáromi iskolásgyerekek 
fillérgyűjtése. Nézzük a névsort s úgy 
látjuk, mintha mindannyian fehér ru
hában jönnének s virágot szórnának 
koporsófödélre, tírok hantjára. Ta
vaszt varázsolnak dideregtető, hideg 
télbe ! .

Itt van a levelük, a nyomdában 
úgy szedik ki, mint ahogy érkezett, 
csak előbb még a köszönet szavát 
Írjuk ide s az Isten áldását kérjük 
rájuk is meg a többi adakozókra is. 
Egész szívvel kérjük, hogy a jó Isten 
két kézzel áldjon I. . .

Nagy tiszteletű Szerkesztő Bácsi I
Mi is olvassuk a Harangszót, mi 

iskolás növendékek vagyunk az el
sők vasárnap, kik szétvisszük a fa
luba s ott olvastuk, hogy a háború
ban elesett tanító urak özvegyeinek 
és árváinak gyűjtsünk segítséget. Mi 
megfogadtuk a Harangszó és kedves 
tanítóink szavát, hogy mi gyermekek 
is kivegyük a magunk részét a gyűj
tésből, mert hálásaknak kell lennünk 
azok iránt, akik a hazát és benne 
minket is védenek testükkel-lelkük- 
kel. Tanítóink iránt is hálásaknak 
kell lennünk, mert ők nemcsak védnek 
bennünket, mint katonák, hanem oktat
nak és nevelnek, mint tanítók. Igen 
sajnáljuk azokat a tanító urakat, akik 
meghaltak a hazáért, mert soknak 
volt olyan gyermeke, mint mi va
gyunk és a gyermeknek anyukája, 
mint a mi édes anyánk, ezek a sze
gény kis gyermekek most már árvák 
lesznek, mert nem lesz édes apjnk, 
aki gondjukat viselje és az anyjuk
nak sem lesz támasza. De nemcsak 
sajnáljuk őket, hanem büszkék is va
gyunk rájuk, hogy hősiesen küzdöt
tek és meghaltak a hazáért. Bennün
ket is arra tanítottak, hogy a hazán
kat szeretnünk kell és ha kell érte 
meg is kell hallnunk.

Most meg arra kérjük a Nagytisz- 
teletü Szerkesztő Bácsit, hogy Írja 
meg az újságban, hogy mindenhol 
gyűjtsenek az iskolás gyermekek a 
csatában elesett tanító urak árváinak 
segítséget. Akkor sok fog összegyűlni. 
A mi adományunkat pedig fogadja 
tőlünk szívesen, amilyen szívesen mi 
gyűjtögettük. Mi imádkozni fogunk 
érte, hogy a gyűjtésen legyen a jó 
Isten áldása.

Tisztelettel és szeretettel köszöntik 
a Nagy tiszteletű Szerkesztő Bácsit 

a lajoskomáromi iskola tanulói.
A fenti gyűjtésekről szóló részletes 

kimutatást lapunk következő számai
ban közöljük.

A múlt héten a következő adományok 
érkeztek kezeinkhez :
Soproni ev. tanítóképezde gyűj-

tése ......................................... 120-50 K
Vidos József huszárkapitány a

harctérről . . . . 100 — »

Kemenesmihályfai ev. gyűl. gyűj-
tése . . /  . 96-30 *

Lajoskomáromi ev. gyűl. gyűj-
t é s e ......................................... 83-80 ff

A légrádi ev. gyűl. gyűjtése . 28 60 »
N. N., Besztercebánya 25 — »
Szentmártoni Radó Lajosné Rép
celak ......................................... 20’— „
Magyarkereszturi ev. gyűl gyűj

tése ......................................... 16'— „
Némethidegkuti ev. gyűl. adomá

nya ......................................... 10'— ,,
Karsay ldi Beléd . . . 10-— ,
Bejek Miklósné Vép koszorú meg

váltás címén . . . .  10’— „
N. N., I g l ó .........................................10-— »
Egy gyászoló édesanya Kissomlyó 10'— „
Kovács József vendéglős Lébény 6 '— „
Mátis István Sopron . ,. 5'— „
Német Karolin Győr koszorú 

megv. címén . . . . 4 '— „
özv. Takách Samuné Répcelak 3 — „
özv. Glatz Béláné Répcelak . 3‘— „
Borsodi István Levél . . . 2 50 „
özv. Edvy Andrásné Edve . 2'— „
Wilágos Anna Edve . . . 2'— ,
Edvy Irma Edve elhunyt fivére 

Zsigmond emlékére . . 2-— „
Rosner Ilona Sopron . . . 2-— ,
Horváth Istvánné Gál Mári Ná

dasé . . . . . . 2-— ,
Macher Györgyné Lajoskomárom 2•— „
Tóth József (újházi) Lébény . 1'— ,
Zambó Istvánné Lovászpatona 1'— ,
Weisz Kornélné Sopron . . 1*— „
Meidlinger Mártonná Lajosko

márom .................................1-— „
Johanek Mihály Lajoskomárom 1-— ,
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk

volt:...............................1462-58 K
Mostani gyűjtésünk . . 580.70 K
Eddig befolyt . . . 2043 28 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kap! Béla.

Nyolcadik fejezet.

Az első feladat.
Folyt. 15.

A folyó rekettyés partján, lassan, 
óvatosan csúszik egy ember. Meg- 
megáll, visszakémlel, vigyázó tekin
tettel betürkészi a tájat, azután 
csöndesen tovább lépeget.

Az egyik bokor mögött könyökre 
emelkednek hárman.

— Semmi ?. . .
— Semmi 1. . .
— Nem is látott, nem is hallott 

semmit ?
Az érkező csak a fejét rázza.
— Pedig már fél-négy. Egy fél 

óra múlva indulni kell.
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— Az bizony, indulni.
A folyó felől hideg szél kerekedik, 

Fehér párás lehellet gomolyog a viz 
fölött, mintha ezüst fátylat terítené
nek rá éjszakai takarónak.

A nap már valahol a hegy mögött 
bujdokál. Fáradtan löveli szét suga
rait, csak egy-egy tekintete szűrődik 
át az erdőritkáson, s fényes csikót 
rajzol a sebesen zúgó folyó hátára.

Köröskörül halotti csönd. Fagaly 
sem zörren, fenyőtű nem csikordu', 
csak a viz patvarkodik a kemény 
sziklafallal s a földtöltés szélén, a rá- 
hajló fatörzsről néha-néha a habos 
vízbe csobban egy-egy földgöröngy.

— Menjünk.
Tóth Ferkó csöndesen maga elé 

méláz. — Talán várnánk még egy 
picurkányi időt. Nem tetszik nekem 
ez a dolog! Hogyan hagyjuk itt 
Szabó Jánost egymagában I Lám a 
hídnál orosz őrt láttunk. Mi lesz 
vele, ha ráesnek, mégcsak segítségére 
se tudunk sietni 1

Az első már felkelt, a többiek még 
húzódnak.. Egy percig csönd van, 
mindegyik forgatja agyában a szót.

— Igaza van bátyánk. De a pa
rancs az is valami.

— Meg aztán ő maga kívánta így 1 
Tudja ő mit akart! . . .

— Maguknak is igazuk van, meg 
nekem is. Hát csináljuk mindegyiket. 
Maradjunk még egy félórát, vagy 
egy órát, azután iparkodóbban szed
jük lábainkat. Behozzuk azt az időt, 
még csak nem is szakadunk el bele. .

Kihúzta zsebéből a kis könyvecs
kéjét s felütve, olvasni kezdte, mint 
aki tudja, hogy a kérdés már el van 
intézve.

— Nyugodtabban nézhetünk a sze
mébe is, — mondta kis idő múlva.

Késő este szerencsésen megérkez
nek a táborba. A legénység már 
alszik, de a százados a tiszt urakkal 
fennviraszt s az asztalra terített nagy 
térképre hajolva, tanácskozik. Beve
zetik őket.

— Helyes! Tehát egészen a hídig 
eljutottatok! És itt már orosz őrség 
volt. Biztosan láttátok ? Nem csalt a 
szemetek? Jó, jó. Gondoltam. Hát a 
hegyoldalon vezető úton semmitse 
vetettek észre ? Nem láttatok mene
telő katonaságot, vagy szekérvonatot ?

— Semmitse láttunk százados úr.
— Hát azután miért nem mente

tek ti is Szabó Jánossal ?
— Erdőírtás jött, azután vissza

küldött.
— Meddig vártatok rá?
— Ötig.
— Puskalövést nem hallottatok?

— Nem hallottunk.
— Derék fiuk vagytok, — elme

hettek I. . .  Őrmester! ez a négy em
ber egy-egy adag konzervet, rumos 
theát és bort kap.

A munka tovább folyik! Egyetlén- 
egy orosz katonát láttak meg a híd
nál és mégis mennyi mindent meg
tudnak belőle! A százados a jelenté
seket olvasgatja, azután a térképet 
vizsgálja. Hirtelen parancsokat oszto
gat s néhány járőr csapat nekiindul 
a sötét éjszakának. A ház alacsony 
kerítés ajtaja előtt lovak lábdobbanása 
hallatszik. Egyszerre az egyikre felkap 
valaki s belerohan a sötétségbe. 
Széles udvara közepén olyan a hold, 
mint egy sárga rézkorong, ha las
san nézem, emberarccá válik s rám 
kacag hideg, fölényes nevetéssel. Csí
pős, nyirkos az éjszaka, mégis vala
mi izzik, forr, láthatatlan erővel dol
gozik a levegőben.

— Biztosan a jelentésben jelzett 
sereg őrjáratáról van szó. Csak az a 
kérdés: merre húzódik s hogy tud
nánk a háta mögé vágni ?

— Délre kell kerülnünk!
— Igen, igen, de a hid!. . .
— Nem ott! Lejebb!...
— De ha egyszer nincsen!
— Átgázolunk!. . .
— Természetesen! Ha máskép 

nem lehet, átgázolunk!.... Őrmester! 
csöndes riadó, egy félóra múlva in
dulunk !

Az őrmester visszaszalad a kapu
ból, de alighogy a száját nyitja, az 
ajtónál megáll sárosán, lucskosan, 
remegve a fáradságtól: Szabó János. 
Sapkája nincs, arca véresre barázdált, 
ruhája rongyos, iszapos. Bizony nem 
áll forsriftosan, háta nekitámaszko
dik a falnak, melle zihál.

— Százados urnák alássan jelen
tem, megérkeztem.

Két kupica tiszt uraknak való pá
linka hamarosan rendbeszedi.

Akkor azután szép sorjában el
mondja, hogyan vitette magát a folyó 
sodrával lefelé. Két könyökét a kutya
ház falának támasztotta, a lábait meg 
felhúzta és úgy mozgatta. Azt is 
megtanulta, hogyan kell a tetőnyi- 
lását forgatni, hogy mindent lásson, 
amit látni akar.

— Felvonuló sereget láttál e ?
— Az erdőségnél semmit se lát

tam. Nem is hiszem, hogy lettek 
volna, mert igen nagy volt a csen
desség. Hanem mikor kiérkeztem a 
két hegység közti lapályra, ott ugyan
csak nyüzsögtek. Éppen akkor ér
kezhettek, mert egy részük még a 
hegyoldalból kocogott lefelé.

— Mennyien lehettek?
— Két-három ezren biztosan vol

tak. Kozákok is voltak velük.
— Mit gondolsz, tovább mentek?
— Letelepedtek. Nagy menetelés 

után lehettek, nagyon lődörögve jár
tak. Valami tizet-huszat szekerekről 
szedtek le. Az egyik aligha halott nem 
volt, mert az orvos kissé megnézte, 
a fejét rázta, azután köpenyt terítet
tek rá.

— Hát téged nem vettek észre ?
— Felém se néztek! Csak a híd

nál volt veszedelem. A muszka silbak 
nekihasalt a korlátnak, úgy bámulta 
a vizet. Szerencsémre a sok deszkát, 
gerendát, lécet olyan nagy tömegben 
sodorta a viz sodra, hogy a kutyaház 
teteje is elcsúszott velük egyött.

— Hát lejebb mit láttál ?
— Kihalt minden.
— Meddig úsztál le ?
— Valami öt hat kilométer lehetett. 

A következő hídnál lábaltam át a 
vizen. Derékig ért.

— Hidnál ? Hiszen nincsen itt hid. 
Persze hogy nincs I Csak itt egészen 
alul, de eddig meg nem juthattál e l!

— Itt lehet a hid, százados u r ! 
Biztosan itt van, mert szemben, a 
dombhajláson túl falu tornyát láttam.

A százados összenéz a tisztekkel 
s értetlenül a fejét rázza.

— Biztos vagy a dologban ?. . .  
Vigyázz ám, mert sok függ ettől!. ..

Szabó János egy ideig nézi a tér
képet, azután biztos hangon felel: 
— Itt van a hid egész biztosan, karfa 
nélküli padlóhid, talán fát szállítottak 
rajt, mert itt az erdőszélen még min
dig egymás hegyén-hátán ágaskodik 
a sok csúsztatott épületfa.

— Jól van, fiam ! Sőt nagyszerűen 
van! Csak még azt mondd meg, 
visszatudsz-e menni azon az úton, 
amelyiken jöttél ?

— Vissza, százados úr.
Finom úri vacsorát tettek Szabó 

János elé. A bort is akár palackból 
ihatta. Evett, ivott is emberül, ki 
tudja holnap lesz-e, mit enni?

Összekészült a század. Mikor azután 
indulásra készen odalovagol a száza
dos, tompított és mégis messzeható 
hangon így szól: — Katonák! Szabó 
János tizedes olyan értékes hirszol- 
gálatot teljesített, s azt oly nagy bá
torsággal és körültekintő ügyességgel 
szerezte meg, hogy én őt az egész 
legénység előtt ezennel megdicsérem, 
szakaszvezetővé előléptetem s az 
ezüst vitézségi éremre ajánlom. Büsz
ke lehet arra, amit tett és mi is büsz- 

' kék lehetünk ő rá!
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A század megindul. Elől Szabó 
János megy s gondosan vigyázza a 
tájat. Felhőpalástba burkolózik a hold 
is s jótékony félhomállyal elfedezi 
az erdőn vonulók útját. Mintha csak 
vége láthatlan temetési menet suhanna 
az éjszakában, száz és ezer ember
nek nincs lármája. Még a beszéd is 
suttogásra csöndesedik az ajkon s a 
láb is vigyázva helyezkedik el a sí
kos hegyi úton. Csak néha ütődik 
fának egy egy alvajáró, ki mellre 
horgasztott fejjel, félig alva vonszolja 
fáradt testét. Akkor is felhangzik az 
intés: Pszt!... Pszt! . . .  Csöndesen 1...

Egy óra múlva leérkeznek, azután 
átvonulnak a hídon s bekanyarodnak 
a nagy erdőség mellett észak felé.

(Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
A sok mesterkedés s fondorkodás 

nem használt semmit. Az antantbeliek 
rosszul számítottak. Hiába ajánlgatták 
magukat erre arra, hiába fenyegetőz
tek itt is, ott is. Most, amidőn kenyér
törésre kerül a dolog, keserű szívvel, 
csalolgatva látják, hogy megtépázva, 
elgyengülten, a Balkánon erős, harc
edzett ellenséggel szemben magukra 
maradtak. Most már hiában van min
den Ígérgetés, minden ijesztgetés, a 
világtörténelem igazságszolgáltatása 
megkezdette megdöbbentően szigorú, 
mégis megnyugtató és megbékéltető 
munkáját.

„Eljött az Ő haragjának ama nagy 
napja. És ki maradhat meg Ő előtte ?“

Harc a szerbek és oroszok ellen.

A Belgrádtól délre eső hegyes vi
dék a magasan kiemelkedő és jól 
megerősített Avala-heggyel e hó 16-án 
került vitéz seregeink kezébe. Újult 
erővel ekkor már a bolgár sereg is 
megjelent a szerb harctéren. Megkez
dődött a Timok és Duna között az 
ellenséget átkaroló s megsemmisítés
sel fenyegető munka, mielőtt a külső 
segítség megérkeznék.

Október 20 án csapataink elfoglal
ták a történelmi nevezetességű s a 
régi magyar versírás magyar vitéz
ségről szóló tárgyát, Sabácot („Sza- 
bács' viadalja“). Biz itt a mieink is 
„sturmoltak kémeletlen, hogy belől 
sérelm lőtt mértekletlen*, mint a 15 ik 
század versirója mondja. Kövess tá
bornok, dél felé haladva, erős roham
mal elfoglalta a Slatina-magaslatot. 
Gallwitz Scavanováig és Trnovcáig 
nyomult előre.

A szerb hadak elszántan, vitézül 
harcolnak. De hiába vagdalják a le
vegőeget. A Mackensen, Kövess és 
Gallwitz kipróbált magyar, német és 
osztrák katonái s a bolgároknak harci 
vágytól égő csapatai előtt meg nem 
állhatnak. A Macsvából és a Posavi- 
nából kiszorították őket. A Morava 
völgye a németek kezébe került. Ob- 
renovác a Kolubara partján és Grocka 
Belgrádtól délre elesett. A bolgárok 
Nistől délre elfoglalták Vranját és ez
zel ketté vágták a nis—szaloniki-i 
vasúti vonalat, másnap megszállották 
Isztip és Ridoviste városokat és meg
indultak Kumanovo ellen. Hóditó har
cukban 2000 foglyot ejtettek és 12 
ágyút zsákmányoltak. Zajecsár és 
Knyarevác között bejutottak a Timok- 
völgybe.

Győztes seregeik azután megszál
lották Kumanovó várost és Üszküb 
felé szorították a rendetlenül mene
külő szerb hadat. Egy másik seregük 
elfoglalta Velert, a nis—szalonikii 
vasút állomását. Szerbia érintkezése 
Görögországgal tehát itt is megsza
kadt.

Oroszország Volhiniában és fenn 
északon igyekszik Szerbiának segít
séget nyújtani. Támad eszeveszetten, 
hogy ellenségeik erejét lekösse, bár 
céltalan és hiábavaló minden eről
ködése. Ez atyai gondoskodásának 
köszönheti azt a borzasztó vereséget, 
mely e hó 21 -én a Sztyr mellett érte 
s amely 3600 katonáját és 15 tisztjét 
juttatta fogságba.

Harc az olaszok ellen.

Az olaszok tehetetlenségét, úgy 
látszik, már megelégelték az antant
beliek. A sok noszogatásra a hitszegő 
Talián megint megindult — nagy bottal 
a kezében. Majd megmutatja ő, hogy 
ki a legény a csárdában ! Nagy rálátó 
felbuzdulásában nekiment újra, most 
már harmadszor, a veszedelmes Izon- 
zó-vonalnak. Vesztesége azonban még 
nagyobb, mint volt eddig. A Krn- 
magaslaton egy olasz ezred teljesen 
megsemmisült. Dél-Tirolban a viel- 
gerenthi fennsik ellen kilenc támadást 
intézettt a hadvezetőség, mindannyi
szor visszavertük őket.

A nyugati harctéren
az offenzíva jóformán megszűnt. Az 
angol lapok most már beismerik, 
hogy lehetetlen a franciaországi né
met vonalakat áttörni.

Egyéb hírek.
A szerb kormány székhelyét Kral- 

jevóba helyezték, mert Monasztir

felé már nem szabad az út. — A 
francia lapok szerint a szerbekkel 
szövetségeseik már csak Mitrovicán 
át érintkezhetnek. És lehet, hogy 
rövidesen ezt a vonalat is elvágják. 
— A francia arcvonalon eddig 3500 
lelkész esett el, akikhez még 2300 
klerikus járul. A francia törvény a 
lelkészeket aktív katonai szolgálatra 
kötelezi.

„Nehéz órák“ című rovat helyszűke 
miatt kimaradt.

Aki a mostani nagy történeti idők
ből megfelelő emléket akar szerezni, 
az vegye meg az

„KÉPES LUTHER NAPTÁR“-t,
mely a mostani időkbe vágó rend
kívül gazdag, érdekfeszitő tartalom
mal s 2 művészi értékű színes mü- 
melléklettel és 114 képpel jelent meg, 
úgyhogy a Luther Naptárnak párját 
e nemben hiába keressük.

A gyülekezetek, nőegyletek, helyi 
gyámintézetek, belmissziói egyesületek 
jó dolgot művelnek, ha a hadbavonult 
es megsebesült evang. katonáink szá
mára Luther Naptárakat rendelnek.

A mostani nyomdai viszonyokhoz 
s az amúgy is költséges kiállításhoz 
képest ára is rendkívül olcsó. A lel- 
készi és tanítói hivataloknál 70 fil
lérért kapható, egyes példány postán 
küldve 80 fillér.

Kapható a lelkészi és tanítói hiva
taloknál, vagy megrendelhető a „Lut
her Naptár“ kiadóhivatalánál Sopron
ban, Paprót 2.

A kiadóhivatal a jelentkezőknek 
bizományba is ad 5 kgros csomagok
ban (18—18 példány) példányokat, 
mely esetben a postaköltség a kiadó- 
hivatalt terheli, sőt a bizományos 
megfelelő kedvezményben is részesül.

1 - 4

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n incs, 
H iányzik o tt a legfőbb kincs. 
Tanyát a  sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  le l hajlékot.

okt. 31. vasárnap, Ezsajás 3, 10—20,
Nov. 1. hétfő, Prédikátor 5.

n 2. kedd, » 6.
3. szerda, „ 7, 1 -12 .

» 4. csütört., „ 7, 13—29,
5. péntek, .  8.

w 0. szombat, .  9.
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A z e g y h á z  k öréb ől.
Gyászrovat. Két pihenni vágyó, fáradt 

testvérünk ejtette ki kezéből a vándorbotot. 
Wallandt Károly volt csíkostöttösi lelkész, 
33 évi lelkészi működése, nyugalomba vo
nulása 4-ik esztendejében, 67 éves korában, 
okt. 16-án meghalt. Áldott legyen a hű 
munkás emlékezete I

Pihenni tért a soproni evang. líceum 
közbecsülésben álló, nagy tudásu tanára, 
Thiering Károly. Népes generációt nevelt 
rendkívüli buzgósága, szeretettel egyesült 
szigorúsága. Már régebben nyugalomba 
vonult s csöndes munkálkodásban töltötte 
családja körében esztendeit, mfg október 
22-én, élete 82-ik évében elhunyt. Áldott 
legyen emlékezete 1 Gyászoló övéit vigasz
talja a vígasztalás Atyja I

A kárpáti falvak felépítésére gyüleke
zeteinkben is szépen folyik a gyűjtés. Sze
gény-gazdag egyformán meghúzza a maga 
áldozatát,csakhogy hajlékot nyerjenek azok, 
kik a háború pusztító förgetegében minde
nüket elveszítették.

Az uraiujfalui gyülekezet egy egész 
házra valót ajánlott fel, vagyis 600 koronát. 
Ebből az összgyülekezet 300 K nát, az iván- 
keményegerszegi, hegyfalui 100—100, teres- 
tyén, jákfai és zsédenyi leánygyülekezetek 
50—50 K nát vállaltak magukra. Áz egerszegi 
és hegyfalui gyűl. a megszavazott össze
get külön kivetéssel biztosítja. Szükséges-e 
ezt a  nagy áldozatkészséget külön is kie
melni ?

A légrádi gyülekezet ugyanezen célra 
22*10 koronát, a magyarkeresztúri leány
egyház 34 30 koronát gyűjtött.

Legyen Isten áldása az adományokon 
és az adományozókon 1

A gecsei ev. hívek a rokkant katonák 
javára 33*06 koronát, az ellenség által el
pusztított felvidéki falvak felépítésére 132 20 
koronát adakoztak. Özv. Kovács Jánosné, 
szegény asszony a harctéren elesett férje 
emlékére 20 koronát adományozott az 
egyháznak. Az Úr áldja meg a búzgó szívek 
áldozatát 1

A kassai evang. katonák és sebesül
tek istentiszteleti céljaira a következő 
gyülekezetek küldöttek régebbi dunántúli 
énekeskönyvet: Rábaszentandrás 17, Nagy- 
barátfalu 50, Kemeneshögyész 56, Rábakapi 
53, Sárvár-gyülekezetek 3, összesen: 179 
drb. Az énekeskönyveket Homola István 
lelkész címére kell küldeni 1

Itthonról.
Új címer. Őfelsége, a király, Ausztria 

és Magyarország részére új címert állapi 
to tt meg. Az új címer Magyarország önál
lóságát az eddiginél jobban kifejezésre 
ju ttatja  s így mindenfelé örömmel üdvözöl
ték. Több vármegye hódoló feliratban 
mondott a királynak köszönetét.

Dicső magyar katonáim . . . József 
királyi herceg a harctérről levelet írt Bal
tazár Dezső református püspökhöz. Dicső

magyar katonáim — írja — a harcterek 
legnehezebbikén olyan babérokat arattak, 
amelyeket csak a történelem fog tudni 
méltányolni.

Rejtett élelmiszerraktár Krakóban.
Krakóban a rendőrség egy házban, nagy 
rejtett élelmiszerraktárt födözött föl, a többi 
közt 32 métermázsa hájat, 16 métermázsa 
magyar szalonnát, 100 zsák kávét, 32 láda 
teát stb. A készletek értéke jó pár tízezer 
koronára rúghat. A tulajdonost eddig nem 
sikerült kikutatni.

A zempléni muszkajárás adatai. Zemp- 
lénmegye alispánja jelentést terjesztett a 
törvényhatóság rendes őszi közgyűlése elé, 
amely beszámol az oroszoknak a megyébe 
történt betöréséről is. A jelentés szerint a 
négy járásban, 138 községben 6174 ingat
lantulajdonos szenvedett kárt. Elpusztult 
1276 lakóház, 1075 istálló, 1068 csűr és 
1092 más épület. Kisebb mértékben meg
rongálódott 2437 lakóház, 3233 istálló, 
3462 csűr és 2503 más épület. A kár 
11,280 961 korona.

A keresztek. A galíciai harcok vala
melyik szinterén történt. Magyar és német 
tisztek találkoztak. A német őrnagy és 
majdnem az összes tisztek vaskereszttel 
voltak kitüntetve. A magyar honvédek 
mellén semmi kitüntetés, csupán a jubile
umi medáliák. Az őrnagy egy honvédkapi
tányhoz fordulva kérd i:

— Kamerád, hogyan van az, hogy önök 
közül, noha vitézi tartásuk, tetteik bámu- 
latraméltó, oly kevésnek van érdemkereszt
je ? . . .

— Ő kérem, nálunk is soknak van ki
tüntetése, csakhogy ezeket a kereszteket 
nem láthatni . . . E kitüntetések nehezen 
vehetők észre . . .

— Minő kitüntetések ?
— Keresztek.
— Miféle keresztek ?
— Fakeresztek . . .
A német őrnagy némán szalutált s né

mán kezet fogott a honvédkapitánnyal.
A kolera. Magyarország területéről a 

szeptember 27-étöl október 3-áig terjedő 
héten 51 azsiai kolerabetegedést jelentettek 
24 halálozással.

A szőlők veszedelme. Aggasztó hangok 
hallatszanak országszerte a magyar szőllő- 
termelést fenyegető rézgálicz- és rézkénpor- 
hiányról. Sok helyen megszüntetik a szőlőt 
és burgonyát termelnek. 100.000 holdra 
tehető az a szőllőterület, amelyet a szén- 
kéreg hiánya érint

A műtrágya behozatala. A magyar 
mezőgazdasag külföldről való műtrágya
behozataláról igen megnyugtató nyilatkoza
tot te tt a német káliipar egyik vezető 
tagja. E kijelentés szerint Magyarország és 
Ausztriára nézve méltányos árszabást 
vettek tervbe. így tehát a magyar gaz
daközönség kap elég műtrágyát.

A hadifoglyokért járó ellátási díj. 
Somogymegye állandó választmányában 
egy földbirtokos azt indítványozta, hogy a 
gazdák számára az általuk igénybe vett 
hadifoglyokért a hadügyi kormány részéről

kiutalt napi 1 20 korona ellátási díjat ma
guk a gazdák ajánlják föl a kárpáti falvak 
fölépítésére és az elesettek özvegyei, vala
mint a rokkant katonák javára. A hadügyi 
kormány nagy szolgálatot tett a magyar 
mezőgazdaságnak, amikor hadifoglyokat 
adott a gazdáknak, a hadifoglyok pedig 
bőven megszolgálták azt, amit elfogyasz
tottak.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 63P42 korona.

Karsay Idi Beled 10 K, Novák János 
Nagykozár, Stölczner Mihály Mezőberény 
1—1 K, Zámbó Istvánné Lovászpatona 90 
f, Összesen: 644 32 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten!

L e g ú j a b b .
„ Csendes hangok a háború zajában“ 

beszédek és imák az itthonmaradot- 
tak, a szenvedők és aggódók vigasz
talására. Irta: Vidovszky Kálmán
főgimn. vallástanár Békéscsabán. (II. 
kötet.) A szerző 1 K  50 fillér bekül
dése után bérmentve küldi meg e 
művet, az első kötetét pedig (míg a 
készlet tart) 1 koronáért. 3—5

Pályázat.
A nemeskoltai ev. gyülekezet he

lyettes tanítót, vagy tanítónőt keres. 
Fizetése a lakáson kívül havi 100 
korona. Az állás mielőbb elfoglalandó.

2—2

Pályázat.
A nagybarátfalui (Győr vm.) evang. 

anyagyülekezet helyettes tanítót, vagy 
tanítónőt keres. Fizetése: havi 80 
korona és bútorozott lakás, fűtéssel. 
Az állás mielőbb elfoglalandó. K i s s  
S a m u  lelkész. 2—2

Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthardon egy gépmester 

tanuló felvétetik.

Adakozzunk a H arangszó terjesztósórs I
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító..

TARTALOM: Imrék Sámuel: Könyörgés, (Vers.) — Büki Jenő: Az alkalom. — Csite Károly: Éva néni csirkéi. (Elbeszélés.) — 
Tanítók árváiért. — Baliko Lajos: Bethlen Kata. — Kapi B éla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — A világháború eseményei ~  

Karácsony előtt. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye. — A szerkesztő postája.

Könyörgés.
Gondviselő Isten, kezedben életünk, 
Tenélküledmi ittmegsem is élhetünk, 
De ha a Te védő, erős kezed vezet, 
Nyugodtan viseljük a szenvedéseket.

Óh vezess minket most, e nehéz
[napokban,

Amikor a szívünk fájdalomtól dobban! 
Oh vezess nagy Isten a béke földére, 
Tűzd ki már napodat szép honunk

| egére! 
IMRÉK SÁMUEL

Az alkalom.
Irta: Büki Jenő.

Árnyékos ligetben állott egy szo
bor. Egy idegen vetődött véletlenül 
arra. Megragadta figyelmét a magános 
szobor s beszédbe bocsátkozott vele.

— Hol lakik a szobrász, aki té
ged kifaragott? kérdezte a vándor.

— Sikyonban, felelte a szobor.

— Mi a neve? kérdezősködött a 
vándor tovább.

— Lysippos.
— És mi a te neved?
Az én nevem: Alkalom, a nagy 

hatalom mindenek felett.
— Miért állsz a lábujjad hegyén?
— Mert folyton futok.
— Miért vannak szárnyaid mind a 

két lábadon?
— Mert repülök, gyorsan, mint a 

széli
Miért van kés a kezedben?

— Mert élesebb vagyok még az
acélnál is.

— Miért hosszú a hajad elől, a 
homlokodon ?

— Azért, hogy mindenki, kivel talál
kozom, megragadhasson.

— De miért vagy akkor kopasz 
hátul ?
■ — Azért, hogy aki elszalasztott,

többé megfogni ne tudjon.
— Miért csinált téged a szobrász?
— Te érted, idegen. Neked kell 

tanulnod tőlem, azért állított e ligetbe.
E mesét olvashatjuk egy régi, év

ezredekkel ezelőtt irt költeményben.
Mindnyájan ismerjük az alkalmat. 

Tudjuk, tapasztaltuk, hogy valóban

olyan, mint amilyennek a szobor áb
rázolja. A szavak, melyeket a költe
mény szerint magáról mondott, ma 
is megállanak. Tudjuk azt, milyen 
fontos reánk nézve is, hogy tanul
junk tőle. Az ember életefolyása, sor
sa, szerencséje, boldogsága függ, 
feltudja-e ismerni, megtudja-e ragad
ni az alkalmat, mikor felkinálkozik, 
amíg még nem késő. Ha felismer
tük ennek fontosságát, önkéntelenül 
is ez a kérdés tolúl ajkunkra: mit 
tegyünk, hogy az alkalmat jókor fel
ismerjük s megragadhassuk? Keres
sünk e kérdésre feleletet. Isten igé
jében, magának az Urnák szavaiban.

Amit az a több ezer éves szobor 
beszélt, ugyanazt mondja az Úr 
Márk evangélistánál a 13. fejezet 
33—37. verseiben.

Ragadd meg az alkalmat, amíg 
még nem késő, mert ha egyszer már 
elszalasztottad, nincs emberi hatalom, 
amely visszahozza: mondják mind a 
ketten. Csakhogy az Ur még többet 
is mond. Megmondja, mit kell ten
nünk, ha el akarjuk kerülni, hogy 
az alkalom észrevétlen repülhessen 
el mellettünk. Tanácsa e z : Vigyázz, 
mert nem tudod, mikor jön az idő i
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Vigyázzatok, hogy ha hirtelen meg
érkezik a ház ura, ne találjon tite
ket aludva. „Amiket pedig néktek 
mondok, mindenkinek mondom; Vi
gyázzatok 1 “

Mindenkor fontos az Ur ezen in
tésének szivünkbe vésése. Az állan
dó figyelemben, vigyázatban meglan- 
kadás mindenkor számtalan bajnak 
a kutforrása lehet, de még a rendes
nél is végtelenül fontosabb e parancs 
megtartása most. Nemzetünk szekere 
az egyhangú mindennapi élet bizto
sabb, jártabb kerékvágásából kizök
kenve, szirtek, szakadékok között ro
han tova s e rémítő, szívet megresz- 
kettető rohanásnak is tán most éljük 
át legválságosabb napjait. Egy vigyá
zatlan tekintet, egy percnyi meglan- 
kadás a feszült figyelemben, egy el
hibázott vagy elmulasztott mozdulat 
s a szekér menthetetlenül az ut mel
letti szakadékba sodródhatik. És itt 
nem csupán egy embernek, vagy 
egy párnak, a vezetőknek kell vi
gyázni, nem, azok minden vigyázása 
hiábavaló lehet, ha a velük együtt 
haladók nem vigyázzák minden inté
süket, nem teljesítik rögtön, idejében 
minden kívánságukat, parancsukat.

Igen, ha valaha, úgy most minde
nek felett fontos az Ur intésének 
megtartása: „Amiket néktek mondok, 
mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

A hihetetlen, kiszámíthatatlan vál
tozások korát éljük. Gondolkodásunk 
megáll. Eszünk hozzászokott, hogy 
ne merjen a máról még a holnapra 
se következtetni. A megmagyarázha- 
tatlanságok óriás sziklafalai között 
értelmünk hiába igyekszik kiigazodni, 
az utat megmutatni, eszünk erejében 
csalódva átengedjük a vezetést szí
vünknek s annak közvetlen érzelme 
sokszor előre megsejteti azt, amit a 
fej nem tud. Nem az ész állítja, ez 
az érzelem úgy sejteti velünk, hogy 
óriás rohanásunkban fordulópontot 
értünk.

A népek csatájának első, rettene
tes szakasza lezáródott; most jön a 
második, ha Isten akarja, amint szí
vünk sejteti velünk, az utolsó, a 
valóban döntő.

Az elsőt az igazságos Istenben 
bízva, benne reménykedve minden 
szenvedés, minden áldozat közt, ki
tartóan folytattuk. Akik fegyverrel 
kezükben védték a hazát, nem mu
lasztották el az alkalmat, felismerték, 
megragadták, mikor gzőzelemre volt 
kilátás; mi idehaza felismertük s meg
ragadtuk az alkalmat midőn áldoza
tot, vért vagy pénzt kívánt hazánk. 
Hála a mi jó Istenünknek, nem hiá

HAÉANGS2Ó.

ba tettük: Isten megsegített ott is, 
ahol gyengék voltunk: győztünk. A 
győzelem mámora írt csepegtetett a 
feltépett vérező sebekre, az a tudat, 
hogy az áldozat, szenvedés nem volt 
hiába, képessé tett minket újabb ál
dozatra, újabb szenvedésre.

Egy seb volt még nemzetünknek 
testén, minden egyesnek szívén, aki 
e test részének érzi magát: az, ame
lyet délen ütöttek rajtunk, ahol vitéz 
fiaink hiába ontották vérüket egy 
olyan nemzet ellen, mely az első 
csóvát dobta arra a hordóra, mely
ben a nemzetek hatalomféltése, gyülöl- 
sége, uralomvágya volt összegyűjtve.

Úgy tetszik, most jött el az idő, 
mikor majd elmondhatjuk azoknak 
a szülőknek, hitveseknek, akik pa
naszkodtak, hogy az ő fiaik, hitve
seik hiába szenvedtek, ők se szen
vedtek, haltak meg hiába: Úgy érez
zük, most jön el az idő, mikor el
mondhatjuk majd azoknak is, akik 
siránkoztak, hogy az igazság ügye 
ott elbukni látszott: panaszkodástok 
elsietett volt, az igazságnak mindenütt 
diadalmaskodni, a gonoszságnak bűn
hődni kell!

A rettentő dráma első felvonása 
felett legördült a függöny. Most jön 
a második, adja Isten, hogy az utol
só. Tudjuk, hogy az első darab nem 
volt még teljes, e második felvonás
nak el Kellett következni.

Még egyszer megkell feszíteni min
den erőnket, még egyszer bele kell 
vésni kitörölhetetlen betűkkel szívünk
be, ha a megszokásnak még e bor
zalmas viharban is ránk sodródó 
pora belepte volna az Úr szavait: 
„Amiket pedig néktek mondok, min
denkinek mondom: Vigyázzatok!“
Vigyázzunk, mert ha ezután elmu
lasztjuk az alkalmat felismerni, en
gedjük magunk mellett tovarohanni, 
akkor hiába vigyáztunk eddig. Még 
egyszer kell áldoznunk; tán utoljára! 
Az alkalom itt van, még nem késő, 
megragadhatjuk!

Vitéz fiaink megtették ezt. Ók küz
denek a régi vitézséggel, áldoznak a 
régi kitartással tovább. A végső győ
zelem kivívása, hazánk jövője, mind
nyájunk boldogsága tehát a hatal
mas, megsegítő Istenen kívül tőlünk 
függ. Minden azon fordul meg, váj
jon mi is készek leszünk-e ezután 
is minden alkalmat megragadni, 
amikor újabb áldozatra lesz szükség.

Az újabb harcok újabb áldozatot 
követelnek, újra kell áldoznunk pénzt 
és életet. Az alkalom most nem jött 
váratlanul, nincs elrejtve senkinek 
szemei elől. Újságok, levelek hívják
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fel mindenütt a figyelmet rá. Min
den attól függ, vájjon meg van e a 
készség, az akarat megragadására 
bennünk.

Részben megtettük már kívánságát.
A véráldozatot meghoztuk már új
ból. Fiánkat, a legifjabbakat azok 
közül, kiket eddig hazánk védelmére 
hivott, útnak bocsátottuk. Fájó szív
vel, de abban a biztos tudatban, 
hogy hazánknak szüksége van reá
juk s nekünk nem lehet, nem sza
bad megtagadni kérését.

De még egy áldozat hátra van. 
Hazánk nemcsak vért, hanem pénzt 
is kíván. Nem ajándékot akar: köl
csönt kíván csupán, kölcsönt, me
lyért a nagy kamat mellett legna
gyobb kamatul a győzelmet s bol
dog, drága békességet adja majd. 
Amint készek voltunk fiainkat oda
adni, úgy készeknek kell lennünk 
pénzünk odaadására is, mert úgy 
tűnhetnék fel a dolog, mintha pén
zünk drágább volna előttünk, mint 
fiaink I

Fel kell ismerni, meg kell érteni 
minden egyesnek, mit jelentene az, 
ha az alkalmat vonakodnánk meg
ragadni.

Nagy szégyen volna egy nem
zetre nézve, ha a létért folyó nagy 
küzdelmek után úgy volna kénytelen 
Ítélni felette a történelem: Elvesz
tette a csatát, mert fiai gyávák vol
tak a harcban, s restek oda haza az 
áldozatban. De ehhez még mindig 
nem volna fogható annak a népnek 
gyalázata, mely felett azt volna kény
telen mondani: Fiai hősök voltak a 
harcban, az apák, anyák, hitvesek 
készséggel áldozták fel fiaikat, és 
mégis el kellett a harcban bukni e 
nemzetnek, mert pénzüket, az ara
nyat, ezüstöt, papirt jobban szeret
ték, mint saját fiaikat, hitveseiket, 
testet a testükből, vért a vérükből; 
ezeket áldozatul hozták, amazt fel
áldozni vonakodtak.

Vétkezik hazája ellen, aki férjét, 
fiát kész volna elrejteni, visszatartani 
a harcból, de mi ennek a vétke 
azéhoz képest, aki pénzét rejtegeti 
el, midőn hazájának arra szüksége 
van.

Testvéreim! Ismeretes, hogy hazánk 
e napokban mindenkit, akinek nél
külözhető pénze van, felhív, hogy
jegyezzen a harmadik magyar hadi-
kölcsönre. Eddig még mindig meg*
hallottuk szavát, most sem szabad
hiába kérnie. Meg kell ragadnunk az A 
alkalmat, amig nem késő. Küzködő, 
szenvedő, drága hazánk kíván segít" 
séget. Fiaink, akik vérüket áldozzák,
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kérnek, hogy mi saját vérünk helyett 
pénzünket áldozzuk, mert különben 
az ő áldozatuk is hiába való lehet. 
És ők mindenek előtt tőletek, a nép
től várják a segítséget. Kell, hogy a 
milliók, melyeket a gazdagok áldozni 
fognak, elenyésző csekélységek legye
nek a milliárdokhoz képest, melyeket 
ti összehordotok. A hivatalnok alig 
tud megélni, meg nem nagyobbodott 
fizetéséből, ők nem tudnak áldozni. 
A ti szorgalmas két kezetek munkája 
által megszerzett vagyontok értéke 
négyszer akkora lett, mint előbb volt, 
kezeitek munkáját többszörösen meg
fizetik s mind ezzel szemben hazánk 
nem kér áldozatot, ajándékot pénze
tekből : csupán kölcsönt kér felesleg- 
tekből, melyet becsületesen visszafizet 
majd. Aki meg akarja tartani a pén
zét, elveszíti, aki kész oda adni, meg 
fogja tartani.

Ölvastuk az újságokban, hogy hű 
szövetségeseinket nem kérte hiába 
hazájuk, mikor a harmadik kölcsönt 
kérte tőlük. Az eredmény felül múlta 
még a szintén nagy eredményű má
sik kölcsönt is és egy hallatlan ösz- 
szeg: 12 miliárd és 30 millió gyűlt 
össze. Pedig ezt nem a milliomosok, 
hanem a szegényebbek adták össze. 
Ők megmutatták, hogy hazájukat 
jobban szeretik, mint pénzüket Ne
künk is meg kell mutatni ezt 1 Igen, 
meg is fogjuk mutatni!

A háború elején mondotta még 
Grey, a híres angol államférfiu azt 
a büszke mondást: A háborút az a 
nép fogja megnyerni, aki az utolsó 
fillérét lesz képes áldozatul adni. 
Mutassuk meg, hogy mi ugyan nem 
a pénzünkben bízunk, hanem egyedül 
Istenben és Isten nevében, az igaz
ságért harcoló vitéz fiainkban, de ha 
szükség lenne, készek leszünk utolsó 
fillérünket is odaadni a győzelemért.

S még egyet nem szabad felednünk. 
Vigyázzunk és imádkozzunk! Egy 
rövid szóval utal az Úr csak a má
sik fontos kötelességre, e rövid szó 
azonban van olyan nyomós, mint a 
többi együtt véve. Igen, imádkozzunk, 
mert különben a vigyázásba belefá
radunk, bárhogyan ki akarnánk is 
tartani.

Imádkozzunk a mi kegyelmes Is
tenünkhöz, hogy ő adjon nekünk

erőt a harcra, áldozatra, ő adja ne
künk a győzelmet, sőt többet, adja 
meg, hogy mi mindnyájan légy őzes
sünk ő általa és egyedül benne bíz
zunk neki engedelmeskedjünk, neki 
szolgáljunk.

Éva néni csirkéi.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

— Jó reggelt, Éva néni! — kö
szöntött át a kis Benkő Erzsiké a 
szomszédból, — igaz, hogy megke
rült a Bodri tyukocska ?

— Megkerült virágom, meg bizony, 
még pedig bőségesen megszaporodva: 
tizenöt apró csirkével jött meg a 
hálás jószág, — szólt Éva néni a 
kerítésen át, boldogan mosolyogva.

— Oh, be szép, oh be különös 1 
Átmegyek azonnal a nénihez, meg
nézem a kis jövevényeket, — mondta 
Erzsiké s iramodott az utca felől 
kerülve, Éva néni zsellér portájára.

— Jertek elő, pipikéim 1 A kis 
aranyos Erzsiké akar bennetek látni,
— hívta ki Éva néni a kis csirkéket 
és anyjukat a tyúkólból, hova be
zárta őket éjjeli szállásra.

— Oh, de szépek, aranyosak a 
kis Istenadták! Legszebb mindannyi 
közt ez a kis hófehérke 1 — tapsolt 
Erzsiké örömében, majd pedig fel
vette gyengéden a kis fehér csirkét 
a földről s csókot lehelt rá.

— Ugy-e örül nekik kend is néni?
— fordult aztán Erzsiké kérdésével 
Éva nénihez.

— Örülök ám, szépséges tulipán- 
tom, csakhogy egy kis bajom lesz 
most velük. Ki vigyáz rájuk ? A me
zőre nem vihetem el magammal ezt 
a sok apró jószágot, — mondta Éva 
néni töprengve.

— Vigyázok én rájuk s adok ne
kik enni is. Hisz megtehetem, hogy 
többször átnézek hozzájuk a szom
szédból. Ne búsuljon néni, nem lesz 
semmi bajuk, — ajánlkozott Erzsiké 
szívesen.

— Köszönöm jóságodat, kis arany
szívem. Áldjon meg téged a jó Isten 
mind a két szent kezével 1 — hálál
kodott Éva néni, túláradt, boldog 
szívvel. Nyugodt lélekkel távozom el 
aztán hazulról.

— Éva néni nem kiséri el most 
a bodrija a mezőre ? — kérdezték 
tőle az utcán játszó gyermekek kí
váncsian.

— Nem jöhet el most, galambaim, 
mert a kis csirke-Bodrijaira kell neki 
otthon vigyázni, — mondta Éva néni 
mosolyogva.

Tehát ketten is vigyáztak, őrköd
tek a kis csirkékre, tudniillik az any
juk : Éva néni kétlábú bodrija és a 
kis Benkő Erzsiké.

Napjában tízszer is átszökelt Er
zsiké a szomszédba s nemcsak Éva 
néni köles tartó zsomborjából etette a 
kis állatokat, hanem titokban hazulról 
is jócskán vitt nekik köténykéjében 
csipegetni való köles és buzaszemeket. 
Tehette, mert gazdagok voltak s 
egyetlen leánya volt szülőinek. A 
büszke, gőgös édes, anyja sokszor 
azt mondta neki: .Nézd, ez a sok 
vagyonunk, birtokunk mind a tied 
lesz, gazdagabb leszel, vagyis már 
gazdagabb vagy te mindenkinél a 
faluban. Ne állj ezért szóba s ne 
játszál minden ringyes-rongyos gyer
mekkel.“ — De ezek a szavak úgy 
megszorították mindannyiszor a kis 
Erzsiké jóságos szívét.

A jó gondozás, táplálás következ
tében napról-napra szépen növeked
tek a kis csirkék. Éva néni boldogan 
tervezgetett Erzsiké előtt:

— Tudod-e mit csinálok a csirké
immel, ha megnőnek, kis virágocs- 
kám ?. . . Hármat meghagyok belőlük, 
hogy majdan elegendő tojással szol
gáljanak. Tizenkettőt pedig eladok s 
az árukon elutazok Budapestre a fi
amhoz, hogy meglássam életemben 
egyszer a kis unokáimat.

— Miért nem jönnek el ők Éva
nénit meglátogatni ? — kérdezte
Erzsiké.

— Haj, azt szeretném én, ha ők 
jönnének el egyszer hozzám, de nem 
tehetik, mert szegények, akár csak 
én 1 — mondta Éva néni szomorodott 
szívvel.

Másnap délben Éva néni csirkéi 
közül kettőt kimúlva talált Erzsiké, 
mikor át ment hozzájuk etetés végett. 
Szegény kis állatokat megölte valami 
csirkevész.

— Oh, Istenem, hogy elbusítja, 
szomorúja ez majd a szegény Éva

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 51

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal
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nénit! Nem marad annyi csirkéje, 
hogy az árukon elmehetne a kis 
unokáit meglátogatni 1 — gondolta 
Erzsiké magában, sajnálkozó szívvel. 
S addig-addig töprengett, hogy mi
képen tudna a bajon segíteni, mígnem 
kicserélte titokban az elpusztult csir
kéket azokhoz hasonlókkal a saját 
két kis csirkéjükkel.

— Édes jó Istenem! — fohászko
dott föl a kis leányka, — ugy-e nem 
követek el bűnt, lopást azzal, amit 
teszek, hisz édes anyám már szám
talanszor mondta nekem: „Minden 
vagyonunk a tied 1 “ Tehát e szerint 
én a magaméból adom a kis csirké
ket Éva néninek. S elég sok marad 
még nekünk. . .

És biz’ még azután is el el hullt 
egy-egy csirke Éva néni jószágaiból 
s tulajdonképpen leapadt volna a 
tizenöt csirke hatra, ha a kis jóságos 
szívű Erzsiké nem pótolta volna ti
tokban mindannyiszor a hiányt.

Őszre szépen megnövekedtek a 
csirkék, itt lett volna már az ideje, 
hogy értékesítse Éva néni őket jóá
ron, melyből kikerült volna a fővá
rosba való utazás költsége. Ámde 
közbe jött a nagy világháború: el
hívta a király Éva néni fiát is a 
haza védelmére s a haza becsületének 
megőrzésére.

Hősiesen megfelelt Éva néni fiai a 
hívó szónak, kötelességének: fönt a 
Kárpátok bércei közt védte, a többi hő
sökkel, rendületlen kitartással, a szent 
hazai rögöt, míg sebet nem kapott.

Gyakran felkereste onnét tábori 
lapjaival édes anyját is. S egy alka
lommal említést tett levélben, hogy 
mennyire szeretne egyszer sült csirke 
húst enni I. . .  Attól fogva Éva néni 
hétről-hétre útnak eresztett egy kis 
csomagocskát, sült csirke tartalommal, 
mely mindaddig tartott, mígnem a 
Bodri tyukocska teljesen egyedül 
maradt.

A tyukocska most ismét elkisér- 
gette Éva nénit a munkára. Szapora 
lépésekkel követte reggelenként gaz
dasszonyát, mint egy kis kutyuska.

— Éva néni hova lettek a kis 
Bodrik? — ostromolták kérdésükkel 
a gyermekek az utcán.

— Elmentek, galambaim, messze- 
messze- oda ahol az ellenség támad, 
ellenség bánja: magyar és német 
védi drága hazánkat I — mondta Éva 
néni könnyes szemmel.

Van valakije a harctéren, vagy a se 
besflltek közt a kórházban ? Úgy fizes 
sen számára elő a HARANGSZÓRA 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min 
den egyes számmal.

Tanítók árváiért!
Templomaink tornyából győzedel

mes zúgással szállt szerteszét a re
formáció ünnepi harangszó 1 Kinn a 
temetőkertben meg virágot hintettek 
az őszi hervadás leplébe takarózó 
sírhalmokra. De mikor végigjártuk a 
temető útait, szorongó érzéssel köny- 
nyes tekintettel az elhagyott sírokat 
kerestük. Azokat, melyeket senkise 

■ kereset fel, melyekre senkise ho
zott virágot! Talán néhány szálat 
ráhullatunk ezekre a sírokra s azon- 
közben rágondoltunk arra a sok száz 
és ezer katona-sírra, mely észa
kon, délen virág nélkül marad, mely 
körül mégis tavaszt ébresztő meleg 
szellőként körülrepdes szeretetünk, 
hálánk és kegyeletünk 1

Ezekben a napokban is sokan cse
lekedetté alakították szívük érzését. 
Virágot nem hinthettek a sírra, he
lyette könnyet töröltek az árvák sze
méből !

Legyenek áldottak a jó cselekedet 
cselekvői! Az adakozó gyülekezetek
nek, nőegyleteknek, belmisszió egyesü
leteknek, az egyes akakozóknak hálás 
köszönetünket küldjük.

A múlt héten a következő adomá
nyok érkeztek:
A czelldömölki ev. anyagy. nőegy. 68-— K 
Nemeskéri ev. gyűl. gyűjtése . 35’— „
Muraszombati ev. gyűl. offertóri- 

umi adománya . . . .  32.— „
Ev. belmissiói egyesület Győr . 20'— „
Boross Kálmán ev. tan. gyűjtése

N a g y d é m .......................................15-82 „
Pálmai Lajos ev. lelkész Győr . 10'— „
Rácz Zsigmond (koszorúmegvál

tás címén) Körmend . . 10'— „
Ev. gyülekezet Veszprém-Súr . 10-— „
Kálmán Margit Túra . . . 5 — „
özv. Heiner Lajosné Csönge . 5-— „
Varga János ny. tan. UJmalomsok 5'— „ 
Szabó György ev. tan. Csikvánd 5’— „ 
Egy névtelentől (Varsányi Mátyás

budai ev. lelkész utján) . . 4 '— „
id. Simon Istvánná Székesfebérv. 2"— „
Rátkai Ödön és neje Andorhegy 2■— „
Berger Lajosné Székesfehérvár . T — „ 
Tomasek Istvánná Csütörtök . 1-— „
N. N. G y ő r .........................................T — „
Zigó Dávidné Csánk . . . 1-— „

A lapunk múlt számában közölt adakozá
sok részletes kim utatása:

A lajoskomáromi gyülekezet gyűjtései : 
Mezősi Árpád tanító gyűjtése az iskolá

ban 11 kor. 50 fill. Adakoztak: Mezősi 
Árpád tanító 5 K, Reizinger Márton 1 K, 
Zuffer György, Ornstein Sándor 30 f, Ta
kács János, Szombath Mária, Kszellmann 
Mária, Grósz Julia, Horog Katalin, Reizin
ger György, Szapper Mária, Schmikl Anna, 
Szakács Erzsébet, Vanyó Erzsébet 20—20 f, 
Schmelczer Anna 12 f, Striedl Mihály, Bod
nár András. Stinner István, Schrei György. 
Tulcs Erzsébet. Czéh Julia, Zsednai Julia, 
Wieland Erzsébet, Lang Teréz, Schnelczer 
Erzsébet, Wanderer Teréz, Meixner János, 
Grósz Mária, Zelenák Juliska, Schmelczer 
János, Tulcz Pál, Tulcz János, Bartos Julia,

Horog Éva, Sullner Teréz, Varga Julia, Szöl- 
lösi Erzséb t, Urspringer János 10—10 f, 
Zuffer János 6 f, Kovács Teréz, Szakálas 
Mihály, Kositzky János 4—4 f. Összesen 
11-50 K.

Mohar Ilona  tanítónő gyűjtése az isko
lában 24 kor. 30 fill. Adakoztak: Mohar 
Ilona tanítónő 10 K, Wanderer T. 120 K, 
Schnitz A., Reizinger E., Reizinger T., 
Mosberger P., Lang T., Schmeltzer M., 
Hofbauer M., Székely O. 1—1 K, Ekhardt 
M., Meidlinger M. 60—60 f, Pödör I. 50 f, 
Czéh T. 40 f, Stiedl T„ Schmikl É. 30—30 f, 
Farkas E., Szeip M., Wanderer B. 20—20 f, 
Teidtl J. 12 f, Grósz A., Schnitz M., Rei
zinger M., Czuffer M., Horog J., Schnitz É.„ 
Reizinger J., Bartos M., Orstein M., Reisz 
P„ Uhr J„ Horog P., Kovács J„ Uhr J„ 
Kocsicki M., Wanderer É. 10—10 f, Rrei- 
zinger J., Zsednai J. 4 — 4 f. Összesen 24-30 K,

Ezenkívül begyültek Lajoskomáromból a 
következő adományok : Hofbauer Józsefné, 
Reizinger Mártonná 10—10 K, Stiedl An- 
drásné 5 K, Wanderer Márton, Reizinger 
Györgyné, Reizinger Keresztély, Czéh Pál, 
Szakács Györgyné, Hofbauer Pálné, Wie
land János, id. Czéh Istvánná, Grószl Ádám 
2—2 K, Wieland Mihályné, ifj. Weiland 
Lőrincné, Szapper György, Stócz György, 
id. Grószl János 1—1 K. Összesen 48 K.

Lajoskomáromból iskolai és gyülekezeti 
gyűjtés összesen: 83‘80 K. (Folytatjuk.)
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..........................  2043 28 K
Mostani gyűjtésünk. 232 82 K
Eddig befolyt . . 2276.10 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki- , 
váltképpen a mi hitünk cselédeivel 1

Bettiién K ata .
Irta: Balikó Lajos.

(Folytatás )

Méltán félt Bethlen Kata ettől a 
házasságtól. Férje házában boldog
ság csakugyan nem jutott osztály
részül néki, A vallási külömbség át
hidalhatatlan ür volt a hitvesek kö
zött. Mintha mindegyik fél egy más 
planéta lakója lett volna, olyan ide
genül éltek: egymás mellett, de va
lójában egymás nélkül, mivel lelki 
harmónia nem volt közöttük. Az es
küvő után nemsokára a férj birto
kára : Fejéregyházára költözött az 
uj pár, ahol kivált az esett nehezére 
az ifjú asszonnynak, hogy nem volt 
része olyan isteni szolgálatban, amint 
lelke óhajtott. Református templom 
volt ugyan, de — amint maga mond
ja —- „minthogy ott négy reformá
tus embernél több nem volt, a pap 
is csak épen az eklézsiához való volt. 
Templomba azonban mégis szorgal
masan eljárt, egyrészt azért, mert 
valóban vágyódott a szent pitvar és 
az élet kenyere után, de másrészt - 
azért is, mert nem akart férje roko
naiban reménységet kelteni arra nézve,
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hogy idővel majd csak mégis a ka- 
tholikus hitre hajlik. — Vájjon nap
jainkban hány olyan férfi, hány olyan 
nő van, akinek szomorúságot okoz, 
ha templomba nem mehet s aki tem
plomba akkor is elmegy, ha az ige
hirdető nem kedve szerint való, va
gyis akit maga az ige és nem vala
mi más vonz oda a szent helyre ? S 
ugyan hány olyan keresztyén házas
fél van, amelyik bánkódik, ha „isten
félő házasok szokása szerint“ nem 
mehet hitestársával együ.t az Úr szine 
elé — amint ezt Bethlen Kata ma
gára és férjére vonatkoztatva olyan 
panaszosan jegyzi meg ?

Az esküvő után hamarosan meg
mozdult a katholikus egyház, hogy 
a főrangú „eretnek“-asszonyt az igaz 
hit számára megnyerje. Maga a püs
pök vette kezébe a dolgot. A fiatal 
férjnek levélben előre bejelentette, 
hogy elküldi házához az udvarhelyi 
gvandiánt — az esketést végzett ba
rátnak elöljáróját — azzal a megbízás
sal : próbáljon meg minden eszközt 
az áttérítés végett. Haller László nem 
szívesen vette ezt a dolgot, mert 
eléggé ismerte már feleségét és tudta, 
hogy az ilyen próbálgatás hiábavaló 
lesz s csak szükségtelen keserűséget 
okoz. A jó gvardián csakugyan hi
ába is fáradt. Pedig ugyancsak igye
kezett, hogy célját elérje. Először 
azzal fenyegetőzött, hogy a püspök 
a házasságot megsemmisíti, mivel ti
lalma ellenére jött létre. Ezzel a fe
nyegetéssel azonban ugyancsak meg 
járta. Ami riasztó hírnek volt szánva, 
az Bethlen Kata szívének a legna
gyobb örömhír volt; semmit sem lá
tott volna szívesebben, mintha a há
zasság igájától megszabadítják. A 
gvardián hamarosan belátta, hogy ba
kot lőtt. Fordított tehát egyet a dol
gon. A püspök nevében kijelentette, 
hogyha Bethlen Kata át nem tér —, 
a házasság nem lesz érvényes, ha
nem tisztességtelen együttélés, mivel 
Kata az esketésnél az eskü mintát 
nem mondotta el pontosan. — Azt 
hitte a jámbor, hogy ezzel a kijelen
téssel megtöri az asszony makacssá
gát. De bezzeg megjárta szegény! 
Bethlen Kata nem hiába volt refor
mátus asszony és magyar menyecske : 
ő bizony nem esett a fejelágyára, ha
nem hamar visszavágott s ugyancsak 
elevenére tapintott a jámbor gvardi- 
ánnak. „Hiszen a Kegyelmed keze 
alatt levő barát esketett m eg; miért 
volt ő olyan tudatlan szamár, hogy 
még azt sem tudta, hogy kell esketni ? 
— csattant fel a jó Bethlen Kata 
a gvardián szavára. Erre az ellen

vetésre azután mit tehetett volna a 
gvardián egyebet, minthogy ötölve- 
hatolva, kénytelen kelletlen elismerte: 
bizony a barát volt a hibás, sőt mu
lasztásáért már megbünhődik. — Két 
ízben vereséget szenvedett immár a 
gvardián, de azért nem hagyta ma
gát. Harmadizben is kísérletet tett. 
Azt mondta Bethlen Katának, hogy 
most már nem hallgathat tovább. 
Mivel semmiképpen sem akar áttérni, 
kénytelen bevallani az igazat. Arról 
van szó, hogy férjét halálbüntetéssel 
sújtják a szabálytalan módon meg
tartott esküvő miatt, hacsak Bethlen 
Kata át nem tér. Ha egy időszerű 
hasonlatot szabad használnom, akkor 
azt mondom, hogy ez volt a 42-cm. 
mozsár. Csakhogy a hatás elmaradt, 
illetve a fegyver csütörtököt mondott. 
Bethlen Kata egyenesen a szeme közé 
nevetett a jó gvardiánnak, majd pedig 
felindulva így telelt: csodálkozom
kegyelmeden, hogy ilyen haszonta- 
lansággal akar elhitetni engemet, 
mintha én az aféle bolondságot el
hinném ; de ha szintén lehetne is, 
hogy egymás után tizenhétszer elütnék 
a fejét, lelkem elvesztésével soha 
életét meg nem tartanám. — íme, 
milyen megkapó bizonysága ez a hű
ségnek és a Krisztushoz való ragasz
kodásnak ! Jézus követőitől azt kí
vánja, hogy inkább ragaszkodjanak 
őhozzá, mint apjukhoz, anyjukhoz, 
testvérükhöz vagy hitvesükhöz, mert 
aki ezek egyikét jobban szereti, mint 
őt, az őhozzá nem méltó. S Kata a 
Krisztus iránt tartozó hűséget többre 
becsülte, mint bármit. Ifjúságát, bol
dogságát, életét, jövőjét odaadta a nem 
szeretett férfiúnak, mivel anyja köve
telte, de hitét semmi kincsért el nem 
adta volna. — Bővebb magyarázat 
ehhez nem szükséges. A mai korra, 
a mai nemzedékre való alkalmazás 
igen könnyű. Hiszem, mindnyájan le 
is vonjuk a következtetést, kérdezve : 
így teszünk-e mi is ? — A felelet a 
kérdésre aligha lenne felemelő.

Mivel a gvardián kísérletével ilyen 
csúfos kudarcot vallott, azért egy 
ideig nem bolygatták a dolgot. Utóbb 
azonban újra kezdték megint. 1718 
tavaszán Bethlen Kata édesanyja 
meghalt s ettől lógva a férj is kísér
letet tett, hogy feleségét áttérítse. 
Anyósa életében óvatosan viselkedett. 
Komolyabb próbálkozástól visszatar
totta feleségének adott ígérete, vala
mint az a körülmény is, hogy anyó
sától, akit mint mostoha anyját is 
tisztelt, anyagilag függött. Most azon
ban úgy érezte, hogy szabad kezet 
nyert. S ezzel a szabadsággal gya

lázatosén visszaélt. Néhány nappal 
édesanyja temetése után Bethlen Kata 
fiuikreknek adott életet s mialatt el- 
gyengülten betegágyban teküdt, férje 
gonosz tanácsadók beszédére hall
gatva, rideg, szívtelen, közönyös vi
selkedésével akarta a hitéhez ragasz
kodó asszony ellenállását megtörni. 
Arra számított, hogy az asszonyt ez 
a közönyös viselkedés bántja s a 
jobb bánásmód kedvéért elhagyja majd 
hitét. Számítása azonban döre volt. 
Kata egy cseppet sem érzékenyke
dett férje szívtelensége miatt, úgy 
kogy Haller uram végül is szégyen
szemre megvallotta, hogy mi volt a 
célja. Kata ekkor szemrehányást tett 
férjének és egyben kijelentette, hogy 
mihelyt jártányi ereje lesz, elköltözik 
tőle. A gyermekek úgyis fiuk s így 
a szerződés értelmében atyjuk val
lását követik — reá szükség nincsen 
s ő bizony nem marad egy fedél 
alatt ilyen emberre), aki szavát meg
szegte. Amikor a férj visszavágni 
próbálván, kijelentette hogy a külön
válás hiábavaló, mivel az ő hite sze
rint a házasságot úgysem lehet fel
bontani — akkor a szegény, meg
győzött asszony Istenhez apellált és 
így szólt: „Ez az igaz Isten, akit én 
gyermekségemtől fogva tiszteltem és 
mostan is tisztelek, cselekedje velem 
azt a nagy irgalmasságot, hogy esz
tendő ilyenkor legyünk elválva egy
mástól, vegyen el az Isten vagy en
gemet, vagy kegyelmedet.“

A nagy irgalmasságu Isten — mint 
Bethlen Kata mondja — meghallgatta 
azt a fohászt. Az 1719. esztendőben 
fellépett pestis járvány alkalmával a 
fiatal — 22 esztendős — férj meg
halt, s így Kata 19 esztendős korá
ban két gyermekkel s újólag áldott 
állapotban özvegyen maradt. Ebben 
a keserves nyomorúságban békességet 
és szinte boldogságot adott szívének 
az, hogy Isten most már leánygyer
mekkel áldotta meg. Az említett egyez
ség alapjánarraszámított ugyanis, hogy 
a leány vallása szerint is egészen az 
övé lesz. — Szegény Bethlen Kata 
nem sejtette, hogy épen az gyermek, 
akinek olyan mérhetetlenül örült, fog 
néki kimondhatatlan szomorúságot 
okozni.

Gyermeket adott az Isten az öz
vegynek s nemsokára el is vette 
egyik gyermekét, Az elsőszülött Sá
muel nevű fiú, aki az édesanya jel
lemzése szerint: szép arcú, értelmes, 
kedves gyermek volt — 1720junius 
havában rövid másfél heti betegség 
után elhunyt. Fia elvesztését az öz
vegy mélyen fájlalta, de azért egy
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szóval sem panaszkodott. Sőt áldotta 
a kegyelmes Istent, aki a gyermeket 
ilyen zsenge korban vette magához, 
amikor a gyermek lelke tiszta ártat
lan volt, amikor a gyermek a vallá
sok között külömbséget tenni még 
nem tudott, „az Úr adta, az Úr vette 
el, áldott legyen szent neve értette“ 
— ez a vallomás fakadt ajkán, ami
kor Isten keserű poharat itatott vele. 
Bárcsak ilyen lelkűiét lakoznék az 
anyai és a hitvesi szivekben ma is ! 
Bárcsak Isten akaratján való aláza
tos megnyugvással adnák oda sze
retteiket mindazok, akiktől Isten övé 
iket — akár zsenge, akár ifjú — 
akár pedig meglett korban ! — elveszi!

Körülbelül három esztendőt töltött 
özvegységben. Erről az időről emlé
kezve, hálát ad az Istennek, hogy 
nyugodalmat adott néki. Vallomása 
szerint egész élete eddigi folyamán az 
özvegység ideje volt a legboldogabb. 
Anyagiakban szükséget nem látott; 
férje rokonai emberiségesen, sőt sze
retettel bántak vele ; saját vérrokonai 
gyengéd szeretettel vették körül sza
badon imádhatta Istenét; hite miatt 
háborgatást nem szenvedett; végül 
pedig ott volt két kis gyermeke, akik
nek jövőjéről az édesanyai szív sze- 
retetével és a női képzelet erejével szí
nes álmokat szőtt I Óh de megható 
egy nyilatkozat e z ! Egy asszony, ki 
férjét elvesztette; egy anya ki egy 
gyermekét immár eltemette, egy nő, 
aki egyedül, magára hagyotton áll a 
világon — özvegysége idejét „a leg
boldogabb“ -nak mondja. Mennyi ke
serűség lehetett osztály része eddig, 
ha a bús özvegység szakaszát Elim 
pálmaligetének tekinti, hol békesség
ben nyugszik 1 De ha sok keserűség 
volt is osztály része néki, zúgolódás, 
panasz nem fakadt ajkán, csak ál
dani, magasztalni, hálálkodni tudott !

(Folytatjuk.)

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.

A lövészárokban.
Folyt. 16.

Olyanformán érezték magukat mint 
a nomád népek, mikor úttalan-utak, 
vadon rengetegek, messze mezősé
gek bebolyongása után végre egy 
helyen megállapodnak. Vezérük ma
gasra emeli a fegyverét, azután han
gos örömrivalgással leverik a pony
vatartó sátorfát. Földbe mélyesztik a 
csákányt, nekifeszítik az ásót s az álla
tokat szabadra kivetik a kövér legelőre.

Rohammal foglalták el helyüket. 
Az ellenség ugyan nem jutott még 
közelükbe, de az ilyen helyet roham
mal foglalják el, akár ott marad az 
emberek fele, akár puskalövés nélkül 
jutnak a kitűzött vonalig. Azután 
négykézlábra vetették magukat s ki
csiny ásójukkal sebesen hányták ma
guk előtt a földet. Először csak a 
fejük kapott egy kis fedezéket, de 
néhány óra alatt annyira mély gödröt 
vájtak, hogy egész testükkel behú
zódhattak. Másnap összekötötték egy
mással az egyes állásokat úgyhogy 
lassanként kényelmes folyosó húzó
dott a két töltésfal között. A mere
dek partba lépcsőket vágtak s kissé 
szétterülő állóhelyeket is készítettek. 
Még a puskacsővek helyét is előre 
odafundálták s ferdére eresztett desz
kát erősítettek a töltés szélére.

Pár nap múlva mélyebbre vájták 
a földalatti üreget, azután faducok- 
kal alátámogatták, deszkából ernyőt 
húztak föléje. Most már egészen a 
föld alá bújva, várták az ellenséget.

Később hátrább is árkokat húztak. 
Nekidőltek mint a vakondok, a rög
nek s pompás kunyhókat vájtak ma
guknak. Az emberek léceket desz
kákat szereztek s valóságos kis kas
télyokat építettek. Volt olyan is 
közöttük, melynek csak az ajtaja 
látszott, meg a lefelé vezető három, 
négy lépcsőfok, de azután oda lenn 
olyan tágas helységet kerekítettek ki 
belőle, hogy akár táncolni is lehetett 
volna benn. Csak éppen a fejet kel
lett egy kis alázatosságra rákénysze
ríteni. Az elpusztított s nagyrészt 
üresen maradt közeli falvakból bő
ven kikerült a bútorzat. Volt ott ágy, 
szekrény, asztal, szék, gyönyörű ara
nyozott függő lámpás, meg csorba 
bögrébe rakott gyertyadarab. A kö
zeli kastélyból egy szekrényforma 
lapos zongorát is hoztak, s beállítot
ták a hadnagy úr kvártélyára. Olyan 
gyönyörűen játszott rajt, hogy szem
száj nyitva maradt, csak az volt a 
baj, hogy akár szomorút akár vígat 
pörgetett az ujja, mindig gyorsabban 
rebbent az emberek szempillája.

Lassanként kiépült az egész köz
ség. Nevet is adtak neki. Tótfalunak 
nevezték a százados úrról. De va
lakinek hirtelen eszébe jutott, hogy 
a szegény Istenben boldogult Tahi 
őrnagynak, — egyik lengyel gróf 
kastélya parkjában alussza örök ál
mát, — talán bizony rosszul is es
nék, ha olyan gyorsan elfordulna tőle 
a katonái szeretete, hát az ő nevét 
is kipingálták a nagy deszkatáblára, 
így lett a község neve: Tahitótfalu.

A szétszórt utcákat keresztbe sza
ladó, kurta futóárkokkal kötötték 
össze. A tiszt urak szállása előtt egy 
kis térséget hagytak valamelyik ker- 
tésrlegény pázsitot, meg virágot is 
kanyarított eléje. Módos volt az egész, 
mint valami kis mezőváros sétatere, 
vagy valami lefelé gazdálkodó kis
birtokos portája október vége táján.

Az egyik sarokban hosszú épület 
húzódik, homlokzatán csupa fényes 
cimtábla ékeskedik, alighanem a szom
széd községből hozták mindannyit. 
Itt van (a Nagy Bazár, a borbély 
műhely, borbély tányér is táncol az 
ormán, itt van a Posta, meg a  Gyor- 
Fotográfus. Szóval van minden! Sár 
az eddigelé nincsen, mert a száza
dos ur szigorú ember, utálja a ren
detlenséget s úgy kirakatta fával az 
utcákat, hogy csatakos időben is szá
raz lábbal lehet menni egyik helyről 
a másikra.

A falu végén szerényen meghúzó
dik a Muszka szorító. Azon túl nincs 
semmi, hanem csak a nagyvilág, itt 
még az aszfalt is véget ér, az utca 
se folytatódik, éppen csak az őr szá
mára elkészített, mélybe vájt vigyá
zóhely van még erre felé, de egyéb 
semmi.

Szabó János tekintélyén nagyot 
lendített múltkori esete. Még az iri- 
gyei is elismerték, hogy szép, ügyes 
dolgot cselekedett. Csak azon sajnál
koztak, hogy legalább egy-két musz
kát agyonüthetett volna, mert így 
mégis csak más lett volna az egész. 
Azt is elismerték, hogy Szabó Jinos 
méltósággal viseli tekintélyét. Nem 
pökhendiskedik és nem kérkedik. Ha
nem azért neki is csak jól esik a 
népszerűség verőfénye I Szívesen el- 
sütkérez néhány óra hosszat a paj
tásai között s hamarosan jókedvre 
derül, mikor körülötte forog a világ. 
Különban ő a Muszka szorító kom- 
mendánsa. Ugyanott szerénykedik 
Tóth Jóska is, sőt ott van köztük 
Farkas Andris is.

Az elején minden szép rendben 
megy. A község megépitése munká
val járt s ha az ép, egészséges em
ber dolgozhatik, akkor nincs tőle 
messze a boldogság. Ennivaló is akad 
bőven. Olyan finom menázsit oszto
gattak s olyan bőkezűen adagoltak 
a szakácsok a nagy kanállal, hogy 
otthon a szolgabiró sem eszik jobbat, 
nem kevésbbé többet. A posta is 
meg-megjött. Ez is fontos dologi 
Mert sokat, nagyon sokat kibír az 
ember a lövészárokban, csak otthon
ról a kisujjukkal integessenek néha- 
néha feléje 1 Egy két sor irás, mely



1915. november f . HARANGS^Ó. Í35.

bői a szív meleg érzése sugárzik, 
olyan üditően hat az elfáradt, szen
vedő lélekre, mint a május reggeli 
harmathullás azsendülő mezőre. Ilyen
kor elsimul a barázdált arc, tovaszáll 
a homlokról a sötét felhő, a szemekbe 
uj élet költözködik. Pedig nem tör
tént semmi, nincsen nagy hódítás, 
nincsen nagy munkafogás, csak ép
pen gyűrött rózsaszínű kártyát hozott 
a posta: Édes uram, kívánom, hogy 
ezen pár sor Írásom a legjobb egész
ségben találja. . .

Vidám tréfálkozással fűzik a szót 
egymás mellé. Hónapok óta éjjel
nappal együtt járnak, hát könnyen 
napvilágra térítik egymás gyöngéjét. 
Az egyiknek a köny is gurul a sze
méből : — ne bántsd már János, sze
gény nyomorultat, azért az is van 
akkora ember, mint te I

— Hogy van-e, azt mégis csak a 
csillag mondja megl

— Dehogy a csillag. Ő a torony
ból lépett be a führerségbe, te meg 
csak a kutyaházból!.. . Hát egy to
rony csak van annyira tisztességes 
dolog, mint egy kutyaház ? . . .

— Hát te mit szólsz hozzá, Ferkó?
Tóth Ferkó felüti a fejét, de azután

megint csak belemerül könyvébe. 
Mióta Szabó János odadobta neki az 
imádságoskönyvet, maga se tudja, 
mit érez lelkében. Úgy elcsöndesedik 
minden fájdalma s úgy megerősödik 
minden kötelességéhez, hogy alig is
mer magára. Néhány oldalon bibliai 
verseket talált. Addig olvasta, míg 
könyv nélkül nem tudta. De ekkor 
meg nem nyugodott addig, míg egy 
egész újszövetséget nem szerzett. 
Azóta ezt olvasgatja. Eleinte gúnyol
ták, de ő nem vette szivére. Éppen 
olyan szelíden, szolgálatkészen vála
szolt, mintha kedveztek volna neki. 
Sőt észrevette, hogy mióta a Krisztus 
tanítását olvasgatja, nem olyan hirte
len és nem olyan lobbanékony, mint 
azelőtt volt.

— Hallod, Ferkó ? Már ez a te 
menyei hivatásodhoz tartozik, csilla
gokról van szó ! . . .  Hát melyiké ér 
többet ? A führer toronyból lépett bele 
a sárzsijába, a szakaszvezető meg 
kutyaházból.

Tóth Ferkó arca komoly marad. 
— Nem a csillag teszi, meg nem is 
a szám. Hanem hogy melyik viseli 
becsületesebben, mondja lassan meg
gondoltan, azután ráhajol könyvére 
s tovább olvas. F olytatjuk .

Nehéz órák“ című rovat helyszűke 
•biatt kimaradt.

A világháború eseményei.
A tizenöt hónap óta tartó sakkjá

ték befejezéséhez közeledik. Az egyik 
játszó biztos kézzel, méltóságos nyu
godtsággal, a győzelem biztató re
ményében dirigálja katonáit előre, 
mindjobban előre a győzelem felé. A 
másik hebehurgya kapkodással, cél
talan erőlködéssel, közel álló veresé
gének tudatában remegő kézzel állít- 
gatj'a megfogyatkozott bábalakjait majd 
ide, majd oda a pusztulás, a meg
aláztatás, a megsemmisítő katasztrófa 
felé.

A sakktábla egyik oldalán a szer- 
bek állanak elül. Hátrább húzódnak 
meg az antant többi alakjai. A má
sik oldalon a központi hatalmak és 
a bolgárok törnek mindjobban előre, 
bekerítéssel és teljes megsemmisítés
sel fenyegetve a szerbeket. A négyes 
hatalom többi figurája hiában áll 
mögöttük. Segítségükre nem mehetnek.

Harc a szerbek ellen.

A világháború főszinterévé Szerbia 
lett. Francia és orosz földön, vala
mint a Dardanelláknál jóformán szü
netel a harc. Annál rémesebb a Drina, 
Száva, Duna és Timok közében, ahol 
a szerb nép vív élet-halálharcot. 
A háromhetes küzdelem már kifá
rasztotta, de még meg nem törte. 
Aggódó reménnyel várja szövetségesei 
részéről a segítséget de hiába várja. 
Az ország fele a mi kezünkön van. 
Kövess és Gallwitz győztes csapatai 
már Kragujevácot, a jól megerősített 
szerb várost is elfoglalták. Győzel
mes harcainkban sok ezer foglyot 
ejtettek és sok ágyút zsákmányol
tak. A Knyazsevác felől elő-törő 
bolgárok több megerősített magas
latot elfoglaltak s Nistől már csak 
tizennyolc kilométernyire vannak. A 
nisi várat 8—10 erőd veszi körül. A 
rendkívül megerősített Drenova Gla- 
vát a bolgárok elfoglalták, a piroti 
mendencét észak felől elzárták s a 
szerb sereget a kacsaniki szorosba 
szorították vissza.

Harc az oroszok ellen.

Az oroszok Litvániában és Volhi- 
niában több támadást intéztek had
állásaink ellen, de vitéz csapataink 
mindannyiszor visszaverték őket. Hin- 
denburg tábornagy serege Illuxttól 
északra átkelt az Illuxt szakaszon.

A szövetségesek által megszállott 
orosz terület jelenleg 344.000 négy
szögkilométer.

Harc az olaszok ellen.

Az olaszok nagy hévvel támadtak 
az elmúlt héten is. Némelykor véres 
kézitusára került a sor. Ez a borzal
mas viaskodás öt napig szakadatla
nul tartott. Az olaszoknak rettenetes 
veszteségeik voltak. A hiányt nem 
egykönnyen pótolták. Ez szakította 
megközben-közbenaz offenzivát. Most 
ismét nagyobb erővel támadnák. Ok
tóber 29 én heves küzdelem volt Tol- 
meinnál és Görctől délre, a doberdói 
fensikon, a tiroli nyugati határon és 
a Dolomitokban. És az eredmény? 
Semmi. Veszteségük óriási. A Schlu- 
derbachért már öt hónap óta vias
kodnak és minden erőlködésük meddő. 
Svájci lapok szerint harcban álló had
erőiknek több mint egyötödét már 
elvesztették.

Harc a franciák és angolok ellen.

A nyugati harctéren a helyzet nem 
változott. A nagy francia-angol offen
zivát nyugalom és kiábrándulás kö
veti. Amit a németek elvesztettek 
Flandriában, a Champagneban, azt 
már előbb visszaszerezték.

A franciák elégületlensége uj kor
mányt követelt. Viviani megbukott, 
azuj minisztérium megszületett, Briand- 
nal az élén. A kormányváltozást né
melyek a közeledő béke kedvező elő
jelének tekintik.

Egyéb hírek.

Franciaországban Cambon volt ber
lini nagykövetet külügyminiszteri fő
titkárrá nevezték ki. Azt mondják 
róla, hogy nagy tisztelője a német 
kultúrának. A háború megindítását 
nem helyeselte s Franciaország vere
ségét előre látta. — Az uj hadiköl- 
csön ügye szépen indult meg. Az or
szágos függetlenségi párt lelkes szó
zattal fordul a nemzethez, hogy egy 
akarattal tömörüljön a hadikölcsön 
zászlaja körül. A mozgalom másik 
kimagasló eseménye Esterházy Mik
lós herceg tízmillió koronás jegyzése.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  » házban n incs,
H iányzik  ott a  legfőbb kínos.
T anyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

Nov. 7. vasárnap, 126. Zsoltár.
„ 8. hétfő, Ezsajás 26, 16—21.
„ 9. kedd, 90. Zsoltár.
„ 10. szerda, I. Mózes 1, 1 —19.
„ 11. csütört., „ 1, 20—31.
,  12. péntek, ,  2, 15—25.
,  13. szombat, „ 3, 1—15.
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K arácsony előtt.
Odakinn sáros, csatakos az idő, 

szürke esőtelhő hinti az esőt, nyirkos 
levegőt s hűvös széljárás pirosítja 
egészségesre a fáradt emberarcot. 
Ősz van. És mégis, hogy átléptünk 
november havába, mintha onnan fe
lülről ismerős ezüst csengetyü csi
lingelne felénk. A gyermekek azt 
mondják: angyalkák készülnek kará
csony szent ünnepére!

Bizony igazuk van I Csakhogy az 
ezüst csengetyük nem a felhők pe
remén túl rezegtetik meg a levegőt, 
hanem ide lenn, az emberek szívében. 
Itt, itt a földön megindul a készülő
dés, a suttogás, keresgélés, rejtve 
dolgozás, meglepetés készítés, hogy

mikor eljön karácsony szentnapja 
legyen nagy öröm békesség, az em
berekhez jóakarat.

Ebben a készülődésünkben gon
doljunk ebben az esztendőben is 
azokra, kik távol családaiktól, távol 
a barátságos, meleg otthontól, lövész
árokban, fedezékben, tábortűz mellett 
köszöntik szent karácsony napját. 
Küldjük el ez alkalommal is a mi 
ajándékainkat!

De ne feledkezzünk el arról, hogy 
az ajándék örvendetessé teheti azt a 
napot, de szenté azt csakis az Úr 
békességet hirdető igéje teheti. Küld
jük ki ebben ez évben is azt a vi
gasztaló, erősítő Istenigét. Hadd ta 
láljanak vigasztalást a megfáradottak! 
Hadd mutasson égfelé a szeretet

ünnepe 1 Hadd tanuljanak küzdő és 
szenvedő testvéreink uj erőt nehéz 
küzdelmükhöz — a Krisztus bölcső
jénél !

Lapunk, mint minden nagy ünne
pen, úgy most karácsonykor is ünnepi 
üzenetet ad ki, melyet Kapi Bála. 
körmendi lelkész, lapunk szerkesztője 
ír. A kis füzet november közepére 
megjelenik. Ára: 100 darab 7 K, 50 
darab 3’70 K, egyes füzet 8 f.

Hogy a nyomtatandó példányszá
mokat illetőleg tájékozást szerezzünk, 
de meg, hogy a füzetek idejekorán 
szétküldhetők legyenek úgy a táborba, 
mint a kórházakba, — kérjük a gyü
lekezetek, nőegyletek és az egyes 
hívek rendelésének mielőbbi közlését.

A z eg y h á z  k öréb ől.
Alapítvány. Pántyik János nyug. ev. lel

kész a Resiczabányai Evangélikus Gyáminté
zeti nőegyletnél 4000 koronás alapítványt 
tett elhalt két neje Jalovetzky Betti és Reischl 
Zsófia emlékének megörökítésére. Egy értékes 
antik ezüst órát is adott a nőegyletnek, hogy 
alkalom adtán értékesítse (tombola-kisorsolás) 
s az összeget csatolja a fenti adományhoz. 
Az alapítvány célja szegény s árva ev. gyer
mekek lelruházása a karácsonyi ünnepek előtt. 
Az adományozó s az elhunytak emlékét ke
gyelettel őrzi egyházunk.

A zalagalsai anyagyülekezet 18 kor. 
88 „ fillért, a rigácsi leánygyülekezet 27 kor. 
60 fillért, az ukki fiókgyülekezet 9 kor. 50. 
fillért, a kisberzsenyi fiókgyülekezet 7 kor. 
60 fillért és végül a zalameggyesi fiókgyüle
kezet 5 kor. 10 fillért gyűjtött a Kárpáti fal
vak javára. A gyülekezetek összes gyűjtése 
98 kor. 68 fillér.

Itthonról.
Összehívják a képviselőházat. A kép- 

viselöház november 25 ike körül ül össze. 
Az összehívás napja még nincs pontosan 
meghatározva. A képviselőház napirendjén 
az indemnitásról szóló törvényjavaslat is 
szerepel. A Ház tárgyalásai még január 
hónapra is át fognak nyúlni A képviselőház 
üléseire Beöthy Pál képviselőházi elnök is 
hazaérkezik.

Tizenháromezer hadiárva. A belügy
miniszter körrendeleté értelmében az árva
székek most számolnak be azokról az in
tézkedésekről, amelyeket az árvavédelem 
céljából junius végéig tettek. Június 30-áig 
a hadiárvák létszáma 13 394 volt. Ezekből 
édesanyjánál van 91.35 százalék, kirendelt 
gyámoknál 3 százalék, egyéb hozzátartozó
jánál 0.15 százalék, örökbefogadónál 5.50 
százalék.

Olasz tüntetések a háború ellen.
Olaszország némely vidékén a lakosság 
annyira belefáradt már a háborúba, hogy 
több helyen viharosan tiltakozott a háború 
ellen.

A S Z E R K E S Z T Ő  P O S T Á JA :
B. S. Felsőireg. A beküldött összeget 

az V. évf. hátralékának kiegyenlítésére for
dítottuk. A most folyó VI. évfolyamra kér
jük alkalmilag a 2.50 K szíves beküldését.

A H arangszó perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 644 32 korona.

Berger Lajosné Székesfehérvár 1 K, Nagy 
István Mesterháza 50 f, Horváth (Kocsis) 
Józsefné, Acsád 50 f, Stark Lajos Sopron 
50 f, Varga János Ujmalomsok 2'50 f, Sági 
Jánosné Lébény-Rábabogyoszló 10 K, Juszt 
Jozefin Kivadár 50 f, Báles Mártonná Vesz- 
prém-Súr 40 f. Rátkai Ödön és neje An- 
dorhegy 1 K, id. Csillag János Csikvánd 
1 K, Kovács István Gyarmat 50 f, Czéh 
Ádám Szilasbalhás 50 f, Reizinger Keresz- 
télyné Lajoskomárom 1 fc, Zsednai Józsefné 
Lajoskomárom 50 f, Szemerei Pálné Lajos
komárom 2 K, Friedrich Józsefné Lajosko
márom 2 K. Összesen 668'72

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Rátkay Ödön és neje Andorhegy 2 K, Mu
raszombati ev. gyülekezet 50 K.

Vak katonák részére befolyt: Nagy 
Gyula lelkész Rábcakapi 20 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Nagy István Mesterháza 1 K.

Aki a mostani nagy történeti idők
ből megfelelő emléket akar szerezni,

mely a mostani időkbe vágó rend
kívül gazdag, érdekfeszitő tartalom
mal s 2 művészi értékű színes mü- 
melléklettel és 114 képpel jelent meg,
úgyhogy a Luther Naptárnak párját 
e nemben hiába keressük.

A gyülekezetek, nőegyletek, helyi 
gyámintézetek, belmissziói egyesületek 
jó dolgot művelnek, ha a hadbavonult 
és megsebesült evang. katonáink szá
mára Luther Naptárakat rendelnek.

A mostani nyomdai viszonyokhoz 
s az amúgy is költséges kiállításhoz 
képest ára is rendkívül olcsó. A lel- 
készi és tanítói hivataloknál 70 fil
lérért kapható, egyes példány postán 
küldve 80 fillér.

Kapható a lelkészi és tanítói hiva
taloknál, vagy megrendelhető a „Lut
her Naptár“ kiadóhivatalánál Sopron
ban, Paprót 2.

A kiadóhivatal a jelentkezőknek 
bizományba is ad 5 kgros csomagok- j 
bán (18—18 példány) példányokat, 
mely esetben a postaköltség a kiadó- 
hivatalt terheli, sőt a bizományos 
megfelelő kedvezményben is részesül-

2 - 4

az vegye meg az
1016  é v i

„KÉPES LUTHER NAPTÁR“-t,

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vaavármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Csengey Gusztáv: A mi harcunk. (Vers.) — Mackensen Gusztáv. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) 
— Tanítók árváiért. — Balíkó Lajos: Bethlen Kata. — A világháború eseményei. — Ország-Világ — A Harangszó perselye.

A mi harcunk*)

Had felé száll most a lélek,
Ettől zsibong völgy és halom,
Ha a harcról nem beszélek, 
Kobzom néma, nincsen dalom.

Költő most, ha kobza pendül,
Ne daloljon a leányról,
Dal ne szóljon szerelemről,
Csak a harcról, a hazáról.

És a harcról mit dalolnék,
Mit amire oly rég várunk!?
Ami egykor mienk volt még,
Ami olyan régi álmunk.

A magyar nép mélyen érzi 
Azt a hivó boldog eszmét,
Érzik a had közvitézi,
Hogy a haza szabad lesz még.

*) A most megjelent Luther Naptár-bóí.

Ez az eszme visz csatába.
Ez, mi minden szivet áthat, 
Hadunk ezzel megy halálba,
Ezzel vív ki nagy csodákat.

5  szembe száll az óriással 
Nagy hitének erejével,
Hisz nem lehet győznünk mással, 
Csak a szabadság hitével.

CSENGE? GUSZTÁV.

Mackensen Gusztáv.
A világháború nagy hadvezérei kö

zül különösen az utóbbi időben, nagy 
érdeklődéssel vesszük körül Macken
sen Gusztáv vezérőrnagyot. A lapok
ból tudjuk, hogy a nem rég meg
indult Balkán harctéri küzdelmekben, 
az ő kezében futnak össze a szálak. 
Ő a déli hadak fővezére. Hogy ez 
mit jelent, azt eléggé megtanultuk a 
letűnt nehéz időben, mely sokszor 
megmutatta, hogy a hadvezér böl
csessége, előrelátása biztosítja a győ
zelmet.

Azelőtt inkább kitüntetései révén 
ismertük Mackensent.

December elején királyunk a Lipót- 
rend nagykeresztjével tüntette ki 
Mackensen Gusztávot. Két héttel ké
sőbb Vilmos császár Mackensen tá
bornokot előléptette. Vezérőrnagy lett 
belőle. Ismét elmúlt néhány nap s 
megint találkoztunk Mackensen nevé
vel. Királyunk, Ferenc József saját 
kezével levelet irt a német tábornok
hoz abból az alkalomból, hogy csá
szári ura előléptette. Uralkodónk gra
tulációját küldötte a német hősnek, 
akihez egyebek közt ezeket a ritka 
jelentőségű meleg szavakat intézte:

— Mialatt én önnek, kedves Macken
sen tábornok, egész szívemből leg
melegebben érzett jókívánságaimat 
kifejezem, fegyvertartási üdvözletem 
küldöm abban a biztos reményben, 
hogy megadatik önnek, hogy a már 
kivívott hervadhatatlan babérokhoz 
dicsőséges működésével újabbakat 
fűzzön. Ferenc József.

Amint mindebből látni való, Macken
sen generális kiváltságosán nagy 
katona lehet, ha a babérnak, az el
ismerésnek és kitüntetésnek ekkora 
gazdagságával övezik nevét, amelyet,
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mint már mondottuk, alig ismertünk 
és amelyet emlékezetünk szerint 
csak elvétve olvastunk a hábo
rús tudósításokban. Mindössze annyit 
tudunk róla, hogy a Lodz elfoglalá
sát követő harcokban nehéz csatába 
keveredett az orosz túlerővel. A fran
cia, az angol, az orosz, sőt a sem
leges sajtó is két három napon ke
resztül arról irt, hogy több német 
hadtest belejutott az orosz óriás ha
lálos ölelésébe, ahonnan ki nem sza
badulhat. S amikor ezek a riasztó 
hírek legteljesebb pompájukban vi
rultak, érkezett hirtelen és vígaszta
lban a német nagyvezérkar közlése, 
amely szerint a német hadtestek szo- 
rongattatása azzal végződött, hogy 
Lodztól keletre tiz és tízezrével fog
ták el az oroszokat s egyetlen fej- 
számlálás 43.000 orosz elfogásáról 
szólott. Ezt a dicső, meglepő ered
ményt Mackensen érte el.

Ám tévedés volna azt hinni, hogy 
Mackensennek ez volt a háború során 
az első nagy sikere. Már az augusz
tusi kelet-poroszországi harcokban, 
amikor az oroszokat a mazuri mocsa
raknál veszteség érte, ott viaskodott 
Mackensen is.

Ezt a nyugodt tekintetű, jóságos 
arcú, szerény megjelenésű katonát 
odahaza a legeslegjelesebb katonának 
ismerték és tisztelték.

Mackensen 1849 ben december 6-án 
született Hausleipnitzben és egy nagy 
földbirtok urának, Mackensen Lajos
nak volt a fia. Gimnáziumba járt, 
először Torgauban, azután Halléban, 
majd pedig az egyetemre is beirat
kozott. 1869 ben önkétesen belépett 
a 2. huszárezredbe, majd pedig, ami
kor 1870-ben kitört a porosz-francia 
háború, ő is a csatatérre ment, ahol 
csakhamar hősies viselkedése révén 
elérte a hadnagyi rangot. A háborút 
szerencsésen végigszolgálta és utána 
ismét visszatért a hallei egyetemre. 
De már nem volt nyugta a polgári 
életben. Rendkívül megszerette a ka
tonáskodást, és 1873-ban ismét je
lentkezett annál a huszárezrednél, 
amelynek önkéntese volt. Kevéssel 
utóbb áthelyezték az első huszárez
redhez, az úgynevezett Totenköpfe 
— halálfejes — huszárokhoz, akik
nek története tele van a legcsodála
tosabb hősi emlékekkel.

Mackensen Gusztáv pályafutása 
gyors és teljes volt. Már 1876-ban 
parancsőrtiszt az első lovas brigád
nál, amely Königsbergben állomáso
zott és négy évvel később már a 
vezérkarhoz osztották be. 1882-ben 
vezérkari százados lett. 1887-ben

HARANGSZÓ.

parancsnok, egy évvel később őrnagy, 
majd 1891-ben anémethadsereg vezér
kari főnöke, Mackensent hívta meg 
maga mellé adjutánsnak. Három év 
múlva ezredes lett és reá bízták a halál
fejes huszárok ezredének parancsnok
ságát. 1895 ben Vilmos császár figyelme 
is reáterelődött. Kinevezte szárnysegéd
jének brigadérosi ranggal. 1900 bán 
vezérőrnagy lett, majd pedig 1903-ban 
tábornok, 1908 bán hadtest parancs
nok lett.

Mackensen nemcsak kitűnő har
cos, hanem a legképzettebb szakírók 
egyike. 1891-ben megjelent hadtörté
neti müve három kiadást ért.

Amilyen kiváló katona Mackensen, 
épp oly egész ember a magánéletben 
is. Mélyen vallásos lelkületű, buzgó, 
templomlátogató ember, ki Isten se
gítségével igyekszik nehéz kötelessé
gét teljesíteni. Nem hiányzik belőle 
sem a legigazibb német erény, hogy 
kitűnő férj és családapa. Három fia 
és egy leánya van és a legidősebb 
fia, János György, aki most harminc
két éves, már is gyönyörű katonai 
karriert csinált és most Vilmos Ágost 
porosz hercegnek az adjutánsa. A 
hatvanöt éves generálisnak a leg
ifjabb gyermeke leány, aki 1897-ben 
született.

Mint említettük, Mackensennek igen 
jelentős része volt az augusztus végi 
nagy diadalokban. Ekkor a következő 
napiparancsot intézte a vezetése mel
lett küzdő hadtesthez:

A múltkor a XVII. hadtest meg
verte a túlerőben levő ellenséget és 
hosszú, heves, kemény harc után 
Ortelsburgnál visszaverte és Oroszor
szágba kergette. Az orosz sereg visz- 
szavonulásának útja holtesttekkel van 
tele. Kezünkbe jutott ötven ágyun, 
számus géppuskán, egy hadi pénztá
ron, rengeteg mindennemű felszere
lésen kívül sok ezer fogoly is. Te
hát teljes győzelmet arattunk. Fiuk, 
a XVII. hadtest katonái! Ti megtet
tétek kötelességteket. Fárasztó mar
solás közben egyik ellenséges sereget 
a másik után rohantátok meg a leg
lelkesebb tűzzel, mindenütt, ahol kö
zelébe tudtatok férkőzni. Büszke 
vagyok rá, hogy ilyen csapatokat 
vezethetek. Elértétek mindazt, amit 
császártok a XVII. hadtesttől várha
tott. Fogadjátok köszönetemet ekkora 
hűségért.

Azóta megnőtt Mackensen szerep
köre és hadtestparancsnokból hadse
regvezérré lett. Azóta olyan felada
tok elé állították, melyek lehetővé 
teszik, hogy közelről megismerje ma
gyar népünket és magyar katonáink
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vitézségét. Bárcsak itt is győzelem 
kisérné útján ezt a kiváló hadvezért! 
Bárcsak sok szépet, felemelőt irthatna 
leikébe a magyar népről s a magyar 
katonáról I

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Kilencedik fejezet.

A lövészárokban.
Folyt. 17.

Alighogy kiépült Orosz-Lengyelor- 
szágban Tahitótfalu község, megeredt 
a késői, őszi eső. Eleinte csak gyön
gyözve szemezgetett s mikor a vé
kony felhőrétegen átszürődött a nap
sugár, a fakunyhók ereszalján, meg 
a hántatlan nyirfagerendákon úgy 
ragyogott a csillogó esőcsepp, mintha 
ezüst szegekkel verték volna ki a 
katona ácsok. De azután lassanként 
egyforma szürkére sötétedik az ég
boltozat. Megnyílnak a láthatatlan zsi
lipek s az eső ömlik éjjel-nappal, sza
kadatlan. Hiaba húzódnak földbe vájt 
barlangba, meg a gerendákból össze
állított fakalyibába, a víz végigfolyik 
a ledögönyözött utcában s cuppanóssá 
teszi az agyagos földet. Sűrű ferde 
vonalak árnyékolják a levegőt, a ge
renda közekén beszitál az ólmos eső, 
egyszer csak belül a falakon is vé
gigerezik a csurdogáló víz. Eleinte 
olyan vékony, csillogó, mint a pók
háló ezüstös fonadéka, de azután 
olyan vastagra szélesedik, mintha fe
hér szalagot kigyóztatnának le az or
sójáról. Lassanként megtelik a padlat 
nyirkos, csontátjáró nedvességei, egy
szerre csak az is elkezd csillogni s 
a csurdogáló erecske hangos csobo
gással visszatükröző vizet talál maga 
alatt.

Mire ráeszmélnek, átázik a szalmájuk. 
Gyorsan cölöpöket vernek le, desz
kákat raknak rá, arra feküsznek, de 
azért mégis csak vizes a fekvőhelyük. 
A szitáló eső átjárja testüket, beivó
dik ruhájukba, megvacogtatja foga
ikat. Hiába sír sziszegve, könnyet 
izzadva a nedves fa a tűzön, leg
feljebb elfeketül, de meleget nem ad.

A posztról jövök olyanok, mint az 
öntött ürge, ruhájukról, sapkájukról, 
kúszáltan lógó bajszukról egymást 
siettetve pereg az esőcsepp.

Szürke köd ereszkedik a lelkekre. 
A hideg őszi szél ellopja az ajakról 
a nótát, megfagyasztja az emberben 
a jókedvet. Elhallgat a tréfa, meghal 
az incselkedés, legfeljebb kényszere
dett nevetés hangzik, abban is több 
a keserűség, mint a vidámság.
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A Muszka-szorítóban maguk alá 
húzott lábakkal gubaszkodnak az em
berek. Sötétben beszélgetnek, takaré
koskodni kell a petróleummal, csak 
éppen a középen pislákoló tűz vilá
git, meg a pipakupakon átütődő ki
csiny fényesség. A jólelkü tanítónak 
van ugyan villany zsebblámpája, de 
most éppen poszton van, hát akkor 
nincsen világosság. Minek is legyen I 
így is jól megértik egymást 1 Ahogy 
hallgatnak, a kenyerestarisznyák közt 
motoszkál valami.

— Csapjon oda, sógor, megint a 
kenyerünket bántja az a hitvány egér.

— Eh, annak is csak kell élni 1. . .
Nem is bántják, még inkább a

morzsalékokat, meg szalonnabőrké
ket is oda szórják a deszka végére, 
hadd egyék szegény nyomorúlt 1 Azt 
is az Isten teremtette, — mondogatja 
Tóth Ferkó.

Az eső csak hull szakadatlan.
Egyik nap, déltájban üresen jön

nek vissza a menázsis patrullok. Nem 
jöttek meg a szekerek. Másnap, har
madnap is hiába várják. Lassanként 
elapad a készlet. Kisebbre szabják a 
porciókat, de azért mindig kevesebb 
lesz. Üres a gyomor, kedvetlen az 
ember. Postát három hete nem lát
tak. Nem osztogatják a rózsaszínű 
kártyákat, nem olvashatják az ott
honvalók üzenetét. Mélázva, szótla
nul ülnek s hangtalanul kimerednek 
a csatakos szürkeségbe.

Hirtelen, osonva leszáll az őszi 
sötétség. Még csendesebb lesz a föld
alatti község. Csak néha hallatszik 
valami erőteljes zuhogás, cuppogás, 
meg dobogás. A Muszka-szorító szé
lén posztját járja az őr, az csapko- 
lódik a karjával, dobog a lábával, 
hogy felmelegítse didergő testét.

A sarokban pipára gyújt valaki, 
az égő gyufát odadobja a szalmára, 
de bizony sisteregve elalszik.

— Hej, Istenem, Istenem 1.. .
— Ne sóhajtozzék annyit, öreg. 

Éjtszaka is olyan csudát csinált, hogy 
már a csizmámat akartam odavágni.

— Hát mi az, János bácsi ? kér
dezi résztvevő hangon Tóth Ferkó.

— Négy hónapja hirt se hallok 
felölük. Pedig, hogy« elkövetkeztem 
tőlük, akkor is ágyszélen ült a fele
ségem s öt gyerek süvített körötte.

— Az Isten jó I Bízzék benne, majd 
megsegíti őket.

— Jó, jó 1 Persze, hogy jó az Is
ten 1 De ha egyszer nem látom! Éjt
szaka is nem az Isten képe jelent 
meg álmomban, hanem a felesége
met láttam holttá válva, koporsóban 
fekve. Két szál gyertgya égett a fe
jénél, a szél meg ide-oda lebegtette 
a csipkés szemfödelet.

Egy ideig szótlan ülnek, gondol
kodnak. Egyszer csak valahol a lel
kűk mélyén képzeletük táltos-paripája 
horkanva toporzékol, azután száguldva 
nekiindul a külső világnak, túirepüli 
a keresztül-kasul árkolt mezőket, a 
vérvizes folyókat, az üszkös romokba 
dőlt falvakat s meg sem áll a fator
nyos templomig, fehér falu, piros 
zsindelyü házakig, melyek ajtókilincse 
után éppen most nyújtózkodik egy-két 
nyakba tarisznyát hordozó iskolás 
gyerek.

Mellre csuklanak a fejek s az em
berek szemében forró, száraz könny
csepp izzik. Mert olyan furcsa terem
tett állat az ember, hogy a más fáj
dalmát is csak akkor érti meg igazán, 
mikor megismeri benne saját élet- 
nyomoruságát. A maga lelkén keresz
tül éli a világot s csak azt tanulja 
meg az életből, amit magára alkal
maz. Mindegyik haza gondol. Oda- 
kinn ömlik az ólmos eső s benn, a 
pipafüstös, gőzölgős helyiségben ki
csiny harmatcsepp nehezedik az em
berek szempillájára.

— Nincs igaza. Mindig láthatja az 
Istent, — mondja nagy idő múlva, 
csöndesen Tóth Ferkó.

— Hol az Istenbe látnám? Talán 
bizony ebben az embertelen öldök
lésben, vagy ebben az ördögvesztő 
sártengerben ?

Megélénkülnek a fekvőhelyek. Innen 
is, onnan is röpdös az ellentmondás.

— Tán bizony a gránát mellett 
is az Isten lelke süvít ? . . .

— Tán még a nagy emberkaszáló 
gép mellett is őt látja kegyelmed ?. . .

— Hiábavalóság az ilyen beszéd t 
Mikor eljöttem, akkor olvastam a 
nagyvárosban egy krajcáros újságban, 
hogy a koronás urak, meg a politi
kusok most ölték meg az Istent I. . ,

— Bizony megölték ! . . .  Gyilko
sok !.. .

Tóth Ferkó csak hallgatja türel
mesen, nincs szava a sok élességre. 
Csak akkor szól, mikor mindenki 
elcsöndesedik.

— Mindennap látom. Ha a hábo
rúban sok az emberi gonoszság, 
azért az Istent mégis látjuk. Mikor 
felesküdtünk, azt mondta a tisztelendő 
urunk: Istenért, királyért, hazáért! 
Most is úgy érzem, hogy szenvedé
sünk kedves áldozat az Isten előtt.

Mikor múltkor patrullban voltunk, 
három oroszt leterítettünk. Az egyik 
akkorát bukott, majdnem megfordult 
a tengelye körül. De mikorra odaér
tünk olyan nyugodt arccal feküdtek, 
mintha aludnának. Arra gondoltam, 
hogy csak a jó Isten láthatatlan keze 
törölheti le olyan tisztára a fájdalmat 
és az iszonyatot az ember arcáról.

Inkább most jár igazában körül az 
Isten. Szeges korbács csattog az 
emberek lelkén s pusztító vihar rázza 
életüket. Valamelyik éjjel úgy is úgy 
álmodtam, mintha gyerekkori bibli- 
áskönyvünkből elém lépne a teveszőr 
ruhás Keresztelő János s kemény 
szóval mondogatná: Térjetek meg, 
mert elközelgetett az Istennek orszá
ga I. . .  Higyjék el, ez hiányzik: a 
megtérés, az Istenhez térés I

Pillanatnyi csönd fekszik a szobára. 
Csak a lélegzetvétel egyforma ne
sze hallatszik.

— Van is benne valami I Gyalá
zatosak az emberek I

— Igazad van I Ostor kell nekik I. . .
— De hát a jók, például mi, akik 

mégse vagyunk olyan Istentől elfor
dult gazemberek ?. . .

Mikor senkise felel, Tóth Ferkó 
csöndesen ennyit mond : — mindenki 
bűnös s mindenki rászolgált Isten 
haragjára.

— Maga is ?. . .
— Én is.
— És ha mégis túlságos sokat 

szenvedünk ? . . .
— Az is az Isten akaratja.
— Elfordít tőle. Átkozódó pogány- 

nyá tesz..  .
Tóth Ferkó a fejét rázza.
— Gyerekkoromban tanultam egy 

bibliai verset, de csak itt a harctéren 
értettem meg igazán. »Azoknak, kik 
az Isten szeretik, mindenek javukra 
vannak/'

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol- 

' tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 52

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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— Hát azután, mit jelent ez?. . .
— Ha az Istent szeretjük, akkor 

a szenvedés, a halál is áldást rejt 
magában.

— Ha félig éhen veszünk, az is?...
—• Az is.
— Ha nyomorékká lőnek, az is ?
— Ha az Istent szeretjük, úgy az 

is. Ha az Istent szeretjük, akkor 
minden javunkra szolgál I

Elcsöndesednek mindannyian. Mell
re horgasztott fejjel néznek maguk 
elé s hallgatva gondolkodnak. Csak 
egy tejfölös szájú, fiatal legény sze
retné más irányba lökni a hangulatot 
s komolyodva odaszól Szabó János
nak : — mit szól a prédikációhoz 
szakaszvezető ú r ? . . .

De Szabó János nem szól, még 
csak lejét se emeli föl a tenyeréből.

Csöndes félóra következik, mikor 
az emberek nem az embereknek, 
hanem a lelkűknek élnek.

Egyszer csak valaki ráteszi Tóth 
Ferkó vállára a kezét: — hogy is 
volt az a mondás, amit a bibliából 
mondtál ? . . .

Folytatjuk .

Tanítók árváiért!
Azt írja valaki: nehéz időben ne

héz adni 1 Annyi a gyűjtőív, annyi 
a könyörgés, alig elég erős az anyagi 
tehetség, hogy mindenhol eleget te
gyen. De azért ő is odaírta nevét az 
utalvány fejére, mert a szíve nem 
engedi, hogy hiányozzék azok közül, 
akik az árvák, özvegyek nyomorát 
enyhítik!

Erre a megjegyzésre egy másik 
levélben találtuk meg az igazi választ. 
Azt írta egy más valaki: hála Isten, 
csakhogy megindult ez a gyűjtés I 
Mert a mi kötelességünk nem fogy 
el abban, kogy adakozunk a Kárpáti 
falvakra, a vak katonáknak, a rok
kantaknak, nekünk a magunk véreire 
is gondolnunk kell I A tanító árvák, 
a tanító özvegyek a mi véreink I 
Eddig ez az egyetlen gyűjtés, melyben 
önmagunkról van szó 1

Itt nyugtázzuk hálával, köszönettel 
a múlt héten befolyt adományokat. 
Több mint kétszáz koronáról szól a 
kimutatás. Ebből a buzgó büki gyü
lekezet 128 koronát küldött. Házról- 
házra járt az ív és mindenki adott 
szívesen, szeretettel. A jó Isten áldja 
meg a buzgó gyülekezetét, a táradozó 
gyűjtőket, s a többi adakozókat 1

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek;

A büki ev. gyülekezet gyűjtése 128 80 K 
Az alsólövői ev. gyűl. adománya 12-20 „ 
Kiss Imre nyugalmazott ev. lel

kész Szentgotthárd . . 10-— „
Hetvényi Lajos soproni líceumi 

tanar gyűjtése, 30 drb. „Erős 
vár a mi Istenünk, 1914/15“ 
feliratú, jótékonysági gyűrű
eladása utján 10 — 9

Mód Aladár ev. lelkész Nagysi-
m o n y i ................................. 10 — 9

Kissomlyói ev. nőegylet . 10-— 9

Péter Jánosné Borgáta, orosz
kórházban elhalt fia emlékére 10 — 9

Klug Gyula tanító Ruszt . 10 — 9

A ruszti evang. gyülekezet tem-
plomi offertóriuma 10-61 9

A lapunk múlt számában közölt adakozá
sok részletes kim utatása:

A soproni ev. tanítóképző intézet gyűjtése : 
Kapi Gyula nyug. tanítóképző int. igazg. 
20 K, Papp József tanltóképző-int. igaz
gató, Kárpáti Sándor tanítóképző-int. tanár, 
Ihász Ferenc tanítóképző int. tanár 5—5 
K, Simkó Endre tanltóképző-int. tanár, 
Gyulay Károly tanítóképző-int. tanár, 
Stráner Vilmos, Králik Gusztáv, Bognár 
Károly tanárok, Meyne János, Kölbel 
Alice 3—3 K, Schleiffer Edgárd, Lakits Ernő 
2—2 K, Gombócz Károly, Wenzel Gott
fried, Ágh Dezső. Rács, Margit, Rosta 
Ferenc, Szlávy Stefánia, Schneeberger 
Margit, Gallus Sándor, Králik Jenő, 
Vasen Márta, Knábel Margit, Kővári Jó 
zsef, Szinóván Tibor, Tóth Barabás, Kiss 
László, Csopey Ilona, Benkő Margit, Benkő 
Ella, Ihász Jolán, Rosta Elemér, Rosta 
Erzsébet, Badits György, Zundel Frigyes, 
Kelemen Tibor, Jobb Dezső, Ungewitter 
Elza, Kelemen Károly, Mathos Károly, We- 
hofer Hona, Hollós László, Szalay Béla, 
Hollósi József 1—1 K, Kirnbauer István 
90 f, Blaschek István 80 f, Blickte Béla 70 f, 
Kis Imre, Lágler József, Doktor György, 
Ficzkó Alajos, Műhl Gusztáv, Lederer Ig
nác, Rózsa Mátyás, Várady Ferenc, Do
monkos Sándor 6 0 -6 0  f, Barilich Győző, 
Mikus János, Sándor József, Schranz Vil
mos, Hettlinger Gusztáv, Szabó Dezső, Lud- 
ván János, N. N., Szabót Károly, Patij 
Sándor, Sebestyén Dénes, Ábrahám Gyula, 
Szuchovszky Bertalan, Takó Lajos, Kenyér 
István, Lahmann György, Trpinsíky Pál, 
Siebenstich János, Bálint Mihály, Unger 
Tófor, Hetyey Pál, Lederer Ármin, Neumann 
Iván, Burza Béla, Gyulay István, Schranz 
Amália 50—50 f, Wilcsinszky Győző, Hu- 
szák István, Dénes Lajos, Kiss Lajos, Fo
dor Lajos, Papp Elek 40—40 f, Autmann 
Nándor, Sági Lajos, Spannágel Béla, Tszom 
Pál, Szmetana Lajos, Balassa Sándor, Gö- 
nye István, Lencz György, Hunstyán Ist
ván, Varga István, Szíj Dezső, Kunszt 
László, Purth Lajos, Berthold Jakab, Je
szenszky Ilona, Branol Auguszta 30—30 f, 
Linczbauer Fülöp, Szalay Miklós, Benkő 
Zsigmond, Buczolich Mihály, Horváth Sá
muel (iskola szolga) Erlemann Jakab, Sauer 
István, Papp Sári, Bak János, Bak Miklós, 
Völker Jenő 20—20 f, Németh Erzsébet, 
Blickle Elvira, Blickle Emma 10—10 fül. 
összesen : 120 50 K.

Magyarkeresztur leányegyház gyűjtése : 
Sziklay Leona 5 K, Kiss Lajos 2 K, Ko
vács Sándor 150 K, Németh Sándor, Mé
száros László, Sztrokay Lajos, Hajnal Ká- 
rolyné 1—1 K. Iskolás növendékek : Németh 
Jenő 1 K, Káldi Irén 50 f, Takács Ilona 40 f, 
Reiner József, Káldi Jenő, Kiss Endre, Győ- 
rik Karolin, Sztrokay Mari, Kiss Emília

20—20 f, Kiss Károly 16 f. Varga Mariska 
Finta Lajos 10—10 f, Böröczky László 4 f. 
Összesen: 16 K.

A légrndi ág. h. ev. egyházközségben ada
koztak : Egyházközségi pénztár 6 K, Hor
váth Olivér ev. lelkész 5 K, Mikler Győző 
ev. tanító, Pécsi Rozi 2 —2 K, Szabó György, 
Pöcsét János, Túri József, Kozontos Dániel, 
Szabó Károly, özv. Szakái Ferencné. Ko
vács János, Ártner József, Szabó Ádám, 
Poklostai György, Gerendái György, özv. 
Pöcsét Istvánná 1—1 K, Tóth József, 60 f, 
Szabó Miklós, Korontos Ádám 50—50 f. 
összesen 28 60 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..........................  2276'10 K
Mostani gyűjtésünk. 210 61 K
Eddig befolyt 248671 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

B eth len  Kata.
I r ta : Balikó Lajos.

(Folytatás )

Három évi özvegység után 1722. 
pünkösd hetében rokonai beleegye
zésével és a saját szabad elhatáro
zásából másodszor is férjhez ment. 
Férje széki gróf Teleki József, szin
tén özvegy volt és már korosabb 
férfi, mert első házasságából született 
leánya már férjnél volt akkor, mikor 
Bethlen Katával házasságra lépett. 
Ez a második házasság meghozta 
Bethlen Katának, ami után vágyódott: 
a teljes hitvesi és édesanyai boldog
ságot. Férjé gyengéd, szeretetreméltó, 
tekintélyes, vagyonos ember volt; de 
mindennél többet ért Kata szemében 
az, hogy vele egy hitet vallott. Elet- 
irásában szinte ujjongva mondja, hogy 
együtt imádkoztak, együtt olvasták 
az írást, együtt jártak templomba!

Boldogsága csak fokozódott, a mi
kor Isten egymás után három gyer
mekkel, két fiúval és egy leánykával 
áldotta meg frigyét. Nagy örömmel 
és nagy buzgósággal áldotta a meny- 
nyei Atya irgalmasságát, hogy adott 
neki olyan gyermekeket, akiket saját 
hitében nevelhet fel. Mivel családi 
élete boldog volt, könnyű szívvel 
hordozta el a betegségek terhét, ame
lyek ismételten reá nehezültek. Több 
féle erőtlenség emésztette ugyan, de 
nem lázadt fel Isten ellen soha. El
lenkezőleg a borús időben is csak a 
fényt látja meg szeme. Nem azt 
hánytorgatja fel, hogy mennyi nya
valya gyötri, hanem azért zeng dicsé
retet Istennek, hogy olyan gazdag 
vigasztalást nyújt neki. Férje szelid, , 
türelmes és békés; a betegség ha 
fájdalmat okoz is, de nem szegezi
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ágyhoz, a test, ha szenved is, de 
bőséges vigasztalást vesz a lélek, 
mert az igéből gazdag áldást merít.

A betegség okozta háborúsághoz 
csakhamar más háborgatás is járult. 
Alighogy második házasságából szár
mazott első gyermeke megszületett, 
a Haller rokonság megmozdult, hogy 
első férjétől maradt gyermekeit tőle 
elvegyék. S mind kettőt: a fiút és a 
leányt is a kath. hitben neveljék. 
Az eljárásnak törvényes alapja nem 
volt s azért sokáig nem is mentek 
semmire. A gubernium hozott ugyan 
végzést, mely szerint a gyermekeket 
anyjuktól el kell venni, de a végzést 
foganatosítani nem merték, mert 
Teleki József kijelentette, hogy ha 
erőszakkal próbálkoznak, ő bizony 
ország törvénye szerint fog az erő- 
szakoskodókkal elbánni I Mivel Beth
len Kata kijelentette, hogy leányához 
az egyezség szerint joga van s mivel 
egyben kötelezte magát, hogy a fiút 
kath. hitben fogja nevelni, egy ideig 
békét hagytak neki. Utóbb azonban 
újra kezdték a dolgot. Mivel a tör
vény leple alatt célt érni nem tud
tak, a királyi udvarhoz folyamodtak. 
A guberniumon kierőszakoltak egy 
végzést, mely szerint a gubernium 
Őfelségétől a gyermekek elvételének 
elrendelését kéri. Ezen irat felter
jesztésével egyidejűleg Bethlen Kata 
is a királyhoz fordult s igazságot 
kért. A kérvényére adott királyi vá
lasz elismeri ugyan, hogy az édes 
anyának a gyermekekhez joga van, 
de kijelenti, hogy a gyermekeket 
mégis elfogják tőle venni, mivel Őfel
sége is ilyen irányban már Ígéretet 
tett. Most már Bethlen Kata is be
látta, hogy az ellenkezés hiábavaló. 
Mellette volt az igazság és jog, de 
ellene volt az erőszak s az erőszakkal 
szembeszállani nem lehetett. Hogy a 
gyermekek erőszakos elvételének iz
galmától magát is, meg a gyerme
keket is megkímélje, valamint hogy 
férje házától az erőszak alkalmazá
sával együtt járó gyalázatot elhárítsa, 
az 1725. esztendő december havának 
4. napján a gyermekeit közvetítő 
személyeknek önként átadta. — Két 
évi huza vona után törvény és igaz
ság ellenére így fosztatott meg az 
édesanya gyermekeitől, egyedül azért, 
mivel az anya „ereinek“ volt s a 
gyermekeket egy „igaz hit“ számára 
meg kellett menteni I

Gyermekeinek elragadása mélyen 
elszomorította. De ezt a keresztet is 
megadással hordozta el, mivel belát
ta és elismerte, hogy Isten akarata 
nélkül ez a csapás nem érhette volna.

Az emberek gonoszsága mögött te
kintete meglátta a mennyei Atya 
akaratát, azért, — ha vérző szívvel 
is, — de zúgolódás nélkül alázta 
meg magát az Urnák hatalmas karja 
alatt. S a kegyelmes Isten, kibe re
ménységét helyezhette, áldásával se
gítségére volt, hogy terhét könnyeb
ben hordozza. A következő eszten
dőben ismét egy fiút, 1730-ban pedig 
egy leánykát adott még neki. Három 
gyermeke, ha nem feledtette is a 
rajta esett méltatlanságot, de legalább 
elviselhetőbbé tette azt a folytonos 
gyötrődést mely szivét emésztette, 
mivel első házasságából származott 
gyermekei idegenek között idegen 
vallásban nevelkedtek. A három vi
ruló gyermek öröme volt az édes 
anyai szívnek. Az öröm azonban 
nem tartott sokáig. Az elsőszülött 
fiú, aki anyjának szemefénye volt, 
az 1731. esztendőben három heti 
betegség után, csendesen elaludt. Ez 
a csapás súlyosan nehezült a sokat 
szenvedett anyára. Rövid idő múlva 
azonban új csapás érte. Fiának el
vesztése után, nemsokára himlőben 
megbetegedett a kis leány s mindjárt 
utána a különben is gyenge szerve
zetű másik fiú. Az édesanya min
dent elkövetett, hogy magzatait meg
tartsa. De hiába való volt a gond, a 
a virrasztás, a hűség. Szeptember 
16-án meghalt mind a kettő. A fiú 
délelőtt, a leány pedig délután. Mér
hetetlen, igazán kimondhatatlan volt 
az anyai szívnek a fájdalma s élet
írásában mégis azt a vallomást olvas
suk : „A te kegyelmed volt az én fáj
dalmas szívemnek megerősítő balzsamja 
Édes Atyám!“ Tehát most sincs 
ajkán panasz, szívében lázongás; 
most is hálával emlékezik meg a 
mennyei Atyáról, aki irgalmasságában 
vigasztalására volt a megsebzett 
szívnek. Óh, de megszégyenít ez a 
példa minket 1 Ha minket egy csapás 
ér is, már is zúgolódunk, már is 
perelni akarunk : „miért? miért épen 
én ? miért ennyire ?“ Ez a buzgó, 
istenfélő nő pedig a reázúduló ár 
közepette is ingadozás nélkül, moz- 
díthatatlanul áll hitében és alázattal 
vallja: „Megnémulok és nem nyitom 
meg számat, mert Te cselekedted 1“ 

Nem zúgolódott, mikor gyermekei 
koporsója mellé állíttatott s zúgolódás 
nélkül hordozta azt az újabb keresz
tet is, amelyet Isten nemsokára azu
tán a vállaira rakott. Az 1732 esz
tendő novemberének első napján Isten 
elszólította e világból széki gróf Te
leki Józsefet, úgyhogy Bethlen Kata 
másodszor is özvegyen s a szó igazi

értelmében árván maradt. Ézsaiás 
szavait magára alkalmazva azt mondja 
ekkor: Engemet az én Istenem úgy 
hagya, mint a megszedett szőlőben 
való kunyhót egyedül“ de mindjárt 
folytatja is: „Oh, drága kegyelem, 
mely erőt adtál én nékem az én sok 
súlyos keresztimnek elviselésére: la
kozzál ezután is én bennem mind 
utolsó pihenésemig.“ E fohász halla
tára önkénytelenül is a zsoltáríró 
szava ötlik eszünkbe, aki diadalma
san hirdeti: „kicsodám van az
egekben ? Náladnál egyébben nem 
gyönyörködöm e földön 1 Ha elfogyat
kozik is testem és szívem: szívem
nek kősziklája és az én örökségem 
te vagy, óh Isten mindörökké!“ (73 
Zsolt. 25—26.)

Életének hátralévő ideje özvegy
ségben telt el. E 27 esztendő tartama 
alatt ismételten háborúságot kellett 
szenvednie. Férje halála után a Te
leki-rokonság ki akarta forgatni va
gyonából, amely törekvés azonban 
eredménytelen volt, mivel Isten adott 
Bethlen Kátának jóakaró embereket, 
akik a törvény alapján a rokonság 
törvényellenes igyekezetét meghiúsí
tották. A békesség kedvéért utóbb a 
vagyon egy részét az özvegy önként 
átadta a rokonságnak, ezzel is bizo
nyítván, hogy az anyagiakhoz szíve 
nem ragaszkodik. A békességet többre 
becsülte minden kincsnél és vagyon
nál s bizonyára ezzel is a „jobb részt“ 
választotta.

Különösen sok keserűség érte öz
vegysége alatt az első házasságból 
született gyermekei miatt, akiket a 
célzatos nevelés egészen elidegenített 
tőle. A fiú még csak „elég engede- 
lemmel kívánta magát hozzá alkal
mazni“ s Bethlen Kata ennél többet 
nem is igen várt, mivel belátta, hogy 
fia, akit kisded korától fogva arra 
oktattak, hogy „eretnek“ anyja van, 
igazi gyermeki szeretettel nem érezhet 
iránta. Leánya azonban tervszerűen 
arra törekedett, hogy anyját keserítse 
és neki ártalmára legyen. Szemtől- 
szemben hizelgett neki, kellette magát, 
sőt úgy tett, mintha anyja vallása 
kedvesebb volna neki, mint az a hit, 
amelyben jog és igazság ellenére ne
veltetett, alattomban azonban vádas
kodott ellene. Megrágalmazta anyját, 
hogy a katholikusokat elnyomja és 
őket a hitökben háborgatja. Mikor 
ezt Bethlen Kata megtudta, jogos 
elkeseredésében végképpen szakított 
leányával. Levélben megirta neki, 
hogy hozzá többé soha ne jöjjön, a 
vele való érintkezést ne is keresse, 
mivel néki terhére van.
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A gyermekei miatt érzett keserűség 
mellett egyéb terhe is volt. Ismételten 
hosszasan betegeskedett, többször 
már annyira volt, hogy környezete 
minden pillanatban halálát várta. Isten 
azonban reménység ellenére is fölse- 
gélte ismét, úgy hogy időnként egé
szen frissnek érezte magát. Hálás 
lélekkel áldotta ezért is a kegyelem 
Atyját, aki néki esztendeihez újabb 
éveket adott.

S ezeket az éveket Bethlen Kata 
nem vesztegette el. Igyekezett mind
jobban elkészülni arra a nagy napra, 
melyen lelke az örökkévaló vőlegény
nyel, a Jézus Krisztussal egyesülhet. 
E végből naponként foglalatos volt 
az imádkozásban, a könyörgésben, 
az igének olvasásában és hallgatásá
ban. Lelke Istenben élt, s mindannak 
megkapó bizonysága az a sok szép 
könyörgő és hálaadó imádság, ame
lyeket életírásában találunk! Életét 
nemcsak a maga javára gyümölcsöz- 
tette, hanem tehetsége szerint szolgált 
másoknak is. Szolgált nekik, úgy, 
hogy javait megosztotta a szíikölkö- 
dőkkel és szolgált az által is, hogy 
lelke kincseit közölte hitfeleivel. „Buj- 
dosásnak emléke tét köve,“ és „ Védel
mező erős paizs“ címen két kötete 
jelent meg nyomtatásban s bizonyára 
sok hánytorgatott lélek merített 
erősítést ezekből az áhitatossági 
könyvekből, amelyeknek elseje 1733- 
ban jelenvén meg először, egymás 
után még 10 kiadást ért. — Hitíelei 
iránt érzett szeretetét s egyben az 
Úr iránti háláját azáltal is megbizo
nyította, hogy Isten dicsőségére Hévi
zén templomot épített, amelynek 1749. 
pünkösd ünnepén megtartott felava
tása kegyes lelkének magasztos öröm
napja volt. Tehetsége szerint másként 
is szolgálta egyháza ügyét. Pártolta a 
tudományt s e végből a tehetséges, 
de anyagilag erőtelen ifjakat tanul
mányaikban sokszor segélyezte. Nagy 
könyvtárt is gyűjtött össze s ennek 
gyarapítása végett semmi áldozattól 
sem riadt vissza. Könyvtárát végren
deletében a nagy-enyedi kollégiumra 
hagyta, ahol a könyvtár egészen 
1849-ig megvolt. Ebben az évben 
az oláh dulás sok egyébbel együtt 
ezt is felprédálta, úgy, hogy manap
ság már csak jelentéktelen töredéke 
van meg.

Viszontagságos életét Hévizén fe
jezte be az 1759. esztendőben. A 
számadásra jókor elkészült, úgy, hogy 
örömmel fogadta az Urnák hívó sza
vát, mely bujdosásának véget vetett. 
Abban ja hitben hajtotta álomra fe
jét, hogy az az Úr, akinek ő gyenge

ereje szerint szolgálni akart s aki őt 
az élet sok nyomorúsága között ir
galmának szárnyain hordozta, a meg
váltó Krisztus érdeméért megadja 
néki ama hervadatlan koronát, amely 
a hívek, a tűrök s mindvégig áll
hatatosak számára eltétetett.

Életének e rövid ismertetésére 
visszapillantva, megállapíthatjuk, hogy 
sok keserűség és nagy nyomorúság 
jutott osztályrészül neki. Minden ter
het és minden keresztet el tudott 
azonban hordozni, mivel nem egyma
gában állott, hanem az erős hit és a 
gyermeki bizalom volt lelkének táma
sza. A nyomorúságnak árvizei áltál- 
mentek rajta, de a hit fenntartotta 
lelkét. Ebből a hitből egész csokorra 
való szép erény fakad. Belőle fakad 
a hűség, az állhatosság, a szeretet, 
a jószívűség, a hála, az áldozatkész
ség — mind olyan erények, amelyek
nek minden keresztyén lélekben meg 
kellene lenni, amelyek azonban igen 
sokszor és igen sokaknál hiányoznak. 
Vajha életének és jellemének vázlatos 
ismertetése arra ösztönözne bennün
ket, hogy mi is erősen álljunk a hit
ben, hogy mi is Krisztust kövessük, 
hogy mi is az igaz keresztyén élet 
gyümölcseit teremjük 1 Ha Bethlen 
Kata példája szerint megállunk a 
Krisztuson fundált igaz hitben, akkor 
vele együtt mi is vallhatjuk a Filip- 
pibeliekhez irt levél 1. fej.-nek 20. 
és 21. verse szerint: „Semmiben meg 
nem szégyenülök, hanem nagy bá
torsággal, miképen mindenkoron, most 
is felmagasztaltatik a Krisztus az én 
testemben, akár életemnek, akár ha
lálomnak általa ; mert én nékem mind 
életemben, mind halálomban nyere
ségem a Krisztus.“ (Vége.)

A világháború eseményei.
A bűnösöknek bűnhődése mind 

rémesebbé válik. Szinte megrendítő 
módon látjuk az európai harctéren 
azon igazság kidomborítását, hogy 
nincsen bűn büntetés nélkül. Isten 
az örök szeretetnek, de egyúttal az 
örök igazságnak is az Istene, aki 
nem hagyja megtorlás nélkül a népek, 
nemzetek, birodalmak ellen elkövetett 
vérlázító bűnöket. Szerbia napjai 
meg vannak számlálva. Főcinkosa, 
Petár király, hontalan bujdosóvá, 
romlott népe üldözött vaddá lett. 
Oroszország, a telhetetlen hódító, a 
félelmetes nagyhatalom, sebzetten, 
szégyenletes módon vonul vissza 
saját odújába. Anglia a népek sza
badságát és jóllétét lábbal tipró önző,

bűnös tengeri hatalmasság, ijedten 
kérdi: hová lett a hatalmam ? Francia- 
ország kapkod fűhöz-fához, hogy amit 
még el nem vesztett, azt megment
hesse. Olaszország szánja-bánja bűnét, 
hogy belement az oktalan és erkölcs
telen kalandba, mely neki vereségnél 
és szégyennél egyebet nem hozott, 
nem is hozhat.

Aki másnak vermet ás, maga esik 
bele!

Harc a szerbek ellen.

A szerbek országuk nagy részét 
már elveszítették. Az egyesült német, 
magyar és osztrák hadak egymás 
után szedik el tőlük megerősített he
lyeiket. November elsején vesztették 
el egyik legerősebb városukat, Kra- 
gujevácot a benne levő fegyver- és 
lőporgyárral, s arzenállal. Kövess 
ezután megszállotta Csacákot és Kral- 
jevót, a nyugati morava völgyének 
kulcsát, a Kragujeváctól délre eső 
nagyfontosságu magaslatokat elfog
lalta, majd pedig bevonult Uzsicébe 
és frontunkat Visegrádtól Zajecsárig 
biztosította. Gallwitz Krusevácot vette 
célba. Éjszakai rohammal elfoglalta 
Varvarint és 3000 szerbet foglyul 
ejtett.

A bolgárok Béla-Palánka elfoglalása 
után a Morava völgyében törtek 
előre elkeseredett harcok között. Ke
zükbe került a történelmi nevezetes
ségű Rigómező is s Ószerbiát elvág
ták az anyaországtól, maid pedig 
Bojadzsev vezérlete alatt Nis ellen 
indultak és megkezdték a közel 40 
ezer lakossal biró, jól megerősített 
város ostromát. Petár király s kor
mánya menedékhelyét három napi 
kemény tusa után foglalták el a 
bolgárok. Nis eleste után a bolgárok 
és németek három oldalról zárták 
körül Alescinácot.

A Vradar völgyében megérkezett a 
szerbek részére az első francia és 
angol segítség. A vitéz bolgár sereg 
azonban hamarosan végzett ezekkel is.

Harc az oroszok ellen.

Galíciában, a Sztripa mellett ujult 
erővel rontott ránk az orosz. A célja 
az volt, hogy megvesse lábát a Sztripa 
nyugati partján s onnan alkalomadtán 
Lemberg felé hatoljon. A terv nem 
sikerült. A  támadó ellenségnek hősi 
elszántsággal útját állta az erdélyi 
honvédség. Mint a villám sújtott rá 
a vakmerő ellenségre. A folyón átker
gette, sorait megtizedelte és kétezer 
oroszt foglyul ejtett. November 5-én 
az ellenség megismételte erős táma
dását. De támadó oszlopai, mint a
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hivatalos jelentés mondja, súlyos vesz
teséget szenvedve, tüzelésünkben, 
összeomlottak. Az oroszok végül fő
állásaikba vonultak vissza. Közülök 
6050 ember került fogságba.

Harc az olaszok ellen.
A görci harctér csöndesebb lett. 

Az olaszok kitombolták magukat. 
Hiában volt minden erőlködésük. Za- 
gora ellen nov. 4 én hat támadást 
intéztek. Visszavertük mind a hatot. 
A görci hídfőt és a doberdói fensikot 
lövöldözni kezdették, de amidőn meg

szólaltak a mi ágyúink, futva mene
kültek a harctérről. Ügy látszik, mos
tani offenzivájuk a végét járja, anél
kül, hogy bármi tekintetben használt 
volna nekik. Másnap már csöndes 
lett az Isonzó vidéke. A Karszton, 
Tirolban és Karinthiában már bekö
szöntött a tél. Majd megteszik ezt a 
taliánok bűnbaknak.

Egyéb hírek.
Görögországban nagy felfordulást 

csinált Venizelosz. Megbuktatta a 
Zaimisz-kormányt, hogy ő maga ül

jön a helyébe és tovább folytathassa 
az orosz-barát politikát. Azonban Kons
tantin király jóformán útját állja majd 
az izgága politikus terveinek. — A te
mesvári kir. törvényszék nemzetiség el
len való izgatás vétsége miatt másfél évi 
államfogházra Ítélte Stoics Vazul 
görögkeleti szerb taní'óképzőintézeti 
tanárt. A kir. kúria a büntetést négy 
és fél évi fegyházra emelte fel.

„Nehéz órák“ című rovat helyszűke 
miatt kimaradt.

A z e g y h á z  köréből.
A reformáció ünnepe. A budai evan

gélikus egyház bensőséges ünnepség kere
tében ülte meg a reformáció napját. Scholtz 
Gusztáv püspök imája után Varsányi Má
tyás püspöki másodlelkész tartott emlékbe
szédet szárnyaló szavakban Lutherről, rá
mutatva arra, hogy a hatalmas német 
evangélikus egyházzal való testvéries 
együttműködéssel új és fényes korszak 
kezdődik meg a magyar protestánság 
történetében. Az ünnepségen közreműködött 
Szlávik Janka szavalattal, Löry Erzsiké 
orgonajátékkal, Fehér Iza énekkel és Hor
váth Elemérné hegedüjátékkal. A hívek 
végül gyűjtést rendeztek a hadiárvák javára.

Adomány. Özv. Doktor Jánosné rábca- 
kapi lakos 20 koronát a „Harangszó“ utján 
a háborúban megvakult katonák részére. 
Minden jó tett önmagát dicséri.

A besztercebányai evang. egyesület 
november 7-én ünnepelte reformáció ünne
pét. A szépen látogatott estély műsora a 
következő volt: 1., „Erős vár a mi Istenünk“ 
Dr. Luther Mártontól, énekelte a közönség. 
2., Elnöki megnyitó, tarto tta Sztehló Gerő 
egyl. elnök. 3., „Az amerikai evangélikus 
egyház viszonyai“, fölolvasas tartotta Raf- 
fay Sándor budapesti ev. lelkész. 4., Haydn 
József: „Largo“. Előadják zongorán, hege
dűn és harmóniumon J. Gödri Ferenc, 
Laczo Dániel és ifj. Májer József. 5., „A 
wartburgi tintafolt* Pálmai Lajostól, sza
valta Major Margit. 6 , Goldmark: „Air“, 
Előadtak hegedűn és zongorán J. Gödri 
Ferenc és Majer József. 7., Himnusz, éne
kelte a közönség.

A váczi evangélikus tanuló ifjúság
1915. évi október a 1 én a templomban refor
mációi emlékünnepséget tartott, melynek mű
sora a következő volt: 1. Közének. (520) 2. 
Oltári ima. 3. Megnyitó beszéd. Irta és el
mondta : Matkovich János gimn. VII. o. tan.
4- Október 31-én. Irta: Porkoláb Gyula. 
Szavalta: Menyhár István V. o. gimn. tan.
5- Reformáció. Irta : Szalay Mihály. Szavalta: 
Brezovszky Margit IV. o. polg. isk. tan. 6. 
karének. Énekelte: a gimn. és polg. tan. 
ifjúság. 7. Gondolatok okt. 31-én. Irta: Med- 
kyásszay Gy. Vince. Szavalta : Göllner Barna 
'[• o. gimn. tan. 8. Óh, mint lehet. Műdal. 
Szerzetté : Marchesi. Énekelte: Podhorszky

Leona url. 9. Reformációi emlékbeszéd. Irta 
és felolvasta: Benkóczy Dániel VIII. o. gimn. 
tan. 10. Reformáció ünnepére. Irta : Hankiss 
János. Szavalta: Prónay Márta urleány. 11. 
Jertek emlékezni. Irta : Csengey Gusztáv. 
Szavalta: Késmárszky Kálmán V. o. gimn. tan. 
12. Uram, Te jársz itt. Irta : Radványi Kálmán. 
Szavalta : Szuchovszky Jolán I. o. tan. képző 
int. tan. 13. Óh, drága lény. Műdal. Szerzetté: 
Guído Papini. Énekelte: Podhorszky Leona 
urleány. 14. Győzelem. Irta : Vargha Gyuláné. 
Szavalta : Cseh Irma I. o. tan. képző int. tan. 
15. Luther. Irta : Sántha Károly. Szavalta": 
Borbély Andor V. o. gimn. tan. 16. Ima és 
áldás. 17 Befejező ének (520 sz. 4. v )

Az ünnepség után offertórium volt a refor
mációi jubileumi alapra. A szép ünnepségen 
számosán vettek részt I

A modori evang. leánynevelő intézet 
szintén szép ünnepséggel ünnepelte meg 
reformáció ünnepét. Az ünnep rendje a 
következő v o lt: 1. „Jeruzsálem magastor- 
nyu város“ Frank Menyhérttől, fordította : 
B. V.; karének énekelték az intézet III. és 
IV. oszt. növendékei. 2. „Gondolatok a 
világháborúról,“ felolvasás, ta r to tta : dr 
Szelényi Ödön theol. akad. tanár. 3. „Je
lenések“ szövege : Vajda Jánostól, zenéje ; 
B. V.-től énekelte : Fejes Zsigmondné úrnő, 
zongorán kísérte: Benedicty Szerén int. 
zenetanitónő. 4. „Präludium és fuga“ G.- 
moll bán, Bach J. Sebestyén tői, zongorán 
előadta: Lenhardt Nelli int. zongoratanítónő. 
5. „Dicséret zeng néked“ Tchririch V.-től 
karének; előadta: a modori I. evang. egy
házközség vegyeskara. 6. Szavalat. 7. „Die 
abwesemheit“, „Das Wiedersehen“ Beetho
ven L. op. 81 sonátajaból Esz-durban 
zongorán előadta: Benedicty Szerén int. 
zenetanítónő. 8. „Erős várunk az Ú ris ten “ 
karének; énekelték : az intézet II., III: és 
IV. oszt növendékei.

A kissomlyói anyanyülekezeti nőegylet 
okt. hó 24 én tartott gyűlésén a f évi 
tagsági dijakból 50 koronát szavazott meg 
jótékony célokra és pedig: 1. az ellenség 
által feldúlt kárp iti falvak segélyezésére 
10 K, 2. a harctéren elesett tanítói árvák 
részére 10 K, 3. a harctéren küzdő kato
náknak meleg ruhákkal való ellátására 
pedig 30 K. Az elsőt a jánosházi Vöröske
reszt utján, a 2 kát a Harangszó, a harm a
dikat pedig a „Hadsegéiyző hivatal“ közve
títésével ju ttatja rendeltetési helyére.

Az egylet tagjainak száma az idén tete
mesen megnövekedett, amennyiben csaknem 
az összes asszonyok beléptek tagjai sorába 
és soha az előtt nem tapasztalt örömmel 
és pontossággal fizették be 1—2 koronás 
tagdíjaikat.

Az egylet vagyona 3 drb. 100 koronás 
hadikölcsön kötvényben és takarékpénztári 
betétben van gyümölcsözöleg elhelyezve. 
Nagy tőkéje nincs, mert célja nem a va
gyongyűjtés, hanem a segélynyújtás, amelyre 
évi bevételeinek nagy részét fordítja 1

Az alsósági ág. h. evang. nőegyesü
let hazahasságanak egy újabb szép jelet mu
tatta be, most — október 23-án, midőn 
gyűjtést indított részben a maga kebelében, 
de részben azonkívül, — a Czelldömölkön 
lévő sebesült katonák segélyezése céljából. — 
Örömmel kell megjegyezni, hogy bárhol je
lentek is meg a szent ügy szolgálatában ké
rő honleányok, senki sem tért ki az adako
zás elől. — Ha nem is sokat, — ami elvégre 
másodrendű dolog, — de szívesen hozta meg 
áldozatát mindnyája.

így összegyűjtőitek rövid pár óra alatt: 
68 kgr. babot; 40 kgr. lisztet; 19 fej ká
posztát; 60 kgr. krumplit; 10 kgr. zöldsé
get és hagymát; 139 darab tojást; 5 liter 
bort: 400 darab cigarettát; 2 liter rumot; 3 
kgr. kockacukrot; 1 csomag theát; 100 da
rab pogácsát; 5 kenyeret.

Ezen adományokat kocsin szállították Czell- 
dömölkre, a főszolgabíró úrhoz, aki dacára 
nagy elfoglaltságának, vállalkozott az adomá
nyok összegyűjtésére s a három helyen elhe
lyezett sebesült katonák részére a begyült se
gélyeknek arányos elosztására. — A cigaret
táknak, bornak és pogácsának szétosztását az 
adományokat behozó jószívű nőegyleti tagokra 
bízta.

Egyben megemlítem, hogy a szervezett 
nőegyesületnek ez már második ily nemű 
gyűjtése, — eltekintve attól, hogy mér töb
ben egyenkint is többször adományoztak e 
célra. Készpénzéből pedig 100 K. hadikölcsönt 
jegyzett.

íme, ezen egyesület nemcsak belmissiói 
tevékenységet fejt ki, szegény és árva gyer
mekek felruházásával, s nyomorba jutottak 
segélyezésével, s más áldásos tevékenységé
vel, hanem honleányhoz illően a mostani vész
terhes időben hazája iránti kötelességét is 
igyekszik leróni.

A jó cselekedet önmagát dicséri. K.
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Itthonról.
Apponyi az amerikai magyarsághoz.

Varsó eleste alkalmából az amerikai m a
gyarság táviratilag üdvözölte a monarkia 
vitéz seregeit, amely üdvözlést annak ide
jén a hadseregfőparancsnokság napiparancs
ban közölte a  katonasággal. Az üdvözlet 
tolmácsolására az amerikaiak Apponyi 
Albert grófot kérték föl, aki ez alkalomból 
a következő levelet intézte az amerikai 
magyarsághoz:

A vitéz hadseregünknek küldött üdvöz
letét a honvédelmi minisztérium utján kö
zöltem a főparancsnoksággal. Valóban 
megható Amerikába szakadt véreink lelkes 
és áldozatokban is megnyilvánuló részvétele 
a mi nagy nemzeti élet-halál harcunkban, 
annál meghatóbb, minél erősebb ellenáram
lattal kell uj hazájukban szembe szállniok. 
De azért ott is nagy szolgálatot tesznek a 
magyar haza ügyének ; az amerikai magyar 
sajtó is kiérdemli e hazának háláját. Dicső
ségteljesen haladunk és kitartunk, mig ki 
nem küzdöttük azt a békét, mely nekünk 
biztosságot, az egész emberiségnek pedig 
a jog és szabadság uralmát jelenti. A ma
gyar nép dicsősége barát és ellenség előtt 
eddig soha el nem ért fényben ragyog. 
Már nem lehet olyan bárgyú, aki elvitatná 
nemzetünknek azt a jogát, hogy teljes és 
önálló nemzeti életet éljen ; nem lehet olyan 
szűkkeblű sem, aki elvitatná ettől a néptől 
azt a jogot, hogy a fiai által kivívott győ
zelmek gyümölcsét az egész nép élvezze.

A hadbavonultak földje. Jó néhány 
héttel ezelőtt ismertettük azokat az intéz
kedéseket, melyekkel az osztrák kormány 
a hadbavonultak földjét védelmezi. Jósla
tunk bevált, nálunk is szükség volt hasonló 
intézkedések megtételére. A belügyminiszté
rium a megyék alispánjait körlevéllel figyel
meztette, hogy élelmes ügynökök biztatják 
és rábeszélik a katonák itthonmaradt hoz
zátartozóit, hogy pár holdas földjüket és 
kis házukat eladják. A belügyminisztérium 
most országszerte össze fogja Íratni a há
borús ingatlanváltozást, s ha a fő okot 
kifürkészte, ezt a folyamatot igyekezni fog 
a természetes mederbe terelni vissza. Jel
lemző és szomorú, hogy számos adat szerint 
a paraszt birtokot élelmiszer-uzsorások 
vásárolják össze abból a pénzből, amit a 
háborús fogyasztáson sikerült keresniük. 
Ezek a földesurak a határban szétszórt 
apró birtokokat tagosítás kieszközlésével 
remélik nagyobb birtoktestté egyesithetni s 
aztán parcellázni.

Egy millió a hadibélyegekből. A had
segítő bélyegek eladásából, amely a hábo
rúban elesettek özvegyeinek és árváinak 
juttat 2—2 fillért, az elmúlt év októberétől 
ez évi julius végéig több mint egy millió 
korona folyt be.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Mackensen távirata anyjának szfile- 

tésenapjára. A napokben ülte meg Mac
kensen tábornagy anyja nyolcvankilencedik 
születésenapját. Temérdek üdvözlőtáviratot 
kapott, de elsőnek fia, a diadalmas hadve
zér gratulált anyjának egy táviratban, 
amelyet Belgrádból küldött ezzel az alá
írással: „Hálás fiad Ágost.“

Háborog a Vezúv. A Vezúv ismét há- 
borog. De a kiömlő lávafolyam eddig nem 
veszedelmes jellegű.

Az amerikai kétszínűség leleplezése.
Egy amerikai lap maró gúnnyal kifigurázza 
azt az üzleti élelmességet, mely az ameri
kaiak béketörekvéseit hazugsággá teszi. Az 
újság így ír : „Az amerikai nép erkölcsös, 
igazságosan gondolkodó, vallásos, istenfélő 
nép, amely békéért imádkozik és gyűlöli a 
háborút, kivált pedig ezt az irtózatos há
borút. Megrendülve panaszkodott az ame
rikai nép az irtózatos emberpusztulásról, 
tele volt Amerika lelke részvéttel az ele
settek özvegyei és árvái iránt, mélységes 
megilletődést érzett, hogy annyi gazdagság 
és műkincs lett semmivé. Imádkoztak az 
Egyesült Államokban templomokban és kis 
szobák falai közt egyaránt a békéért, Isten 
lába elé tették könyörgésüket, hogy jöjjön 
már el a béke.

És Isten meghallgatta az amerikai imád
ságot, olyan helyzetet teremtett, hogy a 
háborút nem lehet tovább folytatni ameri
kai muníció és az amerikai kölcsön nélkül, 
vagyis a béke amerikai kézben van . . .

Vagy talán magukba szánjanak az ame
rikaiak, hogy „Istenem, amikor békéért 
imádkoztunk, egeszen figyelmen kívül talál
tuk hagyni a dolog — pénzi oldalát ? Nem 
is gondoltunk arra, hogy a további véron
tásból milyen nagy haszon háramlik reánk? 
Úgy gondoltunk a békére, hogy elfelejtettük 
előbb megcsinálni az egyenleget ? Azt imád- 
koztuk, hogy béke kell és csak most látjuk, 
hogy Judáspénzre van szükségünk ? Avagy 
talán csináljuk vissza, imádkozzuk vissza 
összes béke-imánkat ?“ így ír az amerikai 
ú jsá g ! De vájjon meghallgatják-e ezeket a 
kemény szavakat azok, kik pénzcsengésre 
hallgatnak a lelkiismeretük helyett.

Francia sebesültszállító-vonat ka
tasztrófája. Egy különvonat szabadságon 
lévő gyógyuló katonákkal St -Privat mellett 
lévő alagútnál kisiklott. Néhány vasúti 
kocsi a szakadékba zuhant. Hat katona 
életét vesztette, sokan megsebesültek.

Pusztító taifun. Luzon déli részén ha
talmas taifun dühöngött s eddig 200 halott 
és több mint 800 sebesültje van a pusztító 
viharnak. Az egész rizs- és kendertermés 
megsemmisült.

A H arangszó perselye.
A H A RA N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 668'72 korona.

Soós Péter Sopron, Stiedl András Páta- 
puszta, Vida Jánosné Magyargencs 1—1 
K, Sülé Sándorné Magyargencs 50 f. 

Összesen : 672 22 K.
A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

Rokkant katonák részére befolyt:
Stiedl András Pátapuszta 2 K.

O l v a s s á t o k  a  b ib l iá t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a h&zban n incs,
H iányzik ott a  legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem  le l hajlékot.

Nov. 14. vasárnap, I. Mózes 3, 16 24.
9 15. hétfő, 9 4, 1 — 12.
9 16. kedd, 9 4, 13—26.
n 17. szerda, rt 6, 8 -2 2 .
n 18. csütört., 9 7, 1 — 10.
9 19. péntek, 9 7, 11—24.
9 20. szombat, 9 8, 1 — 12.

Pályázat.
A felsölászlói (Sopron m.) ág. 

hitv. evang. leánygyülekezet osztat
lan népiskolája részére katonai szol
gálatot teljesítő tanítója helyettesítésére 
evang. vallásu tanítót, vagy tanítónőt 
kívánunk alkalmazni. Az iskola tan
nyelve magyar, de tekintettel a német 
anyanyelvű gyermekekre, kívánatos, 
hogy a helyettes a német nyelvet is 
bírja. Javadalom: havi 80 korona és 
egy bútorozott szoba, melynek fű
téséről a gyülekezet gondoskodik. 
Jelentkezéseket november hó 20-ig 
kér — Beyer Teophil, evang. főes
peres — Kőszeg (Vas m.) 1—1.

Aki a mostani nagy történeti idők
ből megfelelő emléket akar szerezni, 
az vegye meg az

„KÉPES LUTHER NAPTÁR“-t,
mely a mostani időkbe vágó rend
kívül gazdag, érdekfeszitő tartalom
mal s 2 művészi értékű színes mű
melléklettel és 114 képpel jelent meg, 
úgyhogy a Luther Naptárnak párját 
e nemben hiába keressük.

A gyülekezetek, nőegyletek, helyi 
gyámintézetek, belmissziói egyesületek 
jó dolgot művelnek, ha a hadbavonult 
es megsebesült evang. katonáink szá
mára Luther Naptárakat rendelnek.

A mostani nyomdai viszonyokhoz 
s az amúgy is költséges kiállításhoz 
képest ára is rendkívül olcsó. A lel- 
készi és tanítói hivataloknál 70 fil
lérért kapható, egyes példány postán 
küldve 80 fillér.

Kapható a lelkészi és tanítói hiva
taloknál, vagy megrendelhető a „Lut
her Naptár“ kiadóhivatalánál Sopron
ban, Paprót 2.

A kiadóhivatal a jelentkezőknek 
bizományba is ad 5 kgros csomagok
ban (18—18 példány) példányokat, 
mely esetben a postaköltség a kiadó- 
hivatalt terheli, sőt a bizományos 
megtelelő kedvezményben is részesül.

Legújabb.
„ Csendes hangok a háború zajában“ 

beszédek és imák az itthonmaradot- 
tak, a szenvedők és aggódók vigasz
talására. Irta: Vidovszky Kálmán
főgimn. vallástanár Békéscsabán. (IL 
kötet.) A szerző 1 K  50 fillér bekül
dése után bérmentve küldi meg e 
művet, az első kötetét pedig (míg 8 
készlet tart) 1 koronáért. 4—&

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csopo rto s küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító .

T A R T A L O M :  Papp-Váry Elemérné: ítélet. — Szmodics Illés: Fohász a békéért. — Dr. Kovácsiss Sándor: A harcoló katonák 
gyógyításáról. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Tanítók árváiért. - Karácsonyi üzenet. — A világháború eseményei. 

— Nehéz órák. Kapi Béla: Szenteltessék meg. — Ország-Világ. — Harangszó perselye. — A szerkesztő postája.

í t é l  e t.
Megkondult a lélekharang, menydörgés a hangja,
Kinek jelzi a temetést, csak az Isten tudja.
A nagy Isten, népek atyja, kinek szent nevébe,
Indult el a tüzpróbára egész világ népe.
Ez volt írva minden zászlón, ez rebegett minden ajkon:

„Segíts Isten, mellettem állj I 
Döntsön köztünk élet-halál 
Igazságért húztam ki a kardom I“

. . .Tűz, vér, pokol, halálhörgés, — gyász, könny és imádság, 
Ostromolja — mióta m ár? — a mennyek oltárát;
A világnak minden népe, két táborba osztva,
Ott a szentelt küszöb előtt, egymást marcangolja,
S élők, halók, ajakéról egy chorusba hallszik:

„Isten segíts, Isten velem,
Szószólóm légy igaz ügyem,
Érted küzdők éltem szakadtáig I“

. . . S  a mérleg csak ing és hajlik, ember el nem dönti, 
Igazságot, itt is, ott is, vértenger füröszti,
Keresztségét, mindkét részen, emberkéztől kapta 
Melyik hát az ég küldötte — Isten, légy bírája I 
. . .Az Ítélet harangszava kondul a világon:

Az „Igazság“ örök marad I 
Kinek szól a lélekharang? 
ítélj Atyám I Áldás —1 átok,
Szent kezedből szálljon I Papp-Váry Elemérné.

Fohász a békéért.
Irta: Szmodics Ülés.

írtam 1915. November 1-én 
orosz földön, a nyirkos lö

vészárok üregében.
Hatalmas Isten, mennynek földnek 

Ura és e nagy mindenségnek bölcs 
alkotója, ki a sötét éjszakát szép 
napfénnyel deríted, sokat szenvedő 
gyermeked fohásza száll hozzád itt 
a harc mezején. Hozd el azt a várva 
várt békét, derítsd fel a béke szép 
napját a küzdő hatalmak felett. Ese
dezve kérünk, jó Istenünk, elégeld 
meg szenvedéseinket, az özvegyek, 
árvák, és a megcsonkított koldusokat, 
töröld le a könnyeket az aggódó szü
lők, a hitves és gyermekeink arcáról, 
amelyet hullatnak a harcban szen
vedő szeretteikért. Uram, hozzád ese
dezünk, mert menekülésünknek helyét 
csak nálad találjuk egyedül, hiszen 
te mondottad: jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megvagytok terhelve és én megnyu
gosztallak titeket. Esdő szívvel ké
rünk, dorgáld meg a háború tomboló 
viharát, csendesítsd le a küzdő népek 
haragját, mint Jézus egykor a háborgó
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tengert. Ments meg, Uram minket, 
mert mindnyájan elveszünk. Hozd 
révpartra a béke hajóját, amely fe
lett hosszú idő óta tombol a há
ború vihara. íme, az ének szavaival 
sóhajtunk tehozzád: Gondviselő édes 
atyám, kérlek, engem meg ne utálj, 
onnét felül vigyázz reám, mert ezer 
bú baj száll reám. Édes teremtő jó 
Uram, im lásd meg, mire jutottam : 
Az ég alatt, a föld színén, nincs olyan 
árva mint én. Szegény fejem hozzád 
hajtom, minden dolgom reád hagyom. 
Légy az én édes gyámolóm, előttem 
járó csillagom. Istenem téged kérlek, 
leljen meghallgatást nálad imám. 
Segélj a családunkhoz, hogy őve
lük együtt áldhassuk szent nevedet. 
Akik pedig itt pihennek jeltelen sír
jaikban, fogadd lelkűket hozzád, szent 
országodba. Légy velem és hallgasd 
meg fohászomat a  ̂te szent fiad a 
Jézus által. Ámen.

A h arco ló  katonák  gyógyításáró l.
I r ta : Dr. Kovácsics Sándor főorvos.
Nem uj dolgokról lesz szó az 

alábbiakban. Nem is ismeretlen orvosi 
működésről, hisz a jó ismerősök, a 
rokonok, a fiú, a családapa már 
személyesen meghozta a hirt, hogy 
megy odakünn, a fronton az orvosi, 
az egészségügyi szolgálat. — Mégis 
azt hiszem, némi érdeklődést elégít 
ki, ha egyet-mást elmondunk erről a 
mai nap oly súllyal biró, jelentős 
katonai egészségügyi szolgálatról. Az 
orvos a katonai keretben is orvos, 
akinek az a hivatása, hogy a beteg
ségeket kifürkéssze, megállapítsa, 
meggyógyítsa s előrelátó intézkedé
seivel a járványos betegségektől 
(cholera, tífusz vérhas stb.) meg
mentse úgy a katonákat, mint a pol
gári lakosságot; — valamint a be
tegség is bizony közönséges polgári 
betegség akkor is, ha a betegen — 
katona ruha van. Ez a lényegen nem 
változtat, de meg jobban is esik a 
betegnek is, ha nem katonásan ke
zelik. Az emberi természet ilyenkor 
kétszeresen óhajtja a gyengédséget.

A háborúnak egyik réme a járvá
nyos betegségek elterjedése. Ki van 
mutatva pontos, megbízható adatokkal, 
hogy sok háborúja az emberiségnek 
nem volt oly pusztító, nem követelt 
annyi áldozatot, mint az ugyanakkor 
fellépett és elterjedt járványos betegség. 
Ez .a tény mélyen bevésődött a köz
tudatba s a 70-es években, a háború 
kapcsán fellépő cholera pusztításának 
szomorú jelenségét inkább emlegetik, 
mint magát a háborút.

S ma mit látunk? A háború mér
hetetlen arányokban folyik egész 
Európában: oly nagy tömegek álla
nak szemben egymással, több mint 
egy éve, mely minden előzetes kom
binációt halomra dönt s mégis ki 
beszél choleráról, vérhasról ? Senki! 
Miért ? mert bár egy két helyen elő 
is fordul, de ez nagyobb kiterjedést 
nem tud ölteni, nem tud járványossá 
fejlődni. A tömeget védi a modern 
orvosi tudomány összes fegyverzeté
vel : orvosaival, megfigyelő állomásai
val, laboratóriumával, kórházaival stb. 
íme, mennyire érthető, jogosult a 
biblia szava: „tiszteld az orvost a 
szükség miatt“. S ebben a mondás
ban az orvosra a legmegtisztelőbb, 
hogy még a tiszteletért is megdolgo
zik. Más embernek a címe, állása 
stb. után, az orvosnak a munkája 
után jár ki a tisztelet. Hisz a világon 
legszebb boldogság, az igazán, mindig 
szép: jót tenni másokkal, s ha az 
önfeláldozással jár, mint ahogy az 
orvos munkája azzal jár, hisz a saját 
élete folyton veszélyben van, kétszere
sen, felemelően szép. A harctérre vo
nuló csapatokhoz orvosok vannak be
osztva. 400—500 emberre jut 1 orvos.

Amint látjuk itten sokkal kedvezőbb 
a helyzet, mint a polgári életben, 
hol sok helyen 5—10 ezer lakosra 
jut egy orvos. S ez az orvos állan
dóan a csapatok mellett van, vagy 
ezek közelében, 1—2 kilométer tá
volságban tartózkodik. Harc esetén 
az orvos védettebb helyet keres, 
hogy úgy maga, mint az odavitt se
besültek mentve legyenek a további 
életveszélytől. Mindenik katona zse
bében van egy kötszer csomag. Ez 
arra való, hogy vele a szanitéc, vagy 
akár maga, akár pajtása vagy tisztje se
bét beköthesse, vérzését csillapíthassa. 
Erre ki van oktatva az egész legénység. 
Az egyes századoknál vannak az 
úgynevezett szanitécek, sebesültvivők, 
kik a sebesülteket felkeresik s az 
orvoshoz vezetik, szállítják: hordá
gyon vagy kocsikon. Ezek a sebesült 
vivők* ki vannak oktatva arra, hogy 
kell a beteget szállítani, hogy kell 
ideiglenesen a sebbel elbánni. Be van 
osztva gyógyszolga, ki az életmen
téshez szükséges gyógyszert, kötő
szert, műszereket viszi a hátibörönd- 
ben. Az egészségügyi személyzetet 
szükség szerint gyarapítják, mert a 
gyógyulás lefolyása, lehetősége nagy
ban attól függ: milyen volt az első 
segély, megvédtük-e a sérülést a 
további fertőzéstől I

Annyi orvossal nem lehet ellátni 
a harcban levő csapatokat, hogy az

orvos maga köszöntse — először — 
minden sérülést szenvedett katonát. 
Ez esetben kire-kire hosszú idő múlva 
kerülne a sor s ezalatt elvérezhetne. 
Hogy a seb vérzését és fertőzését 
(szennyel, földdel való érintkezését) 
megakadályozzuk, vagy maga a se
besült, vagy a közelében levő pajtása 
azonnal beköti a zsebében levő, 
becsomagolt kötöző anyaggal (tiszta 
gazé, vatta, pólya). A sebesülés he
lyéről, tehát a tűzvonalból nem tud 
a saját lábán távozni, a sebesült 
vivők viszik el hordágyon. Ez a 
hordágy rudakra kifeszített erős vá
szon. Ha az első segély-hely távolabb 
van s a sebesültek száma oly nagy, 
hogy ily módon elszállítani nem le
het, arra a már többnyire előkészített, 
szalmával kibélelt szekereken, kocsi
kon vagy gépkocsin szállítják őket 
az orvosokhoz. A segélyhelyen levő 
orvosok megvizsgálják a sérülést: 
ha szükségesnek találják újból bekötik. 
Működésük irányelve az, hogy a 
sebesült a további, hátra felé való 
szállításra alkalmas legyen. Tehát a 
seb védve legyen, ne vérezzen, a 
baj ne fokozódjék, ne fájjon elvisel
hetetlenül : ez okból p. u. a tört 
végtagokat jól, helyesen kell rögzí
teni. Innét a sebesült különféle szál
lító eszközökön tábori mozgó kórházba, 
vagy állandó jellegű kórházba jut. 
A szükséges nagyobbb, berendezést 
és szakképzettséget igénylő műtéti 
beavatkozást itt végzik el. Ezekben 
a kórházakban jut sebesülése végér
vényesen olyan helyzetbe, mely a 
gyógyulás kezdetét veszi. Mielőtt 
azonban a hadiműveletek szinterét 
elhagyná, 5 napi megfigyelésben ré
szesül ; hogy ha fertőző betegsége is 
van, elkülönítik s így társait a fertő
zéstől megóvják, a betegség behur- 
colását megakadályozzák. Ily célt 
szolgálnak a gyűjtő, megfigyelő állo
mások, melyek barakkokban vannak 
elhelyezve, hogy az épület könnyen 
és alaposan tisztántartható, fertőtle
níthető legyen.

A csapatorvos naponkint, reggel 
tart úgynevezett „maródi vizitet.“ 
Azokat, akiknek betegsége hosszabb 
időt igényel a gyógyulásra, vagy 
fertőző természetű bajuk van, a leg
közelebbi egészségügyi intézetbe küldi 
(dandár e. ü. intézet, tábori kórház). 
Ezek közvetítésével kerülnek azután 
a megfigyelőkbe, hol alapos vizsgálat 
után megfelelő osztályozásban része
sülnek. Érdekes és fontos, hogy van 
ily állomás berendezve s milyen az 
eljárás. A sokszor nagy tömegben 
érkező betegek vagy sebesültek elő'
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szőr egy különálló helységbe mehet
nek. Itt orvosi vizsgálat alapján ki
választják a fertőző betegségben 
levőket smegjelölik, melyik kórterembe 
helyezhetők el. Ebből a közös terem
ből az út a kórtermekbe a fürdő 
szobán át vezet. A beteget megfür
detik, új ruhát kap, fürdés után; a 
régi ruháit pedig forró gőzzel fertőt
lenítik, hogy a tetőket (melyek a 
kiütéses tífusz terjesztői) s egyéb 
veszélyes apró állatkákat, bacilluso- 
kat, fertőző képes anyagokat ártal
matlanítsák. Régi ruháit a beteg 
távozáskor visszakapja.

A megfigyelő állomásokról további 
gyógyítás végett az ország belsejébe 
szállítják a sebesülteket, betegeket, 
kivéve a fertőző betegségben levőket, 
kiket visszatartanak mindaddig, míg 
meg nem gyógyulnak. Gyógyulás 
után, — mikor már nem terjeszti az 
átszenvedett betegséget, — kerülhet 
csak az ország belsejébe, — csak 
ekkor érintkezhetik másokkal. A 
gyógyulást, illetve a fertőző képesség 
elvesztését bakteriológiai vizsgálattal 
állapítják meg minden egyes esetben. 
Mint ahogyan a szűrő eszközök 
visszatartják a piszkot, ép úgy tart
ják vissza ezek az intézmények a 

# fertőző betegségeket s választják el 
egyéb, a tömegek egészségét nem 
érintő betegségektől. Az orvosi intéz
ményekbe fektetett milliók dús ka
mattal jártak a megmentett lakosság 
életében, egészségében, munkaképes
ségének megtartásában.

A háború maga is nagy csapás 
bármelyik országra: emberi élet és 
anyagi érték mérhetetlen, sokáig nem 
pótolható pusztulása. De az a csapás 
még súlyosabb, ha az otthon levő 
polgári lakosságot a fertőző betegsé
gek pusztítják, mert a küzdő katonák 
helyett is az itthonlevőknek kell 
dolgozniok, hogy legyen kenyér és 
muníció. Az itthon ápoltak a magyar 
társadalom önkénytes, önfeláldozó 
munkásságával, szeretetével találkoz- 

1 nak. Gyengéd, honszeretettől vezérelt 
szívek és kezek kötözik a he
gedő sebeket. Nagy eszmék tőre, 
nagy tragédiák zúgó fergetege porrá- 
zuzza a legerősebb válaszfalakat. 
Osztályok közelednek egymáshoz. 
Az uraság leánya elmegy a vörös

keresztes kórházba, hogy a szegény 
cseléd ember sebeit kötözze, gyógyítsa, 
hogy valamicskét visszafizessen, hogy 
némikép lerójja hatását a megmentett 
szabadságért. S ez így van jóll A 
legnemesebb emberszeretet gyakor
lása : az egészség ápolása, tán meg
hozza az óhajtott nagy lelki megúj
hodást, melyből eltűnik a nagy 
piszkos önzés; elmossa a kiömlő, 
sok-sok drága magyar vér s helyébe 
lép valami tisztultabb, magasabb 
felfogás, önzetlenség, becsületes jó 
akarat mások irányában is, valami 
komolyabb, határozottabb irányú 
nemzeti szent akarat, törekvés, mely 
a helyreállított egészséges nemzeti 
léleknek lesz közös, szükségszerű 
folyománya.

Ez is egyik végtelen becses ter
mése lesz a világháborúban végzett 
közös egészség ápolásnak, együtt
működésnek.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.

A lövészárokban.
.  Foly t. 18.

Egyik éjszaka óriási északi szél dü
höngött. Zúgott, recsegett minden, 
az ember azt hihette, hogy az Isten 
harag ja-viharával elsöpör mindent. 
Reggelre megszakadt az ég egyforma 
szürkesége s a hegy mögül valami 
verőfényes derengés világított át.

A lövészárokkal szemben, éppen 
a fiatal erdő előtt keskeny föld há
nyást vettek észre. Az emelkedés 
szemmel láthatólag nagyobbodott s 
gyorsan húzódott az erdő irányában. 
Az történt, hogy az oroszok a nagy 
köd rejtő takarója alatt megérkeztek 
s az erdőből kiindulva, úgy megás
ták lövészárkaikat, hogy golyó nem 
érhette őket. A csapat és muníció 
szállítást is észrevétlenül intézték.

Egy szempillantás alatt megválto
zott minden. Az emberek elfoglalták 
helyüket, megkezdődött a sortűz. Ez 
is csak félnapig tartott. Úgy látszik, 
mindkét részről belátták, hogy hiába 
pazarolják a puskaport, hát szépen 
elhallgattak. Nekik is az lehetett a 
feladatuk, hogy előretolt állásaikkal

feltartsák az ellenséget, egészen a 
helyzet kialakulásáig. Csöndes meg
egyezésként nem lövöldöztek egy
másra. Hanem egyébként nem volt 
tanácsos a lövészárokból kibújni. 
Mihelyt egy alak felemelkedett, azon
nal süvített a golyó.

Tóth Ferkó embermagasságnyi, há
rom arasz szélességű mélyedést vájt 
a meredek partba s ott állt naphosz- 
szat. Néha a zsebébe csúsztatta a 
kezét s néhány verset elolvasott a 
bibliából. A tréfát nem kerülhette el. 
Magyar ember szokása, hogy min
den szokatlan dolog megböki a sze
mét s ráérő idején tréfát csinál a 
más ember szokatlan szokásából. 
Tóth Ferkó tűrte, meg el is ütötte.

— No bibliás Ferkó, megint talál
tál valami mediciát?

— Találtam a lelkemnek, hála le
gyen a jó Istennek!

— Ajánlj nekem is valami bölcse- 
séget, nézd egészen üres a bugyel- 
lárisom.

Tóth Ferkó elkomolyodik. — Nem 
tréfálni való az Isten beszéde.

Egy kis gondolkodás után hozzá
teszi: — Hanem azért kigyelmed 
számára is van benne üzenet. „Ne 
gyüjtsetek kincset e földön, hol a 
rozsda és moly megemészti és ahol 
a lopók kiássák és ellopják. Hanem 
gyüjtsetek magatoknak kincset a men
nyországban, hol a rozsda, sem a 
moly meg nem emészti, és ahol a 
lopók ki nem ássák, sem el nem 
lopják. Mert ahol vagyon a ti kin-. 
esetek, ott lészen a ti szivetek is.“ 
(Máté 6, 19-21.)

— No, nekem inkább dohányra 
valót adtál volna ilyen üres bölcses
ség helyett!

— Már pedig igazat olvasott a 
Bibliás Ferkó, — szól közbe az 
egyik, — mert bizony semmiféle 
kincs és vagyon nem használ sem- 
mitse. Boldog ember, aki bizik az 
Istenben.

így volt máskor is. Tréfálkozással 
kezdték, komoly lett a vége. Egy- 
kettő mindég akadt, aki felitta az 
örök forrás elhullatott vízcsöppjét s 
megenyhítette vele lelke szomjúságát. 
Olyan is akadt, aki kölcsön kérte a 
könyvet. Még többen körülállták Fer
két s olvastattak maguknak. Néha

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.

(Saját székházában.) 53
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal
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ú ^ y  kiszélesedett a kis csoport, hogy 
h á ro m  sorosan álltak egymás mögött.

A rra jön a leányképü hadnagy s 
hallgatja  egy ideig.

—  Ejnye csak, papja vagy te 
ezeknek  az embereknek?...

Honnan honnan se veszi a szót, 
T ó t h  Ferkó így felel: — Pappá lesz 
m indenki, aki a szentkönyvet ma
g a s r a  emeli kezében.

—  Jól van, öreg, csakhogy most 
n e m  papokra, hanem hősökre van 
szükség.

Tóth Ferkónak megremeg a hangja. 
-—  Hadnagy urnák jelentem, vitézül 
harco l, nyugodtan hal meg, akiben 
a  Krisztus él.

A hadnagy megcsóválja fejét. — 
H á t  nem télsz a haláltól?

—  Az is Isten akaratja.
— Hány gyereked van otthon?
— Négyen kérnek kenyeret.
—  Még se félsz?
— Csak az ember hal meg, az 

Is te n  életben marad.
A hadnagy elkomolyodik, azután 

vállára teszi a kezét: — A jó Isten 
segítsen haza, öreg 1.. .  Most pedig 
o lvasd tovább a könyvet, ti meg csak 
hallgassátok! . . .

Egyszer Tóth Ferkó megállítja 
Szabó Jánost.

— Mondanék valamit.
— No, rajta!
— Visszaadnám a könyvet.
— Minek aI . . .
— Mivelhogy bánt a lelkiismeret.
— Emiatt hát alhatsz nyugodtan.
— Mégis visszaadnám. Tudom már

betéve, meg----  meg hogy te is
élnél vele. . .

— Csak tartsd meg, Ferkó. Nekem 
m eg nem kell. Vagy add oda más
n a k  ! . . .

Az fejét csóválja. — Nem lehet 
másnak. Ez a tied, neked adta a 
katonapap. Nem, nem is a katonapap, 
hanem, maga az Isten.

— Én hát csak a papot láttam, 
a z  Istent nem láttam 1

— Mégis az adta, az a láthatatlan 
Isten, kinek segítő kezét azóta olyan 
sokszor láthattuk.

Az imádságoskönyv Tóth Ferkó 
zsebében maradt.

Az oroszok úgy látszik állandó 
tartózkodásra letelepedtek. Minden
féle apró megfigyelésből azt következ
tették a mieink, hogy kényelmes ott
hont készítettek maguknak. Holdvilá
gos estéken zene hangja szűrődik 
keresztül a két lövészárok közti tá
volságon s hol vidám ének, hol meg 
panaszos orosz nóta hangzik. Mikor 
elhallgatnak, akkor a magyar fiuk

gyújtanak nótára. A lelkűk haza gon
dol, szívükben felújul minden édes, 
keserű emlék, szemük előtt megjele
nik a kicsi hajlék, az asszony, a 
gyerekek, az imádságos könyvre ha
joló édesanyák, édesapák, — úgy 
éneklik idegen földön, ellenséges pus
kák sivító torka előtt a meleg érzésű 
magyar népdalokat. Száll az ének. 
A lövészárok szűkös fala közül vissza
verődve tör kifelé, azután beszállja a 
holdfénytől ezüstös mezőséget s el
halkulva beletemetkezik a fenyőerdő 
éjszakai csöndességébe. A szomszéd 
lövészárokban összehuzódva ülnek 
az emberek. A szót nem értik, de a 
hang szívből száll, szívhez száll, las
san szemük szögletéhez emelik kezü
ket s letörölnek egy kicsurranó könny
cseppet.

A két lövészároktól keletre, körül- 
belől egyforma messzeségre meritős 
kút van, egész eddig meglátszik ma
gasra emelt kávája. Onnan hordtak 
jó magyar honvédeink vizet, míg 
az croszok meg nem érkeztek. Azóta 
bizony a kulacsba szerzett langyos 
vízzel nedvesítgetik ajkukat, még jó, 
ha az is van.

Egyszer csak észreveszik, hogy 
egy orosz csúszik a kút felé. Barnás 
zöld zubbonyában lapulva hasal a 
zöld réten, mikor azután azt hiszi, 
hogy senkise látja, nagy sietve húzó
dik előre. Néhányan vállhoz kapják 
a puskát, de az őrmester leinti őket. 
Megérkezik a kúthoz, megmeri a 
kulacsot. A mieink kiáltoznak, inte
getnek. Észreveszi, hirtelen lebúvik. 
Félóra múlva mégis csak megindul. 
Feje félősen húzódik le, szinte lát
szik, hogyan keres fedezéket minden 
vakondtúrás mögött. Már egy jó da
rabot előre csúszik, puska még se 
dörren. Felemeli fejét, oldalt sandít, 
azután kissé bátrabban csúszik, né
hol négykézláb igyekezik. Nem lő 
senkise. Végre feláll, úgy sétál be a 
lövészárokba.

Éppen akkor jön a leányképü had
nagy szolgája, friss vizet keres. Há
rom napja beteg a hadnagy úr, majd 
elég a teste, olyan nagy a láza. Mind 
csak azt súgja lázálmában: — vizet, 
Pista, vizet 1

— Majd én hozok, mondja csön
desen Tóth Ferkó, — s már indul is.

Szabó János kedvetlenül ránt egyet 
a vállán. Mintha csorbát ütnének 
vitézi becsületén. Eleddig ő volt a 
legbátrabb, most meg ez a harcsa- 
bajszu rálicitál. Még csak nem is 
muszájból, csak úgy magaszántából. 
Mert a virtusnak is van fokozata. 
Más mikor szembekerül az ellenség- '

gél és viaskodik fegyverrel, ököllel, 
fogakkal, körömmel, bátor lesz a 
saját élete védelmétől, mert az ő 
bátorsága egyet jelent az életével. 
És megint más, mikor valaki nyakba 
csap néhány üres kulacsot s fegyver 
nélkül kilép a lövészárokból, hogy 
száz- és ezer ellenséges puskacső 
előtt egy kis sétát csináljon a kútig, 
meg vissza. Senkise kergeti, még 
csak nem is biztatja, mégis megy, 
hogy maroknyi hideg vizet hozzon 
egy lázálmas hadnagynak. Ó dáiról 
vizsgálja arcát, de az csöndesen, nyu
godtan áll, mintha csak az őszi ve
tésről esnék szó.

Karjára teszi kezét. — A merész
ség nem bátorság, — mondja.

Tóth Ferkó nyugodtan szemébe 
néz. — Nem is azért, János, hanem 
mert nagy lázban rázkódik s nagyon 
kívánja.

Kilép a lövészárokból s egyenes 
tartással megy. Az emberekben remeg 
a lélek. Olyan szívszorongva lesik, 
hogy elfelejtkeznek a lélekzetvételről. 
Ő meg nyugodtan megtölti a kula
csokat s nyugodtan visszalépeget. 
Az oroszok nézik, de nem lő sen- 
kisem. Ahogy lelép a lövészárokba, 
örömujjongással fogadják, száz kéz 
nyúl feléje, magukhoz húzzák, meg
ölelik. De ő csöndesen fogadja ezt 
is, csak ennyit mond: — itt a víz! 
siess vele 1. . . Folytatjuk .

Tanítók árváiért!
Aki mostanában az újságok hasáb

jait olvasgatja, egy felemelő érzéssel 
gazdagodik minden napon. A magyar 
áldozatkészség olyan csudálatos erő
vel nyilatkozik meg, hogy tiszteletet 
kelt minden emberben. Ézek által a 
holtnak vélt számok által, hasábokat 
megtöltő névsorok által, az emberi jó
ságba vetett hit erősödik meg.

Ebbe a nagy nemzeti áldozatkész
ségbe méltóan illeszkedik bele evang. 
népünk. Nincs az a segítő munka, 
amelytől megvonná segítő kezét, nincs 
az az égető seb, amelyre kötözőket, 
gyógyító irt ne nyújtana az irgalmas
ság kezével. De azért megnyugtat 
minket az is, hogy nap-nap után hull 
ajándék abba a perselybe is, melyet 
magasra emeltünk az Isten szent ne
vében s melybe harctéren elesett hős 
tanítóink árvái részére gyűjtjük a 
szeretet adományait.

Végignézzük az adakozók névsorát 
s jóleső érzés tölti el szívünket. Száz 
koronás adománytól, tekintélyes ösz- 
szegü gyűjtéstől kezdve, egészen a
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filléres adományig minden összeg kép
viselve van.

Különféle táborból verődnek össze 
az adakozók. Az ujmalomsoki gyü
lekezetnek 2 tanítója küzd a harcté
ren, azokra s a többiekre gondol, 
mikor azonkívül,. hogy a gyűjtőívet 
körülhordoztatja, száz koronát ad a 
nemes célra a gyülekezet pénztárából. 
Mellette egész sor gyülekezet és sok 
nemeslelkü adakozó hozta meg a 
maga ajándékát az áldozatkészség 
oltárára.

Kérjük a jó Istent, áldja meg a jó 
szívek adományait s engedje meg, 
hogy példájuk hadd világítsa meg 
mások előtt a kötelesség útját I 

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek:
Az ujmalomsoki ev. egyházközség

adománya és gyűjtése . . 187 30
Varga Dezső ev. tanító gyűjtése 

Szilsárkány . . . .  67-—
Sárvári ev. egyházközség offertó-

r i u m a .........................................36‘83
Sobori leánygyülekezet, gyűjtése 24 60 
Rábabogyoszlói hívek gyűjtése . 20'20
Sárvári iskolás gyermekek gyflj- 15-70 
Dr, Lauringer Jánosné Kőszeg 10 — 
Ev. nőegylet Borgáta . . . 10'—
Koczor Kálmán ev. tanító Borgáta 10'— 
Szabó László ev. tan. Tokorcs 10-—
Bárdossy Imréné Alsómesteri . 10-—
Rátz Vilmos ev. lelkész Pozsony 10-— 
Özv. Rátz Jánosné Pozsony . 10-—
Geduly Elekné Budapest . . 10-—
László Károlyné Mesteri . . 101—
Rábabogyoszló leánygyül. offerto-

r i u m a .........................................6'58
Horváth József tan Meszlen . 5-—
Özv. Polster Mátyásné Pozsony 5-— 
Pátzay család Budapest . . 5-—
Csonka Ferenc Szabadka . . 3-—
Kozma Imréné Tét . . . 2 '—
Radics Imre Zalagalsa . . 2-—
Király Gizella Kisfalud . . 2 '—
Csite Zsófi Gór . . . .  2'—
Csite Sanyi Gór . . . .  2-—
Benyus József Tiszaföldvár . 2 —
Gazdag György Őrsiszölőhegy . 1-—

Szabó Jakabné Czelldömölk . —-60
Páli Antal Vönöczk . . . — 60
N. N., Vönöczk . . - . —-10

K

»

»
»
»

»

1)

1)

1>
n

A lapunk múlt számában közölt adakozá
sok részletes kim utatása:

Kemenesmihdlyfdn az alábbiak adakoz
tak : Guary Klárika, Gősy Ferenc tanító és 
neje,GősyJolánka,Evang. nőegylet 10—10K, 
Akantisz Gusztáv 5 K, Szabó János, Kiss 
János, N. N, 2 - 2  K, Páli Sándor 1-20 K, 
id. Kovács Sándor, Szakonyi Lajos, Hoff- 
maon József, Kovács Dénes, Molnár József 
asztalos, Tima István, Páli István, Zábor- 
szky József, Kiss Péterné, Bolla János, 
Bertalan Istvánná, Kovács János, Kovács 
Sándorné, Ambrus János, özv. Probsztné, 
!(j. Bertalan József, Vida Mihály, Vida La
jos, Kovács Ferenc, Páli János, Őri János 
begyi, Horváth Sándor hegyi, Tóth István 
i - l K ,  Ambrus Sámuel, Berki József 60—60 f, 
üsse András, Molnár Jánosné, özv. Márton 
Sándorné, Macsotai János, Pál István, tíince 
Sándor, Somogyi János, Gosztola, Ambrus 
ózsefné, Márton Pál, Záborszky János, 

Horváth Sándor, Németh József, Őri Jó-

zsefné, Kristyán Mihály, Lampórth János, > 
Kovács Lajos, Kovács Sámuelné, Sebestyen ' 
Sáneorné, Vida Jánosné, hegyi, Finta Ist
ván, Horváth István, N. N., Szabó József, 
Páli István, Kovács SáDdor, Varga Téré/., 
Ősze Lajos, Őri Sándor 40—40 f, Nagy 
Imre, Németh Sándor, Páli Mihály, Dala 
István, Nagy Sándor, Kis József, Sebestyén 
János, Zsédenyi Istvánná, Ősze István, Mé
száros Sámuel, Mészáros József 30—30 f, 
Bagics János, Molnár József, Erdélyi István, 
Németh Lajos, Kovács Sándor, Bince Jó- 
zsefné, Berki János, Horváth József, Berki 
József hegyi, Vánkos József, Őri István, 
Braun Miksa, Vajda Jánosné, Bólinger Jó- 
zsefné, Méz Józsafné, Szakonyi Sándorné, 
Kun Jánosné, Ágoston Sándorné, Dóczi Já
nosné, Bertalan Mihályné, Bertalan Józsefné, 
Csigi Józsefné, Kun József 20—20 f, Huj- 
bér Józsefné, Braun Hermina, Horváth Já
nos, Kun József 10—10 f. Összesen 96-30 K.

Bükről a következők adakoztak: Dr. 
Takáts Józsefné 20 K, Farkas Elemér, Ha
jas Kálmán ny tan. 5 5 K, Torkos Elekné, 
Cziegler Lujza, Gzurácz Ferenc, Hetyésy Já
nos, Bokor Sándor ifj. Kocsis József, Pócza Jó
zsef, Szedenits János, Szabó István, Tarodi 
Eszti, Szabó nővérek, Szabó Samu, Koppányi 
Erzsiké, Kisfaludy István, Halász Jenőné 
2—2 K, Hetyésy Kálmán, Francsics Samu, 
Németh Sándor, ifj Németh Ferencné, Ágos 
tón Sándor, Kocsis Lina, Horváth Gyula, 
Kiss Sámuelné, Horváth Sámuelné, Ágos
ton Istvánná, Kocsis Lajos, Theiring György, 
Krausz K., Gáal N , Szabó franciska, özv. 
Balogh Jánosné, özv. Németh Gyuláné, Ba
logh Gyuláné, Griezer Györgyné, Dosztál 
Vilmosné, Németh János, Mesterházy Jó 
zsefné, Németh Jánosné, Balogh Samu, 
Udvardy Sándor Balogh László, Szabó Kál
mán, Schlesinger Lajos, Gyurács Lina, Ko- 
renika Imre, Szabó Sándorné, id. Balogh 
Gyuláné, id. Horváth Sándor, Mogyorossy 
Sámuel, Németh Samuné, Tóth János, Ba
logh Gézáné, Balogh József, özv. Hetyésy 
Lászlóné, Cyurácz Samu, Németh János, 
Görbicz Sándor, Görbicz Istvánná, Petro- 
vics István Mogyorossy Ferencné, Feigel- 
stock fivérek, Hasza Zsuzsa, Hasza Fánni, 
Althofer Samuné, Bedi István 1—1 K, Ke
lemen János 80 f, id Ábrahám István, Ba
logh Julcsa 70—70 f, Mogyorossy József, 
Balogh Ida, özv. Németh Samuné, Balogh 
Anna, Görbicz Lajosné, Mesterházy Lajosné, 
Büki József, Nemes Ferenc, Görbicz István, 
Nemes Samu 60—60 f, Balogh Sándorné, 
Kocsis János, ifj Ábrahám Istvánná 50—50f, 
Kocsis János, Németh János, Bosnyák Sán
dorné, Mogyoróssy István, id. Németh Fe
rencné, Giczi Sándor, Mesterházy Gyuláné, 
Németh János, Takács János, Takács Samu, 
Kebelei János, Petrovits János, Fekete Sán
dorné 40—40 f, Fekete János, Horváth 
Samu, Kolnosz Frigyes, Ágoston Lina,
Hajba Irén, Csik Kálmánná, Mészáros 
Györgyné, Ábrahám Róza 30—30 f. Szabó 
János, Major János, Ték Samuné, id. Ko
csis József, Fekete Ferencné, Szedenits Fe
renc, Németh János 20—20 f, Francsics 
Ferenc 10 f. Összesen 128 80 K.

Múlt számban kimutatott gyűjtésünk
v o l t : ........................... 2486 71 K

Mostani gyűjtésünk. 480 51 K
Eddig befolyt . . . 2967 22  K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

i Karácsonyi üzenet.
Lassú lépegetéssel közeledünk ka

rácsony szent ünnepéhez. Ebben a 
rettenetes nehéz, szomorú esztendő
ben, a rendesnél is nehezebben várja 
lelkünk az erőtadó, szent napot. Más
kor talán egyik-másik embernél csak 
az ünnep családi része volt vonzó, 
most a szétdöntött családi tűzhelyek 
mellől, egyformán száll égfelé az Is
ten kegyelme után való vágyódás.

Rágondolunk harctéren küzdő, kór
házban szenvedő vitéz testvéreinkre. 
Azt akarjuk, hogy gondolatunk cse
lekedetté legyen. De ne elégedjünk 
meg azzal, hogy apró ajándéktár
gyakkal mutassuk meg szeretetün- 
ket, hanem küldjük el a legdrágább 
karácsonyi ajándékot, az Úr igéjét. 
Hadd gyúlladjon ki a legsötétebb éj
szakában is az Isten szeretetének 
soha el nem hamvadó fénye.

Mint már említettük, lapunk ez 
alkalommal is, az ünnepi istentiszte
let anyagát felölelő ünnepi füzetet 
ad ki. — A kis füzetben Szilvesz
terre és Újév napjára is foglaltatik 
néhány bíztató, bátorító, Isten kegyel
mére utaló szó.

A füzet ára: 100 pld. 7 kor. — 
50 pld. 3 70 K., 1 pld. 8 fillér.

A szabad rendelkezésre felajánlott 
példányok határozott terv szerint való 
szétküldését szivesen vállaljuk.

Melegen ajánljuk ezt az ügyet ol
vasóink pártoló figyelmébe. A meg
rendelők névsorát lapunk jövő számá
ban kezdjük közölni.

A világháború eseményei.
Ellenségeink utolsó reménysugara 

is tünőfélben van. Amikor a nagy 
garral megindult antantos taktika 
ingadozni kezdett, megpróbáltak min
dent, hogy biztosabb útra tereljék. 
Reménységük sziklavára a Balkán 
lett. Beköszöntettek az ott levő álla
mok mindegyikénél. Megígértek nekik 
mindent. De kikosarazták őket min
denütt, mint hitelüket vesztett lelki- 
ismeretlen kufárokat. Bulgária nem
csak hátat fordított nekik, hanem 
ellenségeik táborához csatlakozva, ott 
küzd teljes erejével s fényes sikerrel 
a szerb harctéren. No de ott van 
még Görögország a ravasz Venize- 
losszal és Románia oroszbarát politi
kusaival! Azonban mindinkább vilá
gossá lett, hogy ez a két állam sem 
akarja az ántánt ügyét előmozdítani. 
A görög kamara föloszlatása véget 
vetett Venizelosz hatalmának és mes-
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terkedésének, Románia pegig újra, 
meg újra kijelentette, hogy semleges 
marad. Az ekképen kikosarazott né
gyes szövetség megfogyva és meg
törve s reményvesztetten kapkod 
íűhöz-fához, míg végre elveszi méltó 
jutalmát: a szégyennel teljes bukást.

Harc a szerbek elien.
A hurok a szerbek nyaka körül 

mind szorosabbá lesz. Erkölcsi erejök 
napról-napra csökken. Néhány héttel 
ezelőtt még nagy volt a harci kedvük, 
keményen megállották helyüket. Meg 
nem adták magukat, inkább feláldoz
ták életüket. Most már kevesebb 
dolgot adnak az ellenségnek. Fegy
verüket elhányják, muníciójukat el
hagyják, életüket nem igen kockáz
tatják. Kraljevónál a németek 139 
ágyút zsákmányoltak. Krusevác vi
dékén 5000 volt a sebesületlen szerb 
fogoly és rengeteg sok hátrahagyott 
hadianyag. Nis körül 10 000 szerb 
katonát fogtak el.

A magyar, osztrák, német és bol
gár seregek három oldalról szoron
gatják a szerb haderőt. Kövess csa
patai Kraljevótól délre verik ki elsáncolt 
állásaikból a szerbeket. Stepanovics 
szerb hadvezér serege előlük az or
szág belsejébe özönlik vissza. Petár 
király nem tudja, hová meneküljön. 
Földönfutóvá lett kormányával együtt. 
És az antantbeliek segítsége még 
mindig késik. Kitchener angol hadügy

miniszter pedig most megy dél felé, 
hogy végét járó ügyüket a helyszí
nén tanulmányozza.

Seregeink egyre mélyebben nyo
mulnak be Szerbia belsejébe. A Mo
rava széles területe már a bolgárok, 
németek, magyarok és osztrákok ke
zében van. Nyugat felől seregeink 
útját állják a Montenegróba való 
menekülésnek. A bolgárok átkeltek 
a Moraván s a Vardar partján meg
verték az angol-francia segédcsapa
tokat. Prizrend felé való előrenyomu
lásuk pedig elvágta az utat Albánia 
felé.

Harc az oroszok ellen.

Kelet-Galiciában a Sztripa alsó fo
lyásánál és Volhiniában a Sztir mel
lett és Csartorijszk tájékán meg-meg- 
ujulnak az orosz támadások, anélkül, 
hogy védett állásainkból kizavarhat
nának bennünket. Vitéz katonáink pá
ratlan hősiességgel állják helyüket 

! minden támadással szemben. Itt nincs 
j kapkodás, visszavonulás, lemondás, 

fegyverátadás.
Riga, Jakobstadt és Dünaburg mel

lett jelentősebb esemény nem történt. 
Hindenburg és Ruszkij között a mér
kőzés tovább tart. Döntésnek még 
nincs itt az ideje.

Harc az olaszok ellen.
Több napi pihenés után október

10-én újra megkezdették az olaszok

támadásaikat első sorban Görc ellen
— persze minden eredmény nélkül. 
Másnap és harmadnap megismételték 
a rohamot s azt kiterjesztették a do- 
berdói fensikon s a Dolomitokban a 
Coldi Lana csúcsra is. Mindenütt bor
zasztó veszteséget szenvedtek. Egy 
bergamói újság megjegyzi, hogy „az 
olaszok legmakacsabb ellenfelei a 
magyarok és horvátok. Ha kiverik 
őket árkaikból, hatszor-nyolcszor is 
visszatérnek és inkább meghalnak, 
semhogy megadják magukat.“

Egyéb hírek.
Londoni jelentés szerint Kitchener 

utazásának az a célja, hogy a Dar- 
danella-vállalkozás folytatásáról vagy 
abbahagyásáról döntsön. Anglia már 
tudatta az orosz és francia kormány
nyal, hogy fontos sztratégiai okokból 
kénytelen a Dardanella-akciókól visz- 
szavonulni. — A török kormány sür
gős javaslatot terjesztett a ház elé, 
amelyben felhatalmazást kér arra, 
hogy a Bagdad-vasút építésének be
fejezésére 2T millió fontnyi kölcsön
ügyletet köthessen Németországgal.
— Az afgánok betörtek Indiába s az 
ottani mohamedán lakossággal együtt 
megtámadták az angolokat, akik orosz 
segítséggel betörtek Afganisztánba. 
Az Afgánok 300.000 főnyi jól fölfegy
verzett sereggel rendelkeznek. Az af
gánok barátságos érzülettel viseltet
nek a törökök iránt.

N E H É Z  Ó R A K .
A m i imádságunk.

Elmélkedés a Mi Atyánkról.
Irta: Kapi Béla.

is
Szenteltessék meg a te neved.

2. Szenteltessék meg.
Luther Márton már arra a kérdés

re, vájjon nem szent-e az Isten ne
ve már magában véve?., azt feleli: 
„de igen! az Isten neve már lénye
génél fogva szent, de nem szent a 
mi használatunkban.“ Azért tehát 
imádkoznunk kell, hogy az Isten 
neve mi nálunk és mi általunk is 
szent legyen. — De csodálatos, hogy 
minő könnyen hajlanak az emberek 
Isten nevének a megsértésére! A ki
váltó embereket tisztelettel veszik kö
rül, nevüket díszfénnyel övezik. Az

Isten nevét ellenben sokszor prédául 
vetik a hitetlenek elé. Sokszor gúnyol
ják, gyalázzák, mert abban puszta 
emberi szót látnak

A mai kor embere elé méltán oda
állíthatjuk a régi zsidó népet. Arra 
a papírlapra, mely lábai előtt feküdt, 
nem lépett rá, hátha rajta áll az Is
ten neve. Tisztelete annyira ment, 
hogy az Urnák szent nevét se vette 
ajakára, hanem egy egészen új ne
vet adott neki. A törvény szigora 
„kárhozatot“, és „csodálatosakká tett 
csa pásokat“ igér azoknak, kik az Úr 
„dicsőséges és rettenetes nevét“ nem 
tisztelik (V. Mózes 28, 58—59; III. 
Mózes 24, 11 —12.),

De hát általában mit jelent ez a 
szó: megszentelni? Megszentelni any- 
nyit tesz, mint valamit mástól meg
különböztetni. Ha valamit a közön

séges dolgok sorából kiemelünk s 
tiszteletadással minden fölé helyez
zük és szentnek tartjuk, akkor azt 
megszenteljük. Megszenteljük az Is
ten nevét, ha azt minden más név
től megkülönböztetjük, s azt minden 
más név fölé emeljük. Ha oly tiszte
lettel vesszük körül, melyet semmi 
más névnek nem adunk meg, hanem 
csakis az Isten nevének.

Megszenteltük-e az Isten nevét? 
Félelemmel, tisztelettel vettük-e aj
kunkra ezt a nevet? Ki merne a kér
désre igennel felelni. Ha Isten bün
tető keze lesújtana az imádság első 
kérése ellen vétkezőkre, úgy millió 
és millió ember siratná bűnösségét. 
Sokan hiába veszik az Urnák nevét, 
mert üres szívvel, sivár lélekkel mond
ják. Mások megint cselekedetekkel 
káromolják az Ur nevét. Mind ezek
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kel szemben a kérés: „szenteltessék 
meg a te neved,“ hatalmas bűnbá
nati prédikáció. Fájdalom ébred az 
igazán imádkozó szívében, s a fáj
dalom forrása az a tudat: nem szen
teltetett meg az ő neve.

Ez a kérés egyszersmind szent 
fogadás is. A bünbánat a munltnak, 
a fogadás a jövőnek szól. Kérjük 
az Istent, hogy szenteltessék meg az 
ő neve mi általunk. Azzal, hogy 
szavainkat kérésbe foglaljuk, elismer
jük erőtlenségünket. Mindenben, a jó 
dologban, is Isten kegyelmére va
gyunk utalva. De másfelől a kérés 
arra a kötelességünkre figyelmeztet, 
hogy az Isten nevét nekünk kell 
megszentelnünk. Akárminő viszonyok 
közé állít Isten, ez a kérés mindig 
mint parancs hangzik felénk. Ha nem 
teljesítjük, a mienk a felelősség. De 
hát hogyan szenteljük meg az Isten 
nevét ?

Az a gazdag ember, kinek vágyát 
a teljesüléstől semmisem választja 
el, aki a gondot, aggságot nem is
meri, kinek házában a jólét vett la
kást magának, megszenteli az Isten 
nevét, ha a boldogság napjaiban nem 
felejtkezik meg a szent Istenről, ha
nem a zsoltárköltővel hittel vallja: 
„azért te benned bízunk, akik isme
rik a te nevedet, mert nem hagytad 
el Uram azokat, akik keresnek té
ged (9. zsolt. 11. v.).“ Az a szegény 
ember, aki testét csak rongyokba 
takarja, éhségét csak száraz kenyér
rel csilapítja, az az elhagyatott kol
dus, ki meggörnyedő testét ajtóról- 
ajtóra vonszolja, egy kis alamizsná
ért könyörögve, megszenteli Isten 
nevét, midőn szegénységét hittel hor
dozza, s elhagyatottságában azt az 
„egy“ nevet hittel hangoztatja: „Mert 
kősziklám és védőváram vagy te, 
vezérelj hát engem és vedd gondo
mat a te nevedért (31. zsolt. 4.).“ 
Hát a szenvedőről mit szóljunk ? Ho
gyan szenteli meg az Isten nevét az, 
ki a szenvedés töviseivel telehintett 
betegágyon nap-nap után siratja to- 
vaszálió életerejét? Isteníélelemmel, 
keresztyéni türelemmel, a zúgolódó 
ajak elnémításával, s az isteni békes
ség keresésével. A szenvedés elvise
lése, az imádság felébresztése nem 
más, mint az Isten nevének meg
szentelése. Az a bizalom, mely a 
zsoltárköltővel énekli: „lelkemet meg- 
vidámítja, az igazság ösvényén ve
zet engem az ő nevéért (23- zsolt.
3.); az a könyörgés, mely Dávid 
szavával kiált fel: „segíts meg ben
nünket szabító Istenünk a te neved
nek dicsőségéért (79. zsolt. 9.),“

nem egyéb, mint az Isten nevének 
megszentelése. Az a szenvedő, ki 
égre tekint, s bizalommal hordozza 
a lemondás keresztjét, az a szegény 
sorsüldözött, ki reményt temetve is 
hittel imádkozik, megszenteli az Is
ten nevét. — Az a jó szív, mely 
a szegényt felkeresi, hogy bánatát 
eloszlassa, az a nemesen érző lélek, 
mely az árvák és özvegyek sorsát a 
magáévá teszi, megszenteli azt az 
Istent, kinek neve szeretet. . .  A meg
szentelés eme módjai legyenek előt
tünk. így szenteljük meg az Isten 
nevét szóval, cselekedettel, élettel.

Egész élettel. — Mert az igazi ke
resztyén ember élete nem más, mint 
az Isten nevének megszentelése. 
Mi azért élünk, hogy ennek a név
nek minél nagyobb dicsőséget sze
rezzünk. Gondoljunk csak Krisztus 
példájára. Eljutott életének véghatá
rára. Tekintete a múltat kutatja. 
Szeme előtt feltárul az a magasztos 
cél, melyért egész életében küzdött. 
Imádságra kulcsolja kezét, úgy ad 
számot Istennek, ki őt mennyei hi
vatással a földre küldötte. És ekkor 
egész élete munkáját ebben az egy 
mondatban foglalja össze: „megje
lentettem a te nevedet az emberek
nek (Ján. 17. 6.). Tovább imádkozik, 
azokért könyörög, kiket ő tartott meg 
az új életre. És akkor újra megcsen
dül ajkán a régi imádság: a te neve
det megjelentettem nékik, és megje
lentem, hogy a te szerelmed, mely- 
lyel engem szerettél legyen bennük, 
és én is ő bennük (Ján. 17. 26.).“ 
A Krisztus munkája egy: Isten nevé
nek dicsőséget szerezni, Isten nevét 
megszentelni.

Értsük meg e példában a köteles
ség szavát. Mindnyájunknak az Is
ten nevét kell megszentelni és meg- 
dicsőiteni. Nem azért küzdünk, hogy 
gyarló ember nevünk fennmaradjon, 
— hiszen a mi nevünk csak bűn és 
vétek, — hanem, hogy megmarad
jon annak az egynek a neve, kit 
térdmeghajtással tiszteltek atyáink, kit 
úgy hívtak: Teremtő, Gondviselő, Se
regeknek Ura, Mennyei Atyánk I. . .  
Ezért a szent névért s a benne fog
lalt erkölcsi eszmékért, a szeretetért, 
igazságért küzdjünk, harcoljunk. Né- 
muljon el ajkunkon a földi hiúság sza
val Száműzzük szívünkből a földi 
dicsőség ábrándját I Legyen életünk 
egyetlenegy hang abban a hatalmas, 
szent énekben, mit milliók ajka csen
dít, mit ég s föld tovább zúgat: szentel
tessék meg a te neved 1. . .

De mikor így hivő szívvel imád
kozunk, nem gondolunk-e önkéntele

nül is azokra, kik az Isten nevét 
nem ismerik, kik ezzel a névvel járó 
boldogságot nem érzik? Gondoljunk 
rájuk 1 Legyenek bár távol, idegen 
földön, ismeretlen tájon, avagy le
gyenek közöttünk, mellettünk, mun
kálkodjunk, hogy ezt a szent nevet 
megismerjék, s egész életükkel ve
lünk együtt dicsőítsék.

Millió ajak imádkozza, millió ajak 
kér erőt hozzá. Ez a jövendő imád
sága. De vájjon mikor lesz ez a ké
rés hálaadássá ? Mikor emelkedik ég
be az emberek millióinak ajkáról a 
bizonyság: „szent, szent, szent a
seregeknek Ural*. . .  Az a mi imád
kozásunktól függ! Imádkozzunk hát 
hittel, odaadással, Istenbe vetett re
ménységgel !

Imádkozzunk állhatatosan szóval, 
élettel, cselekedettel, hogy valóságra 
váljék a zsoltárköltő szava: „nem a 
meghaltak dicsérnek Uram, nem is 
azok, akik alászállnak a csendesség
be, hanem mi áldjuk az Urat mos
tantól fogva mindörökké! . . .  Halle
luja!“ . . .  (115. zsolt. 1.).

(Folytatjuk.)

Aki a-mostani nagy történeti idők
ből megfelelő emléket akar szerezni, 
az vegye meg az

„KÉPES LUTHER NAPTÁR“-t,
mely a mostani időkbe vágó rend
kívül gazdag, érdekfeszitő tartalom
mal s 2 művészi értékű színes mű
melléklettel és 114 képpel jelent meg, 
úgyhogy a Luther Naptárnak párját 
e nemben hiába keressük.

A gyülekezetek, nőegyletek, helyi 
gyámintézetek, belmissziói egyesületek 
jó dolgot művelnek, ha a hadbavonult 
és megsebesült evang. katonáink szá
mára Luther Naptárakat rendelnek.

A mostani nyomdai viszonyokhoz 
s az amúgy is költséges kiállításhoz 
képest ára is rendkívül olcsó. A lel- 
készi és tanítói hivataloknál 70 fil
lérért kapható, egyes példány postán 
küldve 80 fillér.

Kapható a lelkészi és tanítói hiva
taloknál, vagy megrendelhető a „Lut
her Naptár“ kiadóhivatalánál Sopron
ban, Paprét 2.

A kiadóhivatal a jelentkezőknek 
bizományba is ad 5 kgros csomagok
ban (18—18 példány) példányokat, 
mely esetben a postaköltség a kiadó- 
hivatalt terheli, sőt a bizományos 
megfelelő kedvezményben is részesül.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésire I
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A z e g y h á z  k öréb ől.
Lelkészválasztás. A misérdi (Pozsony 

m.) gyülekezet Ertemann Jakab pozsonyi 
segédlelkészt, a 'kakaslomnici (Szepes m.) 
gyülekezet Mohr Gyula ez időszerint tábori 
lelkészt, az árvanagyfalusi gyülekezet Ha
lasa Péter modori segédlelkeszt választotta 
meg rendes lelkésznek. Az Úr áldása nyu
godjék meg az uj leikészek működésén !

Az evang. egyház egyetemes közgyű
lése. Az evangélikus tgybaz múlt heten 
tarto tta  egyetemes közgyűlését báró Prónay 
Dezső és Baltik Frigyes püspök elnöklésé
vel. Az ország minden részéből számosán 
gyülekeztek össze a gyűlésre. Prónay Dezső 
elnöki megnyitójában elmondotta, hogy 
ötvenöt év óta ez volt az első eset, hogy 
nem tarthatták meg a közgyűlést. A háború 
volt ennek az oka. Nem akar bővebben 
foglalkozni a háborúval, azonban megálla
pítja, hogy mint minden háborúnak, úgy 
ennek is ellenségeink irigysége, kapzsi
sága és haszonlesése, szóval a bűn az oka. 
Beszámolt arról, hogy hetvenhét teológus 
jelentkezett honvédelmi szolgálatra. A gyű
lés az egyetemes egyház sok fontos ügyé
ben hozott határozatot. Többek közt elha
tározta, hogy az amerikai evang. gyüleke
zetekből egy espereséget alakit s azt a 
bányai egyházkerülethez csatolja.

Harangokból ágyúk. Az evangélikus 
püspökök kimutatási küldöttek a hadügy
minisztériumhoz a harangok fölajánlasa 
dolgában. Mindegyik egyházkerület felaján
lotta harangjai nagy részét A dunántúli 
egyházkerülöt 298 harangot ajánlott föl 
hadicélra.

Itthonról.
Csizma-uzsora. Egy békéscsabai keres

kedőt uzsorával vádolva, a bíróság elé 
állítottak, mert bokszbőrből készült csizmát 
140 koronáért, közönséges bőrből készültet 
meg 90 koronáért adott el. Ez nálunk az 
első eset, mikor a méltányos ár aránytalan 
túllépését nemcsak a termelővel szemben, 
hanem a második kéznek tekintett keres
kedővel szemközt is igyekeznek megtorolni.

A vak katonák jövője. Győr város 
legutóbbi választmányi ülésén Szanter 
Ferenc dr. városi tanácsos a háborúban 
megvakult katonák jövő sorsára nézve igen 
nevezetes és valóban megszlvlelésre méltó 
javaslatot tett. Ne hagyjuk sorsukra, úgy
mond, a megvakult katonákat, mert sem a 
tisztek, sem a legénység a nyugdíjból és 
társadalmi segítésből megélni nem tudnak 
majd, hanem vagy a rokonságra szorulnak, 
vagy pedig reménytelenül szomorú életet 
fognak élni. Azt indítványozta tehát, hogy 
hagyják benn a hadsereg létszamában 
mind a megvakult tiszteket, mind pedig a 
legénységet. Ilyképp a tiszt k rangban 
emelkedhetnek egészen a kapitányi állasig, 
családot is alapíthatnak és megtarthatják 
hozzájuk méltó társadalmi állásukat. Ugyan- , 
így áll a dolog a legénységre nézve is, i

melynek megvakult tagjai az őrmesteri 
rangig emelkedhetnének és jobban boldo- 
gu hatnak, mintha cssk a társadalmi segí
tésre szorulnának.

Az indítványt elfogadták. A vármegye 
ebben az értelemben küld föliratot a kor
mányhoz és a többi törvényhatóságot is 
megkéri az indítvány támogatására és ha
sonló fölirat küldésére.

A n a g y v ilá g b ó l.
Kína a császárság mellett döntött.

A világháború forgaiagán kívül eső Kina 
is nagy átalakulások előtt áll. Köztársaság
ból átalakul császársággá. Bizonyosnak 
látszik, hogy Juansikkáj elnök császári 
trónra kerül, de hogy ez nem történik meg 
simán, az valószínű Egyik főembere máris 
gyilkosságnak esett áldozatul.

Száz ember spirituszmérgezése. Az 
oroszországi Nizsni Novgorodban mintegy 
száz munkásnak az volt a dolga, hogy 
több hordó spirituszt elszállítson. A mun
kások feltörték az egyik hordót és a ta rta l
mát megitták. Mind a száz munkás súlyosan 
megbetegedett és közülük mar eddig húszán 
meghaltak. A többinek az állapota is remény
telen, alkalmasint egyik sem marad életben.

Az olasz hadvezetőség nem ad ki 
veszteséglajstromot. Az oiasz képviselők 
követelni akartak a kormánytól a veszte
séglajstromok kiadását, mert országszerte 
nagy a gyász az Isonzó mentén szenvedett 
óriási veszteségek miatt. Azt mondták : az 
olasz népnek joga van tudni, hogy övéi 
közül kik maradtak a csatatéren.

Nagy nyomor Nápolyban. Az idegen- 
forgalom szünetelése folytán a város lakos
sága nagy nyomorban van. A kikötőben 
teljesen megszűnt a régi zaj és nagy 
nyugalom uralkodik mindenfelé. Nincs 
munkaalkalom, a koldusok száma rendkívül 
megszaporodott. A lakosok százai hajlék
talanokká lettek és a szabad ég alatt tábo
roznak.

Velence bombázása. Osztrák és magyar 
repülőgépek látogatást tettek az olaszoknál 
s bombákat dobtak Velencére. Az olasz 
kormány 36 órára megszüntette a telefon- 
és táviró-forgalmat egész Felső-OIaszország- 
gal, hogy elejét vegye a riadalomnak.

O l v a s s á t o k  a  b ib l iá t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n incs, 
H iányzik o tt a legfőbb k incs. 
Tanyát a Bátán ü tö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

21. vasárnap, I. Mózes 8, 13 22.
22. hétfő, , 9, 1— 17.
23. kedd, „ 11, 1—9.
24. szerda, „ 12, 1—9.
25. csütört., „ 13.
26. péntek, „ 15.
27. szombat, „ 12, 1—9.

A H arangszó perselye.
A H A B A N O SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 672 22 korona.

László Sámuelné Rábapordány 6 K, idb. 
Csupor Sándorné Mesterhaza 2 K, ifj. Csu
por Sándorné Mesterháza 1 K, evang. egy
házközség Baja 5 K, Horváth József tan. 
Meszien 2'51) K, Bajusz András Kassa 2 50 K, 
Turóczv Zoltán ev. s. leik. Komárom 50 f, 
Szabó István Sobor 1 K.

Összesen 691 72 K.
A jókedvű adakozót szereti az Is te n !

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Csite Sándorné Gór 2 K, Benyus József 
Tiszaföldvár 2 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Mezző Péterné Répcelak 2 K, Páli Antal 
Vönöczk 60 f.

Vak katonák részére befolyt: özv. 
Rudy Istvánná Kemenesmagasi. 10 K.

Eöri János huszár a harctéren. Kár
tyáját megkaptam, de csak a mostanit. 
Múltkoriban a pénzküldeménye megjött, de 
miután se a szelvényen nem volt semmi, 
se pedig kártyát nem kaptam, a Harangszó 
perselyében nyugtáztuk az összeget. Most 
intézkedtem hogy a jelzett címre a lap ezu
tán rendesen küldessék, A jó Isten védje 
és segítse meg 1 Szív. üdv. — T. D. Ostffy- 
asszonyfa. Múltkori levelünkre a vaiasz 
még mindeddig nem jö tt meg. Tudósítson, 
hogy áll a dolog s kérem küldje vissza 
mielőbb címemre az elküldött 3 utalvány
szelvényt mert arra szükségem van. — 
M. G. Albertirsa. Előfizetése a VI évfo
lyam végéig van rendezve a beküldött 
2 50 K-val, vagyis a 35-ik szám megjele
nésével já r le. Szív. üdv.

Legújabb.
„ Csendes hangok a háború zajában“ 

beszédek és imák az itthonmaradot- 
tak, a szenvedők és aggódók vigasz
talására. Irta: Vidovszky Kálmán
főgimn. vallástanár Békéscsabán. (II- 
kötet.) A szerző 1 K  50 fillér bekül
dése után bérmentve küldi meg 6 
művet, az első kötetét pedig (míg a 
készlet tart) 1 koronáért. 5—5

H ird e té sek et felvesz a  k iadóin?.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



VI. év fo lyam . 1915. n o v e m b e r  28 . 2 0 -ik  szá m .

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csopo rto s küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Szalay Mihály: Velünk az Ur. (Vers.) — Ziermann Lajos: Uj nevünk. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbe
szélés.) — Tanítók árváiért. — E. J: Tábori levelek. — Karácsonyi üzenet. — Gondoskodjunk a hadifoglyokról. — Világháború

eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

Velünk az Úr.
Életünkre sokan törnek,
Mint a nagy bűnt, úgy gyűlölnek, 
Elnyelnék e drága földet,

Pedig senkit mi nem bántunk, 
Békés földön békén szántunk, 
Még sincs igaz jó barátunk.

Árvaság a mi életünk:
Nem örül —  sir rokon velünk,
Az is bűn, hogy élni merünk.

Szomszéd, lakó kivül, belül 
Lesi, várja szünetlenül:
Osztozásra mikor kerül.

Számunk, erőnk csak maroknyi, 
Sirva látjuk ezt is fogyni,
Még sem fogunk összerogyni I

Megállunk a nehéz harcon,
Csak az Isten el ne hagyjdti, 
Kegyelmével itt maradjon.

Ahol Ő van, ott a többség ;
Az ő neve nagy erősség 
Ne féljünk, hogy ezt ledöntsék.

Megmutatta százszor nyíltan,
Hogy nem ott túl, hanem itt van 
Terveinkben, harcainkban.

Kik gonoszul másra törnek,
Az Úrral is megütköznek 
S mint kősziklán összetörnek.

Tervet szőnek: széjjelbontja,
Hurkot fonnak: rájuk dobja 
S őket dönti siralomba.

Ha megérjük győzelmünket,
Úgy imádjuk Istenünket,
Hogy keze áld, keze büntet.

5 Z A L A V  M l h A u p .

U j  nevünk.
Gyermeki ;tentiszteleti prédikáció.
T arto tta: ierm ann Lajos lelkész,
1915. nov. 11-én, Márton napján a 

soproni ev. templomban.

Kedves gyermekeim!
Abban a gyülekezetben, amelyből 

hozzátok jöttem, a többek közt egy 
óvodánk is voltt. Az ovoda mindjárt 
ott volt a templom mellett. Ha az 
én t kertemen végigmentem, már az 
ovoda kertbe értem. S minthogy a

kertet is szeretem s a gyermekeket 
is szeretem, természetesen többször 
voltam az óvodában, a gyermekkertben, 
vagy legalább is az ovoda közelében, 
az én kertemben hallgattam az Óvo
dásokat, a kis gyermekeket, amint 
énekeltek, imádkoztak, tanultak. Dia
konissza volt az óvónő. S ez a dia
konissza, ez az óvónő sokszor el
mondana a gyermekekkel a napok 
neveit, azután megkérdezte a gyer
mekektől, hogy hívják a mai napot, 
hogy hívták a tegnapit, hogy hivják 
majd a holnapit stb. így megtanul
ták a gyermekek a napok neveit s 
lassankint tájékozódtak a hétnek egyes 
napjai közt.

Tőletek már nem kell ilyesmit kér
dezni. Ti már tudjátok a napok ne
veit mind, tudjátok, milyen nap van 
ma, milyen nap volt tegnap, milyen 
lesz holnap. Sőt ti már azt is tudjá
tok, hogy november hónapban va
gyunk s hogy november hónapnak
11-ik napja van ma.

Igen, ti ezt mind tudjátok. Azt 
azonban már alig tudjátok mind, hogy 
november 11-ike ránk evangélikusokra, 
ránk luthéránusokra emlékezetes nap. 
Vagy tudjátok? Nos igen, a nagyot)-
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bak látom tudják, tudják, hogy ránk 
evangélikusokra, ránk lutheránusokra 
azért emlékezetes nov. 11-ike, mert 
ezen a napon keresztelték meg Lut
hert s ezen a napon kapta a Márton 
nevet.

Luther 1483. nov. 10 én éjjeli 
11 és 12 óra közt született. Szüle
tését követő napon, nov. 11-én, az 
eislebeni Szt. Peter templomban meg
keresztelték s minthogy akkor éppen 
Márton napja volt s szokásban volt 
a gyermeket a születési nap nevével 
nevezni, elnevezték Mártonnak.

Annak tehát, hogy Luthert meg
keresztelték s néki a Márton nevet 
adtak, ezt könnyű szerrel kiszámít
hatjuk — éppen 432 esztendeje 
van ma.

Szeretnék ebből az alkalomból a 
keresztségről beszélni, de erről majd 
a konfirmációi oktatás alkalmával 
úgyis bővebben beszélünk. Azért be
szeljünk ma csak a keresztség alkal
mával szokásos névadásról. S beszél
jünk erről az imént, az oltár előtt 
felolvasott szt. ige alapján, mely 
így szól;

„ Uj nevet adnak néked, melyet az 
Űr szája nevez.“ (Ezs. 62. 2—6.) 
Hogy odahaza is megtaláljátok az 
igét, megmondom, hogy Ezsaias pró
fétánál, még pedig a 62 fejezet, má
sodik versében van feljegyezve. Ha 
felkeresitek odahaza ez igét, e ver
set, látni fogjátok, hogy ebben a 
versben s az egész fejezetben Sion- 
ról, Sión jövendő dicsőségéről van szó.

Mit neveztek Sionnak ? bionnak 
nevezték azt a hegyet, ahol Jeruzsá
lem feküdt. Sionnak nevezték aztán 
Jeruzsálem városát, sőt az egész 
szent földet s a szent földön lakó 
zsidó népet, vagyis az ó szövetség 
egyházát. Sionnak nevezték azonban 
nemcsak az ó szövetség népét, a 
zsidó népet, hanem az új-szövetség 
egyházát, az új-szövetség népét, a 
keresztyén népet is.

Hogy a keresztyénséget is Sionnak 
nevezzük s Sionnak hívjuk, azt mind
járt a kezetekben lévő keresztyén 
énekeskönyvből is látjátok. Nézzétek 
a 128. ének első sora így szól: 

„Sión kapuja tárva, nyitva áll.“
A 262. éneknek első sora pedig: 
„Sión panaszkodik, búsul.“
Es a 262. éneknek első sora: 
„Térj magadhoz drága Sion.“ 
Lássátok, mind ezek az énekek a 

keresztyéneknek s a keresztyénekről 
szólnak, akiket azután Sión névvel 
nevezünk. S én azt hiszem, hogy a 
próféta, amidőn ami szt. leckénkben 
Sionjövendő dicsőségéről szól s mi

dőn azt mondja: „Uj nevet adnak 
néked, melyet az Úr szája nevez“ 
éppen arra céloz, hogy az ó-szövet- 
ségi Sionból új-szövetségi Sión lesz. 
Hogy hogyan nevezik majd azt az 
újszövetségi Siont, azt a próféta nem 
tudja, ő  csak azt mondja, hogy az 
Úr szája nevezi majd az új nevet. 
S az Úr szája, az Úr lelke az anti- 
ochi gyülekezet által (mint azt az 
ap. cs. 11., 26. olvassuk) Krisztusi
nak, vagy mint mi mondjuk keresz
tyénnek nevezte az új szövetségi 
Siont. Ezt a nevet „ Krisztusi “- 
„keresztyéni“ Krisztusról s az ő ke
resztjéről kaptuk. S ez így helyesen 
van, mert mihelyt az a Sión Krisz
tusé lett s Krisztus keresztjéhez ra
gaszkodott, mihelyt elmúltak a régiek 
s mindenek megújultak, helyén való 
volt. hogy a régi Sión most új nevet 
kapjon. S ép úgy helyes, hogy az 
egyes ember is, amikor Krisztusé 
lesz, amikor keresztyénné lesz, új 
nevet kapjon. S az ember — mint 
tudjátok a keresztség alkalmával lesz 
Krisztusé, lesz keresztyénné s azért 
a keresztség alkalmával, új most u. 
n. keresztnevet szoktak az ember
nek adni.

Lássátok, mielőtt engem megke
reszteltek csak családi nevem volt, 
a keresztség alkalmával azonban új 
nevet, keresztnevet kaptam.

Neked a keresztség előtt szintén 
csak egy neved, családi neved volt. 
A keresztség alkalmával aztán új 
nevet, keresztnevet kaptál.

Minden keresztyén új nevet kap a 
keresztség alkalmával. A kis Luther 
is igy új nevet kapott a keresztség 
alkalmával, a Márton nevet. S azért 
kapta a Márton nevet, mert akkor 
éppen Márton napja volt.

De miért nevezték nov. 11- ét Már
ton napnak ? Hogy ezt megértsük, 
tudnunk kell, hogy a kér. egyház
ban már korán igen nagy tisztelet
ben s becsben tartották az isten
félő, kegyes, jámbor embereket. S 
ez helyes volt De nem volt helyes, 
hogy ezeket később szenteknek gon
dolták s szenteknek mondták, mert 
csak egyedül Isten szent. A napo
kat, amelyeken ezen — mint ők 
mondák — „szentek* meghaltak, ren
desen megünnepelték s elnevezték 
az illetők nevéről s így lassanként 
az évnek minden napjára egy-egy 
„szentnek“ az ünnepe, a neve került. 
Nov. 1 l-ére Mártonnak, tonzsi Már- 
tonak, vagy mint akkor mondták 
„Szt. Mártonénak az ünnepe s a 
neve került.

Ki volt ez a Márton, ez a toursi 
Márton, ez a „Szt. Márton“? Elmon
dom, figyeljetek ide!

A 4. századnak az elején (316 v. 
317-ben) a mai Szombathelyen, mely 
akkor római város volt s melyet Sa- 
báriának hívtak, egy római, pogány 
tiszti családból egy kis fiú született. 
Ezt a kis fiút születése alkalmával 
Mártonnak, vagyis római nyelven lati
nul Martinusnak hívták. A szó Marti- 
nus körülbelül annyit tesz mint ha- 
dákozó. Lehet, hogy ezzel a névvel, 
evvel a szóval, mint ez a zsidóknál 
s a pogányoknál is szokásban volt 
— jelezni akarták, hogy milyen élet
pályára szánták s milyen reménye
ket fűztek e fiúhoz. A kis Martinus, 
aki már gyermekkorában megismer
kedett a keresztyénséggel s korán 
(18 éves korában) meg is keresztel- 
kedett, remete szeretett volna ugyan 
lenni, de atyja nem engedett, hada- 
kozónak, katonának kellett lennie. 
Mint katona messze került, az akkori 
Galliába, a mai Franciaországba. Ami- 
ensbe, köze! a mai német-francia 
harctérhez. —- Mint katona is igen 
kegyes, jámbor, istenfélő ifjú volt. 
Egy alkalommal, amidőn az ifjú ka
tona egy zord téli nap reggelén, 
Amiens városából éppen ki akart 
lovagolni, a város kapujánál egy 
szegény didergő koldus kuporgott s 
alamizsnáért könyörgött. Mártonnak, 
minthogy szokása szerint zsoldját 
mindjárt ahogy azt kézhez vette el
osztotta a szegények közt, nem volt 
már semmi pénzé. S mégis szeretett 
volna ennek a szegény didergő kol
dusnak valamit adni. Hamar gondolt 
egyet, levette válláról sajat szép tiszta 
köpönyegét, kihúzta kardját s ketté 
vágta ezt a köpönyeget s egyik felét 
a szegényre dobta, másik felét a maga 
vállára s aztán odébb lovagolt, odébb 
vágtatott. Ezt a nemes, ezt a szép 
keresztyén tettet képben is bemuta
tom nektek. Látjátok itt e képen a 
lóhátán ülő Marton vitézt, amint 
kardjával köpenyegét ketté vágja s 
egyik felét a szegény, didergő kol
dusra veté ? Úgy e ez szép ?

Később ezt a Márton otthagyta a 
katonai pályát s szerzetes, pap, majd 
Toursban (Páristól délnyugatra) püs
pök lett. Úgy 400 körül meghalt s 
nov. 11-én temették. Később aztán 
ennek az igazán kegyes, jámbor, 
istenfélő, de azért semmiesetre sem 
szent embernek a nevéről Márton 
napnak nevezték november 11-ét.

S lássátok, minthogy Luthert ép 
nov. 11 én, azaz Márton napján ke- 

1 Tesztelték, őt is Mártonnak nevezték.
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Luther látszólag így egész vélet
lenül került a Márton névhez s mé
gis mennyire illett hozzá ez a név. 
Mintha igazán az Űr szája nevezte 
volna őt Mártonnak, Martinusnak, 
hadakozónak.

Lutherből, dacára annak, hogy 
szerzetes, pap s tanár volt, hada
kozó lett, hadakozó, aki az Úrnak 
hadát viselte (Sám. I. 25—23.) Az 
egyháztörténelemben tanultátok, hogy 
mennyire hadakozott Tetzel János 
dominikánus baráttal, azután Kajetán 
bíborossal, Miliitz Károly pápai ka
marással, aztán Dr. Eck Jánossal 
Lipcsében, majd meg a pápával s a 
császárral s az egész birodalmi gyű
léssel s e világnak minden ördögé
vel Wormsban. S bizonyára hallot
tátok azt is, hogy mennyire hada
kozott saját magával s bűneivel. 
Igen, Luther egész életében igazi 
Martinus, hadakozó volt. Úgy, hogy 
igazán azt kell hinnünk és azt kell 
vallanunk, hogy az Úr szája nevezte 
őt Martinusnak, Mártonnnak.

De Luther nemcsak hadakozó volt, 
hanem adakozó is, olyan bőkezű 
adakozó, amilyen bőkezű adakozó az 
a Márton toursi püspök volt, akinek 
nevével őt nevezték. Házában, asz
talánál a szegények és különösen a 
szegény diákok mindenkor menedé
ket és segítséget találtak.

De nemcsak vagyonát akarta meg
osztani embertársaival, hanem életét, 
egészségét, szivét, lelkét.

Amidőn egy alkalommal (1527 és 
1528-ban) Wittenbergben a pestis 
(még a Koleránál is rosszabb beteg
ség) szedte az ő áldozatait s min
denki, aki csak tehette, menekült a 
városból, Luther maradt, házról-házra 
járt s vigasztalta, bátorította a sze
gény betegeket. S midőn barátai biz
tatták s pártfogója, a választófejede
lem, szinte követelte, hogy hagyja 
el ő is Wittenberget, akkor az irás 
szavaival így felelt: „A jó pásztor 
az ő életét adja a juhokért. A béres 
pedig, és aki nem pásztor, kinek 
nem tulajdonai a juhok, látván el- 
jőni a farkast, elhagyja juhokat és 
elfut.“ (Ján. 10 11 — 12.)

De Luther megosztotta nemcsak 
vagyonát, nemcsak életét, hanem 
megosztotta a legjobbat, amije csak

volt, megosztotta Isten igéjét ember
társaival.

Vörösmarty Mihálynak van egy 
szép költeménye, melynek ez a címe : 
„A szegény asszony könyve.“ A 
költő ebben a költeményben elmondja, 
hogy az ő jó édes anyja, ki teljes 
életében minden jószágát megosz
totta embertársaival, végül az ő imád- 
ságos könyvét is megfelezi egy sze
gény szomszédasszonnyal.

Luthernek a legkedvesebb könyve 
s a legdrágább kincse Isten igéje, a 
biblia volt. Hogy ezt az akkor még 
csak latin, illetve zsidó és görög 
nyelven irt bibliát mások számára is 
lehetővé tegye, lefordította azt né
met nyelvre. Őt követték aztán más 
népek kiváló férfiai s szintén lefor
dították a bibliát saját népük nyel
vére. Ma a biblia már közel 400 
nyelvre van lefordítva. S ezt, vala
mint azt, hogy ma millió és millió 
szegény és gazdag, fiatal, öreg ke
resztyén ember olvashatja s olvassa 
a bibliát, abból vigaszt merít, ezt 
Luthér Mártonnak köszönhetjük, an
nak a Luther Mártonnak, ki nem
csak mint az a IV. századbeli Már
ton püspök köpenyegét, hanem szivét, 
lelkét szerette volna megosztani em
bertársaival.

Mindebből látjuk, hogy Luther Már
ton minden tekintetben igazi Márton 
volt s nagynevű Márton elődjének 
a szeretet gyakorlásában nemcsak 
hű követője volt, hanem azt messze 
túl is szárnyalta s méltán megér
demli, hogy megjegyezzük nemcsak 
születési napját, hanem keresztelési 
napját, amely néki egyúttal neve- 
napja lett.

Szóval Luther Mártonnál szóról- 
szóra, betüről-betüre teljesedésbe ment 
ami szt. igénk: „Uj nevet adnak 
néked, melyet az Ur szája nevez.“

Kedves gyermekeim I A keresztség 
alkalmával ti is mindnyájan új nevet 
kaptatok. A legtöbb névnek igen szép 
jelentősége van. Közületek például 
többet neveznek Gottlieb nek, azaz 
Istent szeretőnek, vagy Gottfried nek 
Istennel békességben levőnek. Aztán 
van köztetek Sámuel — az Úrtól kért. 
János — Isten ajándéka, József — 
Isten gyarapítsa. Mária — a komoly 
— Margit — a gyöngy. Paula — a

kicsiny. Zsófia — a bölcs. Erzsébet 
— Istent tisztelő stb. stb. Mondom 
a legtöbb névnek van jelentősége és 
pedig szép jelentősege. S helyesnek 
tartanám, ha a szülők akkor, mikor 
gyermekeiknek nevet választanak, 
ügyelnének a névnek jelentőségére. 
S helyesnek tartanám, ha a gyerme
kek mind érdeklődnének nevük je
lentősége után és a sokszor nevük
ben rejlő, nevükkel életutjukra adott 
feladatuknak meg is felelnének. S 
helyesnek tartanám, ha kiki a bibli
ából, a történelemből kikeresné azo
kat a nemes, istenfélő, jámbor fér
fiakat, avagy nőket, kik az ő nevét 
viselték s azoknak élettörténetjét kü
lön tanulmányozná s példájukat kö
vetné.

De ne felejtsük el, hogy valameny- 
nyien a keresztségben egy új közös 
nevet kaptunk, a keresztyén nevet, 
hogy valamennyien ott Krisztuséi 
lettünk. Igyekezzünk a keresztyén név
nek mindenütt és mindenkor becsü
letet szerezni s Krisztus nyomdokaiba 
lépni. Krisztus Urunk is azt mondja : 
„Ti vagytok e földnek savai. — Ti 
vagytok e világnak világosságai. Úgy 
fényljék a ti világosságtok az embe
rek előtt, hogy lássák a ti jó csele- 
kedeiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.“ (Máté 5. 13—16.) Éljünk 
úgy, hogy egykor a mennyekben is 
új nevet kapjunk, új nevet, melyet 
az Ur szája nevez. (Ján. jel. 2. 17.) 
Ámen.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.

A lövészárokban.
Folyt. 19.

Egyik nap még ennél is furcsább 
dolog történt. Kora reggel két, egy
másután következő puskadurranás ri
asztotta fel az embereket. Ijedten ug
ráltak fel, de azután mikor semmi 
riadó nem következett utána, megint 
lefeküdtek. Reggeli osztásnál meséli 
az egyik posztos, hogy a szürkület
ben valami csúszva közeledő alakot 
lát. Rákiált, semmi válasz. Még egy
szer kiált, de csak mindig közelebb 
jön. Ekkor gyors egymásutánban

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Sajót székhazában.) 54

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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kétszer lő és talál. Reggel azután ki
derül, hogy egy jól kifejlett disznó 
volt az éjjeli látogató. Ott feküdt a 
két lövészárok között.

A legények engedélyt kértek: hadd 
hozzák be azt a kívánatos pecsenyét. 
A kapitány ur végre megengedte. 
Ekkor azután fehér kendőt lóbálgat- 
tak az orosz felé, egy tagbaszakadt 
mészáros legény pedig ingujjra vet- 
köződve, késeket tartva a kezében, 
szépen kisétált a szétnyújtott lábak
kal fekvő sertés díszpéldányhoz. Az 
oroszok nevettek és nem lőttek. Ő 
meg biztos szakértelemmel elfelezte 
az állatot, a felét vállára kapta s be
cipelte a lövészárokba. Ekkor azután 
az oroszok bújtak elő s ők is haza
szállították a nekik jutott fél disznót. 
Volt azután olyan disznótor, hogy 
otthon se különb.

Hat napig tartott a békesség. Vál
togatva jártak a kútra s nem volt 
semmi baj. Hetedik nap valami bor
zasztó dolog történt. Az oroszok el
végezték a vizhordást, s a mieink 
közül éppen a szelidlelkü tanító jött 
visszafelé, mikor az oroszok hirtelen 
golyózáport zúdítanak rá. Egy pilla
natra gyökeret ver lába, azután sebes 
iramodással szalad a lövészárok felé. 
Körülötte süvít és kopog az ellen
séges golyó. Egyszer földre zuhan, 
de megint felugrik s tovább rohan. 
Szerencsésen beérkezik, csak egy uj
ját lőtték el a hitvány gazemberek. 
Körül veszik, végigtapogatják, egy
szerre csak.elkezd kacagni, de olyan 
rettenettes, velőtrázó kacagással, hogy 
az emberekben elhül a vér. Azután 
fordítva felkapja a kulacsot, szájához 
emeli s amint mind magasabbra emeli, 
csobogva csorog a földre a véren 
szerzett drága víz. ó  meg csak emeli, 
mindig magasabbra emeli s kacag 
könyhullásig. Megőrült 1

A Muszkaszorítóban szótlanul ül
nek egymás mellett az emberek. Mind 
egyre gondolnak, de egyik se beszél. 
A tanító helye üres, ki tudja: jön-e 
közéjük valamikor is ?

Tóth Ferkó közelebb húzódik a 
tűzhöz, ma még nem is vehette elő 
a könyvecskéjét. Magának olvas, 
lassan, pontosan, minden szónál rá
helyesel fejével, mim ha azt mondaná: 
bizony igaza van. A többiek csönde
sen szemlélik. Talán irigylik is, hogy 
olyan nyugodtan nézi az események 
folyását. Mikor beteszi a könyvet s 
vissza akar húzódni, az egyik rászól:

— Nekünk is olvasson valamit. 
Ebben a nagy elhagyatottságban min
dig valami melegséget érez az ember, 
ha komoly szót hall.

Tóth Ferkó lassan körülnéz, mintha 
kérdezni akarna valamit. De hárman, 
négyen is közbeszólnak: akinek nem 
tetszik, az nem hallgatja I. . .

Nem felel semmit, csak fejével int, 
azután olvassa: „elfelejtkeztek az in
tésről, mely néktek, mint flaknak 
szól: Fiam, ne vesd meg az Úr dor
gálását és el ne fáradj lelkedben, mi
kor ő tőle dorgáltatok Mert akit sze
ret az Úr, azt megdorgálja és meg
ostoroz mindenkit, valakit fiává fogad. 
(Zsid. 12, 5—6).*

Sötétség borul a szobára. Végig- 
heverednek a nyirkos szalmán, né- 
hányan beszélgetnek, mások hallgat
nak. Már jó ideje egész másról folyik 
a szó, mikor az ajtó melől megszó
lal egy hang: — furcsa dolog, hogy 
a biblia mindig arról beszél, hogy az 
Istent szeressük.

— Na, már most meg maga is 
prédikál! szól közbe gúnyos hangon 
valaki. Ez a Bibliás Ferkó mindenkit 
megront.

— Azt is furcsállom, hogy ostor
ütésekből ismerjük meg az Isten 
szeretetét.

Senkise beszél, mégis úgy érzi az 
ember, mintha láthatatlan kötelékek
kel egybekapcsolódnának a lelkek. 
Mintha rejtelmes nesz kergetné a gő- 
zölgős levegőjű helyiségben a néma
ságot, szelíd rezdüléssel összecsapód
nak a hit és tudás nagy világának 
kettős szárnyai. Szabó János csönde
sen nekitámaszkodik az ajtófának s 
közönyös arccal tömködi pipáját. Egy
szer csak megszólal: — Az elsőhöz 
nem értek, de a másodikhoz én is 
tudok valamit. Emlékszem, hogy 
gyerek koromban úgy megharagudott 
rám az anyám, hogy szót se szólt, 
csak elnézett a fejem fölött, mintha 
nem is volnék. Jobban fájt a néma
sága, mint a korholó beszéde. Az 
elkerülő tekintete jobban vert, mint 
a keze. Mikor azután korholt, újra 
megvert, akkor sírtam, de örömöm
ben. Sohase felejtem el 1 ...

Megint csönd feküdt a szobára. 
Maguk elé meredve, csöndesen gon
dolkodtak az emberek s tálán az is 
eszükbe jutott, hogy milyen csodá
latos valami az a bibliai szó. Bele
esik az ember leikébe, behullámozza 
csöndes, tunya felületét s addig moz
gatja, addig verdesi partjait, mig egy
szer csak a legcsodálatosabb igazsá
gokat ébreszti fel benne.

— Igaza is van. Szabó Jánosnak, 
mondja rövidke idő múlva az egyik 
öreg, az Isten ostorától ráeszmélünk 
az ő apai szerelme nagyságára.

— Nem én mondtam, — szól közbe 
Szabó János, — én csak az édes
anyámat említettem.

— Mégis úgy van ! Inkább viselem 
az ostort, csak érezzem, hogy az Is
ten törődik velem. Ha véresre ver is, 
nem bánom, tudom, hogy meglátott, 
érzem, hogy akar velem valamit.

— Én is így vagyok, — szól közbe 
mély meggyőződéssel Tóth Ferkó. 
De azt is érzem, hogy az Isten keze 
mindig megsegít.

Szabó Jánosnak még a multkorról 
egy kis kötődő keserűség maradt a 
szíve mélyén. Csak éppen akkora 
méregcsepp, mint amekkora a méhe 
fu’lánkján beleszalad az ember tes
tébe, de azért éppen elég ahoz, hogy 
nekiugraszkodjék aző öreg barátjának.

— Beszéd, beszéd, üres beszéd! 
Majd ha végig vágódsz Ferkó a har
matos réten s beleharapsz a fűbe, 
nem tudom, lenyúl-e majd hozzád az 
Isten keze ?

Tóth Ferkó arca halálos komoly 
marad.

— Én tudom !. . .
Kis idő múlva hozzáteszi: — az 

asszonyom, meg a szegény kis cse
lédeim is megérzik majd, hogy ő 
hozzájuk is lehajol.

Nem szerette a dolgot Szabó Já
nos. Tréfának indította s testámentom 
készítő, hitvallást tevő komolyság lett 
belőle. De már nem állíthatja meg a 
szót, mikor utolján ezzel végzi be 
Tóth Ferkó: — Hozzád is lehajol 
még, jól vigyázz rá, János I..  .

Eddig egy kis csöndes féltékeny- 
kedő haragot rejtegetett lelkében a 
Tóth Ferkó irányában, most meg va
lami alázatos megszégvenülés félét 
érzett vele szemben. Ejnye, ejnye, 
ezt nem jól csinálta!. . .  Hogy is 
mondta Tóth Ferkó nem régiben: 
nem a csillagok számától függ a sar- 
zsi, hanem attól, hogy milyen becsü
let'el viseljük. Ttudta ugyan, hogy 
semmi rosszat nem tett, mégis las
sanként elöntötte arcát a szégyenpír.

Szegény tanítót elszállították. Üve
ges tekintete riadtan meredt maga elé, 
dühöngve tört, zúzott, nyakáról le
tépte a zubbonyt, mellén felhasította az 
inget, s rémesen kiabált a csöndes 
éjszakába: — vizet 1 vizet!. . . ad
jatok vizet I..  .

Egy hétig semmise történt. Az ez
redtől az a parancs érkezett: az ál
lást tartani kell s az orosz támadást 
minden áron ki kell védeni. Elmúltak 
a régi, békés idők. Az oroszok éjjel
nappal támadtak. Mikor észrevették, 
hogy szuronytámadással nem boldo
gulnak, aknákkal próbálkoztak.
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Kelet felé is alighanem történt va
lami. Esténként piros volt az égalja 
s magasra csapkodó lángok fényve
tése játszott a szeszélyes felhőalaku
lásokon.

Valahol hátul se ment minden 
rendben, mert a muníció szállítás el
apadt.

Egy este lélekszakadva rohan be 
aMuszkaszorítóba Szabó János. Szinte 
remeg a nagy fölindulástól: — Fiúk 1 
patrulba megyünk! Negyven emberi 
Én vezetek negyven embert 1 ...

Este hatkor elindultak. F olytatjuk .

Tanítók árváiért!
Odakinn az ablakom alatt fázósan 

hajtogatja tar-ágait a lombtalan fa, a 
kis sárga begyü cinkék körülugrálják 
a zöldre festett bádog madáretető 
házikót. Fekete felhők úsznak az égen, 
azt mondják az emberek: hó lesz. 
Itt van a tél.

És lám, előttem mégis egészen más 
kép jelenik meg. Rügyes, zöld erdő 
közeiét járom s áhitatos csöndesen 
nézem, hogy szaladgálnak a bokrok 
közt hajladozva a gyerekek. Leha
jolnak, kiegyenesednek, megint leha
jolnak, virágot szednek. . .  De ajkukon 
nincs nevetés, hangjuk nem kacag. 
Szemükből lassan szivárog a könny: 
harmatcsepp a virágon. Azután fel- 
nyalábolják a sok-sok virágot s mind 
odaszórják egy nagy sirhalomra. Az 
evang. iskolásgyerekek hozták a sok 
virágot az evang. tanítók sírjára!

Jól van, édes gyerekeim! Köszön
jük a virágot, meg a szívetek meleg 
érzését is köszönjük. Az elesett drága 
emberek sfrját nem hinthetjük tele 
virággal, hát azoknak visszük el, 
akiket ők igen-igen nagyon szerettek 
az ő kis árváiknak. Mert lássátok: 
a ti jó tanítóitok felhőn túli magas
ságból, az ő kicsiny árváik szeméből 
olvassák ki, hogy mennyire becsülték 
és szerették őket az emberek!

Az iskolásgyermekek szép összeget 
kitevő gyűjtésén kívül a csánigi nő
egylet 50 koronás adományát s egyes 
jólelkü adakozók adományait nyug
tázzuk. Egy ártatlan gyermek-lélek 
emléke is helyet kér az adakozók 
között. Idő előtt égbe költözött, de 
szülői elküldötték megtakaritott zseb
pénzét, hogy segítsen könnyet törölni 
az árvák szeméről. A jó Isten vigasz
talja az égbetekintő gyászolókat!

Legyen az Isten áldása az adomá- 
nyozókon és az adományokon I

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek:

Ev. nőegylet gyűjtése Csánig . 50.— K
Magyarosy Pál Nemescsó . . 5.— »
Kajtár István Nemescsó . . 5.— „
Révész Sándor ev. leik. Bezi . 5.— „
Gyuratz Lajos és neje Bük elhunyt 

egyetlen gyermekük megtakarí
tott zsebpénzéből . , . 10.— „

Hlavácsek Karoly Hontkiskér . 3.— „
Kardos László Rábaszentandrás . 1*— „
Bancsó Mihály Raba-zentandrás . —.40 ,
Szendi isknlás gyermekek gyűjtése 14 — „
Bakody Imre tan. gyűjtése Kislalud 38.32 „
özv. Leszik Miksáné Miskolcz . 20.— „
özv. Kováts Jánosné Lébény . 1.— „
tagi Kováts Márton Lébény . 1.— „
Stinner József bognár Lébény . 2.— ,
Stinner Mihály Lébény . . 1.— „
Bősze András Lébény . . . 2.— „
Répcelaki iskolás gyermekek gyűj

tése .........................................  24.40 „
Körmendi iskolás gyermekek gyűj

tése .........................................  22.83 s
A lapunk múlt számában közölt adakozá

sok részletes kimutatása:
Rábaszentandrásról a következők ada

koztak : Glatz Lajos, Adorján Miksa, Ko
vács Ignác 5—5 K, Balázs M. István 3 K, 
Balogh Jánosné, K Balács János, Kerék 
Józsefné 2—2 K, Balázs Mihály, Kardos 
Károly, Kis Jánosné, Balázs József, Sz. Ba
lázs István, Edvi Károly, Könnyid Dénes, 
Győrig Mihály, K. Balázs Mihály, Szíj, Já
nos, Balázs Lajosné, Gulyás István 1—1 K, 
Sz*. Balázs Gergely 80 f, G. Varga Károly 
60 f, Balázs I. János, Balázs Gy. József, 
Balázs Sámuel, Molnár József, Bodács Pál 
zzabó 50 f, Bodács Lina 44 f, Kis Lajosné, 
Balázs istvánné, Gáncs Mihály, Kardos Jó
zsefné, Varga Zsigmone, Varga Lajosné, 
Varga Józsefné, Balázs Sándor, F. Gáncs 
Mihály, Kis M István, Bodács Pál, Balázs 
Zsuzsi, Balázs József, Könnyid Sándor, Ka- 
rafa Györgyné, Kis T. István, Varga P. Já 
nos, Balázs Sámuel. Varga István, Balázs 
M. Gergely, K. Balázs István, özv. Szíj 
Gergelyné, Balázs István 40—40 f, Kis Ger
gely, özv. Balázs Józsefné, Sz. Balázs Jó
zsef, Balogh János, Hegedűs József, Tóth 
Józsefné, B. Varga József, Könnyid Jánosné, 
Gáncs Sámuel, Szíj Tamás, Vajga Gy. Ist
ván, özv. Bodács józsefné, Bodács Péter, 
Kis M. János, ifj Kis M. Józsefné, id Varga 
István, Kováts Sándor, Bodács Jónásné, 
Nagy József, 30—30 f, Gulyás József, Kar
dos István, Réger Erzsi, Kis Gáborné, Gu
lyás József, Bodács János, Balázs Imre, 
Könnyid József, Balogh János, Balázs Jó
nás, Balázs István. Balázs M. Imre, Sz Ba
lázs Imre, Krausz Miksa, özv. Székely György
né, Varga Györgyné, Káldi Sándor, Imre 
Antal, Győri József, Kis A. János, Rehber- 
ger Sándor, K. Balázs Imre, Kozma István 
20—20 f, Kis István, Gáncs Lajos, Kis Gá
bor, Szfj Gergely, Bodács Mih ily, Hegedűs 
Józsefné, Kemény Lajos, Kis Mihály, Kar- 
dós József 10—10 f, Bodács Zsigmond 6 f, 
Összesen 60 80 K.

Varga Dezső sziUárkányi tanító gyűjtése: 
Varga Dezső 20 K, Mikolás Kálmán lelkész, 
Varga Antal ny. tanító, Szalay Gyula, Petbö 
Pál, Széllé Julia 5—5 K, Kovácsis Boldi
zsár, Bozzay Miklós, özv. Gecsényi Ignácné 
2—2 K, Nagy Antal, Gecsényi Ferenc, Ge 
csényi Antal, Varga Mihály. Kiss Károly, 
Varga testvérek, Horváth Sándor, Gecsényi 
Bálint, Gecsényi Ignác, Gecsényi Károly, 
özv. Gecsényi Ferencné, özv Mészáros Gyu
lán é 1 —1 K, Kiss Dénesné, Gecsényi Ádám 
80—80 f. Varga Imre, Varga Miklós 60 -  60 f, 
özv. Hidy Józsefné, Berta Lajos, Gősy 
Lajos 40—40 f. összesen 67 K.

Rábabogyoszlói ev. hívek adománya : Re- 
íormáttoi offertórium 6'58 K, Lórántffy Lajos 
tanító 5 K, Hetyésy György, Takács József, 
Takács Lajos 2—2 K, Horváth László, Re
mete László, Szigethy Kálmán, özv. Mészáros 
Palné 1—1 K, Skriba Ferenc, Szalay Lajos, 
özv. Pauer Jánosné 60—60 f, Kiss Gyuláné 
50 f, Remete Péter, Mendel Lászlóne, Mészá
ros' Lászlóné, Mendel Károly 40—40 f, Ódor 
István, Gaál József, Jakab Elek, Mészáros 
Ferenc, Pauer Sándorné, Bencsik István. Ösz- 
szesen 26 78 K.

A  sobori ev. hívek adományai: id. Molnár 
István, Ifj. Molnár Sándor 2 —2 K, G. Németh 
Istvánné 1'20 K, Bősze János, Bősze István, 
Varga Imre, Molnár János, Molnár József, ifj. 
Molnár István, id. Molnár Sándor, Kis Gergely, 
Németh P. József, Hegedűs Mihály, Kardos 
József, Szűcs József szabó 1 — 1 K, Dóka 
Istvárihé 60 f, K. Molnár Sándorné, Dóka Já
nosné, Polgárdi Józsefné 50—50 f, Polgárdi 
János, Németh József G 40—40 f, özv. Ko
vács Jánosné, Németh Lajos, Kovács Sándor, 
Szabó István, Dóka Mihálynéi Németh Bálint, 
Horváth János 30—30 f, Polgárdi Istvánné, 
Kovács János, Németh Sándor, Dóka Józsefné, 
Tóth Sándorné, Bénic Sándorné, Bordács 
Lászlóné, Varga Dénes, özv. Kecskés Gáborné, 
Németh József 20—20 f, Erdős János, Sz. 
Molnár Sándor, Németh István 10— 10 t. A 
gyűjtés eredménye : 24 60 K.

Nagydémről adakoztak: Boross Károly, 
Boross Kálmán, Mihály Istvánné 2—2 K, 
Csepregi Ferenc, Török Ferenc, özv. Dávid 
Sándorné, Borbély Lajosné 1— 1 K, Mihályi 
János 50 f, Balázs István, Sztanek Ilona, 
Gold Jakab 40—40 f, Deér Imre, Pulov Jó
zsef 30—30 f, Horváth Lajosné, Németh Já
nos, Szabó Pál, Pula Lajos, Szakács József, 
Opic József, Horváth Sándor, Lang Adolf, 
Gold Adolf, Ihász János, Borbély József, 
Borbély Dezsőné, Pliszter Józsefné, özv. Mol
nár Sándorné 20—20 f, Ihász Mari 12 f, 
Farkas Sándor, Singer Jakabné, özv. Maródi 
Györgyné, özv. Glatc N.-né, özv. Laca Jó
zsefné, özv. Farkas Istvánné 10— 10 f. Ösz- 
szesen 15'82 K.

Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk
v o l t : ..........................  296722 K

Mostani gyűjtésünk. 205 95 K
Eddig befolyt . 3 173' 17 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

T á b o ri le v e le k .
Gyűjti: E. J.

IX.
Ember, a teremtés koronája.

Az emberiség egyik fele a gabonát 
aratja, a másik az embereket. Hány
szor jut ilyenkor eszünkbe az ember, 
mint a teremtés koronája, kinek élete 
most olcsóbb az ólomgolyónál I Vi
gaszunk e visszás érzelmekben és 
gondolatokban az, hogy mi a hábo
rút nem akartuk. Mindvégig a békét 
akartuk. Feleljenek meg tehát a kínzó 
kérdésekre azok, kik e borzalmakat 
fölibénk eresztették. Ők felelősek érte.
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Mi azt akartuk, hogy polgáraink 
örökre a gabonát arassák. De nem 
lehetett. Kénytelenek voltunk a négy 
kényszerűségben magunkat védeni. 
Az önvédelem nemcsak jogunk, de 
kötelességünk is. És a szerb kés ha
zánk testére volt illesztve, hogy az 
atyuska gyámkodása alatt lekanyaritsa 
onnan a déli részt. Mi a magunkét 
nem engedhetjük. Másét nem kíván
juk, de a magunkét meg akarjuk 
tartani. Hogy borzalmasan védjük 
magunkat, annak az oka, mert bor
zalmasan támadnak bennünket. Az az 
ország, melyet létében támad a ve
szedelem és mit sem tesz oltalma 
érdekében, az gyáva és nem méltó 
arra, hogy éljen. A háború borzal
maiért tehát a mi lelkiismeretünk 
tiszta és nyugodt. Nem mi fogunk 
felelni érte. A felelősséget elhárítot
tuk és mindenkor elhárítjuk magunk
tól. Lelkiismeretünk nyugalmát Istenbe 
vetett hitünk teszi teljessé. Valahogy 
ez a számunkra föltoghatatlan világ
háború is fce'.e fog illeni a világmin
denség életébe. Isten tudta nélkül egy 
hajunkszála sem hullik le a fejünk
ről. Bele kell nyugodnunk, hogy mind
ezeknek így kell lenniők. Hazafias 
vallásos megnyugvással tekintjük a 
háborút. Hogy ily súlyos megpróbál
tatásokat kell szenvednünk, annak 
okát ne gyarló értelmünkben keres
sük, mert annak adott isteni oka van. 
A gondviseléssel szembeni elégedet
lenség pogányság. Keressük inkább 
ehelyett a világháborúban is az élő 
Isten nyomdokait I

Az alábbi levél Írója is a teremtés 
koronájának visszás helyzetét érezte 
át a világháborúban, de érzése el
csitult az Isten iránti megadásban. 
Levele így hangzik:

Szeretett kedves szüleim I 
Két hónapja annak, hogy ide ér

keztem a harctérre, nem tudom önök
nél milyen hosszú ez az idő, de én 
úgy érzem magam, mintha tudja 
Isten mióta itt volnék már, sőt úgy 
érzem magam, mintha sohasem lett 
volna más és tisztességesebb hivatá
som, mint a gyilkolás és emberölés. 
Otthon most áll az aratás, Istenem I 
milyen nagy külömbség van e két 
szakma között I Az emberiség egyik, 
sőt gyengébb része küzd éjjel nappal 
a nehéz aratási munkálatokkal, hogy 
az Istennek legtökéletesebb teremt
ménye, az emberiség részére élelmet 
nyújtson — s lám az emberiség erő
sebb része pusztítja egymást; azt hi
szem ezt önök otthon tán még jobban 
átérzik, mint mi, no de bele kell nyu
godni, mert hisz jól tudjuk, hogy Is

ten akarata nélkül semmi sem tör- j 
tétihetik, tehát ez is Isten akarata. 
Bakásan szólva: bízzunk Istennek 
kegyelmében, a németnek segítő kar
jaiban, a saját Mannlicherjeinkben és 
rozsdás s már kopott bajonettjeink 
hegyében, majd ők megsegítenek ben
nünket. Mindezeknek meg is van már 
a nyoma a mai történelemben, hisz 
két hónappal ezelőtt a magyar Kár
pátokban voltunk s ma már Lemberg 
is szépen a hátunk mögött van. Né
hány nehéz nap még — s orosz föld 
a talpunk alatt I Kedves szüleim f. 
hó 5 ike óta, tehát már negyedik napja 
tartalékban vagyunk, nagyon jól érez
zük magunkat két havi küzdelmek 
után kissé megpihenni. Nem tudom 
ugyan meddig fog tartani. Kedves 
szüleim, én már írtam néhány lapot, 
de még maguktól nem kaptam vá
laszt. Andrással és Pistával rendesen 
levelezek, Ádámnak is Írtam néháuy- 
szor, de még nem telelt. Azt hiszem 
a feleségem megmutatja a lapjaimat, 
tehát nem olyan nagyon szükséges 
hogy sűrűbben Írjak, hisz tőle meg 
tudják, hogy megvagyok. Tegnap %d- 
tam föl megint pénzt, tegnapelőtt pe
dig küldtem borítékban egy orosz 
rubelt emléknek, úgyszintén megír
tam az esetet, amiért ki lettem tün
tetve (lásd a Harangszó 4 ik számá
ban (1915. aug. 8.) „Tábori levelek“ 
VII.) Hofbauer zászlós a századpa
rancsnokom. Neki irta az édesapja, 
hogy már megint pusztulnak a sző
lők, de a gabonák igen szépek, te
hát a szőlőhöz igazán nincs szerencse.

Azt hiszem már elég lesz az írás
ból, mert utóbb elunják az olvasást, 
mikor oly sok dolog van otthon. Iga
zán nagyon örülök, hogy mind a há
rom bátyám otthon van. Jó, hogy 
én itt vagyok a harctéren. Én tehát 
elég jól vagyok. Számtalanszor üd
vözli mindnyájukat

1915. július 9.
szerető fiuk 

Czéh, Zugsführer.

Karácsonyi üzenet.
Megmozdult az egész magyar tár

sadalom. Szegény, gazdag egyformán 
érzi, hogy valami nagy-nagy tartozása 
van azokkal szemben, kik a harcté
ren küzdenek. A máskor örömmel 
várt karácsonyi szent ünnep mintha 
komor, nehéz gondolatokat hozna 
felénk. Nehezen tudjuk elképzelni: 
milyen lesz ez az idei ünnep ? Ho
gyan állítunk majd itthon karácsony- I 
fát?. . . Hogyan gyújtjuk meg a gyer-

; tyákat?... Hogyan énekeljük el zo
kogásba fúló szóval: — Boldog öröm
nap derült ránk. . .

Bizonyos az, hogy a mostani ka
rácsonyi ünnepben nem szabad a 
magunk örömét keresnünk és vár
nunk. Merüljünk el az Isten örökké
való szeretetének és kegyelmének 
megnyilatkozásába s keressünk nála 
erőt, vigasztalást, békességet.

Ha azután az örömöt illetőleg ma
gunkról elfelejtkezünk is, annál in
kább gondoljunk azokra, kik távol a 
családtól, templomtól, nehéz megpró
báltatások és szenvedések között töl
tik a szent ünnepet. Küldjük el ne
kik velük érző szívünk szeretetét. 
Azt az izenetet, hogy nincsenek el
felejtve. Gondolunk rájuk s imádko
zunk értük.

Karácsony nagy ünnepének erőt 
és vigasztalást adó üzenetét kívánjuk 
mi is szétküldeni. Mint az elmúlt év
ben is tettük, szerteszórjuk kis pré- 
dikációs füzetünket, hogy eljusson a 
legtávolabbi lövészárokba, a legmesz- 
szebb kórházba, hogy egy félórára, 
avagy egy pillanatra a Krisztus böl
csőjének vigye a fáradt, roskadozó 
emberleiket.

Evangélikus testvéreink! titeket 
hívunk munkatársakul, hogy szívünk 
jószándéka vállvetett munkával, Isten 
áldásával valóra váljék I

Eddig a következő megrendelések 
érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Ev. nőegylet Magyarszombathely 150 ; Szó- 

rády Lajos ev. alesperes Tatrang 100; László 
Miklós ev. lelkész Valosfa. Bortnyik György 
Kölese 50—50; ev. leik. hiv. Légrád 25 pél
dány.

Kiosztásra:
Ev. nőegylet Ujmalomsok 200; ev. nő

egylet Magyarszombathely 150; ev. nóegylet 
Kemenesmagasi, Egyed Tini Nemeshany 
100 100; ev. nőegylet Borgáta, özv. Kovács
Jánosné Kőszegdoroszló, Kolmann Istvánná 
Kőszegdoroszló, özv Pongratz Jánosné Kő- 
szegdoro-zló, Varga János Czák, Pátzay csa
lád Budapest, ifj. Pongrátz Istvánná Kőszeg- 
doroszlo, özv. Torda Jánosné Czak, özv. Neu
bauer Antalné Budapest 50—50; Vinkler Sán- 
dorné Ménfő, Kovács Samuné Sopron 25—25 
példány.

Pénzadományt küldtek:
Geduly Elekné Budapest, Csite Sándorné 

Gór 4—4 K, Limp Katalin Ménfő 3 K, Vajda 
Károlyné Ménfő, Limp Gizella Ménfő 2—2 K.

A jó Isten tegye áldottá a szívek 
buzgóságát!

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban? Úgy fizessen számára elő 
a HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal-



1915. november 28. HARa NCSZÓ. 159.

G ondoskodjunk a  h ad ifo g ly o k ró l!
így kezdődik az a felhívás, ame

lyet a napokban falragaszokon intéz 
a Magyar Vöröskereszt Egyesület a 
közönséghez, hogy orosz hadifogság
ban lévő katonáink számára kollektiv 
szeretetadomónyokat küldjön. A Vö
röskereszt Egyesületnek sikerült meg
találni a módját, hogy a szeretetado- 
mányok akadálytalanul eljuthassanak 
az oroszországi fogolytáborokba. Az 
orosz kormány ugyanis gyorsvona
tokat bocsát a Vöröskereszt rendel- 

3 kezésére, melyek Svédországból in
dulnak. A vonatokat a svéd Vörös
keresztegylet küldöttei kisérik végig 
az amerikai és az orosz Vöröskereszt 
megbizottaival együtt és maguk oszt
ják ki az ajándékokat a foglyok kö- 

, zött. A magyar Vöröskereszt tehát 
most gyűjtést indít. Az akciónak gyors
nak kell lennie, mert közeledik a tél. 
Pénzadományok postautalványon kül
dendők a Magyar Szent Korona Or
szágai Vöröskereszt Egyletének Hadi
foglyokat Gyámolító és Tudósító Hi
vataléhoz (Budapest, IX., Üllői ut 1) 
a szeretetadományok pedig a báró 
Herzog Lipót főmegbizott vezetése 

^  alatt működő Vöröskereszt Szeretet- 
' adományi Osztályhoz küldendők (Bu

dapest, V., Lipót körút 1). Úgy a 
csomagon, mint a postautalványon 
fel kell tüntetni, hogy „Szeretetado- 
mány Oroszországba“. Hasznait hol
mit nem szabad küldeni, kizárólag 

i csak egészen új dolgot. írást nem 
I szabad mellékelni, valamint nyomtatott 
I dolgot (könyvet, újságot) sem szabad 

küldeni. Élelmiszert, italt egyetlen 
csomagnak sem szabad tartalmaznia. 
Felsőruha küldését az orosz kormány 
nem engedi. Ehelyett takarót, meleg 
alsóruhát, a hideg ellen védő egyéb 
ruházkodási tárgyat (érmelegitőt, nyak
védőt, harisnyát) kell küldeni. Küld- 

i hető továbbá zsebkendő, törülköző.
gummi nélkül készített nadrágtartó, 

i, szappan, kanál, plehedény, fogkefe,
1 tésü, varróeszköz (olló nélkül), féreg- 
P°r, irón és tiszta papiros. A Hadi
foglyokat Gyámolító és Tudósító Hi- 
vatalnoz küldött pénzadományokért 
Ugyancsak az előbö felsorolt tárgya
i t  vásárolja be itthon a Vöröske- 
feszt és szeretetadomanyképpen küldi 
a szállító vonatokkal. Készpénz tehat 
fZen az utón nem jut a hadifog- 
’yokhoz.

»Nehéz órák“ című rovat helyszűke 
Watt kimaradt.

A világháború eseményei.
Sok értékes és tanulságos igazsá

got vetnek fel a tizenhat hónap óta 
dúló világháború eseményei. Ez igaz
ságok közül legszembeszökőbb az, 
hogy a valódi műveltség hatalom a 
politika és harc mezején is. Hason
lítsuk össze az egymás ellen harcoló 
államok közül Németországot Orosz
országgal és Szerbiával. Németország 
igazi kulturállam, mely a műveltség
nek nemcsak külső százát, hanem 
annak éltető elemét, az egész társa
dalmat átformáló erejét is felvette a 
megfelelő vallás-erkölcsi igazságokkal 
együtt. Oroszország és Szerbia a 
műveltség, főképen a népműveltség 
dolgában jóval alantabb áll, mint 
Németország. Politikájuk a nyers 
erőszak politikája, melyet okos, mű
velt, emberies s keresztyén alapon 
álló gondolkozás át nem járt. Azért 
éri Oroszországot, noha mérhetetlen 
haderő áll rendelkezésére lépten nyo
mon a legszégyenletesebb és a leg
végzetesebb vereség s azért pusztul 
el éretlen, műveletlen álmaival, ostoba 
nagyzásával Szerbia. Németország 
bámulatos sikerrel jár a győzelmek 
és a haladás utján. Nem kérkedik a 
szabadság, egyenlőség és testvériség 
üres jelszavaival, hanem teremt min
denütt és mindenkor rendet és igaz
ságot.

Harc a szerbek ellen.

döntő ütközetre készülnek. Prisztina 
már elesett. Nem tartható Monasztir 
sem. Lehet, hogy kardcsapás nélkül 
megadja magát. A győzelmes csapa
tok a régi Szandzsákból mind jobban 
kiszorítják a még harcoló szerb se
reget s elzárják a menekülés útjait. 
Szerbia északi és déli része között 
megszűnt minden kapcsolat. Ó-Szer
biából alig maradt valami. A Szer
biában székelő külföldi diplomácia 
Szkutariba menekült.

Harc az oroszok ellen.

Mióta az oroszok a Sztir túlsó 
partjára szorultak, az orosz harctéren 
nyugalom van.

Harc az olaszok ellen.

Sikertelen volt az olaszoknak ne
gyedik támadása az isonzói front 
ellen. Ekkor a doberdói fensíkon 
próbáltak szerencsét. De rajtavesz
tettek. Minden támadásukat vissza
verték. Ekkor a vad bosszú azon 
nemtelen elhatározásra bírta őket, 
hogy kíméletlenül bombázzák Görz 
városát. Még a temetőt sem hagy
ták érintetlenül. A bombázásnak 58 
polgári személy esett áldozatul. El
pusztult 300 épület, valamennyi tem
plom, és kolostor és középület. Olasz 
virtus 1

Viszonzásul léghajóink támadást 
intéztek Velence, Verona és más 
olasz városok ellen.

A világháború elvetemült előidézőit, 
a szerbeket veszedelem fenyegeti. 
Nemcsak az ellenség űzi hajtja őket 
minden felől, hanem a nyomor és 
éhínség is nyomukban van. Kövess 
harcban edzett csapatai, nem törődve 
a hegyes-völgyes vidék akadályaival, 
a zord időjárással s az alig járható 
utakkal, feltartóztatás nélkül haladtak 
Novavarosz-ig s azt rövid harc után 
elfoglaltak. Gallwitz serege az Ibár 
völgyében elérte a Prepolác-magasla- 
tot. Útközben megverte a menekülő 
ellenséget. A foglyok száma megha
ladja a hatezerét. A szerb sereg el
jutott utolsó védővonalába, a prisz- 
tina-novavaroszi vonalba.

A bolgárok szép sikert értek el 
Macedóniában. A B *bura-szoroson át i 
diadalmasan dél felé haladó seregük J 
megverte a franciákat, azután elfog- j 
lalta Prilep városát. Más csapatuk 
megszállta Gosztivár városát. Egy 
harmadik seregrész Gilán körül há
romnapi harc után áttörte az északi 
szerb sereg deli szárnyának frontját. 
Ezen áttörés folytán a bolgárok a 
Rigómezőre kerültek, ahol a szerbek

Egyéb hirek.

Görögországban kézzel-lábbal dol
gozik az antant-hatalmak képviselete, 
hogy az országot maguk részére meg
nyerjék. De hiába dolgozik A Frank
furter Zeitung athéni tudósítója sze
rint a görög külügyminiszter kijelen
tette a hatalmak képviselői előtt, 
hogy Görögország semleges marad 
és ha a szerb csapatok átlépnék az 
ország határát, azokat lefegyverez- 
teti. — A szerb kultúra szomorú 
képét mutatja be egyik napilapunk. 
Szerinte a belgrádi metropolita a 
középiskolának csak négy osztályát 
végezte. A csacani püspök előbb 
pénzügyőr volt Magyarországon. Sava 
püspök nem tud Írni. Melentics püs
pök csak elemibe járt, előbb suszter
inas volt, azután bérkocsis. Vincen- 
tics és Nikefor püspökök nem tudnak 
Írni. És ilyen emberek vezetik Szerbia 
szellemi életét, a szerb ifjúság ne
velését.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésire i
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Az eg y h á z  k öréb ől.
Áldott megemlékezés. Mayer Károlyné 

gyűl. telúgyelö neje es Kiss Antal gyógysze
rész elhunyt édes anyjuk Kiss Imrené szül. 
Bakk Ida, volt uraiujfalusi lelkészné emlékére 
a szentgotthárdi ev. gyülekezetnél tett alapít
ványukat a szomorú évlorduló alkalmából 
100 koronával gyarapították.

A Luther-Társaság november 10-én 
tartotta ez évi rendes közgyűlését Osztroluczky 
Miklós elnöklésével. Majba Vilmos főtitkár 
előterjesztette az évi jelentést, melyet a köz
gyűlés tudomásul vett. Ez idén megvalósult 
a tankönyv-vállalat. A társaság 19 tankönyvet 
kiadott. Nagy tevékenységet fejtett ki a kato
nák közt imakönyvek és vallásos iratok ingyen 
való terjesztésével. Eddig 100.000-nél több 
iratot ingyen kiosztott.

Alapítvány. A csánigi ág. hitv. evang. 
gyülekezetnél, elhalt szüleik: Takács János és 
Szalay Julianna emlékének megörökítése cél
jából Takács Lidia férjezett Tömböly Jánosné, 
Takács Julianna férjezett Horeczky Gyuláné, 
Takács Terézia féijezett özv. Gaal Ferencné 
örökösök, egy drb mintegy 500 korona ér
tékű takarékpénztári részvényből álló alapot 
létesített, amelynek évenként befolyó jövedelme 
a gyülekezetnek szabad rendelkezésére áll. A 
nemes áldozatkészség porladó és élő szívek 
megmaradó emléke marad !

Hazafias közgyűlés. A bajai evang. 
egyház f. hó 7-én tartott közgyűlésén Imrék 
Sámuel lelkész indítványára egyhangú lelke
sedéssel elhatározta, hogy templomának ha
rangjait, és nélkülözhető fémtárgyait hadi 
célokra felajánlja. Ugyanezen egyház a har
madik hadikölcsönből is — mint annak idején az 
1-sőből és a 2-ikból 5000 koronát jegyzett. 
Eddigi összes jegyzése tehát tizenötezer korona. 
Dr. Makray László indítványára pedig egy
hangúlag kimondotta, hogy a német nyelvű 
istentiszteletek számát redukálja és a minden 
hó utolsó vasárnapján, valamint a sátoros 
ünnepek 2-ik napján tartani szokott ily nyelvű 
istentiszteletek helyett ezentúl évenként csak 
harmat fog tartani, u. m .: karácsony, husvét 
és pünkösd ünnepének 2-ik napján.

A nagyalásonyi gyülekezeti nőegylet 
tagjai nov. 10-én tartott gyűlésén elhatározták, 
hogy a folyó évi tőke kamataihoz gyűjtést 
rendeznek és azt a hadikölcsönre jegyzik. A 
számítás nagyszerűen bevált, mert a nemes 
cél fellelkesítette a nőegylet tagjait a buzgó 
adakozásra, és négyszáz koronát eredménye
zett. így a nőegylet a vidi filiabeli nőegylet 
tagjaival együtt 550 koronát adhatott a hadi
kölcsönre.

A gyékényes! ev. gyülekezet a kárpáti 
falvak felépítésére 157'70 koronát gyűjtött. A 
nőegylet pedig a maga pénztárából és egyesek 
adományából rokkantak és árvák részére újból 
147'40 koronát küldött. A persely a háború 
kezdetétől végéig minden vasárnap hadi jóté
kony célra hordoztatik körül.

A Kárpátokban feldúlt lakások újjáépí
tésére adakoztak: Bobán: Móritz Jenőné 3 
kor. özv. Győrffi Károlyné, özv. Nagy Gyu
láné, László Gyula, Győrffi Elekné, özv. László 
Lajosné 2—2 kor. Kücsán István, Sze-

lestey József, Baráth József, Szelestey Lász- i 
Ioné, Fülöp Sámuel, László Lidia, Nagy Dé- 
nesné, Moritz Maria, özv. Porkoláb Lajosné, 
id Kovács Pálné, özv. Péter Károlyné, Móritz 
Gyuláné 1—1 kor., Csik Dezsőné 60., fillér. 
Végh Pál, Szabó Károly 50—50 fül., Pocza 
János, Móritz Miklósné, Steiner Mátyasné, 
Győri fi Károly, Győrffi Jozsefné, Győrtfi 
László, Csatári Jozsefné, ifj. Kovács Pálné, 
40 — 40 fül., — id. Bokányi János, ifj. Ló- 
rántfi Lajos, Baráth Lajosné, Jakab Böske 
30—30 fül., — László Dávidné, ifj. Móritz 
István, id. Lórántfi Lajosné, Bekk István, 
Imre Károlyné, Móritz Zsigmondné, Mogyo
rósi Janosné, Ambrus Mihályné, Márton Jó
zsef, Ambrus Istvánná 20—20 fillér.

Némeskocsbaw. Baráth Mihály, Jankó Kál
mán, Hoffmann Sándor 2—2 kor., Szenes Já
nos, Büki Sámuelné, Baráth István, Baráth 
József, Bozzay Sámuelné, özv. Prusznyák 
Sámuelné, Farkas József, ifj. Egressi Antal, 
László István, László Lajos, Görög János, 
özv. Ivany Lajosné, Szűk Lajos 1 — 1 kor., 
Horváth Flórián, id. Egressi Antal 70—70 fül., 
Balassa Mihály, Stubán János, Káldos Antal, 
6 0 -6 0  fül. — Szenes Lajos, Weisz Adolf 
50—50 fül. — Gyomöri Károly, Ivany György- 
né, Pongrácz Kálmán, Nagy Zsófia, Nagy Já
nos, Németh István, Németh Dénes, Egressi 
József, Csönge János 40— 40 fül., Szenes 
Rosta János, Fülöp Sándor, Szabó Lidia, 
Balogh Antal 30—30 fül., Nagy József, Gyo
moréi Sámuel, Egressi Kálmánná, Németh Ká
roly, Baráth Lajos, Szabó György, özv. Fü
löp Jozsefné, Mangünelli Ferenc, Szálai Já
nos, Egressi Sámuel, Tóth József, Szenes 
János, Piros Károly, László Gyula, László 
Lajos, Egressi Sándor, Fülöp Pál, Szűk Ist
ván 20—20 fül., Szimicz Imréné, Fülöp Sán
dor 10—10 fül. A rokkant katonák javára 
offertorium 27 kor. 90 fül. Úgy a bobai 
anya-, mint a nemeskocsi leanygyülekezet 
egyik harangját egyértelmüleg felajánlotta hadi 
célokra,

Itthonról.
A barátságos Mackensen. Reiter Mihály 

lieblingi evangélikus lelkész megkérte Macken
sen tábornagyot, vállalja el újszülött fiának ke
resztapaságát. A hadvezér a következő levéllel 
válaszolt:

Tisztelendő uram, azt kívánja, hogy októ
ber 12-én született fiának keresztapaságát 
vállaljam el. Ezt annál szívesebben teszem 
meg, mert október 12-ike anyám születésnapja 
is, aki Isten kegyelméből szívem boldogságára, 
az ön fiának születésekor életének kilencvene
dik évébe lépett. Ragyogjon a napsugár, amely 
újszülöttjével házába bevonult, mindig fölöttük 
s fejlődjék a kis Herwart szüleinek örömére 
férfiúvá, aki derekassagával mindig becsületére 
váljék német származásának. Isten áldja I 
Mackensen.

A keresztelőt október 31-én tartották meg 
s azon Mackensen tábornagy, akit a diadalmas 
szerbiai harcok elszólitottak addigi főhadiszál
lásáról, Becker dr tábori lelkésszel képvisel
tette magát. A tábornagy elküldte keresztfia 
szüleinek a sajat aláírásával ellátott fényképét is.

A kormány az élelmiszerdrágítás 
ellen. A kormány legközelebb az élelmi
szerdrágítás ellen rendeletet bocsát ki, 
melyben szigorú rendszabályokkal él az 
élelmiszerek drágitói ellen. A november 
huszonötödikén összeülő parlament elé 
törvényjavaslatot is terjeszt az élelmiszer- 
drágítás dolgában.

A n a g y v ilá g b ó l.
Német bankalapítás Amerikában.

Newyorkban. Csikagoban és Cincinnatiban 
német bankok létesítését tervezik. A bankala- 
pitas célja az, hogy az amerikai nemetek 
olyan pénzekkel bírjanak, amelyek tőkéjüakel 
ne alljanak Anglia rendelkezésére. Az intéze
tek működésének köre a német, a magyar 
és az osztrák pénzműveletek lebonyolítására 
is ki fog terjedni.

47.000 orosz tiszt a veszteségjegy
zékben. Az otosz hadügyminisztérium vesz- 
teseglajstromaibol kiszámítható, hogy ez év 
január elseje óta szeptember elsejéig 47.204 
tisztet vesztet az orosz hadsereg.

Határvillongás az Unió és Mexikó 
közt. Egy mexikói banda tamadast intézett 
egy amerikai lalu ellen. Három amerikai ka
tona elesett.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 691 72 korona.

Tompos Zsigmond Bpest 1 K, id. Palko- 
vics Györgyne Tapolca 50 f, Kovács Samuné 
Sopron-Köhidtelep 1 K, Kajtár István Nemes- 
csó 2 K, Magyarosy Pál Nemescsó 2 K, alsó 
Németh István Lébény 5 K, Bősze András 
Lébény 1 K, Stinner József bognár 1 K, Si
pos János Lébény 2 K, Dr. Hering Zsigmond 
ügyvéd Sopron 5 K.

Összesen: 712 22 K.
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Rokkant katonák részére befolyt:
Kajtár István Nemescsó, Magyarosi Pál Ne
mescsó 5—5 K.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik  ott a  legfőbb kínos.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

Nov. 28. vasárnap, I. Mózes 17, 15 22.
V 29. hétfő, » 18, 1—15.
1> 30. kedd, 5» 18, 16—33.

Dec. 1. szerda, V 21, 1—13.
57

2. csütört., n 22, 1 -19 .
• 3. péntek, V 23.

3—10.» 4. szombat, Ezsaiás 35.

Nyomatott WeUiscb Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára 35  szám ra közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Bátsi József: Fohász. (Vers.) — Szabó István: Az üdvösség tavaszának előhírnökei. — Kapi Béla: A láthatalan 
kéz. (Elbeszélés.) — Tanítók árváiért. — Kendi Sámuel: Mikor a kakas megszólal. (Elbeszélés.) - -  Varga Márton: Dal. (Vers) 
— Magyar János: Levelek a harctérről. — Karácsonyi üzenet. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

Fohász.
Népek Atyja nagy Istenünk, 
Tehozzád száll hő imánk. 
Kérve kérünk, légy irgalmas, 
Tekints immár mi reánk! 
Vedd le rólunk súlyos terhét, 
Nem szeretem napoknak 
Hozd vissza áldott békéjét 
Valamennyi hajléknak 
Vezesd haza minden házba, 
Kit a halál megkiméll 
Adj azoknak csendes álmot, 
Kik nem jönnek már közénk. 
Te vagy öröm s bánat Atyja, 
Ki övéit el nem hagyja, 
Kérünk, tekints mi reánk.

Ámen.
B Á T SI JÓZSEF.

Az üdvösség tavaszának 
előhírnökei.

I r ta ; Szabó István.
Tavasz volt, ragyogó tavasz, ami

dőn a Mindenható bevégezte hatal
mas világteremtő-művét. A felhőtlen, 
tiszta kék égbolton első diadalutját 
járta a nap; a föld fűve zöldéit; er 
dőn-mezőn nyíltak a virágok; a fák 
zsenge lombjai közül feslő bimbók 
tünedeztek elő; a bokrok alján a 
csendes légben zengett a madardal; 
a hegyek oldalán, a völgyek ölén, 
kanyargós, kavicsos utakon, mohos 
sziklák tövén tiszta forrásvíz csobo
gott; az ember pedig, kinek sorsa 
az Éden kertjében kies helyre esett, 
örvendezett alkotójában. Ennek lelké
ben is tavasz volt, vidám, napsugaras 
tavasz. Szívét virágok ékeslték: az 
ártatlanság szelíd virágai. Mint a 
gyermek édesatyjára, úgy tekintett 
fel teremtő Istenére.

Azonban az ember, akit Isten úrrá 
tett e földön, akinek hatalma alá 
hajtotta a földnek összes teremtmé
nyeit s az asszonyban segítőtársat 
is adott melléje, az első kísértés alatt

megtártorodott, megszegte Istennek 
parancsolatát, — vétkezett, . . .  s ezzel 
megszakadt a vidám, ragyogó tavasz. 
A nap elsötétült, a madárdal elnémult, 
a föld fűve, virága reszketett, a fákat 
hűvös szél rázta meg, a források 
futó vizei megállának s a vétkező 
ember rettegve keresett menedéket 
az Éden kert sűrű bokrai között. És 
a szél szárnyain felharsant az Úr 
szava: Ádám, hol vagy ? Azért rej
tőztél el, mert vétkeztél ? Ezzel bün
tetésedet nem kerülheted el. Enge
detlen voltál, meglakolsz érette 1 
Megbüntetlek: .Arcodnak verítékével 
egyed a te kenyeredet, mígnem földdé 
lészesz, mert abból vétettél“ (l. Mó
zes 3 19.) — Jer, az Éden kertjében 
nincsen immár helyed, bűnöddel el
veszítetted azt örökre; vedd a te 
hitves társadat, kinek felette igen 
megsokasítom az ő fájdalmait (I. Móz. 
3, 16), mert veled együtt szinte vét
kezett. Nyitva áll előttetek a világ, 
menjetek keressétek ott boldogulás- 
tokát, úgy ahogy tudjátok 1

Mint az anyátlan és apátián árvák, 
kiket mostoha sorsuk a világba ta
szított ki. úgy állottak az első embe
rek az Éden kert kapujában, amely
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örökre bezáródott mögöttük. Benn 
az Éden kertben újra kisütött a nap, 
újra pompáztak a virágok, újra meg
szólalt a madárdal, újra csergedeztek 
a patakok, — de ők ebből nem lát
tak, nem hallottak semmit: az ő 
lelkűk tavasza letűnt, az ő örömük 
elhalt, előttük ott állott a való élet 
útja : göröngyös, tövisekkel benőtt ut.

De Isten nem zárta ki szeretetéből 
az embert. A tavaszra, melyet ez bűne 
folytán elveszített, atyai kegyelméből 
új tavaszt hozott el. Évezredek vi- 
harzottak le az emberiség történeté
ben, amig Krisztus, Istennek egyszü
lött fia megjelent s benne és általa 
a bűn rabságában sorvadó emberiségre 
az üdvösség tavasza felragyogott, 
azonban e hosszú, szenvedésteli év
ezredeken is Isten szeretete vonul 
végig. Arra szolgálnak ezek, hogy a 
bűn homályában tévelygő embernek 
megmutassák a helyes utat s szívét- 
lelkét fogékonnyá tegyék az üdvösség 
tavasza által nyújtandó gazdag aján
dékok befogadására.

Az a hosszú idő, amely a paradi
csomi boldogság elvesztésétől Krisz
tusnak a földön megjelenéséig lefolyik, 
kegyelmi előkészítési idő.

S amint a természetben a tavasz 
előre küldi követeit, hogy bejelentse 
érkezését az embereknek, akként az 
üdvösség tavaszának is voltak elő
hírnökei. Még hó borítja a tájat, már 
is előkandikál a hó közül az ártatlan 
hóvirág; még hűvösen süvít a már
ciusi szél s már is megjelennek a 
fecskék s mi örömmel várjuk a ta
vasz közeledtét. A bűnnek vastag 
hórétege takarta be az emberek lel
két is, az egymás iránt érzett gyű
lölet hideg szele zúgott-^még az 
emberek között s már is megjelennek 
a biztató hóvirágok, a kedves fecs
kék s meghozzák az örömhírt: mú
lik a zordon tél — közeleg a tavasz.

Azok a szavak, amiket Isten mind
járt az első emberpár vétkezése után 
a bűnre csábító kígyónak Krisztusra 
célozva mondott: „Annaktelette ellen
kezést szerzek te közötted és az 
asszony között, a te magod és az ő 
magva között: az megrontja tenéked 
fejedet.. . “ (I. Móz. 3. 15.), — azok 
a szent Ígéretek, amiket az Úr kivá
lasztott népe hű fiainak, egy Ábra
hámnak, Izsáknak és Jákóbnak te tt:
„ . . .  a földnek minden nemzetiségei 
megáldatnak tebenned“ (I. Móz. 12. 
1, 26. 4, 28. 14.) ,Nem vétetik el 
Judától a birodalom és a törvénytevő 
az ő maradékától, míg nem eljő a 
a Messiás és sok népek gyűlnek ő 
hozzá“ (I. Móz. 49. 10.) — ezek a

szavak, ezek a szent Ígéretek égi 
hóvirágok, mennyei fecskék, melyek 
azt hirdették az istenfélő lelkeknek: 
Ne féljetek! ne csüggedjetek, — kö
zeleg a lelkek tavasza ! Folytatjuk.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Kilencedik fejezet.

A lövészárokban.
Folyt. 20.

Az oroszok lövészárkától lassan, 
csöndesen elhúzódtak. Hason csúsz
tak egymás után, csak a dombhaj- 
lásnál egyenesedtek ki s verődtek 
csapatba. Szabó János rábízta egy 
káplárra a csapat vezetését, ő meg 
előreosont útat kémlelni.

Szürkülésre helyt voltak. Az em
berek csak akkor látták, hogy jólle
het egész éjjel gyalogoltak, mégis ki
csiny távolságnyi utat tettek meg. 
Ott húzódott előttük a két lövész
árok, közöttük meglátták a merítős 
kútat.

Szabó János az óráját nézi. Pon
tosan hét órakor iszonyú csattogás
sal megindul az ágyútűz. Gránátok 
csapkodnak az orosz lövészárok kö
rül. Fekete tölcsérekbe tornyosodik 
a kivágott föld, s tompa zuhogással 
robban alá, mintha láthatatlan felhő 
föld- és kőesőt ontana alá.

Rézsűt egy kis bepillantást kapnak 
az orosz lövészárokba. Nyüzsög a 
sok katona, úgy látszik, sejtik, hogy 
mi készül.

Nyolckor elhallgatnak az ágyuk, 
rá tiz percre rettenetes: rajta I zug 
végig a széles mezőségen. A magyar 
lövészárokból kiugrálnak az emberek, 
kezük görcsösen szorítja a fegyvert, 
mellük zihál, szemük tűzben lángol, 
úgy rohannak az oroszok felé. Si- 
koltva recseg a trombita, zúg az egy
mást biztató kiáltás, megindul a föld. 
Talán nem is emberek, hanem szár
nyas paripákon száguldó félistenek 
rohannak az ellenség felé. Egyszer 
csak megindul az oroszok puskatüze. 
A raj fába belefelesel a gépfegyver s 
egész sort egymás mellé fektet a 
rohanó tömegből.

Szabó János jó előre kioktatta em
bereit. — Vigyázzatok, fiúk, most 

'kezdődik a mi táncunk I Rajta I
— Rajta I. .  . Előre I. . .  Éljen a 

haza! . . .
Zúg a kiáltás s a dombról rette

netes sebeséggel, mint valami gátat 
szakított hegyi patak, alázúdul negy
ven elszánt ember. Egy pillanatra 
gyökeret ver lábuk s gyilkos puska-

tüzet bocsátanak az oldalt fedezetle
nül maradó, meglepett oroszra, de 
azután megint tovább rohannak. Egy- 
egy földre bukik közülök. Jajgatás, 
hörgés, Isten veled pajtás, hangzik 
mindenfelől. De a többi elszántan ro
han s a következő percben egyesül 
a rohamozó fősereggel. Beugrálnak 
a lövészárokba s elkeseredett kézi
tusára mennek az orosszal.

— Üsd! . . .  Vágd 1. . .
— Ne hagyd magad I. . .
— Tanítsd meg a kutyát l . . .
Szabó Jánosra hárman is rávetik

magukat. Valami fedezéknek támasztja 
hátát, úgy dolgozik. Golyó már nem 
igen fenyegeti, puskatussal, szurony
nyal, bicskával, körömmel, fogakkal 
megy a harc. Egyik a torka után 
kapkod, de azt mellen ragadja. A 
másik a lábát akarja kirántani, hogy 
földre zuhanisa. de ezt meg úgy rúgja 
fejbe, hogy véres arccal felhömbölyö- 
dik. A harmadik hatalmas szál orosz 
csizmája mellől kirántja hosszú, görbe 
kését, mélyen lehajol s a balkarjával 
védekezve, igyekszik Szabó Jánossal 
végezni. Áz első egy kis levegőre 
kap s fejbe üti. Szabó János egy 
pillanatra megtántorodik s már feléje 
vág a görbe kés. De ekkor léleksza
kadva odarohan Tóth Ferkó s szu
ronyát hátába döfi. A hatalmas orosz 
bődülve pördül egyet, azután estében 
belemeríti kését Tóth Ferkó lágyé
kába. Magasra rántott felső ajka 
alól vigyorogva világítanak ki fehér 
fogai, azután megüvegesedett tekin
tettel odazuhan a megtántorodó Tóth 
Ferkó lábaihoz.

A halottakon kívül 250 embert 
elfogtak. Két géppuska, sok lövőszer, 
meg élelmiszer került a magyar se
reg birtokába.

A szanitészek gyorsan összeszedték 
a sebesülteket. Tóth Ferkót ölbe 
kapta Szabó János, úgy vitte a kö
tözőhelyre.

— Köszönöm pajtás, mondta meg- 
indultan szorongatva a kezét, meg
mentetted az életemet.

Az a fejét rázza. Ajka szederjesre 
válik, arca fehér, mint szemben a 
kopasz hegy taraján az éjjel esett hó.

— Nem én ! Nem én I
Kezét emelni próbálja, azután súgva 

mondja : — az Isten I. . .
Néhány pillanatig mereven néz 

maga elé, mintha a töléje hajló arcot 
se látná. Azután megint hirtelen fel
lobban szemében az élet tüze s gör
csösen megszorítja a kezében nyugvó 
kezet: — Úgy-e mégis lehajolt hoz
zád, János ?. . .
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Mikor nem kap kérdésére választ, 
újra mondja: — Láttad most?. . .  
Lehajolt hozzád 1. . .

Egyszer csak erőlködve felül s a 
zsebe után kapkod.

— Mit keresel ? . . .  Az imádságos- 
könyvet ? . . .

Csak a fejével int. Odaadja a 
kezébe, de fájdalmasan rázza a fejét. 
Könyörögve néz barátja szemébe, 
végre megérti.

— Olvassam?...
A lázban égő szemek igent felelnek.
Szabó János melléje térdel s elkezdi 

olvasni a haldoklók imádságát:
— .Uram, el nem bocsátlak, nem 

hagylak Jézusom. Te vagy üdvöm, 
reményem, én csak benned bízom. 
Te szent karod segéljen végső har
con át, hogy elvegyem kezedből az 
égi koronát“.

— Ámen! Ámen 1 súgja a vértelen 
ajak.

Szabó János nyújtja a könyvet, 
de ő a fejével int. — A tied! . . .  
Olvasd, János!

Erőlködve nyúl a másik zsebéhez, 
kihúzza a kis ujtestámentumot — 
neked adom I

Megcsókolta, azután odaadta.
Mire az orvos odaérkezett, Tóth 

Ferkó megharcolta az utolsó harcot. 
Szabó János keze lógta le álomra 
szemeit. A szanitészek jöttek, de úgy 
érezte, csak neki van joga ahoz a 
holttesthez. Ő maga temette el egy 
kopasz, nagy hársfa tövében. Azután 
leült a sir mellé s összeácsolt egy 
egyszerű fakeresztet. Mikor mindennel 
elkészült, térdére fektetett egy ró
zsaszínű tábori kártyát s elkezdte 
írni: „Szomorúan adom tudtára a 
hirt, hogy jó ura hősi halált halt! “ . ..

írás közben úgy érezte, mintha a 
sírra hajolna egy zokogó asszony, 
meg négy apátián gyermek.

De azután megint a Tóth Ferkó 
kajla bajszu alakja lépett eléje s 
komoly hangon így szólt: az Isten 
keze lenyúl hozzájuk ! . . .  Biztosan 
lenyúl! (Folytatjuk.)

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Úgy fizessen számára elő 
a HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Tanítók árváiért!
Most is a hála és kegyelet soha 

el nem hervadó virágait hozta a posta. 
Nőegyletek, gyülekezetek, egyes jó
szívű adakozók küldték el a hősi ha
lált halt tanítók sírjára. Minden ado
mány átalakul s virágból kenyérré 
lesz. Apák érdemét elismeri s ugyan
akkor letörli az árvák könnyeit.

Úgy érezzük, hogy ebből a szent 
munkából nem hiányozhatik senkise. 
Részt kell kérnie abból, minden gyü
lekezetnek, minden nőegyletnek, min
den evang. egyháztagnak. Ezt köve
teli tőlünk a hála, elismerés, a ke
gyelet, mellyel nemzeti hőseink iránt 
viseltetünk, de ezt kívánja az az el
ismerés, hála és szeretet, mellyel 
evangélikus tanítóságunk iránt visel
tetünk 1 Akik eddigelé még nem álltak 
sorompóba, jöjjenek, meleg szívvel 
hívjuk, tárt karokkal várjuk őketl 

Ä múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
Mesterházy Károly ev. tanitó gyűj

tése Sopronnémeti . . . 38 72 K
Evang. nőegylet Őrimagyarósd . 33 16 ,
Szalay Mihály ev. lelkész Gyékényes 32'— , 
A káldi nőegylet gyűjtéséből . 25'— „
Őrihodosi ev. iskolás gyermekek

gyűjtése . . . _ . . 20'— ,
Ev. gyűl. oífertoriuma Őrimagya-

r ó s d ......................................... 5-— ,
Rónay B. Gyula ev. lelkész és neje

Őrimagyarósd . . . .  5'— ,
Felső Láng Lajos Sárszentmiklós 5'— „
Fenyves Károly ev. tan Őrihodos 5-— „
Herczeg Károlyné Sárvár . . 4'— „
özv. Pósch Frigyesné Szentgyörgy 4'— „
Lőrincz Sándorné Gyékényes . 4'— ,
Gyurácz Róza és Anna Gór . . 2'40 „
Becseics Katalin Gyékényes . . 2 '— ,
Lőrincz Zsófi Gyékényes . . 2'— „
Ritecz Sándorné (Sándor) Gyékényes 2'— „
Kocsis Sándor Bük . . . 2‘— „
Hetyésy Lajos Bük . . . 2‘— „
Horváth Józsefné Merse . . 2'— „
Fodor Antal sebesült katona a ro- 

honci kórházból . . . .  1*50 „
Kis Sándorné Gyékényes . . 1'— „
Varga Józsefné Gyékényes . . 1*— „
özv. Ritecz Andrásné Gyékényes . 1 — „
Lőrinc Ferencné Gyékényes . . 1-— „
özv. Imre Istvánná Gyékényes . 1‘— „
Ritecz Andrásné (bander) Gyékényes 1‘— „
ifj. Korcsmár Györgyné Gyékényes 1*— „
Ritecz János (áll) Gyékényes . 1*— „
Gyurácz Hermán Gór . . . r — „
özv. Nemes Istvánná Bük . . 1-— ,
Csóka Imre Merse . . . .  1*— „
Józsa Dániel Merse . . . 1-— „
Bagics Ilka Merse . . . .  1*— ,
Asbóth Irénke tanuló Gór . . —'60 „
Lőrincz József tanuló Gyékényes —'50 „

Lőrincz János tanuló Gyékényes . 
Ritecz János (bander) Gyékényes 
Petróczi Istvánná Gyékényes 
Kis Ernőné Gyékényes .
Becseics Zs> fi Gyékényes 
Nagy József Merse . . . .  
Szalay János Merse

A lapunk múlt számában közölt 
sok részletes kimutatása:

- •5 0  ,  
- '5 0  „ 
—•50 ,  
—•50 , 
- •4 0  „ 
- •4 0  „ 
—•30 „ 
adakozá-

A körmendi ág. hitv. evang. népiskola nö
vendékeinek gyűjtése : Tomka László 2 K, 
Hodossy Gyula, Kapi Magda, Kapi Vilma, 
Kluge Lajos, Zwiefel Bözsike, Zwiefel Irma, 
Hodossy György, Hodossy Sándor, Herczeg 
Ilona 1 — 1 K, Tandl Mariska, Wächter Róland 
60—60 f, Nagy Mariska 56 f, Ekhamp Géza, 
Simon Ella, Simon Aranka 50—50 f. Tóth 
Ernő, Tóth Vilma, Tóth Róza, Kerschbaum 
Etus, Kerschbaum Sári, Kerschbaum Kornélia, 
Szabó Eszter, Szabó Kálmán, Takács Árpád, 
Csite Ilus, Csite Piroska 40—40 f, Rátz Mar
git, Blickle Paula, Borsos Kata, Fiiéi Mariska, 
Fiiéi János 30—30 f, Gérnyi Gyula, Tóth 
Szidi, Ziskó Sándor, Horváth Károly 20—20 f, 
Háry Vilma, Boros Gyu'a, Németh János, Né
meth Kata, Horváth Juliska, Klupa Anna, 
Tompa Teréz 10—10 f, Gérnyi Juliska 5 f, 
Kocsis István 60 f. Összesen 22 83 K.

Ujmalomsokról a következők adakoztak : 
Az ujmalomsoki evang. gyülekezet 100 K, 
Kovács István lelkész 10 K, Torkos Irén, 
Szakáts Magda 3—3 K, Fülöp Józsefné, Tóth 
Dániel, Orbán Mihály, Zsiray István, Kecskés 
József, Balogh István 2—2 K, Patthy Sámuel, 
Tóth Lajos, Káldi István, Somogyi Józsefné, 
Tóth József, Erdős Sándor, Csapó István, 
Varga István, Tóth István, Káldi Márton, 
Szabó Ferenc, Tóth József, Tóth József v. 
Fehér Mihály, Kecskés István, Molnár József, 
Körösi Géza, Kecskés Józsefné, Kovács Lajos, 
özv. Szalay Tamásné, Kovács Sándorné, Szabó 
István, Somogyi József, Bénicz Ferenc, 1 — 1 K, 
Boros Bálint, Szabó János 80—80 f, Mol
nár István, Erlitcz János, Bénicz Sándor, 
Tóth Lajos, Horváth Károly, Szűcs Mihály 
60—60 f, Gasztonyi Ignácné, Zsirai Sándor, 
ifjú Sós Istvánná, Horváth Miklósné, ifjú 
Káldy Lajosné, Csapó Mihály, Erdélyi Már
ton, Szabó Jánosné, Szabó István, Molnár Ist
ván,Balogh Józsefné 50—50 f, Polgár Sándor, 
Ihász József, Fórján József, Bajsza Istvánná, 
Szabó János, Makker István, Potyondi Imre, 
Kövecses Mihály, Polgár István, Káldi Károlyné, 
Tóth János, Horváth Istvánná, Veisz István, 
Szabó Károly, Molnár Lajos, Kovács Mihály, 
Káldi Márton, Szalai Imre, ifj. Tóth Dániel, 
Horváth Pál, Tóth József, Makker Mihályné, 
Nagy Istvánná, Balog József, Veisz Mihály 
Kis József, Kis Károly 40—40 f, Molnár Sán
dorné, Szabó István, Horváth József, Kiss 
Sándor, Tóth Mihály, Veisz Pálné, özv. Kecs
kés Józsefné, Szabó József, Újvári Lajosné, 
Zsiray István, Veisz Lajos, Sós József Tóth 
János 30—30 f, Tüskés Mihályné, Vélond 
Károly, Sülé Sándor, Ihász József, Könyisd 
István, Németh János, Sós Lajos, Kis Márton, 
Csapó Gergely, Szakács Józsefné, Sós István, 
Káldi Mihályné, Káldi Lajos, Gulás Lajos, 
Gulyás Istvánná, Csehi Jánosné, Erdős Júlia, 
Kovács Sándor, Tóth György, Tüskés Istvánná, 
Káldi József, Tóth Pál erdős, Mészáros Mi-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 55

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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hály, Szabó Pálné, Ihász Mihály, Szűcs János, 
Kis Pál, Tüskés János 20—20 f, Szabó Jó- 
zsefné, Himodi István, Horváth Mihályné, Mol
nár Mihály. Balog Sándor, Somogyi István 
10— 10 f. összesen 187 30 IC.

A répcelaki ág. hitv. ev. elemi népiska ta
nulóinak adománya: N. N., 5 K, Mészáros 
József, Hajmási Ilonka 2—2 IC, Ártner Jolán, 
Ártner Lina, Molnár Ilonka, Varga Ida, Mol
nár Ilonka 1—1 K, Varga Ida 80 f, Németh 
Lina 54 f, Hajmási Lidi, 50 f, Hajmási Dezső, 
Varga Ida 50—50 f, Szalai Eszter, Kovács 
Jolán. Szalai Lajos 40—40 f, Kis Lajos 36 f, 
Soós Anna, Moór Jolán, Németh Imre 30 —30 f, 
Sas István 22 f, Mészáros Lina, Szib eszter 
József, Hatos Ida, Varga Lina, Hasza Sándor, 
Kálmán József, Szekeres Jani, Varga Elek, 
Bakó Jolán, Gyűrű Mári, Gyűrű Uus, Cseh, 
Gizuska, Szarka Gyula 20—20 f, Balassa I!us 
18 f, Szabó Jolán, Kocor Lina, Engelsz Paula, 
Engelsz János, Engelsz Ferenc, Németh Dé
nes, Hatos Imre, Garas Samu, Német József, 
Hatos Eszter, Engelsz Ilus, Fekete Ida, Szarka 
Böske, Varga Imre, Szarka Fáni, Szarka Lina, 
Készéi Böske, Készéi Lajos, Bárány Lina, Ko
ronát Sándor, Bárány Ferenc 10—10 f. Ösz- 
szesen 24'50 K.

A kisfaludi evang. gyűl. tanítójának gyűj
tése : Nőegylet 10 K, Bakody Imre, Pálfy József, 
Nelancsis Mihály r. kath, id. Balog József 
2—2 K, özv. Gacs Ferencné, özv. Mühleitner 
Károlyné, özv. Major Ferencné, Király Gizella, 
Gacs Pál, Odor István, Pfanhl János, Gold
schmied Gyula izr., 1—1 K, Balog Antalné, 
Németh Sándor, özv. Németh Istvánná, Nagy 
János 50 — 50 f, özv. Erős Ferencné, Pirka 
Mihály, Pék Istvánná, Rosta István, özv. Ba
log Istvánná, Németh Mihály, özv. Balog La- 
josné, Kovács Antal, N. N., özv. Varga Jó- 
zsefné családja, Németh Sándor 40—40 f, 
Balog Lajos Dömötöri Zsigmond, Lakos Bóna, 
Varga János 30—30 f, ifj. Gömböc József, 
ifj. Király Józsefné, id Balog László, Király 
József, Gömböc Istvánná, özv. Balog Zsig- 
mondné, Bödecs József, Balog Lajos, Németh 
József, Dömötöri László, Szalai István, Ki
rály István, Varga József, Nagy József, Ki
rály László, Szili Györgyné, Varga József 
20—20 f. Balog István, ifj. Balog László 
10 —10 1. összesen 38 32 K.

A csánigi evang. nőegylet gyűjtése : Sza- 
lay Samuné, Gaál Irén 10—10 K, Horeczky 
Gyuláné 5 K, Kovács Józsefné, özv. Tömböly 
Lajosné, ifj. Gömböc Sándorné 2—2 K, ifj. 
Skultéty Mihályné, id. Skultéy M'hály, Hét- 
tinger, Károlyné, Hettinger Jánosné, Mészáros 
Kálmánná, özv. Gaál Ferencné, özv. Németh 
Györgyné, id. Varga Jánosné, ifj. Varga Já
nosné, ifj. Szalay Sándorné, Horváth Samuné, 
alsó Széles Sándorné, Kucsera Józsefné, Szé
les Imréné, id. Szalay Józsefné, ifj. Szalay 
Józsefné, Pödör Sándorné, Pödör Emma, Pö
dör Zsigmondné, Bakos Istvánné, Tömböly 
Imréné, id. Tömböly Jánosné, ifj. Tömböly 
Jánosné 1 — I K, ifj. Varga Józsefné, Gaál 
Lászlóné 60—60 f, Gömböc Istvánné, id. 
Varga Józsefné, Pödör Samuné, Széles Lász- 
lóné 40—40 f, Mészáros Józsefné, Gaál La
josné, özv Széles Péterné 30—30 f, Tömböly 
Sándorné, Tömböly Zsigmondné, Németh Lász
lóné, Szalay Ferencné, Mészáros Imréné, Bakó 
Józsefné, özv. Széles Jánosné, alsó Széles Sa
muné 20—20 f. Horeczky Gyula kiegészíté
sül 70 fillér. Összesen 50 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ........................ 317317 K
Mostani gyűjtésűnk. 21398  K
Eddig befolyt . . . 3387'15 K

A jókedvű adakozót szereti az Isten!

Mikor a kakas  megszólal*)
Elbeszélés. Irta: Kendi Sámuel.

Alig hajnalodott még, Balázs Bódi- 
né lázasan sürgölődött, forgolódott a 
kis udvari konyhájában. Meggyurta 
a kalácstésztát, be is tette már a 
sütőbe. A tűzhelyről pedig kívána
tosságot gerjesztő pecsenye illat ter
jedt széjjel a konyhában s kilopó- 
zott az udvarra, úgy annyira, hogy 
a gőgös Rózsa Ádámné, a háziasszony 
nem tudta megállni, hogy be ne szól
jon gúnyolódva a konyhaajtón:

— No, Balázsné asszonyság, mi
csoda nagy lakodalom készül kend- 
teknél? Kit ad férjhez? Avagy tán a 
püspöküket várja vendégségbe?

— Nem jön mihozzánk, galambom 
háziasszony, senkiseml Inkább el
megy tőlünk, vándorútra, az egyet
len fiunk. Az ő számára készítek egy 
kis útravalót, — mondta Balázsné, 
könnyes szemét törülgetve.

— Annyit mondhatok, hogy nem 
sokáig rójja az a gyerek az ország
útat s eszi a más kenyerét. Haza 
csalja a jó pecsenyeszag. Igen elké
nyeztették gyermeküket, jegyezte meg 
elmenőben Rózsáné csípős nyelvvel.

Szegény Balázsné asszonyt a mél
tatlan gúnyolódás még jobban meg- 
szomorította. Leült egy kis fa-zsá
molyra s két kezébe temetve arcát, 
sirdogált csendesen magában. Meg 
sem hallotta, hogy valaki kopogtatott 
az ajtón. Ijedten ugrott fel, amint 
kinyílt az ajtó. Fiatal legény lépett 
be, hangos köszöntéssel:

Jó reggelt, keresztanyám!
— Isten hozott, Jóska! — szólt 

Balázsné könnyét gyorsan letölve. — 
Jer, galambom, keresztfiam a szo
bába. Itt a konyhában igen meleg van. 
Mindjárt haza jön az én fiam is. 
Feketéékhez ment el búcsúzóra.

— Köszönöm, keresztanyám. De 
még vissza kell mennem, batyumat 
elkészíteni. Most csak azért jöttem, 
hogy megmondjam a Kálmánnak, 
siessen ő is a készülődéssel, korán 
indulhassunk, — mondta Büki Jóska.

Balázsné asszony most még job
ban sietett az útravaló készítéssel. 
A kalács és a pecsenye hamar meg
sült. Mindegyikből bőven csomagolt 
a vándor útra készülő fia batyujába. 
A megmaradt részt pedig föltálalta, 
hogy mielőtt útra megy a gyermek, 
lakmározzék jól utoljára a szülői 
asztalnál.

Saját fia helyett előbb megérkezett 
a kedves Bükiné komaasszonya, a

T) Mutató az ez évi „Luther Naptáriból.

Jóska édesanyja, aki elhozta hozzá
juk a Jóska fia kész batyuját, miu
tán onnan indulnak útra a vándorok. 
Ellenben még Jóska nem jött, mert 
ő is az ismerősökhöz ment búcsúzni.

A két jámbor néni most versenyt 
sirdogált, beülve a szobába. Ahelyett, 
hogy vigasztalták volna egymást, ellen
kezőleg minden bajt, veszélyt felem
lítettek, ami gyermekeiket az idegen
ben érheti.

Negyed óra múlva megérkezett a 
két ifjú legény is, akik most először 
indulnak ki a világ küzdelmes, hányt- 
vetett forgatagába. Elbúcsúztak a kis 
mezővárosban levő minden ismerő
süktől. Ki tudja, mikor látják viszont 
egymást ?

Balázsné asztalhoz ültette mind a 
saját, mind a keresztfiát. De tudja a 
jó Isten, hogy volt, olyan immel- 
ámmal, kényszeredetten ettek a le
génykék, mintha csak siralomházban 
lettek volna, hasztalan kínálta őket 
Balázsné asszony.

No, aztán megtörtént a búcsúzás. 
Édes apjuktól mind a ketten már 
kora reggel elbúcsúztak, ugyanis azok
nak, mint napszámosoknak, kora reg
gel munkára kellett menniök. S az 
édesanyák ezer jó tanáccsal, esdeklő 
kérleléssel bocsátották útnak gyer
meküket, hogy csak jók. igazak, is
tenfélők legyenek és ne feledkezze
nek meg szülőikről sem. Ha máskép 
nem, egy egy levéllel minél gyarab- 
ban felkeressék őket.

A vándorok már messze távolnyira 
elhagyták az utcaajtóban könnyet 
hullató édesanyákat, mikor Balázsné 
asszonynak eszébe jutott még valami 
s utánnuk rohant a tovahaladóknak:

— Fiam, édes fiam, várjatok meg ! 
— kiáltott utánuk, szerencséjére 
még utol érhette őket az utca ka
nyarodénál.

— Galambom, gyermekem, még 
csak arra kérlek és téged is kereszt
fiam, hogy bármily csáb, kisértés, 
avagy szenvedés érjen is benneteket, 
igaz hitünkhöz híve legyetek, semmi 
meg ne tántorítson benneteket, mint 
ahogy már sokaktól hallottam, mi
kép lettek idegen nép között árulói 
egyházunknak 1 — mondta esdeklő 
szívvel Balázsné asszony.

— Nyugodt szívvel lélekkel ereszt
het bennünket útra, édesanyám, hogy 
sem édes hazánknak, sem anyaszent- 
egyházunknak árulói nem leszünk, 
mindegyiknek hű fiai maradunk mind
halálig, — mondta Balázs Kálmán 
erős fogadással s ugyanazt fogadta 
társa is.
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Elbúcsúztak ismét s pár perc múlva 
a két ifjú vándor elhagyta a kis 
mezővárost, ahol bölcsőik ringott; 
ahol az édes gondtalan gyermekko
ruk oly tüneményes gyorsasággal el
tűnt, mintha csak egy mesekép lett 
volna. Édes, gondtalan volt az ő 
gyermekkoruk is, mert eddig a szü
lők védő szárnyai alatt lehettek s lázas 
szívvel siettek az élet forgatagába, mint 
a fészküket elhagyó madárfiókák.

A városon kivül oly gyors léptek
kel mentek tova, mintha csak űzte, 
hajtotta volna őket valami. Azonban 
nem tudták megállni, hogy vissza 
ne tekintsenek az elhagyott szülővá
rosukra, amig tudniillik láthattak be
lőle valamit. Előbb még láthatták a 
házakat, később már csak a házte
tőket, kéményeket, végül pedig csak 
a templomtornyokat és a sugár gyár
kéményt, végre azok is eltűntek szem 
elől. Már csak az elhagyott irányt 
tartották szem előtt. Több falun át
jutva azt is végleg elveszítették. 
Fáradt, meglassított léptekkel bandu
koltak tovább. Falukon ugyanis nem 
juthattak munkához, mert az aszta
los mesterséget tanulták, asztalos 
mester pedig nem minden faluban 
akad. Ahol van is, többnyire az sem 
tart segédet. Maga is győzi tanonc- 
cal a munkát.

Agyon csigázva a hosszú gyalog
lástól, késő esti órában érkeztek a 
legközelebbi mezővárosba. Az ipar
testület helyiségében megháltak s a 
következő nap bejárták az egész vá
rost, de munkát sehol sem kaptak. 
Mindenütt csak panasszal fogadták 
őket, hogy így,- meg úgy, nincs 
annyi munkájuk sem, hogy maguk 
élhetnének belőle.

Szomorúan, csendben hagyták el 
a várost a vándorok. Fél napi gya
loglás után ismét városba érkeztek. 
S miután az egész várost bebaran
golták, egy helyen a májszterné asz- 
szonytól azt a választ nyerték, hogy 
náluk lesz munka. S a műhelybe 
küldte őket, hogy várakozzank, míg 
a májszter úr felkel.

A májszter úr azonban még délre 
sem kelt fel. Valószínű, hogy az 
előző estét átdorbézolta. A májszter
né asszony pedig az egész Isten ál
dotta napot az utca ajtóban beszél
gette át az arra haladó ismerőseivei. 
Meg sem hallotta, hogy a kis, szúr
á s  leánykája (hiányzott a gondos 
anyai kéz) folyton kenyérért sirdo 
gált. A legények megsajnálták. Édes 
flnyjuk sütötte kalácsból volt még 
egy kis maradék, abból szeltek le 
többször is a leánykának. És miután

a műhelyben, az udvaron s az egész 
ház körül látták a nagy rendetlensé
get, felfordulást, nem várták meg, 
míg a lusta májszter úr eiőbújik az 
ágyból, elköszöntek a májszterné asz- 
szonytól. Vándorolták tovább, a leg
közelebbi városig.

Legnagyobb örömükre itt azonnal 
leltek olyan nagy műhelyre, ahol 
több segédre volt szükség.

— Hala a jó Istennek, hogy végre 
célhoz jutottunk! — szólt Balázs 
Kálmán boldogan a társához. — Ne
kem majd elszakadt a lábam a sok 
menésben. Azt hiszem, hogy már 
tovább nem is bírnám az utat. A 
cipő is feltörte a lábamat 1

Hasonlókép nyilatkozott Büki Jó
zsef is. Boldog reménységgel nyitot
tak be Pintér Nép. János műasztalos 
mester úrhoz.

A jó módú, tekintélyes hasú májsz
ter úr nagy fontoskodással s még 
nagyobb dicsekvéssel fogadta őket, 
hogy ő milyen vagyonos és tekinté
lyes ember a városban. Ha akart 
volna, lehetett volna már városbiró 
is s legközelebb ő lesz az ipartestü
leti elnök. De már is városi képvi
selő és tagja a katholikus iskolaszék
nek. És itt egyben megjegyezte, hogy 
mint hithű katholikus, elvből csakis 
felekezetbeli segédeket fogad fel. Hol
mi lutheránus és kálvinista segédek 
akkor sem kellenének neki, ha ingyen 
dolgoznának, mert ő kenyeret nem 
ad eretnek népségnek.

— Remélem az urak is az egye
dül üdvözítő, igaz, szent, katholikus 
egyházunk kötelékébe tartoznak, — 
mondta aztán meggyőződéses han
gon, mire Balázs Kálmán ijedt meg
döbbenéssel tekintett társa arcára s 
miután onnét is hasonló lelkiállapot 
kifejezését olvasta le, biztatóan pis- 
lantva társára, kishitüen, kissé da
dogva mondta:

— Igen, mink is oda tartozunk!
— Helyes! Akkor kezet is fogha

tok az urakkal! — szólt megelége
déssel Pintér Nép. János úr. — Mind
járt mehetünk az ipartestülethez szer
ződést kötni. Csak más kabátot ve
szek magamra. Addig az urak pedig 
körül nézhetnek az udvaron.

Eizsibbadt lélekkel, kábult agygyal 
lépett ki a két legény az asztalos 
munkálatokhoz szükséges deszkákkal 
felhalmazott udvarra. Imitt, amott 
tyúkok kapirgáltak s egy nagytaraju, 
büszke kakas ép akkor ugrott fel a 
nagy deszkahalmazra s hangosan 
kukorékolt.

Ijedt rezzenéssel fordították oda 
tekintetüket mind a ketten, aztán

i pedig egymásra tekintettek hosszan, 
némán, bűnbánóan. Eszükbe jutott 
Péter apostol, hogy kakas szó figyel
meztette, miután háromszor megta
gadta Jézust. Most ők is az első ki
sértésre megtagadták anyaszentegy- 
házukat, azzal együtt a Megváltó 
Jézust. Forró, égető könny jött sze
mükből. S a bünbánat tisztító köny- 
nyének hatása alatt kezük önkény
telenül imádságra kacsolódott s ilyen
kép (jóllehet más szavakkal) szállt 
rövid fohászuk a Mindenhatóhoz: 
Irgalmas Mennyei Atyánk! bocsásd 
meg kishitűségünket, árulásunkat. 
Teremts bennünk állhatatos tiszta 
szívet, hogy a szenvedéseket türe
lemmel hordozzuk és semmiféle baj
tól, veszélytől meg ne ijedjünk. Tart- 
meg minket igaz hitben, hogy semmi 
és senki tévelygésbe ne csalhasson 
és hazugságba ne taszíthasson bens 
nünket.

— No, urak, mehetünk, készen 
vagyok! Látom, tetszik a házam tá
jéka, — jött ki nagy hangon, pará
déba öltözve, Pintér Nép. János mes
ter ur, kezében ezüst fogantyus bo
tot lóbálva.

Balázs Kálmán (valamint társa is) 
letörölte könnyét, ujult szívvel, égi 
lánggal lelkében állt bátran Pintér 
Nép. János úr elé:

— Mester úram, köszönjük mind 
a ketten szíves jóakaratát, de mi 
nem kérünk a kigyelmed, csakis hit- 
sorsosai számára sütött, Istenáldását 
nélkülöző kenyeréből, mert mi ágos
tai hitvallású evangélikusok vagyunk 
és van jó erős karunk, mellyel Is
ten áldásától kisérve találunk még 
kenyeret adó munkát a hazában!

Azzal Isten-hozzádot mondva, út
nak indultak ismét, testben, lélekben 
újult erővel. S mikor kiérkeztek az 
országúira, vidáman, jókedvvel ver
senyt énekeltek a mezei pacsirtákkal. 
S aki útjoknak vezére, kalauzolója 
volt, elvezette őket is a boldog mun- 
kátadó otthonba.

D A L .
Nem ir az én uram, nem ir; 
Nem Í8 jön már felőle Mr.
Nagy Oroszországban,
Isten tudja, melyik árok 
Mély fenekén 
Senyved, porlad szegény.

Anyátokhoz jertek, jertek,
Apát vesztett kis gyermekek! 
Szép Magyar hazánkért 
Ne hiába omlott légyen 
Drága vére,
Imádkozzunk érte I

VARSA .MÁRTON.
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Levelek a harctérről.
Az Isten nevével kezdem írásomat,
Amelyben köszöntőm tisztelendő urat;
De megelőzőleg felkérem én szépen,
Hogyha sértőt írok, bocsájtson meg nékem, 
Kivánom Istentől, hogy ezen levelem, 
Tisztelendő urat érje egészségben,
S tisztelendő asszonyt, szeretett hitvesét, 
Sokszor megülhessék születési évét.
Levelet bocsájtok tisztelendő úrhoz,
Amiért buzdítja híveit imához,
A jó lelkipásztor felkeresi nyáját,
Viszont a jó híve szereti pásztorát. 
Megköszönöm szépen tisztelendő urnák 
Hogy a két imakönyv hozzám bocsájtattak, 
Feleségem által jutott a kezemhez,
Szép imát tartalmaz s fohászt az Istenhez. 
Tisztelendő úrral tudatom soraim 
És hogy hogyan iolynak háborús napjaim. 
Bizony már panaszra emelhetném számat, 
Mikor nyolc hónapja nem látom hazámat. 
Oroszlengyelország határában vagyok 
Ezen a vidéken harcok már nem nagyok, 
Vasúti őrséggel vagyok elfoglalva,
Hogy a muszka sereg tel ne robbanthassa.
A helyzetem nem rossz, de a múlt év nyarán, 
Veszedelmes harc volt Lublin városánál. 
Többször rágondolok milyen volt a múlt nyár, 
Sokszor kérdezgettük: merre vagy szép hazám? 
A felelet helyett ágyúgolyók jöttek,
Jó reggelt — jó estét puskák köszöntöttek. 
Ágyú dübörgése mellett szunnyadoztunk, 
Srapnel robbanásra föl-fölriadoztunk.
Ez ideig élek — nem tudom ezután,
Hogy a Mindenható gondot visel-e rám ? 
Bizom az Istenben, hogy még majd egykoron, 
Szeretett családom átöleli karom.
Aki ez életben az Istenben bízik,
Bármely veszélyben van, meg nem csalatkozik, 
Ezideig bízunk: nem veszítünk csatát, 
Magyarok Istene áldd a magyar hazát.
Ezzel én bezárom messze irt levelem,
Isten legyen önnel, a jó Isten velem.

Magyar János
népf. tizedes.

Tisztelendő lelki atyám 
De sok az én vétkem,
Arra kérem, ha csak lehet ‘ 
Imádkozzon értem.
Kötelesség parancsolja,
Hogy muszáj gyilkolni,
Hogy is tudnék ennyi vétket,
Én leimádkozni.
Beismerem bűneimet,
Fáj a szivem érzem,
Tisztelendő lelki atyám:
Imádkozzon értem.

Tisztelendő lelki atyám 
Beteg az én lelkem,
Nem tudom az orvosságát 
Hol s merre keressem ?
Vérző sebem begyógyítja 
Doktor orvossága,
Beteg lelkem vigasztalja 
Urunk imádsága.
Orvosságát a lelkemnek 
Ezzel föl is leltem.
Tiszte’endő lelki atyám:
Meggyógyult a lelkem.

Magyar János
népf. tizedes 

a  rzezowi kórházban.

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésére!

Karácsonyi üzenet.
Az a mozgalom, mit harcban álló 

vitéz katonáinknak ünnepi prédiká
cióval való megajándékozása érde
kében indítottunk, mindenfelé visz- 
hangot ébreszt. Hogy is ne érezné 
át a szív karácsony közeledtével, 
hogy valamiképpen kifejezésre juttassa 
szeretetét, háláját, elismerését hős 
katonáink iránt. Elküldjük nekik ün
nepi üdvözletül: az Ur igéjének hir
detését. Tudjuk, hogy szívesen fo
gadják s meg vagyunk arról is győ
ződve, hogy erre szükségük van. Az 
Isten igéje ad nekik erőt, vigasztalást 
nehéz kötelességteljesítésükben.

Ahoz azonban, hogy megfelelő tö
meget küldhessünk a harctérre, va
lamint az ausztriai, meg az itthoni 
kórházakba, sok-sok példányra van 
szükségünk. Eddig körülbelül még 
csak 2000 példány áll rendelkezé
sünkre. Kérve kérjük olvasóinkat, 
gyülekezeteinket, nőegyleteinket: ál
dozzanak erre a célra s munkáljanak 
közre, hogy a vigasztaló ige kará
csonyi gyertyát gyújtson a lövészár
kok és a lelkek sötétségébe.

Megemlítjük, hogy a füzeteket az 
eddigi megrendelőknek szétküldöttük.

A múlt héten a következő rende
lések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Ev. nőegylet Bük 200; Tompa Mihály ev. 

lelkész Kissomlyó 100; Finta Ida Csönge, ev. 
gyémintézeti nőegylet Resicabánya, ev. nő
egylet Őrimagyarósd, Kovács Mihály ev. lel
kész Nagymóriczhida 50—50 ; özv. Vörös 
Sándorné, Koroncai Pálné, Szabó Bálintné, 
Somogyi Jánosné Alsóság 8 példány.

Kiosztásra:
Harangszó ajándéka 500 ; Kováts Sándorné 

Körmend 100; ev. gyámintézeti nőegylet Re
sicabánya, ev. nőegylet Őrimagyarósd, Egyed 
Elekné Nemeshany 50—50; özv. Vörös Sán
dorné, Koroncai Pálné, Szabó Bálintné, So
mogyi Jánosné Alsóság 42; Kovács Mihály 
ev. lelkész Nagymóriczhida 20 példány.

Pénzadományt küldtek:
Balikó Mihály ev. tan. Rábaszentandrás 4 K, 

Szabó Juliska Rábapüspöki, Kenesei Irma 
Rábapüspöki. Egy névtelen Győr, özv. Samu 
Istvánná Duka 2—2 K, Molnár Lídia Duka 1 K.

A jó Isten áldja meg mindazokat, 
kik szeretettel gondolnak harctéren 
küzdő, kórházakban szenvedő vitéz 
testvéreinkre. Hasson át mindnyá
junkat az apostol intése, hogy jót 
tegyünk mindenekkel, kiváltképpen 
a mi hitünk cselekedeteivel.

A világháború eseményei.
Egy bűnbe merült ország végórája 

közeledik. Emberi érzésünk fellázad, 
ha egy nép romlását, pusztulását 
szemleljük. De bele nyugszunk akkor, 
ha látjuk, hogy a pusztulást a bűnök 
egész halmaza okozza. Szerbia régen 
rászolgált arra a szomorú sorsra, 
amely most fenyegeti. A cselszövé
sek, az orgyilkosságok, az emberte
len kegyetlenségek és csalások or
szága szánalomra s kíméletre nem 
számíthat. Az erkölcsi világrend meg
kívánja, hogy a bűnt utolérje a méltó 
büntetés. A Karagyorgyevicsek gálád 
gyilkosság révén foglalták el a királyi 
trónt. A szerb nép beletörődött a 
vérlázító embertelenségbe, magáévá 
tette vezetőinek alávaló bűnét, majd 
gyilkos merénylőket bérelt trónörö
kösünk ellen, bűnre bűnt halmozott. 
Az a tragédia, mely most a Balká
non lejátszódik, ki nem elégítené igaz
ságérzetünket, ha a bűnös el nem 
venné méltó büntetését.

Harc a szerbek ellen.
A szerb sereg nagyon megapadt. 

Október elején mintegy kétszázezer 
embert állított Szerbia az északról, 
keletről és délről megindult támadás 
ellen. Ebből százhúszezer már hadi
fogoly. A többinek mintegy fele el
esett vagy megsebesült. Az ekképen 
meggyengült sereg már képtelen az 
erősebb támadásoknak ellentállani. 
Hiába volt a francia s angol segítő 
csapatok megjelenése Makedóniában. 
A megsemmisülést sem ezek, sem a 
szerbek el nem kerülhetik.

A hét elején Kövess- csapatai el
foglalták Novibazárt. A Rigómezőn 
erős küzdelem indult meg az ott ösz- 
szepontosított szerb hadsereg és a 
mi csapataink között. Miután a szer- 
bek a mienket fel nem tartóztathat
ták, az Ibar völgyében előrenyomult 
magyar és osztrák haderők nov. 
23-án elfoglalták Mitrovicát, a néme
tek pedig megszállták a Rigómező 
főhelyét, Prisztinát.

A bolgárok Bojadzsev vezérlete 
alatt Délmakedóniában eljutottak Mo- 
nasztirhoz, Krivoláknál pedig a fran
ciáknak több megerősített helyét el
foglalták. Monasztirt a szerbek tovább 
nem tarihatjak. Lakói már jórészt el
menekültek görög területre.

A foglyok száma mint a hivatalos 
jelentés mondja, óráról órára növe
kedik. Mitrovicába a város bevétele 
óta tizenegyezer szerb katonát és há
romezerötszáz katona-köteles polgári 
egyént szállítottak be. A bolgárok nov.
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26 án háromezerötszáz fogolyról, sok 
munícióról, három lokomotivról és 
száz vasúti kocsiról számolnak be.

Görögország határozott a háború 
dolgában. Semlegességét megőrzi, de 
egyben-másban enged az ántant sür
getésének. A szerb, francia és angol 
katonákat, ha görög földre menekül
nek, nem fegyverzi le. A szaloniki- 
doirani és szalonoki-gyevgyeli vasutat 
a szövetségesek használhatják csa
patszállításra. A szalonikiban koncent
rált görög csapatokat szétosztják a 
görög határon.

Harc az oroszok ellen.
Az orosz harctéren mostanában 

nem sok történik. Volhiniában ku
darccal végződött az orosz támadás. 
Az orosz seregnek vissza kellett vo
nulnia a Sztír tolyó mögé. Vesztesége 
igen nagy volt.

Harc az olaszok ellen.
Hat hónapja múlt, hogy Olaszország 

megkezdette ellenünk nagy hűhóval 
a háborút és most is ott van, ahol 
a háború elején volt. Egy tapodtat

sem haladt előre. Derék hadvezetősége 
emiatt való fektelen haragjában hetek 
óta ágyuztatja Görc olaszlakta szép 
városát. Azt mondják, hogy tüzérsé
güket e célból százhúsz nehéz ágyú
val erősítették meg. Az olaszok eddigi 
veszteségét félmillióra becsülik. És 
mit nyertek mindezért?

Egyébként az olaszoknak az Ison
zó vonalon ismét nagy vereségben 
volt részük. Nov. 25 én a San-Michele- 
hegy északi lejtőjéig felkapaszkodtak. 
De rosszul jártak. Ott őrködő csapa
taink megtámadták s kemény tusa 
után visszaverték őket.

Egyéb hirek.
A bolgár király eképpen jellemezte 

a bolgár népet:
A bolgár nép paraszt nép és min

den bolgár paraszt született katona, 
aki nemcsak parancsra, hanem lel
kesedéssel harcol, valósággal kedv
telésből. Természetes, hogy ilyen 
körülmények közt az átöröklött ősi 
népszenvedélyek is megelevenednek, 
főként a gyűlölet a szerbek ellen, a 
mely a bolgár katona támadását tü

zeli. Csapatainkat a szó szoros értel
mében erőszakkal kell visszatartani 
a folytonos roham-támadástól, nehogy 
veszteségeink túlságos nagyok legye
nek. A bolgár katona nem akarja 
megvárni a tüzérségi előkészítést, 
mindjárt szeretne szuronnyal menni 
az ellenségre. — Az olaszok sűrűn 
lövöldöznek gyújtóbombákkal Görc 
városára és a folytonos tűzvész any- 
nyira kimerítette az ottani tűzoltóságot, 
hogy már nem bírja a fáradalmakat. 
Görc városa tehát táviratozott több 
városba. így Grácba és Bécsbe is 
tűzoltókért. A gráci tűzoltóság egy 
csapata már útra kelt Görc felé. — 
Kitchener lord tizennyolc főnyi kísé
retével elhagyta Görögországot és 
Rómába utazott, hogy az antant 
balkáni akciójának módozatait itt is 
szóvá tegye.

*
A megelőző közleménybe két érte

lemzavaró sajtó hiba került. A 11. 
sorban „százát“ helyébe „mázát“, a 
36. sorban „veszedelem“ helyébe 
„végveszedelem“ teendő.

A z e g y h á z  k öréb ől.
A hazáért I Koch Henrik, a tolnaváraljai 

, ev. gyülekezet buzgó tanítója, ki a 44. gya
logezred II. századában mint káplár szolgálta 
hazáját, 1915. március 13 án, a Jablonki 816. 
számú magaslatnál, hősi halált halt. Gyüleke
zete elkészíttette szeretett tanítója arcképét 
s azt december 5-én leplezi le. Áldott legyen 
a hazáért hősi halált halt, buzgó tanító em
lékezete I

Hősök emléke. Özv. Sokoray Istvánná 
30 koronát, Gecsei Lajosné 20 koronát ado
mányoztak a tárnokréti ev. gyülekezetnek a 
mostani nagy idők emlékére s férjük nevének 
megörökítéséie. Az áldozatkész cselekedet ön
magát dicséri !

Nagy idők tanúja. Koller György nyug. 
adótárnok, a koronás arany érdemkereszt tu
lajdonosa f. é. nov. 23-án 87 éves korában 
Szentgotthárdon elhunyt. A megboldogult a 
szentgotthárdi missiói egyháznak, melynek 
egyik lelkes alapítója volt, végrendeletileg 
500 korona alapítványt hagyományozott. Ál
dás emlékén 1

Helyreigazítás. Múlt számunkban „Ál
dott megemlékezes“ cim alatt közölt híradá
sunkból tévesen kimaradt Leirer Károlyné 
Kis Margit neve, mit ezennel helyreigazítjuk.

Az őrihodosi evang. népiskola tanulói a 
háborús jótékony célokra 54'71 koronát gyűj
töttek, melyet a következőképpen osztottak 
szét. Gyermekszanatórium egyesületnek 15" 11 
koronát, Gyermekvédő ligának 8 50 koronát, 
Katonák karácsonyára 1110 koronát, Ev. ta
hitok özvegyei és árvái javára 20 koronát.

Milyen dicséretes dolog, mikor az ifjú gyer
mek lélek megtalálja az utat a hazaszeretet és 
áldozatkészség oltárához !

A sárszentlőrinci ev. gyülekezet a 
harmadik hadi kölcsönre 2500 koronát, (a há
romra összesen 12.500 koronát), a pálfai le
ányegyház pedig 1000 koronát jegyzett.

Az acsádi ev. nőegylet a múlt évben 
50 koronát adott katonáink meleg ruhával 
való ellátásához, most pedig 25 koronát ado
mányozott egyik kárpáti falu felépítéséhez. 
Jutalmazza az adakozókat Isten áldasa s lel
kiismeretük tiszta öntudata.

Az őrimagyarósdi evang. nőegylet a 
háború kitörése óta nagy áldozatkészséggel 
teljesíti hazafias kötelességét. A legutóbb is 
több gyűjtést rendezett és pedig a következő 
eredménnyel:

Katonák karácsonyára 85 K, a hadifoglyok
nak meleg ruhával való ellátására ugyancsak 
85 koronát gyűjtött.

Itt említjük meg, hogy a kárpáti falvak 
felépítésére az őrimagyarósdi evang. gyüleke
zet 130 koronát gyűjtött Isten áldása nyu
godjék meg a buzgó adakozókon !

A káldl evang. nőegylet gyűjtése kü
lönböző katonai célokra: Peter Jozsefné, Ma- 
róthy Margit, Péter Jozsefné a vak katonák 
részére 5—5 K, Pordán Julianna, Flider Pálné, 
Varga József, Ihász Antalné, Nagy Jozsefné 
4—4 K, Pordan Juliánná a vak katonák ré
szére 3 K, Prépost Jozsefné, Németh Jozsefné, 
ifj. Sebes'yén Mihályné, Sebestyén Antalné, 
Varga Mihályné, Schvarcz Rudolfné, Flider 
Ferencné, László Istvánná Gyertyános 2—2 
K, Szabó Istvánná, Molnár Istvánná, Bordács

Sámuelné, Rechnitzer Zsigmondné, Horváth 
Jozsefné, Kocsis Eszter, Horváth Lajosné, 
Horváth Istvánná, Magyar Károlyné, Péter 
Ferencné, „Imre Ferencné, Németh Károly 
1 — 1 K. Összesen: 66 K. Ebből a tanítók 
árvái javára 25 K, az elpusztult kárpáti falvak 
fölsegélyezésére 20 K, vak katonák részére 
8 K, a harctéri katonák karácsonyára (közvet
lenül Budapestre) 13 K fordíttatott. Isten 
áldása nyugodjék meg a buzgó egyesületen s 
annak áldozatkész tagjain I

A Luther Naptár. Hetvényi Lajos tanár 
és Scholtz Ödön esperes ebben az évben is 
egy rendkívül értékes, szép naptárral aján
dékozták meg evang. közönségünket. A naptár 
oly gazdag, oly sok szép közlemény, elbeszé
lés, vers, szórakoztató, ismeretterjesztő cikk 
van benn, hogy az ember alig győzi végig 
olvasni. De a szerkesztőknek volt gondjuk arra 
is, hogy a szívet, lelket is gazdagítsák. Ezt 
szolgálják a naptár rendkívül szép elmélkedései. 
Azzal a körülménnyel is számot vetettek a 
szerkesztők, hogy a mostani nehéz időben 
mindenkinek az érdeklődése a nagy világhá
borúra irányul. Ezt az igényt is kielégítik s 
részletes, történelmi adatokkal erősített törté
netét adják az eddigi eseményeknek. A gazdag 
szövegrészt mindenütt szebbnél szebb képek 
ékesítik. Örül az ember, ha végiglapozza. 
Elmondhatjuk, hogy az idei Luther Naptár az 
eddigieknél is szebb és gazdagabb. Ára 70 f, 
de ez a nyújtott gyönyörűségért olyan kevés, 
hogy az ember tulajdonképpen ajándékba kapja 
azt, amit megvett. Nagyon melegen ajánljuk 
ezt a szép naptárt olvasóink figyelmébe. Meg
rendelhető a Luther Naptár kiadóhivatalában, 
Sopron, Paprét 2 sz.
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bronzérmet, összesen 15.543 vitézségi érem 
jutott a honvédségnek.

A magyar nyelv térhódítása. A köz- 
oktatásügyi minisztérium megengedte, hogy a 
prágai kereskedelmi akadémiában a magyar 
nyelvet hetenkint három órában szabad tan
tárgyként tanítsak az intézet harmadik és 
negyedik osztályában.

Miért van sertéshiány Magyarorszá
gon. A Köztelek érdekes cikket olvasunk 
sertéstenyésztésünk fejletlenségéről, és a sok 
adat közül az egyik nagyon találó választ ad 
arra, hogy lulajdonképen miért van sertéshi
ány Magyarországon. A cikkből megtudjuk, 
hogy Németországnak csak közel kétszázezer 
darab kocával van többje, mint nekünk, el
lenben az évi szaporulat 15 millió darabbal 
nagyobb, mert míg nálunk a kocák országos 
átlagban csupán 3'3 darabot malacoznak 
évente , addig a német kocák 12.79 darabot, 
tehát közel négyszerte szaporábbak, mint a 
mieink. A 3.3 darab malac sem egyenértékű 
ugyanannyi német malaccal, mert míg utób
biak tizhónapos korban 100 kilogrammot nyom
nak, addig az ugyanilyen korú mangolica 
malacok semmiesetre sem nyomnak 40 kilo
grammot országos átlagban. A cikk megálla
pítja, hogy a mai husdrágaságnak kirárólag 
sertéseink 3.3-es átlapos szaporulata a kiin
dulási pontja. A sertéstenyésztés tehát helyte
len utakon jár és a cikk megállapítása az, 
hogy tanuljunk a német gazdáktól és kezdjük 
meg a szapora sertések tenyésztését, mert 
különben a mainál kétszerte nagyobb áron se 
jutunk egy gramm sertéshúshoz, akárhogyan 
maximálják is az árakat.

Szerbiai foglyaink kiszabadítása. A 
bolgárok Szerbiába való előrenyomulásuk 
alkalmával Nisben négyszáz osztrák magyar 
hadifogolyra akadtak, akiket a szerbek már 
nem száll ihattak el. Pirotban harminc 
osztrák-magyar hadifogolyra találtak, akik 
egészség dolgában nagyon rossz állapotban 
voltak. Beszélik, hogy a szerbek kegyetlenül 
bántak velük és nem kaptak eleget enni 
és a legnehezebb munkákra szorították 
őket. Többnyire rongyokban lógott le a 
ruhájuk, a cipőjük rongyos volt vagy egy
általán hiányzott A bolgár katonai ható
ságok az osztrák magyar hadifoglyokat 
hazaküldik illetékes helyükre.

A földönfutó oroszok nyomora. A
moszkvai Rós-koje Szlovo szörnyű részle
teket közöl a megszállott területekről el
menekült temérdek ezer meg ezer orosz 
család nyomoráról. Az a bizottság, amely 
a menekültek felsegítésére alakult, nem 
képes feladatának megfelelni, mert nincs 
pénze és a vidéki bizottságok is hiába 
sürgetnek pénzbeli támogatást. A vitebszki 
kormányzóság területéről 400.000 menekült 
vándorol Tver felé Eleséget sehol sem 
kapnak és sehol sem fogadják be őket. A 
szibériai Cseljabinszk városban 5000 me
nekült van hajlék nélkül s a kegyetlen 
hidegben még éjjel is a szabad ég alatt 
tanyáznak.

A japán császárt megkoronázták. A
japán császárt Kiotóban ünnepiesen megkoro
názták. Harmadfél esztendeje ugyan immár, 
hogy Mutusito császár meghalt, de előbb el 
kellett múlnia a császárért és császárnéért 
elrendelt gyászesztendőnek.

Általános védőkötelezettség Kínában. 
Kínában az általános védőkötelezettséget akar
ják megvalósítani. Az erre vonatkozó határo
zatot már majdnem teljesen megszövegezték 
és nemsokára előterjesztik az elnöknek.

Robbanás egy amerikai puskapor
gyárban. A kanadai robbantoszer-gyártelepén 
óriás robbanás öt hatalmas épületet elpusztított.

Hadifogoly katonáinkat elviszik keleti 
Szibériába. Oroszország kiüríti európai 
fogolytáborait, hasonloképen azokat a tá
borhelyeket is, melyek Szibéria nyugati 
és középzö részén vannak s a fogoly katoná
kat mind keleti Szibériába szállítja át.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 712 22 korona.

özv. Sokorai Istvánná Tárnokréti 5 K, 
Rónay B. Gyuláné Őrimagyarósd 2 K, Ko
vács Ferencné Őrimagyarósd X K, Németh 
Sándorné Sobor 1 K, Egy sárvári névtelen 
2 K. Bódogh Jánosné Kőszeg 50 f. 

összesen: 723 72 K.
A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

168.

A resicabányai evangelikus-nőegy-
let f. ho 8-án választmányi gyűlést tartott 
Kubányi Endréné elnök elnöklete alatt. Egy 
háborús vonatkozású bibliai elmélkedés után 
titkár jelentést tett a közgyűlés óta történt 
segélyezésekről, az irat-terjesztésről, a szün
idei kézimunka-iskoláról és a vasárnapi isko
láról, Felolvastatott a Pántyik Betti és Zsófia 
400 koronás alapítvány alapítólevele, melyet 
az ev. egyház utalt át a nóegylethez, egy 
fekete oltár-szőnyeg beszerzésére fog fordit- 
tatni. A kárpáti falvak felsegélyezésére a vá
lasztmány 20 koronát szavazott meg. A nő
egyleti tagok 300 koronán felül adakoztak a 
gyűlés után körözött íven a kárpáti falvak 
felépítésére Végül Szende Nándor titkár isi 
mertette a .Társadalmi Muzeum“ által állami 
támogatással rendezett szociális kurzus tárgyait. 
A kurzus célja a Németországból átvett pro
testáns belmissiói munkának nálunk való meg
valósítása: .diaconissa-intézmény“, melynek 
feladatai: szegény- s beteglátogatás; tanács
adás a nép-betegségek (a tuberkolózis és al- 
kohol-pésztitása) elleni küzdelemre, a csecse
mő halandóság csökkentésére. Ezen célok 
megvalósítására az ev. nőegylet már évek 
előtt elhatározta 1—2 betegápoló diaconissa 
alkalmazását. Diaconissa alapja ez idő szerint 
2889-28 korona.

A büki ág. hitv. ev. gyülekezet 48 
drb. .Egyházi énekes könyvet“ küldött a 
kassai ág. hitv. ev. gyülekezet számára. 
Az adakozók pedig a kővetkezők: Fekete 
Ferenc, Francsics Samu, Balogh József, 
Farkas Elemér leikész, 3—3 drb. Ábrahám 
István, Gyurátz Samu, Németh János, Ta
kács Samu, Ábrahám István, Görbicz Sán
dor, Magvarósy Istvánná, Németh Samuné 
Torkos Elekné, Kocsis János 2—2 drb. 
Fekete Lidi, Takács Jánosné, Németh Pálné, 
Pethő László,Magyarósy Ferencné, Németh 
Gyuláné, Joós János, Kiss György, Dosztál 
Vilmosné, Németh Jánosné, Gyurátz Fe
rencné, Kocsis József, Horváth Józsefné, 
Balogh János, Németh György, Németh 
Józsefné 1—1 drb.

Itthonról.
A harmadik hadlkölcsön. A harmadik 

hadikölcsön jegyzési ideje letelt. Örömmel 
jegyezzük fel, hogy a nemzet minden fia 
megtette kötelességét, úgyhogy a jegyzés szép 
eredménnyel záródott, s megközelíti a 2000 
milliót. Büszkék lehetünk rá 1

A képviselőház ülése. A képviselőház 
november 30-án ülést taitott, melynek egye
düli tárgya a királyi kézirat fölolvasása volt.

Huszonégyezer hadiárva. A hivatalos 
statisztika szerint ez évi szeptember végén 
24.644 magyar hadiárvát számították össze. 
Szegény apátián gyermekek a nemzet gyer
mekei lesznek.

A honvédek tizenötezer vitézségi
érme. A háború kezdetétől november 13-áig 
15.000 vitézségi érem jutott a magyar hon
védeknek. És pedig :

A honvéd gyalogságnál összesen 97 arany, 
1438 I. osztályú, 5047 II osztályú ezüst és 
3876 bronzérmet osztottak ki, tehát összesen 
10.803 ember kapott kitüntetést. A honvéd 
lovasságnál 19-en kaptak arany, 249-en I. 
osztályú, 780 an II osztályú ezüstérmet, 568-an 
pedig bronzérmet, összesen 1600 an A honvéd 
tüzérségnél 7 arany, 125 I. és 499 II osztá
lyú ezüstérmet, továbbá 407 bronzérmet, 
összesen 1308 kitüntetést osztottak ki, a nép
fölkelő alakulatoknál 146 arany, 2222 I. osz
tályú, 7671 II osztályú ezüstérmet és 6110

A n a g y v ilá g b ó l.
Levegőbe repült francia gránátgyár.

Említettük, hogy Parisban egy gránatgyár 
felrobbant. A katasztrófát hir szerint az 
okozta, hogy egy láda gránát kicsúszott 
egy munkás kezéből, aki azt kocsira ak-irta 
rakni. A láda a földre esett és a gránátok 
fölrobbantak. A következő pillanatban két 
újabb explozió történt és a gyár legnagyobb 
része a levegőbe röpült, a többi része a 
lángoknak martalékul esett. A munkások 
és munkásnök égő ruhában menekültek a 
gyárból, legtöbb súlyos égési sebeket szen
vedett. A szomszédos utcára gránátszilán
kok, üvegdarabok és cseréptörmelékek 
hullottak. A robbanás ereje az utcán já ró 
kelő embereket a földhöz vágta. A kár 
rendkívül nagy. A szomszédos házak 500 
méter kerületben megrázkódtak. A Rue 
Tolbiac és a szomszédos utcák olyanok, 
mintha bombázták volna. Sok fát gyökeres
tül kitépett a robbanás ereje és az úttes
teket romok borítják. Egyes házakat ki 
kellett üríteni. A robbanás áldozatai közt 
van néhány katona is, akik a gyár előtt 
őrszolgálatot teljesítettek.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Greiner D.-zsö emlékére 20 K, A káldi nő
egylet gyűjtéséből 20 K.

Vak katonák részére befolyt: A káldi 
nőegylet gyűjtéséből 8 K.

O l v a s s á t o k  a  b i b l i á t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kínos.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

Dec. 5. vasárnap. Zsoltár 83.
„ 6. hétfő, Jeremiás 31.
, 7. kedd, ,  32.
„ 8. szerda, „ 33.
„ 9. csütört., ,  35.
„ 10. péntek, „ 36.
,  11. szombat. Zsoltár 29.

Weliisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthardon egy gépmester 

tanuló felvétetik.

Nyomatott Weliisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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T7e pazaroljátok!...
Van-e még könnyetek ? . . .
Isten látogatta fiafosztott anyák,
Korai özvegyek,
Várt nászból örökre tán kiesett arák, 
Van-e még könnyetek?

Ne pazaroljátok ! . . .
A leggyötróbb keserv izzó nyárközepe 
Csak eztán jő  rátok !
Jaj lesz, kinek akkor nem tud sirni szeme ! 
Ne pazaroljátok ! . . .

Vissza ha majd jönnek ! . . .
Ha majd itt is, o tt is bút, bajt, sok szoron- 
Örömborba ölnek . . . [gást
Örömcsókok pírja űz fakó borongást. 
Amikor majd jönnek ! . . .

Csak a mienk nem jő  ! . . .
Csak a mi arcunkról nem fo g  tovaszállni 
Az a sötét felhő . .
Csak nekünk nem lesz kit kiskapuba várni. 
A mi hősünk nem jő  ! . . .

Az markol majd szivet! . . .
Jaj lesz, kinek akkor nem tud sirni szeme ! 
Földkéreg is reped,
Ha esőt nem hullat rá a nyár közepe. . . 
Az markol majd szivet ! . . .

Ne pazaroljátok ! . . . BOHÁR LÁSZLÓ.

Az üdvösség tavaszának 
előhírnökei.

Irta: Szabó István.
(Folyt.)

Hatalmas előhírnöke Krisztus meg
jelenésének az ó szövetség kimagasló 
egyénisége Mózes. Sanyargatott honfi
társait kivezeti az egyptomi rabszolga
ságból s a tiz parancsolattal kikövezi 
az üdvösség tavaszához vezérlő utat. 
Figyelemre méltók: Jósua, a győzte
sen küzdő hadvezér, az ígéret föld
jének dicső elfoglalója; a népnek bé
kében háborúban lelkes védelmezői: 
a bírák; ugyszinte azok a buzgó 
tanítók, kiknek bölcs tanácsai, intései, 
mindmegannyi drágabecsü gyöngy
szemek sorakoznak egymásmellé, 
szentkönyvünk ószövetségi részében. 
És ha az Istenfélő Dávid királyra 
tekintünk, ki örömében-bánatában az 
Urat keresi s reá hagyja minden út
ját (37. zsoltár 5.), kinek képzeleté
ben oly élénken él az eljövendő Mes
siásnak fenséges (2. zsoltár) szenvedő 
és diadalmaskodó, (22. zsolt.), vala
mint megdicsőült (110 zsolt.) alakja, 
és ha nem feledjük, hogy Salamon

az ő dicsőséges uralkodását azzal 
kezdi meg, hogy a Mória hegyén 
templomot emel Istennek dicsőségére, 
úgy ezeket is be kell soroznunk ama 
kiváló férfiak közé, kik az üdvösség 
tavaszának hirdetésében fontos sze
repet játszottak.

Mégis legsajátosabb előhírnökei az 
üdvösség tavaszának & próféták. Kik 
voltak ezek ? Emberek mint mi, de 
lelkűkben az isteni lélek különös szik
rája égett. A földön éltek, de lelkűk 
az égben járt. Nem a saját akara
tukból léptek az Urnák szolgálatába, 
maga az Úr hívta el s bízta meg 
őket akaratának hirdetésével s éppen 
ezért nem is a saját gondolataikat 
szólták, hanem azt, amit Isten lel
kűkbe adott. Nem a származás az a 
mérőfok, amely képessé teszi őket 
dicső hivatásuk betöltésére, a képzett
ség se elengedhetlen előfeltétele an
nak, hogy az Urnák szolgálatába 
szegődjenek, hiszen a legtöbben ala
csony, igénytelen sorsból, egyszerű 
életkörülmények közül kerülnek erre 
a magas isteni polcra: Elizeust pl. 
az ekeszarva, Ám őst nyája mellől 
szólítja el az Úr. Nem a származá
suk, nem a képzettségük képe-



1?0. HARANGSZÓ. 1915. december 12.

siti őket a prófétai tisztség válla
lására, hanem a szó nemes értelmé
ben vett lelki míveltség: a csodás 
ragaszkodás, amellyel lelkűk Istennek 
mennyei dolgain csüng; az Istenbe 
vetett tántoríthatatlan hit, mely sok
kal fogékonyabb talajra talál a sze
gény nép egyszerű gyermekében, 
mint a pompa és gazdagság közt fel- 
növekedett főúri sarj büszke szivében.

A próféták az üdvösségre kivá
lasztott zsidó nép fiai sorából ke
rültek ki. Abban az időben éltek, ami
dőn Izrael népe szép hazájában: 
Kanaán földjén, elfelejtette Isten nevelő 
intézkedéseit: az örömet s azt a 
sok megpróbáltatást, szenvedést, — 
amit főkép akkor szenvedett, amidőn 
idegen népek fogságába jutott. A 
hosszú várakozás alatt messiási re
ményét felada, letért az igazság út
járól s bálványimádásra s erkölcste
len életre adta magát. A próféták 
lelkűkkel látva a szomorú jövőt, mely 
az istentelenekre vár, feladatukká tet
ték a szomorú viszonyok megváltoz
tatását. Az említett kettős szempont
ból működésűk is kettős irányú: 
egyfelől egészséges valláserkölcsi élet 
megteremtése által tartalmas jelen 
megalkotása, másfelől a jövő homá
lyos képének kifestése, kiszinezése. 
S e kettős célhoz két utat választa
nak: 1. tanítanak, 2. megjósolják a 
Messiásnak közeli eljövetelét.

Tam7ásf<&mezején számtalan szebb
nél szebb virág nyílott. Nekünk 
ezen rövid fejtegetés keretében nincs 
időnk arra, hogy külön-külön meg
álljunk minden egyes virág mellett s 
ismertessük azokat. Mi csak a ne- 
vezetessebb fajú virágokat akarjuk 
összeszedni s csokorba fűzni.

A próféták tanításának középpont
jában Istennek imádsága áll, s külö
nös, hogy ők, akik kivétel nélkül a 
zsidó nép szülöttei s mind ilyenek a 
ceremoniális zsidó kultus hatása alatt 
nőttek fel, tanításaikban már az evan- 
geliom felé hajló felfogást mutatnak. 
Sőt tanaikat sok helyütt tiszta evan- 
geliomi szellem lengi át. Jól tudjuk, 
hogy a zsidók isteni tiszteletének fő
alkotó részét az engesztelő áldozatok 
képezték s íme, ők kikelnek az áldo
zatok ellen. A külső isteni tisztele
tet, mint magában értéktelen cseleke
detet elvetik s Istennek belső imádását 
hangsúlyozzák. Az áldozat helyébe oda 
állítják Istennek kiengesztelésre szol
gáló eszközül a szeretet gyakorlását. 
Nem az áldozati oltárok füstje, ha
nem a jó cselekedetek hoznak bün- 
bocsánatot. Ne bízzatok hazugság
ban mondván: „ Az Urnák temploma,

az Urnák temploma ez, hanem in
kább valóban jobbítsátok meg a ti 
utaitokat és cselekedeteiteket és igaz 
ítéleteket tegyetek az emberek között“ 
mondja Jeremiás próféta. (7, 4.). 
Ezsaias könyvének első része 11. 
versében ezt olvassuk: „Mit teszek 
én a ti sok áldozataitokkal ? azt mondja 
az Úr, — a kosoknak egészen meg
égett áldozatokkal és a hizlalt bar
moknak kövéreivel teljes vagyok és 
a tulkoknak, bárányoknak, bakoknak 
vérekben nem gyönyörködöm. “ Ugyan
csak e szakasz egyik (16.) versében 
ezt olvassuk: Mosódjatok, meg, tisz
tuljatok meg, vigyétek el az én sze
meim elől a ti cselekedeteitek gonosz
ságát.“ Mikeás próféta pedig így ir: 
Mivel menjek eleibe az Urnák? Mi 
módon alázzam meg magamat a fel
séges Isten előtt ? Avagy egészen égő 
áldozatokkal menjek-e eleibe ? Avagy 
esztendős borjukkal-e ? Vájjon kedvet 
találnám-e az Urnák ezer kosokkal ? 
10 ezer olaj forrásból költ olajjal? 
Vájjon adjam-e első szülöttemet bű
neim bocsánatáért ? az én méhemnek 
gyümölcsét az én lelkem gonoszságá
nak váltságáért ? Oh ember, megmon
dotta neked az Isten, mi legyen a 
jó és mit kiván az Úr te tőled egye
bet, hanem hogy igazságot cseleked
jél, szeressed az irgalmasságot és 
hogy megalázzad magadat és hogy 
a te Isteneddel alázatosan járj.“ (Mi
keás 6, 7—8.)

Kárhoztatják a próféták a bálvány
imádást. Ezekiel könyve 8. részében 
hatalmas dorgáló beszédet mond azok 
ellen, akik a bálványoknak, pogány 
istennek hódolnak. Habakuk pedig 
a pogány kaldeusokra mutatva, ezek
kel a szavakkal ostorozza a bálvány
imádást: Mit használ néked a fara
gott kép, ha annak faragója kifaragta 
azt, vagy az öntött kép, mely hazug
ságra tanít, mivelhogy bízik annak 
faragója az ő csinálmányában, hogy 
néma bálványokat csináljon ? Jaj, aki 
a fának ezt mondja: Serkenj feli és 
a néma kőnek: Ébredj fel 1 íme be
borította arannyal és ezüsttel, de 
semmi lélek nincsen benne. (Haba
kuk 2, 18.) (Folytatjuk.)

Tábori levél,
Oroszország, 1915. nov. hó.

Halottak napján odahaza kimen
tünk akácfákkal szegélyezett temető
kertünkbe, ott néhány kapavágással 
széppé tettük szeretteink nyugvóhe
lyét, a múlt év elavult, elhervadt 
koszorúját újjal cseréltük fel. Ugyan- ’

azt cselekedtük orosz földön. Több 
i mint egy hónapig egy helyen tartó 
I elkeseredett harcok hőseinek sírjait 

is széppé varázsoltuk, nyírfakorláttal 
körülvettük, emléktáblát emeltünk. 
Halottak napján pedig elmentünk hoz
zájuk s megkoszorúztuk fejfáikat. 
Tartozó kötelességünknek tettünk 
eleget, épúgy, mint, amikor odahaza 
a hálás kegyelet kedveseink sírjához 
vezeti lépteinket. Ők is a mieink vol
tak, jóban-rosszban osztálytársaink, 
gyermekei annak a nagy családnak, 
amelyet nemzetnek nevezünk. Nem 
virágokból fontuk meg halottainknak 
koszorúnkat. Itt, ahol lövészárkok 
szántanak mély barázdákat erdőn és 
mezőn, ahol harci paripák, ezer és 
ezer harcos tarol le mindent — nem 
nyílik virág. Kimentünk a mellettünk 
elterülő végtelen nagy erdőségbe, 
fenyő és cserfa galyakat téptünk és 
azokat fontuk meg koszorúnak. En
nek az erdőnek egy részéből űzték 
el a mieink az ellenséget néhány 
héttel ezelőtt. Úgyhogy van katonai 
temetőnk halottjai között olyan, aki
nek sírjára koszorúként került annak 
a fának lombozata, amely alatt oltal
mat keresett védtelen életének; azok 
az immár elsárgult levelek ölelik kö
rül sírkeresztjét.

Hőseink megkoszorúzása ünnepély 
keretében történt. A természet is 
gyászolt. Száraz, holt-levelek az ága
kon. A természet élete is csupán 
emlékezés; emlékezés a tavaszra, a 
színre, ép olyan, mint szerény ünne
pünk.

Elgondolkodó lélekkel álltuk körül 
hőseink sírjait, Kath. kollegám beszélt 
a holtakról. Előttem pedig, mint az 
esemény néma szemlélője előtt elvo
nult az odahaza temetőket látogató 
gyászruhás sereg fekete s megható 
tömege, akik révetegen tekintenek szer
teszét, keresnek valamit, keresnek 
valakit, keresnek egy sírt, egy fejfát, 
egy göröngyöt, egy hantot, keresnek 
és nem találnak. Körüljárnak a néma 
sírok között, keresnek egy helyet, 
amelyben életük, boldogságuk, re
ménységük, vidámságuk, kenyérke
resőjük pihen — és nem találják. 
Idegen földbe, messze-messze, talán 
jeltelen, talán egy ilyen tömeg teme
tőben pihen az, aki nekik mindenük 
volt. Lehet, hogy éppen mi álljuk 
körül a fel nem talált sírt s mi kül
dünk szívből jövő, hangtalan imát a 
Mindenható trónusához.

Mennyi örömöt, reményt, boldogsá
got, sóhajt, könnyet takarnak eme 
idegen földön domborodó sírhantok I 
Búsan, levertén, vigasztalanul kellene
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elhagyni hős testvéreim sírjait, ha a 
feltámadás napja nem világítaná meg 
sírkeresztjeiket; ha nem látnám a 
fejfák között Üdvözítőnk fenséges 
alakját, ajkain a vigasztadó, könnye
ket letörlő szavakkal: ,Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki én ben
nem hiszen, ha meghal is él!“ Nem 
a földé, nem az enyészeté az itt nyugvó 
sok hős, hanem továbbra is a mieink 
maradnak. Akiknek sírjai felett egy 
nemzet gyászol, azok nem haltak 
meg, hanem csak tisztább világba 
jutottak, ahol édes lesz a találkozás, 
boldog lesz a viszontlátás!

A halottaktól elmentünk az élők
höz. Azoktól, akik már befejezték 
dicsőségteljes életüket, elmentünk a- 
zokhoz, akik még folytatják harcai
kat. A halottak napját követő napokban 
ref. lelkésztársammal a hadosztá
lyunk kötelékébe tartozó veszprémi 
31. honvédgyalogezredet látogattuk 
meg. Amikor néhány száz lépés vá
lasztott el az ezredparancsnokságtól 
kakas kukorékolást hallunk. Egy pil
lanatra zavarba jöttünk.

Nem-e az édes otthon nyájas ud
varába érkeztünk? A közelünkben 
eldördülő nehéz tarack azonban ha
marosan felébresztett zavarunkból. 
Majd a parancsnokság halálraítéltjei 
jelentkeztek. Tyúkok, kacsák s a 
kis „manci,“ egy bájos malac, 
az ezredparancsnokság dédelgetett 
kedvence. A kis manci most már 
árva, pajtása tálba került ebédünk 
alkalmával. Mindenek előtt az ezred 
I. zászlóaljának segédtisztjét, László 
evang. tanítót, akit békében is is
mertem, kerestük fel. Lépcső szerű 
lejárat vezetett földalatti lakásába. 
Szobájának padlója is van, szétsze
dett municiós láda deszkái. Bútora is 
van, egy asztal, két pad, egy nyoszolya 
a volhyniai erdőség fáiból összetá
kolva. A szoba egyik sarka adja a 
meleget; ott ég a tűz, nem kályhá
ban, hanem szabadon, aminőt a gu
lyás gyerekek szoktak rakni a réten, 
amikor már elcsenték a szomszéd 
kukoricásból a sütnivalót. A ház ol
dalfala, vagyis a föld ki van lyu
kasztva s ez a kémény. A tűz mel
lett ott ül egy honvéd, egyik kezé
vel rakja a tűzet, a másikkal tele
fonkagylót szorít a füléhez, várja az

ezredparancsnokságtól,illetve az egyes 
századoktól érkező híreket. Rövid fél
órát időztünk a hadiszobában.

Ismerőseim lakásától mára csak 
kilométernyire volt a rajvonal. Mes
terien kiépítetett fedezékekben, ahol 
kevésbé volt veszélyes ezeken kí
vül majd három órát bolyongtunk. 
A fedezékekből futó árkok vezetnek 
a második védelmi vonalba, előtte 
pedig húzódik véges-végig a nyolc
soros drótakadály. Honvédeinket jó 
hangulatba találtuk; meglátszott, hogy 
megvannak elégedve kényelmes állá
saikkal, amelyeket fűteni is lehet. 
Derék honvédeink, minő jó anyag
ból valók vagytok I márig is nóta fakad 
ajkaitokon. Fiatal az egyik, „üde pi
ros arcán, mintha ott ülne még édes 
anyja könnye, édes anyja csókja;“ 
öreg a másik, akinek az arcára a 
gondok, az évek mély barázdákat 
szántottak. Az egyik fedezékben két 
katona aludt jóizüen. Ágyaik a fede
zéknek lépcsőszerüen kivágott része, 
fejpárnájuk puha, zöld moha, taka
rójuk katonaköpenyegük s pokrócuk, 
amelybe fejüket is behúzzák. Puskájuk 
a felettük levő lőrésbe van beillesztve.

Egy marcona katonát szólítok meg. 
Megkérdezem tőle: van-e családja, 
gyermekei s tud-e róluk? A választ 
a szemeiben csillogó könnyek adják 
meg legelőbb, ő , aki nem rémült 
meg semmitől, ezer veszéllyel küzdött 
a Kárpátokban az orosz ellenséggel, 
most ellágyul. Haza gondol s durva 
kemény arcán két gyöngy gurul végig.

Az ellenség abbahagyta múlt hó
napi kemény támadásait. Csend és 
nyugalom fekszik a tájra. Csupán elő
őrsi harcok folynak. Este volt már, 
amikor visszatértünk állomáshelyünk
re, a front mögötti legközelebb eső 
faluba, ahol ama szerencsés helyzet
ben vagyunk, hogy házban lakha
tunk. Mielőtt elaludtam volna, rövid 
fohászban kértem a jó Istent, hogy 
védje, oltalmazza, erősítse honvéde
inket, vezesse őket vissza az elár
vult családi tűzhelyhez; hogy osz
lassa el a háború sötét fellegeit és 
hozza el a béke verőfényes, új éltet 
adó napját. S tudván, hogy az Isten 
meghallgatja gyermekei imáját, a 
messze idegenben álmom édes volt.

Bojtos László ev. táb. lelkész.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizedik fejezet.

Csöndes házak között.
Foly t. 21.

Otthon a faluban látszólag minden 
a régiben maradt. Legfeljebb a sza
bad téren terpeszkedő nagy hársfa 
alatt verődött össze kisebb számban 
a fiatalság. A gazdasági udvarokon 
meg a földeken hiányzott a fiatalja. 
De azért jól megvoltak, hiszen a 
munka nehezebb részén már átestek.

Détután öt óra tájban benépesedett 
az egyébként csöndes utca. Kapufát 
támogató asszonynép állt ki a ház 
elé s nagy várakozással tekintgetett 
az országút irányában. Ilyenkor jött 
nagy zörgéssel és csilingelőssel a 
szomszéd városkából a posta. Bezzeg 
sokat késett. Bőven jutott idő az 
újságban olvasott események letár- 
gyalására. Mikor azután nagy ostor- 
pattintgatás között hazakormányozta 
Pista gyerek a kis szekeret, akkor 
valóságos népvándorlás indult meg 
a posta felé. Hiszen máskor is nagyra 
traksálták ezt a közhasznú intézményt, 
hanem ekkora becsülete mégsem volt 
sohasem. Boldogan futott haza, aki 
rózsaszínű kártyát kapott. De bizony 
szava veszett annak, aki nap-nap 
után hiába kérdezgette a postás- 
kisasszonytól :

— Ugyan, lelkem, kisasszonykám, 
nyúljon csak mégegyszer abba a 
zsákocskába, hátha véletlenül az én 
levelem benne maradt. Kell, hogy 
Írjon a fiam, bizony kell 1. . .  Három 
hete hirt sem adott magáról I. . .

özvegy Szabó Jánosné is minden
nap magára veti kopottas nagyken
dőjét s szélben, esőben megy a pós- 
tára. Ritkán kap ugyan levelet, de 
azért ki tudja, hátha jön valami s 
így egy órával előbb kapja meg. 
Mikor hazamenet elmegy Farkas 
Gergelyék rangos portája előtt, min
dig ott ül az ablakban Ilonka. Most 
is olyan szép, mint azelőtt, csak egy 
árnyalattal halványabb az arca, mint 
annnakelőtte volt. Szabóné csöndesen 
int fejével, vagy előre felé, vagy ol
dal felé. De a leány nem is a fejét, 
hanem csak a szemét nézi, s ha azt

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
fordnljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 56

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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olvassa ki belőle, hogy jött izenet 
a táborból, akkor egy pár perc múlva 
megkopogtatja a csapott tetejű, kis 
viskó ajtaját. Akkor azután egy pár
szor elolvassa a Szabó néni, meg az 
Ilonka külön-külön. Azután két kézre 
fogják azt a kicsiny kártyát, össze
dugják a fejüket, úgy olvassák együt
tesen. Óh, hogy milyen különös is 
az a messziről jött üzenet, csak pár 
sor az egész, abban sincs semmise, 
mégis úgy meg lehet könnyezniI. . .

Most már olyan lázba estek az 
emberek a tábori levelezőlapok miatt, 
hogy még Farkas Tamás is saját 
úri személyében feljár a póstára. 
Igaz ugyan, hogy múltkor majdnem 
botrány lett a dologból. Az egyik 
vakmerő zsellérember ártatlan képpel 
azt kérdezte, hogy az Andris úrfi 
vájjon már hosszú karddal üti-e az 
ellenséget ? Majdnem, hogy végigvert 
a gúnyolódón.

Hanem mintha a vasárnapoknak 
is más lenne a formájuk. A harang 
is lassabban, komolyabban csendül s 
beszédeseben száll végig az egyszerű 
falusi házak közt. Máskor könnyen 
lerázta az ember: jól van, jól I majd 
jövő vasárnap, most más dolgom van I 
Most azonban olyan zengőn szól, 
mintha az ércnyelvek nem is a ha
rang falát, hanem az emberek szívét 
ütögetnék. Hogy is lehelne bedugni 
a fülét a hivogató hang elől 1 Hamar 
összekészül mindenki s azt mondja: 
megyek már ! megyek m ár!

Hanem az is bizonyos, hogy so
hase ültek olyan csodálatos érzéssel 
a templompadokban, mint most. Még 
az Isten igéje is máskép zúg. Talán 
nem is egyszerű szó az, hanem va
lami messzeérő erős kar, mely be- 
lényul az emberek leikébe, bekötöz- 
geti sebeinket, s megrázza lelkiisme
retünket. Sokszor égő szemekkel 
néznek a prédikáló tisztelendő urra, 
míg egyszer csak kicsordul a könnyük. 
Pedig, jaj, ha egyszer megnyílik 
annak a rejtett pataknak a forrása, 
akkor olyan bőven csurdogál, mint 
az öreg hegy mohás kövei közül 
alászivárgó, ezüstös erecske. Kijövei
kor az ismerősök összedugják a fe
jüket :

Na lássa, még a hithetetlen Fülöp 
Ferencék is leereszkednek az Úrhoz!...

— Le bizony, de csak ha korbá
csot éreznek I

— Hát azt látta-e hogy a büszke 
Fekete Jánosnét hogyan rázta a zo
kogás ?

Van oka rá, két fia van oda 1
Egyik vasárnapi istentisztelet után 

a tisztelendő úr ott marasztotta a

gyülekezet férfi tagjait. Komoly szó
val megemlékezett a rettenetes világ
háborúról, mely olyan nagy erőpróba 
elé állítja nemzetünket s mindannyi
unk vállára olyan nehéz kötelessége
ket helyez. Súlyos keresztet hordoz
nak különösen azok, kik kedveseiket, 
férjüket, apjukat, családfentartójukat 
adták oda. Nem elég, hogy ezekben 
a hajlékokban fájdalom marcangolja 
a szívet, még a gond is egy asztal
hoz ül az itthonmaradtakkal. A sze
gény asszonnyal, gyerekekkel együtt 
a gond, a nehéz szükség merít a 
tálba. Ki szerez kenyeret ? Ki hoz 
tüzelőfát? Ki ad téliruhát? Ki mun
kálja meg a parlagon heverő földeket!

Az emberek szemében csillogni 
kezd a könny. Szótlanul helyeselnek 
a fejek: bizony úgy van I Nehéz 
idő ezl

A tisztelendő úr pedig kérő hangon 
így folytatja:

Szeretett híveim, a jó Isten minden 
rosszban jót és áldást rejtett. Ezt a 
borzasztó világháborút is javunkra 
fordíthatjuk, ha megértjük belőle az 
Isten beszédét, mellyel testvéri sze- 
retetre int bennünket. Arra kérlek 
mindnyájótokat: legyetek ezekben a 
szomorú időkben egymásnak testvé
rei. Felejtsétek el a múltat, temessé
tek el a haragot, némítsátok el a 
gyűlöletet. Ne legyen különbség sze
gény, gazdag, pór és nemes közt, 
legyetek testvérek, kik ugyanannak 
az Istennek megsegítő kegyelmét kö- 
nyörgitek s ugyanannak a Krisztus
nak megváltó hatalmában bíztok.

Néhány arcon nagy hirtelen valami 
különös hidegség ömlött el. Az ajak 
szélén megmerevedik egy-egy vonás. 
A beszélő lelkészről lassan az ablak 
felé fordulnak a fejek.

A lelkész észreveszi a változást, 
de azért folytatja.

— Az e}ső keresztyén gyülekezet
ről olvassuk a szentirásban, hogy 
„a sokaságnak, mely hitt vala, szivük, 
lelkűk egy vala.“ Nektek is csak ak
kor lesz egy szívetek, lelketek, ha 
igazán hisztek.

— „És senki semmi marháját nem 
mondja vala a magáénak, hanem 
mindenük közös vala.“

— Mert közöttük senki nem vala 
szűkölködő, mert valakik mezőket, 
vagy házakat bírnak vala, eladván 
azokat, az eladott marhának árát elő
hozzák vala.“

— így olvassuk az Apostolok cse
lekedeteiről írott könyv 4-ik fejezeté
ben. És én arra kérlek titeket, szere
tett híveim, így éljetek. Azt indítvá
nyozom : tegyük gyülekezetünket egy

nagy családdá. Testvérek legyünk 
mindannyian s igaz testvéri szeretet
tel támogassuk egymást. Küldjünk 
ki egy bizottságot, mely mindenben 
intézkedik. Akárkinek, akármire van 
szüksége, ehez a bizottsághoz fordul 
s majd az gondoskodik anyagi segít
ségről, munkaerőről és mindenről, 
amire az embernek szüksége lehet.

— Hát én ezt akartam elmondani.
Egy pillanatra csönd támadt a

templomban. Még annak a kis ma
dárnak a kopácsolását is meg lehetett 
hallani, mely a templom melletti nagy 
fa vastag ágait kopogtatta végig. Az 
őszi napsugár besurrant az ablakon 
s világosságba vonta az oltárkép imád
kozó Krisztusát.

— Jó lenne! Bizony jó lenne !
— Szép is lenne I
— Ez lenne az igazán helyes I — 

mondogatták a hátsó padsorokban az 
emberek.

De a nemesi pártiak összenéztek 
s abban a minutumban megvolt a 
határozat.

P'arkas Gergely tisztességadással 
így szólt: — megszívleljük mindnyá
jan a tisztelendő úr szép intelmeit, 
de azért, azt hiszem, bizottságot még 
se küldjünk ki. Megleszünk mi anél
kül is I

— Meg, meg I Jobb lesz anélkül!
— Legalább nem veszünk össze! 

— jegyezte meg oldalt egy őszinte 
ember.

Mikor maguk mögött hagyták a 
templomot, Farkas Gergely csöndesen 
odaszólt öccsének: — persze kellene 
a koldusnépnek a béreseink, meg a 
cselédeink segítsége, meg kellene a 
pénzünk ! Abból hát nem esznek! . . .  
Mindenki boldoguljon, ahogy tud!

— Persze, hogy persze 1. . .  hagyta
helyben Tamás úr. Folytatjuk.

Tanítók árváiért!
Ne mondja senkise, hogy kihalt 

az emberek szivéből a szeretet me
legsége s az áldozatkészség ereje I 
Negyedik hónapja gyűjtögetjük a fil
léreket a mi szegény tanító-árváink 
javára, s nem volt hét, nem volt nap, 
mely kisebb nagyobb összeget ne 
hozott volna erre a szent célra.

Pedig honnan érkeznek ezek az 
adományok? Szegény gyülekezetek
ből, melyek nem dúskálnak az anya
giakban. Üggyel-bajjal élnek, gyöt
rődnek a sok kiadással, és mégis 
megérzik a nagy kötelességet, hogy 
itt adni kell, mert nem ennél a tétel
nél kell takarékoskodni I, , ,  Azután
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jönnek az adományok a mi derék, 
fáradhatatlan munkásságu nőegylete
inktől. Milyen sokat adakoztak már 
eddig is ! És ime, nem fáradtak bele, 
mert ők is érzik, hogy ez kötelesség I 
Ugyanezt érzik azok a jólelkü test
véreink, kik kisebb nagyobb adomá
nyukat elküldik.

És helyesen érzik I Mert ez az ada
kozás mindnyájunk kötelessége I Egy
házunk egész fejlődése elválasztha
tatlan az iskolától. Jövendő munkánk
hoz is ez a mi veteményes kertünk. 
Óh gondoljunk erre, gondoljunk a 
hálára, kegyeletre, amivel a mi derék, 
buzgó ev. tanítótestületünknek tarto
zunk s adjunk szívünk érzelmének 
úgy kifejezést, mint ahogy arra a 
nehéz idő kötelez.

A múlt héten a magvarszombathelyi 
gyülekezet 126'60 K. az ev. elemi és 
polg. leányisk. növ. Bpest 100 K, a 
ruszti isk. gyermekek 58'50 K kitevő 
gyűjtése nyitja meg a sort.

Isten áldását kérjük minden adako
zóra és minden adományra!

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
A magyarszombathelyi ev. gyüle

kezet gyűjtése . . . . 126 68 K
Evang. elemi és polgári leányiskolái

növendékei Budapest . . . 100'— ,
A ruszti iskolás gyerm. gyűjtése 58 50 ,
Ev. nőegylet Ostffyasszonyfa . 50'— ,
Kemenespállai ev. gyűl. gyűjtése 13'50 ,
Madár Mátyás ev. leik Felpécz . 10-— „
Németh Gyula ev. leik. Szekszárd 10 — „ 
Éder József ev. leik. Nemescsó . 10’— „
N. N., Váczszentlészló . . . 10'— ,
Széles Gyuláné tan. neje Kőszeg-

d o r o s z l ó .................................8'— ,
özv. Pálfy Lászlóné Vönöczk . 7'80 „
A ruszti iskolai perselyből . . 5'40 „
A szekszárdi missiói egyház adom. 5'— , 
ifj. Búza József tanuló gyűjtése

Szombathely . . . .  4-40 „
Badics Ádámné tan. neje Nemescsó 4‘— „ 
Sándor Endréné Keszthely . . 3'— „
Hetyéssy Margit Rábabogyoszló . 3-— „
Fazék Lajosné Felpécz . . . 2'— „
Pölöskey Miklósáé Felpécz . . 2-— „
Kiss Sándor Alsóság . . . 2"— „
Varga János Czák . . . .  2'— „
Egy névtelen asszony Sajógömör 2 — , 
Mészáros Sándorné Pápa . . 2-— „
Két sárvári iskolás gyermek . . 1'40 „
Berky Sándorné Felsőireg . . —'50 „

A lapunk múlt számaiban közölt adakozá
sok részletes kimutatása:

Lapunk 17-ik számában volt kimutatva a 
nemeskéri gyűl. gyűjtése, 35 K. ehhez ada
koztak : Nemeskéri ev. összgyülekezet 10 K, 
Nemeskéri ev. nőegylet 10 K, Berecz Gábor 
lelkész 10 K, Hajas Gyula tanító 5 K. össze
sen 35 K.

A magyarszombathelyi gyülekezetből a 
következők adakoztak: Esterházy Béla gr. 
20 K, Czigány Gyula, Molnár Gyula lk. 10—10 
K, Haftl Dezső dr.,. Haiti Olga 5—5 K, Kar- 
lovitz Margit, Boór Lajos, Szekér József, 3—3 
K, Sebes Frigyesné, Lebenyei János, Kiss 
Margit, B.-Kovács Mihály, Bagó Mihály, Tóth 
Péter, B. Kovács József, Weltner Lázár, M.

Kovács István, Bécsi Mihály, Kovács Márton, 
Németh A. József, ilj. Letenyei Mihály, özv. 
V. Kovács Jánosné, Magyar János, Borsos 
István, Németh János 2—2 K, Kovács Mihály 
öreg í "20 K, Lóránt József, Gede Kálmán, 
Papp György, Szabó János, Varga M. Mihály, 
S Kovács Péter, Hirschler Sándor, Letenyei 
Mihály a., Letenyei Pál, Koch István, Farkas 
István, Varga Péter, K. Varga József, Bene
dek Ignácné, Farkas Pál 1—1 K, ifj. Maracskó 
Istvánná, Raba Lajos 40—40 f, Kállai István 
28 f, ifj. Magyar János, S. Kovács Istvánná, 
20—20 f. Ászár adománya 2 K.

Bakonybánkról a következők adományoz
tak : Hunkár Dénesné, Hunkár Antalné, Stróbl 
Zoltán, Heimler Gyula, Stefani Mihály tanító 
2—2 K, Link József 1 K, Szarka István, 
Molnár János, Bécsi Mihály 50—50 f, Pethő 
István, Bécsi János, Horváth Pál, Orbán Sán
dor 40—40 f, Rácz Lajos 30 f, Szarka La
josné, Csiri Józsefné, Bécsi Györgyné 20—20 f. 
Összesen 126 68 K.

A sopronnémeti-i evang. gyülekezet gyűj
tése : Farkas György nyug. tanító, Mesterházy 
Károly 10—10 K, Szabó István 4 K, Kiss 
Sándor 2 K, ifj. Lukácsy Sándorné, Guóth 
Lajos, id. Lukácsy Sándorné, Németh Béláné, 
ifj. Sárosy Józsefné, Simon Pál, Egy névtelen 
1 — 1 K, Széles Imre 60 f, id. Németh József 
50 f, Stern Farkas 40 1, Gönye Lajosné, 
Bojtos József, Németh Sándorné, özv. Bentsik 
Istvánná 30—30 f, Nagy Bálint 22 f, Nagy 
János, Török Ferencné, Szilvásy Dénes, Pén
zes Bálint, ifj. Németh József, Tompos Lajos, 
Kovács Ferenc, Kovács Sándor, Horváth Jó
zsef, Varga Samuné, Lukácsy József kovács, 
Tóth Györgyné 20—20 f, Bereczky József, 
Szabó Sándorné, özv. Gecsei Jánosné, Hor
váth Károlyné 10—10 f Összesen 38'72 K. 
Ezen összeget gyűjtötte Németh Eszter és
Horváth Lina.
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk

v o l t : .......................... 338715  K
Mostani gyűjtésünk. 343’18 K
Eddig befolyt . 3730‘33 K

A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Hősök sírja.
Messze, messze innen, a Kárpátok tövén, 
Nyugszik hat hős honvéd közös sírnak ölén. 
Ott estek el mind, egy véres ütközetben, 
Amidőn hazánkra tört az ádáz ellen.

Valamennyi bátor, hős dalia vala,
A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia. 
Dúló harcok után, nyugosznak most csönd- 
S álmuk zavartalan a hazai földben. [ben,

És e hősök sirja nem marad jeltelen,
Egy gyászos anya ott naponkint megjelen ; 
S kegyelet virágát letéve a sirra,
Térdeire borúi s imádkozik sírva.

Imádkozik értük, kik pihennek alant,
Kiken itt domborul a véráztatta hant : 
Majd elszárnyal lelke távol tájak felé,
Hol egyetlen fia hős halálát leié.

Óh, reá nem borul az édes hon hantja 1 
Idegen az a föld, amely őt takarja.
És vájjon nyilik-e egy virágszál sirján, 
Vagy tán elhagyatva áll magában árván?...

Ne bánd, te bús anya, bárhol pihen fiad, 
Hazáért halt meg ő . . .  és a haza — szabad 1 
Édes a hős álma, nyugtot bárhol ta lá l: 
Hazáért esni el, a legdicsöbb halál 1

CSAJBÓK LIDIKÉ

Háborús hazugságok.
A háború sok szenvedés és nyo

morúságot zúdított a világra, oly so
kat, hogy azok elhordozására és jóvá
tételére emberöltők szükségesek. Ezek 
közül rendesen csak a nagy dolgok
kal foglalkozunk s szem elől veszít
jük azokat a kicsinynek látszó jelen
ségeket, melyek gombamódra, gyorsan 
növekesznek szemünk előtt. Ilyenek 
a háborús hazugságok. Lépten-nyo- 
mon találkozunk velük. Az emberek 
rémeket látnak, csodálatos híreket 
adnak szájról-szájra, rettenetes biztos 
értesüléseik vannak, melyek megfa
gyasztják az emberben a vért. És a vé
gén kiderül, hogy az egészből egy szó 
sem igaz, hanem az egész egy túlizga
tott, beteges lélek képzelődése. Éppen 
azért, mert képzelődés, nem is nevez
hetjük tulajdonképen hazudozásnak.

Éllenfeleink újságjai annál több 
példát szolgáltatnak az igazi háborús 
hazudozásra. Lelkiismeretlenül, az 
igazság teljes félredobásával imák 
soha meg nem történt dolgokról. 
Tele kürtölik a világot a mi ember
telenségünkkel, rémmeséket költenek 
katonáink kegyetlenkedéséről, hasá
bokat imák diadalokról, melyeket 
nem vívtak ki, hanem csak szeretné
nek kivívni. Éz által akarják meg
növelni népük hanyatló bizodalmát. 
De mást is el akarnak érni. Gyűlö
letet akarnak ébreszteni az ellenséges 
nemzetek ellen. Le akarják rontani 
azoknak tekintélyét, erkölcsi hitelét. 
És lehet, hogy pillanatnyilag el is 
érik céljukat. De a végén még sem 
a hazugság, hanem az igazság győze
delmeskedik. És eljön az idő, midőn 
az angol, francia nemzet szégyenkezni 
fog azon vaskos hazugságok miatt, 
melyekkel nekünk nem ártott ugyan, 
hanem annál inkább saját magának.

Egyszerre a háború elején rette
netes híradásokkal árasztották el el
lenségeink újságjai a világot. Német
országban kitört az éhínség, utána a 
nép fellázadt s a német császár két
ségbeesésében öngyilkos lett. Bécsben 
a nép megostromolta a királyi várat. 
Ferenc József király meghalt. Az oro
szok bevonultak Berlinbe, elfoglalták 
Bécset és Budapestet. A magyarok 
háborút izentek Ausztriának s behó
doltak Oroszországnak.

Persze mi mosolygunk, sőt jóizüen 
nevetünk ezeken a balgaságokon. De 
vájjon meggondoljuk-e, hogy micsoda 
hatása lehetett ezeknek a hazugsá
goknak azoknál a semleges államok
nál, melyek a háború alakulásától 
tették függővé magatartásukat?
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Egyéb rettenetességeket is közöltek 
az ellenséges lapok. így például egy 
bukaresti újság arról irt, hogy a né
met asszonyok új nyakékszert hor
danak. A német katonák kiszúrják a 
sebesültek és foglyok szemeit s azo
kat zsinórra fűzve viselik a német 
asszonyok. Egy másik lap pedig azt 
újságolta hiszékeny olvasóinak, hogy 
Belgium valamelyik városában egy 
Hume nevű betegápoló nővérnek a 
kegyetlen németek levágták az egyik 
mellét. Maga a szerencsétlen beteg
ápoló nővér értesítette erről szüleit. 
Egy másik újság arról is tudott, hogy 
a másik mellét is levágták s a sze
gény teremtés meghalt.

A Times ellenséges világlap jónak 
látta utána járni a dolognak. És kény
telen volt megírni, hogy kiküldöttje 
becsöngetett a szerencsétlen nő laká
sába és ime, a halott maga jött ajtót 
nyitni s teljesen ép és egészséges. 
A németek még csak egy újjal sem 
bántalmazták.

Még sok ilyen hazugságot sorol
hatnánk tel. De végtére is mindegyik 
egyforma, t. i. hazugság.

örülünk és büszkék vagyunk arra, 
hogy a mi lapjaink sem politikából, 
sem gyűlölet-szításból nem közölnek 
ellenfeleinkről ilyen lehetetlen és va
lótlan dolgokat. Örömünk annál na
gyobb, mert a hazugság nemtelen 
fegyverével való küzdés — amint az 
a háború után fog kiderülni — visz- 
szafelé sebez. Azok az ellenfelek, kik 
vad barbároknak, műveletlen hordák
nak neveznek minket, kik velünk 
szemben akarják a műveltséget meg
védelmezni, hosszú ideig szégyelhetik 
saját lelkűk alacsonyságát 1

Karácsonyi üzenet.
Örömmel adunk számot olvasóink

nak, hogy megindított mozgalmunk 
már eddig is szép eredménnyel járt. 
Gyülekezetek, nőegyletek, egyes ál
dozatkész hívek, közöttük különösen 
sok nő, áldozatkészséggel jönnek se
gítségünkre. Bizonyára harctéren 
küzdő, kórházakban szenvedő hozzá
tartozóikra gondolnak s örömöt akar
nak szerezni a mi sok megpróbálta
táson átmenő testvéreinknek.

Megemlítjük azt is, hogy a rendel
kezésünkre bocsátott példányokból 
egy nagyobb csomagot már szétkül- 
döttünk és pedig úgy, hogy minden 
evang. tábori lelkész kapjon belőle. 
Sikerült a dolgot úgy szerveznünk, 
hogy egy tábori lelkész se maradjon 
ilyen kis füzetek nélkül.

Az ausztriai és az itthoni kórhá
zakba ünnepek előtt mintegy két hét
tel küldjük szét a füzeteket.

Újból olvasóink figyelmébe és ál
dozatkészségébe ajánljuk ezt az ügyet.

A múlt héten a következő rende
lések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Luther Társaság könyvkereskedése Buda

pest 1500; Pálmai Lajos evang. lelkész Győr 
200; evang. nőegylet Gyékényes 150; Né- 
methné Berecz Ida 135; Horváth Sándor ev. 
leik. Várpalota, Orádi Sámuelné Zalamegyes, 
ev. nőegylet Felsőszakony, Varga József ev. 
leik. Sárvár,.Kiss Lajos ev. leik. Nagyalásony, 
evang. gyülekezet Tolnanémedi, evang. leik. 
hív. Hosszulalu, Ev. nőegyl. Hánta 100— 100; 
ev. gy. Pórládony, Varga Gyula ev. esp. Vönöck 
60—60; Pap Lajosné nőegyl. pénzt. Uraiuj- 
falu 57; Németh Sándor ev. leik. Kötcse, Lut- 
hár Ádám ev. leik. Battyánd, Németh Gyula 
evang. lelkész Szekszárd, Csaba Gyula evang. 
lelkész Péteri, Mód Aladár ev. leik. Nagysi- 
monyi, Varga Márton ev. leik. Tokaj 50—50 ; 
Derecskey Márton gondnok Terestyénjákfa 
35 ; ev. nőegylet Győrszemere 30; Varga Dé
nes ev. tanító Duka, Bélák Géza ev. leik. 
Csabdi 25—25; Joós István Zsédény 14; 
Lázi Istvánná Zsebeháza, Kasper József ev. 
leik. Ruszt, Pölöskei Miklós 10—10 példányt.

Kiosztásra:
Evang. leányegylet Körmend 1000; evang. 

gyülekezet Körmend 500; Szarvaskendi ev. 
nőegylet 300; ev. gyűl. tagok Boba 211; 
evang. nőegylet Ostffyasszonyfa 115; Kirn- 
bauer Lajos áll. főnők Gyanafalva, Krtach- 
vill Stefi Szombathely, evang. gyülekezet Köt
cse, ev. nőegylet Boba, N. N., Mesterháza, ev. 
fels. leányiskolái belmissió egyesület Kőszeg, 
ifj. Mecseri Haramia Istvánná Kőszegdoroszló 
100—100 ; Csaba Gyula ev. leik. Péteri, Máthé 
Gézáné és Cseledi Sándorné Gérce, Sándor 
Endréné Keszthely, Puskás nővérek Ostffy
asszonyfa, evang. nőegylet Felpécz, Csügödi Já- 
nosné Kőszegdoroszló, Kutschi Andrásné és ifj. 
Pongrátz Jánosné Kőszegdoroszló, ifj. Petrevics 
Jánosné Kőszegdoroszló, Kis Ferencné Czák, 
Kovács Jánosné Lukácsháza 50—50; Kasper 
József ev. leik. Ruszt, evang gyülekezet Pór
ládony, Pölöskey Miklósné Felpécz 40—40 ; 
Kiss Ödönné Kötcse, Németh Sándorné Kötcse 
25—25 ; ev. nőegylet Győrszemere 20; Pótzik 
János Kötcse 10 példány.

Pénzadományt küldtek;
Ráth Arnold Budapest 10 K, Szabó János 

Hegyháthodász 3 K, Kiss Sándor Alsóság, 
N. N., Igló, Madarász György és neje Rába- 
csécsény, Hajas Sándorné Lánkapuszta, Mi- 
hátsi Pálné Erzsébetfalva 2—2 K, Zámbó Sá
muelné Győr, Berke Lajosné Lánkapuszta 
1 — 1 K.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kínos.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

Dec. 12. vasárnap. Ezekiel 34.
„ 13. hétfő, Malakiás 1.
„ 14. kedd, .  2.
,  15. szerda, „ 3.
„ 16. csütört., Zsoltár 10.
„ 17. péntek, Zakariás 1.
,  18. szombat, „ 9.

A világháború eseményei.
A megrendítő tragédiának vége. A 

bűnös Szerbia elvette méltó bünte
tését. Hadserege megsemmisült. Pe- 
tár király, a vén gonosztevő, izgága 
fiával és fehér szakálu, de fekete 
lelkű tanácsadójával, Pasiccsal együtt 
földönfutóvá lett. Nem találják he
lyüket sem otthon, sem másutt. Jó 
barátaik, a négyes szövetség emberei 
összetett kézzel nézik vergődésüket. 
Mondják, hogy mily szívesen nyúj
tanának segítséget, ha lehetne. De 
nem lehet I. . .  Ez a szerb tragédia 
megrázó de igazságos befejezése, 
a méltó istenítélet. Büntetése nemcsak 
Szerbiának, hanem az egész antant
nak, mely bűnös vágyakban szüle
tett, bűnös célokat követett és bűnös 
eszközökkel kezdte és folytatta mun
káját.

Harc a szerbek ellen.

A múlt hét megrázó hadi esemé
nyei azzal kezdődtek, hogy Macken
sen Albánia határán a szerb hadse
reg erejét teljesen megtörte. A meg
maradt csapatok futva menekültek a 
Metelka-magaslaton át Albániába. A 
bolgárok Szerbia déli részén haladtak 
győzelmesen előre Prizren felé.

A szerbek segítségére küldött s 
több Ízben is megvert franica és an
gol csapatok tehetetlenül húzták meg 
magukat a Vardár és Cserna folyók 
szögletében, nagy gondot okozva Sa
rad vezérlő tábornokuknak, hogy 
visszarendelje-e őket Szalonikibe, vagy 
pedig ott hagyja őket a bolgárok 
prédájául.

A bolgárok nov. 28 án elfoglalták 
Prizren határszéli szerb várost. Ha
lálos csapás volt ez a szerb hadse
regre, mely itt óriási veszteséget szen
vedett. A bolgárok kezébe tizenhétezer 
fogoly, ötven nagy tábori ágyú és 
húszezer puska került. A megmene
kült szerb katonák Montenegróba 
futottak.

Prizrent négy nappal később Pievlje 
követte Montenegro északkeleti részén. 
A sztratégiai tekintetben nagyfontos- 
ságu Mihailovics-planina a mi sere
geink kezébe került. A montenegróiak 
délfelé menekültek. Plevljével egy idő
ben esett a bolgárok kezébe Délma- 
kedónia tekintélyes városa, a közel 
hatvanezer lakossal biró Monasztir. 
Azok a szerb csapatok, melyeket a 
szerb hadvezetőség az ostromló sereg 
ellen küldött, bolgár fogságba kerültek. 
Monasztir elfoglalásával a szaloniki- 
monasztiri vasút a bolgárok kezébe 

1 került.
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Harc az olaszok ellen.

Az olaszok meg-megujuló erővel 
folytatják támadásaikat ellenünk s 
pusztítják, ha egyéb kárt nem tehet
nek, Görz városát. Kemény harc volt 
Oslavijánál, a görci hídfőnél, a do- 
berdói fensikon, Zagoránál, Plavánál, 
a tolmeini hídfőnél, a Mrzli Vrhnél 
és a Vrsic-hadállásnál. De hasztalan 
volt minden olasz erőlködés. A hi
vatalos jelentés nyugodtan állapítja 
meg, hogy a „helyzet változatlan.“

November 29-én különösen erős 
támadást intézett az elkeseredett el
lenség a Monte San Michelen levő 
hadállásunk ellen. De alighanem meg
bánta, mert amint Höfer a magyar

Í4A&ANGS2Ó.

vitézség dicséreteképen megjegyzi, „a 
nagyváradi negyedik számú honvéd
gyalogezred elkeseredett kézi tusában 
védte meg hadállásait.* A következő 
napokon már csöndesebb volt a ta- 
lián. Sonnino külügyminiszter sem áll
hatott elő az olasz kamara ülésén 
„fényes győzelmek“ bejelentésével. 
De hallania kellett a nép elégületlen- 
ségének kitöréseit, az efféle kifakadá- 
sokat: „ti gyávák, ti bujkálók, ti ká
véházi sztratégák! “

Angol vereség.

A törökök az Irakfronton, Perzsia 
szélein, nagy győzelmet arattak az 
angolokon, akiknek vesztesége csak 
halottakban ötezer ember.

i ?6.

Egyéb hírek.
A szerb hadseregnek eddig száz

hatvanezer katonája került fogságba. 
— A görög kormány francia híradás 
szerint oly katonai szakvéleményt 
terjesztett az antant elé, hogy Sza- 
loniki, mivel a szerb hadsereg elpusz
tult, tárgytalaná lett a négyes-szövet
ségre nézve. — Angol kimutatás sze
rint Franciaország vesztesége eddig
2,700.000 ember. — Az angol alsó
ház dec. 3-án tartott ülésén Tennant 
helyettes államtitkár, egy interpellá
cióra felelve, kijelentette, hogy a há
rom utolsó hónapban az angolok 
mintegy 120.000 embert veszítettek.

\  /  ; ( Wmr*
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A z e g y h á z  k öréből.
Alapítvány. Ivány Péter íelsőpatyi buzgó 

hitsorsosunk elhalt nejének, szül. Balassa 
Annának emlékére a rábabogyoszlói evang. 
leányegyháznál örök alapítványként 200 (ket- 
tőszáz) koronát adományozott. Ezen összeg 
kamatai szegénysorsu evang. iskolás gyerme
kek jutalmazására szolgálnak.

Boldogok, akik elhalt kedveseik emlékezetét 
ily módon örökítik meg, mert az elhaltak 
emléke örökké él a gyülekezetben és hálával 
emlegetik azok, akik az alapítvány kamatait 
élvezik.

Egy elesett hősnek méltó emléket állí
tottak bánatos szülei : Mészáros László és 
Németh Zsófia felsősági ev. házastársak, midőn 
szeretett Géza fiuk emlékére a nemeskéri új 
templomalapra 200 koronát adományoztak s 
ugyanazon fekete posztóból, melyet ezen 
egyetlen fiuk ünnepi ruházatára vettek, szintén 
a nemeskéri templom részére egy igen szép 
oltár- és szószékteritő van használatban a 
nevezett templomban, mintegy kifejezőjéül 
annak az általános gyásznak, siraíomnak, 
melyet ez a borzalmas háború a népekre bo
rított.

Legyen áldott az elhunyt hősnek és a többi 
elhunyt ezereknek emlékezete; legyenek ál
dottak azok az élők, akik még elesett csa
ládtagjaik halála után is igyekeznek leróni 
ez irántuk való szeretetük adóját: kegyes 
adományokban s alapítványokban. De hát 
yajjon azoknak, akiknek harcoló szeretteit az 
■steni kegyelem az öldöklő tusákban megőrizte, 
nem lenne-e százszor több okuk arra, hogy 
a nagy Isten iránt való hálájuk jeléül — ha 
majd a háború véget ér — megemlékezzenek 
* szent célokra, templomra, iskolára viendő 
áldozatokról ? 1

A várpalotai ág. hitv. evang. gyiile- 
"eZet ádvent 1-ső vasárnapján az istentisz
telet végeztével offertóriumot tartott azon 
eelból, hogy a begyülő összeg részben kato- 
barnk karácsonyi szeretetadományára, részben 
Pei%  a háborúban elhalt tanítók árváinak 
fin ta *°rdíttassék. Az offertórium eredménye 
0 04 korona volt, mely összegből 30 91 K

az országos hadsegélyző hivatalhoz katoná
inknak karácsonyi szeretetadományára, 20 K 
pedig a tanítók árvái javára a „Harangszó“ 
című egyházi lap szerkesztőségéhez lett beu
talva. Ezen utóbbi célra a gyülekezet pénztára 
még 5 K, Szabó Lajosné inótai hitsorsosunk 
pedig 4 K adományozott s így a tanító árvák 
részére fordíttatott összesen 29 K. Küzdő 
katonáink és tanító árváink áldása nyugodjék 
meg a kegyes szívű adakozókon.

Két nőegylet működése. Nőegyleteink 
a mostani nehéz időkben sokszor erejükön 
felül igyekeznek kivenni részüket a szeretet 
nagy munkájából. így a mihályi-i nőegylet 
(Sopron m ) a katonák karácsonyi ajándékára 
100 koronát juttatott. A magyarkeresztúri 
nőegylet ugyan a katonák kar. ajándékára 40 
koronát, az Országos Gyermekvédő Liga 
Hadi árva alapjának 20 koronát adományozott. 
Ezenkívül mindegyik ellátja szegényeit a szoká
sos karácsonyi ajándékkai, illetőleg tüzelőfával.

Isten közelében. Ezen cím alatt tartalmas 
énekes- és imádságoskönyv jelent meg kato
náink számára. A könyvecskét Szimonidesz 
Lajos lelkész szerkesztette s Endreffy János, 
Fizély Ödön, Hoffmann Károly, Sántha Károly, 
Sass János, Schultz Aladár és Wolf József 
énekeivel és imádságaival találkozunk benne' 
A könyv elején a szentirásból vett gyöngy
szemeket, majd énekeket találunk és pedig 
köztük néhány szép új éneket. Az imádságok
ban küzdő és szenvedő katonáink minden 
életkörülményük közt erőt, vigasztalást, Isten 
akaratában való megnyugvást találhatnak. A 
kis könyvecske alkalmas a táborba küldésre 
s karácsony közeledtével biztosan sokan kül
dik ezzel az imádságoskönyvvel áldáskiváná- 
sukat szeretteikhez. A könyv megrendelhető 
Scholtz testvérek könyvkereskedésében, Buda
pest, IX. Ferenc körút: 19—21. Egy példány 
ára 30 fillér, 50 példányon felüli rendelésnél 
24 fillér.

A várpalotai ág. hitv. evang nőegy
let f. é. Október hó 24-én tartott rendkívüli 
gyűlésén elhatározta, hogy mint a múlt ősszel 
tette, úgy most is küldeni fog meleg téli ru
haneműket a hadsegélyző hivatalnak, hogy 
az azokat belátása szerint kioszthassa harcoló

katonáink között. Elhatározta egyben azt is, 
hogy e célra saját tőkéjéből 120 koronát 
fordít, azonfelül pedig hívei körében gyűjtést 
rendez, hogy az anyagok kétszeres ára dacára 
is beszerezhessen cikkeket olyan mennyiségben, 
mint a múlt évben. A gyűjtés meg is történt, 
elég szép eredménnyel is végződött, amennyi
ben a híveink és néhány más vallásu testvé
reink adományából begyült összesen 148'40 
K a nemes célra. Az adakozók névsora a 
következő :

Fűzi Antal, özv. id. Mórocz Lajosné 10—10 
K, Farkas Jánosné, Horváth Sándorné 5—5 
K, Ritter Lajosné, Mórocz Gyuláné 4—4 K, 
özv. Mészáros Lászlóné, Mórocz Sándorné, 
Nagy Antal, Steiner Mórné 3—3 K, Bangó 
Józsefné, Bánki Sándor, Benkő Sándor, Biszt- 
ricsány nővérek, Birnbaum Sándor, Farkas 
Jánosné, ifj. Farkas József, özv. Farkas Kál
mánná, Forstner Ferencné, Hölgye Endre, 
Jancsek Pál, özv. ifj. Mórocz Lajosné, özv. 
Mórocz Károlyné, Nagy Gyula, Viederland 
Vilmosné, Nyirő Lajos, Pap Ferencné. Soós 
Lajos, Vajda Mariska, Wágner Györgyné 2—2 
K, Simák József, Timák Margitka 1 20—1 *20 
K, Bánki János, Bánki Istvánná, Bedenicz 
Zsigmondné, Biróczki Imréné, Bisztricsány 
Pálné, Bozsoki Mariska, Borbás József, Fülöp 
József, Fülöp Károly, Fülöp Károlyné, Glaser 
Jakabné, Gold Vilmos, Horváth Jánosné, Kása 
Erzsébet, ifj. Lipót Jánosné, Magyari testvérek, 
Montli Lajos, özv Mórocz Andrásné, Mórocz 
A. Gyuláné, Mórocz A. Lajos, Nagy András* 
Nagy István, Nagy Miklós, Nagy Sándor, 
Oláh Istvánná, Ország János, Pap István, 
Patonai Károlyné, Petkó Rókusné, ifj. Soós 
János, ifj. Soós Lajos, Simon Józsefné, ifj. 
Szurok Györgyné, Ték Ferenc, Tucska Ferenc 
Varsányi K. Andrásné 1—1 K, Makay Zoltán 
70 f, Fülöp Jánosné, Kovács Mthály, Macher 
Istvánná, Magyar Józsefné, Mórocz Péter, 
Nagy Lajos, Pintér Dánielné, Timár Jánosné 
60—60 f, Kiss Elekné, Mórocz József, Soós 
József, Szabó János, Varga Lajos 50—50 f, 
Bozsoki János, Bucsuházi Károly, Bus István, 
Farkas Sándor, Fülöp János, Fülöp Istvánná, 
Holler Ferencné, Kaúfer Ignác, Kránicz János, 
Lipót János, Macher Györgyné, Mórocz K.
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Sándor, Nagy Feri, Pintér Mariska, Rácz Já- 
nosné, id. Soós János, Soós Károly, Szabó 
Sándor, Szűcs József, Tímár András, Tóth 
Pál, Tucska György, Weisz Lázár 40—40 f, 
Jancsik Petemé, Lipót István, N. N. 30—30 
f, Bus Istvánné, Fülöp Sándor, Hajdú Imre, 
Jávorka Pál, Kavecz Andrásné, Molnár Ist
vánné, Mórocz Józsefné, Tóth Sándorné, Zse- 
lezen Józsefné 20—20 f.

A gyűjtést Mórocz Bözsike, Mórocs Mar
gitka, Nagy Katica, Pap Annuska, Simák Mar
gitka és Vajda Mariska k. a. voltak szívesek 
teljesíteni, az anyag beszerzését pedig Biszt- 
ricsány Róza és özv. Mórocz Lajosné úrnők 
végezték a nőegylet felkérésére, míg a haskö
tők és kapcák elkészítését az ez irányban a 
múlt évben is fáradhatlan szorgalmú Bisztri- 
csány nővérek teljesítették.

A fent kimutatott összegből beszerzett ru
haneműket nevezetesen : 36 drb. finom flanell 
haskötőt, 36 pár finom kapcát, 30 pár gyap- 
jufonál lábszárvédőt, 18 pár gyapjufonál ér
melegítőt, f. hó. 12-én szolgáltatta be a nő
egylet, a hadsegélyző bizottsághoz Budapestre.

Úgy a kegyes szívű adakozók, valamint a 
nemes cél ügyében fáradozók fogadják a nő
egylet hálás köszönetét, — áldja meg őket a 
jó Isten.

Kérelem a „Luther Naptár“ terjesz
tőihez. A .Luther Naptár" kiadóhivátala bi
zalommal felkéri mindazokat a lelkész és 
tanító urakat, illetve bizományosokat, akiknél 
még eladatlan „Luther Naptár“-ak vannak, 
hogy alulírott címre egy levelezőlapon sürgő
sen szíveskedjenek megírni, vájjon hány 
eladatlan példány van még kezüknél és elő
reláthatólag körülbelül hány példány fog 
megmaradni ? (A megmaradt naptárakat egye
lőre visszaküldeni no tessék ; a bejelentések 
alapján majd az illetőket meg fogjuk kérni, 
hogy a megmaradt naptárakat a mi költségünkre 
a megjelölendő helyre elküldeni szíveskedjenek. 
Ahonnét rövid időn belül jelentés nem érkezik, 
ott a küldött Luther Naptárakat eladottaknak 
tekintjük ) A  megmaradt naptárak sürgős 
bejelentését az „1916. évi Luther Naptár“ 
rendkívül nagy kelendősége teszi szükségessé. 
Kiváló tisztelettel: a Luther Naptár kiadó- 
hivatala Sopron Paprét 2.

Az ostffyasszonyfai ev. nőegylet 1915 
nov. 18-iki bizottmányi gyűlésén elhatározta, 
hogy jótékonycélu gyűjtést rendez. A gyűj
téssel özv. Kelemen Istvánná bízatott meg. 
Begyült összesen 188 korona. Ebből a nő
egylet 80 koronát a harctéren küzdő, 50 ko
ronát az orosz fogságban szenvedő katonáink 
karácsonyi ajándékára, 50 koronát a harcban 
elesett tanítók árvái számára küldött el, végre 
115 drb. karácsonyi üzenet cimü kis imádsá- 
gos könyvet küldött a harctérre. Az adakozók 
névsora a következő:

Károlyi Endréné 20 K, Németh Anna 12 
K, Weörös Józsefné, Perlaky Gizella 10 — 10 
K, Puskás nővérek 5 K, ifj. Mihátsi Jánosné, 
Fehér Elekné, Fehér Pálné, Mihátsi Pálné, 
Bóka Istvánné, Szakács Istvánné, Mesterházy 
Elekné 4—4 K, Fehér Dávidné 3 K, özv Kiss 
Lajosné, Takács Istvánné és Ilona, Fehér 
Kálmánná, Böczén Anna, Kelemen Zsuzska 
és Vilma, Tóth Sándorné és Lina. Giczi Kál
mánná, Giczi Jánosné, Kiss Józsefné, Gömbös 
Lajosné, Nagy Sándorné, Fehér Sámuelné, 
Makray Józsefné, Gömbös Mihályné, Kovács 
Dénes, Ambrus Lajosné, Puskás Istvánné, 
Peőcz Istvánné, Gersey nővérek 2—2 K, Né
meth Sándorné 180 K, Tóth Jánosné 1 20 K, 
Berecz Gábor, Kelemen Istvánné, Fehér Jó
zsefné, Pongor Juliska, Bognár Istvánné, 
Gömbös Károlyné, Mihátsi Lajosné, Fehér 
Ida, Szakács Ferencné, Kiss Juliska, Sülé

Róza, Csepregi Istvánné, Mihácsi Sándorné, 
Németh Lidi, Kelemen Mihályné, Buthy Pálné, 
Rácz Jánosné, Horváth Jánosné, Pőcz Józsefné, 
Giczi Jánosné, Bárány Mihályné, id. Németh 
Józsefné, Bagics Gézáné, özv. Balogh Józsefné, 
Balogh Lajosné, Fehér Lidi, Giczi Ferencné, 
Nagy Lajosné, Kiss Sándorné, Bagics Jánosné, 
Horváth Pálné, Csizmazia Sándorné, Balogh 
Dánielné, Bárány Lídia, Eehér Jánosné, Fehér 
Irén, Boross Isávánné, Gömbös Józsefné, 
Peőcz Juliánná, Szakács Györgyné, Nagy Ju
liánná, Baranyai Istvánné, Sing Antalné, Sza
kács Mihályné, Bóka Mihályné, Baranyai 
Sándorné, Kutassy Gáborné, Baranyai Józsefné, 
Tóth Istvánné, Tóth Margit, Nagy Istvánné, 
Bokor Józsefné, Goldschmid Jenőné, Hoffman 
Kálmánná, Mihácsi Istvánné 1 — 1 K, özv. 
Németh Ferencné, Mihácsi Istvánné, Fülöp 
Józsefné, Gaál Istvánné, Szakács Józsefné 
60—60 f, Ambrus Jánosné, özv. Kelemen 
Jánosné, Ambrus Istvánné, özv. Kelemen Ist
vánné, Varga Józsefné 40—40 f, özv. Ovádi 
Gáborné, Márton Józsefné 30—30 f.

A nagygeresdi nőegylet ismét készsé
gesen kivette a maga részét mindazon hazafias 
és emberbaráti kötelességekből, melyeket e 
súlyos idők vállainkra rónak. Alaptőkéjét teljes 
egészében hadikölcsönre jegyezte és tagsági- 
díjakból begyült évi jövedelmét vásznak és 
gyapjú fonál beszerzésére fordította, hogy 
aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és 
meleg ruházati-cikkeket készítsen. A kötésben, 
varrásban tevékeny részt vettek Nagy- és 
Kisgeresd, nemkülönben Pórládony jólelkü 
hölgyei, névszerint a következők : Sáry Eszter, 
Velekey Eszter, özv. Német Józsefné, Mór 
Rozi, Günsberger Hermina, Szabó Margit, 
Bakó Rozi, Bögöthy Lina, Váralljay Ida, Fejér 
Istvánné, Kiss Zsuzska, Talabér Gizella, Né 
meth Lina, Németh Julcsa, Konkoly Olga, 
Sümeghy Jolán, Rúzsa Róza, Szekeres Lina, 
Bakk Lajosné, Lengyel Lidi, Horváth Istvánné, 
Halász Anna, Baranyay Pálné, Tamaska Ist
vánné, Wasserburger Gyuláné, Guzmics Ilona, 
Szabó Anna és még többen önzetlen buzga
lommal.

Fáradozásuk eredményét, 17 pár fehérneműt 
és 32 pár érmelegítőt, részben a Hadsegélyző 
Hivatalnak, részben a 76. gy. ezr. részére g 
soproni polgármesteri hivatalba szolgáltatták be.

Ugyancsak Nagygeresden serényen folynak 
az előkészületek egy nagyobb szabású mese
játékra, melyet az iskolásgyermekek fognak a 
karácsonyi ünnepek alkalmával a hadi árvák 
javára előadni.

Itthonról.
Vilmos német császár látogatása.

Vilmos császár, a németek nagy uralkodója 
s a mi nagy szövetségesünk Becsbe étkezett 
s meglátogatta ősz királyunkat. A látogatás 
alkalmával a császárt nagy lelkesedéssel ün
nepelték Bécs utcáin A császár Tisza István 
miniszterelnököt is kihallgatáson fogadta.

A képviselőház mint már említettük 
tanácskozásra ült össze. Az első gyűlést 
Beöthy Pál elnök nyitotta meg s a képviselő
ház hódoló táviratban üdvözölte királyunkat, 
hadseregünket és szövetségeseinket.

Az elnök azután meleg szóval emlékezett 
meg Désy Zoltán hősi haláláról és indítvá
nyára a Ház fájdalmas részvétét jegyzőkönyv
ben örökítette meg. Megemlítette még, hogy 
a király az ellenség előtt elesett képviselőnek 
a III. ostzályu hadiékítményes vaskorona-ren- 
det adományozta.

Bejelentette továbbá, hogy az eddig kato
náskodó küencven képviselőn kívül újabban

bevonultak: Baross János, Gedeon Aladár, 
Falcione Árpád, Heinrich Antal, Krolop Hugó, 
Lévay Lajos báró, Sztankovánszky Imre, Ur- 
mánczy Nándor, Ostffy Lajos és Zelenyák János.

A katonáskodó képviselők száma ezzel 
százegyre emelkedett.

A Ház elé került most az a törvényjavaslat 
is, amely az árdrágító visszaélések üldözésére 
és megbüntetésére vonatkozik. Ez a javaslat 
igen komoly és üdvös lépés a háborús nye
részkedés megfékezése céljából. Jelentőségét 
fokozza, hogy három évig terjedő börtönnel 
és 10.000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel 
sújtja azokat, akik spekulációs célból élelmi
szerkészletet halmoznak föl, s a saját szük
ségletüket meghaladó árut visszatartják, avagy 
bármely közszükségleti cikket spekulációs 
célból csökkentének, vagy hasznavehetetlenné 
teszik.

Az 50—55 évesek hadi szolgáltatása.
Az 50—55 éves munkaképes egyének (iparo
sok, földmivelők, kocsisok stb.) hadi kötele
zettségének teljesítésére is javaslatot terjesztett 
elő a kormány. A javaslat első paragrafusa 
szerint az említett egyének az ország határán 
belül, a hadsereg mögött és egyhuzamban 
legfeljebb csak 6 hétre vehetők igénybe. Ismé
telt bevonások pedig csak egy-két hónapi 
megszakítás után történhetik.

Katonai mozgószinház Belgrádban. 
Hadvezetőségünk Belgrádban mozit rendezett 
be a katonák számára. Mikor győztes csapa
taink bevonultak Szerbia fővárosába, a tömén
telen hadiszeren kívül, amit a szerbeknek már 
nem volt idejük magukkal vinni, mintegy ne
gyedmillió méter filmet is zsákmányoltak. A 
hadvezetőség mozit rendezett bé az ott állo
másozó, illetve a városon átvonuló katonák 
számára.

A n a g y v ilá g b ó l.
Egy párisi áruház égése. Párisban egy 

nagy áruházban nagy tűz támadt. A kárt tiz 
millióra becsülik

Száz ember meghalt a szicíliai viz- 
áradásban. Rettentő vízözön szakadt alá 
egész Szicíliára. Olyan forgószél nyargalt végig 
a szigeten, mely tövestül tépte ki a fákat, 
falakat döntött be és házakat rombolt le. A 
lakosság mindenünnen menekülni igyekezett, 
mintegy százan életüket vesztették.

Pályázati hirdetés.
A büki (Sopron m.) evangélikus 

népiskolához helyettes tanító, vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése havi 80 
korona, bútorozott szoba fűtéssel és 
takarítással. Az iskolaév végével, 
vagy a hadbanlevő tanító szabadsá- 
goltatásakor a helyettesítés megszű
nik. Aki a kántori teendőket is el
tudja végezni azért külön havi 20 
kor. díjazásban s a szokásos temetési 
stólában is részesül. Okmányokkal 
felszerelt Írásbeli jelentkezés a büki 
ev. lelkészi hivatalhoz intézendő a 
hirdetmény megjelenésétől számított 
5 nap alatt. Az állás azonnal elfog
lalandó.

Bük, Sopron-megye, 1915. dec. 7.
Farkas Elemér 

1—2 lelkész.

Nyomatott WelUsch Bála villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Úr Atyánk!...
i

l)r Atyánk, sóhajtva kérünk: 

Oltalmazd sok drága vérünk! 

Vértezd fel testüket, Isten 

Ércpajzzsal, melyről nyíl pattan 

S lelkűket szent sziklahittel!

Szenvedés bilincsét vedd le, 

Mosolygás áradjon szerte.

Könny, ne égj millió szemben! 

Oltalmazd meg őket, Atyánk, 

Derülj ránk, győzelmes reggel!

Szálljon ránk galambod, béke, 

^ess sugárt az örök éjbe! 

Száradjon fel a sok könnycsepp, 

Zenghessük daloló ajkkal: 

Győztesen, babérral jönnek!...

KOLPASZKy JENŐ.

Halottjaink.
Irta: Endreffy János.

Ami belénk gyökerezett, azt nehéz 
magunkból kiirtani. Ez a kifejezés 
»halottjaink“ is olyas valami, amit 
ki kellene irtani magunkból, gondol
kodásunkból, szótárunkból. Ki kellene 
irtani azért, mert ez pogány marad
vány a keresztyén világban. Most 
midőn a világot meggyőző keresztyén 
hit ünnepli újjászületését és diadal
mas uralmi kezdését, nem szabadna 
vallásos életünket legyengíteni enged
nünk olyan reménytelen kifejezések
kel mint a „halottaink.“ A baj csak 
az, hogy ezt a fogalmat annyira 
megszoktuk, hogy szinte mást — 
jobbat — nem is tudnánk helyette 
talal ,>i — használni. Pedig a keresz
tyén hitnek érdekében találóbb szót 
vagyunk kénytelenek sürgetni.

Nem a test lebecsülése szól ki be
lőlünk. A testet is meg kell becsülni, 
mint a lélek szervét és templomát. 
De ha „halottaink“-ról beszélünk, 
akkor csak a testet említjük vele. 
Hát a lélek ? Ezt mellőzzük ? Miért 
nem használunk az elköltözésre oly

szót, melyből a lélek fuvalmát is ki 
lehet érezni? Valami jobb, találóbb, 
kifejezőbb reménnyel töltebb, egyszó
val keresztyénibb fogalmat a pogány 
halottnál ? Tudjuk a szentírásból, hogy 
csak a pogányoknak nincsen remény
ségük. De nekünk Istennek legyen 
hála vagyon reménységünk az Ur 
Jézus Krisztus által. . .  Mi hal meg 
az emberből a halálban? A lélek 
nem, mert az megtér újra Istené
hez. Miért nem fejezzük ki ezt a 
nagy keresztyén reménységet köz
beszédünkben is? Hisz a keresztyén 
vallás nem vasárnapi hangulat, hanem 
át akar menni a templomból a hét
köznapba, elkísérni bennünket minden, 
de minden életkörülményünkbe, hogy 
mindenütt megszentelje érzelmeinket, 
gondolatainkat, tetteinket, teljes éle
tünket. A keresztyén hitnek be kell 
hatolnia nyelvünkbe, beszédmodo
runkba is, hogy az is keresztyén 
legyen. Át kell hatnia nyelvi és nemzeti 
sajátságainkat, hogy mindenestől hivő 
Krisztus követők legyünk. Nem be
szélni, szemet fölforgatni, hanem 
tenni a keresztyénséget. Nem sopán
kodni erőtlenül a jelenkor véres bor
zalmain, hanem elviselni rendületlen
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hittel a nehéz várást, őrlő bizonyta
lanságot, sebesülést, fogságot és hősi 
halált! A keresztyén hit világot meg
győző erejét személyes erőnkké tenni, 
hogy a mi kis világunk fölött fölényes 
diadalt arasson. Keresztyénnek lenni 
ma annyit jelent, mint erősnek lenni 
Istenben az Úr Jézus Krisztus által.

„Halottjaink“ — ez pedig gyön- 
geség. Én a keresztyén reménységről 
a tömeggyilkoló harctereken sem aka
rok lemondani. És vegyük szorosan 
a száraz igazságot: hát tényleg „ 0 “ 
halt volna meg, az ő igazi lényege, 
személyisége a halálban ? Szabad-e 
az ember benső magvát a múlandó
sághoz tartozónak tekinteni ? Nem 1 
A keresztyén halhatatlansági hit nél
kül sötét pokol, reménytelen pogány
ság volna a mi életünk. . .  Émeljük 
föl tekintetünket az örökkévalóság 
fénye felé, ott olyan jó időzni homály
ban álló lelkűnknek. A földet és vi
lágot és mindent ami rajtunk törté
nik, magasabb szempontból nézhetjük 
onnan. Más az, ha valamit lentről és 
lentről vizsgálunk. Szemünk előtt 
nagy átalakulás fog végbemenni. Az 
örökkévalóságban megbékélünk Isten
nel és a világmindenséggel. Törve 
megtisztult lélekkel utána susogjuk a 
Teremtő szavait, „minekutánna meg
tekintette volna Isten valamit terem
tett vala, ime igen jó vala.“ Ott cso
dálatosképen mi is úgy fogjuk találni, 
hogy mind jó, amit Isten tészen, szent 
az ő akaratja. És amint visszatérünk 
onnan a hit égi lajtorjáján be a 
földre s a frissen hantolt sír eleibe 
térdelünk, úgy fogjuk érezni, hogy 
lelkünk mintha elváltozott volna a 
mennyei látogatás után, mintha egy 
helyen jártunk volna avval, kit ha
lottnak mond a pogányság s örökké 
élőnek a keresztyén reménység 1 Mert 
életünk vándorút Isten felé, halá
lunk pedig megérkezés szentséges 
közelébe. . .

Az üdvösség tavaszának 
előhírnökei.

Irta: Szabó István.
(Folyt.)

Lelkére kötik a próféták a népnek 
Isten igéjének hallgatását. Kötelessége 
ez az embernek, de ez nyújt egyút
tal vigaszt is a bánatos szívnek. „A 
törvényre és annak tanítására hall
gassatok 1“ mondja Ezsaiás próféta 
(5, 18.) s mintegy méltó feleletként 
hangzik erre a komoly figyelmezte
tésre Jeremiás boldog kijelentése:

„Mikor a te beszéded jelen volt, he
lyet adtam annak és a te beszéded 
nékem öröm volt, és szivemnek vigas
ságára.“ (Jer. 15, 16.)

Itt-ott megjelenik a próféták könyv
vében a boldogság, üdvösség eszköz- 
lőjeként a hit, az Istenbe vetett bi
zalom. Gyönyörű vonás ez, keresz
tyéni vonás. „A hitetlen meghal az 
ő álnokságában,“ — mondja Ezsaiás 
(3, 18.) „Az igaz ember hitével él“ 
— szól Habakuk (2, 4.) Jeremiás 
így sóhajt fel: „Boldog az a férfi, 
aki bízik az Urban és akinek bizo
dalma az Úr. (17, 7.) És ki ne is
merné azokat a gyönyörű igéket, 
amelyek Ezsaiásnak hitben erős szi
véből, Istenben bizó mélységes lei
kéből fakadtak fel: akik az Urban 
bíznak, azoknak erejük megújul és 
szárnyaikkal magasságra repülnek, 
mint a saskeselyük 1 futnak és nem 
fáradnak e l; járnak és nem lankad
nak meg. (Ezs. 40, 31.)

Az erkölcsi életben a főtörvény a 
szeretet törvénye, amit Zakariás pró
fétánál szavakba öltöztetve úgy ta
lálunk feljegyezve: „Igaz Ítéletet te
gyetek, irgalmasságot és könyörüle
tes séget cselekedjen kiki az ő fele
barátjával, az özvegyet és árvát meg 
ne nyomorítsátok és senki az ő szí
vében felebarátja ellen való gonosz
ról ne gondolkodjék. (Zak. 7, 9—10.)

Komoly intést találunk a józanságra 
a széles látókörű, mindenre kiterjedő 
Ezsaiás könyvében. (5, 11.) Jaj azok
nak, kik jó reggel felkelnek, hogy 
részegeskedjenek, mulatnak mind est- 
vélig, hogy a bor felgerjesze őket.

Óvnak a próféták a fényűzéstől is. 
Azokat a szavakat, melyekkel Ezsa
iás próféta Izrael asszonyait és leá
nyait feddi, méltán megszivelheti a 
mai kor gyermeke is. Hasznára for
díthatja, tanulhat belőle. Megtanul
hatja, mi teszi a mai nehéz megélhe
tési viszonyokat még nehezebbekké. 
„Annak felette azt mondja az Ú r: 
Mivelhogy a Sionnak leányai felfu- 
valkodtak és felemelt nyakkal járnak 
és lábokkal nagy zengést-bongást sze
reznek: azért az Úr megkopasztja a 
Sión leányainak tetejeket. . .  az na
pon elveszi az Úr az ő lábakon való 
zengő ékességeket, a jó illatra való 
függőket, az arany láncokat és a fá- 
tyolokat, a főnek ékességeit, a szép 
csizmákat, a szoros ruhákat, a mellre 
való ékességeket és a fülön függőket. 
Az arany gyűrűket. . .  az ünneplő 
ruhákat, a palástokat, a fedeleket és 
a gombos tűket, a tükröket, a vé
kony gyolcsokat, a keszkenőket és 
a keceléket.“ (Ezsaiás 3, 16—20.)

S mivel a próféták tudják, hogy 
egészséges valláserkölcsi élet csak 
ott fejlődhetik ki, ahol a fők, a ve
zetők is a vallás hamisítatlan tanának 
s a tiszta erkölcsnek alapján állanak, 
azért éles bírálat tárgyáva teszik a 
nép testi és lelki vezéreinek életét is. 
Jeroboámnak vétkét s az Urnák erre 
bekövetkező lesújtó büntetését ezek
kel a szavakkal tárja fel az agg Ahija 
próféta: Gonoszabbul cselekedtél mind
azoknál, akik te előtted voltak ; mert 
elmentél és idegen Isteneket csináltál 
magadnak és öntött képeket, hogy 
engemet haragra ingerlenéi; engemet 
pedig magad mögé vetettél, annak- 
okáert íme én veszedelmet hozok Je- 
roboám házára. (Kir. 1. 14, 9—10.) 
Ezsaiás a fejedelmeket és állami hi
vatalnokokat ostorozza: „A te feje
delmeid elhajlottak és orvoknak társai, 
mindnyájan szeretik az ajándékot és 
fizetésre néznek. Az árváknak nem 
ítélnek és az özvegyek perit nem bo
csátják eleikbe.“ (Ezs. 1, 23.) Eze- 
kiel próféta pedig könyvének 34. ré
szében Izrael pásztorai, lelki vezetői 
ellen kel ki, akik elhanyagolják a 
kezükre bízott nyáj legeltetését.

A prófétáknak a tanítás mellett 
főtevékenységük volt a jövendölés, a 
jóslás, az az a jövő dolgainak előre 
megmondása. S itt egyfelől fenyeget
nek, másfelől vígasztalnak. Fenyege
tik a bűnösöket Isten haragjával, vi
gasztalják a bűnbánókat az üdvösség 
elnyerésével, amit a közelgő Messiás 
hoz el számukra. S mivel a pró
féták jóslatai még akkor is, amidőn
Isten bűntető haragjával rettentik a
mégtévedt népet, végeredményükben 
összefüggésben állanak Krisztus el
jövetelével, mert hiszen Ő az, aki
egykor ítéletet mond a föld összes 
népei: élők és holtak, jók és gono
szok felett, ennélfogva a próféták
összes jóslatai úgy tekinthetők, mint 
messiási jóslatok, az az amelyek Krisz
tus eljövetelére és működésére vo
natkoznak. Ily módon, azt hiszem, 
hogy a próféták jóslatainak vázlatát 
főbb vonásaiban megadom, ha a tisz
tán a Messiás eljövetelével és mű
ködésével kapcsolatos, figyelemre mél
tóbb jóslásokat felemlítem.

A próféták messiási jóslatai erő
teljesek és értékesek. Erőteljesek, mert 
hű vonásokkal festik le az eljövendő 
Messiást. Értékesek, mert nem üres 
szavak, hanem tartalmas igék, me
lyek szinte szóról-szóra bekövetkez
nek. Ez az utóbbi körülmény teszi 
voltaképen a prófétákat a Krisztus
ban megjelent üdvösség tavaszénak 
legsajátosabb előhírnökeivé.
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És a próféták messiási jóslataikban 
fényes tanúbizonyságát adják széles 
látókör ültnek.

Megjósolják Krisztus születésének 
fontosabb adatait. Megmondják, hogy 
Betlehemben születik: „De te Efrátá- 
nak Betleheme, jóllehet kicsiny város 
vagy Judának fővárosai között: mind- 
azáltal te belőled származik nékem, 
aki Izraelben uralkodó lészen, kinek 
kijövetelei eleitől fogva, örök időtől 
fogva vágynak.“ (Mikeás 5, 2.) Meg
mondják, hogy szeplőtelen szűz hozza 
a világra: „íme egy szeplőtlen szűz 
fogad az ő méhében és szül fiat és 
nevezi azt Immánuelnek.“ (Ezs. 7. 14.) 
Megmondják, hogy Dávid nemzetié
ből származik : „És Izsai törzsökéből 
(Izsainak fia volt Dávid) egy vesz- 
szőszál származik és az ő gyökeré
ből egy virágszál növekedik, kin az 
Urnák lelke megnyugoszik.“ (Ezs. 
11, 1—2.) (Folytatjuk.)

Eleven perselyek.
Irta : Gáncs Aladár.

— Jönnek a papkisasszonyok! Édes
anyám, öreganyám, jönnek a pap
kisasszonyok !

Szegény kis leány örömében azt 
is elfeledte, hogy az édesanya már 
nincs otthon. Szaladt lelkendezve, 
csak úgy csattogott a sár a lába alatt 
azon a csapáson, mely az országutról 
külön nyílott le az ő tanyájukhoz. 
Mintha legalább is az édesapja jött 
volna — annyi idő után — messze 
Muszka-országból. Pedig csak a papkis
asszonyok. Nem is értette öreganyja, 
mi nagy örülni való van azon épen 
most, hogy jönnek a papkisasszonyok. 
És ugyancsak belecsorbított szegény 
kis leány szíve verésébe.

— Nem állsz meg most mindjárt 1 
Milyen lesz a két lábbelid ? Már mind 
sár a ruhád! Tatán holnap újat ve
szek ünneplőnek ?

Pedig már nem is az ünneplő volt 
rajta. Azért csak megállt a futtában, 
még a mentében is. Rossz ruhában, 
mezétláb sem tudott volna úgy to
vább. Mintha ollóval nyírt vón bele 
az a durva hang az ő lelkének pely
hes két szárnyába! Nem tudott fel
röppeni már ettől a cirógatástól sem,

amelyet megsimított rajta valaki, moz
dulni is csak attól a kézen fogástól, 
amelyet lenyujtott hozzá a másik 
valaki.

De mire belülkerültek, öreganyó 
is vendég fogadó, barátságos mosoly
gást kapott az arcára. Olyan szelídet, 
amilyet templomból kijövetre szokott.

— Hát aztán, hányadszor csusszák- 
másszák már ezt a falut, édes lei- 
keim?

— Hallja, Rézi néni, ezt ugyancsak 
szépen megmondta I Ha nem nézne 
amúgy olyan jámborát hozzá, azt 
gondolnánk, de nem is a jó lélek 
szólt ki belőle.

— Hát igaz isi Hogy nem szé
gyenük már ezt a sok koldulást I

Ugy-e ilyen szép fiatal, úri létükre!
— próbálta tréfának fordítani a dol
got a fiatalabbik papkisasszony. De a 
másik nem engedte úgy.

— Elhigyje, Rézi néni, ha csak 
magunkat néznénk, már rég meg- 
szégyeltük volna. A tizedik házból 
már szaladást fordultam volna nem a 
tizenegyedikbe, hanem haza, ottan 
is a legesleghátulsó szobába. Mert 
igazán ezek a népek majdnem úgy 
veszik, mintha a magunk zsebjébe 
szednénk.

— Azt hiszik, Rézi néni, hogy a 
hozományunkba segítenek vele 1

De aztán, tudja Rézi néni, nem 
kell más, csak elgondolunk azokra, 
akikért tesszük. Hogy azoknak is mi
lyen jó lenne, ha elbújhatnának a 
fehércipós meleg szobába, ha haza 
fordulhatnának, ahol nem bántanak 
az emberek; ha nem kéne mennünk 
tizedik határból a tizenegyedikbe. 
És mégis, hogy mennek ? De hogyan 
mennek I Aztán Rézi néni, mikor ezek
nek feléje gondolunk, elég nekünk ez,
— majdnem sok is, — hogy a tize
dik házból a tizenegyedikbe fordul
junk. És amint kell, a századikba is. 
Lássa ezért van, hogy nem szégyen
lünk így koldulni. Hogy most elfordul
tunk Rézi néni, a maga házába is.

— El ám I Hiába rakták úgy ki 
a falúból. Az ember azt se tudja, a 
jók vagy a rosszak késztették-e kü
lön a többitől.

Ezt az incselgést már bizton nem 
hagyta volna szó nélkül Rézi néni. 
De csak úgy tél füllel hallgathatta

az egészet, a másikkal nagyon ma
gába figyelt. Mert hát sokáig nem 
lehet kerülni a forró kását, egyszer- 
csak belemártodik az ujja és jaj ak
kor, de hogyan húzza ki belőle. Ho
gyan tudná áttörni magát ezen a nem 
várt támadáson ? Anélkül, hogy az ő 
perselyrakogató, templomos jó híre 
utána vesznék s hogy ezek a pap
kisasszonyok ne gondolnának felőle 
sokkal majd másat, amikor elmennek. 
Nem találta sehogy ennek módját, 
de mert azok elhallgattak, neki kel
lett szólni. És kerülte tovább a forró 
kásáját.

Valahogy ott maradt a télfülében, 
mintha az ő házát említették vón.

— De hát hogy nem röstelték ide 
mihozzánk is megtiporni ezt a fene
ketlen sárt. Hogy elcsunyitják a szép 
ruhájukat, édes lelkeim, hogy szag
gatják ezt a drága kis cipelőt, azért 
az egy pár. . . ,  azért az igazán sem- 
semmiségért.

— Ne legyen már annyira értet- 
len 1 Hát azok az emberek, akik pi
ros vérü sáron lábalnak át, ahol min
den lépés sebekre szólhat ? Akiken 
eggyel beljebb is megrongyolódik a 
ruha, hogy örökre le kell vetniök és 
nem kaphatnak helyébe újat a föl
dön. Hát azok a szegény katonák, 
akiknek nemcsak a cipőjük, de a lá
buk is utána ott szakad! Rézi néni, 
maga még úgy látszik nem nagyon 
tudja, hol van mostan ezen a világon.

Talán nem is csak magából mondta. 
Talán Rézi néniben is templomi sza
vak emlékeztek fel rája. De úgy érezte, 
hogy bele kell rázni a szóval ebbe 
az öregasszonyba. Úgy kidagadt a 
hangja, hogy a gyerekek is azon 
hagyták a játékot. Mert a tisztelen
dőék Sanyikájának is ott kellett lenni, 
hogy Rézi néni unokája igazán elví- 
gasztalódjék.

— Hát igaz, igaz, édes gyerekem. 
De azért lássa, én megmondom, ami 
sok, az mégis csak sok. Még a nagy
fazéknak is van feneke. Nem mon
dok sokat, de mióta ez az idő járja, 
már tizedszer csak vándolják a falút ?

— Micsoda, Rézi néni tizedszer? 
Még a felészer is alig. Csak hogy 
persze az adakozás is olyan mint a 
dolog. Mindjárt sok az annak, akinek 
épen nincsen semmi kedve rajta. De

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 57

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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ha tizedszer is lennénk a nagyasszony 
házánál, elhigyje, nem telnék ki abból 
egy malac ára, ami a nagyasszony 
markából eddig hozzánk borúit. Rézi 
néni! Nem ijed meg maga attól, hogy 
ezért a nagy háborúért még egy ma
lacra valót sem tett? Mert, ne hara
gudjék, de épen most úgy esik ki 
nekem a szavából, mintha maga fe
löl már megsokalta volna, amit tett.

— Hát édes lelkem, a fiam, az 
semmi? Abból nem telnék ki egy. . .

— Hohó! Legyünk csak őszinték 
Rézi néni! Ha így beszél, azt kell 
már mondanom : ki tudja, ha magán 
dűlt volna, adta volna-e azt is.

Csak nem akart kihűlni Rézi né
ninek a kása! Inkább, mintha még 
mindig új tüzet raknának alája ?

— Látom, édes lelkem, jól kita
nulta a szót. Igaza is van. De hát 
szó, ami szó, tudják meg, kedves 
gyerekeim, én azt gondoltam, hozzánk 
már nem jönnek. Délután nem is 
voltam itthon. Azonban megint jött 
az eső és bizony el nem hittem volna, 
hogy ma még ilyen találkozásom lesz. 
Szó, ami szó, nem készültem hozzá, 
édes leikeim. Szó, ami szó nincs a 
mi házunknál mostan egyetlen. . .  
egyetlen egy odavaló hangos garas.

Úgy örült, hogy megtudta mondani. 
Különösen az utolsó két szó, de 
mennyit könnyített rajta. Hogy is 
ne, hiszen azokon mintha csak szá
razon, úszta meg a vizet. Mert han
gos garas csakugyan nem volt a 
házánál. El is mondta szépen: mert 
ő neki, nem igen kell a pénz; olyas 
— a háznál megterem; a zsidónak 
meg tojással fizet, koldusoknak inkább 
kenyeret, holmit ad, mert tudja, hogy 
azt nem ihatja el pálinkába.

— Jól van, Rézi néni, maga tudja, 
hogy van. Hiszen ki tudunk menni 
mi anélkül innét, hogy többet vinnénk 
magunkkal, mint hoztunk. Sőt én 
azt szeretném, ha mi hagyhatnánk 
itten a magunk módján a nagyasz- 
szonynak valamit. Hiszen, mi nem 
akarunk erőszakoskodni. Nekünk azt 
nem szabad, mert mi tudjuk, hogy 
csak a jókedvű adakozót szereti az 
Isten. Már megyünk is, mert lássa 
mi nem lehetünk azon, hogy azok 
számába szaporítsunk, akiket nem 
szeret az Isten. És még csak nem is 
haragszunk. Csak egyet szeretnénk. 
Nem azt, hogy Rézi néni gondoljon 
arra, amikor mi már elmentünk innét, 
hányán szakadtak árvaságra, hányán 
szomorú özvegységbe csak addig is, 
míg mi itt egymással beszélgettünk. 
Mondom, nem ezt, mert erre talán 
Rézi néninek szokatlan. Hanem azt,

hogy gondolkodjék azon a régi-régi 
beszéden maga is : a jókedvű adako
zót szereti az Isten. Hogy csak a 
jókedvüt. Akkor talán, ha még egy
szer esik sora, nem kell félve, sőt 
örömöstebb, mint valaha jöhetünk el 
a nagyasszony házába.

Már az utcaajtónál voltak.
— Ne menjenek még, édes kis

asszonyaim I Ne resteljék vissza felé 
tiporni az udvarunk sarát. Valamit 
meg kell mutatnom. Mert még, hogy 
éjszakám se lesz majd tőle.

Visszamentek megint az első szo
bába. Azaz csak a papkisaszonyok. 
Mert öreg anyó kívül maradt a kony
hában. Ott motoszkált a földön, va
lamit a kemence előtt, a sötétben. 
De Sanyika azért látta, figyelte, mit 
csinál. Gondolta, hogy nem hiába 
jöttek vissza.

— Azt mondtam, nincs hangos 
garas a házunknál. Nem hazudtam 
rajta. De mégis, mert lássák csak 
meg ezt a három csendeset. Eszten
deje múlt már, takargatom őket, de 
most, elhigyjék mégis édes gyerme
keim, ha úgy ki lehetne vágni belőle 
hamarán: egy darabot, olyan szívesen 
adnék belőle.

Három darab ezeres volt. Megned- 
vesedett rájuk a szeme.

— Köszönjük Rézi néni! Ez is 
valami. Mert mi azért nem haragszunk. 
És reméljük, hogy mire még egyet 
eljövünk magához, nem kell töpren
geni azon, hogyan nyírjunk darabot 
belőle.

— Nem, nem azon, édes leikeim!...
— Hát a Mári asszony hogy van, 

Rézi néni? — szólalt meg a kisebb 
papkisasszony, mikor megint kiléptek 
az udvarra. — Hallottuk, hogy be
ment az is a városba. Ottan dolgozik 
a halálgyárba. . .  Azért csak megvan 
a gazdaság. Akinek olyan hű cselédje 
van, mint a József, azok könnyen 
vannak most is.

— Bizony, ha az nem lenne. . .  
De a tisztelendő úr is jól járt ám 
a fiával, a Jóska gyerekkel. Itt nőit 
fel minálunk, mondhatom, nem szo
rult ki abból se az apja vére.

— Hát jól, de ki tudja meddig, 
ha még soká tart ez a háború! 
Különben ne dicsérjük olyan nagyon, 
mert ott jön a! Tán meg is hallotta?

— Persze megsokalták otthon, hogy 
ránk sötétedett. Nem tudtak nyugod
tan maradni. -Jóccakát Rézi néni I 
Jóccakát.

Sanyika örült a pajtásnak. Jóska 
hátán könnyebb lesz kerülni a sárt is.

— Hallod Jóska, ha te tudnád, 
mit láttam én ma?

— Na mit, kisuram, hadd hallom 
már ?

És a kis Sanyi elmondotta neki a 
három csendes nagy garast. Az eze- 
reseket onnét a vetőlyukból a nagy
asszony kemencéje előtt. De azért 
Sanyika suttogásán át is meghallota 
Jóska, amiről meg a papkisasszonyok 
beszéltek.

— Miért is nem mondtuk, hogy 
adja a hadikölcsönbe ?

— Nekem eszemen volt. De olyan 
áhitatosak voltatok mind a ketten.

Jóska pedig belepirult a gondolatába. 
*

Úgy látszik, hiába mutogatta meg 
Rézi néni a három ezerest. Nem jött 
meg tőle egészen az éjszakája. Alig, 
hogy elmentek az motoszkált a fejé
ben. az járt a szájában hogyan, ho
gyan se: itt voltak az eleven perse
lyek, elmentek az eleven perselyek. 
Az álmai is ebbe bajlódtak, vesződtek. 
Hogy az eleven perselyekkel nem 
lehet olyan könnyen elbánni. Hogy 
egyszer majd csak a templomi per
selyek is megelevenednek. Hogy a 
templomi persely visszahozta neki a 
rossz krajcárokat. Egyszer, mintha 
már a zörgésüket is hallotta volna. 
Felébredt. De aztán eszébe jutott, 
hogy nincsen a házánál csörrenős 
garas. Bizonyosan rosszul hallott az 
öreg füleivel. Hiszen az övéi csendesek. 

*
Másnap reggel nagyot szaladt va

laki a faluból a hajnali vonathoz.
— Na Jóska, te vagy az ? Csak 

nincs valami baj ?
— Jegyző úr kérem, a nagyasszo

nyom, . . .  a hadi kölcsönbe,. . .  há
rom ezeres. . .

Azt már alig tudta hozzá mondani, 
hogy a jegyző úr a kiküldéssel ne 
fárassza magát, estére majd megint 
eljön érte. így is remegős volt a 
hangja. Szerencsére a szaladás jó 
takarót adott, senki sem kérdezte, 
miért remeg a lelke.

Hogy aztán, hogy volt, — hogy 
aztán, mint volt — nem tudta azt 
meg senki sem. Rézi néni is csak 
úgy félig. De nem telett bele harmad
nap reggele, csendes négy garast 
küldött a nagyasszony tisztelendőék
hez. Csendeset a legkisebbjéből, mi
kor még békés idők jártak. Mert bőven 
telett a föléből a három ezeresnek.

Es azóta valahányszor csak a 
papkisasszonyokat látja Rézi néni, 
mindig az jut eszébe: Eleven perse
lyek. Csak azt nem tudom, mondja-e 
majd valaha Rézi néni a Jóska gye
rek láttán : .Hát te voltál az a harma
dik, az a csalafinta, eleven persely!“



1915. december 19. HARANGSZÓ. 181.

Tanítók árváiért!
Érzékenyre hangolódik az ember 

szíve. Tulajdonképpen minden, ami 
körülöttünk és velünk történik, min
den-minden a szívünkbe száll. Köny- 
nyeinken keresztül nézzük a világot 
s meglátjuk az élet száz és ezer 
nyomorúságát. Ez az érzékenység 
ébresztgeti az áldozatkészséget s az 
emberek szunnyadó lelkiismeretét.

Mikor a jótékonyság perselyébe 
hull a pénz, minden pénzdarabnak 
más a beszéde. Egyik másik hiúság
ról, önzésről beszél, egyik másik jó 
szívről, meleg szeretetről beszél.

Vájjon mit mondanak a tanító-ár
vák perselyébe hullatott adományok ?

Azt izenik felhőn túli messzeségbe: 
nem felejtjük el, áldjuk a neveteket 
és áldjuk a munkátokat 1 Nem felejt
jük el özvegyeiteket, árváitokat s 
velük éreztetjük a hálát, mivel irán
tatok tartozunk I

Közeledik karácsony ünnepe s az 
emberek szíve olyan érzékenyre han
golódik.

A megváltót várjuk, érezzük a 
lelke suhogását s magasra emeljük 
a tanító árvák perselyét.

Jó emberek, ime, itt a persely 1
Az elmúlt hét adományait hálával 

és köszönettel itt nyugtázzuk:
G. A. Székesfehérvár 2-20 K
Zugor Sándor Székesfehérvár 1.— »
Simon István Székesfehérvár —•30 9

A nemesládonyi ev. gyűl. adománya 36-30 n
Karner János ev. tanító gyűjtése

R a d a fa lv a ................................. 29 —
Hajas Lídia és Ludván Julis gyűj

tése Nagysimonyi 49 60 n
Evang. gyülekezet Magyargurab . 10 — »
Biszkup Béla ev. leik. Magyargurab 6— f f
Keller Ferenc tanító Magyargurab 2 — 9

Szeitel Terézia tanítónő Magyargurab 2'— 9

Balassa István Répcelak 2 — f f

özv. Szalay Józsefné Répcelak 2 — 9

Feiler Ernőné Gyoma 10 — ff

I. S. N. Tárnokréti . . . . 2 — n
Sághy Jenőné Beled 10 — 9
özv. Gősy Jánosné Bezi 4 — 9

Egyed Vince Nemeshany 5 — 9
A rábaszenttamási leánygyülekezet

ad o m án y a ................................. 30 — 9
Mesterházy Kálmán földbirtokos

T ü s k e v á r ................................. 5 —
Cseri Ferenc ev. tan. Gérce . 4 —
Erőss József Zákány 3 — 9

Egy előfizető Pórládonyból . 2 — 9

Horváth Emil Besztercebánya 2 — 9

Baranyai István és Kovács Éva
Lovászpatona . . . . 10 — 9

Demotrovics Józsefné Körmend 2 — 9

Múlt számban kimutatott gyűjtésünk 
volt- 37'3(V'3‘l  K

Mostani gyűjtésünk.' . 231 40 K
Eddig befolyt . . . 396173  K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapl Béla.

Tizedik fejezet.
Csöndes házak között.

Folyt. 22.

A legtöbb ember lelke felett olyan
formán zúgott át a világháború, mint 
a házak felett tovarohanó szélvihar. 
A házfödelet megtépte egy kissé a 
goromba idő, de az emberek behú
zódtak a tető alá. Külső életük egy 
kissé rfiegváltozott, máskép kellett be
osztani a gazdasági munkát, volt egy 
csomó gond, aggodalom, rettegés, de 
azért benső mivoltukon keveset vál
toztattak. Az olvasókörben csöndes 
pipaszó mellett elmondogatta a fia
talja : — Hej, egy szempillantás alatt 
de megváltozott a világ! Tele a tem
plom imádságos emberekkel, a jó Is
ten alig győzi hallgatni a sok kö
nyörgést.

öreg András bácsi hallgatagon in
gatja fejét: — Ez csak olyan, mint 
mikor a rogyadozó háztal kopott me
szelésén végighuzzák a meszelőt. Pár 
napra tetszetősebb a szemnek, de 
aztán lefolyik róla az újság. A régi 
vakolatot kell levakarni. Azt kell, de 
nem simogatással, hanem éles szer
számmal ! . . .

— Hát iszen elég éles szerszámok
kal dolgozik a háború! . . .

— Az, csakhogy az emberek nem 
érzik. Nem jobbak, csak pityergőseb- 
bek. Nem istenesek, csak éppen töb
bet járnak templomba.

— Jól mondja, András bácsi, mert 
még nagyon sok az Istentől elfordult, 
gőgös, elbizakodott ember.

— Van, persze van, de azért ne- 
csak a másikakra nézz, hanem ma
gunkra is gondolj. Köztünk is sok a 
férges lelkű, azt hiszik, hogy a sze
génységük jó alkalom a tétlenkedésre 
s hogy az emberük bevonult a hábo
rúba, hát rábízzák magukat jó szom
szédok kegyelmére, állam segélyére. 
Hát azok, akik hantföldet se mozdí
tanának meg a más földén emberség
ből 1 Nemcsak a zsidóboltban van ám 
uzsora, hanem a munkabérekben is !

— No azért, nincsen sok ilyen! 
Csak a kegyelmed szeme mér szigo
rúan, András bácsi.

— Az is lehet, öcsém. De hát 
akárhogy legyen is, azt a bizottságot, 
amiről a tisztelendő úr a múltkoriban 
beszélt, mégis jó volna összeszerkesz
teni. Részint azokért, akik rászorul
nak, de meg azokért is, akik nem 
érdemlik. Jól esnék, ha egyről-másról 
szót ejthetnénk, de meg cselekedni

is kellene, mert bizony a szemünk 
égne ki szégyenletünkben, ha nem 
teljesítenénk kötelességünket a hazá
val szemben. Hogy is néznénk a fia
ink, meg unokáink szemébe, ha tét
lenkednénk, míg azok vérüket hul
latják 1.. .

A bizottságot tényleg összeállítot
ták. Lelkész, tanító, jegyző mellé egy 
pár jóravaló gazdaembert választottak. 
Felszólították a nemesi pártbelieket 
is, hogy vegyenek részt a hazafias 
munkában, de ők megint visszautasí
tották a feléjük nyújtott jobbot. Azt 
mondták, hogy ők nem táncolnak 
parasztfütty szerint. Különben, bizott
ság nélkül is megfelelnek ők ma
gukért.

A bizottság szépen összeült s ösz- 
szeállította, melyik családból hányat 
és kit vittek el a háborúba. Felírták 
azt is, hányán szolgálnak utána, van-e 
apja, anyja, felesége, gyereke, mek
kora a birtoka, van-e adóssága ? Azt 
is felírták, hogy kicsoda mennyi ál
lamsegélyt kap. A községbiró ugyan 
megjegyezte, hogy ez a község meg 
a szolgabiróság dolga, de a tiszte
lendő úr rávilágított az egészre s azt 
mondta: — tudtunkkal ne károsod
jék senkise Ha méltatlanul kap valaki 
segélyt, úgy az állam károsodik, már 
pedik úgyis elég fizetni valója van a 
szegénynek. Ha pedig valamelyik te
hetetlen, szegény asszony kimarad a 
segélyezendők sorából, akkor meg 
azon esik sérelem. Az ura a hazáért 
ontja vérét, ő meg idehaza száraz 
kenyéren koplal a gyermekeivel. Hát 
jó lesz, ha erre is ráfordítják a fi
gyelmet.

összeírták azt is, hogy mennyi 
munkabíró ember van a faluban s 
mennyi az igavonó állat száma.

— Hát az meg mire jó ? kételke
dett az egyik.

— Majd a tavaszi munka neki- 
indulásakor jó lesz, ha ezt is tudjuk.

Az asszonyok és lányok se tétlen
kednek. Felemás szinü, félig sárgult 
levelek közt bujkál a fáradt őszi nap
sugár, mikor egy vasárnap délután 
összeülnek az iskolateremben s el
határozzák, hogy téliruhát kötnek a 
táborban levő katonák számára. Azóta 
majdnem minden háznál késő estig 
zörög a kötőtű. Még az iskoláslányok 
is egymással vetélkedve serénykednek 
s titokban azt vizsgálgatják, hogy a 
másik hósapkája mennyit nőtt tegnap 
délután óta.

Délutáni postaváráskor Galambosné 
meséli, hogy mikor a városban járt, 
éppen akkor sebesült katonák érkez
tek az ottani kórházba.
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— Jaj, lelkem, hogy a szívem majd
nem megszakadt. Sápadtak, soványak, 
mintha koporsóból keltek volna fel. 
A karjuk felkötve, némelyik meg csak 
mankóval tud járni. Ruhájuk gyűrött, 
talán bizony soha vasalót nem érzett 
magán egy ruhadarabkájuk se. Lát
tam olyat is, jaj, most is sírásra fa- 
csarodik a szívem, aki két mankón 
járt, nyomorékká lett teste himbálózva 
vetődött, amint nagy erőfeszítéssel 
előbbre kínlódott s az üres nadrág
szára jobbra-balra leffent

Könnybe boruló szemmel hallgat
ják s kötényük alatt a kezüket tör
delik. Szegény fiam, szegény uram 1 
hallatszik innen-onnan.

Vasárnapi prédikáció után kihirdette 
a tisztelendő úr, hogy délután gyűjtő
kocsik járják be a községet. Aki jó 
szívvel rászán egy kis ágyneműt, fe
hérneműt, vagy valami élelmiszert, 
az hozza a kocsihoz.

Az áldozatkészség és szeretet ünnepe 
lett az Úr napjának délutánja. Minden 
háznál elkészültek, mindenfélét össze
készítettek. De nemcsak a hasznavehe- 
tlenné vált rongyot, hanem a használ
ható jót is. Ráemlékeztek az egyik pré
dikáció intelmére : az igazi jótékonyság 
a lemondásnál kezdődik 1 A felesleg
ből odavetni valamit könnyű, magunk
tól elvenni azt, ami nekünk is kedves, 
aminek odaadása fáj, ez az igazi, 
édes jótékonyság.

Hosszú ember- és gyermekcsapat 
kiséri a kocsikat. Minden háznál meg
állítják őket barátságos szóval, azután 
felpakolják a szekereket. Süppedő 
párnák, meleget adó dunnák, ruha- 
neműek kerülnek az egyik kocsira, 
a másikon meg zsákokba gyűl a bab, 
liszt, lencse, burgonya. Van olyan is, 
ki sírva megy a szekérhez s mielőtt 
odatenné a többire, szeretettel meg- 
simitja a tollas párnát: jól pihenjen, 
meggyógyuljon, aki rád hajtja fejét I

A nemesi pártiak megint vissza
húzódnak. A szebb formájú házak 
előtt, hiába csilingel a szekér, zárva 
marad az ajtó s nem integet meg
állást senkise.

Farkas Gergely Ilonkája szemben 
áll az apjával. Ártatlan kék szemében, 
mint valami igaz gyémánt, mély tűzű 
könny csillog, de arcán a harag tüze 
lángol.

— Itt vannak, édesapám I Vitessen 
ki valamit.

— Semmim sincs számukra.
— Apám 1 Egy zsák lisztet, néhány 

zsák burgonyát. Adott az Isten 1. . .
— Nekem adta s nem ezeknek a 

koldus ivadékoknak 1.. .

— Hiszen nem nekik adja, apám, 
hanem a mi szegény sebesült kato
náinknak, hát gondoljon Istenre I. . .

Farkas Gergely a fejét rázza. 
Homlokán piros foltokban kiüt a 
haragja. Ajka fehér, szemében gyű
lölet lángol. Amint elszánt dacosan 
ott áll, látszik rajt, hogy nem enged 
egy félvilágért se.

Ilonka nézi egy ideig, azután kö
nyörögve újra megszólal: — édes
apám ! . . .  De az félrefordítja a fejét.

A szekerek éppen most érnek az 
ablak alá. Behallatszik a nagy em
bertömeg lármája, a gyerekek han- 
curozó visítása. Ilonka érzi, hogy 
kiváncsi tekintetek keresztül szúrják 
az ablakot, a tüggönyt s a gazdag 
Farkas Gergelyt keresik. A lovak 
mellől egy foltozott kabátu öreg em
ber némán int a kocsisnak. Hajts 
tovább I

A leány egy pillanatig gondolkodik, 
azután szembe néz az apjával s re
megő, de határozott hangon szól:

— Odaadom a párnáimat!. . .
Az ember egyet rándít a vállán — 

anyádról maradt rád, tehetsz vele, 
amit akarsz I. . .

— Anyám is odaadná I. . .
— Tőlem mást nem kapsz I. . .
— Jó lesz nekem anélkül is, apám.
A kocsik éppen Szabó Jánosné

viskója előtt állnak s a szegény öz
vegy két karjára rakva hordta ki 
ajándékait, mikor gyors sietéssel 
odaérkezik Farkasék Ilonkája. Két 
patyolat fehér párnát szorít a hónalja 
alatt, a fehér huzat is szétomolva 
húzódik utána, amint nagy gyorsan 
lekapta a fehérnemüs szekrény pol
cáról. Csak éppen megszorítja Szabó 
néni kezét, végigsimíja meleg tekin
tetével az arcát, azután csapódik 
mögötte a zöldrácsos utcaajtó.

Következő vasárnap arról prédikált 
a tisztelendő úr, hogy a gazdag em
ber nagy pénzt adott a perselybe, a 
szegény asszony meg csak két fillért 
s a Krisztus mégis azt mondta: ez 
többet adott, mint amaz. A gazdag 
az ő feleslegéből adott, a szegény 
pedig az ő „élelmét“ adta oda.

Kijövetkor azt mondják az emberek: 
— csak félig talált az igazságra a 
tisztelendő úr! A szegények ugyan 
élelmüket adták oda, de a gazdagok 
semmit sem adtak I. . .  Folytatjuk.

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban? Úgy fizessen számára elő 
a HARANGSZÓRA. Vigasztalást, szóra
kozást küld neki minden egyes számmal.

Karácsonyi üzenet.
Az elmúlt héten is folytattuk ka

tonáink számára készített ünnepi üze
net szétküldését. Jó szívek áldozat- 
készsége ez alkalommal is segítsé
günkre sietett, úgyhogy tekintélyes 
számú példányt küldhettünk a harc
mezőre. A hét elején az ausztriai 
kórházakba szánt példányokat kül
döttük szét, a hét közepén pedig a 
magyarországi kórházakba szánt pél
dányokat. Ünnepek után részletesen 
beszámolunk a ránk bízott példányok
ról s közöljük szétosztási kimutatá
sunkat.

A múlt héten a következő rende
lések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
RaffaySándor ev leik. Budapest 1000; ev. gyű 

lekezet AÍsószeli 200; ev. leik. hiv. Assakür* 
100; ev. leik.'hiv. Mencshely, ev. leik. h iv  
Eperjes, ev. leik. hiv. Magyargurab, ev leik- 
hiv. Kötesd 50—50; Bokkon Erzsébet, Csönge> 
Tóth István ev. tanító Hegyfalu 30—30 > 
Nagyvázsonyi és nemesleányfalui ev. gyüle
kezet, Eöri János huszár 25—25; Horváth 
Emiladohiv. fópénzt. Besztercebánya 20;Thern 
László főgimn. vallástanár Igló 10; egy ré- 
baszentandrási névtelen 5 példány.

Kiosztásra:
Evang. nőegylet Vasnádasd 614 ; ev. Dia

konisse nőegylet Igló 130; Papp Jolán Ajka, 
ev. leik. hiv. Magyargurab, Baranyai István 
és Kovács Éva Lovászpatona, Rothfuchs Já
nosné Tokaj 50—50; Nagyvázsonyi és ne
mesleányfalui ev. gyülekezet 25; egy rába- 
szentandrási névtelen 15 példány.

Pénzadományt küldtek:
Vitálisz Károlyné, Demetrovics Józsefné 

4—4 K, Egy előfizető Pórládony, Tóth Sá
muel Bakonytamási, Horváth Istvánná, Vas
nádasd 2—2 K, Bonczó Sándorné Hegyhát- 
hodász 1 K.

A világháború eseményei.
E hó 7-én kezdette meg a magyar 

képviselőház mostani hadi üléssza
kának nagyfontosságu munkáját. A 
kormányelnök hazafias lelkesedéssel 
mutatott rá azon hatalmas változásra, 
mely az országgyűlés tavaszi ülés
szaka óta a harctéren beállott. Meleg 
hangon emlékezett meg hős katoná
ink fényesnél fényesebb győzelmeiről, 
a kárpáti nagyeredményü harcokról, 
a gorlicei áttörésről, Bulgáriának hoz
zánk, a középeurópai békeszövetség
hez való csatlakozásáról. De kiemelte 
Szerbia végpusztulását, Itália kudar
cait s mind a kettőnek méltó bünte
tését is.

Hogy a béke mikor áll helyre, 
mondotta Tisza István gróf minisz
terelnök, az kizárólag ellenségeinktől 

1 függ. De eggyel legyünk tisztában.
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Mentül később jönnek ellenségeink 
arra a meggyőződésre, hogy céltalan 
és bűnös vérontás ez a további há
ború, mentül nagyobb győzelmeket 
fogunk aratni addig, amig ez a meg
győződés beáll, mentül nagyobbak 
lesznek azok az áldozatok, amelyeket 
a harc ránk hárított: természetesen 
annál súlyosabbak lesznek ellenfele
inkre nézve a béke feltételei.

Ugyanígy nyilatkozott két nappal 
később Bethmann Hollweg németbi
rodalmi kancellár a német birodalmi 
gyűlésen, kinyalatkoztatván, hogy 
becsületes békére úgy Németország 
mint a kettős monarchia mindig haj
landó, de mennél tovább tart a há
ború, mennél több áldozatunkba ke
rül, annál nagyobbak lesznek azok 
a békegaranciák, amelyeket követelni 
fogunk.

Harc szerbek ellen.

A szerb hadsereg teljesen züllött 
állapotban van, szétosztva minden 
összetartó kapocs nélkül. Egy része, 
mint mondják, az Adria felé törtet, 
hogy a tengeren menedéket találjon. 
Montenegrót hadaink mindjobban be
kerítik. A Szku'ariba és Durazzóba 
vivő utakat az albánok megszállot
ták. Azért a szerbek menekülése nem 
fog egykönnyen megtörténni.

A hét elején a bolgárok Albániá
ban a Lyuma balpartján bekerítették 
a menekülő szerbeket és súlyos ve
reséget okoztak nekik. Elvették száz 
ágyújukat és kétszáz gépkocsijukat.

A mi csapataink a következő napon 
elfoglalták Ipeket Montenegróban. A 
bolgárok kemény harc után megszál
lották Szerbia utolsó érintetlen váro
sait: Dibrát, Rezsnát és Okridát. Ni- 
kita követte Petár király példáját, 
futva hagyta el országát. Vejéhez, 
az olasz királyhoz menekült.

A Balkánra küldött francia és an
gol segítő csapat maga is segítségre 
szorulna, ha kaphatna. A bolgár se
reg és Gallwitz német katonái bizony
talanná tették rájok nézve a Vardar 
és Cserna közét. Sietve visszahúzód
tak Szalonikiba és elsáncolták ma
gukat. Veszteségeik már így is na
gyok. A bolgárok fogságába eddig 
húszezer emberük került. Szaloniki 
ostroma a mi szövetségeseink részé
ről most már szinte elmarathatat- 
lan. De mi lesz akkor Görögország 
semlegességével ?

Harc az olaszok ellen.
Az olasz fronton enyhült a harc. 

Görc városát néhány nap óta keve
sebbet bombáztatja az olasz vadság. 
Derék katonáink kissé kiheverhetik 
a gyilkos tüzelések által okozott iz
galmat s fáradságot. Lesz-e költő, 
történetiró, ki a hős védelem e soha 
nem látott, soha nem hallott példáját 
méltóképen megénekeli, az utókornak 
elmondja ?

Az Isonzó völgyéből a Garda-tó 
északi partvidékére került az olasz 
támadás főereje. Itt a kies vidékü 
Rivát bombázták főképpen az olaszok,

de minden eredmény nélkül Úgy lát
szik igaza van Ackerman svéd ezre
desnek, aki néhány hétig az arcvo
nalon tartózkodott s azután haza
térve, Stokholmban azt a határozott 
véleményét fejezte ki, hogy az olasz 
hadjárat minden ponton kudarcot 
vallott.

A törökök harca az angolok elien.

A Bagdad körül lefolyt harc mint 
most nyilvánvalóvá lesz, nagyobb 
veszteséget okozott az angoloknak, 
mint eleinte hitték. Különösen nagy 
hiány állott be a tisztikarban. Négy 
ezredes elesett, kettő megsebesült, 
három dandár tiszti állományának 
háromnegyed része harcképtelenné lett.

Egyéb hírek.

A romániai gazdák a határ meg
nyitását követelik. Dec. 5-én a ro
mán nemzetgazdasági szövetség ülést 
tartott melyen egyhangúlag a követ
kező határozatokat hozták: a) A túlsá
gosan magas kiviteli tarifát meg kell 
szüntetni, b) A kivitel szárazon és 
vizen egyaránt könnyittessék meg. 
c) A vágómarha- sertés- és baromfi
kivitel rendeztessék. d) Állapítsák meg 
azt a hányadot, amelyet a kormány 
az állatállományból és gabonából 
visszatarthat. — Szaloniki-i távirat sze
rint az angoloknak vissza kellett vonul- 
niok, de a fanciák még urai a stru- 
micai pályaudvarnak. Azt hiszik, hogy 
a mostani harc görög területre is át
terjed.

A z e g y h á z  k öréb ő l
Kitüntetett gyülekezeti felügyelő. A

király Kirnbauer Lajost, a vasdobrai gyüle
kezet felügyelőjét, a gyanafalvai állomás főnö
két kiváló szolgálata elismeréséül a koronás 
arany érdemkereszttel tüntette ki.

Oyászrovat. Dr. Mendelényi János ügy
véd, a sárvári ev. gyülekezet felügyelője élete 
57 ik évében, 1915 dec. 4-én Szombathelyen 
elhunyt.

Dr. Proszvimmer Sándor ügyvéd, a sop
roni ev. gyülekezet jogügyi bizottságának el
nöke, 66 éves korában, Sopronban elhunyt.

Áldott legyen az elköltözött érdemes 
munkások emlékezete 1

A váczi evang. gyülekezet nov. 27-én 
látogatott vallásos estélyt tartott, melyen Ge- 
duly Lajos újpesti lelkész az örök békéről 
tartott előadást, sokan szavaltak és zeneszá- 
mokat adtak elő. Az erkölcsileg is szép sikerű 
estély jövedelmét a katonák karácsonyára
fordították.

A katonák karácsonyára gyűjtöttek a 
vasjobbágyt-i iskolában : a vasjobbágyi-i gyer
mekek 28'70 K, az őriszigeti gyermekek 12 
K. Az összeget a gyülekezet a hadsegélyző 
hivatalba küldötte.

A pécsi evang. gyülekezet dec. 5-én 
a harctereken elesett családapák evang. vall. 
árváinak karácsonyi felruházása érdekében 
ádvent első vasárnapján vallásos estélyt tar
tott, melyen vallásfelekezeti különbség nél
kül oly nagy számban jelent meg Pécs város 
szine-java, hogy a fényes erkölcsi siker mel
lett 112 korona hirdeti az anyagi sikert. Az 
estély műsora a következő volt:

1.) „Tehozzád oh Uram emelem fel lelkem“ 
Énekelte : Káh Gizuska, harmoniumon kisérte 
Spissak Henrik tanító. 2.) Ima. Mondta : Du- 
bovay Géza lelkész hely. 3 ) Szabolcska Mi
hály : Ádventi esték. Szavalta: Istók L. 4.) 
Carl Bohm : Spinnlied, Csellón előadta Kolda 
Ferenc, zongorán kisérte Oroszy Irénke 5.) 
Keresztyénség és háború szabad előadás. 
Tartotta Dubovay Géza lelkész helyettes. 6.)

Gyulai Pál: Égi látogatás melodráma. Szavalta: 
Dénes Olga, zongorán kisérte Szendrődyné 
Filipovics Rozsika, Csellón: Schumann János 
postafogalmazó. 7.) Csengey Gusztáv: Gond
viselés. Szavalta: Fubász Olga. 8.) Ima.
mondta : Dubovay Géza lelkész helyettes. 9.) 
Közének.

A téti evang. nőegylet f. é. dec. 5-én 
tartotta meg özv. Nagy Lajosné úrnő elnök
lete alatt rendes évi közgyűlését. Ez alkalom
mal a pénztáros beterjesztvén számadásait 
kitűnt, hogy a bevétel 536'20 K, a kiadás 
pedig 476‘20 K volt s így a pénztári készlet 
60 koronát tesz ki.

Ezen 60 koronából a közgyűlés a katonák 
karácsonyára 20 koronát szavazott meg, mely 
összeget özv. Nagy Lajosné 4, Horváth Ilonka 
és Etelka 5—5, Szép Imréné, Kalmár Lász- 
lóné, Lampért Mihályné, Szép Jánosné és 
Bognár Erzsébet 2—2, továbbá Joó Istvánná, 
Pár Józsefné, Kozma Imréné, Kovács Mihályné, 
Ko'ács Jánosné, Kovács Györgyné, Zámbó 
Istvánná 1 — 1 koronával és Csépi Andrásné



184. h a r a n g s z ó . 1915. december 19.

00 fillérrel, tehát összesen 31 '60 koronával 
51'60 koronára emelték fel, mely összeg a 
budapesti hadsegélyző hivatalhoz határozta- 
tott elküldeni.

A még fennmaradt 40 K pénztári készletből 
10 koronát a győri szeretetházra 1915-iki 
tagsági-dij címén, továbbá 5 koronát a főtiszt, 
püspök úr 2884 sz. felhívására sebesült kato
náinknak imakönyvvel ellátására, 1 '58 koronát 
pedig mint kórházi túlkiadás számoltatván 
el, a tulajdonképpeni pénztári maradék 23'42 
koronára apadt le.

Az itt említett bevételeken és kiadásokon 
túl, a nőegylet buzgó tagjai természetbeni 
adományaikkal is nagy mértékben járultak 
hozzá leányiskolánk 2 termének hadikórházzá 
való felszereléséhez. Egyesek magukra vállal
ták a sebesült katonák ápolását, mások ágyi- 
ruhát s fehérneműt ajándékoztak, ismét mások 
élelmiszereket, kenyeret, tojást, tyúkokat, zsirt, 
zöldséget s tb , stb. adtak, ugyannyira, hogy 
1914. nov. 14-tői, amikor először érkeztek 
hozzánk sebesült katonák, — 1915 január 
végéig amikor a vöröskereszt egylet bősége
sebben kezdte nyújtani segítségét. — csaknem 
teljesen a nőegyleti tagok gondoskodásából 
tartatott fel a hadikórhaz. A nőegylet egyes 
tagjai nemcsak a községben rendeztek időkö
zönként gyűjtést, de átrándultak a szomszédos 
községekbe is s a hitrokonoktól igen sok 
adományt hoztak magukkal a kórház javára, 
amely adományok egy emlékkönyvbe lettek 
feljegyezve.

Végül megemlítem még, hogy a nőegylet 
takarékpénztárilag kezelt tőkéjéből 500 K 
hadikölcsönt is jegyzett I H. S.

Várpalota. A Honvédelmi minisztérium 
hadsegélyző hivatalának felhívása értelmében 
Birnbaum Sándor és Niederland Vilmos vár
palotai evang tanítok is gyűjtést rendeztek 
növendékeikkel a hívek körében a katonák 
karácsonyi szeretetadománya javára. A gyűjtés 
— dacára annak, hogy néhány nappal előbb 
ugyanezen célra a templomban offertórium 
tartatott — 48'38 koronát jövedelmezett s az 
adakozásban nemcsak hitsorsosaink, hanem 
más vallásu testvéreink is részt vettek Fenti 
összeg beküldetett a hadsegélyző hivatalnak 
Budapestre. Úgy az adakozók, valamint a 
gyűjtést rendezők és gyűjtő iskolás növendé
kek megérdemlik a hazafias köszönetét, az 
Isten áldja meg őket!

A z ország“ dolgáró l.
A képviselőház múlt ülésein nagyohetin 

figyelemreméltó beszédek hangoztak el. Az 
indemnitás tárgyalásánál Károlyi Mihály be
szélt, ki beszédeben megpendítette a béke 
eszméjét is. Andrássy Gyula szintén azt mon
dotta, hogy olyan fényesen és olyan jól állunk, 
hogy szólhatunk békéről, anélkül, hogy ezt 
ellenségeink gyöngeségnek vehetnek. Rakov- 
szky István az élelmiszer uzsoráról beszélt s 
azt javasolta, hogy a harctérről hazatérő 22 
évesek kapjanak szavazati jogot. A vita folya
mán felszólalt Serényi Béla miniszter, majd 
Apponyi Albert mondott nagy beszédet az 
élelmiszer uzsoráról s a cenzúráról. A hábo
rúra vonatkozólag kijelentette, hogy ,ki fognak 
tartani, ha lehet rövid ideig, ha kell, sokáig “ 
Rámutatott arra, hogy immár nyilvánvaló lett 
Oroszország ama célja, hogy hazánkat meg 
akarta semmisíteni. így tehát a mi háborúnk 
nemzeti védelmi háború. Javaslatára kimondta 
a képviselőház, hogy a magyar nemzetnek a 
háborúban való részvételét megállapítja s ösz- 
szeállitja. Az ellenzék részéről még Szterényi 
József, Földes Béla, Bakonnyi Samu, Vázsonyi

Vilmos, Novák József, Holló Lajos, a kormány 
részéről Tisza István és Teleszky János pénz
ügyminiszter szólaltak fel. Az indemnitási vitát 
bezárták s a ház ezt megszavazta.

Itthonról.
Vas huszfilléresek. Német példára a ma

gyar és psztrak pénzügyi kormányok is fog
nak váltópénzt veretni vasból. Egyelőre csu
pán 20 filléresek veretéséről van szó, és ilyen 
irányban már megtörtént az intézkedés.

A harctéren elesett katonák hulláinak 
hazaszállítására és a hullák ki-érői 
részére 50’/o-os kedvezményt engedé
lyeztek. A kereskedelmi miniszter rendeletet 
adott ki, mely szerint az osztrák-magyar, 
valamint a német birodalmi haderő kötelékébe 
tartozott és a harctéren elhunyt harcosok 
holttestének kizárólag teheráruként leendő 
hazaszállítására a Máv. saját vonalain és a 
kezelésében lévő helyiérdekű vasutak vonatain 
50 százalékos fuvardíjkedvezményt, ezenkívül 
egy kisérő részére az oda- és visszautazásra 
50 százalékos menetdíjkedvezményt engedé
lyezett. E kedvezményeket az elhunytak hoz
zátartozóinak az államvasutak igazgatóságához 
intézendő kérvénye alapján engedélyezik. Ez
zel kapcsolatban megemlítjük, hogy az osztrák 
vasúti miniszter hasonló rendeletet adott ki 
és a szállítási díjkedvezményt a magyar állam
polgárok is igénybe vehetik.

Tömeges halál szeszmérgezéstől. Má- 
ramaros megye különböző községeiben hat
vannál több haláleset és számos megbetegedés 
történt metilalkohol élvezetétől.

A H arangszó perselye.
A HARANCJSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 723'72 korona.

Kühár József ev. gondnok Mezővár 6 K, 
Németh István Külsővath, Erhart Károlyné 
Zalaszentgrót 2—2 K, Ádám Antalné Kiskőrös 
l -50 K, Rothfuksz Jánosné Tokaj 1'30 K, 
Zugor Sándorné Székesfehérvár, Pölöskey Mik- 
lósné Felpécz, Kiss Sándor Alsóság, ifj. Máthé 
Gézané és Cseledi Sándorné Gérce, Baranyai 
István és Kovács Éva Lovászpatona, Óvádi 
Dénes Pinkafő 1 — 1 K, Egy névtelen Sajógömör, 
Balogh Lajosné Kóny 50 f.

összesen: 739 22 K.
A jókedvű adakozót szereti az Isten I

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
a mezővári (Vas m ) ev. hívek adománya 184 
K, Dsubán József Alsómarácz 100 K, N. N. 
Igló 2 K, Mihátsi Palné Erzsébetfalva 2 K, 
özv. Edvy Gáborné Edve 10 K, Egy előfizető 
Pórládony 2 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
N. N. Igló 2 K, özv. Edvy Gaborné Edve 10 
K, Egyed Vince Nemeshany 50 K.

Vak katonák részére befolyt: N. N.
Igló 2 K, Lázár György Kistengelicz 1 K, 
A rábcakapi-i evang. gyülekezet otfertóriumi 
adománya 29.96 K, Mesterhazy Kálmán Tűs 
kevár 5 K.

Sebesült és beteg katonáknak: Kovács 
János gátőr Szany 10 K.

Hadi árváknak: Egyed Vince Nemes
hany 50 K.

Karácsonyi ajándék katonáinknak:
Horváth Emil Besztercebánya 2 K.

Fogságban lévő katonáink részére:
Egyed Vince Nemeshany 5 K, Horváth Emil 
Besztercebánya 2 K.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a  házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb k incs.
Tanyát a sá tán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

Dec. 19. vasárnap, I. Mózes 23.
„ 20. hétfő, Ezsajás 35, 3—10.
,  21. kedd, Mikeás 4, 1—8.
„ 22. szerda, Jer. 31, 31—34.
„ 23. csütört., Ezsajás 40, 1 8.
„ 24. péntek, Mikeás 5, 1—3.
, 25. szombat. Luk. ev. 2, 1—14.

Pályázati hirdetés.
A büki (Sopron m.) evangélikus 

népiskolához helyettes tanító, vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése havi 80 
korona, bútorozott szoba fűtéssel és 
takarítással. Az iskolaév végével, 
vagy a hadbanlevő tanító szabadsá- 
goltatásakor a helyettesítés megszű
nik. Aki a kántori teendőket is el
tudja végezni azért külön havi 20 
kor. díjazásban s a szokásos temetési 
stólában is részesül. Okmányokkal 
felszerelt Írásbeli jelentkezés a büki 
ev. lelkészi hivatalhoz intézendő a 
hirdetmény megjelenésétől számított 
5 nap alatt. Az állás azonnal elfog
lalandó.

Bük, Sopron-megye, 1915. dec. 7.
Farkas Elemér

2—2 lelkész.

Ki tud róla?
D ó k a  I s tván,  a 13. népfelkelő 

gyalogezred, 4 ík századának közvi
téze az 1914. évi november havában 
lezajlott Lublin-i ütközetben részt vett, 
de azóta semmiféle életjelt nem ad 
magáról s nyomát semmiképpen sem 
sikerül feltalálni. Felesége és 7 gyer
meke várja otthon. Aki tud róla va
lamit. küldjön értesítést erre a címre: 
D ó k a  I s t v á n n á ,  Sobor, Sop
ron-megye. 1—3

Szepességi német leány keres jó 
családhoz állást. Érdeklődőknek rész
letes felvilágosítást ad a gölniczbányai 
ev. lelkész. 1—2

Nyomatott Wellisch Béla vülamiizemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  35  szám ra  közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség  címére KÖRMEND-re (Vaevármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Szalay Mihály: Szomorú karácsony. (Vers) — Kapi Béla: Karácsonyi bizonyságtétel. — Csite Károly: Krisztus 
Urunk áldott születésén. (Elbeszélés.) — Görög Ernő.- Karácsonyi fohász . (Vers.) — Szabó Istyán: Az .üdvösség tavaszának elő- 
hirnökét. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Madár Mátyás: Karácsonykor. (Vers.) — Hangok AmerikáDol. — világ

háború eseményei. — Ország-Világ.

Szomorú karácsony.
Karácsonykor ismét de sok házban simák, 
Karácsony ránk újból de szomorún virrad! 
Karácsonyfáinkon más lesz még a fény is; 
Más lesz, ridegebb lesz, messzebb lesz az ég is.

Karácsonyra máskor kitkit haza vártunk, 
Csillogó fa köré mind boldogan álltunk;
S mig bele merültünk a fénybe, örömbe,
A mennyet éreztük leszállni a földre.

Ma szétdúlva busong annyi meleg fészek; 
Messze szakadt tagja soknak sohse tér meg. 
Meg sem is találják, hiába keressék:
Véres föld benyelte vérbefagyott testét.

S az élők otthona nyirkos, deres árok; 
Szüntelen vész, halál leselkedik rájok.
Melyik, mikor léphet még a szülőföldre? 
Melyik marad el még messze, mindörökre?

Aggódva, remélve mindig ez a kérdés.
S majd szétveti lelkünk a sok kínos érzés.

Sebünket karácsony sem orvosolhatja: 
Boldogtalanná lett a boldogság napja.

Ujjongva hirdetné: Krisztus megszületett!
De most azt zokogja, hogy meg is öletett,
Az elfordult világ vad dűhvel gyűlölte 
S tán milliomodszor most újra megölte.

Ma karácsonykor is nagypénteki gyász van; 
Ennek ize érzik az egész világban.
Most látjuk: mik vagyunk, milyen sorsot érünk, 
Ha Krisztust elvesztve, nélküle kell élnünk.

Jó  volt Öt könnyelműn bűnökkel megölni,
Jó  volna most könnyen visszakönyörögni!
De sok szív kárpitja meghasad még addig, 
Mig hozzánk tér s az ég újra alá hajlik.

Karácsony ünnepén de sok házban sírnak; 
Karácsony ránk újból de szomorún virrad! 
Karácsonyfáinkon más lesz még a fény is; 
Más lesz, bezártak lesz, messzebb lesz az ég is.

SZALAY MIHÁLY.
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Karácsonyi bizonyságtétel.
Irta: Kapi Béla.

Angyalénekkel teljes a föld: Dicső
ség a magasságos mennyekben az 
Istennek, a földön békesség, az em
berekhez jóakarat!

Sötétségben nagy világosság támad 
s a temető útat járó embert mennyei 
üzenet állítja m eg: Ma született a 
Megtartó!

Rövid szó, de isteni szó. Végigszáll 
a felszántott harcmezőkön, romokba 
döntött falvakon, megérinti a nagy 
tömegsírokat s. azokat a kis földhá
nyásokat, melyek erdőszélen, domb- 
hajláson imádkozásra hívják a ván
dort, azután besurran a nagyurak 
előkelő termeibe, az alacsony geren
dás szobákba s végigsimítja az asz
talnál kétségbeesett szótlansággal ülő 
emberek lelkét: ne sírjatok, ma szü
letett a Megtartó 1

Hiszed-e ezt ?
Egyedül a hit kapcsolhat Krisztus

hoz. Egyedül a hit teheti lelki kin
csünkké a megváltást. A hit vezet ön
ismeretre, a hit fedi fel emberi gyar
lóságunkat, a hit világít be bűnös 
emberi természetünkbe.

A hit mutatja meg, hogy cselekede
teinkre támaszkodva, örök halál és 
kárhozat vár, de ha Krisztusban élünk 
s benne bízunk, akkor az ő érdemé
ért örök élet és örök boldogság vár.

Igen, ezt hiszem!
De hinnem kell azt is, hogy Isten 

kezében minden életnyomoruság az 
üdvösség útja lesz. Véres mezőkön 
vezet végig, temetési éneket ad aj
kamra, hogy lelkem javát munkálja 
s közelebb vezessen magához. Hin
nem kell, hogy ez a hit erő, mellyel 
megáll hatok és mindent elhordozha
tok. Ezzel a hittel megyek Jézus böl
csőjéhez s ezzel a hittel, viszem _ őt 
magammal szenvedés útamra. Úgy 
szenvedek, úgy gyászolok, temetek, 
úgy teljesítem kötelességemet és úgy 
nézem a bizonytalan jövendőt, mint 
aki hallottam a karácsonyi harangok 
zengését s hallottam angyalajak hir
detését : — ma született a Megtartó 1

Kinn a harcmezőn még nehezebb 
bizonyságtételt kíván az Ür. Azoktól 
kívánja, kiknek életében megújul a 
szentirásban elmondott sok szenve
dés : „megköveztettek, ketté vágat- 
tattak, kisértettek, fegyverrel levágat- 
tatván meghalltak, bujdostak, elha- 
gyattattak, szorongattattak, nyomor- 
gattattak. Kikre nem volt méltó e 
világ: pusztában bujdostak, hegyeken,

barlangokban és földnek hasadékai- 
ban (Zsid. lev. 11, 37—38.)“

Legyen karácsony napja több az 
eddigi karácsonyi ünneplésnél. Ne 
elégedjünk meg azzal, hogy örömün
ket fátyolossá teszi fájdalmunk köny- 
nye, hanem tegyük e napot a bizony
ságtétel napjává. Tegyünk bizonysá
got élő, rendíthetlen hitünkről, meg- 
ingathatlan bizodalmunkról. Buzgó 
imádságban kérjük Istent: adjon a 
mi hős testvéreinknek is erőt a bi
zonyságtételre. Szenvedés, teherhor- 
dozás, lemondás és halál közt mond • 
ják el ők is : — Hiszek I. . .  Hiszek 1...

Megkondul a karácsonyi harangszó 
s harmatként ráhull a megtépett, 
vérző, gyászba borult világra a bol
dogságot adó üzenet: Megszületett a 
Megtartó I

Dicsőség Istennek! A földön bé
kesség! Az emberekhez jóakarat!

K risz tus ű rü n k  á ld o tt születésén.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

— Hallja kend apjuk, mennyire 
simák a szerencsétlen ács gyermekek 
kenyérért? Ez így megy már napok 
óta. Az embernek összefacsarodik a 
szíve az ilyes nagy nyomorúság hal
latára, noha a mi dolgunk sem áll 
sokkal különben. Lám, még soha 
nem értem ilyen szomorú karácsonyt, 
hogy egy kis kalács ne lett volna az 
asztalunkon.

— A szíved összefacsarodik, de 
kenyeret még nem adtál az éhezők
nek, mondta az öreg Gergő mélabús, 
keserű hangon a tipegő hites társának.

— Nem adtam, persze, hogy nem 
adtam, mert nem is adhattam I Ma
gunknak is csupán annyi van, hogy 
jóformán csak megnéznünk szabad, 
de nem ehetünk belőle.

— Ha nem ehetünk belőle, minek 
nézegessük. Ha éhezni látok másokat, 
vagy megosztom vele, amim van, 
vagy magam is koplalok. Add csak 
ide a maradék kenyeret, hadd szelem 
ketté! Az egyik részt odaadom a 
szerencsétlen gyermekeknek.

Éva néni elővette erre az ősi, ro
zoga asztalfiából a száraz kis kenyér 
darabkájukat s az emberének nyúj
totta :

— Ennyi az egész. Ha mind meg
kaphatnák, sem vásíihatná az öt 
gyermek sokáig vele a fogát.

— Egyelőre ez a szelet is jól esik 
nekik, — mondta Gergő s kibakta
tott a megosztott kenyér szelet na
gyobbik felével a pitvarba.

Éva néni kíváncsian lesett ki erre 
a töredezett udvari ablakon, hogy 
vájjon mikép adja öreg párja át a 
gyermekeknek a kenyeret? Bemegy-e 
az előbb oly büszke, hetyke asszony 
szobájába, aki annyi csúfsággal illette 
nem is rég őket, amíg ugyanis nem 
esett meg rajtuk a nagy szégyen s 
azzal együtt a nagy szerencsétlenség, 
nyomorúság, amiért a gyáva ura 
másodszor is megszökött a katona
ságtól.

Természetesen Gergő nem ment be 
az ácsék szobájába, mely közvetlen 
az ő kis konyhájuk mellett volt. Nem 
azért nem ment be, mintha tán hara
gudott volna most is az előbb oly 
elDizakodott, csufolódó természetű 
menyecskére, hanem inkább azért, 
hogy ne szégyenkezzék az ő előtte. 
Úgy is eléggé bújik a világ szeme 
elől, egész napon át bezárkózik, 
gyermekeivel együtt, a rideg, fütetlen 
szobájába éhezni.. . .

A pitvarban várakozott Gergő sokáig, 
hogy tán kijön valamelyik gyermek. 
De csak nem jött elő egyik sem, 
noha már dideregve tipródott az öreg 
egy helyben állva. Rohamosan sö
tétedni kezdett, miután sürü köd bo
rul a tájra.

— Ej, ezek nem bújnak elő más
kép, minthogy ki kell csalnom őket,
— gondolta Gergő magában.

— Nini, jön már a Jezuska 1 — 
kiáltotta aztan hangosan, mire han
gos gyermek zsivaj hallatszott ki a 
szobából s majdan versenyt iramod
tak ki a gyermekek az udvarra, für
késző, sóvár tekintettel néztek hol 
előre, hol jobbra s balra és föl az 
égre, de hiába.

— Merre van a Jézuska?! Hol jön?
— kérdezték izgalmas, sóvárgó szívvel.

— Jertek ide, kicsikéim, megmuta
tom, honnét jön I — szólította őket 
Gergő.

A gyermekek erre melléje szalad
tak s körülfogták, noha előbb még 
köszönniök sem volt szabad az öreg 
Gergő bácsinak és feleségének.

— Mutassa meg hát, bácsi! 
kérlelte az öt éves kerek arcú, kis Peti.

— Mindjárt megmutatom, fiam, de 
előbb egyetek meg ezt a kis kakas
tejjel sütött kenyeret.

Mohón nyúltak a gyermekek az 
elosztott kis kenyér szeletkékert s 
nem kellett őket biztatni, anélkül is 
egy-kettőre eltüntették.

— Hol jön hát Jézuska? — kér
dezte a kis Peti ismét s ugyanaz a 
kérdés látszott mindegyik testvérke 
arcán, még a csöpp három éves Ju* 
liskáén is.
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— Onnét a kertekalja felől jön 
majd, kis fiókáim, arany szánkón,

k sok, sok angyalkával.
— Mi hozzánk is eljön? Hoz ne

künk is valamit? — kérdezték most 
valamennyien a kicsiségek.

Gergő pár másodpercig megakadt 
a válasszal. Elszorult öreg szive. 
Töprengett, mikép tudna segíteni, 
hogy el ne kerülje Jézuska a kis 
éhező apátián árvákat.

— Persze hogy jön, már hogy is 
ne jönne ti hozzátok is a Jézuska 1 
Csak menjetek be a szobába, vára
kozzatok türelemmel, majd csengetnek

\ az angyalkák, amikor megérkezik 
Jézuska az ajándékaival I — biztatta 
aztán a kicsiségeket valami tervben 
megállapodva.

— Óh, be jó lesz I Ugy-e hoz kalá
csot is a Jézuska? — kérdeztea kis Peti.

— Hoz, bizonyosan hoz. A szoba 
ajtótokba teszi majdan egy kosárba, 
— felelte az öreg, mire a gyermekek 
örömtől ragyogó arccal, szép libasor
ban bementek édesanyjukhoz a szo
bába.

Gergő még egy kis ideig töprengve 
állott kint, majdan benyitott a kis 
kamrájába, honnét egy ősi köpönye
get és nagy karimáju lyukas kalapot

I hozott ki, amiket hajdanában, de 
jobb állapotban, az uraságtól kapott. 
Beszólt aztán az asszonyhoz, hogy 
elmegy egy kis időre a szomszédba.

Nyakába akasztotta a bőr és vá
szon tarisznyáját, valamint magához 
vett egy öblös lisztes zsákot s ma
gára öltötte kint a pitvarban az ősi 
köpönyeget, sipkáját pedig kicserélte 
a nagy karimáju kalappal, elindult 
aztán hazulról. Házról-házra járva 
végigkoldulta a falut. Mindenütt két 
ujjnyira nyitvahagyta az ajtót, úgy 
szólt be alázatos hangon:

— Szegény vándorlegény vagyok, 
esedezem egy kis alamizsnáért I

Mire végig járta a falut, megtelt 
mind a két tarisznyája és a lisztes 
zacskója kaláccsal s néhány helyen 
egy pár almát is kapott.

Ily dúsan megrakodva tért vissza 
a saját ajtaja elé, ahol elváltoztatott, 
alázatos hangon köszöntött be, szin
tén alamizsnát kért.

Éva néni mélyen elszomorodva 
hordozta körül a tekintetét a szobá

ban, hogy mit tudna a vándornak 
adni, mikor semmije sincs ? I. . .

. . .  Nini, mégis van valami 1 A kis 
takaréktüzhelyen fői már javában egy 
kis fazék burgonya. Ha várakozik 
a vándor, kaphat belőle.

— Megvárom biz’ én, míg megfől 
a krumplija, galambom, öreg anyám,
— lépett be erre Gergő a saját szo
bájába s Éva néni merően bámult rá.

— öreg anyja ám, majd megmon
dom micsoda kendnek! Mi a rossz 
ütött kendhez, a szent karácsony 
estén is ilyen bolondságot csinál ? I
— ismert Éva néni a vándorban a 
kedves hites társára.

— Mindjárt megtudod, csak adj 
előbb ide egy nagy kosarat, hadd 
töltöm bele ezt a sok elemózsiát.

— Jézusom, mire vetemedett kend 
vénségére! Nem szégyenli magát a 
csúnya koldulásáért ? 1 — támadott 
Éva néni Gergőre.

— Nem szégyenlem, mert nem 
magamnak, hanem az éhező szom
széd gyermekek számára koldultam.

— Jaj, leég az arcomról szégyen- 
letemben a bőr, ha ráismertek kendre 
amikor koldult!

— Nem lesz nagy kár érte, úgy 
is igen megkopott, megráncosodott 
már. Tán inkább nyersz vele: új fi
atal bőr női helyébe, mondta Gergő 
kötekedéssel, miközben a tarisznyák 
és a zacskó tartalmát a kosárba töl
tötte, mely szinültig megtelt pereccel, 
diós- és mákos kalács szeletekkel. 
Kiment aztán az öreg a kamrába, a 
lim-lom vasdarabok között keresgélt 
sokáig, míg végre rátalált egy kis 
csengőre.

Éva néni azalatt kivett a kosárból 
pár szelet kalácsot s elrejtette, gon
dolván, hogy majdan a vacsoránál 
az ember elé teszi.

A kis ács gyermekek türelmetlenül, 
égő sóvár tekintettel lestek már az 
ajtóra, ablakra, jön-e Jézuska, miköz
ben folyton kérdésekkel ostromolták 
a könnyező édesanyjukat.

Egyszer csak megszólalt a várva- 
várt csengő. A gyermekek öröm 
ujjongással nyitották fel az ajtót, 
mialatt szapora, iramló léptek zaja 
hallatszott az ablak altt s íme ott 
állt előttük a csodás kincses kosár 
a küszöbön...

*

Az öreg Gergő asztalnál ül, előtte 
egy tányérban főtt burgonya. Soha 
oly boldog lelki nyugalommal nem 
falatozott, mint a mostani karácsony 
estén.

Az asszony elébe teszi az elrejtett 
kalács szeleteket is.

— Mi ez?
— Látja kend, hisz van szeme.
— Nem kelll Nem szeretem az 

ilyesmit. Fogyaszd el magad, neked 
jobban elkel.

Éva néni csodálkozva nézi, bámulja 
emberét, mialatt egyre szivárog sze
méből a könny. S Gergő pedig, amint 
megtörli vásott fanyelű bicskáját, ko
pott, szakadozott könyvet vesz elő. 
Éneklésbe fog.

Erre az asszony is közelebb hú
zódik öreg párjához s vele együtt 
énekli áhitatos szívvel, lélekkel:

.Krisztus Urunk áldott születé
sén . . . "

Karácsonyi fohász.
Istenünk ö röm et  hirdettek angyalid,
Egykor B e th lehem be n  kigyúltak csillagid.
Ma nem  öröm, —  fájó bánat van az arcon, 
Véreink véreznek  ember-lrtó harcon,
Kik m áskor  itt velünk együtt örülének,
B ús zenéjé t  hallják ágyuk dörejének.

Nagy Isten, szüntesd meg néped zokogását 
Szülő, hitves, gyermek könnyének hu l lá sá t ; 
Hirdess uj örömet,  békességet  nekünk,
Legyen ismét boldog karácsony ünnepünk.

G Ö R Ö G  ERNŐ.

Az üdvösség tavaszának 
előhírnökei.

I r ta : Szabó István.
(Folyt.)

A próféták megjósolják Krisztus 
földre jövetelének idejét. Dániel jöven- 
delése szerint (Dán. 9. 24—25.) Krisz
tus megjelenéséig 77hét, azaz 7-szer 77 
esztendő (490 esztendő) telik le Cy- 
rus perzsa király ama parancsa után, 
amellyel az első zsidókat a babilóniai 
fogságból hazabocsátja. Ha ez a jós
lat nem is vág pontosan, ha, amint 
ismeretes, Cyrus perzsa király Kr. e. 
536 bán adja ki nevezetes rendeletét, 
mégis mint megközelítő jövendőmon-

*>

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 58

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi ániforgalommaL



188. HARANGSZÓ. 1915. december 26.

dás figyelemre méltó. Találóbbak, 
bár nem megszorított időpontot je
lelek meg azok a jóslatok, ame
lyekkel Malakiás (3, 1.) Haggens (2, 
8 —10.) Kriszus eljövetelét arra az 
időre teszik, amidőn a második tem
plom még állani fog, mert Krisztus 
megjelenésekor valóban fennállott még 
a második templom s csak az ő ha
lála után (Kr. u. 70 ben) romboltatott 
le Titus római vezér által.

A próféták lelkében egyfelől mint 
valóságos ember, másfelől mint való
ságos Isten él az eljövendő Messiás. 
Mint ilyenről emlékezik Ezsaiás: ,Ime 
egy szeplőtelen szűz fogad az ő mé- 
hében és szül fiat és nevezi azt Irm- 
mannuel-nek (Ezs. 7, 14.) (Immanuel 
héber szó, annyit jelent: velünk az* 
Isten.)“ Ugyancsak Ezsaiás mondja: 
De nekünk egy gyermek születik, Fiú 
adatik nekünk, kinek vállán lészen 
fejedelemség, kinek nevét nevezik 
Csodálatosnak, Tanácsosnak, erős ha
talmas Istennek, örökkévalóság Aty
jának, békesség Fejedelmének (Ezs. 
9, 6.) Mint valóságos embert és Istent 
fetti le Jeremiás látnoki lelke is az 
eljövendő Krisztust. „íme eljönnek a 
napok, azt mondja az Úr — és fel
támasztom Dávidnak igaz magvát és 
uralkodik a király és szerencsésen 
cselekszik, ítéletet és igazságot cse
lekszik a földön — annak idejében 
megszabadul Juda és csendességben 
lakozik: és az ő neve, mellyel neve
zik őket: az Úr ami igazságunk! 
(Jeremiás 23, 5—6.) Dániel és Mikeás 
is csatlakoznak elődeikhez. Amaz 
így szól: Látom vala éjszakai láto
másomban és ime az égnek felhői
ben mintegy embernek fia jő vala; 
és menne a régi idejühöz és eleibe 
vivék őtet. És ad neki hatalmat és 
dicsőséget és országot és minden 
népek, nemzetek és nyelvek neki 
szolgálnak: az ő hatalma örökké való 
hatalom, amely el nem vétetik és or
szága meg nem romol. (Dániel 7, 13.) 
Mikeás pedig így üdvözli Juda kicsi 
városát, Bethlehemet: te belőled szár
mazik nékem, aki Izraelben uralkodó 
lészen, kinek jövetelei eleitől fogva, 
örök időktől fogva vágynak. . .  és 
állandó lészen és legelteti az ő né
pét az Urnák erejével, az ő Urának 
Istenének nagyságos nevével (Mikeás 
5, 2 -4 ) .

Megadják a próféták jóslataikban 
Krisztus életviszonyainak főbb voná
sait. Hogy szegénység követi lépten- 
nyomon: „íme a te királyod eljő te 
néked szegényen. . . "  (Zak. 9, 9.) 
Hogy gúny, megvettetés lesz osztály
része : az emberek között utálatos és

megvetettek. . .  és olyan vala, mint 
aki előtt ember elrejti orcáját.“ (Ezs. 
53. 3).

Megjósolják a próféták elárultatá- 
sát: „és 30 ezüstpénzt adának bérem
ben.“ (Zak. 11. 12.) Szenvedését: „Az 
én testemet adtam a verőknek és az 
én orcámat a szaagatóknak, az én 
orcámat el nem vontam a gyaláza
tok előtt és a pöködés előtt.“ (Ezs. 
50, 6.) Halálát: „Ami bűneink bün
tetését szenvedte és ő kin osztatott 
mindazáltal nem nyitotta meg az ő 
száját, mint a bárány mészárszékre 
vitetett.“ Felmag asztaltatását: Annak - 
okáért neki részt osztok a nagyokkal 
és a hatalmasokkal osztja meg a 
zsákmányt, minthogy az ő életét ha
lálra adta és a bűnösök közé számi
tatott. (Ezs. 50, 12.)

így egyengetik a próféták jóslása
ikkal az üdvösség tavaszának ú ját. 
A Krisztus alakjának megfestésére 
kifeszített vásznon mindegyik húz 
egy-két vonást s a kép teljes, töké
letes lesz.

A próféták nem érhették meg azt 
a dicső kort, amelyről álmodtak. 
Porrá, hamuvá lön az a nép is, mely
nek vezetői tanítói vigasztalói valá- 
nak. De a reménynek fáklyája, melyet 
hatalmas szózataikkal jövendöléseik
kel meggyújtottak, nem alud ki, ha
nem égi fényével mind tovább és to- 
vábbb vezette az istenfélő lelkeket, 
mig nem felvirradott a várva várt 
kor hajnala, megnyílt az ég, s meny- 
nyei seregek dicshimnusza járta be 
a világot: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, a földön 
békesség és az emberekhez jóaka
r a t ! . . .  mert ma született néktek a 
Megtartó, ki az Úr Krisztus Dávid 
városában.“ (Luk. 2, 14, 11.)

És ekkor újra megnyílt a paradi
csomnak bezárt kapuja: a boldogság 
paradicsomáé. Ekkor újra tavasz lön : 
tél közepette viruló tavasz. Újra fel
ragyogott a nap, oly ragyogó fénnyel, 
oly tündöklő sugárral, aminőt emberi 
szem nem látott soha: Krisztus a 
„világ világossága.“ Újra csobogott 
a forrásvíz: az örökélet forrásvize. 
Újra felhangzott a madárdal: a meny- 
nyei angyalok elbájoló éneklése. Újra 
zöldült a fü, nyílott a virág: a sze
retet füve, a hit, remény virága. Újra 
lengedezett a langyos szellő: a Szent
lélek csodás ereje. És a napsugár 
mosolygásában, a forrásvizek csobo
gásában, a madarak zengedezésében, 
füvek, virágok virulásában, a szellő 
lágy fuvalmában égi örömhír kelt 
szárnyra: Ne féljetek, mert íme hir
detek néktek nagy örömet; mely az

egész népnek öröme lészen, mert ma 
született néktek a Megtartó (ki az Úr 
Krisztus Dávid városában. . . )  (Luk. 
2, 11.) — mernyei zsolozsma fakad 
fel: Dicsőség a magasságos meny- 
nyekben az Istennek és e földön bé
kesség és az emberekhez jóakarat. 
(Luk. 2, 14.) És a lelki szegények, 
a sirók, az alázatosak, az éhezők és 
szomjuhozók, az irgalmasok, a tiszta- 
szívüek, a békességre igyekezök, az 
igazságért háborgatottak, megértették 
az isteni üzenetet, megértették a 
a csodás éneket s örömmel hirdették: 
Ne féljetek, mert ime hirdetet néktek 
nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen, mert ma született nék
tek a Megtartó (ki az Úr Krisztus 
Dávid városában) — s hittel zenge- 
dezték : Dicsőség a magasságos meny- 
nyekben az Istennek, a földön békes
ség és az emberekkez jóakarat 1 

És akik megértették az angyali 
szózatot, kiknek lelkében visszhangra 
talált a bethlehemi csodás dal, azok
nak szivében felragyogott az üdvös
ség tavasza. vége.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenegyedik fejezet.
Mikor angyalok járnak.

Folyt. 23.

A szürke felhőből lassan pelyhed- 
zik a csillogva világító hópihe. Este 
még cstk itt-ott szálldogált egy-két 
fehérre fagyott hófoszlány, éjjel azon
ban megindult a sűrű hóhullás. Mi
kor reggel a gyerekek felemelték a 
párnáról fejüket, csillogó fehér takaró 
borított mindent. Szempillantás alatt 
egyformára formálódtak a házak, a 
zsuppos tető csak épp úgy, mint a 
cserép zsindelyes, egyforma fehér 
takarót kapott. A lombtalan fák tar 
ágai közé is élet költözködött, s a 
szomszéd hegy tarajáról levilágítottak 
a karcsú fenyők. Egy éjjel alatt ka
rácsonyfa lett mindegyik s csillogó 
karácsonyfadíszeket szórt rájuk a jó I 
Isten keze.

Kacagva tapsolnak a gyerekek : — 
hó esett, édesanyám, szánon jöhet a 
kis Jézus I. . .  Ügy-e eljön és hoz 
egy szép bábut ? . . .

Az asszonyok, meg a férfiak a há
zak előtt lapátolják és seprik a havat. 
Egy kis beszélgetésig el is tétlenked
nek, de azután megint szalad min
denki a munkája után. *•

Szabó Jánosné is ott győzködik a 
háza előtt. Sápadt keskeny arcára
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pirosságot lehel a hidegség, vékony 
kendőbe burkolt melléből folytottan 
csuklik a köhögés.

— Nem neked való az, húgom, 
szól arra mentében öreg Nagy An
drás, hagyd rá a szomszédokra.

Szabóné egy percre feltámasztja 
a lapátot, azután csak úgy inkább 
magának, csöndesen mondja : — úri 
szomszéd rossz szomszéd 1. . .

Nagy András jobbra bök a hüvelyk
ujjával. — Hát a jövendőbeli ipám 
uram ?

Szabóné hallgat egy pillanatig, s 
mikor szól, bizonytalanul remeg a 
hangja. Biztosan máshová néz a lelke, 
mint a szeme.

— Eh I ki tudja mi lesz abból. 
Ha lesz is valami, akkor is lányt ka
pok nem menyet, ipa nélkül I. . .

— Hát Jánossal mi van ? . . .  Hal
lom becsülettel állja helyét I

Az asszony szeme felcsillog, hangja 
meleg lesz, mint a tavaszi verőfény.

— Vitézségi érmet kapott, csillagot 
is kapott. A századja előtt kétszer 
megdicsérték.

A tavaszi napsugár beletemetkezik 
egy hideg hófelhőbe. Jaj milyen rette
netes is ez a hótakaró, mintha ha
lotti szemfedő lenne.

— Csak azután megmaradjon 1.. 
Csak a jó Isten megtartsa a mi szá
munkra ! . . .

— Majd megtartja, csak bízzatok a 
jó Istenben ! . . .

Délután kettőkor megkondulnak a 
harangok. A tiszta, téli levegőben 
csengve-bongva szállnak tovább, ke
resztül surrannak a széles utcán, le- 
szállnak az udvarokba, kicsiny házak 
szobáiba s akárhova rejtőzködjék az 
ember, belecsendítenek a leikébe: 
nem hallod-e, én vagyok itt, kará
csony szombatja.

A templom előtti térségen tipródva 
várakoznak az emberek. Innen onnan 
meghallani ugyanazt a szót: — mi 
csak megvágjunk, de mit csinálnak 
szegény katonáink a lövészárokban 1.. 
Nem kell sokat várakozniok, már jön
nek is az iskolásgyerekek kettesével, 
szép csendesen. Akkor azután sietve 
bemennek a templomba, hogy lát
hassák a gyerekek örömét.

Az 9 ltár mellett ott áll a szép ka
rácsonyfa. Az előző években tele volt 
süteménnyel, cukorral, most csak égő 
gyertyák csillognak rajt. De azért így 
is szép, így is azt hirdeti: ma van 
a szeretet ünnepe.

A gyerekek félkörbe állnak az ol
tár elé, a gyülekezet buzgón énekli 
a karácsonyi éneket :

Zendülj magasztos angyalajku ének : 
Dicsőség legyen a menny Istenének, 
Jóakarat az emberek szívébe’
S a földön béke !

Óh, de milyen szép 1 Mintha nem 
is abból az öreg sipládából szállna 
szét az a sok bűbájos hang, mintha 
nem is nyikorogna István bácsi lába 
alatt az orgona fújtató és nem is hal
latszanék ki a Galambosné sírva éneklő 
hangjai . . .  Angyalénekkel telik meg 
a templom falainak köze s angyalok 
fújják ezüst sípokon hozzá a kísére
tet. Még az se hat bántón, hogy 
egyik-másik padban hangosan zokog 
valaki. Talán egy asszony, talán egy 
öregember, vagy öregasszony, talán 
tiz, húsz, harminc. . .  Mindegy! az 
angyalok tovább fújják az ezüst sí
pokat s csengő szóval éneklik: 

Jóakarat az emberek szívébe’
S a földön béke 1

A tisztelendő úr ott áll az oltár 
előtt. A gyertyafénye rávetődik sze
mére, bizonyára azért olyan fényes.

Beszél a szomorú karácsonyról. 
Alig van család, mely ne érezné a 
háborút. Innen az apa, onnan a férj, 
a testvér, a fiú hiányzik. Nem is tu
dunk úgy örülni karácsony örömé
nek, mint máskor. És mégis, könnyes 
szemmel is hálát kell adnunk annak 
a jó Istennek, ki elküldötte megvál
tásunkra az ő szent Fiát. Ebben a rette
netes vérontásban is ő hozza magával 
a legdrágább ajándékát: vigasztalást a 
szenvedőknek, erőt a küzdőknek, örök 
életet a holtaknak. Énekeljük szívvel, 
lélekkel: Dicsőség Istennek ! . . .

Látjátok, édes gyermekeim, titeket 
egy kis külsőség is figyelmeztet arra, 
hogy ez a karácsony egészen más, 
mint az eddigiek voltak. Hiányzik a 
karácsonyfáról a sütemény és cukor. 
Azért hiányzik, hogy annál több me
leg ruhát kaphassanak a szegény 
gyermekek, az apátlanná vált árvák. 
De ne csak ez a kicsiség figyelmez
tessen arra, hogy nektek a szegény, 
árva gyermekek javára egyről-másról 
le kell mondanotok, hanem érezzétek 
ezt otthon is. Némely gazdagabb 
háznál több vidámságot talál a be
kopogtató kis Jézus és itt-ott több 
ajándékot tesz az asztalra a szeretet. 
Arra kérlek mindnyájatokat, édes 
gyermekeim, el ne felejtsétek, hogy 
sirdogáló testvéreitek is vannak. Ve
gyetek fel egy játékot, egy darab ka
lácsot és vigyétek el azokhoz, akik
nél nem gyullad gyertya karácsony 
szombatján. Simítsátok meg az arcu
kat és mondjátok szeretettel: — ne 
sírj, testvérem, ezt a kis Jézus ná
lunk tette le, de nektek hozta! . . .  
Nem mi adjuk, Jézus adja I. . .

Minden szegény gyermekre gon
doltunk ; jó asszonyok, jó emberek 
szíve gyűjtögette össze ez évben is 
az adományokat. Legyetek érte há
lásak I

De külön is gondoltunk rátok, édes 
gyermekeim, kiknek édesapjuk kinn 
van az ágyu űzben égő, és mégis 
hideg, fagyos harcmezőn. Mindannyi
nak küldtünk karácsonyi megemléke
zést s szeretettel gyűjtögettük össze 
a ti ajándékaitokat is, hogy legalább 
ezen az este ne érezzétek olyan 
fájdalmasan az egyedüllét szomorú
ságát.

Még hozzátok is van néhány sza
vam. édes, szegény gyermekeim, kik 
lehajtott fejjel, csöndes zokogással 
álltok a karácsonyfa körül. Nyolcán 
vagytok. Titeket ez a háború árvákká 
tett, elvitte tőletek drága édesapáto
kat. Ha még oly nagy is a veszteség, 
melynek súlyát majd csak a jövőben 
érzitek, ne csüggedjetek! A Kárpát 
zúgó fenyvesében, elrejtett, hóval 
borított sirhalmokon is angyal ének 
zendül, ott is világos lesz a decem
bervégi éjszaka, mert nekik is ma 
született a Megtartó I. . .

A lelkész intésére nyolc kis leány 
lép elő, mindegyik cserépbe ültetett, 
szépen feldíszített karácsonyfát tart 
kezében.

Nézzétek, édes gyermekeim, — 
folytatja megindult hangon a lelkész, 
— mindegynek külön kis karácsony
fát kap. Vigyétek haza és ne felejt
sétek, hogy a fenyőfa tűlevele min
dig zöld. így éljen a ti ártatlan gyer
mek lelketekben a reménység. Mikor 
azután kis szobátokra rászáll a sötét 
est és ezt nemcsak a szemetek, hanem 
lelketek is érzi, akkor gyújtsátok 
meg a karácsonyfa-gyertyákat és ne 
felejtsétek el, hogy minden szomorú
ságba szent karácsony öröméből árad 
világosság.

Nem, nem lehet ezt könnyezés 
nélkül hallgatni és nézni. Az elfojtott 
zokogás hangos sírássá erősödik, de 
ez azok közé a könny hullások közé 
tartozik, mely nemcsak az arcon 
csurdogál végig, hanem a lélek ben
sőjén is, mely megjobbítja s egymás
hoz közelebb viszi az embereket.

Néhány gyermek karácsonyi verset 
mond, egy pedig megköszöni a töb
biek nevében az irántuk tanúsított 
szeretet sokféle megnyilatkozását. 
Legjobban mégis csak a kis Galambos 
Eszti tetszik, mikor sírásra hajló, 
reszketős hangon elmondja az itthon
maradtak imádságát a mesze harcté
ren levőkért:
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Jaj, de búsak a harangok 
Szent karácsony este 
Hol az angyal, aki máskor 
A szenvedőt leste ?
— Ott zokog, sír messze földön,
Hol az apák vére 
Békességért kiált fel a 
Csillagtalan égre I 
Édes Jézus, ott a vér hull,
Itt a könnyek árja.
Úgy-e Te vagy a békének 
Égi nagy királya ?
Óh, ha leszállsz e nagy este,
Mást se hozz, mint békét;
Véres harcnak, gyűlöletnek 
Ez este vesd vegét I 
Hozd vissza a jó Apákat,
Óvd meg szép hazankat I
Óh, hallgasd meg, esdve kérünk,
A mi hő imánkat. Amen.

Mintha kicsiny ezüst-csengő csilin
gelne a szent ház falai közt, úgy 
száll a gyermekajak buzgó könyör
gése. Szem nem marad szárazon s 
szív nem marad imádság mondás 
nélkül.

Ajándékosztás után boldogan szo
rítják arcukhoz a jó meleg ruhát, 
hasznos könyvet, irkát, téli sapkát. 
Ahogy kifelé mennek, egyszer csak 
megszólal egy szegény asszony:

— Kettőt elvádolnék a nyolc közül 
a szent ünnepre, tisztelendő uram.

— Én is egyet I. . .
— Én is kettőt kérek! . . .
Harmincat is szétoszthattak volna,

annyi volt a vállalkozó. A templom
ajtóban visszamarad Farkas Tamás. 
Csöndesen súgja a lelkésznek, még 
a mellette állók se igen hallhatják:

— Lakatosék gyerekeit én viszem 
magammal, ma este is, holnapra, hol- 
naputánra is 1. . .  Ki tudja: szegény 
fiamon kicsoda könyörül egy darabka 
kenyérrel! . . .

Alkonyatszálltakor kigyulladnak a 
karácsonyfa-gyertyák. A fehér függö- 
nyös ablakokon átvilágít a szelíd fény 
s a holdsugárban fürdő havas útra 
kihallatszik az ének: Krisztus Úrunk- 
nak áldott születésén!

Ahogy elmúlt Farkas Gergelyéknél 
az angyal járás, Ilonka kendőt terít 
vállára, azután siet Farkas Tam ásók
hoz. De útközben beszalad Szabó 
Jánosnéhoz s egy nagy meleg kendőt 
tesz eléje az asztalra.

— Magának hozta a kis Jézus, 
édesanyám ! Szaladok tovább Tamás 
bácsiékhoz, de holnap ebéd után, mi
kor apa alszik, hosszabb időre jövök.

— Köszönöm, galambom-lányom! 
Áldjon meg az Isten a jó szívedért. 
Csak siess, nehogy megint kikapj 
miattam 1. . .

— Megszoktam már anyám, — 
válaszol szomorúan Ilonka s szemé
ből komoly fájdalom látszik, — meg 
azután, se baj, azért én mégis átjövök.

Megöleli, megcsókolja szegény tö
rékeny asszonyt, úgy siet tovább.

Farkas Tamáséknál éppen most 
végeznek az ünnepi vacsorával. A 
szépen terített asztalnál még ott ül
nek az öregek, azután három kis 
gyerek, meg egy kopottas ruháju, 
halovány arcú asszony. Ilonka egy
szerre a gyerekek közé telepedik. 
Olyan, mint a napsugár, minden mo
solygósra válik, mihelyt közelébe 
kerül.

Farkas Gergely is átjön később. 
De ő már csak félrébb ül s ritkán 
szól közbe. A gyerekek a versmon
dással is végeztek. A kisebbik el is 
szundít az anyja ölén. Menni kell 
már I. . .

— No még egy éneket, búcsú
zéra 1. . .

Megcsendül a régi ének : Mennyből 
jővén az angyalok I. ..

Mikor az eleven eszü Pista látja, 
hogy Farkas Gergely nem énekel, 
kikapja az anyja kezéből az énekes
könyvet, az úgy is fejből tudja s 
odaáll vele a nagyúr elé. Az utolsó 
verset már közös könyvből, együtt 
éneklik:

Nem marad el a győzelem,
Végül a tietek leszen.
Azért Istennek zengjetek 
Örök hálát, dicséretet.

E(csöndesedik minden. Lassankint 
sötétség borul a falura, csak még 
itt-ott világít az ablak a felhős éjsza
kába. A házőrző kutyák se ugatnak, 
azok is meleg helyet kaptak a tűzhely 
mellett. Ha lépés csikorog végig a 
havas úton, csöndesen szól emberé
hez az asszony: — nézd meg, apja, 
hátha valami hajléktalan vándor, ne 
találjon bezárt ajtót karácsony szom
batján.

Mikor azután minden hallgat és 
minden csöndes, akkor azután nesz
telen suhanással fehér szárnyú an
gyalok járnak házról-házra. Megállnak 
az ágyaknál s ráhajolnak az alvókra. 
Ráhajolnak az alvókra s megérintik 
az emberek szívét. Megérintik az em
berek szívét, azután tovasuhannak, 
halkan, csöndesen. Csillag mutatja az 
utat, amelyen mentek.

(Folytatjuk.)

Karácsonykor.
Bánatosan énekli szánk, 
„Boldog örömnap derült ránk.“ 
De mig lelkünk zengve vigad, 
Könny öntözi orcáinkat.

Jézusunk, ki földre szálltál 
Jelenj meg a bánkódóknál,

Születésed szent öröme 
Hintsen fényt a sötét földre.

Véres földnek sötét egén, 
Tündökölj mint édes remény, 
Hogy a béke szivárványa 
Kiragyog majd nem sokára.

Jó Istenünk, nyújtsd ki kezed, 
fldd meg miért szivünk eped, 
Hogy örvendve zenghesse szánk: 
„Boldog örömnap derült ránk.“ 

MADÁR MÁTYÁS.

Hangok Amerikából.
Egy levelet közlünk olvasóinkkal, 

melyet lehetetlen mély meghatottság 
nélkül olvasni. Hangokat hoz magá
val messze Amerikából. Leselkedő 
búvárhajók, szájukat tátogató ágyuk 
között surrant át ellenséges országok 
között, s hírül hozza az itthonlevők- 
nek, hogy az idegenbe szakadt test
véreink velünk éreznek. Nem jöhet
nek haza, nem vehetnek részt ebben 
a rettenetes élet-halál harcban, de 
szívük értünk remeg, ajkuk értünk 
imádkozik, karjuk értünk dolgozik.

Az az idegen világ külsejükön vál
toztathat egyet-mást. Különös szabású 
dolmányt vethet a testükre, furcsán 
hangzó szót az ajkukra, — de szívük 
érzelmein nem változtat semmitse. 
Magyarok maradnak. Hazájukért do
bog becsületes szívük. Verejtékező 
munkában is azokra gondolnak, kik
nek férje, apja harcmezőn fejezte be 
életét. Keserves keresményükből ösz- 
szegyűjtögetik a koronákat s haza 
küldik, hogy kisebb legyen az özvegy 
gondja, biztosabb az árva jövendője. 
De forró szívvel szeretik evangélikus 
egyházunkat és gyülekezetüket is. 
Eszükbe jut, hogy hegy-völgyes falú
juk nagy tervezgetésben él, uj tem
plomot akar építeni. Nem lehet, hogy 
az ő fillérjük hiányozzék abból a 
szent falból, abból a toronyból, s az 
élet múlását hirdető órából. Újra ada
koznak, kuporgatnak, lemondanak s 
elküldik a maguk adományát az alsó- 
maráci ev. templomra.

íme, a lévé1, mit nem lehet lelki 
megindulás nélkül olvasni :

South Bethlehem, 1915. nov. 11.
Nagytiszteletü Lelkész Url 

Miután oly messze estünk egy
mástól, hogy élő szóval nem közül
hetjük érzelmeinket s bánt bennünk 
az a szívbéli gyötrelem, hogy most, 
amidőn a mi édes hazánk a legna
gyobb bajban van, mi távollévő
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vándorok, kényszerítve vagyunk, 
tétlen szemlélőivé lenni a világ
háborúnak-

Hanem amennyire lehetséges, ha 
át is vándoroltunk a nagy Óceánon, 
és szeretett hazánkat ellenségei el
len, — ez időben — fegyverrel 
nem is védelmezhetjük, azért mi 
itt lakó vendek, azon özvegyek és 
árvák részére, kik a háborúban 
kenyérkeresőjüket elvesztették, egy 
kis ajándékot, 2380 korona összeg
ben adtunk össze, melyet a m. kir. 
Honvédelmi Minisztériumhoz kül
döttünk, a fent jelzettek segélye
zésére.

További tudomására hozzuk az 
alsómaráczi ev. gyülekezet tagjai
nak, hogy mi a távolban élő ván
dorok, nemcsak hű hazafiak, de 
evang. szent egyházunknak gyü
mölcsöző tagjai sem szűntünk meg 
lenni.

Itt a messze idegenben, édes 
anyaegyházunknak nehány korona 
összegyűjtött segéllyel kívánunk 
kedveskedni. Így találkoztak köz
tünk olyan hű fiai az alsómaráczi 
anyaegyháznak, név szerint Pécsek 
József és Skerlák István mezővár- 
szárazhegyi lakosok, kikhez csatla
kozott mint buzgó munkatárs Ko
lossá Miklós battyándi származású 
hitsorsos, akik fáradságot nem ki
méivé, éjjelt nappallá téve dolgoz
tak azon, hogy Alsómarácz épülendő 
uj templomához csekély áldozatok
kal és gyűjtésükkel hozzájárul
hassanak.

A gyűjtés eredményét feltüntető 
könyvecskét s a befolyt 1766 K 
40 fillért mely elsősorban torony
óra beszerzésre fordítandó, mellé
kelve küldjük Lelkész urnák.

Boldog karácsonyt és újévet kí
vánva maradtunk hívei: Pécsek 
József s. k., Skerlák István s. k., 
Kolossá Miklós s. k.
Eddig a levél 1 Nem is akad sok 

hozzáfűzni valónk, — mert amit első
ben gondolunk, azt csöndesen, ma
gunkban elimádkoztuk, — hanem 
csak annyi, hogy ilyen szívekre, ilyen 
emberekre van hazánknak, egyhá
zunknak szüksége. Hozza közelebb 
a jó Isten azt az időt, midőn nem 
hangok, hanem emberek jönnek 
Amerikából!

A tanítóié árváiról és a karácsonyi 
üzenetről szóló beszámolónkat az újév 
után megjelenő számban folytatjuk. 1

A világháború eseményei.
A világ tele van a magyar katona 

dicsőségével. Nem mi hirdetjük, ha
nem a külföld adja szájról szájra, 
hogy a mostani világháborúnak a 
magyar katona az ő rendkívüli bá
torságával, hűségével, megbízható, 
lovagias jellemével, kitartásával, ha
za- és emberszeretetével egyik leg
kiválóbb alakja, mely eddig is kiérde
melte mindnyájunk tiszteletét, nagyra
becsülését és háláját. Annál kellemet- 
lenebbül érint bennünket, ha arról 
értesülünk, hogy derék katonáinkat 
itthon némelyek leszólják, háttérbe 
szorítják.

Akik ezt teszik, vagy nem ismerik 
a magyar katonát, vagy az elfogult
ság, s irigység szól belőlük. Adjuk 
meg mindenkinek azt, ami őt meg
illeti. A magyar katona rászolgált a 
dicséretre. Ne fukarkodjunk vele. 
Ezzel tartozunk az igazságnak.

Diadalunk a Balkánon.

Győzelmes hadaink az ellenséget 
szerb földről Montenegróba űzték. 
Kövess tábornok magyar és osztrák 
csapatai megszállották a Vrana Gora 
erdős magaslatait, majd elfoglalták 
az ellenség hadállásait, áthaladtak az 
1400 méter magas Kraljevo Gorán 
s az ellenséget átkergették a Tara 
folyón. Egy más csapat elfoglalta a 
Lim völgyében levő Brodarevot. Az 
ellenség dél felé menekült. Üldözői 
között albánok és mohamedánok is 
voltak. Az ipeknél megvert monte- 
negróiak és szerbek nyugatra húzód
tak Plava és Gusinye irányába. Dec. 
16 án Kövess hadserege átkaroló tá
madással elfoglalta Bjelopoljet s an
nak vidékét az ellenségtől megtisztí
totta. Az itt fogságba esett szerbek 
és montenegróiak száma meghaladja 
a tizenháromezeret

Szorult helyzetbe kerültek azok a 
francia és angol katonák, akiket az 
antant bölcsesóge a Balkanra dirigált. 
Noha a franciak nyolcvanezerén, az 
angolok hetvenotezeren voltak itt, a 
legveszedelmesebb helyzetbe kerültek. 
Strumica, Davidovo és Mirovca ki
ürítése után megkezdették visszavo
nulásukat. A bolgárok a Vardar két 
pártján mindinkább visszorították őket 
s a folyó mellett levő Dojrant és 
Gyevgyelit is elfoglalták. A Makedó
niából kiszorult franciak és angolok 
görög földre menekültek s most nagy 
fejtörést okoznak Görögország urainak, 
hogy velük mit tegyenek. Az antant- 

< beliek meg akarják erősíteni Szalo-

nikít, hogy ott menedéket biztosítsa
nak megszorult katonáiknak. Igen 
ám. de Szaloniki Görögországé, Gö
rögország pedig semleges hatalom I 
Mint lesz, hogy lesz, majd néhány 
nap múlva elválik.

Az olaszok újabb kudarca.

A negyedik isonzói támadás négy
hetes próbálgatás és vergődés után 
véget ért. Befejeződött anélkül, hogy 
az olaszok bármit is elértek volna. 
Elpusztult hetvenezer emberük s nem 
nyertek érte semmit. Az annyit ostro
molt görci hídfő, a doberdói fensik, 
az egész hadállás Flitschtől le a ten
gerig birtokunkban maradt. Most az 
olaszok Albániában próbálnak szeren
csét nyolcezer emberrel. Vájjon mire 
mennek?

A nyugati és keleti harctér.

Az utolsó balsikerü francia táma
dás óta szünet volt a nyugati harc
téren. Csak néha-néha jelezték az 
ágyuk, hogy még itt is hadiállapot 
van. A francia parlamentben nem rég 
megnyilatkozott elégületlenség újabb 
próbára sarkalta a hadvezetőséget. 
Újra megszólaltak az ágyuk. De a 
németek nem sokra taksálták a pu- 
fogatást. Feleltek is rá, nem is.

Hosszú hallgatás után az orosz 
harctéren is elevenebb lett az élet. 
Az oroszok néhány osztaga behatolt 
Hindenburg hadállásába, de persze 
nem sokáig örülhettek neki. Hinden
burg alaposan elverte őket.

Egyéb hírek.

Szaloniki megerősítésén, olasz je
lentések szerint, éjjel-nappal több 
mint 25 000 ember dolgozik és foly
vást újabb csapatokat szállítanak ott 
partra. Az elmúlt hét folyamán állí
tólag 25.000 nél több katona szállt 
partra; a csapatok közt skót is volt. 
— Lago Lenquist svéd iró, ki most 
tért vissza hazajaba főhadiszállásunk
ról, nagy elismeréssel szól katonáink
ról. „Ha a németek sikereiről beszél
nek, mondja a svéd iró, nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy mily nagy 
része van ebben az osztrák és ma
gyar hadseregnek, amely nagyobb 
és nehezebb harcvonalon küzd, mint 
a német. Bámulatos, hogy a mozaik- 
szerű alakulat, amelyet a monarchia 
mutat, a veszedelem órájában miként 
mutatkozik elváihatatlanul szilárd s 
vaserővel egybeforrott egységnek.“

Adakozzunk a H arangszó terjesztésire I
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A z e g y h á z  k öréb ő l
Olvasóinknak, munkatársainknak s 

lapunk barátainak Istentől megáldott, 
békességet és erőt hozó karácsonyi ün
nepeket kívánunk I

Gyászrovat. Nagyalásonyi Barcza Béla 
devecseri ügyvéd, a somlószőllősi evang. gyü
lekezet felügyelője, a veszprémi evang. egyház
megye ügyésze, életének 68-ik esztendejében f. 
hó 10-én Budapesten, hová magát gyógyittatni 
vitette, váratlanul elhunyt. Temetése f. hó 
13-án volt Devecserben nagy részvét mellett. 
Kegyelettel megőrizzük emlékezetét 1

Zalaistvánd. Özv. Simán Istvánná a harc
téren elesett fianak Simán Endrének emlékére 
az evang gyülekezetnek 500 korona alapítványt 
tett. Legyen áldott a hős fiú emlékezetei A 
kesergő édesanyai szívet vigasztalja meg a 
vigasztalás Atyja 1 Itt említjük meg, hogy 
Advent estéin a zalaistvándi gyülekezetben 
könyörgéseket tartottak — melyeket buzgón 
látogattnak a hívek. Isten kegyelme vezesse 
ez által is a vallásos buzgóság utaira a hí
vek seregét 1

Az alsómaráczi ev. gyülekezet a ka
tonák karácsonyára 99 20 koronát gyűjtött. 
Isten áldása nyugodjék meg a buzgó adako
zókon 1

A gecsei ev. gyülekezet a katonák 
karácsonyi megajánaékozasara 50 koronát 
küldött a Hadsegélyző hivatalnak, 10 koronát 
pedig a Karácsonyi üzenet terjesztésére (or
dított 1 Isten áldása legyen az adományozó 
nemes egyesületen, s annak áldozatkész buzgó 
tagjain I

A nagygeresdi evang. nőegylet dec. 
19- és 20-an a hadiárvak javára szmielőadást 
rendezett, melyen színre került lapunk jeles 
munkatársának, Farkas Mihálynénak Hófe
hérke című mesejátéka Az előadásról lapunk 
következő számában részletesebben megem
lékezünk.

A váczi evang. gyülekezet dec. 12-én 
vallásos estélyt tartott, melyen Koszorús Sán
dor főhadnagy tartott háborús élményeiről 
felolvasást. Ezenkívül több szavallat, ének- és 
zeneszám tette változatossá a rendkívül sike
rült estélyt.

A gyékényesi ev. egyház tagjai az 
iskolás gyermekekkel együtt a .katonák kará
csonyára* 163 koronát gyűjtöttek.

A z o rszá g  dolgáról.
A képviselőház múlt héten a tisztviselők 

háborús dragasági segélyéről szóló javaslatot 
tárgyalta. Többek között felszólaltak Holló 
Lajos, Benedek János, Szabó Islván, Molnár 
Jnáos stb. A kormány részéről Teleszky pénzügy 
miniszter válaszolt a felszólalásokra. Ezenkívül 
az árdrágítókról szóló törvényjavaslatot tár
gyalta a ház. Egy interpellációra válaszolva 
Harkányi János kereskedelmi miniszter kije
lentette, hogy a honvédelmi miniszterrel egyet- 
értőleg már elhatározták, hogy az özvegyek 
a segélyen kívül még munkát is kapnak.

Egyelőre kétszázat alkalmaztak, de számukat 
1400-ra emelik és ezt a gondoskodást a vi
dékre is kifogják terjeszteni.

Itthonról.
Gazdák gyűlése. Az országos magyar 

gazdasági egyesület most tartotta Budapesten 
ülését. A gyűlésen Darányi Ignác sürgette, 
hogy Németországgal egyidőben és egysége
sen kell kereskedelmi politikánkat intézni. Né
metország példája megtanít bennünket, hogy 
erőteljes vámvédelmet lehet erős ipari akció
val egyesíteni. A mai rendkívüli helyzetből 
némelyek állandó berendezkedéseket szeretné
nek létesíteni. Nem volna igazságos, ha a 
harcból hazatérő kisgazdák gazdasági védelme 
megcsökkentetnék.

Azután elhatározták, hogy az ipari cikkek 
árának megállapítását és ármegállapító bizott
ságok létesítését is sürgetni fogják. A kormány 
képviselője kijelentette, hogy a földmivelés- 
ügyi miniszter a legmesszebbmenően gondos
kodik a tavaszi vetőmagról és a netán vár
ható vasúti akadály elhárításáról. Mindenesetre 
kívánatos azonban a vetőmag-szükséglet korai 
bejelentese. Gondoskodás történik nemcsak a 
búza, hanem a többi, főleg tengeri, bab, ken
der stb. vetőmag biztosításáról is.

Katonáink négyszázezer koronás ado
mánya. Hadseregünk nagyszerű szelleméről 
tesz tanúságot Böhm Ermolli-hadsereg körében 
megindított gyűjtés, amely néhány nap alatt 
400 000 koronát eredményezett. Ezt az ösz- 
szeget a hadsereg legénysége és havidíjasai ha- 
díkölcsönbe fektették s kamatait a harctéren 
elesett vagy harctéri betegségben meghalt 
osztrák és magyar katonák özvegyeinek és 
árváinak segítésére fordítják. A segítséget 
minden évben karácsonykor fogjak kiosztani. 
Egy-egy özvegy 400, egy-egy árva pedig 200 
koronát kap. Vájjon kell-e ehez a szép csele
kedethez csak egyetlen dicsérő szót fűzni ?

Kenyérjegy rendszer az országban. 
A belügyminiszter az egész országban elfogja 
rendelni a kenyérjegy-rendszert, minthogy a 
gabona elosztása tekinteteben a legnagyobb 
takarékosságra vagyunk utalva.

Ausztriában ismét kukoricaliszttel 
fognak sütni. Bécsben mar most lontolora 
veszik, hogy szükség lesz a gabona lisztfa
joknak kukoricaliszttel való keverésére. Úgy 
számítják, hogy január végével vagy február 
elején már mutatkozni fog ennek szüksége.

A foglyok sorsa. Apponyi Albert gróf 
most érkezett haza Svédországból, ahol a 
fogságban levő foglyok érdekében tartott gyű
lésen vett részt. Tárgyaltak a foglyok megfe
lelő elhelyezéséről, egészségügyi követeléseiről 
s arról is, hogy nekik könyveket lehessen 
küldeni. Ez utóbbin illetőleg nem tudtak ha
tározatot hozni, pedig ugyancsak nagy vigasz 
talas lenne szegény testvéreinkre, ha itthonról 
imádságoskönyvet és egyéb vígasztalóköny- 
vecskét küldhetnénk nekik.

A n a g y v ilá g b ó l.
Egy amerikai város pusztulása. Ho-

pewel város, ahol Dupont-fele új puskapor-

gyárak vannak, majdnem teljesen leégett. A 
gyárak nem sérültek meg.

Nagy tűz a génuai kikötőben. A gé- 
nuai kikötőben az óriás árumennyiség között 
ismeretlen okból tűz támadt, amely átcsapott 
két nagy árulélszerre és egy vonatra is. 
Mindennemű áru nagy mennyiségben elpusz
tult. Értékük több millió líra. Húsz megrakott 
vasúti teherkocsi is tönkrement.

Juansikkáj — császár. Juansikkáj a 
a kínai köztársaság elnöke elfogadta a csá
szári méltóságot.

A havrei puskaporgyár pusztulása.
A havrei belga puskaporgyár robbanása al
kalmával körülbelül ezer ember sebesült meg. 
Mindegy százhúsz halottat számláltak össze, kö
zülük 107 belga.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a  legfőbb kínos.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

Dec. 26. vasárnap, Luk. 2, 15—21.
,  27. hétfő, » 2, 22—40.
„ 28. kedd, Ezsajás 9, 1—6.
„ 29. szerda, „ 11, 1—10.
„ 30. csütört., „ 61, 1—6.
„ 31. péntek, Dániel 5, 17—30.

Jan. 1. szombat. Zsoltár 67.

Ki tud róla?
D ó k a  István,  a 13. népfelkelő 

gyalogezred, 4 ík századának közvi
téze az 1914. évi november havában 
lezajlott Lublin-i ütközetben részt vett, 
de azóta semmiféle életjelt nem ad 
magáról s nyomát semmiképpen sem 
sikerül feltalálni. Felesége és 7 gyer
meke várja otthon. Aki tud róla va
lamit. küldjön értesítést erre a címre: 
D o k a l s t v á n n e ,  Sobor, Sop- 
ron-megye. 2—3

Szepességi német leány keres jó 
családhoz állást. Érdeklődőknek rész
letes felvilágosítást ad a gölniczbányai 
ev. lelkész. 2—2

Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthardon egy gépmester 

tanuló felvétetik.

Van valakije a harctéren, vagy a se
bes ültek kőzta kórházban ? Úgyfizes
sen számára elő a HARANG SZÓ KA. 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min* 
den egyes számmal.

Nyomatott Watlisch Béla vülamuzemű könyvnyomdájában Szcntgotthárdon-
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O-év esti fohász.

Siralmas évre tekint szemünk vissza, 
Gondviselő Atyánk, jó Istenünk !
De a siralmas emlékekre Írva 
Irgalmadat látja gyarló szemünk. 
Jóságod ragyog harmaton, fűszálon, 
A vérpatakon, a könnyhulláson. 
Megvédett hazánk viruló térsége 
Irgalmasságodnak az emléke.

Örök jóságod áldásos melege 
Oszlassa bús szívünk hidegségét, 
Hogy bizalommal s reménnyel eltelve 
Várjuk szebb jövőnknek feltűnését. 
Még csapkod a vész, sötét, borús

[egünk,
Maradj jó Isten irgalmaddal velünk. 
És mi maradjunk inkább, hogysem ed- 
Tebenned bízó, hálás gyermekeid.[dig:

MADÁR MÁTYÁS.

Koporsó és bölcső.
Irta: Kapi Béla.

A világháború pusztító tűz-zivatarja 
a rendesnél is komolyabb világításba 
helyezi az ó-esztendő koporsóját, az 
új esztendő bölcsőjét. Mikor egymás
hoz közeledünk, hogy régi szokás 
szerint „boldog új esztendőt“ kíván
junk, egészen máskép csendül ajkunk 
s más tartalmat gondol végig a szívünk.

Az elmúlt esztendő súlyos áldoza
tokat követelt tőlünk. Alig van haj
lék, melybe ne hozott volna gyászt 
és szomorúságot. Bő aratása volt a 
halálnak s a legtöbb fájdalmat meg- 
sokasítja az a körülmény, hogy még 
a sírhalmot is messze földön idegen
ben hántolták fel. Az anyagi gond 
és szükség szintén bemenetelt talált 
a hajlékokba. Egy asztalnál ül a sze
gényekkel s egy párnára hajtja velük 
fejét. Felejthetjük-e a sok lelki aggo
dalmat? A gyötrődést, kétséget, azt 
a borzasztó idegfeszültséget, mi idő- 
előtt megőszítette az embereket s ar
cukra a keserűség mély vágású ba
rázdáit húzta.

Mielőtt az ó-esztendővel leszámol
nánk, tisztába kell jönnünk azzal,

hogy ez a sokféle szenvedés Isten 
helybenhagyásával zúdult reánk. Gyűj
tő-szóval úgy nevezzük: „megpró
báltatás.“ Ne elégedjünk meg tehát 
azzal hogy azok egy részétől meg
szabadulunk, hanem inkább fordítsuk 
lelki hasznunkra. Tűz égett körülöt
tünk s ezen a lűztengeren át kellett 
megmenteni lelkünket. A szenvedés 
egy része elmarad, de vájjon meg
tisztult-e, jobbá, Istenhez közeledővé 
lett-e a lelked?

Igazságtalanok lennénk, ha az elmúlt 
nehéz esztendőben nem látnánk meg 
szenvedés mellett a hálára indító bol
dogságot. Nyugodt, jó óráink voltak. 
Volt munkánkban előmenetel, küz
delmünkön Isten áldás. Csaladunkban 
egészség, békesség. De ezek mellett 
arra is gondoljunk, hogy a rettene
tes megpróbáltatásokban sohase hi
ányzott Isten megsegítő keze. Vígasz
talt, bátorított, megerősített és meg
tartott. Talán még több lelki erővel 
tudtuk volna elhordozni a megpró
báltatást, különösen pedig még in
kább lelkünk javára tudtuk volna 
fordítani, ha szorgalmasabban ol
vastuk volna az írást s nagyobb 
önfegyelmezéssel és lemondással al
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kalmazkodtunk volna vágyainkkal Is
ten örökkévaló akaratához.

Mikor a koporsótól az új év böl
csőjéhez lépünk, ne felejtsük el, hogy 
az új esztendő tulajdonképpen csak 
az élet külső beosztását jelzi. Hiába 
írunk eggyel nagyobb számot, az ma
gán az életen semmitse változtat. Új 
esztendei életünk egyszerű folytatása 
a réginek, legfeljebb új megnyilatko
zásokban lépnek elénk a szenvedések, 
megpróbáltatások, örömök, bűnök és 
kötelességek. Pedig nekünk új esz
tendőre és pedig új életet hozó új 
esztendőre van szükségünk.

Hadd mutassak rá, hogy az új élet 
eme bölcsője a Megváltó Krisztus 
bölcsője. Csak az találhat új életet, 
aki őt megkeresi s megtanul vele, 
benne és általa élni. Ezzel kell kez
deni, folytatni, ezzel kell végezni. 
Nekünk vissza kell térnünk Krisztus
hoz! Életünkben uralomra kell jut
tatnunk az ő életirányát. Alkalmaz
nunk kell az ő életerejét. Ugyanazt 
a hűséget a kötelességteljesitésben, 
ugyanazt a szeretet és irgalmasságot 
az emberekkel szemben, ugyanazt 
az odaadó, beolvadó bizodalmát és 
hitet Istennel szemben. Megváltó ha
lálába kell helyeznünk üdvösség re
ménységünket, így kell vándorolnunk 
sírokon, romokon keresztül az örök
kévalóság felé.

Ha ezt az elmúlt esztendőnél fo- 
kozottaban tesszük, úgy az új esz
tendő nemcsak évszániban s esetleg 
életkörülmények változásaiban hoz 
valami újat, hanem lélekben és élet
ben is újat hoz. Ha még oly szen
vedés vár is reánk, minden koporsó 
lépcsőfok lesz, mely az új élet böl
csőjéhez vezet.

& v  w to is é  esté  j én .
ol>ten ve u d , v e tn e d , d ö n n y n e d  esztendeje  
O zv e y y e d  és á zv á d  véyzeles i de je. 
ty é z -á z ta t ta  m eződ o zz id  emSédedet, 
efelteleti s izo ko ti siz  a z  em  fedezet.
& ltem etté ( d éd é t, tenc^ez •C'oOô -jágot,
(dsad e y y e t n ö v e lté t : d o íd oyta lansáyo t.

Bő cktett, csad te  v a y y  m inden- -d izo d a lm u n d , 
&zomozú idődév e g y e t le n  o l ta lm u n k .  
(S-sendesítsd le »z í v á n d , l e t d ü n d  ayyodaU nál, 
JCac? á ld ju d , c ic sé z jü d  d a zo d n a d  -fiatafmát.

A tanítóié árváiról és a karácsonyi 
üzenetről szóló beszámolónkat az újév 
után megjelenő számban folytatjuk.

Kis M ihály lovai.*)
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

No asszony, most már csak te ma
radtál meg nekem I Leányomat el
szólította múlt évben a jó Isten, az 
urát és négy fiamat pedig elszólitóttá 
most a haza 1 — mondta pipás Kis 
Mihály gazduram a folyton siránkozó, 
haragos természetű hitestársának.

— Kend ezt így, majdnem tréfál
kozva mondja, ahelyett, hogy siratná 
szegényeket velem együtt ? 1 Hát 
kendnek nincs semmi szíve, teljesen 
elveszítette ? 1 — támadott örzse néni 
haragos szemrehányással az urára.

— Elhagytam! Minek vesződjek 
olyas kényes portékával az ilyen 
szomorú világban, mikor annyi a 
dolgom, hogy magamnak kell négy 
ember munkáját elvégeznem. Külön
ben is jól tudod, nem kell neked 
magyarázgatnom, hogy mennyire saj
náltam és sajnálom most is szegény 
leányomat, de a jó Isten Atyámmal 
csak nem szállhatok perbe 1 Emeze
ket pedig, kiket a haza szólított el, 
mégcsak meg sem sirathatom. Mert 
ha engem hív a haza, én is szívvel- 
lélekkel megyek.

— Persze, nem sajnálna kend en
gem itthon hagyni, sőt még tán en
gem is szívesen oda adna.

— A hazának amire csak szüksége 
van, mindent odaadok s ha te reád 
volna szüksége, téged is odaadnálak I 
mondta a gazda nagy nekibuzdulás
sal, nem gondolván meg, hogy ezzel 
olyant mond, amit soha sem bocsát 
meg neki az asszony.

Tudtam, jól tudtam, hogy kend 
soha ki nem állhatott engem I Szíve
sen túladna rajtam, alig várja a pusz
tulásomat, halálomat I — folyt örzse 
asszonyból a vád s közbe-közbe sírt 
egy sort.

— Hallgass, asszony, hallgass I 
Ne ferdítsd el szavaimat 1 Hisz tudod 
jól, mennyire becsültelek, s most is 
mennyire becsüllek, szeretlek, de azt 
csak el kell ismerned, hogy a haza 
mindenek előtt való.

— Persze, én utolsó, legutolsó
vagyok kigyelmed előtt 1 — sírta
makacs megrögzöttséggel. Mondhatott 
bármit a gazda, hiába való volt neki 
minden magyarázat. Végre is Mihály 
kénytelen volt kijelenteni, hogy any- 
nyira szereti, becsüli, hogy oda nem 
adná őt, tudniillik örzse asszonyt, 
széles e kerek, nagy világért s min
den kincséért, az édes haza kivételé
vel. De természetes ezt a kivételt

*) Mutató az idei Prot. Árvaházi Naptárból.

nem mondta, hanem csak gondolta 
Mihály gazda.

Ez a kijelentés megnyugtatta örzse 
asszonyt: felhagyott pár napra a 
duzogással és pereléssel. Mihály gazda 
öreg szívét ezzel aztán nagy meg
könnyebbülés érte. S megfogadta 
magában (Hej de sokszor megfogadta 
márl), hogy ezután jobban vigyáz 
mind a beszédére, mind a tettére, 
hogy háborúságba ne kerüljön többé 
az asszony nyelvével. Mert hát nem 
éppen valami kellemes lehet a musz
kával és a szerbbel harcolni, de azok 
mégis csak holmi játékok lehetnek 
az éles asszonynyelvvel való hada
kozáshoz képest.

Pár nap múlva elhívta a haza 
Mihály gazda két kedves lovát is a 
csatatérre.

— Sajnálom, szívből sajnálom a 
megszokott, okos állatjaimat I — 
mondta Mihály búsan, búcsút mondva 
a lovainak. S ezzel aztán ismét rá
szolgált szegény feje az asszony 
haragos nyelvére.

— Úgy-e ezeket szívből sajnálja, 
pedig pénzt is kap értük ?I De a 
gyermekeit, az én édes magzataimat, 
nem sajnálta, nem sajnálja! . . .

— Ugyan a jó Isten áldjon meg, 
asszony, ne veszekedj ismét 1 Hogyne 
sajnálnám ezeket is, mikor a saját 
neveléseim voltak a jámbor, hű álla
tok s úgy elkellett válnom tőlük, 
hogy soha sem láthatom többé őket 1 
— magyarázgatta Mihály gazda szo
morodott szívvel.

A különös véletlen azonban össze
hozta már két hónap múlva egyik 
kedvenc lovával a városi állomás 
etőtti téren.

Egy csapat sebesült lovat hoztak 
a Lublin alatti csatatérről ápolás 
végett s amint nézte-nézte szomoro
dott szívvel a szörnyű módon meg
viselt, sebesült s kiéhezett, szánalmas 
állapotban lévő állatokat, megdöb
benve ismert egyben a saját lovára, 
az egykor oly délceg Sármányra.

— Sármányom, lovacskám I Nem 
ismersz rám 1 — szólt könnyes szem
mel az alig-alig botorkáló, csonttá 
aszott, nagy sebhelyes lovára.

Sármány búsan tekintett fel volt 
gazdájára, de aztán csak újra leesett 
a feje. Tántorogva baktatott a tor- 
zonborz huszár gazdája után. Szegény 
nyalka huszárok, a harctéren nem 
értek rá saját magukat borotválni! 
Ott volt a sok muszka, azokat borot
válták maguk helyett.

Nem messze vezette a huszár 
Sármányt. Kiállították szegény párát, 
még két társával az útközépre, hogy
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lelövik, mint teljesen veszendő, gyó
gyíthatatlan sebesült állatot.

— Ne, ne bántsák! — szólt Mi
hály gazduram nagy megindulással 
a vitéz urakhoz. — Inkább megve
szem, visszaváltom szegény, szeren
csétlen állatomat.

— Vigye, ha tudja, megkapja in
gyen is. Annyi bizonyos, hogy nem 
messze vezeti, mert felfordul a sze
rencsétlen, — mondták neki.

Jó késő estére járt az idő, mikor 
befordult vele otthon az udvarra.

— Bolond gombát evett kend, 
hogy ilyen dögrováson állatot vett 
meg! — támadott rá örzse asszony.

— No, csak ne essél kétségbe, 
hisz nem adtam érte pénzt I Ingyen 
adták vissza szegény lovamat 1 — 
szólt a gazda a haragos menyecskéjére.

— Az már másl De mégis mit 
csinál ezzel a koldussá lett állattal! ? 
Hisz semmire sem használható, — 
kétségeskedett örzse asszony.

— Majd, ha jól kieszi magát hasz
nálható lesz. Azt hiszem az a leg
nagyobb baja, hogy sokat koplalt 
szegény pára! — igyekezett a gazda 
a kedves hites párját megnyugtatni.

— De ki fizeti ki majd nekem 
annak az árát, amit fölél, ha mégsem 
lesz használható ? — szólt Örzse 
asszony aggodalommal.

— Biz senki más, mint a jó Isten 1 
— mondta a gazda némi bosszúsággal.

— Csak ? I — kiáltott Örzse asz- 
szony, lángolva a hirtelen haragtól.

— Hát kell neked még a jó Isten
nél is jobb fizető? Ne busulj, neked 
is megfizet ő majd érdemed szerint 1

— Dejszen kendnek meg én fize
tek az érdeme szerint, ha hiába 
megeteti a sok takarmányt ezzel a 
veszendő állattal 1

Mihály eleresztette most füle mel
lett a fenyegető szavakat, ellenben 
hűségesen, becézve gondozta a se
besült állatját. Biz a zabbal telt zsá
kok egyre ürültek és a szénaállományt 
is meglehetősen segítette a Sármány 
fogyasztani. A szerencsétlen állat oly 
mohón s oly sokat evett, mintha a 
két hónapi harctéri nélkülözéseket 
egy hét alatt akarta volna pótolni. 
Da különben hasztalan tartotta s 
gondozta oly szeretettel a gazdája, 
nem sokat fogott rajta a jó tartás.

Valószínű, hogy valami belső sérülést 
is szenvedhetett a harctéren.

Mihály gazdának harminchat évi 
házasági idején sok családi viharban 
volt része, de soha annyi haragos 
tekintettel és dísztelen szavakkal nem 
illette a kedves élete párját, mint 
most a sebesült, megrokkant lova 
tartásáért. Mihály azonban úgy tett, 
mintha szörnyű nagyot hallana, pe
dig örzse asszony nem kímélte a 
hangját, eléggé meghallották a har
madik szomszédba is.

Egy napon aztán, ugyanis mikor 
a hatodik zabos zsák is kiürült, oly 
csendes, szinte súttogó hangon szól 
örzse asszony a kedves hites társára, 
hogy valósággal megdöbbent a gazda. 
Erezte, hogy ez a szélcsend valami 
nagy vihar előjele.

— Ember! most már azt mondom, 
elég, teljesen elég ebből a tékozlásból 1 
Több értéket megetet kend azzal a 
sintérnek való állattal, mint amennyi 
egy jó, használható lónak az ára. 
Most csak annyit mondok, hogy ha 
holnap is még az istállónkban lesz 
az az állat, fejszét fogok neki s agyon 
csapom. Megértette kend ? 1

Ezt már Mihály gazda is megértette 
s hogy a nagy vihart elkerülje, más
nap kora reggel elindult a városba. 
Pár nappal azelőtti ottjártában ismerős 
sátoroscigányokat látott a város alatt 
letelepedni, gondolta odaadja nekik 
pár koronáért a lovat. Hadd éljen 
még a szegény pára. A cigányok 
úgy sem dolgoztatnak vele mást, 
minthogy további vándorlásuk alkal
mával kordájukat huzatják vele.

Nem kellett a városig mennie, a 
hegyaljai domboldalon találkozott a 
cigány-karavánnal. Fölfelé a dombnak 
hajtott a kóbor népség, három kor
déval s mindegyik kordó elé egy-egy 
ló roncs volt fogva. Szegény agyon
zsarolt állatok végső erőfeszítéssel 
húzták-vontatták fölfelé a sok cigány
nyal és cókmókjaikkal terhelt kordá
kat s megnyúlva roskadoztak a nagy 
teher és a kegyetlen ütlegek súlya 
alatt.

Kis Mihály gazduram nagy fejcsó- 
válással haladt el a cigánykaraván 
mellett s öntudatlanul tovább vezette 
lovát a város felé.
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Alig baktatott azonban tiz percig 
vörös sipkás, de egyébként civilruhás 
lóápolók nagy csapat sebesült lovat 
vezetnek vele szemben az országúton.

— No, öreg lóápoló testvér, hol 
maradt a kigyelmed huszársipkája ? 
— kérdezte tőle egy hetyke, vézna 
lóápoló legényke.

— Azt biz elküldtem, öcsém, a 
háborúba a huszár fiam fején, — 
mondta Mihály s az utszélre állott 
lovával, úgy nézte fájdalmas szívvel 
a sokat szenvedett, nyomorúságosán 
megviselt állatokat, mikor egy erősen 
sántító, szörnyű sovány ló szokatlan 
boldog nyerítéssel megállott mellette 
s fejét nyújtotta feléje.

— Nini, itt a másik lovam is, a 
Felhő, — kiáltott fel Mihály pilla
natnyi öröm kitöréssel s megsimogatta 
a szegény állat fejét, önkénytelenül 
összehasonlította Sármánnyal s no 
lám, most látta mennyire kitelt az 
már a jó koszton.

Nem tudom, kivel és mimódon 
intézte Mihály gazda a dolgot, de 
szent igaz, hogy aznap estén már 
mind a két kedvenc lovával baktatott 
boldog lelki nyugalommal hazafelé.

Azonban amint feltűnt előtte tá
volból a falu tornya és a házak ké
ményei, lelki nyugalmának tiszta 
vizét megzavarta valami s a milyen 
mértékben közeledett hazafelé, oly 
mértékben fokozódott lelkében az 
aggodalom nyugtalanító hullámverése.

— Hej, szegény árva fejem! — 
sóhajtott fel magában. — Hetven év 
óta sok mosdatásban volt részed, a 
zápor számtalanszor megmosott már, 
hanem az igazi fergeteges, viharos 
mosdatás most vár még rád !

Bármily lassú baktatással vezette 
is lovait, harangozáskorra a saját ka
puja elé ért, hol a fáradt Sármány 
boldogan nyerített be az ismerős ud
varra, akárcsak csikó sorban lett 
volna még.

— Óh, édes jó Istenem, szabadíts 
meg a keserű pohártól! — fohász
kodott Mihály gazda elszorult kebellel. 
Abban a pillanatban felnyílt előtte a 
kapu s Örzse asszony nagy öröm
ujjongással ugrott elébe.

— Jöjjön, csak jöjjön, galambom 
apjuk I Itthon van, megjött a lelkem 
Jóska huszár fiam a háborúból, sebe-
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tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
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H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 59

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.



196. HARANGSZŐ. 1910. január 2.

sülten ugyan, de nem nagy a baj ! 
S lássa, milyen csodálatos, hogy ez 
a mi drága jó Sármányunk volt a 
háborúban az ő lova s ez is men
tette meg az életét. Majd kendnek is 
elmeséli a galambom fiam, hogyan 
történt, csak menjen azonnal hozzá 
a szobába! A lovakat inkább bekö
töm én az istállóba s jó abrakot is 
teszek elébük. .

Mihály gazda csak ámult-bámult, 
megkönnyebbült, boldog szívvel a 
csodás fordulaton. Befelé mentében, 
a csillagos égre tekintve, kezét ösz- 
szekulcsolta s úgy sóhajtotta hálatelt 
szívvel, lélekkel:

— Mily jó vagy és mily csodás a 
te hatalmad Isten : a legnagyobb szo
morúságot, kétségbeesést is örömre 
tudod változtatni!

Uj évi ima.
Jó Istenünk ! Édes Atyánk !
Szent Fiadnak nevében 
Leborulva kérünk Téged,
Ki lakói a mennyekben:

Hallgasd meg, óh hő imánkat, 
Szüntesd meg a harcokat,
Hogy derüljön nemzetünkre 
Egy szebb s dicsőbb virradat.

Hiszen annyit szenvedett már 
Hosszú ezredéven á t . . .  
Szenvedése jutalmául 
Áldd meg Isten e hazát!

Ott, hol őseink vére foly,
Áldj meg minden kis röget.
Töröld ki a gyászolóknak 
Szeméből a könnyeket.

Ádáz ellenségeinket 
Alázd meg, óh Istenünk.
Habár sokan támadtak ránk,
Csak te maradj mivelünk.

Dicső diadalok után 
Küldd szent békédet reánk,
Hogy hálatelt szívből szálljon 
Trónod elé hő imánk.

Oh, hallgasd meg könyörgésünk, 
Nyújtsd felénk áldó kezed :
A kiontott honfivérért 
Adj boldogabb éveket!

CSAJBÓK LIDIKÉ.
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Tizenegyedik fejezet.
Mikor angyalok járnak.

Folyt. 24.

Kinn a lövészárokban.
Későn ébred a tábor, mint a he

gyek mögött alvó téli nap. Mikor 
nagy sokára világosba olvad a reggeli 
szürkeség, lassanként előbujnak a 
száraz galy alá rejtett fedezékből s 
álmosan hunyorgatnak, mint a föld
alatti alagútból napvilágra búvó va
kondok. Az emberek körülállják a 
kutat s tisztálkodnak. Fogat vacogtató 
szél csapkod a hegyekről s a keményre 
fagyott földön egymást kergetve 
sodródik a vékonyan hulló hópihe. 
A kopogó földön térdelve, ingujjasan 
kefélik dolmányukat. Szent karácsony 
napját köszönti holnap a világ s a 
magyar ember lelke karácsony szom
batját is ünneppé avatja. Készülődés
sel telik az egész nap.

Délután felé a magas hegyek sűrű 
erdejéből nesztelen léptekkel alálopóz- 
kodik az alkonyat. Óvatos, lassú kéz
mozdulattal kioltja a nappalt világossá 
tévő lámpákat, egyet, kettőt, tizenötöt, 
húszat, azután selymes szürke fátyolt 
borít a völgyhajlásra, meg az ugara s 
földekre, mígnem olyan bizonytalanná 
válik minden, hogy szem-erőltetve se 
mondhatni meg, posztálló katona-e 
az ott a szomszéd hegyodal kopaszán, 
vagy pedig csak egy magános, grá
nát tépett fatörzs.

A lövészárokban nagy a sürgés
forgás. Ebéd után megérkeznek a 
karácsonyi csomagok, azt nézegetik 
boldogan. Szabó Jánosnak jó napja 
van. Meleg ruhát küldött meg szép, 
virágos levelet írt a szíve Ilonkája. 
Édesanyjától is jött kártya. Fáj a 
háta, köhög, sípol a tüdeje, mint a 
léket kapott rossz fújtató, de azért 
csak megvan baj nélkül. „Minden 
gondolatom nálad jár. édes fiam, — 
írja az édesanyja. Talán már megölt 
volna a bánat, ha ez a jó vigasztaló 
angyal nem áll mellém. Áldom érte 
az Istent mindennap. De akkor is 
áldom, ha szerencsésen hazahoz téged 
s őt tudom melletted élettársul!“

A kapitány úr fakalyibája előtt 
mozgalmas az élet. Embernyi sudár 
karácsonyfa alatt éppen most farag
ják a tartó léceket. Fordítva készül, 
mert a fa már meg van rakva, egy 
legény tartja, a többi pedig rakogatja 
a zsinórra kötözött cukrot, süteményt. 
Mivel pedig egyikben sincs valami 
nagy bőség, hát sütemény helyett

cigarettát raknak rá. Kapitány urnák 
szánták. Éppen jön. Valami nem 
tetszik neki, a szeme haragosan villog, 
s bozontos szemöldöke haragos. ívben 
szalad felfelé.

— Hát ti miért nem vagytok a 
szakasznál ? Mit akartok ?

— Kapitány urnák alássan jelentem, 
mondja Szabó János, — reggelre 
meghoztuk a karácsonyfákat.

Ä kapitány lassan, elgondolkodva 
végigsimítja homlokát. Mintha valami 
más világtájon járt volna, valahol 
egy meleg, puha fészekben, ahol 
feleség várja, három szép gyermek 
kacagva a nevét kiáltja, s most hir
telen visszazuhan a rideg valóságba.

— Persze, persze! Hiszen karácsony 
van!. . .  Szent karácsony napja I. . .

— Kapitány úrtól alásan engedélyt 
kérünk, szabad e a karácsonyfa gyer
tyákat meggyújtani ?

— Hát azt honnan szereztétek ?
— A Blau tizedes rekvirálta a múlt 

héten Kovnícsában egy zsidó boltos
tól. Azt mondta, a nagybátyja...

— Jól van! meggyújthatjátok, nin
csen veszély. Úgy is tudják a szom
szédok, hol vagyunk! . . .

Egy szempillantás alatt gyertya
fényben fürdik a zöld fenyő, szelíd 
fénye szétszóródik a lassan alászálló 
köd ezüstös szemcséin s halovány 
világításba vonja a sötét torkú, szer-' 
teágazó lövészárkot.

Szabó János összecsapja a bokáját: 
— Kapitány urnák a legénység ne
vében boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánok s arra kérem, hogy ezt a 
szívesen adott karácsonyfát elfogadni 
szíveskedjék.

— Köszönöm fiúk I Nektek is min
den jót kívánok I Erős szívet, bátor
ságot, no meg szerencsés hazaérkezést.

Tekintete ráesik a csillogó kará
csonyfára. — Hát ezt a sok mindent 
honnan szedtétek össze? Talán bizony 
ezt is rekviráltátok ?

— Nem, kapitány úr, ezt már a 
magunkéból adtuk. Minden legény 
adott egy darabot.

A kapitány közelebb lép a fához 
s mosolyogva szemlélgeti az össze
visszán függő cukor,- sütemény-da
rabokat. szivart, cigarettát.

— No, hiszen itt van mindenféle 1
— Mindegyik azt adta, kapitány 

úr, ami saját magának a legkedve
sebb lett volna I. . .

A kapitány szeme könnybe lábbad. 
Eszébe jut, hogy ezek a szakállas, 
borotválatlan, gyűrött ruháju, sáros 
emberek kinn hálnak hóban, fagyban, 
esőben, tűrik az időjárás szeszélyeit, 
száz halál veszedelmeit, közben haza-
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gondolnak családjukra, az asszonyra, 
meg a gyerekekre és mégis karácsony 
estén lelkűk minden keserűsége a 
szemük szögelletjébe húzódik egy 
kicsiny könnycseppbe s minden gon- 
duk arra fordul, hogy a kapitányuk
nak szép karácsonyfát díszítsenek. 
Hirtelen kinyújtja a karját, mintha 
keblére akarná ölelni mindannyit.

— Derék fiúk 1 Köszönöm, köszö
nöm nektek !. . .  Nemes, jó szívetek 
van, nem hiába magyar anya szült, 
meg magyar föld nevelt, hősök vagy
tok s érző szívüek vagytok I. . .

Estére nagy vacsora készül. Van 
néhány jóravaló pocájuk, a hasuk 
alja már szépen rázkódik menés 
közben, azok gondoskodnak a jóizü 
karácsonyesti vacsoráról. Már pattog 
a tűz a hatalmas kondérok alatt. 
Holnap istentisztelet is lesz. Reggel 
jött napiparancsba, úrvacsora osztás 
is lesz.

Várakozás. Lehuzódnak a pince
szerű, szűk, alacsony fedezékbe. 
Hosszabb tartózkodásra rendezkedtek 
be s gránátok ellen is bebiztosították 
magukat. A tető földhányása fölött 
vastag homok és fenyőgaly réteg 
következik, azután megint föld. Lenn 
a helyiség közepén vígan pattog a 
szárított ág s a fenyőfa gyantás illata 
elviselhetővé teszi a fojtó füstöt.

Öten vannak. Hárman az imádsá- 
goskönyv fölé hajtják fejüket, egy 
levelet ír, Szabó János meg kézbe 
hajtott fejjel maga elé mered. Csak 
néhány pillanat és mégis, világokat 
lát szeme s messze időket berepül 
lelke. Idegen emlékezőtehetség lopózik 
leikébe s valami különös nagyító- 
üvegü szemüveg helyeződik szeme 
elé. Kicsinyes, semmitmondó történet
kék futnak el előtte, mintha piros 
rokolyás, kék pruszlikos lányok ker- 
getőznének a vadvirágos réten, vígan 
viháncolnak s kacagva kapkodnak az 
előttük szaladó szalagos lány haj fo
nata után, hirtelen eltűnnek, majd 
meg előbuknak a zöld pázsítu dom
bocskák mögül. Maga előtt látja az 
anyját, amint késheggyel húzogatja 
a karéjokat s gondosan számítgatja, 
meddig tart ki a kenyér. Aztán amint 
munkára megy, este meg elcsigázva 
hazavánszorog. Mintha nem is a fe
dezékben, hanem otthon az ágy vé
gében nyitná ki szemét, látja amint 
görbülő háttal ráhajol a petyegetett 
kék vászonra. Egyszerre halkan meg
szólal : — gyere János! menjünk a 
templomba 1. . .  Ne csak a templom 
ajtóig, gyere be, imádkozzunk együtt!... 
Miért is nem ment soha az édesany
jával ? Messze időn keresztül megérzi

tekintetét. Akkor átsiklott rajt, most ! 
meg sebezve égeti lelkét. Egyszer ' 
csak Farkas Ilonkát látja maga előtt, 
amint rózsás pírban égő arccal ka- 
pálgatja az apja sírhalmát. Jaj, az 
apja I. . .  Sokszor bement a városba, 
szerette volna látni a fogházépületet, 
ahol az apja meghalt. De csak kí
vülről láthatta. Egy percre elvonulnak 
előtte a büszke nemesi-pártiak, elől 
a Farkas Gergely, meg a Tamás, de 
már a következő pillanatban Ilonka 
kis keze melegségét érzi, amint lassan 
rásimul, az ő nagy eldurvult kezére. 
Megint eltűnik a kedves jelenség s 
kajla bajszu Tóth Ferkó nyújtja fe
léje az imádságoskönyvet: nesze, a 
tied 1. . .  olvasd ! . . .

Átizzott a keze, meg a feje. Tüzes 
karikák forognak szeme előtt s az 
agvában láthatatlan, elrejtett gépezet 
zúgva, sisteregve megindul. Zörögnek 
a kerekek, csattog az átvető szij. 
Sebesen torog acélágyában a tengely 
s éppen a lelke közepe felé sisteregve 
csavarog egy tüzesre izzott fúró. Jaj, 
j a j . . .  Felnyög...

Valaki megérinti vállát. Farkas 
Andris áll előtte, a mindig ásító ifiúr.

— Jó estet, János. Gondoltam át
jövök, egy községből eredünk, talán 
könnyebb lesz, ha ketten hordozzuk 
a keserűséget.

Szabó János végsimít szemein, 
azután odébb húzódik a keresztbe 
húzott deszkán.

— Jó estét. Ide lehet ülni.
Friss gályát vet a tűzre. Míg a 

láng a nyers fával birkózik, pár percre 
elsötétül a szoba. Árnyék borul az 
arcokra, nem látni, hogy ki mit gondol.

Lassan indul a beszélgetés, de 
azért megy. János cigarettát vesz 
elő, megkínálja. Később tepertyős 
pogácsát tol eléje: — az anyám 
sütötte I. . .

A láng győztesen csapkod ki a gályák 
alól, bevilágosodik a földalatti szoba 
s melegebbre fordul a beszélgetés.

Szabó János újra kínálkozik, de 
csak egy süteményt tesz eléje: — 
ezt kóstold, ez finomabb I. . .

Farkas Andris megérzi az ízén, 
hogy melyik konyhán, milyen kezek 
készítették. Evett ő már ilyet, mikor 
ünnepi uzsonnára átjárt a Gergely 
bátyja portájára. Érzi, hogy mondani 
kell valamit. Hátha muszáj, akkor 
már csak azt mondja el, amiért tu
lajdonképpen átjött, amit már hóna
pok óta csak a szégyenkezés fojt 
bele, aminek már százszor hangot 
adott a belátás, becsületesség, a há
ború rettenetes szenvedései közt 
megtisztult emberbecsülés.

l — Kívánom, János, mondta lassú 
' hangon, hogy az a kéz, amelyik ezt 

a süteményt készítette, hadd legyen 
a te kezedben, mikor majd az Úr 
oltára elé lépsz 1. . .

Szabó János eleinte felüti fejét, 
azután lassan a csapkodó tűznyelvekbe 
veszti tekintetét.

— Szeretném is, ha hozzásegítene 
a jó Isteni . . .  folytatja Andris.

Csönd marad akkor is. Csak oldal
ról kémlelődik az Andris arcán, hogy 
tulajdonképpen hogyan is gondolja. 
De arról csak becsületes őszinteséget 
s komolyságot olvashat le. Eddig 
nem is vette észre, mennyire meg- 
öregítette a sok küzködés szegény 
fiút. Vékonyra keskenyedett az arca, 
mély ráncok húzódtak az ajka szög
letéhez. Beesett szeme körül száz és 
száz kicsiny mélyedés van, mint 
láthatatlan testű póknak szétszórt 
kaszás lábai. Végre rászánja magát 
s visszaadja a válasz nélkül hagyott 
szót:

— Te mondod ezt?. . .
Andris kiállja a tekintetet.
— Az régen volt 1 Most már én is 

máskép gondolkodom 1
— És azok otthon ?
Egy percig csak az a csiripelve 

zizegő sistergés hangzik, amint a 
nedves fából kibuggyan a gyöngyöző 
viz, azután megszólal Andris: 
Csak egy napra jönnének ide, ebbe 
a kopogós ólom-esőbe, ebbe a csa
tákba, koplalásba, szenvedésbe, majd 
megtanulnák ruha helyett szív szerint 
becsülni az embereket. . .  Megtanul
nák, hogy nem az ősök száma, ha
nem a magunk jóravalósága a tontos. 
Kutyabőr helyett homlokra van Írva 
a nemesi levél, nem tintával, hanem 
a magunk vérével. . .

Egy kicsit megállt. Azután oda
nyújtotta kezét s csöndesebb hangon 
folytatja:

— Szeretném, ha megbocsátanál.
Talán kérdésnek vette a rászege-

ződő tekintetet, mert halkan hozzá
tette : — a múltért I. . .

Szabó János szótlanul megszorította 
a feléje nyújtott kezet.

Valahonnan puskalövés hangját 
sodorta le a téli szél. Utána mozgás 
támad a lövészárok keleti végén s 
bukdácsolva fut egy kis őrség.

A kapitány úr házikójából sietve 
rohannak a tisztek. A leányképü 
hadnagy egy ugrással fenn van a- 
töltésen, előrehajolva kémlel, egyszer 
csak fejéhez kap s egy jajkiáltással 
visszazuhan.

A segédtiszt éppen most viszi a 
telefonon leadott parancsot: ellenség
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szemben áll. gyors menetelésben azon
nal keletre kitérni, azután az előnyo
muló tartalékkal átkarolni.

Szaggatott kürtjei recseg s a fel
készült katonák gyors iramban fog
lalják el helyüket.

— Kész a vacsora, finom pör
költ!. . . kiáltják a szakácsok. Hiába I

Tíz perc múlva futólépésben rohan
nak a kijelölt cél felé.

A Ieányképü hadnagy homlokán 
kerek kis piros nyílás van, akkora, 
mint egy feslő piros rózsa. A szani- 
tészek begöngyölgetik köpenyébe, 
meg két vörös csikós, szürke pok
rócba, azután megássák a sírját, s 
egy deszkalapra ráírják a nevét. 
Egyikük valamelyik viskóból kará
csonyfát hoz, odatűzi a sírhalomra, 
még a gyertyák is égnek rajt.

A robogó sereg messzedöngő lépése 
belevész a széles mezőbe. Gránátok 
túrják a régi lövészárok helyét, fehér 
füstgömböt fújó srapnellek zúgnak 
körös-körül s az éjszakába belevilágít 
egy kicsiny karácsonyfa.

Nagy hallgatás után csöndesen 
mondja az egyik: — karácsony
szombatja van I. . .

Messze magyar földön éppen akkor 
éneklik imádkozva az emberek:

„Jóakarat az emberek szívébe.
S a földön béke!“ (Folytatjuk.)

Diskurálok a lovammal...
Osztrojnov, 1915. okt. 8.

. . .  Üton-útfélen sok-sok fakereszt 
Pejkó lovam figyeled-e ezt ?
Amúgy hevenyén összetákolva,
Némelyik helyen tíz is egy so rb a . . .

Jól tudom, Pejkó, ez neked talány 1 
. . . Halott nyugszik minden kereszt alján ; 
Kiknek holttestét itt a hant nyomja: 
Mindegyik hős volt, mind jó katona I

Tudod-e, Pejkó, — miért feküsznek itt 
S temetik így a hősök ezreit I ?
Mert háború van . . .  gyilkoló téboly 
Száguld szanaszét s nyomában vér foly. . .

Állj I . . .  pihenjünk meg egyik keresztnél.. .  
Nyugodtan légy I — a kereszttől ne félj I 
Láng többé nem gyűl ott lenn a szívben, 
Csendes már nagyon, aki ott pihen. . .

Valami hangot hoz felénk a s z é l . . .
S ép itt, meg ennél a fakeresztnél ; 
Hegyezd füledet I . . .  én tisztán hallom : 
Magyarországon zokog egy asszony. . .

*
Ne ijedezz, Pejkó I 
Állj négy lábra ismét I 
Hiszen csak egy srapnell 
Robbant felettünk s z é t . . .

Igaz ; én is tudom,
Ez maga a halál I 
De hát nem biztos az,
Hogy pont minket ta lál ., ,

*

Megint riadozol,
Hisz amit most nézel 
E romhalmaz tegnap 
Még falu volt néppel. . .

Ház volt itt mindenütt. 
Mostan füstölgő rom, 
Gránátok szántottak 
Végig itt a soron . . .

Az a hórihorgas :
Ház kéménye volt csak !. . .  
Szegény muszka népek 
Hol is csavarognak?

*
Újból megijedtél.. .
Sok a ló-szivednek ; 
Körüitünk mindenhol 
Halottak hevernek.

Ahova most léptél,
Nem sár, de vér tócsa, 
Vigyázz, rá ne taposs 
Egy szegény ha lo ttra! . . .

Csata volt itt tegnap 
Ádáz kézi-tusa,
Az emberek ezre 
Egymást vágta, sz ú r ta . . .

Vadul, gyűlölettel 
Rontottak egymásra 
Sok asszony lett özvegy, 
Sok gyermek lett árva. . .

Komor redők barázdája 
Száll a homlokomra;
Pejkó lovam, nem gondolod,
Hogy már elég volnál?

•
Pionírok jönnek : otthon ácslegények,
Nézd csak Pejkó 1 nézd csak: pajtát építenek I 
Téli szállást vernek ; jól halad a munka, 
De mintha a kezem ökölbe szoru lna .. .

Tizenöt hónapja nem voltam már otthon, 
Tizenöt hónapja haza vágyakozom...
És most készülődnek egy második télre 1 
Édes Pejkó lovam I hát mikor lesz végei?

*
Pejkó, Pejkó I még kell néked 
Valamit mesélnem :
Hej, ha tudnád : milyen asszony 
Az én feleségem.
Ha te tudnád: mily ize van 
Ajakán a csóknak 11 
. . .  Pejkóm, engedd, hogy nya- 
Kicsit ráboruljak.. .  [kadra

Ha te tudnád : édes lovam, 
Micsoda fiam van I 
Kislányomnak a párjára 
Sehol nem akad tam .. .
Ha te tudnád, mit én tudok,
Hogy mint várnak e n g e m I . . .
. . . Éngedd, engedd, hogy a 
Egész átöleljem 11 [nyakad

TARASZOVITS ÖDÖN.

A h arangszó  te rjesztésére  le
folyt pénzen ingyenes példányokat 
küldünk a kórházakban levő sebesült 
és beteg katonák részére!

Harctéren ünneplők az 
itthon ünneplőkhöz.

(Karácsonyi gondolatok.)
Irta: Mosberger Mihály tizedes.

Komuszkow 1915. Dec. 15.

Boldog szent krrácsony ünnepe! 
Jön a kis Jézuskai — Vájjon mit 
hoz nekünk?

Ez a kérdés hangzik el minden 
ember ajakán, erre a kérdésre vár 
sok szerető szív választ.

Ma minden felnőtt ember vár a 
kis Jézustól ajándékot, nem úgy mint 
mikor éveinket a béke lágy karjai 
közt éltük át. Akkor ha közeledett 
a karácsony gyermekeink örültek, 
hogy a kis Jézuska hoz őnekik aján
dékot, s az angyalok által küld ne
kik szép karácsonyfát, és az a kis 
gyermek, — aki alig tudott gagyogni, 
az is megtanult egy kis imát, amelyben 
kérte a kis Jézuskát, hogy küldjön 
neki is szép ajándékot.

És a nagyok, a szülők és kereszt- 
szülők boldogok voltak, ha így gyer
mekeiknek örömet tudtak szerezni, a 
saját maguk részére nem volt mit 
kérni, az övék volt az egészség, gaz
dagság és béke, szóval volt minde
nük amire a földi életben szükségük 
volt.

Tehát a kicsinyek boldogok voltak, 
mert nekik hozott a Jézuska aján
dékot, ők kértek és az Úr meg is 
adta! — Hát te, keresztény testvé
rem, — aki Krisztus születésének 
jelentőségét, már jobban át tudtad 
volna érezni, kértél e valamit tőle ?
— vagy mit kértél? és a karácsony 
szent ünnepén miben lelted örömö
det?. . .  Itt be kell vallanod, hogy 
nem kértél az Úrtól semmit I. . .  Örö
mödet pedig abban lelted, ha meg
tudtál hívni egy pár jóbarátot házad
hoz — mivel karácsony van kártyáz
zunk eggyet, máskor úgy sem érünk 
rá, vagy úgy sem jövünk össze, — 
így, és evvel mentetted magad. S mi
kor a szent karácsony ünnepe elér
kezett, mi történt? A jóbarátok leg
többször pontosan megjelennek; és 
kezdődik a lakoma, utánna folyik a 
bor és kártyajáték, s talán- egész 
éven át nem kártyáztál, most éppen, 
ezen az ünnepen, kell hogy kártyázz ?
— mert ez már így szokás, s mi
korra a lakomának vége, rendesen a 
borgőztől nehéz fejjel búcsúznak a 
jó barátok és rámondják, — igazán 
jól töltöttük el a karácsonyt.

Kedves barátom I gondolj vissza, 
nem e te is így tettél ? Ne titkold és
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ne szégyeld bevallani, hogy igen. — 
t Ha e vallomást megteszed, akkor ta

lán neked is más és bensőbb örö
mödre fog szolgálni a karácsony 
szent ünnepe.

Most mikor e borzalmas világhá
ború már 17-ik hónapja dúlja az em
beriség nyugalmát, és a második ka
rácsonyt is megéljük e nehéz küzde
lemben, ami egyformán érint ifjút és 
aggot, szülőt és gyermeket, most ta
lán mindnyájan térdre borulva, buz
gón kérjük a jó Istent, hogy küld
jön nekünk is ajándékot a Jézus ál
tal : Adja meg számunkra, a várva 
várt békét, hisz jogunk van hozzá, 
hisz az Úr maga küldte az ő angya
lait, akik megjelentek a pásztoroknak, 
hogy hirdessék: — „A földön békes
ség, az emberekhez jóakarat.“ — 
Ezt hirdette az angyalok serege, ezért 
könyörgünk, összetett kézzel mi, akik 
már 16 honapja itt küzdünk távol 
kedveseinktől, ezért imádkozik otthon, 
szülő, hitves, gyermek és testvér.

Szeretett keresztyén testvérem 1 
Menj és keresd fel a betlehemi jászolt, 
borulj le az újszülött Jézus előtt és 
kérd tőle azt a békét, amit később 
ő maga Ígért, amidőn azt mondta: 
— Békességet hagyok néktek; az én 

"  békességemet adom n é k te k ;  nem  ú g y  
adom néktek, amint a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek és 
ne féljen. János ev. 14, 27.

Te pedig, aki e küzdelemben, leg
többet adtál hazádnak, aki odaadtad 
fiadat, férjedet, atyádat vagy testvé
redet, járulj te is az újszülött bölcső
jéhez, és add neki legdrágább kin
csedet, add oda szívedet, ajánld föl 
neki lelkedet, és kisérd el őtet a böl
csőtől a keresztfáig; — meglásd ő 
segíteni fog terheid elviselésében, le
fogja törölni keserű könnyeidet és 
meg fog vigasztalni.

Ha pedig a bizonytalanság homá
lyos kérdése emészti lelkedet, s ked
veseid nevét nem találod sehol, 
semmiféle kimutatásban és ő sem ad 
hirt magáról, ne essél kétségbe ak
kor se, hanem fogd meg az Úr ke
zét, fogadd őt vezérül. Ő biztos révbe 
fog vezetni és egykor viszont fogod 
látni szeretteidet.

Ne feledkezz meg te se, akinek 
senkije sincs és nem is volt a harc
téren, s nem érzed a háború csapá
sait közvetlenül, sőt talán a földi ja- 
yaid megsokasodtak : — mert neked 
>s van kérni valód. Kérj az Úrtól jó 
szívet és lelket, hogy úgy ne járj 
tnint ama Garciás Péter, akinek a 
földi kincs volt a lelke és midőn vég
éráját látta közeledni, csak akkor vette

é6zre, hogy boldogtalan, de már későn 
volt, elásta tehát kincseit, egy emlék
követ tett reá a következő felírással: — 
„Itt nyugszik a gazdag Garciás Péter 
lelke.“ — Egyszer két ifjú ment el 
az emlékkő előtt s elolvasták a fel
írást, amire az egyik megjegyezte: 
— Mily ostobaság, hogy lehet egy 
léleknek itt megpihenni ? A másik 
azonban mást gondolt és elhagyta a 
társát menni, ő pedig levette a követ 
és talált egy kincset és papirt a kö
vetkező sorokkal.: „Légy örökösöm 
te, aki a szavak értelmét kitaláltad 
és használd a kincset jobb célra mint 
én.“ — Az ifjú vissza tette a követ, 
a gazdag lelkét pedig magához vette 
és elvitte.

Használd föl tehát földi kincseidet 
jól, nézz körül, találsz alkalmat ele
get, van elég csonka és béna hős, 
siró és nyomorgó özvegy és árva, 
segítsd tehetséged szerint, juttass ne
kik is egy pár fillért a fölöslegből, 
légy gyámolítójuk, töröld le könnyeit 
és vigasztald meg őket.

Most pedig hívd meg az Urat, amig 
későn nincs. — Oh kedves vendég 
nálam szállj, bűnömtől ne iszonyod
jál. Jöjj be hozzám te szolgádhoz, 
szegény megtérő juhodhoz. (64.
clioo. ÍO.)

Oh Isten, szerető édes Atyánk a 
Jézus Krisztus által, hozzád könyör
günk. Hozd el Uram a békét I Hi
szen te mindent megtehetsz 1 Addig 
is segíts meg minket és vezess a biz
tos rév felé, töröld le könnyeinket 
és gyógyítsd meg sebeinket a Jézus 
Krisztusért. Amen.

A világháború eseményei.
Hiába mondottuk el ezelőtt egy 

évvel, hiába mondottuk el most i s : 
„a földön békesség, az emberekhez 
jóakarat,“ az emberirtó háború még 
egyre tart. Másodszor is megültük a 
jóakarat s emberszeretet ünnepét, 
másodszor is megjelent az Istennek 
amaz üdvözítő kegyelme minden em
bernek, és mi még mindig gyűlöljük 
és pusztítjuk egymást, még most 
sincs közöttünk békességes boldog
ság 1 Vájjon mikor mondhatjuk el 
ismét zavartalan boldogsággal: bol
dog örömnap derült ránk, vigadjon 
szívünk, zengjen szánk I ?

Balkáni harctér.

A lefolyt hét legfontosabb esemé
nye a Balkánon, hogy Kövess tá
bornok magyar, osztrák és német j 
vitézei megtisztították Montenegró í

legveszedelmesebb, legzordonabb ré
szét a Lim és a Tara folyók völgyét 
az ellenségtől. Hős katonáink, a ma
gyar Alföld fiai épúgy, mint a stájer 
és német hegyek lakói fáradhatatlan 
kitartással s férfias erővel küzdötték 
le a Tara zord vidékének páratlan 
akadályait: megmászták a közel két
ezer méter magas, hóval borított he
gyeket, uttalan utakon kergették mind 
lejebb-lejebb a menekülő szerbeket 
és montenegróiakat s állották az ut- 
jokba kerülő elkeseredett komitácsik- 
kal a legvadabb harcot. A hét végén 
a Tara északi partja már megtisztult. 
Több montenegrói csapatot mieink 
az Obzir-hegység 1780 méter magas 
szikláin fogtak el.

Az üldözőbe vett francia és angol 
csapatok görög földön kerestek és ta
láltak menedéket. A mi üldöző sere
geink a semlegesség határvonalánál 
megállották. Inkább lemondottak a 
biztos győzelemről, semhogy a nép
jog ellen vétsenek. Csakhogy az an
tant hatalmasságai nem így gondol
kodnak. Nekik Görögország semle
gessége semmi. Seregeiket elhelyezték 
Szaloniki semleges falai között, a 
várost minden oldalról megerősítették, 
csapataikat szaporították s akképen

VW) u ilu il iu  UttllVii * u r

nának. Azonban e hallatlan jogtalan
ság nem maradhat büntetés nélkül. 
A szövetséges hadak vezetői majd 
találnak módot arra, hogy a népjog 
bitorlóit megleckéztessék, épúgy mint 
azt nem rég a törökök tették meg a 
Gallipoli félszigeten.

A törökök győzelme.

Szerbia meghódítása uj lelkesedést 
öntött a törökökbe. Előbb Mezopo
támiában mértek halálos csapást az 
angol seregre, majd dec. 19 én a 
Dardanelláknál tették tönkre az an
tant teljes haderejét. Kutelamara mel
lett a török sereg áttörte az angolok 
vonalát. Az ekként megoszlott sereg 
egyik részét a török csapatok körül
zárták, másik részét az arabok meg
verték és üldözőbe vették. Majd a 
Gallipoli félszigeten Anafortánál és 
Ari burnunál a török csapatok álta
lános támadást kezdtek. Erre az an
tant serege Szedilbárnál megrohanta 
a török csapatot. Vesztére tette. Mert 
a törökök oly ellenállhatatlan támadást 
intéztek mind a három helyen az el
lenség ellen, hogy az kénytelen volt 
eszeveszetten, minden felszerelésének 
visszahagyásával a tenger felé mene
külni. A zsákmány mérhetetlenül 
nagy, jegyzi meg a török jelentés. 
A vereség közvetlen eredménye az,
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hogy a franciák és angolok a Dar
danellák bejárata előtt levő Imbrosz, 
Tenedosz és Lemnosz szigetekről si
etve távolították el csapataikat. A 
franciák és angolok gyalázatos vere
ség után hagyják el nemtelen küz
delmeik szinterét. A győzelmes tö
rök seregre uj feladat vár. Meg kell 
törnie Anglia keleti hatalmát. És 
Oroszország ? Majd számon kéri a 
vitéz angoloktól Konstantinápolyt, 
melynek megszerzése érdekében diri
gálta őket és a franciákat a Darda
nellákhoz.

Az oroszok harca.

Az oroszokat teljesen elhagyta a 
hadiszerencse. Nem boldogulnak sem 
Bukovinában, sem Volhiniában, sem

Kelet-Galiciában. Nem tudnak átha
tolni sem a Sztyren, sem a Sztripán. 
Ott vannak mindenült harcban edzett 
vitéz seregeink. Ha az oroszok védett 
állásaikat elhagyják, csak súlyos vesz
teség árán menekülhetnek vissza biz
tos helyeikre. így történt közvetlenül 
karácsony szent ünnepe előtt is.

Mint jellemző tünetet említik a 
lapok, hogy a cár a nem rég átvett 
katonai főparancsnokságot leteszi, 
mert egészsége nagyon megromlott. 
Tartós nyugalomra van szüksége.

Harc a franciák ellen.

Elzászban a németek a Hartmanns
weilerkopf kúpját visszafoglalták a 
franciáktól. A kemény harc hevében 
23 francia tiszt és 1530 főnyi legény

ség fogságba került. A németek és 
franciák másfél év óta verekesznek 
itt a legmakacsabbul. E körülmény 
fokozza a győzelem fontosságát.

Egyéb hírek.

Petár király Szalonikiba érkezett. 
Ott akar maradni, hogy a várost mint 
mondják, megvédelmezze a nemso
kára bekövetkező támadás ellen. — 
Ruszkij orosz fővezér, Riga védője, 
állásáról lemondott. Lemondásakor 
szókimondó őszinteséggel telsorolta 
az orosz hivatalos körök bűneit. — 
A francia tizenhétévesek behívásáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása során 
viharos jelenetek játszódtak le a fran
cia parlamenti bizottságban.

A z e g y h á z  k öréb ő l
Olvasóinknak, munkatársainknak s 

lapunk jóakaró barátainak Istentől
m e g á ld o tt , latén  e r e jé v e l el h o r d o z o tt
új esztendőt kívánunk.

Lelkészbeiktatás. Zsiray Lajos, Zalagal- 
sáról Nagyvázsonyba visszatért ev. lelkészt 
november 21-én iktatta hivatalába Magyary 
Miklós zalai esperes.

Alapítvány. Qyimóti János a homokbö- 
dögei gyülekezetnek nemrég elhunyt buzgó, 
s áldozatkészségével mindig elöljáró tagja, 
gyülekezetének végrendeletileg 800 koronát 
hagyományozott Áldás legyen a megboldogult 
emlékén s szent célú hagyományán.

Prot. Árvaházi Naptár. Ez évben is 
gazdag tartalommal jelent meg a Prot. Árva
házi Naptár, melyet Szabolcska Mihály ref. 
lelkész és Raffay Sándor evang. lelkészek 
szerkesztettek s Hornyánszky Viktor könyvki
adó adott ki. A naptár változatos tartalmában 
helyet talált a komoly elmélkedés, gyönyör
ködtető és szórakoztató elbeszélés, vers, cikk. 
Részletes leírását találjuk a háborús esemé
nyeknek is. A szövegrészt mindenütt sok kép 
élénkíti. Mai számunkban bemutatunk a nap
tárból egy kedves elbeszélést. A naptár ára 
60 fillér.

A z o rszá g  dolgáról.
A képviselőház tárgyalásait az ünnepi 

szünet után, január első hetében kezdi meg. 
Tárgyalásra kerül a Pénzintézeti központról 
szóló törvényjavaslat, mely ellen az ellenzéki 
pártok éles harcot inditant-.k.

Itthonról.
Hol vannak szerb fogságba esett 

katonáink. A Szerbiából elhurcolt hadifogoly 
katonáink ügyében Darányi Ignác, a magyar

hadifogoly-gyámolító-bizottság elnöke a minap 
távirati kérdést intézett Ypsilanti Tivadarné 
hercegnéhez Athénbe. A hercegnőtől a kö
vetkező válasz érkezett Aténből :

Úgy halljuk, hogy 20.000 osztrák és magyar 
liuU lrugu ly  é rk e z e ti  a z  A lU álltabuu le v ő  E lb a sz -  
szánba és Tiránába. Az aténi hadifogolyhivatal 
távirati nyomozást indított pontos értesülés 
végett. Az eredményről a budapesti hivatalt 
azonnal értesítjük.

Három nap. A király egyenes óhajtására 
mindazok a katonák, kik ez idő szerint nin
csenek a harctéren, vagy karácsonykor, vagy 
újévkor 3—3 napi szabadságot kaptak. Sok 
ezer házban nagy volt az öröm s ha mindjárt 
hirtelen elröpült is a három nap, mégis az is 
egy kis megmentett boldogság volt!

A n a g y v ilá g b ó l.
Emmich tábornok meghalt. Ottó tábor

nok, Lüttich meghódítója érelmeszesedésben 
meghalt.

Emmich neve volt az első, amelyet a há
ború lázában megtanultunk, amelyet szájról- 
szájra vitt a hir Tavaly augusztus 7-én, a 
háború legelején, ő vezette a német csapatokat 
a belga határon át. Meglepetésszerü irammal 
értek seregei Liége vára alá, melyet rövid 
ostrom után elfoglaltak. A német császár őt 
tüntette ki elsőnek a Pour le Merite érdem
renddel. A vitéz tábornok 1848 augusztus 4-én 
született Hannoverben. 1866 bán lépett a had
seregbe s 1868-ban hadnagy lett. Kapitányi 
rangot 1880-ban érte el. 1890-ben pedig már 
őrnagy és zászlóaljparancsnok. 1895 ben lett 
alezredes, 1897-ben ezredes. 1901-ben vezér
őrnagy s 1909-ben gyalogsági tábornok és 
hannoveri hadtestparancsnok.

Vilmos császár magyarul beszélt. 
Egy előkelő szegedi asszony fia, aki az orosz 
fronton szolgál vezérkari századosi minőség
ben, december 9-iki kelettel édesanyjához a 
következő érdekes levelet irta :

December 7 én igen nagy kitüntetés érte

a hadosztályunkat. Nem kisebb úr, mint maga 
a német császár látogatott meg bennünket, a 
miben nekem annyiban volt szerepem, hogy 
vezérkari tisztnek osztottak be hozzá. Első
nek jelentkeztem a felséges urnái, ki azzal 
lüntetcu ki, hogy huzamosabb Ideig beszél
getett velem. Tudakozódott a hadosztály 
egészségi állapotáról és egy-két jókedvű meg
jegyzést tett. Azután megszemlélte a kivonult 
hadosztályt és szép beszédet mondott, melyet 
magyar szavakkal végzett be. Oly barátságos 
volt hozzám, hogy a szemle végén, mikor 
autóra akart szállni, külön visszajött azért, 
hogy mégegyszer elbúcsúzzék.

O l v a s s á t o k  a  b i b l i á t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a  házban n in cs,
H iányzik o tt a  legfőbb kínos.
Tanyát a  sátán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

Jan. 2. vasárnap, Máté 3, 13 — 17.
„ 3. hétfő, Példbesz. 1—13.
„ 4. kedd, Jobb 1, 13—22.
„ 5. szerda, „ 2.
„ 6. csütört., Máté 2, 1 —12.
„ 7. péntek, Jobb 3.
„ 8. szombat. Zsoltár 7.

Ki tud róla?
D ó k a  I s t v á n ,  a 13. népfelkelő 

gyalogezred, 4 ik századának közvi
téze az 1914. évi november havában 
lezajlott Lublin-i ütközetben részt vett, 
de azóta semmiféle életjelt nem ad 
magáról s nyomát semmiképpen sem 
sikerül feltalálni. Felesége és 7 gyer
meke várja otthon. Aki tud róla va
lamit, küldjön értesítést erre a címre: 
D ó k a l s t v á n n é ,  S obor, Sop* 
ron-m egye. 3—3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Dal a fészekből
Te zöldelö fának kicsike hajtása,
Aranyhaju bimbó csipkefelhő ágyon 
Nevetős két szemed csak még nem is sejti 
Ó’ hogy mennyi vér foly, könny foly a világon!

Hogy e lent patakzó könnytől, hősi vértől 
Messzire piroslik a menny horizonja. 
Előhírnöke uj, büszke századoknak,
Ma a kalásztermő, áldott békés földre 
Pusztító háború tűz-szikráit ontja.

Kicsike leányom
Mikorra te a nagy országutat járod:
Azok a jövendők vaj mit rejtegetnek?
Óh vájjon a lelkűk derűsebben szárnyal 
Majd a körülötted élő embereknek ?

Bársonyos szirmával, meleg illatával 
Hull-e a szivedre majd ezernyi virág? 
Hogy kiröppennének lágyan csengve-bongva 
A szunnyadó dalos melódiák.

Az enyémeknek már fakul színe, hangja, 
Szürke himporát már szórja rá az élet. 
Hogy besugározták egész ifjúságom,
Majd százszoros fénnyel benned visszatérnek 

Édes kicsi lányom. .  . 
Aranyhaju bimbónk csipkefelhő ágyon. ..

Somboryné Pohánka Margit.

A reménységben örven- 
dezök legyetek!. . .

Irta : Stadtrucker Oyula.

Róm. XII. 12.

Napjainkat komoly napoknak ne
vezik. És joggal. Mindegyik nap azt 
mondja: legyetek komolyak 1 Ezt 
mondja nekünk a válás órája, midőn 
testvéreink a harctérre mennek; ezt 
mondják a sebesültek sóhajai; ezt 
mondják az özvegyek és árvák köny- 
nyei. , .  Legyetek komolyak! Ezt 
üzenik katonáink, akik künn a csata
téren farkasszemet néznek az ellen
séggel. Talán győznek, talán meg
sebesülnek. talán elesnek.. .

És mégis a reménységben örven- 
dezők legyetek I Igen a reménységben 
örvendezőknek kell lennünk, mert 
keresztyének vagyunk. A keresztyén- 
ség nemcsak hitet, hanem remény
séget is követel tőlünk. Sokszor egy 
édesanya egyetlen gyermekének hir
telen halála miatt elveszti istenbeve
tett hitét; elveszti, ha nem tud re- 

| mélni, hogy gyermeke nem halt meg, 
csak aluszik. . .

De honnét meritsük ezt a reményt ? 
A szentirásból. A szentirás lapjairól 
szól hozzánk a világkormányzó, igaz
ságosztó Isten, ki bölcsen vezérli em
ber és emberiség életfolyását. Azt 
olvassuk ki ezekből a sorokból, hogy 
a szenvedés út felfelé vezet s Istenbe 
vetett hitünket erősiti. Reménységün
ket erősíti még a múlt.

Múltja minden népnek van, mely 
hangosan beszél hozzá. A porladozó 
várromok nem csupán szétmáló kö
vek, mert beszélnek a múltról s erőt, 
reményt nyújtanak a jövőhöz. A ke- 
resztyénségnek is van a lelkekbe re
ményt öntő múltja: Krisztus megje
lent az idők teljességében.

Erősítsük reménységünket. Nem 
hitegetéssel, hanem a szentirás olva
sásával, Isten akaratának megisme
résével. Erősítsük nemzeti múltúnk 
emlékeinek felújításában. Ez a kettő 
biztosítja azt, hogy életünk célja min
dig emelkedő lesz, mint a hegycsúcs
hoz vivő út. Udtársunk ezen az utón 
a Megváltó Krisztus s a múltból me
rített reménység. Remélnünk kell, a 
reménységben örvendezőknek kell len
nünk Remélnünk és hinnünk kell Isten
ben 1 Ő tudja mit és miért cselekszik..,
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A hántai gyülekezetnek 
karácsonyi békesség!

Bojtos László tábori lelkész levele híveihez.

Orosz harctér, 1915. dec. 12.

Szeretett Híveim I
Kedves Testvérek!

Eljöttem közétek e néma sorok 
között. Szívem rábeszélt, hogy a vi
lágháború immár második karácsonyát 
veletek ünnepeljem meg, noha mesz- 
sze vagyok tőletek. Hóval borított 
magas bércek, véráztatott sebesen 
zúgó hegyi patakok, felperzselt fal
vak üszkös maradványai, szanaszét 
békén pihenő harcosok sírjai, mocsaras 
síkság, beláthatlan erdőség választanak 
el bennünket egymástól. A nagy 
távolság dacára ma mégis otthon 
vagyok közöttetek. Hallom kis ha
rangjaink édesen hívogató szavát, 
amelyet oly szépen visszhangoz sze
rény falunk mellett elhúzódó most 
kopár, letarolt, de tavasszal színben 
pompázó, virágos erdőség. Ma a sze
retet ünnepén mintha hivogatóbban 
szólnának azok: »Jertek én Atyám
nak áldottai, örököljétek ez országot, 
amely számotokra készíttetett a világ 
megalapítása óta!“ Látom, amint a 
hívogató szó nyomán siettek megvi
selt kicsiny templomunkba, hogy 
annak padjain helyet foglalva meg
alázzátok magatokat Istennek hatal
mas keze alatt.

Tudom, hpgy ma ott ültök mind
nyájan az Úr lábainál 1 Amikor a 
háború vihara még egyre dühöng 
felettünk; amikor közületek is akár
hány aggódva remeg szerettei életé
ért; amikor széles e hazában annyi 
fájó könnyet hullatnak el embertár
saink : vájjon kicsoda volna közötte
tek az, akit szíve karácsony magasz
tos ünnepén ne vinne el az Úrnak 
pitvarába, hogy itt megalázva magát, 
kezeit imára kuksoltat! ne fohász
kodna : „Dicsőség a magasságos
mennyekben az Istennek és e földön 
békesség és az emberekhez jóaka
rat!* Tudom, hogy ma együtt vagy
tok. Kicsinyek és nagyok, férfiak és 
nők, fiatalok és öregek. Szinte hal
lom, miként száll ajkatokról ég felé 
a karácsonyi szent ének: „Krisztus 
Urunknak áldott születésén!“

Ép mivel tudom, hogy ma mind
nyájatokat itt talállak, kivéve azokat, 
akik velem együtt a melengető tűz
helytől távol töltötték karácsony es
téjüket, azért jöttem el ma közétek. 
Elakarom mondani tinéktek az Úr 
angyalának üzenetét: ,Ne féljetek,

mert imé hirdetek néktek nagy örö
möt, mely az egész népnek öröme 
lészen: mert született néktek ma a 
Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában!“

Ti szülők, akik hideg lövészárok
ban avagy fogságban rólatok álmodó 
gyermekeitek életéért remegtek; ti 
hitvesek, akik éltetek felének, kenyér
keresőtök épségben maradásáért, a 
boldog viszontlátásért imádkoztok; 
ti gyermekek, akik nem hallgathat
játok édes apátok karácsonyi meséit, 
mert a sors keze, édes hazánk szent 
ügye elszakított messze tőletek, ti, 
az élet alkonyán járó öregek, őszhajú 
aggastyánok, betegek, életterhei alatt 
roskadozók, akik látjátok már az 
angyalt, amely koporsótok felett lel- 
keteket simogatja: »Mert, amiket
most szenvedünk, nem hasonliihatók 
ahhoz a dicsőséghez, amely néktek 
meg jelentetik!“ s ti mindnyájan, 
akiket magam előtt látok a szent 
oltár körül: Ne féljetek ! Megszületett 
a Krisztus ! A bánatos szívek orvosa, 
a zokogok vigasztalója, az ellesettek 
felemelője. Ne féljetek! hiszen az 
Isten sohasem kisért feljebb annál, 
hogysem elviselhetjük. S ha meg is 
indította a könnyek és sóhajok pa 
takját. megállítja azt csodatévő ha
talmával. Egyik kezével büntet ben
nünket a háború ostorcsapásaival, 
hogy jobbakká, nemesebbekké tegyen, 
hogy tanuljunk védőszárnyai alá me
nekülni, de a másik kezével áld, 
könnyeket töröl. Amikor mi gyarló 
emberek azt hisszük, hogy távol van 
tőlünk s nem egyszer zúgolódunk 
ellene, ő talán akkor van legközelebb 
hozzánk.

Amit ma, tán épen ez órában ka
tonáimnak az Istennek szabad ege 
alatt rengeteg erdő fenyvesei között 
mondok, ugyanazt hirdetem néktek 
is : legyetek tűrök a béketürésben, 
örvendezők a reménységben I „ Mert 
Isten az, aki munkálja bennetek mind 
az akarást, mind a munkálást jó 
kedvéből. Mindeneket zúgolódások 
és versengések nélkül cselekedjetek.“ 
(Fii. 2. 13. 14.) Jöjjetek el valahány
szor arra alkalom nyílik az Urnák 
hajlékába. „A Krisztusnak beszéde 
lakozzék ti bennetek gazdagon, min
den bölcsességben; tanítván és intvén 
egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, 
lelki énekekkel, hálával zengedezvén 
a ti szívetekben az Urnák.“ (Kol. 3. 
16.) Menjetek be családi tűzhelyetek
nél szívetek titkos kamrájába, hogy 
el ne múljék egy nap is, amikor ne 
beszéljetek Istennel, aki intézi a vi
lágok sorsát.

Kedves gyermekeim 1 evangéliomi 
egyházunk fiatal hajtásai, nevelked
jetek testben és lélekben. Legyetek 
Istennek kedves gyermekei. Kis szí
vetekben a hit mustármagja fejlődjék 
hatalmas fává, hogy azt meg ne in
gassa idők folyamán semmiféle vihar, 
hogy sem halál, sem élet, sem an
gyalok, sem fejedelemségek, sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem 
következendők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény 
el ne szakíthasson benneteket az 
Istennek szerelmétől, mely vagyon a 
mi Urunk Jézus Krisztusban. így 
lesztek nemcsak jó keresztyének, 
hanem derék honfiak is. Méltó fiai a 
harctéren küzdő hős apáitoknak.

Szeretett Tanítóm! aki oly gyakran 
elveszíted ama drága kincset, az 
egészséget: legyen veled s házadné- 
pével a jó Isten megsegítő kegyelme. 
Neveld gyermekeinket vallásos szíved 
melegével istenfelelemre s honszere- 
tetre, hogy tiszteljék Isten után hő
seinket, dicső honvédeinket, akik 
életükkel pecsételték meg honszerel
müket.

őrizzen és védjen benneteket — 
szeretett híveim — mindnyájatokat 
a felettünk őrködő Gondviselő I

Egy hő óhajtással fejezem be 
hozzátok írt levelemet. Vajha tavasz- 
szal ne csak a fagyos göröngyök 
olvadnának fel, hanem az emberek 
szíve is ; vajha a fák rügyeivel, a 
béke virága is kifakadna; vajha a 
tavaszi napsugárban mindnyájan egy 
akarattal együtt lehetnénk 1

Isten veletek kedves Híveim! A 
viszontlátásra!

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kap! Béla.

Tizenkettedik fejezet.
Fölfelé nehéz az út.

Folyt. 24.

öreg Nagy András lefelé igyeke
zik, mikor a kapaszkodó derekánál 
szemben találja Farkas Gergely ura
mat, ki rövid lélegzeteket véve, nagy 
fuj tatások közt kapaszkodik felfelé. 
Talán nem is beszélgetés, mint inkább 
egy kis pihenő kedvéért leböki a fa
gyos útba szöges végű botját s meg
áll egy szempillantásra.

— Könnyű magának, András bácsi, 
— szól leereszkedő, barátságos han
gon, — fönn megindult, azután csak ,, 
éppen arra vigyáz, hogy túlságos 
gyorsan ne érkezzék alulra. Bezzeg 
é n . ..
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— Igen, nagy uram, — válaszolja 
tisztességes köszöntés után Nagy

'i András, — hanem azután én csak 
lenn leszek, nagy uram meg fenn a 
magasságban.

— Hát a fáradtság, az semmi ? 
toldja a szót Farkas Gergely, s ken
dőjével végigtörli zuzmarás bajuszát, 
melynek végén kicsiny jégcsapokká 
fagyott a megkeményedett lehellet.

Nagy András megbiccenti okos, 
ősz fejét, azután rámutat a téli verő
fényben ragyogó templomra s nyu
godtan szembe nézve, csöndesen 
ennyit mond:

— Mindig nehéz odajutni, ahol az 
Istent imádják I

De azért mintha más értelem is 
csendülne szavából. Megérzi ezt Far
kas Gergely uram is, sőt mintha kissé 
találva is érezné magát, azért csönde
sebben hozzáfűzi:

— Fáradság nélkül nincsen emel
kedés 1. . .

— Se lemondás nélkül. Boldogult 
apám szokta volt mondani, hogy a 
templom a gőgös embereknek nem 
erőt, hanem Ítéletet jelent.

— Honnan jön, András bácsi ?
— Ahova nagy uram jóformán in

dul, templom mellől, Isten közeléből.
-  Néhány özvegy, árva könnyét töröl- 

gettük a tisztelendő urunknál. Szóval 
— imádkoztunk.

— Én is odamegyek. Isten áldja I
— A jó Isten vezérelje nagy ura

mat, — mondja szelíden András bá
csi, azután lassan megindul.

Míg a hátralévő útdarabkán végig 
kopog Farkas Gergely lába, mind
egyre csak azon gondolkodik, vájjon 
nem leckéztette-e meg őt a falu szó
kimondó prófétája, az öreg Nagy An
drás ? Bizony kitelik tőle, hogy nem 
respektál se vagyont, se származást, 
hanem megdorgálja még magát Far
kas Gergely uramat is, ha nem talál 
elegendő istenes érzést az életében. 
Az a példálozgatás templomról, Ítélet
ről, vigasztalásról s a segítő munká-

I val való imádkozásról, igen különö
sen hangzott.

Nem ok nélkül mondta mindezt 
András bácsi Farkas Gergelynek. 
Mert mi tagadás, bizony ő még most 
■s, a régi, büszke, elbizakodott em
ber. Megmaradt régi önzésében s min
den kicsiny és nagy eseményt a maga 
érdekéből bírál el. Ezeren sirhatnak, 
százan jajgathatnak, ha hozzá nem 
ér töl a háború pusztulásba döntő 
keze, hát nem törődik az egésszel. 
Mit bánja, hogy száz és száz falu, 
város romba dől, hogy néhány esz
tendő ember tavasza beletemetkezik

a halál fagyos hó takarójába, hogy 
egész sereg ember a motyolát cipelve, 
hajléktalanul menekül Galíciából s a 
Kárpátok hegyei közül és csak üsz
kös, felégetett házromokat hagy maga 
mögött ? Az ő háza, birtoka, magtára 
rendben van. Neki csak haszna lehet 
a háborúból. Lám, már eddig is mi
lyen magasra szökkent mindennek 
az ára. Két tehenet eladott, meg jó 
néhány mázsa gabonát s ugyancsak 
szép összeg pénz csurdogált ládájába. 
Hozzátartozója, kivéve az Andris fiút, 
nincs a háborúban. Mégis csak jó, 
hogy az Isten lányt adott és nem 
fiút, lám, neki még ebben is kedve
zett az Isten.

Végiggondolta néhányszor, hogy 
tulajdonképpen hogyan is alakulhat 
minden. Igazán semmi veszedelmet 
nem lát maga előtt. A föld háború 
után is föld marad, a ház is értékes 
lesz, termésre is lesz szükség. A nagy 
drágaság agyonnyom ugyan a faluban 
tiz, húsz családot, egy pár birtokocs- 
kát, meg házat biztosan elárvereznek, 
de hát neki az is jó. Mert van olyan 
gazdagodás is, hogy az embert nem 
a maga pénze, hanem a más elsze
gényedése emeli magasabbra.

Mikor azután a harctérről felrebbenik 
az a nagy-nagy fekete felhőnek lát
szó kánya sereg s csattoggó repü
léssel megindul Magyarország felé, 
mikor Andrásfalva felett is tovazúg 
s itt is, ott is egy fekete tollat ráhul
lat a vékonyan füstölgő házakra, 
akkor még azt is számbavette, hogy 
melyik párthoz tartozott az elesett 
hős. Sajnálta a zsellért is, de azért 
még magának is be nem vallott gon
dolata mégis az volt: minél több 
marad meg a mienkből, annál erősebb 
lesz a pártunk. Szégyelte bevallani, 
pedig az őszinte gondolata igazán 
ez volt.

A szégyenkezést a templomban 
kezdte. Egyik vasárnap arról prédi
kált a tisztelendő úr, hogy a háború 
borzalmasságainak Krisztushoz kell 
vezetniők minket. „Jézus a mi bé
kességünk s ő a két nemzetséget 
eggyé tette és a közbevetett falnak 
válaszát elrontotta (Ef. 2, 14.).“

Megjegyezte magának a bibliai 
szakaszt s otthon többször elolvasta. 
De azután megint csak összerázkó
dott : nem ! nem adom koldus kutyá
nak a lányomat! . . .  Én hát nem 
engedem, hogy közöttünk rombadől- 
jön a közbevetett fal I. . .  Azért mé
gis csak mi maradunk az elsők, az 
erősek s megvédjük a tekintélyünket, 
meg az állásunkat mindvégig I Meg 
bizony I. . . (Folytatjuk.)

K arácsony a táborban  
é s  k ó r h á za k b a n .

Örömmel és lelki megnyugvással 
számolunk be arról, hogy Ünnepi 
üzenet c. füzetünket, melyet gyüle
kezeteink, nőegyleteink s egyes egy
háztagjaink áldozatkészsége rendel
kezésünkre bocsátott előre kidolgozott 
tervezet szerint szétosztottuk. A tá
borba tekintélyes számú példányokat 
küldöttünk. Nagy örömünkre a csász. 
és kir. evang. tábori lelkészi hivatal 
magára vállalta, hogy ezeket a füze
teket az összes tábori lelkészekhez 
továbbítja, így tehát azok a tábori 
lelkészek is kaptak füzeteket, kiknek 
címével mi nem rendelkezünk. A 
táborban lévő katonákon kívül gon
doltunk a kórházakban szenvedő 
katonákra is. Küldtünk a nagyobb 
ausztriai kórházakba, így például 
Becsbe a nagy számú evang magyar 
katonák számára 1000 példányt kül
döttünk. Az itthoni kórházakba is 
megfelelő számú példányt küldöttünk, 
mindenütt a lelkészek, vagy tábori 
lelkészek végezték a kiosztást.

Az ünnepi üzenetet mindenütt sze
retettel fogadták s úgy a katonaság 
lelki vezetői, mint maga a katonaság 
hálás köszönetét küldi lelki jóltevői- 
nek. A sok köszönet közül kettőt 
ideiktatunk.

Tanbinger Rudolf csász. és kir. 
evang. tábori főlelkész ezt írja:

Az ünnepokozta munkaszaporulat 
folytán csak ma vagyok abban a 
a helyzetben, hogy Nagytiszteletü- 
ségednek a fenti lelkészet nevében 
valamint megajándékozott katona- 
hitsorsosaink nevében a legmélyebb 
köszönetemet s hálámat tolmácsol
jam a vett karácsonyi és újévi 
üdvözletekért, melyeket f. hó 12 én 
(2100példány) és 20 án(1400péld.) 
vettem kézhez s melyeknek java 
részét kiküldöttem az Armee-Etap- 
penkomdók és Etappen-Gruppen- 
komdók evang. lelkészeihez az alá
rendelt lelkészekhez s ezek utján a 
hilsorsosokhoz való továbbítás 
céljából.

Egyben kérem, hogy a gyüleke
zeteknek, nőegyleteknek és egyes 
egyháztagoknak is, kik szívesen 
hozott áldozataikkal a katonáink
nak oly annyira kedves adományt 
lehetővé tették, fenti lelkészet ne
vében mély hálámat jelenteni ke
gyeskedjék.

De hadd álljon itt egy másik, ne
künk nagyon kedves lelki megnyilat
kozás, melyet a lövészárokból küldött
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sok társa nevében Orbán István őr
mester :

Lövészárok, 1915. dec. 18.
Tekintetes és főtisztelendő 

Kapi Béla urnák lelkész Körmend.
A kegyes adomány „Ünnepi 

üzenet“ váratlanul jött hozzánk a 
setét lövészárokba, az itt már át élt 
szenvedéseinkre ír gyanánt hatott. 
Bevilágított lelkünk mélyébe is, 
oly jóleső érzés fogott el. mindnyája 
örömmel vette ezen drága lelki 
vigaszt. A legszebb karácsonyi 
ajándékul. Fogadja a kedves figye
lemért főtisztelendőséged a IV/18. 
h. zlj. 2-ik század legénysége ne
vében a leghálásabb szívből jövő 
köszönetemet. Bizony jól esik azt 
tudni, hogy vannak még, kik gon
dolnak mi reánk is, kik itt a messze 
idegenben vállvetve, éjt s napot 
összetéve, fáradságot, veszélyt s 
egyéb nélkülözést nem ismerve 
tesszük hazánk iránti legszentebb 
kötelességünket. S ezt tesszük 
nem elismerés és ajándékért, ha
nem a magyar által szeretni tudó 
Haza szeretetből. A jó Isten segít
ségével ezideig leküzdve minden 
akadályt s többször nagyobb számú 
ellenséget, kik ádáz dűhvel törtek 
reánk, Űttalan utakon hajtva előt
tünk a mindent felégető és elpusz
tító muszka-hordát, voltak s még 
ma is vannak meleg napjaink, de 
a haza mindenek előtt. Mégegyszer 
fogadja főtisztelendőséged a lövész
árokban küzdő és a legvégsőkig 
kitartó magyar vitézek hazafias 
köszönetét. Boldog ünnepeket. Kész 
híve Orbán István őrmester.

Tanítók árváiért!
Az emberek lelkében ott élt kará

csony lelke. Nem hiába emeltük ma
gasra a perselyt, több, mint 800 ko
rona hullott bele. Annyi gyülekezet 
és iskola, annyi egyes adakozó hozta 
el ajándékát erre a magasztos célra, 
hogy külön egyet se akarunk kiemelni, 
hanem arra kérjük az olvasót: te
kintse át az adakozók névsorát s 
merítsen abból lelkesedést, örömet s 
elhatározást a szép példa követésére.

Mi pedig az árvák nevében is há
lás szívvel köszönjük a szent célra 
juttatott adományokat.

Mielőtt azonban az adakozókat 
felsorolnánk, hogy újra lelket öntsünk 
gyülekezeteinkbe, nőegyleteinkbe s 
egyháztagjainkba a további adako
zásra, itt közöljük Bojtos László tá
bori lelkésznek lapunk szerkesztőjé
hez intézett következő levelét:

Nagytiszteletü Lelkész Ú r!
Előttem fekszik egy evang. özv. 

tanítóné gyászszegélyes levele. Férjét 
én temettem el a múlt hóban. Leve
lében a többek között ezt írja: Sira
tom a múltat, rettegek a jövőtől! 
Hozzájönnek az anyagi gondok I Mert 
higyje el kedves jó Nagytiszteletü 
Uram, még a bánat is könnyebben 
elviselhető, ha a háttérben nem merül 
fel ez a nagy aktuális kérdés: miből 
éljünk? Szegény Uram, csak 10 éves 
tanító volt, alig-alig kapok utána 
valamit.“

íme egy kiszakított lap a háború 
könnyekkel telesírt szomorú könyvé
ből. Olvasása nyomán bánatba merült 
a le'kem. Rágondoltam annyi sok 
más hasonló sorsára. A kenyérkereső 
sírbaszállta a legtöbb helyen sötét 
felhőt von a hátramaradottak hom
lokára s az elveszített utáni fájdalmat, 
bánatot megkétszerezi a gondterhes 
jövő képe. Mint a mélységes vizek 
tetején vergődő, a hullámok hátán 
feléje közelgő deszkának, akként 
örültem én is annak a magasztos 
mozgalomnak amelyet a Harangszó 
indított meg a hősi halált halt tanítók 
árvái érdekében. Tehát nemcsak a 
harctéren van a szívekben erő, türe
lem, kitartás, hanem a békés otthon
ban szeretteikért aggódó lelkekben is 
lángol a szeretet tüze. Gyűjtik, kérik 
a filléreket, hogy azokkal bánatot 
enyhítsenek, könnyeket töröljenek! 
A jó Isten áldása legyen a nemes 
célon. Én is elküldöm szerény ado
mányomat a felsegélő felebaráti sze
retet oltárára stb.
A beledi isk. gyermekek gyűjtése 165-12 K
A bodóhegyi ev. iskolás gyermekek

gyűjtése . 100- — ff

Kovácsics Jenő ev. tanító gyűjtése
Pórládony................................. 81 50 ff

A battyándi ev. gyülekezetben . 70-68 f f

Hasák Lajosné gyűjtése Felsőszeli 50 — f f

Csányi Lajos ev. igazgatótanító
gyűjtése Bakonytamási . 46-05 ff

A bezi-i ev. népiskola tanulóinak
gyűjtése . . . 42 86 f f

Evang. nőegylet Nagyalásony 27-— *
Mihály Gyuláné Besenyő 20 — f f

Böjtös László táb. leik. a harc
térről ......................................... 20'— ff

Ev. népiskola növendékei Magyar-
gencs . . 14 34 ff

Ev. isk. gyerm. gyűjtése Sikátor 13-90 ff

Márkusházán................................. 13-30 ff

Halmosfő-, Rónafő- és Vaspolány
gyülekezetben . . . . 11-90 f f

Rónai Milike gyűjtése Somlószóllős 11-50 f f

Salam onban................................. 10-44 ff

Egyed Tini Nemeshany 10 — ff

Pálfi Lajos tanító gyűjtése Vasnyi-
res-Lehoniéren . . . 10 — »

Karácsony ünnepi offertórium a
gecsei ev. gyülekezetben 7-— ff

Vasiakon . . . . . . 6-60 ff

Fides Frigyes Orsóvá . . . 5 — ff

M. Molnár Sándor Rábaszentandrás 5-— n

id. özv. Takács Ignácné Meszlen 5"— K 
Polgár János Tárnokréti . . 5"— „
Kákay Mihály Pestszentlőrinc . 5-— ,
Kiss Lajos Vönöczk . . . 5'— „
Széles Franciska és Lidiké Csánig 5"— „
Szüts Mihály ev. tan. Kisbabot . 5"— „
Ev. nőegylet Dunaföldvár . . 5'— „
Siftár Károly ev. leik. Bodóhegy 5'— „
Vukán Kálmán ev. tan Bodóhegy 5'— „
Parajsz Istvánná Lukácsháza . 4•— „•
özv. Takó Sámuelné Csemdeszko-

p á c s ......................................... 3'— „
Kozma Péterné Veszprém . . 2'30 „
özv. Tóth Sándorné Szentgotthárd 2'— „
özv. Tóth Gvuláné Szentgotthárd 2'— „
felső Horváth József Gérce . 2 '— „
Takó György Csempeszkopács . 2’— „
Nagy József Merse . . . 2"— „
ifjé Gyurácz Jánosné Gór . . 2"— „
K. R B. Tárnokréti . . . 2"— „
özv. Bárány Sándorné Répcelak 2'— „
Bodács Pálné Rábaszentandrás . 1 50 ,
Szabó Lászlóné Szabadka . . 1 '30 „
Takács József (Gecse) Amerikából 1"— „
özv. Nagy Sándorné Nádasd . 1*—• „
Németh Sándor Lébény a harctérről 1 — „
Szabó Juliska Rábaszentandrás . —"76 „
Székely Lidi Rábaszentandrás . —'75 „
Németh Józsefné Rábaszentandrás — 75 „

Lapunk 23. száipában a nemesládonyi ev. 
gyülekezet adományát 36 30 koronát tévedés
ből itt közöltük le, holott az karácsonyi 
üzenetre volt adva, így ennek a lerovásával 
az összeg 780 25 K.
Múlt számban kimutatott gyüftésünk

v o l t : ..........................  396173 K
Mostani gyűjtésünk. 78425 K
Eddig befolyt . . . 4745 98 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

Karácsonyi üzenet.
Lapunk két utolsó számában már 

nem közöltük azok névsorát, kik ka
tonáink lelki építésére kiadott ünnepi 
üzenetből rendeltek. A teljesség ked
véért az eddigi névsort a követke
zőkkel egészítjük ki s egyúttal jelez
zük, hogy szabad rendelkezésünkre 
bocsátott példányokról az elszámo
lást mai számunk más helyén találja 
az olvasó.

Saját rendelkezésre:
Madár Rezső ev. leik. Sand 400; Pfeifer 

Ferenc másodfelögyelő Baja, ev. leik. hiv. 
Surd, Pálmai Lajos ev. lelkész Győr, Boros 
Jánosné Felszakony, Somogyi Miklósné Szom
bathely 100—100; Ev. esp. hiv. Homokbö- 
döge, ev. leik. hiv. Zalaistvánd, ev. nőegylet 
Alsódörgicse 50—50; Ev. leik. hiv. Tárnok
réti 25; Nagyt. Bojtos László ny. leik. Cell - 
dömölk 20; Varga Gyula ev. esp. Vönöck, 
Dr. Miklós Istvánná Lovászpatona 10—10 
példány.

Kiosztásra:
felső Horváth József Gérce, Fides Frigyes 

Orsóvá, Kozma Péterné Veszprém, Szabó 
Lászlóné Szabadka, özv. Bolla Lászlóné Za- 
lavég, Krajecz János Ujcsanálos, ev. nőegylet 
Dunaföldvár 50—50; id. Tibola Istvánné Za
laistvánd 25 ; Zsizsda Amália Bart 20 példány.
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Pénzadományt küldtek :
Nemesládonyi ev. gyűl. adománya 36 30 K, 

Gecsei evang. nőegylet, Bodóhegyi evang. 
gyülekezet 10—10 K, Csajbók Lidiké és Mál- 
csika 6 K, Bakó Istvánná Mihályi, Zalai ev. 
belmisszió egyesület 5—5 K, özv. Szígethy 
Vilmosné Besztercebánya 4 K, Kluge Pál Kör
mend, Kákay Mdnly Pestszentlőrincz 3—3 K, 
Macher Györgyné Lajoskomárom, Szabó Vilma 
Tokorcs, Lévai Lajosné Alsóság, Kovács Jó- 
zsefné Alsóság 2—2 K, özv Faluba Andorné 
Várgede, Bolla Istvánná Pápa, Dobruczky Cy
rill Zalalóvő, Pécz Józsefné Kisköcsk, Hor
váth Ferencné Hegyháthodász, özv. Seregély 
Ferencné Berektompaháza 1—1 K, Koltay Já- 
nosné Zalalövő 50 f.

Hajba Józsefné, Csapó Ferenc 2—2 K, 
Mesteiházy Imréné, Nagy Istvánná, Szakály 
Györgyné, Póczek Gyuláné, Szabó Jánosné, 
Kalamán Istvánná, Nemes Józsefné, Csapó 
Mihályné, Horváth Lajos 1—1 K, Kozmits 
Sándorné, özv. Csapó Istvánná, Szabó 
Györgyné' Péter Istvánná, Lákics Pálné, Markó 
Mihályné Horváth Józsefné 60—60 f, Tóth 
Istvánná, Csapó Istvánná, öreg Polgár Ferenc, 
Kozmits Istvánná, Horváth Istvánná, Károlyi 
Istvánná 50—50 I, Tóth Ferencné, Simon Já
nosné, Szakály Eszter, Csapó Gizi, ör. Far
kas Józsefné, Szabó Józsefné, Tóth Jánosné, 
Károlyi Lajosné, Póczek Jánosné, Gál Ferencné, 
Mihályi Ferencné, Kozmits Ferencné, Szabó 
Ferencné, Simon János 40—40 f, özv. Földes 
Györgyné, Szabó Teréz 30—30 f, Nagy Fe
rencné, Szabó Lajos, Patona Kálmán, Szabó 
Dezső Nagy Vilma, Károlyi Vilma, Dávid 
yilma, Kozmits Dezső, Tóth László 20—-20 f. 
Összesen 28'20 K.

A nemesládonyi hívek adománya Kará
csonyi üzenetre 36'30 K. Éhez adakoztak:

Evang. nőegylet 10 K, Trtyenszki Erzsiké, 
Trsztyenszki Sándorné 2—2 K, Molnár Já
nosné, Seregely Pálné, Kiss Sándorné, Sere
gély Sándorné, Dómján Istvánná, Teke János, 
Takáts Erzsi, Bögöthy Linus, Mogyorósy Pálné, 
Barcza Dénesné, Seregély Sándor, Vörös Sá- 
muelné, id. Kis Sándorné 1 — 1 K, Szalay 
Pálné .94 f, Jós Györgyné 80 f, Mátíi- Sán
dor, Ments Lina, Kis Lidi, Perenyei Jánosné, 
Perenyei Irma, Perenyei Franciska, Kiss Lajos, 
Horváth Istvánná, Horváth Józsefné 40—40 f, 
Fekete Istvánná, Ments Lajosné, Mór Róza 
30—30 f, Kis Jánosné, Tördös Istvánná, Jós 
Jánosné, Hollósi József, Hettinger István, 
Suhster János, Csuka Istvánná, Erős Józsefné, 
Perenyei Ferencné, Ménes Istvánná, Joós Jó
zsefné, Busznyák Lajosné, Sárdi Gáborné 
20—20 f, Lőrincz Józsefné, Pártli Gyuláné, 
Joós Péterné 10—10 f, Csai Dávidné rk., 6 f. 
Összesen 36 30 K.

Ezekhez a köszönetekhez csatoljuk 
mi is a magunkét. A jó Isten áldja 
meg áldozatkész segítőtársainkat! Ta
láljanak nemes lelkűkért jutalmat ka
tonáink hálájában s lelkiismeretük 
tiszta öntudatában.

A szétosztást a következő tervezet 
szerint végeztük:

1. K. u. K. evang. Seelsorge Wien 35000
2. Evang. Central Verein f. i. Mission

W i e n ......................................... 1000
3. Raffay Sándor ev. leik. Budapest 1000
4. Böjtös László 41. h. hadosztály

parancsnokság. Tábori posta 102. 600
5.; Egyes és csoportos címekre ösz-

szesen ......................................... 500
6. Ev. lelkészi hivatal Ungvár 300
7. Kari Meskó Graz 200
8. Feiler Ernő ev. táb. lelkész 202.

h. gy. dandár pár. Tábori posta 178. 200

9. Püspöki hivatal Pápa . . 200
10. Püspöki hivatal Nyíregyháza . 200
11. Ev. leik. hiv. Kassa, Miskolcz,

Sátoraljaújhely 100—100 . . 300
12. Pöttschecher István Sopron . 100
13. Szántó Róbert táb. leik. Mosztár 100
14. Farkas Magda ápolónő Szófia . 100
15. Meiszner Ernő főhadnagy 13.

tü z é re z re d .................................  60
16. Orbán István őrmester 18. hon

véd gy ezred . . . .  60
17. Ev. Militärseelsorger im. K. u. K.

Epidemiespital Kassa . . .  50
18. Ev. Militärseelsorger im K. u. K.

Epidemiespital Miskolcz . . 50
19. Ev. Militärseelsolger im K. u. K.

Epidemiespital Ungvár . . 50
20. Czirner Ödönné Nagyenyed . 50
21. Hegedűs Jánosné Debrecen . 50
22. Frau Paula Gerlitz Reichenberg 50
23. Karl. Hubatschek Pola Via della

Spicula 3......................................  50
24. Evang. Pfarramt Laibach, Inns

bruck Brünn, Olmütz, Bielitz, 
Wienerneustadt, Marburg a. d.,
Zágráb, Meran (Tirol.) Bozen, 
Marburg, Cilii 30—30 . . 360

25. Ev. lelkészi hivatal Paks, Sár
var, Szombathely, Trencsén, Eszék,
Újvidék, Nagybecskerek, Temes
vár, Lúgos, Révkomárom, Brassó, 
Nagyvárad, Szeged, Debrecen,
Eperjes, Kecskemét, Pécs, Vesz
prém, Baja, Nagykikinda, Rima
szombat, Lőcse, Szatmárnémeti, 
Szabadka, Zombor, Arad, Czell- 
dömölk 30—30 . . . .  810

26. Feldkurat Winkellmann Klagen
furt .........................................  30

27. Feldkurat Péter Boda Trient . 30
28. Bachmann József Komotau . 30
29. Nagytiszt ev. lelkész hiv. Duna-

földvár, Lajtaujfalu, Balf, Alsó- 
lendva, Muraszombat, Nagyka
nizsa, Bonyhád, Paks 20—20 100

Összesen: 9690

Ú t r a v a l ó  a z  é l e t - k e n y e r é b ő l .
Rendkívül fontos és vallási életünk 

kiépítésére jelentős könyvecske jelent 
meg karácsony ünnepére. Pröhle Hen
rik pozsonyi lelkész esperes szerkesz
tette s ajándékozza evangélikus csa- 
ládainknak. Célja nemes : Isten örök
kévaló igéjét levinni az emberek éle
tébe, hogy újra elfoglalja régi helyét 
s világosság, életforrás és életerő le
gyen mindenek számára.

A könyv rendeltetését s beosztá
sát szépen jellemzi maga a szerző 
azokban a sorokban, melyeket elő- 
szoképen a könyv élére helyezett. 
Ebből ismerheti meg mindenki, hogy 
önmagának, családjának s közel s 
távollevő ‘kedveseinek milyen állandó 
jóbarátjuk akar lenni ez az értékes, 
kedves könyvecske.

íme, az előszó.
Ideje, hogy az Isten igéje ismét 

mindennapi kenyerünk legyen. Érez
zük, hogy erre nagy szükségünk van; 
mert különben mindazon javak és

eszközök dacára, amelyeket e világ 
nyújthat, elepedünk a vándoruton.

Térjünk vissza azért Isten igéjéhez. 
Kezdjünk minden napot, az Isten 
igéjének világosságában s alkalmaz
zuk azt a napnak minden munkájára, 
örömére és gondjára egyaránt. Emel
lett használjuk híven énekkincsünk 
gyöngyeit, amelyeknek a lelket gaz
dagító értékét csak ismerhetjük fel iga
zán. Mindezt pedig tegyük őszinte, 
áhitatos imádsággal. Ez az a keresz
tyén életrend, amelynek áldásos hatása 
nem maradhat el.

Ezt a célt kívánja szolgálni ez a 
szerény kis könyv. Mindennapra van 
benne egy egy bibliai mondat a nap 
jeligéjeképen. Utána egy-egy fohász- 
szerű összefoglalása a jeligének. Célja, 
hogy ennek nyomán tovább elmél- 
kedhessék az olvasó. Erre követke
zik a Miatyánk. Végül pedig egy- 
egy énekvers. Ezek az új dunántúli 
énekeskönyvből valók, annak a né
hány versnek kivételével, amely kü
lön van megjelölve K betűvel; ezek 
Kovács Sándor Kis Énekeskönyvében 
találhatók.

Ennyiből állna a reggeli áhitat. A 
sorrend tehát ez : 1. Szentírásbeli jelige. 
2. Rövid fohász (és elmélkedés). 3. 
Miatyánk. 4. Ének.

Azonkívül mindennapra egy-egy 
bibilai szakasz is van kitűzve az esti 
áhitatosságról való olvasásra. Ennek 
a sorrendje a következő lehet: 1. Az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek 
Istennek nevében. Ámen. 2. A meg
jelölt bibliai szakasz olvasása. 3. Csen
des fohász. 4. Miatyánk. 5. Az Is
tennek békessége legyen mindnyá
junkkal. Ámen

A könyvecske végén az u. n. mozgó 
ünnepre és egyéb alkalmakra talál 
a nyájas olvasó megfelelő bibliai sza
kaszokat, jeligéket és énekverseket. 
Függelékül következik még egy táb
lázat, amely a szokásos vasárnapi 
evangeliomi és epistolai szentigéken 
kívül az egyházi esztendő minden 
vasárnapjára és ünnepére való bibliai 
szakaszokat mutat. Talán ezeket is 
jó néven veszi az olvasó.

Isten áldása kisérje e könyvecske 
használatát, hogy minél többen el
mondhassák: „Az Urnák törvénye 
tökéletes, megeleveníti a lelket.“ Ámen.

Január 1. Újév.
Jézus Krisztus tegnap és ma és 

mindörökké ugyanaz. (Zsid. 13, 8.)
Uram, Te veled léptem át az uj 

esztendő küszöbét. Te vezéreld lép
teimet mindenkor. így közelebb jutok 
rendeltetésem céljához és életem nem 
lesz hiába való. Amen.
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Miatyánk. . .
Jézus legyen jelszavunk, midőn 

egy újévbe lépünk; Jézus neve pai- 
zsunk, mellyel harcol s győz is né
pünk. Kössünk vele szent frigyet, 
boldogságra ő vezet. (162, 1.)

Luk. 2, 21. Zsolt. 23.
Január 2.

Uram, kihez mehetnénk ? Örök 
életnek beszéde van te nálad. (Ján. 
6, 68 .)

Szánom, bánom Uram, hogy sok
szor hűtlen voltam hozzád. Bocsásd 
meg bűneimet és vigasztalj meg élet
adó beszédeddel.

Jézus neve s igéje világoljon min
den házban; öreg őt félje s járjon 
az ő nyomdokában. Mindnyájunknak 
otthona, legyen Isten temploma. (162, 
2.)

Máté 3, 1 — 12.
Január 3.

Mi elhittük és megismertük, hogy 
Te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
fia. (Ján. 6, 69.)

Uh Uram, erősítsd gyenge hitemet, 
hogy állhatatosan vallást tegyek ró
lad szóval és tettel és téged dicsőít
sen egész életem.

Jézus üdvünk, kútfeje, jertek hittel 
őhozzája; egyesüljünk ővele, aki nyá
ját védi, áldja. Nincs, nincs más 
Üdvözítő segítség csak tőle jő. (162,3.)

Ján. 1, 29—39.
Január 4.

Igaz beszéd ez, és teljes elfoga
dásra méltó, hogy Krisztus Jézus 
azért jött a világra, hogy a bűnösö
ket megtartsa. I. Tim. 1, 16.

Bűnös világban élünk; sok vétek 
súlya nyomja szívemet is. Egyedüli 
vigasztalásom, Te vagy, óh üdvözí
tőm, ki azért jöttél, hogy engemet 
is megtarts. Légy velem ma is.

Ne reszkess immár én lelkem, Ke
resd Krisztus érdemét, mely vígasz
tal az életben s az Ítéletben megvéd. 
Hiszem, érzem, én Megváltóm, Te 
vagy üdvöm, boldogságom, bűnömért 
megfizettél. (350, 4.)

Ján. 2, 13—25.
Nagyon melegen ajánljuk a szép 

könnyvet, mely a pozsonyi Diako
nissza-intézet könyvkereskedésében 
jelent meg, olvasóink szíves figyel
mébe. Ha megszerzik, oly könyvet 
bocsátanak be hajlékukba, melynek 
áldását minden nap érzik. A csinos 
kiállítású vászonkötéses könyv ára 
1'20 K, 10 példány után 10%, 50 
példánytól fogva 20% kedvezmény. 
A könyv megrendelhető lapunk kia
dóhivatalában.

A világháború eseményei.
Már másodszor köszöntött ránk az 

újév napja, mióta benne vagyunk e 
borzalmas háborúban. Másodszor is 
elénekeltük templomainkban : Ez esz
tendőt megáldjad kegyelmedéi, Úris
ten ! És a mi mennyei Atyánk, aki
hez gyermeki bizodalommal íordul- 
tunk segedelemért mindeddig, meg
hallgatta kérésünket. Soha nem remélt 
diadalt adott fegyvereinknek. Az el
lenség minden ármánya, mint kártya
vár, összeomlott. Hiába volt erőlkö
dése, az Úr nem engedte, hogy az 
igazság porba dűljön. Ezelőtt egy év
vel a Kárpátok vidékét orosz hordák 
taposták, Bukovina és Galícia nagy 
része orosz kézben volt, Németor
szág keleti tartományait orosz hadak 
taposták. És most? Nincs ellenség 
hazánk földjén, nincs Bukovinában, 
egy keskeny határöv kivételével Ga
líciában, nincs Németországban. De 
elfoglaltuk Orosz lengyelországot és 
Volhinia nagy részét összes váraik
kal együtt, szövetségesünk Kurland 
urává lett, délen megsemmisítettük 
Szerbiát s jórészt Montenegrót és dia
dallal álljuk útját a kaján Itáia aljas 
támadásainak.

„Ma a kezünkben tartjuk a győ
zelmet, mondotta Tisza István gróf 
miniszterelnök a nála újévkor tisztelgő 
munkapártnak. Ha nem tehetjük még 
le a kardot kezünkből, a kérdés csak 
az, hogy mennyi idő, mennyi további 
erőfeszítés és hősiesség kell még, 
hogy biztosítsuk a végleges győzel
met. Maga a győzelem nem kérdé
ses többé.“

Harc az oroszok ellen.
Hosszú pihenés után teljes erővel 

indult meg újra a harc Kelet Galíci
ában a Sztripa folyó mentén Bucsác 
város közelében. Az oroszok dec. 
27-én ismét megkezdték a támadást. 
A nagy ágyúzást a gyalogság erős 
támadása követte tizenötsoros tago
zódásban. De helytállónak Pflanzer- 
Baltin vitéz magyar katonái. A több 
napig tartó kemény tusában óriási 
veszteséget szenvedtek az oroszok. 
Mint a hivatalos jelentés mondja : az 
ellenséges rohamoszlopok összeom
lottak a Pflanzer-Baltin hadsereg hi
degvérű, vitéz csapataink tüzében. 
Az oroszok az éj folyamát használ
ták tel a visszavonulásra s a harc
téren hagyták nagyszámú halottjaikat 
és sebesültjeiket.

Az ellenség Bothmer gróf tábornok 
seregét is megtámadta a Sztripa felső 
folyásánál, de csakhamar kénytelen

volt nagy veszteséggel visszavonulni. 
Époly sikertelenek voltak a Bőhm- 
Ermolli és József Ferdinánd királyi 
herceg ellen intézett támadások.

Fenn északon Friedrichstadtnál 
Hindenburg verte vissza a támadó 
kedvben levő oroszokat, akik, úgy 
látszik, azt akarják elhitetni a világ
gal, hogy ők külömb legények, mint 
a franciák és angolok a Dardanel
láknál.

A balkáni harc.

A Balkánon a lefolyt héten nagy 
küzdelmek nem voltak. Szerbiában 
már nincsen dolgunk. Montenegróban 
kevés elintézni valónk van. Hadve
zetésünk nem is siet vele, hogy al
kalmas időben seregeink Szaloniki 
táján legyenek. A Montenegróban ha
gyott csapatok könnyű szerrel halad
nak előre a Tara mentén.

Berlinből jelentik félhivatalosan, 
hogy Görögország semleges marad. 
Nem tántorították meg az antantbe
liek. Ha kaput nyitott a franciáknak 
és angoloknak, kaput nyitott a kö
zépeurópai hadaknak is. Egyébiránt 
a hadműveletek az antant hadállásai 
ellen még nem indultak meg.

Albániából az olaszok átcsaptak 
görög területre, de a görög kormány 
értesítette őket, hogy a Szaloniki el
len irányuló támadás esetén nem szá
míthatnak a görög sereg támogatá
sára.

Harc az olaszok ellen.

Az Isonzó völgyében a lefolyt hé
ten alig volt harc. Az olaszok a Garda
tó vidékén próbáltak szerencsét, de 
minden eredmény nélkül. Bombázták 
Rivát, Jorbolet és a Monte Carboni- 
let, de nem mentek semmire.

Egyéb hirek.

Újév napján a hadsereg főparancs
noka üdvözölte Ő felségét. A királyi 
leirat nagy elismeréssel szól vitéz 
hadseregünkről, „Ahová tekintek, 
mondja a leirat, szárazon és tenge
ren rendíthetetlen és az előre való 
törekvéstől áthatott fegyveres hatal
mamat látom küzdeni úgy északon, 
mint délen. — Isten áldását kérem 
fegyveres hatalmamra, a haza ércből 
való védő pajzsára és éles kardjára.“ 
— A német császár napiparancsban 
szólott az újév alkalmából hadsere
géhez. .Amit megkezdettünk, mondja 
a császár, az Isten kegyes akaratá
val be is fogjuk fejezni. Ellenségeink 
tehetetlen dühükben még ma is ki
nyújtják kezeiket keleten és nyuga
ton, északon és délen, mindama ja-
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vak után, amelyek életünknek értéket 
és célt adnak. Régen feladták már a 
reményt, hogy egyenes, nyilt küzde

lemben legyűrhetnek bennünket. Ma 
■ már csak arra építenek, hogy töme
gük súlyával egész népünk kiéhezte-

tésével és gyalázatos, álnok rágal
maik hadjáratával le fognak gyűrhetni. 
Terveik nem fognak megvalósulni I

A z e g y h á z  k öréb ől.
Kitüntetés. Lauff Géza balfi lelkésztest

vérünk, ki jelenleg mint tábori pap működik, 
a II. oszt lelkészi érdemkeresztet kapta ki
tüntetésül legfelsőbb helyről.

Gyászrovat. Scholtz Gusztáv püspököt, 
főrendiházi tagot súlyos veszteség érte, neje 
Scholtz Gusztávné, szül. Sztehlo Arabella ha
lálával. Hosszú szenvedés után hatvanhét 
éves korában érte a halai. A nagy veszteség
ben Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyá
szolókkal, az elhunyt egyházi téren is buzgó 
és áldásos tevékenységet kifejtett papnénak, 
szerető édes anyának, hű és megértő feleség
nek pedig legyen áldott nyugalma.

Evang. tanügyünket nagy veszteség érte a 
nyíregyházi evang. gimnázium volt igazgató
jának, egyházunk egy kiváló és köztiszteletben 
álló munkásának Leffler Sámuelnek a halálával. 
Pár évig élvezhette nyugalmát, melyre hosszú, 
lelkiismeretes munkával szolgált rá Érett 
kalászként érte a halál. — Legyen közöttünk 
áldott emléke I

A lapítvány. Vörös Márton és neje Kiss 
Zsuzsanna alsódörgicsei lakosok, az alsó- és 
felsődörgicsei templomok fenntartási alapjául 
150 koronát tettek le. Istennek dicsőségére adták 
legyen kedves az ő áldozatuk I

Ötven évig lelkész. Kiss Lajos nagy- 
alásonyi lelkész, ezidén töltötte be lelkészi 
szolgálatának 50. évét. A ritka évforduló al
kalmából a veszprémi egyházmegye dec. 8 iki 
közgyűlésén üdvözölte az agg jubilánst. A 
kegyelem Istene tartsa- meg munkaerejét még 
sokáig és koronázza bőséges áldással élete 
munkáját.

A magyargencsi ev. nőegylet a III. hadi- 
kölcsönre 2000 koronát jegyzett Mint a múlt 
évben úgy most is 100 korona értékben anya
got vásárolt, melyet az egylet tagjai dolgoz
nak fel kéz-, láb és hasmelegítőnek katonáink 
számára. Azonkívül az egylet tagjai maguk 
közt gyűjtöttek 59‘80 koronát a háborúban 
megvakult katonák számára. Az adakozók 
névsora a következő : Vida Sámuelné, Zsé- 
denyi Sándorné, Nagy Györgyné 2—2 K, Vida 
Péterné, Gyöpi Sülé Józsefné, Mógor Sán
dorné, Mógor Józsefné, ifj Mógor Ferencné, 
Vida Imre, Vida János, Hári Sámuel, Dukai 
Anna, Hertelendyné, Horváth Jánosné, Szakács 
Sándorné, Nagy Istvánná, Sülé Sándorné, 
mágnás, Vida Józsefné, Mód Sándorné, Sülé 
Péterné, Hácky Sándor, Hári Ádámné, Rajki 
Ferencné, Sülé Józsefné, Molnár Péterné, Stern 
Hárika, Mógor Istvánná, Mógor Sándorné, Mó
gor Sándorné, Sülé Sándorné, Mógor Lina, 
Sőtt Ferencné, Bernáth Józsefné 1 — 1 K, 
Hoffman 80 f, Hári Jánosné, Fejes Istvánná 
60—60 f, Németh József, Somogyi Józsefné, 
Tischler Józsefné, ifj. Sülé Sándorné, Kálmán 
Béla, Gál Ferencz, Szabó T., Árvái Rozália, 
Mezző Sándorné 50—50 f, Szűcs Józsefné, 
Zsédenyi Józsefné, Vida Péterné, Vida Fe
rencné, özv Mógor Ferencné, Mógor Istvánne, 
Döbrönte János, Nemeth Sándorné, Síkos 
Teréz, Szakács Jánosné, Mógor Sámuel, Sza

kács Julcsa, Salamon Vendelné, Nagy Sán
dorné, Györkös Sándorné, Mógor Józsefné, 
Spiczer Bernát, Vida Sándorné, Szabó Józsefné, 
Nagy Jánosné, Rajki Sándorné 40—40 f, 
Mógor Ferencné, Szakács Istvánná, Tóth Jó
zsefné, Hári Jolán, Somogyi Jánosné, Mó
gor Istvánná. Böröcz Vendelné, Barbély Sá
muelné, Nagy Sándorné, id. Sülé Péterné 
30—30 f, Sülé Mihalyné, Rajki Istvánná, Gu
lyás Józsefné, Böröcz Józsefné, Domukos Fe
rencné, Borbély Zsófia, Holbok Sándorné, 
Mezző Jánosné, Mezző Józsefné, Sülé Samuel, 
Szakács Péterné, Horváth János, Mógor Sán
dor, Somogyi Istvánná, Bernáth Józsefné, 
Mód Istvánná, Almási Istvánná, Molnár Já
nosné, özv. Sülé Péterné, Lövinger Jenőné, 
Sülé Józsefié, Sülé Józsefné, Erdély Istvánná, 
Mógor Józsefné, Barbély Józsefné, Barbély 
Rozália, Barbély Lídia, Móricz Sándorné, Sülé 
Péterné 20 — 20 f, Erdély Jánosné 10 f. Össze
sen 59-80 K.

A rábaszentandrási ev. gyülekezetben 
a katonák karácsonyára befolyt összesen 
103 28 K, mely elküldetett Budapestre a 
hadsegélyző hivatalhoz. A következők ada
koztak : Hajas Endre 20 K, Molnár Istvánná 
5 50 K, ifj Molnár Sándorné 5 K, Bősze Ist
ván 4 K, Kis M. István, Bodán Pál, Varga 
P. János, K, Balázs János, K Balázs Mihály, 
Balázs M Gergely, Varga Imréné, Molnár Já 
nos, Bősze János, id. Molnár Sándor, Hege
dűs Mihály, Németh János, Kis Gergely 2 —2
K, Szabó József, Sz. Balázs Jánosné, Gáncs 
Mihály, Sz Balázs Józsefné, Balázs Sándor, 
Balázs. M. István, K. Balázs Imréné, Balázs 
Lajosné, Balázs István, Balázs M. Jánosné, 
Varga István, Balázs Antal, Gy. Varga István, 
Balázs Gy. József, özv. Kis Jánosné, Balázs 
Sámuelné, Balázs Sámuel, Németh Sándor, 
Németh József, Molnár István, Kovács Sándor, 
özv. Kovács Jánosné, özv. Kardos Jánosné, 
Molnár Ferencné, Németh Istvánná 1 — I K, 
Gulyás István 1‘20 K, Sz. Balázs Gergely 90 f, 
G. Varga Ká'Oly 80 f, Balog Istvánná, Kis
L. Gergely, Gáncs Mihály, Szíj Tamás, Gáncs 
Sámuel, Kis A. János, Ssíj János, őr. Szíj 
Gergelyné, P. Balázs Györeyné 60—60 f, Ba
lázs P. Lajosné, Kis M. János, B. Kovács Já
nos, Polgárdi János, Molnár Bálintné 50—50 f, 
Balog Mihályné. Bodács Pál, Bodács Józsefné, 
Szabó István, Molnár Lajos 40—40 f, Balog 
Józsefné, Tüskés Mártonné, Kis M. Józsefné, 
Bénity Sándorné, Németh Bálint, Dóka István, 
Szűcs József 30—30 f, Dóka Mihály 28 f, 
Könnyűd Mihályné, Gáncs Józsefné, Bodács 
Péter, Kis A. Mihályné, Balázs Jónás 20 —20 f, 
Erdős Józsefné, Molnár Sándor, Németh Ist
ván, Németh Józsefné, Csehi Józsefné 10—10 f. 
Összesen 103 28 K.

Alsódörgicsén az elpusztított kárpáti 
falvak újjáépítésére a következők adakoztak:

Nyirő Károly lelkész 4 K, Vörös Márton, 
ifj. Szabó Lajos, Csaby Gyula, Szentes János, 
Kiss Lajos, Csaby Sándor, Csaby Károly, 
Becke Dániel, id. Kürtös Sándor 1 — 1 K, id. 
Szabó Lajos 70 f, Fülei Lajos 60 f, özv. 
Cseby Lajosné 50 íj Tóth Gyula, Vörös Sán

dor, Vörös József, Csaby Lajos 40 — 40 f, 
Kürtös Kálmán 20 f.

K isdörg icsén : Mészáros Lászlóné, Kiss 
Sándor, BereczKy Kálmánná, Hegyi Lajos, 
Csőkör Lajos, Kiss Károly, Sárffy Géza 
1 — 1 K, Pálfy Kálmánná 60 f, Sokhegyi Gyu- 
láné 40 f.

Felsődörgicséről adakoztak : Fülei Ist
ván 4 K, Kovács Sándor tanító 3 K, Antal 
János 1’20 K, Nagy Karoly 60 f, Rumi Károly 
Bogdany József 40—40 f, Nagy Elek, Csabi 
Márton, Bogdány Károly 20—20 f, Kovács 
Károly 10 f. Összesen 10'30 K. Tehát Alsó- 
Felső- és Kisdörgicsén gyűjtetett összesen 
35 30 K.

A rábaszenttamási ev. leánygyüleke
zet dec 5-én vallásos estélyt tartott a követ
kező műsorral:

1. Zengjen ének minden szájon . . . 
Közének. 2 Ima és beszéd. Tartotta: Balikó 
Lajos kőszegi leikész. 3. Jövel Megváltó. 
Szavalta : Kiss Ilonka. 4. Ha kétség s bánat 
üldöz . . . (ének) 5. A honvéd rózsái. 
Szavalta : Ormosi Irénke. 6. Süvegemen nem- 
zetiszinü rózsa . . . (ének.) 7. Több költe
mény felolvasása „A háború költészete“ című 
kötetből : Balikó Lajos. 8. A térkép. Énekel
ték : Urmosi Lina és Irénke. 9. Itthon. Sza
valta : Babos Irma. 10. Ne csüggedj el kicsiny 
sereg. . . (ének.) 11. Tartsatok bűnbánatot. 
Szavalta: Ormosi Lina. 12. Miatyánk. (Sántha 
Károlytól.) 13. Himnusz.

Az estély alkalmából 55 koronát gyűjtöttek, 
mely összegből 5 korona Babos Imréné ado
mánya (Rabaszenttamás.) Az összegből 30 
korona a tanítók árvái javára jutott, 25 ko
rona pedig „Az Újság* budapesti napilap ut
ján a katonák özvegyei és árvái javára.

VÖnÖCZk. A katonák karácsonyára a vönöczki 
gyülekezet a hadsegélyző hivatalnak beküldött 
70’80 koronát. E célra a következők adakoztak:

Pfeiffer Ottó 30 K, Such Józsefné 20 K, 
Ritzinger Jánosné 5 K, Varga Gyula, Jánosy 
István, Balassa Gábor, Tompos József, Kiss 
László, Nagy K. felső, Jankó Sándor, Boda 
Gézáné. László János, Takacs Antal, Schroller 
Viktor, Mendel János, Nagy Károly cipész, 
Dömölki Antal 1 — l K, Hőbe Károly, Hőbe 
Lajos, Bakonyi József 60—60 f, Kiss Sándorné, 
Szabó József, Csatári István 50—50 f, Szőke 
Dénes, Kurányi István, Erős István, Berki 
János, Huráh Károlyné, Palánki Sándorné, 
Nagy Sándorné, Bak Sándor, Török István, 
ifj. Nagy János, Pintér Dezsőné, Edvi Lajos, 
Papp Károly, idősb Major Sándor, Rosta La
jos, Németh József, Pap József, Tőke Sándor 
öreg, Nagy Dániel 40—40 f, Nagy K., Boká
nyi János, Nagy Lajosné, Kuranyi István, 
Nagy Sándor, Páti Antal, Tóka István, Jankó 
János ifj., Jankó Gyuláné, Papp Lajosné, 
László Sándor, László Lajos, Tőke Sándor, 
Benkő Károlyné, Kovácsics Mártonné 30—30 
f, Balog István, Zsánkovics János, Benkő 
Mihályné, ifj. Jánosy Istvánná, Domonkos 
Sándorné. Németh Antalné, Cser István, Nagy 
Károly, Füzes Károly, Nagy Gy. Károly, Be- 
recz Imre, Szőke Jánosné, Székely Károlyné,
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Tőke István, Dömölki István, Csihar Imre 
20—20 t Összesen 70 80 K.

Meszlen. A katonák karácsonyi szeretet 
adományára adakozott a meszleni evang. nő
egylet 25 koronát, ugyanezen célra gyűjtött 
egyesektől 29'52 koronát, melyhez a követke
zők járultak hozzá: Takács Benjaminné, Balogh 
Sándorné, idősb Györgyi Sándor, ifj. Györgyi 
Sándor 2—2 K, Polgár Mariska, Mesterházy 
Sándor, Györgyi Lajosné, Horváth József, 
Nagy Sándor, Szakállné, Györgyi Jenőné, 
Karovics Sándor, Takács Lászloné, Takács 
Erzsiké, Takács Károly, Takacs Sándorné, 
Takács Irén felső, idősb. Takacs Ignácné, 
Nagy Ferencné, Takács Andrásné 1 — 1 K, 
Csupor Sándor 70 1, Kocsis János, Pethő 
Sándor, Szabó Kálmánná Nagy Kálmán 60—60 
f, Pethő Samuné, Karovics Lajos 50 — 50 f, 
Pethő Györgyné 40 f, Borbély László 30 f. 
Lukács Sándorné, Bernath Sándor, Takács 
Ignáczné 20—20 f, Kajtár Pál 12 f. Az ösz- 
szeg a m. kir. honvédelmi minisztérium had- 
segélyző hivatalához beküldetett.

A kemenesmagasi-i ev. egyházközség 
a kárpáti falvak telepítésére 300 K ajánlott 
fel. Ugyancsak 300 K adott Pálfy Mihály 
hadbavonult tanítója családjának drágasági 
pótlék címen. Az első hadikölcsönre 10.000 
K, a harmadikra 8.200 K, összesen 18.200 
K jegyzett. A nőegylet a következő adomá
nyokat osztotta ki: 100 drb. karácsonyi üze
netre 7 K, 50 drb. , Isten közelében* című 
imakönyvre 15 K, a katonáknak téli ruhára 
10 K, egy szegény betegnek 5 K. A harma
dik hadikölcsönre 500 koronát jegyzett, így 
összes jegyzése 1000 K. Iskolai gyűjtésből 
befolyt: a szombathelyi gyermekmenhely ja
vára 10 37 K, karácsonyi szeretetadományra a 
katonák részére 12'66 K.

A fehérvárcsurgói ev. leányegyházközség 
nőegylete dec. 19-en tartott gyűlésen a hadi
árvák részére gyűjtést rendezett, melyhez a 
következők adakoztak: Gömbös Sándorné
elnöknő 7'50 K, Kozma Kálmánná, Szőllősi 
Juliánná 2—2 K, Baki Vincéné, Kozma Mik- 
lósné, Kozma f. Jánosné, Kozma m. Józsefné, 
Kozma f. Józsefné, Leber Mária, K. Simon 
Andrásné 1 — 1 K, Cárt Ádámné 80 1, Kiss 
Józsefné 40 f, Kozma Andrásné 20 f, Simon 
Ferencné 10 f. Összesen 20 K. A nemes tett 
önmagát dicséri 1

Alsó- és Felsődörgicsén a Kárpáti 
falvakra a következők adakoztak :

Nyirő Károlyné, Fülei István 4—4 K, 
Kovács Sándor tanító 3 K, Vörös Márton, 
ifj. Szabó Lajos, Csaby Gyula, Szentes János, 
Kiss Lajos, id. Csabi Sándor, Csabi Károly, 
Beke D , id. Kürtös Sándor, Mészáros Lász- 
lnné, Kiss Sándor, Bereczky Kálmán, Hegyi 
Lajos, Csőkör Lajos, Kiss Károly, Sárfly 
Géza 1— 1 K, Antal János 1 20 K, Szabó 
Lajos 70 f, Nagy Károly, Fülei Lajos 60—60 
f, Csebi Lajosné 50 f, Csabi Lajos, Kürtös 
Kálmán, Vörös Károly, Vörös Sándor, Tóth 
Gyula, Rumi Károly, Bogdán Józser, Hermán 
Sándor, Sokhegyi Gyula 40—40 f, Bogdán 
Károly, Csabi Márton, Nagy Elek 20—20 f, 
Kovács Károly 10 f.

Itthonról.
Moltke vezérezredes a mi katoná

inkról. Moltke német vezérezredes hadsere
günkről a következőképpen nyilatkozott egy 
kérdezősködőnek :

Az ön kérdésére, hogy az osztrák és ma
gyar csapatok működése és tevékenysége 
ebben a háborúban megfelelt e a hozzájuk 
fűzött várakozásnak, legjobban felelnek azok

a hősies tettek, amelyeket az egész világ 
ismer. Véres harcuk a kárpáti fronton óriási 
ellenséges túlerő ellen és a legborzasztóbb 
éghajlati viszonyok között, dicsőséges részvé
telük az oroszoknak Galíciából és Lengyelor
szágból való kiverésében, csodálatraméltó 
küzdelmük Karintiában, Tirolban és az Ison
zón, amellyel most már töbo mint fél esz
tendeje szilárdan állnak ellen az összes olasz 
haderőnek, a szerbiai győzelmek, amelyek oly 
fennen hirdetik az osztrák és magyar fegyve
rek dicsőségét, mindezek oly dolgok, amelyek 
mellett ezek a hadseregek nem szorulnak 
magasztalásra. Ezek a haderők, amelyek oly 
hősiesen verekedtek, a legnagyobb elismerésre 
és csodálatra méltók.

A n a g y v ilá g b ó l.
Nagy vasúti szerencsétlenség Olasz

országban. A múlt héten az Ankonábol jövő 
gyorsvonat összeütközött egy tehervonattal. 
A két lokomotív és több kocsi darabokra tört 
és igen sok fölborult. Tiz utas szörnyet halt, 
79 megsebesült.

Levegőbe röpült puskapor-raktár.
A grodnói kormányzóságban lévő Szlonimban 
gyújtogatás következtében a puskapor-raktár 
levegőbe repült. A kár óriás nagy.

Villámcsapás egy templomba. Decem
ber 24-én Hrusica Isztriái község fölött rette
netes vihar vonult el. A vidám becsapott a 
templomba, amely tele volt emberekkel A 
villám száznál több embert sújtott s közülök 
öten meghaltak, harmincán pedig többé-ke- 
vésbbé súlyosan megsebesültek. Minthogy a 
templom ajtaját nem tudták azonnal kinyitni 
és mivel a villám néhány padot is meggyújtott, 
az emberek közt óriás rémület támadt. A nagy 
tolongásban is sokan megsérültek.

Németek szenzációs találmányai. Hi
vatalosan megállapítottak, hogy a német pus
kaporgyárak számára nyolc hónap óta egyet
len kilógnám pamutot sem dolgoztak föl. A 
németországi erdők fájából sikerült egy sejt
anyagot előállítani, amely a pamutnál alkalma
sabb puskapor gyártására. A német municiós 
gyárak a háború után sem lesznek rászorulva 
amerikai pamutra. Salétromot ma már kizáróan 
levegőből gyártanak, még pedig sokkal többet, 
mint amennyire szükség van. Kámfoit mes
terséges utón állítanak elő, úgy hogy Német
ország semmiképpenj sincs külföldi municiós 
anyagokra rászorulva.

A Harangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 739 22 korona.

Bojtos László ev. leik. a harctérről 20 K, 
Evang. Tabitha nőegylet Zombor 20 K, Né
meth Mártonná Ivánegerszeg 2 K, Szabó 
Vilma Tokorcs 2 K, Dokién Istvánná Zala- 
istvánd 2 K, Szilvás Krisztina 1 K, Tibola 
Józselné 1 K, özv. Tibola Istvánná 1 K, Fó- 
nyad Gyula Sárvár 50 f, özv. Neubauer Já
nosné Körmend 3'50 K, Csönye Lajos Beled 
50 f, Bolla Jánosné Pápa 40 f, Takáts József 
(Gecse) Amerikából 1 K, Geisztlinger Pál ev. 
leik. Felsőőr 2 K, Ritter József Felsőőr 1 K, 
K. R. B , Tárnokréti 1 K, Sütő János ev. tan. 
Sikátor 110 K.

összesen: 799 22 K  
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
özv. Gernyi Péterné Körmend 1 K, ifj. Gyu-

rácz Jánosné Gór 2 K, Ev. nőegylet Duna- 
földvár 5 K, Kajtár Lajosné Budapest 4 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
N. N , Szentivánfa 30 K, Miháhij Gyuláné 
Besenyő 10 K, Egyed Tini Nemeshany 5 K, 
id. özv Takács Ignácné Meszlen 5 K, Bo
kányi János Vönöczk 3 K, Verasztó Lidiké 
Szentetornya 1 K, Kis Gábor Szentetornya 1 
K, Kajtár Lajosné Budapest 4 K.
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Evang1. ár v aleány,
ki a női szabóságban ügyes, kerese
tet és otthont talál gyermektelen, 
vagyonos családnál. Előnyben része
sül az, aki a német nyelvet is bírja. 

Ajánlatokat továbbít a kiadóhivatal.
1—2

Hirdetmény.
Magyargencs község volt jobbágy

sága közhírré teszi, hogy a tulajdonát 
képező korcsma épületét, amely két 
italmérési helyiségből, egy boltból, 
kamarából, pincéből, lakószobából, 
istálóból, vágóhidból és jégveremből 
áll, 1916. évi április 24-től, 1922. évi 
április 23 ig terjedő hat évre, 600 
kor. kikiáltási áron, Magyargencs 
község házánál. 1916. évi január 
15-én d. e. 10 orakor tartandó 
nyilvános árverésen berbe adja.

Magyargencsen, 1915. évi decem
ber 30 án.
l—i Mógor Sándor.

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



VI. év fo lyam . I9lő. ja n u á r  lő. 27-ik  szá m .

Előfizetési á ra  35  szám ra  közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vaevármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Szalay Mihály: Mind azt mondjuk . . . (Vers.) — Mindent egy gondolatért — Buvárhajóban — Kapi Béla: 
A láthatatlan1'kéz. (Elbeszélés.) — Karácsony est. (Vers.) — Tanítók árváiért. — Világháború eseményei. — Ország-Világ.

TTÍind azt mondjuk . . .
Mind azt mondjuk, elég volna, 
Sok is már a szenvedés;
De Istennek más a terve,
Néki még ez mind kevés.

Arcát tőlünk füsttel hővel, 
Vérpárával rejti el;
S tűrésben is kifáradva 
Mind csak tűrni, várni kell.

0  is soká várakozott,
Vérző szívvel tűrve-tűrt,
De megtérni rá nem értünk, 
Sőt tetéztünk bűnre bűnt.

Nagy türelmét nem becsültük, 
Nem láttuk Őt a mögött; 
Trónja felé durva gőggel 
Gúny, szidalom röpködött.

Bolondság, hogy volna Isten! 
Vagy ha van is, vak süket!
Éli papként aggottan ül,
Keze gyönge, reszketeg.

Végre végleg megsokalta,
Ránk emelte balkezét,
S most tűnik ki: tűz, acél az, 
S nyögni súlyát szörnyűség.

Már nem a lágy kérlelésnek, 
Zord feddésnek Istene: 
Búsulását úgy kiönti,
Az egész föld reng bele.

Keserűség italával 
Színig tölti poharunk 
S a részünket ki kell innunk, 
Bár izétől borzadunk.

Szánkra nyújtja, rászorítja 
S ha kiittuk, újra tölt:
Ne gyönyörtől, vértől-könnytől 
Legyen ittas most a *öld!

Mi azt hisszük, sok is volt már; 
Ö úgy látja, még kevés:
Nagy mértékkel mértük a bűnt, 
Naggyal jár a büntetés.

SZALAy MIHÁLy.

Mindent egy gondolatért!
A most folyó rettenetes világhábo

rúban sajátságos, és tegyük hozzá, 
keresztyén felfogásunk szerint éppen 
nem rokonszenves szerepet játszanak 
az apró, sárga japánok. Alattomosan, 
számítón ott lopózkodnak a háttér
ben, benn vannak a háborúban és 
még sincsenek benn. Valahogy olyan 
formán rendezték ezt a dolgot, hogy 
ők csak nyerhetnek az egész üzleten, 
mert bizony ez a rettenetes világfel
fordulás csak nekünk nagy, szent 
dolog, kik hazánkat, jövőnket, csa
ládi fészkünket oltalmazzuk, nekik, 
akik a hasznot és gazdagodást kere
sik, az egész egyszerű üzlet marad.

Hanem van a japán népnek egy 
nagyon figyelemre méltó jelemvonása, 
az, hogy saját személyét teljesen alá 
tudja rendelni nemzete nagy érdeke
inek. Ha hazájáról van szó, akkor 
minden kérés parancs lesz előtte, ak
kor minden nehéz dolog könnyűvé 
válik, akkor úgy tekint a legsötétebb 
keresztfára, mintha virágjában álló 
rózsatő lenne s tövis helyett illatos 
szirommal szórná tele útját. Minden 
japán egész életét, munka-erejét, te
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hetségét, vagyonát hazája felvirágoz
tatására szenteli.

Nem régen a japán nemzeti védelmi 
bizottság egy kis füzetben körvona
lazta a japánok jövendő törekvését. 
Elmondja, hogy micsoda uj területe
ket, szigeteket akarnak elfoglalni, hol 
akarnak kereskedelmi és ipari piacot 
teremteni, azután így folytatja : „ezen 
célunk érdekében takarékoskodnunk 
kell erőnkkel, takarékosoknak kell len
nünk életmódunkban, mindent azért az 
egy gondolatért!“ Ez az egy gondolat: 
az erős, világhatalmi állású Japán.

Mindent egy gondolatért I Ezt a 
szót Írjuk mi is magyar testvéreink 
leikébe. Ne elmosódó, a pillanat mú
lásával elszálló betűkkel írjuk bele, 
hanem a lelkiismeret tüzével égessük 
bele, hogy megmaradjon mindenkor. 
Az erős, biztos alapon álló, fejlődő, 
erkölcsében és jellemében megtisztult 
Magyarország legyen a mi gondo
latunk.

Mindegyikünk sokat tehet hazánk 
megépítésére. De be kell látnunk, 
hogy életmódunkat, szokásainkat úgy 
kell átalakítanunk, hogy mindaz nem
zetünk és jövendőnk erősítésére szol
gáljon. A japánok világosan látják, 
tudják, hogy a nemzeti cél érdekében 
kell takarékoskodnunk. Takarékoskod
nunk kell életmódunkban. Töröljük 
el azt az önző takarékoskodást, mely 
most akar vagyont gyűjteni. Azt a 
kapzsiságot, mely a hallatlanul ma
gas árakkal sem tud megelégedni, 
hanem minden alkalmat megragad 
és magához vonszol az önzés karja
ival, csakhogy még jobban megnö
velje vagyonát. Most mind ettől meg
vetéssel forduljunk el s tanuljunk meg 
takarékoskodni hazánkért. Magunk
tól csak azért vonjunk meg valamit, 
hogy annál többet adhassunk nem
zeti céljainkra.

De komoly intés foglaltatik azután 
abban a szóban is, hogy takarékos
kodjunk életmódunkban. Minden jel 
arra mutat, hogy gazdaságilag nehéz 
időszak előtt állunk. A gabona, liszt, 
kenyér, hús, ruhaszövet, lábbeli, mind 
nagyobb értéket jelent, mint máskor. 
Az életfenntartás immár töob lett, 
mint egyszerű pénzkérdés. Nem az a 
kérdés: birod-e fizetni, hanem van-e ? 
Azért korlátozd szükségeidet! Elégedj 
meg kevesebbel! Tanulj meg lemon
dani ! Vonj el magadtól sok mindent, 
hogy több jusson, több maradjon ha
zánknak, nemzetünknek!

Erre a komoly, nagy munkára ad
jon erőt a jó Isten, ő  erősítsen meg, 
hogy mindent megtegyünk egy gon
dolatért 1

B u  v á rh  ti j  ol>M n,
Egy német tengerésztiszt elbeszélése után.

A háború kitörése után hosszú 
ideig a legelső tipusu, hét-nyolc éves 
kis buvárhajón teljesítettem szolgá
latot. Hajónk, amely alig 300 tonnás 
volt, csak parti szolgálatot teljesített. 
Messze nem is mehetett, hiszen csak 
700 kilométert tehetett meg egyfoly
tában, készletei felújítása nélkül. Ak
ciórádiusza tehát csak 350 kilométer 
volt. A tavasz folyamán azonban be
osztottak az újonnan elkészített nagy 
buvárhajókhoz. Néhány hétig rövid 
utakat téve, begyakoroltuk uj hajónk 
kezelését. Végre egy napon megk .p- 
tuk a parancsot, hogy holnap indu
lunk hosszabb útra.

A kijelölt időben kissé elfogultan 
foglaltuk el helyünket a buvárnaszád- 
ban. Az ut izgató érdekessége, ve
szedelmes volta, eredménye foglal
koztatta gondolatainkat. Csendes este 
volt, amikor elindultunk. A hajót rejtő 
dókból lemerülve indultunk el, s így 
jutottunk ki a kikötőből is : ki tudja, 
hol leskelődik valamely kém ? Csak 
künn a nyílt tengeren merültünk is
mét föl, ahol már nem voltunk ész
revehetők a szárazföldről. Megindítot
tuk a Diesel-motorokat s teljes erővel 
nekivágtunk a tengernek. Karcsú ha
jónk gyönyörűen szelte a hullámokat.

A csaknem egy éves háború ta
pasztalatait természetes, hogy mind 
gondosan fölhasználta a hajó építés 
vezetősége. A naszád súlya több, mint 
1000 tonna. Erős motorjaival legalább 
40 kilométer óránkénti sebességgel 
túrja magát előre a tajtékzó habok 
között. A híres U. 9. csak 24, az U. 
21. 33 kilométert tehetett óránként. 
S a mi hajónk egyfolytában legalább 
5000 kilométert tehet, anélkül, hogy 
készletét fölujítaná. Annyit jelent ez, 
hogy akár egy hétig elkalandozhatunk 
a tengeren. S mit fognak szólni az an
golok a mi nem is épen kis kaliberű 
mordályainkhoz, amelyek iit ásitoznak 
a födélzeten? Ezekkel akár egy kisebb 
parti erődöket is megtámad thatunk.

Amint a nyílt tengeren síklunk, egy
szerre csak csillogó pont vonja ma
gára figyelmünket: hajó. Parancsno
kunk is észrevette, mert naszádunk 
hirtelen irányt változtat: eleje kerül 
a gőzösnek. Néhány kilométernyire 
lehetünk, amikor fölhangzik a parancs: 
lemerülni. A Diesel-motorok megáll
nak, az ajtók lezárulnak, megindul
nak az elektromotorok. Mert a zárt 
hajó levegőjét rövid idő alatt élvez
hetetlenné tennék a robbanó motorok 
kipuffogó gázai.

Három-négy perc alatt hajónk a 
viz alatt van, az üvegablakos pa
rancsnoki torony kivételével. Ezen át 
4—500 méterről 'látjuk, mint úszik 
előttünk a hatalmas hajó. Személy- 
szállító gőzös, fényesen kivilágítva. 
Svéd színeket jeleznek lámpái. Neve 
erősen megvilágítva : Angström. Nem 
ellenség. Nyugodtan mehet tovább. 
A békésen alvó utasok nem is sejtik, 
micsoda rém ólálkodik körülöttük. A 
legrettenetesebb lény, amely valaha 
úszott a tengerben ; amelyhez képest 
dajkamese a régi tengerészek tengeri 
kígyója, óriás polipja, amely hajókat 
húzott a tenger fenekére. Acélszörny, 
gyomrában 32 mindenre elszánt ten
gerésszel ; annyi robbanó gyapo’tal, 
amellyel akár egy várost is a leve
gőbe lehetne röpíteni. Mind a nyolc 
torpedó kivetőcső meg van, töltve. A 
parancsnoknak egy ujjnyomása s 
nincs többé a hajó kajütjeiben éb
redés . . .

A hajó elment, mi fölmerültünk, s 
folytattuk utunkat tovább. Az éj hát
ralévő része különös esemény nélkül 
telt el. Reggelre a veszedelmes zónába 
értünk. Le kellett tehát merülnünk. 
Föladatunk volt Anglia északi partjain 
cirkálni. Itt minduntalan találkozhat
tunk ellenséges hadihajóval. Azt ugyan 
mi előbb észrevesszük, mint onnan 
minket, de ellenséges buvárhajó is 
akadhat utunkba s ilyenkor az a buvár
hajó, mely a másikat előbb észreveszi, 
veszve van. Le kellett egészen merül
nünk, úgy, hogy csak a periszkópunk 
látszott ki a vízből. Megkezdődött a 
tenger alatti élet, öt méternyire az 
éltető levegő alatt. Körülöttünk a 
zárt, nyomasztó levegő, amit fölujit 
ugyan állandóan a vaspalackokból 
kiáramló oxigén, külömböző vegyi
szerek folyton mosogatják a kilehelt 
gőzöktől, de a zsúfolt terem saját
ságos kellemetlen hatását még sem 
tudják egészen eltüntetni. A gépek 
zúgása, a hajócsavar szárnyai közt 
elfutó viz zaja a kitünően visszhangzó 
nagy acélszerkezetben állandó dübör
géssé lesz, úgy hogy egymás hangját 
is alig halljuk.

Egyetlen összekötőnk a külső vi
lággal a periszkóp. Körülbelül öt mé
ter magas, emberi karnál alig vasta
gabb acélcső. A tetején prizmás szer
kezetű Fjjel. Egy köralaku üveghasáb, 
alatta távcső: ez értesít bennünket 
mindenről, ami odakünn történik. Még 
egy prizma középen: ezzel jól szem
benézhetünk ellenségünkkel. Fehér 
asztalon világos gyűrű, amit a perisz
kóp mutat. Ez a látóhatár. A gyűrű 
belső fele zöldeskék, a külső kékes-
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fehér. Az előbbi a tenger, az utóbbi 
az égbolt. A parancsnok feszült figye
lemmel állandóan ezt vizsgálja.

Most feltűnik egy kis pont a látó
körön, egészen a zöld-gyűrű szélén. 
Felnyitjuk a középső prizmát, amely 
a látóhatár egy pontját mutatja, de 
erősen nagyitva. Ráirányítjuk a kér
déses pontra : a középső világos kö
rön hajó árboca jelenik meg. Eléje 
vágunk. Félóra múlva közelébe jutunk. 
Közepes nagyságú teherszálító hajó, 
zászló nélkül. Bizonyára angol. Ha
jónk kiemelkedik a vízből, annyira, 
hogy_ a parancsnoki torony szabadon 
áll. Észrevették minket is ; a hajó 
lassan felénk fordul. Ziszlókka! meg
állást jelzünk. Nem engedelmeskedik, 
hanem mind gyorsabban felénk tart. 
Most már tisztában vagyunk vele : le 
akar bennüket gázolni, mint az idom- 
talan rinoceros a vigyázatlan vadászt, 
aki megzavarta álmában s golyójá
val megcsiklandozta vastag bőrét. 
Nincs vesztegetni való időnk. A tor
pedóval célba venni időbe kerül, azon
kívül valószínű, hogy a keskeny ha
jótesttel szembehaladva, mellette sur
ranna el. Gyorsan visszasülyedünk 
vagy húsz méter mélységig, de fön- 
hagyunk egy bóját, amelynek feje 
csalódásig hasonlít a mi periszkópun
kéhoz. ilyenek készen állnak a fe
délzeten. Egy villanykapcsolót elcsa
varva, a vizszinén marad periszkópunk 
alteregója. Fordulatot teszünk a viz 
alatt s néhány perc múlva ismét a 
viz színére kerül periszkópunk. Balra 
tőlünk teljes gőzzel rohan a gőzös 
az ártatlan üres hordónak. Akár egy
szerre három torpedóval lőhetnők ol
dalba. Elég egy is. Fehér esik szántja 
végig a vizet s alig félperc múlva 
óriás füst- és lánggal vegyes viztöl- 
csér csap föl a hajó oldalán. A nagy 
közelség miatt még a mi kis naszá
dunk is összerázkódott. Talán maga 
is megborzadt a szörnyű gyilko'áson, 
amit hajótársa ellen elkövetett ? Talán 
az acél is érezni tud ? Talán kis na
szádunk is azt érezte az első torpe
dóra. mint a katona, amikor először 
mártja szuronyát embervérbe ?

A robbanás hatása irtózatos: de
rékban törte ketté a makacskodó ha
jót. Egy-két emberi alak látható még, 
amint kétségbeesetten veti magát a

vízbe, de a következő percben a roncs 
eltűnik, s rettentő örvénylése maga 
után rántja az imént vizbe jutottakat 
is. Fölmerülünk, körüljárjuk a katasz
trófa helyét: egyetlen élőlényt sem 
látunk. Égy csomó deszka, gerenda, 
üres hordó jelzi, hogy itt emberi al
kotás merült a mélybe, magávál rántva 
alkotóit is. .  . A roncsok mellett, mint 
egy kárörvendő, vigyorgó gnóm, emeli 
ki fejét az álperiszkóp. Kifogjuk; 
szükség lehet még rá. De a hálát is 
megérdemli; hiszen esetleg az életün
ket mentette meg.

Nyomott hangulatban folytattuk 
utunkat: Mert, bar a hajó személy
zete maga okozta vesztét: mégis — 
borzasztó volt a látványosság.

Délután páncélos cirkálóval talál
koztunk. Ez azonban nagyon éberen 
őrködött. Vagy három kilométerről 
már észrevett és ágyutüzet nyitott 
ellenünk. Golyói veszedelmes közel
ségben csaptak le mellettünk, torony- 
magasságú viztölcséreket lökve az 
ég felé. Ebből kétféle veszedelem is 
származhatik. Az egyik, a kisebb, hogy 
periszkópunk eltörik. Ez ritkább eset 
s ha mégis megtörténik, néhány perc 
alatt a tartalék-csővel pótolható. Na
gyobb veszedelmet jelentenek a köze
lünkben robbanó nehéz lövedékek. 
Ezek jóval mélyebbre jutnak, mint ha
jónk. S ha nem találják is közvetlenül a 
hajó testét, a robbanás okozta viz- 
nyomás könnyen okozhat horpadást 
a hajó falán, sőt be is törheti, ilyen
kor tehát nincs más mód, mint me
nekülni. Lemerülünk egészen, de egy 
álperiszkópot ismét fönn hagyunk. 
Néhány kilométert haladva, megint 
fölpillantunk, mi történik odafönn. Kö
rülbelül párhuzamosan haladunk a 
cirkálóval, mely szorgalmasan ágyuzza 
az álperiszkópot. Feléje fordulunk, 
de alig teszünk pár száz métert, ami
kor lecsap mellettünk egy gránát. 
Tehát ismét megláttak. Segítségükre 
volt a tükör sima tenger, amelyen 
sokkal könnyebb föfedezni a perisz
kópot, mint a gyöngén hullámzó vi
zen. Azokivül a viz alatt mozgó hajó 
fehér sávot hagy maga után, amit 
sima vizfölületen gyakorlott szem szin
tén láthat. A további játék tehát ve
szedelmes volna. Lemerülünk ismét 
s ezúttal egy félóráig maradunk. Ele

inte mozdalatlanul, később a cirká
lóval ellenkező irányban elhagytuk a 
veszedelmes helyet. Mikor fölmerül
tünk, a cirkáló már vagy húsz kilo
méterre volt, de egész más irányban. 
Ugylátszik, nem tartotta tanácsosnak 
továbbb ingerelni a viperát s örült, 
hogy ép bőrrel menekülhetett.

Délután még két hajóval találkoz
tunk. Az egyik amerikai volt, gya
potot szállított Norvégiáta. Hadd 
menjen. Rakományából valószínűen 
nekünk is jut. A másik hajó svéd 
volt, szenet vitt Angliából Stocholmba. 
Az első jelzésre futóra vette a dol
got, de amikor fölmerültünk s egy 
gránáttal tettük nyomatékosabbá a 
fölszólítást, megállóit. Én mentem át 
öt emberrel megvizsgálni a hajót. Ok
mányai rendben voltak. Mehet. De 
sohasem felejtem el azt a félelmet, 
ami a kapitány arcáról tükröződött. 
Úgy reszketett, valósággal vacogott.

Éstére kelve megzavarodott az 
addig sima tenger szine. Az eleinte 
gyönge szél mindig jobban erőre 
kapott, míg végre valóságos viharrá 
nőtt. Könnyű naszádunkat annyira 
dobálta a hullám, hogy sokszor egé
szen a viz fölé kerültünk, máskor 
10—15 méternyire is lesülyedtünk. 
Periszkópunknak alig vettük már 
hasznát. Ha a viz fölött volt is, a 
heves rázkódás következtében alig 
láthattunk valamit a külső világból. 
Ilyen körülmények között a hajót is 
félthettük a hullám erejétől, de meg 
esetleg egy ellenséges hadihajó ész
revétlenül is közelünkbe juthat. Ez 
két okból is veszedelmes most. Elő
ször azért, mert időnkint hajónk egyes 
részei a viz szine fölé jutva, látha
tókká válnak, más részről pedig na
szádunk erős hánykódása bizonyta
lanná teszi a célzást a torpedóval. 
Az esetleges küzdelem tehát igen 
egyenlőtlen volna. Nagyobb mély
ségbe kellett tehát merülnünk. Hajónk 
tiz légkörnyomást bir el, vagyis olyan 
mélyre merülhet le, hogy bordáinak 
minden négyzet centiméterére tiz 
kilogram nyomás nehezedik. Ez ép
pen 100 méter mélységet jelent. 
Ennyire nem is volt szükségünk. 
Negyven méter mélységben már alig 
volt érezhető a hullámzás, hatvan 
méternyire pedig teljes nyugalom

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 60

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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uralkodott. Itt megálltunk. A hajón 
nem mozgott semmiféle gép, de azért 
a vihar bömbölése csaknem olyan 
erősen hallatszott, mint odafönn. A 
víz még jobban vezeti a hangot, mint 
a levegő. Csak úgy tudtunk szót 
váltani, ha egymás füléhez hajoltunk. 
Annál kevesebbet kaptunk a világos
ságból. Húsz méter mélységben még 
kellemes félhomály szűrődött be a 
periszkopón, amely zöld kört rajzolt 
az asztalra; 40 méteren már alig 
láttunk egy kis világos foltot, hatvan 
méternél pedig teljes koromsötétség 
vett körül bennünket. A déli nap 
fénye valahogy lejut ebbe a mély
ségbe is, de estefelé már semmit 
sem lehet belőle észrevenni.

Néhány óráig maradtunk így moz
dulatlanul. A vihar ereje azonban 
nem csökkent, sőt talán még növe
kedett. Nagyon kezdtük nélkülözni a 
szabad levegőt. Egész napi benn 
tartózkodás után még az éjjelt is 
víz alatt tölteni s utána esetleg még 
egy nappalt: sok volt. Nehezülni 
kezdett a lélekzésünk. Elhatároztuk 
tehát, hogy hazatérünk, bár akku
mulátorainkban volt még vagy 30 
órára való villamos áram.

Ebben a mélységben azonban na
gyon kell vigyázni az előrejutással. 
Ezernyi titkos szikla leshet ránk a 
mélyben s mi csakis a készülékeinkre 
vagyunk bízva. Egy kis tévedés az 
irányban s az angol partok szikla
zátonyai között találhatjuk magunkat. 
Először tehát pontosan meg kellett 
határoznunk naszádunk helyét. Ez a 
kronométer, iránytű és a sebesség- 
mérő segítségével történik.

Külön figyelmet érdemel a búvár
hajó iránytűje. A teljesen zárt vas
hajóban a mágnestű tökéletesen ér
zéketlen a föld mágnessége iránt. 
Állandóan a hajó egyik pontja felé 
mutat. Mágnestű helyett tehát igen 
finom tengelyeken gyorsan forgó 
pörgettyűt használunk, amit villamos
áram tart mozgásban. A pörgettyű 
tengelye állandóan azt az irányt 
mutatja, amelyre otthon beállították. 
Finom fölfüggesztése lehetővé teszi, 
hogy a hajó bárminő mozgása esetén 
is megtarthassa saját irányát. Ez az 
eszköz most egyetlen kalauzunk a 
sötét, titokzatos mélységben. Elindu
lunk a néma mutató nyomán haza
felé. Levegőt fujtatunk a sülyesztő 
kamrákba s fölemelkedünk 30 méte
rig, ahol még bírja a hajónk a hul
lámok lökéseit. Figyelem a viznyo- 
másmérőt, amely a tenger üzenetét 
hozza. A mutató folytonos apró in
gadozása jelzi, hogy a vihar erősen

mozgatja fölöttünk a víztömeget. A 
mutató lassan előre mozog. A víz
szintes kormánnyal kell állandóan 
ellensúlyozni. Megindítjuk a kom
presszort s még egy kamrából kifuj- 
tatjuk a vizet. A kiszorított viz 
könnyített hajónkon ; most már meg
állapodik a nyomás három atmoszfé
rán. Az idő végtelenre nyúlik. Sohá- 
sem jutunk már talán a viz fölé ?

Egyszer csak halványan derengeni 
kezd a periszkóp csöve. Reggel van 
odafönn. A kronométer hat órát 
mutat. Hátrahagytunk éjfél óta 160 
kilométert. Lassan haladunk. De még 
mindig nem merülhetünk föl, mert 
a vihar változatlanul dörög.

Végre dél felé alább hagyott az 
ordítás. Fölmerülünk. Előbb óvatosan 
körülnézünk a periszkóppal. A tenger 
még mindig erősen hullámzik, de 
már nem fenyeget veszedelemmel. 
Sehol semmit sem látunk. Tehát 
fölemelkndhetünk. Alig bukkan föl 
hajónk a vízből, pölpattantjuk az 
ajtót s duzzadó mellel szívjuk ma
gunkba a sós, hűvös tengeri levegőt. 
A hullám ugyan minduntalan átcsap 
a keskeny födélzeten, úgyhogy néhány 
perc alatt csuromvizesek lettünk, de ez 
most nem baj. A levegő és a rég látott 
fényes napsugár mindenért kárpótol.

Teleszivatjuk a hajót friss levegő
vel, aztán tovább indulunk hazafelé. 
A veszedelmes területet elhagytuk, 
így hát a viz színén maradhatunk. 
Megindítjuk a Diesel-motorokat és 
most már a szalonhajók sebességével 
siklunk tova. Estére föltűnik kikötőnk. 
Még egy félórai ut a viz alatt s benn 
vagyunk a biztos révben, óvatosan 
befarolunk a dokkba, ahol már hoz
záértő kezek várják a naszádot; 
egy-két perc múlva szilárdan áll s 
mi kilépünk a hurrázó, éljenző és 
gratuláló bajtársak közé.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenkettedik fejezet.
Fölfelé nehéz az út.

Folyt. 26.

Különösen Szabó Jénosék zavarták 
Farkas Gergely lelke nyugalmát. Száz
szor, ezerszer is megátkozta azt a 
pillanatnyi gyöngeségét, midőn Ilonka 
kezét odaígérte Szabó Jánosnak. E h ! 
ki tudja haza jön-e egyáltalában, 
mondogatja magában. De azután hir
telen odaszalad ajkára az a rettenetes 
gondolat, — mintha csak fagyos fu- 
valom szállná be a szelencefás, tuli

pános kis kertet: — és ha hazajön ?.., 
Mi lesz akkor ?

Most is csöndesen ül az udvar 
felüii kis szoba ablakmélyedésében s 
némán kimered az alkonyati szürke
ségbe A gyűlölt szomszéd csapott 
tetejű vittyilója mellől álmosan bólint- 
gat a vén hárs s a galagonya-bokrok 
közül nesztelen léptekkel messze idő 
elkoptatott emlékei surrannak elő. 
Saját magát látja karcsú fiatalságá
ban, amint settenkedve kerülgeti a 
szép Horváth-lány portáját. Megcsapja 
a lány hajának illata, csodálatos szép
ségének hatalma s újra bevallja, hogy 
egyszer valamikor nem azt a hitvány 
giliszta vékony telket, nem is azt a 
gombaformáju, hitvány kunyhót kér- 
gette az öreg, alattomos Horváthnál, 
hanem a szép lány tekintete vonzotta. 
Mit is tagadja: mélyen belevésődött 
leikébe az a szép, liliöm-fehér arc. 
Egy életboldogságot várt tőle s a 
szép Horváth-lány egy életboldogsá
gon gázolt keresztül, mikor Szabó 
János szolgalegény karjába fűzte a 
karját. Igaz, hogy meg is bűnhődött 
érte, az a vakmerő I A tömlöc, a ko
rai, megszégyenítő halál nagy bünte
tés volt. De a seb még most is sajogI 
Sokszor úgy érzi, hogy a zsellérek 
iránt érzett mérhetetlen gyűlölete ta
lán nem is egyéb, mint ennek a ke
serű szerelmi csalódásnak gyűlöletre 
fordult általánosítása.

A vityilló fehér falán futó árnyék 
suhan át. A sötét folt lassan ráeresz
kedik Farkas Gergely homlokára, 
úgyhogy mikor a következő pillanat
ban Ilonka belép a szobába, komor 
tekintet veri feléje a haragot.

— Megint onnan jössz 1. . .  mor
dul feléje indulatosan. Hányszor meg
mondtam már, hogy ne járj oda I

— Csak egy pillanatra ugrottam be, 
édesapám, szegény Szabó néni beteg I

— Beteg, vagy nem beteg, egészen 
mindegy I Neked az az asszony sen
kid s az én akaratom szerint nem 
is lesz soha valakid I Egészen feles
leges, hogy nénizd, látogasd, vagy 
segélyezd. Ha akarsz neki valami 
segítséget küldeni, hát küldd át a cse
léddel, de ne vidd magad I. . .

Beszéd közben keményen pattog
tatta a szavakat, de azért valami 
különös borongás, szomorúság fáty
lat vont rájuk. Ilonka egy darabig 
ott állt az ajtó mellett s elgondolkodva 
húzogatta kötényét. Azután lassú 
léptekkel odament apjához s szorosan 
melléje állt. Fehér keze világított a 
félsötét szobában, amint felemelte s , 
végigsimította vele az apja forró 
homlokát.
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— Nekem nem koldusasszony az 
öreg Szabó néni, — édesapám, — 
mondta csöndes, határozott hangon. 
Nekem olyan, mintha az édesanyám 
jött volna vissza a túlvilágból. Mikor 
két keze közé fogja arcomat s sze
retettel megsimogat, végigkérdezgeti, 
mit csinálok, mit gondolok, mit re
mélek, mitől reszketek, mindig úgy 
érzem: az édesanyám küldte maga 
helyett, hogy én is megismerjem, 
milyen az a boldogság, mikor az em
bernek van édesanyja! . . .

Az ember lerázza a leány kezét. 
Fogai összecsapódnak, keze ökölbe 
szorul.

— Gyűlölt fajzat 1 Eddig is ellenünk 
tört, de úgy látszik, még nem volt 
elég 1 Most már éppen téged akarnak 
elrabolni 1. . .

A leány újra az apja arcához 
emeli kezét. Nem is felel, csak simo
gatja azt a vértől forró, borostás 
arcot. Már régen csönd van a szo
bában, ő még akkor is ott áll, köze
lebb húzódik a haragos emberhez s 
vállára fekteti fejét.

— Senkitse gyűlöl, mindig arra tanít, 
hogy imádkozzam édesapámért!...

Annak haragja csak nem szelídül.
— Persze, kellene a vagyonom 1 

Beleülni a jómódba, rongyokból se
lyembe, rothadt krumplis véka mellől 
teli magtár mellé. De abból nem 
esznek 1. . .

A leány szemöldöke egy egyenes 
vonalba szalad össze. Kezét lecsusz- 
tatja az apja arcáról, azután lassan- 
kint kiegyenesedik. Előbb olyan volt, 
mint a zöld folyondár, mely erőtlenül 
simul a széles, erős fatörzshöz, most 
olyan, mint a magános, fiatal szil, 
egyedül várja a vihart. Hangja meg
remeg, keble gyorsan emelkedik, 
szinte hallani a szíve verését.

— Igazságtalan szót mond, édes
apám. Szabó Jánoséknak nem kell 
a kegyelmed vagyona, egy hant föld 
se kell, a ház sem kell, a pénz sem 
kell, semmi sem kell. Azok is vannak 
olyan büszkék a szegénységükre, 
mint édesapám a gazdagságára. Le
hetnek is büszkék, mert becsülettel 
hordozzák szegénységüket s abban 
a kevésben, amilyük van egy darabka 
igaztalan utón szerzett részecske 
sincsen.

Farkas Gergely arcát még piro
sabbra festi az indulat. Az utolsó 
szó különösen fáj. Felüti fejét, köze
lebb hajol a leányhoz. Talán bizony 
célzás akar lenni ? Vagy talán szem
rehányás, vád ?

— Annál jobb, ha nem kell nekik I... 
Annál jobbl . . .  — mondja végre.

Ilonka ölbe hullatja két kezét. Feje 
csöndesen rácsuklik mellére, mint 
füves pázsitra az eltaposott virág. 
Csönd van a szobában, csak az óra 
kettyenik pontosan, percenként egyet- 
egyet. Azután lassan, igen lassan, de 
hátározottan. minden szót megnyomva 
mondja a lány:

— Nekem sem kell a vagyon 1 
Szívesen lemondok mindenről I. . .

Csak a hang verődik ide-oda a 
bútorok közt, meg az óra kettyenik 
akkurátosan. Az ablak alatt hegyes 
füttyszóval megy végig a béresgye
rek, botvéggel megkopogtatja a falat 
s a rácsos kaput nagy zuhintással 
becsapja maga u tán ., Valaki csukott 
istállólámpást lóbál végig az udvaron. 
Mintha csöndes hang hívná, lassan 
közelebb jön s az ablak alatt lassú 
beszélgetés hallatszik. A lámpa be
szűrődő fénye ráesik a leány halo- 
vány arcára. A férfi lassan felemeli 
fejét.

— És mi lesz velem ?. ..
A lámpát elviszik, újra teljes a 

sötétség. Valaki a folyosó előtti lép
csőn surolgatja lábával a követ. Mi
kor a lány nem válaszol, újra a férfi 
szól.

— Engem is a házhoz, meg a 
földbirtokhoz számítasz ? Engem is 
olyan könnyen elhagynál ? . . .

Csak éppen annyi idő marad, hogy 
végigsimítja az apja arcát. Valaki 
megkopogtatja az ajtót.

— Ki az ?. . .  mordul gorombán 
Farkas Gergely s durva, kemény 
hangja sehogyse illik az előbbi elér- 
zékenyedéséhez.

— Én vagyok, a Galambosné, — 
mondja egy alázatos, bocsánat kérő 
hang az ajtó mellől. A tartozás mi
att jöttem.

— Na csak várjon, mondja a férfi 
egy árnyalattal barátságosabban, lám
pát gyújtunk. Hát elhozta a pénzt ?. . .

— Azaz, éppen azért jöttem, mert 
nem tudom a pénzt összeteremteni.

— Mi az ? . . .  kérdezi újra a régi, 
kemény hang. Azután kis szünet után 
barátságosan folytatja: — Menj, csak 
Ilonka, nézz utána a vacsorának.

Kemény léptekkel jár fel s alá. 
Csak akkor beszél tovább, mikor 
már becsukódott az ajtó.

— Megmondtam már, hogy nem 
várok tovább. Félesztendőt úgyis 
adtam halasztást, de többet nem 
alkuszunk.

— Nem tudtam összekuporgatni 1 
Hogy szegény uramat elvitték, ma
gunkra maradtunk. Azóta, hogy ele
sett, a segélyt is beszüntették, a nyug
díj meg nem jött meg.

— Semmi közöm hozzá I. . .  rival 
közbe Farkas Gergely. Intézd el ezt 
a dolgot a jegyző úrral, vagy a tisz
telendő úrral. Nekem pénzt hozz, 
vagy hajtsd fel azt a kis tehenet.

Az asszony meghököl, mintha 
taglóval fejbe ütötték volna. Azután 
olyan szerelmesen, lágyan beszél, 
hogy szavával szinte simogatja azt 
az állatot, mely valahol kérődzve 
fekszik a jászol előtt.

— A Bimbót?. . .  Egyetlen kis 
tehénkénket ? . . .  Hiszen az tartja el 
egész családunkat ?. . .  Tejet iszunk, 
hús helyett is tejet iszunk. ..

Farkas Gergely szívéhez nem fér
kőzik a gyöngéd szó.

— A te dolgod 1. ..
Az asszony tovább könyörög.
— Négy gyerekem van, négy ki

csiny gyerekem, apátián árvák I. ..
— Eh 1 ne kántálj annyit I Egy 

hetet adok, akkor azután vagy pénzt 
hozol, vagy baj lesz 1. . .

Amint Farkas Gergely magára ma
rad s hirtelen be akar lépni a szom
széd szobába, majdnem beleütközik 
leányába. Ilonka az ajtófához támasz
kodik, kezét szívére szorítja, arca 
fehér, ajka színtelen. Kiállja az apja 
tekintetét, azután némán csöndesen 
elindul s kilép a folyosóra.

— Ilonka ! — kiált utána rekedten 
az apja, de akkor ő már lélegzet
vesztve szalad az úton, amerre Ga
lambosné kendős alakját befogta az 
alkonyati szürkeség.

Farkas Gergelynek éjszaka megint 
nehéz álma volt. Azt álmodta, hogy 
mindenáron felakart mászni a tem
plom-dombra, de valaki mindegyre 
visszarántotta az út meredekjén. Ej
nye, csak az arcába nézhetne annak 
a hitványnak I Biztosan kenetes Nagy 
András, a zsellérek bölcs prófétája. 
Egyszerre, egy kis erőlködés után, 
szembe fordítja az ismeretlen ellensé
get s íme. Farkas Gergely szembe 
mered saját magával. Verejtékes volt 
a homloka, mikor felébredt.

(Folytatjuk.)

O l v a s s á t o k  a  b i b l i á t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n inos,
H iányzik  o tt a  legfőbb kínos.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De ÍBten nem  lel hajlékot.

Jan. 16. vasárnap, Méthé 6, 25—34.
„ 17. hétfő, I. Xor. 7, 17—24.
,  18. kedd, Példab. 6, 6—11.
, 19. szerda, János 9, 1—7.
„ 20. csütört., Márk. 10, 35—45
, 21. péntek, Luk. 19, 11—28.
„ 22. szombat, Zsoltár 128.
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K arácsony est.*)
Karácsony este van . . .  szent karácsony este, 
Az utcákat a tél friss hóval beeste;
A szivekben öröm, béke és melegség, 
Hisz’ ma küldötte el hozzánk fiát az ég.

— Egy szűk kis szobában három kicsiny
[gyermek;

Szerető anyjukkal együtt örvendeznek:
A drága Jézuska, Istennek szent fia 
Benézett hozzájuk jóságával újra.

Összekulcsolt kézzel egymás mellett állnak: 
.Édes jó Istenünk!... Védd meg jó apánkat, 
Messze, messze tőlünk őrizd a haláltól, 
Segíts vissza hozzánk dúló háborúból!"

Karácsony este van az orosz határon ... 
A kötöző helyen sebesült az ágyon;
Sajog súlyos sebe. . .  az arca halovány...  
Imádkozik halkan, kezeit kulcsolván:

„Édes jó Istenem 1... Tartsd meg hitvesemet 
S három imádkozó kicsiny gyermekemet; 
Gondoskódjál róluk a Te szent kezeddel, 
Vigasztaljad őket isteni igéddel.

Derék bajtársimat segítsd győzelemre ... 
Most pedig ajánlom lelkemet kezedbe.“
A szemét becsukta, a lelke elszállott. . .  
Az orvos némultan könnyes szemmel állt ott.

Újév reggelével csikorgós hideg van ... 
Zokogás hangzik fel a szűk kis szobában. 
Gyászos hirt hozó lap fekszik az asztalon: 
„Jó férje elesett az orosz határon."

A zokogó hitves, a gyászoló anya 
Istenéhez fordult térdére omolva :
„Maradj... maradj velünk! Mindenható Isten 
Gyermekim táplálni adj erőt énnékem.

— Szerető jó uram pihenj békességben, 
Lelked üdvözüljön odafenn az égben.
Jó Atyám! Szebb jövőt deríts szép ha

zánkra!“
S isteni béke szállt a kicsiny szobára.

*) H isszük, hogry ezt a m egkésve é rk eze tt m eleg 
k is  v e rse t ünnepek elm últával is szeretetébe fogad
ják  o lvasóink.

Tanítók árváiért!
A sok kisebb, nagyobb adomány 

közül alig tudjuk kiválasztani, melyik 
a legkedvesebb. Úgy vagyunk velük, 
hogy nekünk mindegyik kedves, mert 
mindegyiken megérezzük a szív sze- 
retetének és részvétének melegségét, 

A sok közül ezen a héten különö
sen egy a távolból érkezett adomány 
fogta meg szívünket. A harctéren küzdő 
népfelkelő küldte karácsonyi érzéstől 
gazdag szívvel, karácsonyi érzéstől 
gazdag szívvel, karácsonyi gondolattal, 

íme a levél:
Mélyen tisztelt Szerkesztőség!

A „ Harangszó “-ból volt szeren
csém értesülni, hogy a Tek. szer
kesztőség, a harcban elesett tanítók 
árvái és özvegyei segélyezésére

gyűjtést rendez. E nemes szent 
célra itten küldök én is a Tek. 
szerkesztőséghez utalványon 5 ko
ronát. S mivel ezt mint zsoldot, ép
pen szent karácsony napján kap
tam, úgy gondoltam, annál is in
kább nemes hely illeti. Vajha e 
csekélység is segíthetne egy könny
csepp fölszáritásán.

Pordán József
népfelkelő  tizedes.

Ezek az egyszerű, szívből fakadt 
szavak intsenek mindnyájunkat arra, 
hogy az áldozatkészségben meg ne 
restüjünk, hanem inkább minden 
pénzdarabunknak „nemes helyet* ke
ressünk.

Isten áldását kérjük mindazokra, 
kik a gyűjtést munkájával fáradoztak, 
úgy szintén azokra, kik adományaikat 
a felebaráti szeretet oltárára elhozták.

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
Benedek Vince igazgató gyűjtése

G y ő r .........................................  84-20 K
Nénik Péter evang. tanító gyűjtése

T a p o lc a fő .................................  25 96 „
Evang. iskola gyűjtése Nszentmihály 20‘54 „ 
Fröchlich Viktor ev. leik. gyűjtése

Szentelek . 15‘50 „
Evang. gyülekezet (ó-év esti offent.)

T á rn o k ré ti.................................10'— „
Evang. leánygyülekezet Nagysitke 10'— „ 
Evang. leánygyülekezet Nagysitke

Karácsonyi offertóriumból . . 6'— „
Bortnyik György ev. esp. leik. Kölese 5'— „ 
Piri Károly ev. lelkész Szend . 5 — „
özv. Krautsack Györgyné Körmend 2-— „ 

A lapunk múlt számaiban közölt adakozá
sok részletes kimutatása:

Radafalváról adakoztak: Ev. nőegylet
Radafalva 10 K, Karner János tanitó, özv. 
Berke Józsefné, özv. König Mihályné 5—5 K, 
Ebenspanger Gyuláné 4 K. Összesen 29 K.

Vassimonyiból adakoztak: Zongor Márton, 
Ludván János, Fekete Károlyné 5—5 K, Haj
nal Lajosné 4 K, N. N., 3 K, Szabó János, 
Hajas Elek, Nagy Samu, Szabó Istvánná, Bas- 
don Dávidné, Hajas Sándor Péter 2—2 K, 
Hajas Dávid, Detréné Balassa Piri, N N., Vida 
Róza, Hajas Ferenc, Szűcs Károlyné, Horváth 
Lajosné, Zongor Lajosné, Kutassi Sándor, 
Mike Samuné, Papp Samu, Tóth Dávidné, 
Hajas Lajosné, özv. Czizmazia Lajosné 1—1 
K, Lengyel Sándor 60 f, Gosztola Samu, An- 
drássi Sándorné 50—50 f. Összesen 49 60 K. 
Gyűjtötték: Hajas Lídia és Ludván Juliska.

Kemenespálfáról adakoztak: Tompa La
jos 5 K, Rosta N., Rosta Mihály 1—1 K, 
Rosta Ferenc, N. N , Pintér Imréné 60—60 f, 
özv. Rosta Károlyné, Rosta József 50—50 f, 
Rosta Pál János, ifj. Pethő Ferencné, Rosta 
gy. Ferenc 40—40 f, László Antal 30 f, Béla 
Józsefné, Laczi Ferencné, Györkös Lidi, Rosta 
István János, Pethő Sándor, Rosta B. János, 
Rosta B. József, Tungli István, özv. Balog R. 
Jánosné, Rosta J. Sámuel 20—20 f. Magyar 
Károlyné, Balog Kálmán 10—10 f. Összesen 
13-50 K.

A  bodóhegyi ág, hitv. ev. népiskola tanulói
nak gyűjtésé: S ftar Károly ev. lelkész, Vukán 
Kálmán ev. tanitó 5—5 K, Vukán Ilonka és 
Sára 3‘60 K, Káply Elemér 3 K, Siftár Endre 
Károly 2-50 K, Sparas Irma, Ródi Emma

2'20—•2‘20 K, Skrilecz Szidónia, Barbarics 
Iván 2—2 K, Dervarics Emma, Csepnyák 
István, Hodoscsek Etelka 1 50—150 K, Lo- 
venyák Ferenc, Czár Emília, Bacsics Vilma 
1'20— 1 '20 K, Erbért Kálmán, Vukán Irma, 
Szapács Teréz, Porédos Teréz, Sparas Kálmán 
Vlucsák Vilmos, Benkics István, Porédos Te
réz, Mária és Ilona, Lovenyák Iván, Lovenyák 
Ferenc, Lovenyák Ferenc, Erbért Vilma, Czár 
Ferenc, Czár Kálmán, Lovenyák Mrria, Poré
dos Ferenc, Czár Károly, Siftár Károly, Gyér- 
gyék Teréz és Mária, Küplen Kálmán, Czár 
Mihály, Maries János Kiszilák Ottilia, Sparas 
Vilma, Stiván Ferenc, Czár Mária, Vrecsics 
Ferenc, Szocsics Mihály, Czár Cecília, Hajdi- 
nyák Gusztáv, Gombócz Ágnes Sipos Károly 
Kanfmann Ferenc, Kanfmann Krisztina, Melin 
Mihály, Beznécz József 1—1 K, Porédos Má
tyás 90 f, Porédos Mária 80 f, Mikola Ferenc 
70 f, Vrecsics Teréz, Olaj Kálmán, Gombás 
Lajos 60—60 f, Lovenyák Irén, Mácsek Fe
renc, Mácsek István, Porédos Mária, Potócs- 
nyek Károly, Potócsnyek Teréz, Merklin Ist
ván, Szapács Ferenc, Porédos Károly. Makári 
Mária, Makári Teréz, Szapács Franciska, 
Szapács Lajos, Szapács Károly, Mácsek Ilona, 
Hodoscsek István, Dervarics Ágnes, Czár 
Mária, Donpana István, Morcsics István, Ho
doscsek Teréz, Czár Franciska, Szerszén 
István, Hodoscsek Károly, Bernát Mária, 
Porédos István, Porédos Károly, Gyergyék 
Teréz, Gyergyék István, Kovács Anna, Kocsár 
Kálmán, Ficzkó Terézia, Makári Kálmán, 
Merklin Teréz, Makári Mária, Olaj Terézia, 
Szapács Mária 50—50 f, Porédos Sándor, 
Porédos Mátyás, Ródi Kálmán, Hubert Jozefa, 
Stiván Franciska, Benkő Lajos, Vucsák Miklós, 
Küzmics Károly, Olaj Mária, Czár Anna, Ló- 
zer Lina, Benczák Kálmán, Berglesz Béla, 
Bokán János, Fújsz Kálmán, Ficzkó Terézia, 
Czár Károly, Porédos Károly, Stiván Lujza, 
Mácsek Kálmán 40—40 f, Benkó Károly 36 
f, Porédos Mihály, Szakovics János, Porédos 
Kálmán, Dervarics Lajos, Dervarics Ferenc, 
Szever Sándor, Merklin János, Merklin Teréz 
30—30 f, Vlidonya Anna, Makári Ferenc, 
Porédos József, Szocsics Lujza, Szocsics 
Franciska, Dervarics István, Mácsek István, 
Barbarics Iván, Olaj Mihály, Olaj Sándor, 
Frumen János, Olaj Terézia, Kocsár Franciska. 
Dervarics Lujza, Merklin Franciska, Olaj 
Ferenc, Podlejszek Ilona, Szapács Ferenc, 
Szecskó János, Obál Anna, Olaj Lujza, Má
csek Franciska, Barbarics Károly 20—20 f, 
Kiszilák József, Porédos Ferenc, Brátecz Irma 
10—10 f. Összesen 110 K.

Pálfi Lajos tanító gyűjtése Vasnyires- 
Lehoméren: Külics Irén 1 K, Skrilecz Lina, 
Szecskó Emma, Dómján Géza, Skrilecz Mihály 
40—40 f, Kejsman Ilona, Fújsz Karolin, 
Temlin Vilmos, Dervarics Mihály 30—30 f, 
N. N. 28 f, Janzsa Vilma, Porédos Teréz, 
Verem Vilma, Fiiszár Vilma, Bükrics Berta, 
Fiiszár Irma, Benkó Mári, Barbarics Erzsi, 
Dómján Tzidi, Fájsz Vilma, Bankó Ida, Ho
doscsek Ilka, Skrilecz Gizella, Troksár Lina, 
Skrilecz Lina, Benkó Anna, Bükvics Béla, 
Szever József, Szedonya Ki Imán, Porédos 
Kálmán, Szapács János, Skrilecz Kálmán, 
Porédos Ferenc, Siftár Lajos 20—20 f, Kna- 
usz Erzsi, Porédos Mári, Pozvék Kálmán, 
Dervarics István, Sémiin István, Skerlák Iván, 
Dervarics János, Hassai Jenő, Bükvics Ferenc, 
Bükvics Kálmán 10—10 f. Összesen 10 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk 

volt: . . . .  474598 K
Mostani gyűjtésünk. I84'20 K
Eddig befolyt . . . 4930-18 K

A jókedvű adakozót szereti az Isten.
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A világháború eseményei.
Egy régi görög város, az ókori 

Macedónia fővárosa, a százötvenezer 
lakossal biró Szaloniki középpontja 
jelenleg a világháború eseményeinek, 
szintere a véres tragédia utolsóelőtti 
felvonásának, a katasztrófát megelőző 
„sorsfordulatnak.“ Elére van itt állítva 
minden érdek, koncentrálva minden 
ellentétes erő, megfeszítve minden 
húr, felcsigázva minden várakozás. 
A végkifejlet nem késhetik soká. A 
megnyugtató igazságszolgáltatásnak 
hova-tovább el kell jönnie, hogy he
lyet találjon közöttünk az áldott béke, 
a mindeneket kiengesztelő s átölelő 
emberszeretet, Krisztus boldogító szel
leme.

A Balkán eseményei

Hadseregeink fényes sikerrel végez
ték dolgaikat Szerbiában. Kövess 
csapatai feltartóztathatlanul haladnak 
előre Montenegró zordon, nehezen 
járható, sziklás hegyein. Már célba 
vették Montenegró büszkeségét, a 
megvivhatatlannak tartott Lovcsent s 
az adriai tenger partjának biztosságát 
is. Más erős hadsereg az Albániába 
menekült szerb csapatokat üldözi. 
Egyesített főerőnk, jól felkészülve, a 
szalonikii tejleményeket kiséri vizs
gáló szemekkel, hogy alkalmas pilla
natban a szélvész erejével rombolja 
szét az antant kártyavárait. A Corriere 
della Sera már jelenti Szalonikiból, 
hogy a németek, magyarok, osztrákok 
és bolgárok nagy tömegekben nyo
multak Doiran és Gyevgyeli között 
a görög határ felé, s hozzá teszi, 
hogy csapataik előnyomulásából nagy
szabású offinzivára lehet következtetni. 
Kiegészíti ez értesítést az a tudósítás,

h a r a n g sz ő .

hogy amint a támadás Szaloniki ellen 
megkezdődik, az ott levő görög csa
patok és csendőrök kivonulnak Szalo
nikiból. Az erélyes fellépést sürgőssé 
teszi a francia és angol hadsereg fő- 
parancsnokának az a hallatlanul ön
kényes intézkedése, mellyel az ellen
séges és semleges hatalmaknak Szalo- 
nikiben levő konzulait letartóztatta s 
a városból elhurcoltatta.

Harc az oroszokkal.

Az oroszoknak nagy erővel meg
indult offanzivája csakhamar meggyen
gült, majd ki is fogyott. Az ágyuk 
meg-megszólaltak, de bömbölésüket 
nem követte sehol a gyalogság és 
lovasság rohama. A mi csapataink is 
pihennek. Megelégesznek egyelőre az
zal a határvonallal, amit számukra 
Kelet-Galíciában a Sztripa, Volhiniá- 
ban a Sztir biztosit. Nagy és dicső
séges munkát végeztek a most el
múlt napokban. Szinte emberfölötti 
küzdelem jutott nekik osztályrészül, 
s ők bámulatos sikerrel feleitek meg 
nagy feladatuknak. „Az ellenség, jegyzi 
meg Höfer, helyenként nyolc sorban 
támadt védelmi vonalunk ellen. Had
oszlopai akadályaink előtt, többnyire 
azonban még előbb, nagy veszteség
gel összeomlottak. A horvát és dél
magyarországi ezredek, teszi hozzá 
Höfer, versenyeznek a szívós kitar
tásban a legsúlyosabb körülmények 
között.“

Harc az olaszok ellen.

Az olasz támadás mindinkább lo
had. Tirolban és a Dolomit-arcvona
lon kisebb tüzérségi harc volt. Dol- 
jétől északra egy ellenséges árok miatt 
vált a küzdelem hevesebbé. Vitéz ka
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tonáink minden támadást visszaver
tek és hadállásukat megtartották. A 
Doberdó-fensíkon kézigránáttal és ak
navetőkkel is védekeztek naponként 
csapataink.

A nyugati harctéren

fontosabb esemény nem történt.

Egyéb hírek.

Az angol alsóház a kötelező kato
náskodásról szóló törvényjavaslatot 
január 6-án nagy szótöbbséggel (403 
szóval 105 ellen) elfogadta. Legelkese- 
redettebb ellenzői a javaslatnak a mun
kások, akik parlamenti képviselőik 
vezérlete alatt tovább is folytatják a 
lázitást a javaslat ellen. — Az oro
szok a besszarábiai határon és a 
Sztripa mellett folyt legutóbbi harcok
ban ötvenezer emberöket vesztették. 
— A Secolo jelentése szerint Szalo- 
nikiben tovább folytatják a letartóz
tatásokat. A legutóbbi héten 350 le
tartóztatás történt. Közöttük száz 
olyan nő is volt, aki görög állam- 
polgárságot nyert. — A honvédelmi 
minisztérium közszolgálati és kultu
rális érdekből tudvalévőén szabadsá
golta a népfelkelő tanárok és tanítók 
nagy részét, mert a bevonulások mi
att előállott tanítóhiány erősen meg
bénította a népoktatás és a középis
kolák működését. Ezt a szabadságo
lást a hadügyminiszter most kiterjesz
tette a közös hadseregben szolgáló 
összes, segédszolgálatra vagy helyi, 
irodai szolgálatra alkalmasnak minő
sített tanítókra és tanárokra, ameny- 
nyiben azok a legénységi állományba 
tartoznak. Ezeket tehát a lábadozó 
osztagoktól és a póttestektől most 
mindenütt szabadságolják.

I S i i l l É i i g S

A z e g y h á z  k öréb ő l
ff- Stettner Gyula,! Egy minden megnyi

latkozásában áldásos, hatásában messze időre 
fennmaradó élet-fáklya aludt ki 1916. vizkereszt 
ünnepén Stettner Gyula felsőlóvői lelkész, a 
vasi felső egyházmegye volt főesperese fejezte 
be 75 éves korában az Úr leikétől különö-en 
áthatott életét. Stettner Gyulában gyülekezete 
igazi lelkipásztort, egyháza ritka képzettségű, 
sok oldalú és nagy tudásu vezetőembert ve
szített. Krisztusi lelkűiét, mély kedély, törhe
tetlen akaraterő, csöndes, szerény, de pilla
natokra se szünetelő munkálkodás jellemezték. 
Tudásának alapossága, mélysége és sokolda

lúsága egyformán tiszteletet parancsolt. Mint 
a vasi felső egyházmegye esperese évtizede
ken át vezette egyházmegyéjét, igazi apostoli 
buzgósággal gondoskodván annak külső rend- 
bentartasarol s benső, lelki építéséről. A 
felsőlövői tanintézetek atyai jóakaró párttogóju- 
kat veszítették benne Zenei tudása a dunántúli 
evang egyh«zker. ének- és zenepártoló egye
sület elnöki székébe vezették. Úgy ezen 
állásáról, valamint főesperesi tisztéről csak 
néhány évvel ezelőtt mondott le. Azóta lelké- 
szi hivatás«nak s emlékei, rendkívül gazdag 
tudományos és lelkipásztori jegyzetei feldol
gozásának élt. Fajdalom, ezt a munkát derékban 
kettétörte a halál Január 8 an temették a 
gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület s a

tanintézetek képviselőinek nagy részvétele 
mellett. A temetési szertartást Beyer Teofil fő
esperes, Rájter János alesperes és Ulreich Pál 
ev. lelkész végezték. Akik a megboldogult al
kotásait ismerik s bepillanthattak Isten szerete- 
tében gazdag lelkebe, azok mindenkor álilani 
fogjak az Urat, hogy gazdagításunkra őt elkül- 
dötte. Áldott legyen emlékezete I Példája hívjon 
követésre és munkálkodásra !

Alapítványok: A gyékényesi ev. egyház 
javára özv. Ritecz Jónásné fia emlékére 100 
K, Korcsmár József (patkó) felesége és fia 
emlékére 50 K, id Korcsmár János 50 K. 
Petroczi Mihály szakaszvezető pedig, hogy 
Isten mindeddig életben tartotta 50 K alapít
ványt tett.



2i6. Ha RANG52Ó. 191Ö. január lő.

A takácsi-i evang. nőegylet 67 80 K-t
gyűjtött a rokkant katonák javára. A gyüle
kezet pedig a pénztárából 30 K t a kárpáti 
falvakra, 20 K-t a hadi árváknák, 20 K-t pedig 
a kőszegi felsőbb leányiskolának ajándékozott.

A takácsi-i evang. nöegylet gyűjtése a 
a rokkant katonák részére : Limp János, Pá- 
mer Istvánná 3—3 K, Borsos Gyuláné, Kel
ler Miklósné, Bögöthy Károly, Horváth Sán- 
dorné, Borsos Lajosné, Sokoray Jenőné Hor
váth Györgyné 2—2 K, Dombi Jánosné l -40 K, 
Horváth Lajosné, Horváth Gáborné, Horváth 
M. Károlyné, Horváth Kálmánná, Kuti Jánosné, 
özv. Borsos Gáborné, Horváth Miklósné, Hor
váth Elekné, Téringer Györgyné, Kiss Elekné, 
Takács Károlyné fel, Horváth Imréne, Ková- 
csics Sándorné, Horváth Károlyné kor., özv. 
Horváth Bálintné, Kovácsics Dénesné, Hor
váth Lajosné kor., Nagy Lajosné, id. Kiss 
Károlyné, Bóka Józsefné, B ika Károlyné, 
Bozzay Lajosné, Horváth Sándorné, k , Má- 
csik Józsefné, ifj. Farkasdi Sándorné, Horváth 
F. Sándorné, Mészáros Miklósné, Mészáros 
Károlyné, Kovácsics Miklósné, özv. Murai Ká
rolyné, id. Farkas Mihályné, Vince Károlyné, 
Horváth Ignácné, Németh Istvánná, Vince La
josné 1 — 1 K, Horváth Lajosné 80 f, Kardos 
Jánosné, Csete Józsefné, özv. Horváth Lajosné, 
Somogyi Gáborné, özv. Pintér Miklósné 60—60 
f, Mészáros Ida 50 f, Takács Józsefné, Té
ringer Irén, Kovácsics Tini, Kovácsi Józsefné, 
Pacsai Gáborné, Győri Károlyné, Vajda Im- 
réné, Takacs Gáborné, Prépost Jánosné, Ko
vács Gáborné, 40—40 f, Dömötör Gergely, 
Takács Károlyné alsó, ifj. Barta Jánosné, Ko
vács Sándorné, ifj. Kiss Károlyné, Kovácsi 
Gáborné 30—30 f, Csik Mihályné, Kozma 
Sándorné, Svarc Gáborné, Nagy Károlyné, 
özv. Somogyi Sándorné, ifj. Böröcky Imréné, 
Mészáros Jánosné, Babos Mártonná 20—20 f. 
Összesen 67'80 K. Gyűjtötték: Mészáros Ida 
Németh Zsófia.

Nemeskocs a katonák téli ruházatára 
gyűjtött 73 K-t A következők adakoztak : Ev. 
nőegylet 23'10 K, Község 7 K, Horváth La
josné 2'30 K, ifj. Egressy Antalné, Egressy 
Jánosné, Szuh Istvánná, Büky Sámuelné, Jankó 
Kálmánná, ifj. Bozzay Sámuelné, Török Lász- 
lóné 2—2 K, Barátit Antalné, Stuban Pálné, 
Pongrácz Kálmánná, Gyömörey Mihályné, Ivány 
Györgyné, Balassa Mihályné, Hoffmann Sán- 
dtjfcé, Barcza Gyuláné, Stubán Józsefné, Ba
rátit Mihályné 1 — 1 K, Baráth Józsefné 90 f, 
özv. Szuh Istvánná, N. N. 60—60 f, Baráth 
Istvánná, alsó Németh Károlyné 50—50 f, 
Szuh Lajosné, Görög Jánosné, Weisz Adolfné, 
Weisz Margit, Kaldos Antalné, László Istvánná, 
alsó László Lajosné, Stubán, Jánosné, Görög 
Károlyné, Stubán Istvánná, László Jánosné, 
40—40 f, Baráth Lajosné, László Gyuláné, 
Egressy Sándorné, Nagy Lídia, Nagy Lajosné 
30—30 f, Szabó Györgyné, alsó Egressy Sá
muelné, Egressy Kálmánná, Szabó Istvánná, 
Szabó Róza, Horváth Flórian, Horváth Mariska, 
Gyömörey Lajosné, Gyömörey Károlyné, Gyö
mörey Sámuelné, Nagy Józsefné, Szenes La
josné, id. Egressy Sámuelné, Samu Gergelyné, 
Fülöp Pálné, Balogh Antalné, Fülöp Andrásné, 
Szabó Ferencné, Maráczi Terka, felső László 
Lajosné, Fülöp Károlyné, Molnár Dénesné, 
Erdélyi Lajosné, Fulöp Józsefné, Németh Dé
nesné, Németh Istvánná, Rajki Józsefné, Szabó 
Lidia, Zsargó Ferencné, László Károlyné, 
Molnár Fáni, Stubán Ida, Szenes Jánosné, Gö
rög Józsefné, alsó Fülöp Józsefné, id. Szenes 
Jánosné, Horváth Józsefné 20—20 f, Manga- 
nelli Ferencné, N. N. 10—10 f.

A magyarszombathelyi ev. nőegylet
— amellett, hogy a katonák karácsonyára a

község és az iskolák több mint 200 K-t gyűj
töttek — maga is ki akarta venni részét a 
szeretet-munkából és még külön 78 koronát 
gyűjtött. Az adakozók névsora a következő : 
Esterházy Béla gr. 20 K, Molnár Gyula 5'10 
K, Karlovitz Miklósné, Haftl Dezső dr. 5—5 K, 
Pleyer H., özv. Czigány Bertalanná, Pleyer 
Jozefin, ifj. Letenyei Mihály, Sebess Frigyesné, 
B. Kovács József, Frajkó Lajosné, Kis Margit 
2—2 K, Takács Józsefné, Csikár Imre, Welt- 
ner Lázár, ifj. Kovács Józsefné, S. Kovács 
Petemé, özv. Kovács M. Jánosné, B. B„ Ma
jor Dezső, ifj. Miszlai Mihály, Bécsi Mihályné, 
Kállai Mártonná, Németh A. József, Kok Ist
vánná, M. Kovács Istvánná, Bécsi Jánosné, 
Bagó Mihály, Szabó János, Kovács András, 
Borka Józsefné, Bauer Matyásné, Kiss Julia, 
Bikali István, özv. Letenyei Jánosné, Kovács 
Mártonná 1 — 1 K, Hajnal Mártonná 60 f, V. 
Kovács Jánosné, Kovács József, Csikar Zsu- 
zsana 50—50 f, Kállai Istvánná 40 f, Fürst 
János, Bene Dezsóné 20—20 f.

A nőegylet a III. hadikölcsönre 400 koro
nát jegyzett.

Itthonról.
Az összes gumikészleteket lefoglalták 

a hadsereg céljaira. A honvédelmi minisz
ter a magyar korona országainak területén 
meglévő összes nyersgumi- és gumigyártmány
készleteket hadicélokra lefoglalta.

Oroszországi hadifoglyaink. A szláv 
származású hadifoglyokat Szibériából a polta- 
vai és a jekaterinoszlavi kormányzóságokba, 
a németeket és a magyarokat pedig a Volga- 
menti kormányzóságokba szállítják.

Szerbiai fogoly katonáink Olaszor
szágban. A Vörös Kereszt Egyesület hadi- 
loglyokat gyámolító bizottság kérdezősködé- 
sére Rómából azt a távirati közlést kapta, 
hogy szerbiai hadifogoly tisztjeink és katoná
ink Olaszországba szállíttatnak és ideiglenesen 
vesztegzár alatt vannak Asinari szigetén. A 
vesztegzár után a hadifoglyokat az olasz 
kontinensre szállítják át s óit olyan elbánásban 
részesülnek, mint az Olasz harctéren elfogott 
katonáink. Az olasz Vörös Kereszt megígérte, 
hogy e foglyok jegyzékét megküldi és lehetővé 
teszi a velük való levelezést.

Rendelet a cukorrépa felhasználásá
ról. A minisztérium rendelete szerint cukor
gyári vállalatok kötelesek a birtokukban lévő, 
valamint a részükre szerződésileg lekötött és 
ezentúl szállítandó cukorrépát a szerződéses 
határidőn túl is, amennyiben a répa még 
feldolgozható, a termelőtől átvenni és cukorrá 
feldolgozni. Csak a romlott cukorrépát szabad 
a kereskedelmi miniszter engedélyével más 
módon is értékesíteni.

A z o rszá g  dolgáról.
A képviselőház a karácsonyi és újévi 

szünet után megkezdte a Pénzintézeti köz
pontról szóló tárgyalásokat. Az ellenzék és 
a kormány között békés megállapodások jöt
tek létre, úgyhogy a tárgyalás békésen megy 
végbe. Január 10 én a tárgyalást megszakították.

A n a g y v ilá g b ó l.
Két angol katonavonat katasztrófája.

Salamli vasútállomáson, a szaloniki dedea- 
gacsi vonalon rettenetes vasúti szerencsétlen
ség történt. Két angol katonavonat tömve 
csapatokkal összeülközött, a vaggonok egy
másra torlódtak, 9 kocsi összetört s egyetlen

egy ember sem menekült épen. A halottak 
száma igen nagy.

Tűz egy román petroleumtelepen.
A moreni petroleumtelepen nagy tűz támadt, 
amely a szeles idő miatt gyorsan terjedt. Tiz 
szonda, továbbá számos ház és raktár kigyul
ladt. A kár fél millió leinél nagyobb.

Forráskutatás a szuez-csatornánál.
Graeve Ottó a török kormány megbízásából 
Jeruzsálemtől egeszen a szuezi-csatornáig, az 
egész vidéken a varázsvesszővel vizet keresett. 
Graeve tevékenységét különösen a szuezi- 
csatornától keletre lévő Szinái-félszigetnek 
körülbelül kétszáz kilométer széles sivatagjá
ban, amelyet eddig egészen viztelennek tar
tottak, mesés siker koronázta. A kutató ebben 
a sivatagban számos bő lorrást fedezett föl. 
Graeve azt hiszi, hogy az egész sivatagot 
termékennyé lehetne tenni, ha fúró munkákra 
német, osztrák vagy magyar mérnököket alkal
maznának és megfelelő gépeket használnának.

Forgószél pusztított el három bajor 
falut. Bajorországban egy hirtelen keletkezett 
forgószél, amely alig tartott tovább egy perc
nél, csaknem teljesen elpusztított három falut; 
Steinfeldet, Treppendorfot és Wiesenfeldet. 
Igen sok ház teljesen beomlott, még többnek 
a tetejét elvitte a szélvihar. Több száz ember 
lett hajléktalan. Mintegy 18 kilométernyi terü
leten az erdőségek is elpusztultak ; a legvas
tagabb fatörzsek kettétörtek.

Evang’. ár v aleány,
ki a női szabóságban ügyes, kerese
tet és otthont talál gyermektelen, 
vagyonos családnál. Előnyben része
sül az, aki a német nyelvet is birja. 

Ajánlatokat továbbít a kiadóhivatal.
2—2

Pályázat.
A b a k o n y b á n k i  ág. hitv. ev. 

egyházközség iskolájához helyettes 
tanítót keres. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők és nyugdíjasok. 
Fizetése havonként 80 korona. Mel
lékes 40 kor. (instrukció). Ha a róm. 
kath. vallásuak tanítását is vállalja, 
azoktól szintén 80 korona. Összesen 
200 korona s két szoba, konyhából 
álló szabad lakás. Aki a kántori te
endőkben járatos, előnyben részesül. 
Az állást január 16 án kell elfoglalni.

Pályázati kérvények alulírott iskola
széki elnökhöz Magyarszombathely 
küldendők.

Molnár Gyula,
ev. lekész, isk. széki elnök.

Ki tud róla?
Pénzes József a 18. honv. gyal. 

ezr. 3. tábori század 1. szakasz őr
vezetője március 22 én állítólag orosz 
fogságba jutott. Aki tud róla, küldjön 
értesítést e címre: Pénzes Józsefné, 
Kemeneshőgyész, Vasm.

Nyomatott WeUisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TARTALOM: Bohár László: Uram (Vers.) — C. : Mert ha mikor ellenségei voltunk, stb. — Bojtos László: Karácsony orosz 
' földön. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — A német császár az imádságról. — Tanítók árváiért. — A szibériai fo

golytáborból. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

Uram!...
Uram! azt mondják,
Meghalt a drága. . .
Rohamra vitte hősi csapatát 
S golyó találta. . .

Uram! ezt hinni 
Tán sohse birom;
De bizni: nincs már más, kiben biz- 
Csak Benned bizom. [zam,

Uram! Te holtat 
Eleveníthetsz;
Lelketlen kövek, csontok felkelnek, 
Hogyha Te intesz.

Uram ! zokogva 
Térdemen állok,
Szent irgalmadért a porban csúszva 
Esdek, kiáltok.

Uram ! szedd össze 
Omló porait!
Csudakezeddel elevenitsd meg 
Szétszórt csontjait!

Uram! csak addig 
Add vissza nékem,
Mig elmerülünk mégegyszer búsan 
Egymás szemében !. . .

Uram ! csak addig,
Mig könnyet ontva
Elmondom néki: mennyire fáj az
0  veszte, holta!. . .

BOHÁR LÁSZLÓ.

Mert ha mikor ellenségei voltunk, meg
békéltünk Istennel az ő Fiának halála 
által, sokkal inkább megtartatunk az ő 
élete által, minekutána megbékéltetünk 

vele. Rom. V/10.

Amiről Pál apostol itt bizonyságot 
tesz, az ő magán tapasztalta. Ő ugyanis 
Isten haragjának átka alatt állott, 
mivel úgy maga, mint az egész népe 
a megígért és a Krisztusban megjelent 
üdvösségről nemcsak megfeledkezett, 
de azt magától el is taszította. Krisz
tus azonban ezután megjelent előtte 
és ahelyett, hogy itt haragjában

elemésztette volna — kiszabadította 
az örökös kárhozatból. Az ő  halála 
a keresztfán engesztelési áldozat volt 
és az Isten bíró helyett atyává vált. 
Krisztus feltámadása bizonyságul szol
gált neki, hogy bűnei meg lettek bo
csátva, őt uj életre keltette és üdvöz
lést hozott számára. Pál apostol hitt.

Hite nem merült ki abban, hogy 
értelmi képességével megismerte az 
Istent. Hite nem volt üres, hideg tu
dás, hanem szivének legmelegebb ér
zése : szeretet, bizodalom, odaadás 
volt Istennel szemben. Még több volt, 
hite élet volt. Életté lett, mert enge
delmeskedett s Istenben élt.

Ilyen hittől függ az én üdvöm is. 
Isten a Krisztus halála által velem is 
kibékült, ha hiszek — ő az én atyám. 
Jézus érettem is feltámadott, meg
újítja életemet, földi és örökkévaló 
életemben, ha hiszek ő az én Üdvö
zítőm. Szent Lelked ereje által aján
dékoz meg engem ilyen hittel, óh 
Uram! c.
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Karácsony orosz földön.
Irta : Böjtös László ev. tábori lelkész.

Oroszország, 1916 január 2.

Erős havazással, hóvihar csapkodó 
szárnyain szállott le hozzánk kará
csony estéje. S csodalatos mégis 
melegséget hozott; öröm s reménybe 
öltöztette lelkünket. Karácsonyfánk a 
nehéz sebesültek szobájában, a falu 
házszerü zsidótemplomában volt fel
állítva. Szegényes volt e karácsonyfa. 
A magunk által megtakarított dolgok 
voltak rajta. Napi cigaretta, szivar 
illetékünkből rakosgattunk félre; a 
közeli Luck városból gyertyákat, 
néhány csecse-becsét hozattunk s 
ezeket aggattuk rája. Mindegyikünk 
örömmel adta oda a magaet. Úgyhogy 
mégsem volt igazam, amikor azt 
mondottam: szegényes volt e kará
csonyfa. Gazdag volt az. A szeretet 
tette azzá. Nem is nézte senkisem 
az ajándék mennyiségét, mert min
denki érezte az abból feléje áradó 
őszinte szeretetet. Ajkainkra vettük 
a jóságos Isten nevét, hogy itt a 
messze idegenben is megadta érnünk 
a karácsonyest boldogító örömét. A 
szobában köröskörül, összetákolt fa 
nyoszolyákon ott pihentek betegeink, 
középen pedig ott csillogott a kará
csonyfa. Ez alá sereglettünk össze, 
amikor az est kibontotta sötét köntö
sét a véres világ felett. S amig gram- 
mofonunk egy szép karácsonyi éne
ket játszott, gondolataink szárnyra 
keltek. Elvándoroltak messze Júdeába, 
a kis Betlehem mezőire, ahol a pász
torok nyájaikat őrizvén a boldogító 
angyali üzenetet hallottak. Leteleped
tek a betlehemi jászol-bölcső mellett, 
ahol egy ragyogó csillag kísérete 
mellett bölcsek, királyok is megjelen
tek. S mint azok, mi is leraktuk ott 
aranyunkat, tömjénünket és mirhán
kat : szívünket és lelkünket. De nem
csak a régi bibliai korba, nemcsak 
a nagy messze múltba szálltak gon
dolataink, hanem a közeli múltba is. 
Abba a boldog időbe, amikor a mi 
ártatlan gyermeki arcunkra vetették 
fényüket a karácsonyfa ragyogó gyer
tyái, amikor olyan kibeszélhetetlen 
örömmel vártuk a karácsony estéjén 
ajándékokat hozó kis Jézust. Az a 
rövid félóra, melyet karácsonyfánk 
mellett töltöttünk, megadta azt az 
örömöt, mit Üdvözítőnk születése éb
resztett a lelkekben. Karácsonyfánk 
pótolta a messze idegenben hiányzó 
édes otthon meleget. A karácsonyi 
örömöt nem semmisítheti meg soha
sem emberi hatalom. Valamint kará

csonyfánkat zöld díszétől nem foszt
hatja meg bármely zord vihar, a 
legfagyasztóbb tél sem; úgy a mi 
örömünket, reményünket a karácsony
kor földreszállott isteni szeretetet sem 
teheti tönkre az életnek semmiféle 
vihara sem, legyen az bár nélkü özé- 
sekkel teljes, nemzetünk fájának virág
zó ágait tördelő, hosszantartó háború.

Istennek ezt a boldogító örömét 
és reménytadó ajándékát köszöntük 
meg abban a hő fohászban, amelyet 
a felejthetetlen estén trónusa elé bo
csátottunk. Istennek a megpróbáltatá
sok sötét fellegein is keresztül súgárzó 
eme hozzánk való szeretetét vittük 
el Fazekas M. ref. lelkésztestvérrel a 
nagykanizsai 20. honvéd-gyalogezred
ben szolgáló evang. és ref. honvéde- 
inknek. A rajvonal mögött levő kis 
félszer épületbe gyűjtettük össze híve
inket, számszerint mintegy kétszázat. 
Sohasem énekeltük tán oly dobogó 
szívvel: „Krisztus Urunknak áldott 
születésén“ kezdetű karácsonyi éneket, 
mint itt a messze idegenben a szellős 
szin alatt. S a „Jövel szentlélek Úr
isten“ dallamu énekkel soha annyira 
hivogatóan, annyira őszinte szívvel 
nem kértük a jó Istent:

„Gondviselő nagy Istenünk,
Bús szivünkkel hozzád jövünk I 
Könyörgésünk szavát halljad,
Fordítsd reánk nagy irgalmad 
Bús a lelkünk, bús a szivünk,
Veres, gyászos időt értünk;
Hozzád száll szívünk fohásza,
Téged kérünk egek királya:
Erős várunk ki vagy nekünk.*

A buzgó énekek után karácsony 
ünnepén hozzánk leszállt isteni sze- 
retetről beszéltem, amelyet kétszere
sen éreznünk kell nekünk e borzal
mas világháborúban, amikor minden 
pusztul, reng körülöttünk. A jó Isten 
mindenekre elégséges kegyelmére van 
szükségünk, hogy türelemmel, panasz 
nélkül hordozzuk a szenvedések ke
resztjét. Az édes otthonról itt nem 
lehet beszélni. Csak néhány szóval 
említettem a meleg családi tűzhelyet, 
amelyet immár a második karácsony
kor kellett nélkülözni s nemcsak a 
gyermekekkel megáldott öreg honvé- 
deinknek, hanem fi atalgyermekszámba 
menő harcosaink szemeben is ott 
csillogott a meghatottság könnye. S 
amikor ünnepek után az édes otthon 
említésére a szemekben megjelenő 
ezek a könnyek eszembe jutottak, 
arra gondoltam, hogy a háborúban 
milyen naggyá, milyen hatalmassá 
nőtt annak az otthonnak a fája, ame
lyet békében sokan nem sokra be 
csültek. Ú^y érzem, hogy azok az 
őszinte könnyek megpecsételték az

otthonhoz való ragaszkodást. Akik 
-eddig is ott találták meg boldogsága 
kát, azokat még erősebb kötelék 
erősíti ahhoz, akik pedig kevésbe 
vették, azok visszamenekülnek hozzá, 
mert igazat adnak a költő szavainak; 
„Künn borong bár a magasban, itt 
örökké csillagos van!“

Az istentisztelet után úrvacsorával 
éltek híveink. Felemelő volt, amikor 
keményszívű harcosaink tisztjeikkel 
élükön alázatos lélekkel járultak a 
kegyelem asztalához, hogy onnét 
erőt, kitartást, tiszta szívet vigyenek 
a jövő 1916. esztendő ismét csak 
küzdelemteljes napjaira.

Az ellenség nem zavarta meg leg
szebb ünnepünk lefolyását. Tavaly 
nem ünnepelhettek a fronton lévő 
katonáink. Fegyverrel kezükben vir
rasztónak át karácsony éjszakáját 
Galíciában a Dunajec folyó partján; 
most imádságos kis könyveikkel 
összegyűlhettek Isten imádására 
Volhyniában a Kormin patak pariján. 
Karácsony ünnepen elmerengve, Isten
hez szálló imáinkban megtaláltuk a 
hiányzó örömöt. A betlehemi jászol
ból útnak induló hit és szeretet fel- 
rázott bennünket a csüggedésből, új 
erőt ébresztett a lelkekben. A min
denható Isten kegyelmére támaszkod
tunk a lefolyt, könnyekkel telesírt 
esztendőben, az ő nyugtató karjaiba 
hajtjuk fejünket az újesztendő küszö
bén. Igaz ügyünket ő vitte diadalra; 
ő állítja meg a háború pusztító viharát 
s támasztja fel sírjából az eltemetett 
békét. Az újév hajnalán millió magyar 
szív várja — jóságos Istenünk — 
imája meghallgatását: „Hozz reá víg 
esztendőt I*

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kap! Béla.

Tizenhamardik fejezet.
Andris levelet irt.

Folyt. 27.

Farkas Tamás a vasárnapi járó-kelő, 
meg kapu előtt álldogáló embereket 
is majdnem hogy fellök'e, úgy sie
tett haza. Felesége ott állt a rácsos 
kis ajtóban s mivel már erősen szür
kületbe hajlott az alkonyat, ereszté
ket formált a tenyeréből, úgy vigyázta 
elArehajolt testtel jön-e az ura. 
Végre meglátja. Már Tóthék poriája 
előtt jön sebes léptekkel s kezében 
meglóbál egy feher valamit. Fullad _ 
a hangja, de azért messziről kiáltja: 

— Irt! . . .  Irt az Andris! . . .  Kór
házból irt I. . .
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Az asszony szivéhez szorítja kezét, 
arca belesápad. A férfi odaérkezik.

— Nincs nagy baj 1 Bal vállát érte 
a golyó 1

Az asszony keze megint összekul- 
csolódik. — Istenem, édes jó Istenem, 
—- mondogatja — mégis csak meg
hallgattad mindennapi imádságomat!..

A szobában Farkas Tamást is cser
ben hagyja az ereje. Lába reszket, 
megtántorodik, talán földre is zuhan 
ha hirtelen meg nem kapaszkodik 
az asztalba s a székre nem eresz
kedik. Szemhéjjá lassan kivörösödik, 
azután egvszer csak kibugyanik egy 
könnycsepp, utána még egy, még 
egy • . .  Átnyúl az asszony keze után 
s gyöngéden megsimítja:

— Látod anyja, a fiunk é l i . . .  
Levelet irt 1. . .

Csak mikor lecsöndesedtek, csak 
akkor kezdik az olvasást, amint kö
vetkezik :

Édes jó Szüleim !
Kívánom a jó Istentől, hogy soraim 

jó egészségben s nagyobb boldogság
ban találják, mint a milyen nekem 
jutott osztályrészül. Nehogy azonban 
hasztalan aggodalmat okozzak, sietve 
megírom, hogy a jó Isten kegyelme 
megőrizett a sok veszedelem között 

' s elég könnyű sebbel kerültem a kór
házba. Egy nekilódult ostoba orosz 
golyó éppen a bal vállamon szaladt 
keresztül. Azaz, dehogy is bolond 
golyó, inkább nagyon is okos, mert 
ha félarasszal lejebb szalad, bizony 
éppen a szívemen fut keresztül s ak
kor én is ott maradok sok hős baj
társaimmal együtt a havas mezőkön. 
Amúgy is kedves golyóbis a muszka 
golyóbis, olyan kis lyukat vágott a 
hegyes végével, hogy piros foltnyi 
helye is alig maradt. Egy kis ütést 
éreztem, azután már ki is szaladt 
belőlem.

Ami azután következett, az már 
sokkal csúnyább volt. Éppen rohamra 
indultak a mieink, azaz már rohantak 
is, mikor mögénk vágott egy mérges, 
ellenséges gránát. Torony magasságra 
feltúrta a földet s ránk szórta térí
tőnek. Eh, dehogy is térítőnek, szem
fedőnek. Csak azt éreztem, hogy va
lami rettenetes erő földre dönt, tele- 
szór kövekkel, kopogó, fagyos gö
röngyei, azután ránehezedik a mel

lemre, mind jobban, mindig erősebben. 
Talán nem is földréteg az, hanem 
házakat tolnak fölém s rettenetes 
sziklákat görgetnek reám. Nagy kín
nal a számhoz feldolgoztam a keze
met. Egy kis férőhelyet szorítottam 
neki, hogy legalább valami kis leve
gőt szívhassak. Nem tudom, meddig 
feküdhettem a földréteg alatt. Erőm 
fogyott, lélegzetem kihagyott, valami 
rettenetes fáradság fogta el lelkemet. 
De olyan különös, világosan tudtam 
gondolkodni, majdnem azt mondhat
nám, hogy láttam a sötétségben. Ha
zagondoltam, magukra édes Szüleim, 
meg a Pejkó lovamra. Azután még 
sok minden egyéb is átfutott lelkemen, 
mintha iskolás koromtól kezdve újra 
átéltem volna mindent, — néhány 
pillanat alatt. Na, ez a halál, gon
doltam. Istenem! segíts, sóhajtottam, 
azután elveszítettem öntudatomat.

Este volt, mikor magamhoz tértem, 
de akkor már a dekkungban feküdtem. 
Bajtársaimtól tudom, hogy csapatunk 
visszaszorította az oroszt, azután maga 
is visszahúzódott régi állásába. Sza- 
kaszvezetőnk számba vette az embe
reket. Hatan hiányoztunk. Nem en
gedett pihenni addig, míg meg nem 
keresték őket. Kettőt halva találtak a 
lövészárok előtt, hármat sebesülten 
szedtek össze egy nagy vízmosás 
partján. Engem hiába kerestek. Végre 
a szakaszvezetőm rám talált. Emlé
kezett a helyre, ahol utoljára látott 
s észrevette, hogy ott a föld össze
vissza van túrva. Ásni kezdett, s ad
dig ásott, mig végre megtalált. Azu
tán addig élesztgetett, míg magamhoz 
tértem. Mondják a többiek, hogy az 
oroszok észrevették a mozgolódást s 
oda lődöztek. De ő mindaddig nem 
nyugodott, míg ki nem kapart a nagy 
földomlásból s a saját testének fe
dezete alatt bevitt a fedezékbe. Nem 
ő mondta, a többiektől tudom, ő  
csak annyit mondott: — csakhogy 
kinyitottad a szemedet, AndrisI. . .

Édes Szüleim, kegyelmetek is jól 
ismerik az én életmentőmet: Szabó 
János a neve. Otthon csak látásból 
ismerik, de mi a szive lelkét is meg
ismertük. Szakaszvezető, de úgy né
zünk rá, mintha kapitányunk lenne. 
Először szakaszvezetőm volt, azután 
jóbará'om lett. most meg életem meg-

mentője. Bizony, ha ő nincs, meg ha 
szíve nem olyan, mint a milyen, ak
kor én soha többet nem látom meg 
szüleim arcát, meg szülőházam táját.

Nem is csak azért Írtam meg mind
ezt, édes Szüleim, hogy tudomásuk 
legyen róla, hanem valami egyébért 
is. Kinn a harctéren, száz és ezer 
veszedelem között, nagy-nagy nyo
morúságokban, az ember sok régi 
dolgát elrösteli, elhagyja, eltemeti. Bi
zony itt nem kérdezik: nemes szár- 
mazásuak-e szüleid s azt se tudakol
ják : hány hold birtoka van az apád
nak? Olyan semmivé lesz vagyon, 
hiúság, származás, elbizakodottság. 
Itt az az első, akinek szíve, lelke a 
helyén van, aki bátran szembenéz az 
ellenséggel s bajtársi szeretettel van 
a pajtásához. Otthon a vállamon át 
néztem az özvegy Szabóné Jánosára, 
nem azért, hogy lássam, hanem csak
hogy lenézzem. Most meg büszke 
vagyok, ha barátjává fogad s meg
szorítja kezemet. És mindezt ott ta
nultam meg, édes szüleim, a rettene
tes harcmezőn, a vizes lövészárokban, 
golyó süvítés közt, az üres kenyeres
zsák és üres konzerv doboz mellett, 
ebben a nagyoknak való iskolában, 
mely borzalmasan megszorított, de 
azután meg is gazdagított. Higyjék 
el, így van, nincs nemes és paraszt, 
szegény és gazdag, hatalmas és te
hetetlen közt külömbség, csak ember 
van, csak ember! . . .

Most itt fekszem egy galíciai város
kában. Ebben a fehér falú teremben 
béke időn gyerekeket tanítanak, most 
meg tizenhatan fekszünk benne. Van 
köztünk német, magyar, oláh. horvát. 
Beszélni nem tudunk, mégis megért
jük egymást. A szembelevő falon 
fakereszt függ, olyan jól esik arra 
tekinteni, mikor imádkozom, de anél
kül is, óh milyen egész szívvel tudok 
imádkozni. Higyjek el, most nagyon 
közel van hozzánk az Isten.

A dolgunk rendben folyik. Van 
párnás, tiszta ágyunk, jó meleg ta
karónk. Tiszta tányérba hozzák az 
ételt s megkérdezik: elég volt-e? A 
pápaszemes orvos minden reggel 
végigjárja az ágyakat, megfogja ke
zünket s megtapintja az érverésünket. 
Sokszor úgy érzem, meg kell csókol
nom a kezét Nem is tudom, nem

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 61

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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teszem-e meg már holnap. Mert va
lakivel szemben muszáj, de igen-na
gyon muszáj megmutatni, hogy milyen 
megelégedett, boldog és hálás va
gyok !. ..

Ejnye igaz ! Szabó Jánosnak írhat
nának egy kártyát. De még inkább 
beszólhatnának az édesanyjához, hadd 
halljon hirt a fiáról.

Isten áldja meg édes Szüléimét, 
kezüket csókolja hálás fiuk

Andris.
Az olvasás azonban nem ment 

ilyen egyfolytában. Egyszer a hang 
csuklott el, máskor meg a pápaszem 
üvege lett homályos. Mikor letették 
kezükből az Írást, ajkuk még akkor 
is mozgott s csöndesen, mondogatta:
— pedig az nem is volt az Írásban
— Istenem I Istenem !.. .

Az ember szedte össze magát elébb. 
Két kézre fogta kabátja kihajtását, 
jól megrántotta, azután végigtörölte 
a bajuszát.

— Menjünk.
Az asszony ránézett, tekintetük 

találkozott. Végigsimitotta módos, bő 
ráncos viganóját, a fiókos szekrény
ből elővette nagy rojtu, hosszú, fekete 
selyem-kendőjét, még a szép arany 
nyakláncát is magára szedte, azután 
odaállt az ura elé :

— Menjünk.
Úgy indultak, mintha templomba 

mennének. Szemük is könnyezett, 
mikor megkopogtatták Szabó Jánosné 
viskója ajtaját.

Ilonka is éppen ott volt. Mikor 
végigolvasták a levelet, az asszonyok
ban könnyekbe olvadt az érzés. Már 
pedig, ahol a könnyeket ugyanegy 
érzés fakasztja, ott az ölelő karok i» 
könnyen megtalálják egymást s a 
fejek szépen egymáshoz simulnak, 
így történt, hogy a büszke Farkas 
Tamásné sírva borult a szegény Szabó 
Jánosné vállára.

Farkas Tamás idegesen tipródik, 
jön-megy, dohogva dörmög:

— Jaj, csak ez a sok asszonyi 
sírás ne lenne !.. . Alig hogy össze
jönnék, máris megeresztik könnyeik 
árját ?. . .

Azzal az ablakhoz lép s csöndesen 
letörli a szempillájára lopózkodó 
könnycseppet. (Folytatjuk.)

R német császár az 
imádkozásról.

Ismeretes a német császár mély 
vallásossága, melyet nemcsak csa
ládja, hanem nemzetében, katonai szí

vében is minden erővel ápol. így 
például tengeri utazásai alkalmával, 
sokszor a táborban is maga mondja 
az istentiszteleten a szentbeszédet. 
Mikor 1900 július 29-én elindultak a 
német csapatok, hogy a kínai boxer- 
lázadást elnyomják, a császár a kö
vetkező gyönyörű beszédet intézte 
hozzájuk az imádkozásról s az imád
kozás kötelességéről:

„Istenünk gazdag kincseskamrájá
hoz az ima az aranykulcs. . .  Imánk
kal kísérjük katonáinkat fáradságos 
útjukra, be az ütközet egetverő dör
gésébe és a kórházak nyomasztó 
csöndjébe. . .  És míg az Isten, ama 
nagy szövetséges uralkodik m ég ...  
az igaznak buzgóságos könyörgése 
kinyitja atyai kezét és az telve van 
áldással. A szorgalmas ima megnyitja 
atyai szívét és az telve van szeretet
tel. Az igaznak tartós imája köze
lünkbe állítja az Istent és ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk ?! — Mesz- 
sze kéklő hegyek elhagyott útain 
titokzatos harangok rejtőznek. Em
beri kéz nem mozgatja őket soha, 
csöndesen, némán függnek ott nap
fényben. De ha eljő a förgeteg, akkor 
megkondulnak s hangjuk messze 
hallik le a völgybe. — Az Úr min
den emberi szívbe az ima harangját 
függesztette. Az élet napsugaras, sze
rencsés, boldog óráiban gyakran csön
desen és némán függ ott, de ha eljő 
a baj, a nyomorúság förgetege, akkor 
megmozdul és hangot ad. Hány baj
társ, ki az imát elfelejtette már, imára 
kulcsolja majd a kezét a dühöngő 
véres küzdelem mezején 1 Imára ta
nít a szükség! Úgy legyen ez itthon 
közöttünk is ! Az elkövetkezett ko
moly napok, a háború förgetege, 
amely most ránkszakadt, hozza moz
gásba az ima harangját I. . .  Hűsé
gesek, szorgalmasak legyünk az imá
ban . . . Erősíti, lelkesíti, tüzeli test
véreinket az a gondolat: otthon nem 
ezrek, de milliók viselnek imádkozó 
szíveiken !" . . .

Ezeket a gyönyörű szavakat Né
metországban sok ezer példányban 
kinyomatták. Mindenfelé osztogatják, 
hogy hitet, bizodalmát, megnyugvást 
vigyenek a megpróbált lelkekbe. Bár
csak ugyanezt a hatást elérnék ná
lunk is s elvezetnék a fájdalom ke
resztje alatt görnyedőket ahhoz, kinek 
szívét az imádság aranykulcsa meg
nyitja.

Van valakije a harctéren, vagy a se
bes ültek közta kórházban? Úgyfizes- 
sen számára elő a HARANGSZÓRA. 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

A szibériai fogolytáborokból.
Az amerikai kormány egy megha

talmazottja az elmúlt nyáron meglá
togatta a szibériai fogolytáborokat, s 
útjáról terjedelmes jelentésben számolt 
be. A jelentés teljesen megbízható 
és hiteles leírása az orosz fogolytá
borok életének. A jelentésből azt látja 
az ember, hogy a bánásmódot, ellá
tást, a parancsnok saját tetszése és 
szíve szerint szabj i meg. Ez magya
rázza, hogy mig Tomszkban kényel
mesen élnek a fogoly tisztek, addig 
Omszkban fapadon és szalmazsákon 
töltik éjszakájukat, s hogy Nikolszk- 
Utszirijszkiban puskatussal ütik őket. 
Az amerikai megbízott jelentéséből a 
következő részleteket közöljük:

Az első stáció, ahol a hetekig 
tartó utazás után leteszik a hadifog
lyot, Kurgan városa, az omszki kor
mányzóságban, ahol osztályozzák őket 
és vagy magában a kurgani fogoly
táborban, vagy pedig más telepeken 
helyezik el. Magában a városban 5180 
hadifoglyot őriznek, míg 13.180 ember 
a kormányzóság különböző helyein 
van elosztva. Kurgan az első állomás, 
ahol megvizsgálják a szállítmányt és 
azokat, akik betegek, kórházba teszik, 
míg a többit más fogolytáborokba 
küldik. Nagy általánosságban a Kur- 
ganban őrzött hadifoglyok ellátása 
elég tisztességes. A város maga na
gyon kicsiny, tehát természetesen 
hiányzik a kellő számú épület, amely 
befogadhatná az emberek e nagy tö
megét. A szükség törvényt bont s a 
régi épületeket, magtárakat és hasonló 
készségeket használják föl a foglyok 
számára lakásul, nem szólva a hir- 
telenében épült barakokról. Az ellátás 
teljesen megfelel az orosz katona 
ellátásának. Nemrégiben az egyes 
hadifogoly kenyérporcióját három 
fontról két fontra szállították le, a 
husadagokat pedig, amely háromne
gyed font volt, fél fontra csökken
tették.

A petropavlovszki fogolytáborban 
16.487 fogoly van, ezek közül 7000 
magában a városban lakik. A többit 
a kormányzóságban osztották szét. 
Általában sokkal jobban ápolják őket, 
mint Kurganban. Ami az ellátást illeti, 
elég jó, s a foglyok ugyanazt kapják, 
amit az orosz katona s ugyanolyan 
barakban laknak.

Az omszki kerület nyüzsög a ha
difoglyoktól. Az egész kerületben kö
rülbelül 20.000 hadifogoly várja ne
hezen a szabadulást. Magában 3 
városban 559 tiszt és 9850 közlegény
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lakik. A többi a szétszórt falvakba 
került. Az épület, amelyben a tisztek 
laknak, ezelőtt börtön volt. A hatal
mas terem, amelyben elhelyezték 
őket, körőlbelül ezer ember befoga
dására elég. A tisztek a lehető leg
keményebb elbánásban részesülnek. 
A helyiségnek nincsen padlója, suly
kolt földön járnak az emberek. El 
lehet képzelni, amikor beköszönt az 
esős évszak, milyen kellemetlen az 
ott való tartózkodás. Ágyaik nincse
nek, hanem két egymás fölött húzódó 
polc-szerű alkotmányon kénytelenek 
tölteni az éjszakát. Mindössze egy 
meglehetős vékony szalmazsák szol
gál fekvőhelyül. Ruhájuk és holmijuk 
szegen lóg, akárcsak az orosz köz
legényeké. Hogy alhassanak, kényte
lenek szorosan egymás mellé simulni, 
mert különben megvenné őket az 
Isten hidege. El lehet képzelni, hogy 
amikor beköszönt a tél és nem lehet 
kinyitni az ablakokat, micsoda levegő 
van ebben a rettenetes helyiségben. 
Magam láttam —  mondotta az ame
rikai kiküldött — egy ezredest, aki 
már régen elhagyta az élet delét és 
kénytelen volt fölmászni létrán a 
második sorban levő alvópolcra, hogy 
szomszédja, egy fiatal hadnagy mellé 
lefeküdhessék. A parancsnokló tiszt 
rendkívül szigorú és így nem lehetett 
szóba állnom a fogoly tisztekkel, de 
az állapotok, amelyeket láttam szinte 
ordítanak a változásért. Egyébiránt 
meglehetős nagy szabadságuk van a 
tiszteknek s nyáron az Irtis folyóban 
naponta kétszer is megtürödhettek. 
Az egész fogolytábort hatalmas cö
löpkerítés övezi körül, úgy hogy a 
szökés szinte lehetetlen. Az ellátás 
itt is megfelel az orosz katona ellá
tásának s a foglyok a lehető legjobb 
kondícióban vannak.

Novonikolajevszkben 8947 fogoly, 
219 tiszt várja a háború végét. Száz 
közül körülbelül tiz fogoly német, a 
többi osztrák, magyar, cseh és oláh. 
Hetvenöt német, osztrák és magyar 
tisztet egy házban őriznek, amely a 
béke idején a Novonikolajevszkban 
állomásozó orosz ezredek tisztikarának 
is lakásául szolgált. Ugyanabban az 
ágyban alusznak, amelyekben az orosz 
tisztek, a szobák berendezése, bár 
egyszerű, mégis minden követelést 
kielégítenek. A tiszteket a fogoly 
közkatonák szolgálják ki. A többi 
Novonikolajevszkbe internált tiszt 
magánházakban lakik a városban. 
Rendkívül jól bánnak velük és meg
lehetős szabadságot élveznek. Sok 
hadifogoly téglabarakban van inter
nálva s ezeket rendszerint vasúti

munkával foglalkoztatják. 5000 hadi
fogoly a város közelében épített tá
borban nyert elhelyezést. Ezek a 
barakok meglehetősen szomorú épü
letek s mélyen bele nyúlnak a földbe, 
hogy a téli hideg ellen védelmet 
találjanak. Ezeket az épületeket orosz 
katonák számára emelték és azelőtt 
azok laktak benne. De újabb barakok 
építésén is dolgoznak, s ezek már 
nemsokára használatba kerülnek.

Folytatjuk .

Tanítók árváiért!
„lm, eddig segítségül volt az Ú r!“ 

Az Ő Szent Lelke érintette meg az 
emberek lelkét, s az ő szeretete hordta 
egybe a szeretet filléreit. Most már 
átléptük az 5000 koronát. Hálásak 
vagyunk Isten és emberek iránt 1

De azért csak egy pillanatig pihen 
meg lelkünk ezen a számon. Azonnal 
előre nézünk s folytatjuk munkánkat. 
Az özvegy sok, az árvak száma nagy. 
A gond sötét, a holnap bizonytalan.

Jó emberek, gyülekezetek, nőegy
letek, ne pihenjetek meg ti se!'Néz
zétek, magasra emeljük a perselyt, 
úgy kérünk tőletek a szeretet nevében, 
a tanítók árvák oltalmára!

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
A szepezdi iskolás gyermekek gyűj

t é s e ................................................................
Varga János tanító gyűjtése Ne-

22 — »

rueshany . . .  ,  . . 18 04 n

Ev. egyházközség Felsőőr . 15 — K
Karácsonyesti istentisztelet öfter- »

tóriuma Zalaistvand . 1390 »
Lénart Károly Taksony falva 10 —
Czügödi Mihály és neje Lukácsháza 10- —
Skriba János Jáhmoypuszta 10 — »
Schrikker László Győr 10 — n

Pordán József tizedes, a harctérről 5-— V

Szíj János tanító Börcs Lébény . 
Horváth János és családja Zala-

5 — »

i s t v á n d ................................. 5 — »
Ev. leanyegyház Gergelyfalva 4'— V

Özv Boila Lászlóné Zalavég 
Tiboláné Ferenczi Eszter Zalaist-

4-— »

v á n d ......................................... 4 — V

Kiss Dénes és neje Takácsi 3*—
Szij János és családja Lébény . 3'— »
Niklesz Károly Miklós . 2 — n

id. Szebik György Lébény . 2-_ »
Özv. Reiz-nger Józsefné Lébény 2-— D

Özv. Tóth Györgyné Lébény 2-_ V

ifj. Kovács Lászió Lébény . 2 — „

Molnár Gábor Lébény . 2-_
Mérnyei István Lébény 2'— 9

Id. Tibola Istvánná Zalaistvánd . 2-— T)

Id. Bedők József Zalaistvánd 2 — n

Dokién Istvánná és Dokién Jánosné 2-— »
Svendor Károlyné Zalaistvánd 2 — n

Özv. Simán Elekné Zalaistvánd . 2 _ »

Özv. Hemri Károlyné Zalaistvánd 2 — »
Földesi Gyula Szepetk 2 — »
Horváth József Nagykapornak . 2 — »
Özv. Varga Sándorné Ménfő 1-—
Özv. Németh Lászlóné Lébény . 1-—
id. Kováts Lajos Lébény 1 — V

Pere Pál Lébény . . . . 1 — K
Gergál Sándorné Zalavég 1 — n
Kovács Gyuláné Zalaistvánd 1 — V
Tömböl Jánosné Zalaistvánd 1 — n
Tömböl Józsefné Zalaistvánd 1 — rt
Szilvás Józsefné Zalaistvánd 1 — 9
Id. Bolla József Tormás 1* —
Horváth Gyula Nagykapornak . 1 —
Hegedűs Józsefné Zalaistvánd — 30 n
Kovács Antal Zalaistvánd — 20 n

A lapunk múlt számaiban közölt adakozá
sok részletes kimutatása:

A bezi i evang. gyülekezetben gyűjtetett 
a háborúban elesett evang. tanítók árvái ja
vára : Nagy Lajos 10 K, Kónya György 2 K, 
Böröczki János, Doktor János, Gősi János, 
Kónya János, Kónya Dávid, Tüskés Pál, özv. 
Horváth Károlyné, Viczay Péter, Bősze Sán
dor, Pap János, Bősze Józszet, Hima István, 
Györy János, Németh Gabor 1 — 1 K, idősb 
Szabó Mihály 80 f, Káldi János, Gáncs János, 
Káldi Mihály, Gsepi István, Hima Ferenc, 
Bősze János, Bősze György, Gősi Mihály, 
Hima András, Németh Sándor 60—60 f, Far
kas György, Pap Ferenc, Pap Andrásné, Nagy 
Sándor, Szimeiszter András, Nagy Teréz 
50—50 f, Pap József, Nagy György, Győrig 
Mihalyné, Hima György, Bősze András, Ka- 
nozsai Pál, Szabó Gábor, Weisz István 40 —40 
f, Hima Pál, Bősze György 30—30 f, Kónya 
György, Hima Rozi, Csépi Gabor, Káldi 
György, Pere József, Bertalan Irén, Szimeisz
ter György, Horváth György, Szabó Lina, 
Varga Lidi 20 — 20 f, Hima Juliska 12 f, 
Bősze Örzsike, Bősze Mári, Varga Sándor, 
Balics György, Hima Jolán 10— 10 f, Gősi 
Ilka 8 f, Kohn Simon 6 f. Összesen 42 86 K.

Berektompahdzdról adakoztak : Káldy
Ottilía 20 K, özv Fejér Lajosné, özv. Hor
váth Dávidné, Beroktompaháza p. község 
2—2 K, Béres József, Takáts Mihály, Sere
gély Lajos, Fejér Józsefné, Kiss Pál, Simu- 
nyák József, Mészáros István, özv. Seregély 
Ferencné 1—1 K, Bencsik József, Dénes Jó
zsefné 60—60 f, Ments Eszti, özv. Király 
Ferencné 40—40 f, Alapi József 30 f, Szanyi 
János, Molnár Józsefné 20—20 f. Összesen 
36-70 K.

Hasak Lajosné gyűjtése Felsőszeliben a 
tanítók özvegyei és árvái javára; Offertorium 
az ev. templomban 18‘58 K, Lénárt Lajosné 
3 K, Orosz Ferenc, Dr. Stieger Kálmán, Sán
dor Ferenc rk. igazg., Szóld nővérek, Varga 
Izidor izr. tanító. Felsőszeli i község, N. N., 
özv. Nagy Sándorné, Hasák Lajosné 2—2 K, 
Hasák Ilonka 1’92 K, Stéger Lujzika 1*20 K, 
Balogh Margit ev. tanítónő 1*10 K, Bocz 
Nándor közs. jegyző, Fehér Jánosné, özv. 
Bedecs Mihályné 1 — 1 K, Pellecky törv. biró 
20 f Összesen 50 K.

Pórládonyból adakoztak a tanító-árvák 
jav á ra : Kovacsics Sándor és Jenő 10 K, Ev. 
egyházközség 5 K, özv. Soltész Ferencné, 
özv. Béres Jánosné, Pórládony politikai köz
ség 2 — 2 K, Bárki Jánosné, Bedi Istvánná. 
Semete Lajos, Pfeiffer Sámuel, Németh Jó
zsefné, (szül. Tamaska Ilka, Fejér Gizella, 
Sümegi István, Sümegi Jánosné, Szabó János, 
Sümegi József, Hollósy István, Bakó Józsefné, 
Edvy János, özv. Rúzsa Pálné 1— 1 K, Ba
ranyai Pálné 60 f, Szekeres József 20 f, Ösz- 
szesen 35'80 K.

Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk 
volt: . . . . 493018  K

Mostani gyűjtésűnk. I83 '44  K
Eddig befolyt . . . 5113 62 K

A jókedvű adakozót szereti az Isten.
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A világháború eseményei.
Hadi tettekben gazdag hét esemé

nyeiről kell beszámolnunk. A most 
elmúlt napok a világháború legjelen
tősebb napjai közé tartoznak. Nem 
ünnepnapjai az antantnak. Nem di
csőítői az erkölcstelen cselekedetnek, 
hanem nyomatékos hirdetői annak 
az erkölcsi felfogásnak, hogy győze
lem csak ott lehet, ahol igazság és 
becsületesség van! A lefolyt hét az 
antant megostoroztatásának hete volt. 
Méltó büntetés érte a világháború 
minden téren.

A balkáni események.
Szerbia után Montenegrón van a 

sor. Kövess hadserege leküzdve a 
hegyes, zord vidék akadályait, győ
zelmesen haladt előre a Tara folyó 
mentén. Majd eljutott a Poloce-hegy- 
ség aljához s erős küzdelem után 
elfoglalta Beranet. Vitéz seregünk, 
hadihajóink közreműködésével három 
napos kemény harc után január 11-én 
elfoglalta a megvívhatatlannak tartott 
1700 méter magas Lovcsent, a kat- 
tarói öböl s adriai tengerpartunk 
eddigi rémét. Szabaddá lett ezáltal 
az út egyrészt Csetinje, másrészt 
Szkutari felé. Lovcsen elfoglalásával 
hatalmas lépést tettünk előre a Bal
kán-kérdés megoldása tekintetében. 
Vitéz katonáink a hegyen 26 ágyút 
és nagymennyiségű egyéb fegyvert 
és muníciót zsákmányoltak.

Győzelmes csapataink másnap ha
talmukba kerítették a Csetinjebe ve
zető ut mentén az 1560 méter magas 
Babjak hegyet, majd a Kaludra vi
dékén levő magaslatokat. Az ellen
ségtől elszedett ágyuk száma 42 re 
emelkedett. Jan. 13-án délután győ
zelmes hadaink Montenegró iővárosát, 
Csetinjét foglalták el. A város sértet
len, a lakosság nyugodt, jegyzi meg 
Hőfer. Nikita király volt székhelye 
kisszerű városka háromezer lakossal, 
638 méter magasságban. Házai egy
szerű földszintes, falusias kőházak. 
Csak itt-ott látható utcain egy-egy 
palotaszerű épület. Elfoglalásának 
sztratégiai fontossága nincs. A világ
háborúnak most már három földön
futó királya van: Albert, Péter és 
Nikita.

A Lovcsen elfoglalásának hire 
kellemetlenül érintette az antant ha
talmasságait. Annál lelkesebben fo
gadták a győzelemről szóló tudósítást 
Berlinben, Szófiában és Konstantiná
polyban. A német császár meleghangú 
táviratban üdvözölte királyunkat a 
hadi siker alkalmából.

Szalonikinál nemsokára megkezdő
dik a nagy mérkőzés. A görög kato
naság most vonul ki a városból, 
jeléül annak, hogy Görögország a 
nagy mérkőzésben semleges akar 
maradni. Nagy nyugtalanságot keltett 
az országban Korfu szigetének a 
franciák által történt megszállása, ami 
ellen a görög kormány tiltakozott 
ugyan, de tiltakozása semmit sem 
használt.

Harc az oroszok ellen.

Galíciában és Besszarábiában két 
hét óta kemény harc folyik. Az oro
szok minden áron győzni akarnak. 
Még most sem tudják, hogy nálunk 
a győzelemnek igen nagy ára van. 
Jan. 13-án öt nagy támadást intézett 
besszarábiai harcvonalunk ellen. Mind 
az ötször nagy vereséget szenvedtek. 
Pflanzer Baltin báró és Bothmer gróf 
vitéz magyar és osztrák katonái az 
utolsó harcokban 5100 nál több oroszt 
fogtak el. Az oroszok visszaverésében, 
jegyzi meg a hivatalos jelentés, újra 
kiváló része volt a tüzérségünk re
mekül vezetett tüzelésének. Két 
nappal előbb a 30. és 307. számú 
honvédgyalogezredek tüntették ki 
magukat.

Harc az olaszok ellen.

Olaszországban igen nyomott a 
hangulat. A folytonos vereség elhal- 
gattatta a szájhősöket. A nép sem 
bízik vezetőiben. A balkáni események 
mást mutatnak, mint amit politikusai 
hirdettek. A lefolyt héten az olaszok 
tüzérségi harcra szorítkoztak, de min
denütt visszaverték őket.

Harc a Dardanelláknál.

Csúfos véget ért a Dardanella-válal- 
lat. A Gallipolli-félszigeten elhelyezett 
angol csapatok nagy része, bizonyára 
belefáradva a céltalan és eredmény
telen küzdelembe, a félszigetetjelhagy ta. 
A déli csúcson, Szedil-Bahrnál csak 
huszonötezer főnyi francia és angol 
sereg maradt. Jan. 7-én véres harc 
után ezek is futva menekültek a ve
szedelmes harctérről. így oldódott 
meg a nagy hűhóval megindult Dar- 
danella-kérdés.

Montenegró letette a fegyvert.

Tisza István gróf miniszterelnök a 
hétfői képviselőház ülésén bejelentette, 
hogy Montenegró külön békét kért. 
A monarchia ebbe csak úgy egyezett 
bele, ha Montenegró a fegyvert lete
szi. Montenegró ebbe bele is egyezett 
és a fegyvert letette.

Egyéb hírek.

ő  felségéhez e hónap 11-én a né
met császártól a következő távirat 
érkezett:

Engedd meg, hogy szívből jövő 
szerencsekivánataimat fejezzem ki a 
Lovcsen rohammal való elfoglalása 
alkalmából,* amelyet vitéz csapataid 
bámulatos kitartással és ügyességgel 
hajtottak végre. Isten láthatóan se
gített és továbbra is velünk lesz. 
Vilmos. — Hevré francia iró Victorie 
című lapjában így ír rólunk: Nem 
tudom, hogyan csinálják az osztrákok, 
magyarok és németek, de annyi bi
zonyos, hogy mindig van elég em
berük újabb és újabb offenzivára. 
Beássák magukat lövőárkainkkal szem
ben, ezer és ezer gépfegyverrel rak
ják ki árkaikat és ily módon szám
beli kisebbségük ellenére mindig van 
nagy hadműveletekre képes hadsere
gük, amelyet hol ellenünk, hol Orosz
ország ellen küldenek, tegnap Szer
bia, ma Montenegró ellen. A célok 
egysége hiányzik nálunk, vagy a 
vezérkarok közt az egyetértés, vagy 
pedig túlságosan nagy számú csapa
tokat tartunk meg árkainkban; soha 
sincsen operációs hadseregünk, amely- 
lyel az ellenségre vethetjük magunkat, 
amikor erre szükség van. Nem volt 
elég katonaságunk a Dardanellák 
legyőzésére. Nem tudtunk jókor ösz- 
szeszedni néhány százezer embert, 
hogy megmentsük Szerbiát. Ma 20.000 
ember hiányában kénytelenek vagyunk 
Montenegrót sorsára hagyni. Mikor fo
gunk mind e borzasztó leckebői okulni ? 
S ti, olasz barátaink, ti alusztok ? 
— Gallvvitz tábornoknak jelentette 
vezérkari főnöke, hogy egy előretolt 
állásunkat csak az est leszálltáig tart
hatjuk, mert a védők kevesen vannak 
s az ellenség hevesen támad. A tá
bornok figyelmesen meghallgatta a 
jelentést, aztán rövid gondolkodás 
után így szólt:

— Ott nincs baj. Az állás birto
kunkban marad.

— Ez biztos, kegyelmes ur ?
— Biztos. Azon a ponton honvé

dek vannak, — szólt Gallvitz.
Megkezdődött a szövetségesek 

Szaloniki mellett levő állásainak bom
bázása. A támadás Doiran vidékén 
történt. A nyugati szárnyon vannak 
a német, magyar és osztrák csapatok. 
Főhadiszállásuk Monasztir. A bolgá
rok a Gavgeli Doiran-vonalon, a tö
rökök a XanthiGümüldzsina-vonalon 
állanak.

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére I
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Az e g y h á z  k öréből.
Uj nőegylet. A Zalaistvándhoz tartozó 

Tüskeszentpeter—Aranyodi hívek körében uj 
nőegylet alakult, ami annál örvendetesebb je
lenség, mert e részben senkitől és semmi ol
dalról felhívást nem kaptak, csupán a hívek
ben élő vallásos buzgóság sarkalta őket a 
szép és dicséretes cselekedet véghezvitelére, 
az áldásos egyesület megalakítására. Isten áldó 
kegyelme legyen nemes munkájukon.

A nagysitkei ev. gyülekezetnek több 
búzgó nőtagja az iskolaterembe, — mely 
imatermül is szolgál, — egy szép szószek- 
teritőt s egy értékes csillárt ajándékozott!

A nagygeresdi evang. nőegylet, — mint 
már röviden említettük, — karácsonykor jó- 
tékonycélu előadást rendezett a hadiárvák ja
vára. Az elemi iskola növendékei FarkiS Mi- 
hálynéurnő, lapunk munkatársa által megiit .Hó
fehérke* című rendkívüli kedves és értékes 5 
felvonásos mese játékát adták elő Losonczy 
Renee felsőbb leányiskolái növendék közre
működésével, ki a „százszorszép királynét“ 
személyesítette kifogástalan kedves játékával, 
míg a címszerepet Tamaska Ilonka játszotta 
teljes megelégedéssel. Nagy élvezetet nyújtott 
a nagy számban megjelent közönségnek a fő
szereplőkön kivül a törpék kedves játéka is. 
Az erkölcsi sikerben a íőérdem Farkas Mi- 
hálynét szerzőt illeti, ki a kedves mesedarabot 
nagy szakértelemmel és türelemmel betanította. 
Ez utón is hálás köszönetét mond a Nőegylet 
úgy neki, mint a rendezésben közreműködött 
özv. Simon Ödönné, Losonczy Kálmánná és 
Dr. Mesterházy Ernőné úrnőknek, valamint az 
áldozatkész közönségnek, kinek felülflzetésével 
lehetséges volt, hogy 465 K tiszta jövedelmet 
lehetett a hadiárvák javára juttatni.

A nemesládonyi evang. leánygyüle
kezet a II. hadikölcsönből jegyzett 1500 
koronát, a nőegylet az I. hadikölcsönből 500, 
a III-ból 150 koronát (A nőegylet összes 
vagyona: 1306 81 K,) a hivek pedig az el
sőből 19.400, a másodikból 23.850, a harma
dikból 20'850 koronát, összesen 54.100 koro
nát jegyeztek. Itt említjük meg, hogy ezen 
leánygyülekezet iskolájában többek között a 
következő gyűjtések történtek : Gyermekvédő 
alapra 8'67 K, a tanítók árváinak 18'30 K, 
a „Tüdővész elleni Orsz. Ligá-“nak 20*30 K, 
a katonák részére karácsonyi szeretetadomány- 
ként 10*50 K. A hadi árvak számára most 
folyik a gyűjtés.

A lajoskomáromi ev. nőegylet 10 koro
nát adományozott vallásos iratoknak a kórhá
zakba küldésére Az iratokat Mosztarba kül
döttük, Szántó Róbert lelkész címére.

A tárnokréti-i evang. gyülekezet újévkor 
ismét meghozta a maga áldozatát a jótékonyság 
oltárára, amidőn a Vörös Keresztnek 360 
koronát s más jótékony célokra 557 koronát 
adott.

A nemeshanyi ev. gyűl. tagjainak szíves 
áldozatkészségéről tanúskodnak a következők: 
a háború kitörése után az itthonmaradtak csa
ládtagjainak segélyezésére 105 koronát, 110 
kgr. rozsot 60 kgr babot gyűjtöttek. A Vörös- 
kereszt részére 40 drb. uj törülközőt 20 drb. 
lepedőt 14 drb. alsónadrágot 12 drb. inget 
s nagyobb mennyiségű tépésnek valót, a rok

kant katonáknak 42 koronát adakoztak. A 
csabrendeki kórházban levő sebesülteknek több 
Ízben kenyeret, lisztet, zsírt, burgonyát aján
dékoztak. A kárpáti falvak felsegélyézésére 39 
koronát, a tanítók özvegyei és árvái részére 
18*04 koronát szedtek össze. Egyes tagok kü
lönféle jótékony célra nagyobb összeget is 
adtak. Az iskolás gyermekek a katonák kará
csonyfájára 6 koronát, majd ismét 7*26 koro
nát ajándékoztak. Az Isten áldása legyen a 
kegyes szivü adakozókon.

A kárpáti falvak segélyezésére adakoztak: 
Németh Gyula 6 K, Egyed Sándor 4 K, Egyed 
Pál, Egyed Elek, Háry Mihály, Vörös János 
3—3 K, Egyed Vincze, Egyed Gyula, Egyed 
Ernő, Egyed Dénes, ifj. Egyed Mihály, Kápti 
Gábor 2—2 K, id. Egyed Dénes, Tóth Sándor, 
Mestery Károly, Szőke Imre 1—1 K, Vörös 
Károly né 50 f, Berecz Lajosné 30 f, Németh 
Lajos 20 f. Összesen 39 K.

A bezi-i (Győr m.) ev. egyházközség 1915. 
évi „Aranykönyvé“-ből: Böröczki Mihály gaz
dálkodó a gyülekezet fentartási alapjára 500 
koronát adományozott. Oltárképre a konfir
mandus növendékek 61 K, id. Gősi Jánosné 
sz. Erdélyi Erzsébet 26 K, ifj. Gősi Jánosné 
sz. Boczor Maria 20 K, Banner Gusztáv és 
neje 20 K, Varga Mihályné szül. Szigeti Zsu- 
zsánna 4 K, Andrassy Katalin Győrből 4 K, 
N. N. 2 K, Boczor Mariska Győrből 1 K adtak. 
Németh Márionné sz. Németh Zsófia az oltárra 
14 szál, a csillárokba pedig 80 szál gyertyát 
ajándékozott. Vitézül küzdő katoná nk részére 
a következő meleg ruhákat küldötték el híve
ink: 15 hósapkát, 7 pár lábszárvédőt, 5 pár 
meleg kesztyűt, 11 pár érmelegítőt, 2 meleg 
alsóinget, 7 pár meleg kapcát, 1 mellest 4 
méter flanelt. Úgy a gvőri evang. szeretetház- 
ban, mint a Vörös-kereszt kórházban ápolt se
besült katonák részére ez évben is szívesen 
és szép mennyiségben ajándékoztak a hívek 
különféle élelmicikkeket Az egyházközségben 
rendezett offertoriumokból s gyűjtésekből a 
következő adományok küldettek e l: A hábo
rúban elesettek özvegyeinek és árváinak se
gélyezésére 26 K, rokkantak javára 20 K, a 
„Magyar Vörös-kereszt egyletének hadifog
lyok gyámolitására 33 50 K, az oroszok által 
elpusztított falvak felépítésére 50*10 K. Az 
egyházközség az egyházmegyei gyámintézettől 
80 K, a kerületi gyámintézettől pedig 200 K 
segélyt kapott. Istennek áldása legyen minden 
nemes szivü adakozón és adományaikon.

A borgátai evang. leányegyházköz
ség s a kebelében működő nőegylet anyagi 
erejehez mérten, a múlt évben is igyekezett 
részét kivenni, az itthomaradottak hazafias és 
emberbaráti munkájából. 1. Pünkösdi és ka
rácsonyi üzenetre a nőegylet 8 70 K adott.
2. Oroszok által feldúlt kárpáti falvak és evang. 
gyülekezetek segélyezésére 28 84 K gyűjtött.
3. Szeptember 16-án és december 22-én a 
jánosházai Vörös-kereszt kórház részére élel
miszer gyűjtést rendezett, szép eredménnyel.
4. Tanítók árvái javára 10 koronát adott. 5. 
Tüdőbeteg katonák részére, a tanuló gyerme
kek 7 K, karácsonyi ajándékra 514 K gyűj
töttek, azonkívül a csalángyűjtés munkájában 
is résztvettek. 6. Hadbavonult katonáink szá
mára 52*72 K értékben flanellt és pamutot 
szerzett be a nőegylet, melyből 16 drb. has

kötőt és 21 pár érmelegítőt készítettek a nő
egylet tagjai. E munkából szíves buzgósággal 
vették ki részüket: Somogyi Julcsa, Lina és 
Eszter, Varga Ida és Lidi, Szabó Károlyné, 
Tima Lóri, Gőce Lina, Czirlusz Józsefné, Sze
kér Istvánná és Szekér Lina, Bödecs Lina, K. 
Varga Lóri, Somogyi Lóri és Kiss Józsefné. 
7. Végül a harmadik hadi kölcsönre a nőegy
let 150 K jegyzett. Kisérje győzelem harcos 
katonáink fegyverét, az itthonmaradottakban 
pedig éledjen továbbra is a buzgóság szent 
tüze.

A nemespátrói ev. iskola tanulói a ka
tonák karácsonyára 9 34 K gyűjtöttek és kül
döttek fel a Hadsegélyző hivatalhoz. Az egy
házközségben pedig — a lelkész felhívására, — 
a csurgói Vörös kereszt kórház részére, kará
csonyi ajándékul élelmiszereket gyűjtöttek, 
70 korona értékben.

A magyarszombathelyi népes és buzgó 
gyülekezet söréből közöljük a következő ada
tokat: 1. A község, ev. iskolák és ev. nő- 
egy'et a katonák karácsonyára 261 koronát 
gyűjtött. 2. A gyülekezet jan. 6 án tartotta meg 
számadó közgyűlését A bevétel 8454*88 K, 
a kiadás 8286*66 K, pénztári marad. 168.22 
K. Segélyt kapott a gyülekezet, tandíjkárpótló 
államsegély címén 187 K, adócsökkentési ál
lamsegélyt 270 K, takarék magtarjától 100 
K, Luther alapjától 150 K. Különféle jótékony
célra : (külmisszió, gyámintézet rokkantak, a 
katonák özv. és árváinak, a kárpáti lalvak fel
építésére, a tanítók özvegyeinek s árváinak 
és hadi foglyoknak) kiadatott 215*34 K. Az 
Isten házára és az iskoláknak befolyt kegy. 
adomány 214 K. Gyülekezeti alapok: Luther 
alap (gyűl. fenntartó a) 5154 42 K, gyara
podott 220.63 K. Takarék magtár pénze 1514 34 
K, gabona állománya 6278 kgr. értéke 1918 40 
K, =  összes vagyona 3432*74 K, gyarapo
dott 131*61 K, Orgona alaptőkéje 563*77 K, 
gyámintézeti t : 14*70 K. A vasút által kisajátí
tott lelkészi föld értéke 689*55 K. Kántor tanítói 
föld értéke 346 73 K. Az isk. könyvtár gyarapítá
sára fordított 63*92 K. Adósság törlesztésre for
dított 1171*01 K. Saját alapjainak tartozik az 
uj tanítólak építéséből kifolyólag 2478*50 K, 
A III. hadi kölcsönre jegyzett 2100 K. Isten 
áldását kérjük a buzgó gyülekezetre és vezetőire.

Nőegyleti adományok. A zombori evan
gélikus Tabitha nőegylet felosztván évi jöve
delmét, 331 60 K-t jótékonycélra fordított és 
pedig bevonult katonák családtagjai részére 
adott 100 K, Hadsegélyző hivatalnak 26 K, 
Harangszó vallásos néplapnak 20 K, Torzsai 
konfirmandus otthonnak 20 K, Vak katonák
nak 20 K, Nemzeti áldozatkészség szobrára 
20 K, Uránia országos nővédőegyesületnek 
10 K, Magyar Vörös-kereszt egyletnek 10 K, 
Országos gyermekvédő ligának 5 K, Hohen
berg Zsófia gyermekvédelmi alapnak 5 K, Ref. 
jubileumi alapra 5 K, Aszódi leányegyháznak 
5 K, rozsnyói, rimaszombati, késmárki, békés
csabai, nyíregyházi, Selmecbányái, eperjesi, 
besztercebányai, pozsonyi és szarvasi főgim
náziumi tápintéznteknek szupplikáció helyett 
3—3 koronát. A többi évközben ment már 
templomokra s egyéb adományokra. Ezenkívül 
vallaserkölcsi kiadványokra 50 K, karácsony
fára 30 K, özvegyeknek 20 K-t adott 158 32 
koronát tőkésített.
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Itthonról.
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Rokkantak alkalmazása. A magyar kir. 
posta 300 rokkant katonát postaszolgálatra 
képeztet ki. Ez a szám később természetesen 
tetemesen emelkedni fog.

A szerbiai magyar és osztrák hadi
foglyok Marseilleben. A Sinai gőzös Sza- 
lonikiből Marseillebe érkezett. A hajó 15.000 
osztrák és magyar hadifoglyot hozott, kik 
Szerbiában kerültek fogságba.

A z o rszá g  dolgáról.
A képviselőház ülésén folytatták és be

fejezték a Pénzintézeti Központra vonatkozó 
tárgyalásokat. A kormány és az ellenzék meg
egyezése szerint visszaküldték a bizottsághoz, 
amely megfelelő módosításokkal fogja ellátni. 
Azután tárgyalták és elfogadták az iszlám val
lásról szóló törvénylavaslatot. Nagy érdeklő
dést keltett Polónyi Géza egy felszólalása 
Konrád vezérkari főnök nyilatkozatáról. Szmre- 
csányi György képviselő hosszú, adatokkal 
támogatott beszédben arról szólott, hogy a 
meghódított országokban mellőzik a magyart.

A n a g y v ilá g b ó l.
Angliában hosszas zavargás után elfo

gadta a parlament a kötelező honvédelmet. Az 
angolok persze megijedtek attól, hogy most 
már nemcsak francia, orosz, belga, szerb, olasz 
vérrel védik hazájukat, hanem még saját ma
guknak is fegyvert kell fogniok, hat tömege
sen nősülnek, mert a törvény csak a legény
emberek besorozásáról szól. A kormány azon
ban csak a régebben kötött házasságokat ismeri 
el felmentésképpen.

Robbanás egy amerikai puskapor
gyárban. A Dupont-íéle pusaapor-gyárban 
Carnevspointban robbanás történt, amely hat 
munkást megölt és sokat megsebesített. A 
gyárban 15.000 munkás dolgozott éjjel nap
pal füst nélkül való puskapor és pikrinsav 
előállításán A robbanás okát nem lehetett 
megállapítani.

Európa-amerikai utasforgalom. A le
folyt év első tizenegy hónapjában Európa és 
az Egyesült-Államok között, mind a két irány
ban, 1,395.985 utassal kevesebbet szállították, 
mint az előző esztendő megfelelő időszakában. 
1915 (1914) január-november hónapokban az 
az utasforgalom a következő volt:

Az Egyesült-Államok felé:
I. osztály . 18.947 (88 631)

IL , . 63.623 (223.732)
III. . . 114.167 (620.540)
Az apadás 1914 gyei szemben tehát 746.166
Európa felé:

I. osztály . 17.164 (82.023)
II. , . 43.643 (116 484)

III. . 224.365 (451.308)
Vonat-rablás Amerikában. Myles, chi- 

huchuai angol konzul az itteni konzulnak azt 
táviratozta. hogy mexikói rablók ’7 személyt, 
mint hiszik, mind amerikai, Chihuchuatól nyu
gatra 15 mértföldnyire kihurcoltak a vonatból, 
majd valamennyit kiraboltak és agyonlőtték.

Japánország Uj gőzösei. Japánország 
a háború ideje alatt 23 uj gőzöst állított be 
az Amerikával való kereskedelmi hajózás szol
gálatába. Most 46 japán gőzös közlekedik, 
úgy, hogy az amerikai lobogó úgyszólván ki
szorult

Forradalmi sztrájk amerikai gyártele
pen. Oh o allam eg\ik kerületének, Mahonmg- 
nak alőhelyén, East-Youngstown városában for

radalmi sztrájk keletkezett. A külső városok
ban, valamint a környéken hatalmas acélgyá
rak működnek, amelyekben most természete
sen lövőszert qs egyéb hadianyagot gyártanak. 
Itt keletkezett a sztrájk, amely nyílt lázadássá 
vált. A sztrájkolok hat épületcsoportot fel
gyújtottak és kifosztottak. Három ember meg
halt, tizenkilenc megsebesült. A gyár-vezetőség 
fölgyujtotta a szomszédos városrészekbe vezető 
hidat, hogy a munkások forrongása oda is át 
ne terjedjen. A segítségül hivott csapatok csak 
másnap érkeztek meg. A munkások hatalmukba 
kerítettek 500 font puskaport, fölrobbantottak 
több épületet és már-már a lakások elpusztí
tásához fogtak. Közben azonban segítségül 
érkezett három ezred, amely megszállotta egész 
East Youngstownt, valamint a külső városokat 
is. A munkások közül, akik még másnap is 
zavarogtak, igen sokat letartóztattak. Az első 
napon okozott kárt összesen hat millió koro
nára becsülik.

Az olaszok eddig hatvan táborno
kot csaptak el. A háború kitörése óta hat
van olasz tábornok vált meg a nyilvánosság 
számára ismeretlen okból az olasz hadseregtől.

Bombamerénylet a japán miniszter- 
elnök ellen. Egy ember két bombát dobott 
Okuma miniszterelnök gépkocsijára. A minisz
terelnök sértetlen maradt.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 799 22 korona.

G. F. Tárnokréti 1 K, Jeszenczki Gyula 
ev. leik Csővár 2 K, Egyed Kálmán Bodorfa 

j 50 f, id. Szebik György Lébény 2 K. özv. 
Reizinger Jozsefné Lébeny 1 K, ifj. Németh 
Sándorné Lébény 2 K, Molnár Gábor Lébény 
1 50 K, Pere Pál Lébény 2 K, Bolla Janosné 
Pápa 40 f, Ajkay István Répcelak 30 f. 

összesen: 811 92 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Ev. egyházközség Felsőőr 15 K, id. Hemri 
József Zalaistvánd Csügödi Mihály és neje 
Lukácsháza 10—10 K, Tomasek Istvánná 
Csütörtök, Vinkler Sándorné Ménfő, Borbély 
Sándorné Ménfő, Éder Pálné Ménfő, Balics 
Istvánná Ménfő, Vinkler Jánosné Ménfő 2—2 K, 
Szalai Mihályné Zalavég Horváth József 
Nagykapornak 1 — 1 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Csügödi Mihály és neje Lukacshiza 10 K, 
Ev. egyházközség Felsőőr 7 50 K, Kiss Dénes 
és neje Takácsi, özv. Szmilkó Jozsefné La- 
joskomárom 2—2 K.

Vak katonák részére befolyt: Wande
rer Márton Lajoskomárom 10 K. Ev. egyház 
község Felsőőr 7'50 K, Tutcsmi Pál Szek- 
szárd. id. Tibola Istvánná Zalaistvánd 3—3 K, 
Szalai Mihályné Zalavég, Forintos Zsigmond 
Zalaistvánd 2—2 K.

Ki tud róla?
Pénzes József a 18. honv. gyal. 

ezr. 3. tábori század 1. szakasz őr
vezetője március 22 én állítólag orosz 
fogságba jutott. Aki tud róla, küldjön 
értesítést e címre: Pénzes Jozsefné, 
Kemeneshőgyész, Vasm.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

Utravaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára VásZOQkíüttn I kor. 20 fill.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

Január 27-óre ezt olvassuk:
Ne félj, mert megváltottalak; neve

den hívtalak téged, enyém vagy. Ezs. 
43, 1.

A te megváltott híved vagyok, én Istenem; 
add, hogy ez legyen az én vigasztalásom, de 
erősíts, hogy ezt bizonyítsa egesz életem is.

Ha Isten velem van, ki lehet ellenem ? Ha 
ő az én oltalmam, nem ér veszedelem. Ha 
Krisztus én Megváltóm, ha Istenem szeret: 
ellenségim hadatól megvédnek engemet. (352,1.) 

Róm. 5, 1 —11.
Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra! 
Küldjük a táborba!

Pályázat.
A b a k o n y b á n k i  ág. hitv. ev. 

egyházközség iskolájához helyettes 
tanítót keres. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők és nyugdíjasok. 
Fizetése havonként 80 korona. Mel
lékes 40 kor. (instrukció). Ha a róm. 
kath. vallasuak tanítását is vállalja, 
azoktól szintén 80 korona. Összesen 
200 korona s két szoba, konyhából 
álló szabad lakás. Aki a kántori te
endőkben járatos, előnyben részesül. 
Az állást januar 16 án kell elfoglalni.

Pályázati kervénvek alulírott iskola
széki elnökhöz Magyarszombathely 
küldendők.

Molnár Ouula
ev. lekész, isk. széki elnök.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban ninoa,
H iányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten nem lel bajlékot.

Jan. 23 vasárnap, Máthé 5, 21—26.
„ 24. hétfő, „ 18, 15—20.
* 25. kedd, „ 18, 21—35.
„ 26. szerda, I. Mózes 50, 15—26.
„ 27. csütört., Mathé 5, 43 — 48.
„ 28. péntek, I. Sám 24, 1—13.
„ 29. szombat, Ap. csel. 7, 54—59.

Nyomatott Welliicb Béta villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



VI. év fo lyam . I9l6. ja n u á r  30 . 29-ik  szá m .

A háború tartam a alatt megjelenik minden vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  36  szám ra  közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

VALLÁSOS NÉPLAP.

TARTALOM: G y ö rik  G y ö r g y :  Lombhullás. (Vers.) — Az igazi emlék. — C site  K á r o ly :  A jó Isten kifolyamodta. (Elbeszélés.) 
Kapi B é la :  A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Tanítók árváiért. — A szibériai fogolytáborokból. — A világháború eseményei. —

Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

L o m b h u l l á s .
Beléfogózva a leggyöngébb szélbe, 
Forgolódva eszméletlenül ;
Hova mentek? Az ágról lelebbenve, 
Zizeregve, —  vagy nesztelenül.
Hova szállótok? Miként a havazás.

Lelkem is ott já r mostan közöttetek, 
Édes ábrándokba veszetten.
Elnézem sápadt, vértelen szinetek,
A naptakaró őszi ködben. [hullás
Száz, meg száz tavasznál, szebb a lomb-

Hova mentek? És hol takarjátok be, 
Sápadt testetekkel a fö ldet?
Itt közel-e, vagy messze idegenbe, 
Növesztitek jövőre a fö lde t?
Hol virrasztótok mély tiszta magányban?

Szeretnék elmenni én is veletek. 
Gyönyörű szép halálotokba 
Mert érzem, hogy ottan már nem szenve- 
Ottan, öröm vegyül a d a lb a ... [dek, 
Messze, messze az örök hazában.

Sóhajtó uszályu boldogtalanság,
Kiséri itt minden léptemet.
—  Napról-napra busább, árvább lesz az 
Hova mentek? Holtszinü levelek I [á g ...  
Sugártalan, ködös őszi délután,
Vágyom ; az eltűnt virágillat után.

GYÖRIK GYÖRGY.

A z ig a z i  e m lék .
Mivel örökítsük meg azok emlékét, 

kik a harctéren, hazánkért való ne
héz küzdelemben, hősi halált haltak ?

Valahol láttam egy emlékképet. 
Magános fa áll a messze pusztán, 
ágai fáradtan hajolnak alá s szelíden 
ráborulnak egy elhagyott, fakeresztes 
sirhalomra. A fakereszten huszár
csákó, a sirhalmon kettétört huszár
kard. A kartonlap felső részén babér
koszorús hely van készítve az elesett 
hős arcképe számára.

Ez a család emléke. Ilyen vagy 
olyan alakban elkészítteti minden csa
lád, felfüggeszti a falra, hogy szem 
előtt legyen, hogy mindenki láthassa 
azt a kedvest, kit már ezután úgy 
is csak képen láthatnak.

Az is bizonyos, hogy az egyes 
gyülekezetek és községek egyébként 
is gondoskodni fognak hőseink em
lékének megörökítéséről. Talán nem 
is lesz község vagy gyülekezet széles 
Magyarországon, mely ne állítana 
emlékkövet, ne vésetne márvány em
léktáblát hős fiainak emlékére. Biz
tosan rákerül erre az emlékre azok 
neve, kiket a hazaszeretet elvitt a

lövészárok mélyére, az öldöklő csata* 
tüzbe, tenger szenvedésbe, talán se
besülésbe, talán halálba. És ez na
gyon helyesen lesz igy I Méltó dolog, 
hogy hőseink emléke megörökitessék 
s örök időkre hirdesse az utánunk 
következő nemzedéknek a hazasze
retet dicső példáit I

Dacára annak, hogy mindezt szép
nek, jónak tartom, mégis nemcsak 
küíön-külön, hanem együttesen is 
elégtelennek tartom az ilyen emlék 
megörökítést. Úgy érzem, hogy az a 
szegény asszony találja meg az igazi 
emléket, ki összekuporgatott fillérjeit 
elviszi gyülekezetének szeretet-oltárára 
s kegyes, jótékony alapítvánnyal örö
kíti meg elhalt hősének nevét. Ez 
az igazi emlék. Nem hideg, nem 
múló, nem holt, hanem meleg, örök
kévaló, élő és éltető. A szeretet köny
vébe jegyzi annak emlékét, akit sze
retett. Es az a néhány száz korona, 
amit a nemes célra felajánl, minden 
esztendőben dolgozik a szeretet szol
gálatában. Kamataival könnyeket tö
rölhetünk, sóhajtást némíthatunk. 
Esztendőről-esztendőre segíthetjük a 
háború rokkantjait, özvegyeit és ár
váit. És amikor ezt tesszük, ugyan-
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akkor megújítjuk annak az Istenhez 
költözött léleknek az emlékezetét, 
mely ugyanezen nagy eszmékért küz
dött, szenvedett és meghalt.

Csak hadd kerüljön a szobák falára 
a szép, megható rajzu családi emlék
kép. Csak hadd épüljön a községek 
terére a szép emlékoszlop. Szobrász 
vésője hadd feszüljön neki a márvány
tömbnek, hadd készüljön templomok, 
iskolák falára a hősök emléket meg
őrző márvanylap.

De ugyanakkor létesítsen minden 
gyászba borult család egy egy jóté
kony, gyülekezeti alapítványt elesett, 
hős kedvese emlékére. így marad 
fenn neve, így lesz halála után is 
szeretetben munkás az ő áldott em
lékezete I

A jó Isten kifolyamodta.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Eszter néni már egy óra óta a 
jegyzői iroda előtt őgyelgett szívszo
rongva. Nem volt annyi bátorsága, 
hogy bekopogtasson az irodába, noha 
igen nyugtalankodott már a kötényé
ből kikandikáló, ajándékul hozott 
tyukocskája.

Végre Kerős elhatározással megke- 
ményitétte Eszter néni a felénk szívét 
s közvetlen az ajtó elé húzódott. Ép’ 
akkor felnyílt az ajtó, az öreg Gogán 
György, dörgösi biró lépett ki rajta, 
hangos bucsuzkodással. Kicsiny híján 
múlt, hogy az előre bukó fejeiket 
nem koccantották össze.

— Hohó, Eszter hugocskám, vi
gyázzunk, mert egyikünk feje sem 
kalapács!. . .  No, csak menj be az 
irodába. A jegyző ur már úgyis vár: 
tyuk-pecsenyet szeretne enni, — 
biztatta Gogán biró, huncutkodva, 
mire beköszöntött Eszter néni erős 
szívdobogással az irodába s remegő 
lábakkal állt meg az ajtónál.

— Isten hozta, húgom asszonyt! No, 
üljön le az öreg divánra, jó ülés esik 
rajta! — fogadta Boldog Pál kör
jegyző szívélyesen s tréfálkozva kér
dezte tőle:

— Mondja, kedves húgom asszony, 
miben lehetek szolgálatára ? Tán a 
tyukocskájának van valami baja ?

— Oh, kezét csókolom, galambom 
jegyző ur, nincs ennek a kis jószág
nak semmi baja. Olyan egészséges, 
mint a makk, — mondta Eszter néni, 
mialatt szeretettel simogatta kender
magos tyúkja búbos fejecskéjét.

— Úgy ? . .  tán akkor valami pa
nasz van rá? Nem szolgál az isten
adta elég tojással?

— Oh, édes jegyző uram, meg
verne a jó Isten, ha panasszal illet
ném ezt a kis hasznos állatot, mikor 
olyan sok szép tojással szolgált már. 
Hanem más nagy panaszom van ne
kem : tán úgy is tudja, galambom 
jegyző ur, hogy elvitték az én egyet
len magzatomat, fiamat a szörnyű 
háborúba I

— Tudom, húgom asszony, tudom. 
Dehát közös a sorsunk: az én fiaimat 
is elvitték, azaz kettőnek menni kel
lett, a legMsebbik fiam pedig önként 
ment el. És biz’ elvitték másokét is, 
szegényét, gazdagét egyaránt, akik 
csak odavalók.

— Igaz, igaz, elvitték mindenki 
gyermekét, aki csak odavaló. Elég 
nagy szüvfájdalom ez minden szülő
nek, de tán senkinek sem okoztak 
olyan nagy bú ánatot, fájdalmat, mint 
az én szegény, árva anyai szüvem- 
nek! — fakadt Eszter néni hangos 
zokogásra.

— Persze, úgy van: mindenki a 
saját fajdalmát érzi legjobban, dehát, 
kedves húgom asszony, ebbe már 
bele kell nyugodnunk. Az egyes em
berek sorsa, köztük a mi sorsunk és 
fájdalmunk is most mellékes, mert 
az édes szülő hazánk sorsáért, fenn
maradásáért folyik élet halál harc.

— Jaj, én nem tudok bele nyu
godni 1 Nem nyughatok bele, mert az 
egyetlen fiamon kívül nincs senkim 
a világon: sem apám, sem anyám, 
sem testvérem. És nincs egy hant 
földem, birtokom, amiből éljek 1 Azért 
azt hiszem, megindulna a jóságos 
király szüve is rajtam, hazaeresztené 
az én szegény fiamat, ha szíveskedne 
édes jegyző ur nevemben egy szép 
folyamodást hozzá imi.

— Nem lehet, szegény asszony 1 
Nincs most az ily folyamodásnak 
helye, sem értelme.

— Nem lehet folyamodni ?! — 
szólt Eszter néni mélységes fajdalom
mal, csalódással.

— Bizony, sehogy se lehet most 
a fiát kifolyamodni. Különben gondos
kodik máskép az állam a szegény 
özvegyekről: ad hadi segélyt, tudni
illik azoknak, akiknek kenyér-kereső
jük volt a hadba vonult fiuk. E en 
a réven kigyelmed is kaphat segélyt, 
s gondom lesz rá, hogy bizonyosan 
kapjon, — biztatta Boldog Pál.

— Köszönöm, leiköm jegyző ur 
a szíves jóakaratát, de hioa van a 
dologban: nem kaphatok én aképp 
segélyt, mert az igazat megvallva, 
nekem nem keresett eddig a fiam. 
Jó gyerek vót egyébként, nem mond
hatok rá semmi rosszat, de mint a

féle gaballér legény, minden keresetét 
magára kötötte, csak magát csinosé- 
totta vele. j

— Úgy ? 1 No, azért nem baj, ki
csináljuk, hogy mégis kapjon egy kis 
segélyt. El kel az kigyelmednek.

— Oh, szíveskedjék mégis inkább 
csak kifolyamodni valahogy a firmát, 
hogy ne kelljen szegénynek az irtózatos 
háborúban annyit szenvedni. Okos 
ember a galambom jegyző ur, ki 
tudja találni a módját, hogyan lehet
séges az . . .

Boldog Pál nem válaszolhatott 
azonnal Eszter néni megújított kérel
mére, mert a postai levélkézbesitő 
köszöntött be az irodába egy cso
magnyi hivatalos levéllel.

— Haj, szegény asszony, nem fo
lyamodhatunk mi már a kigyelmed 
fiáért 1 Most jött az irás róla, hogy 
valaki kifolyamodta már, hogy ne 
kelljen szegénynek annyit szenvedni 
a borzalmas háborúban, irtózatos 
fagyban hóviharban I — szólt Boldog 
Pál mélységes meghatottsággal, amint 
ehávozott a levélhordó s e’o vasta 
az egyik most érkezett hivatalos érte
sítést.

— Oh, édes Jézusom, mily sze
rencse s öröm ez nekem! Vájjon ki 
volt az a jó lélek, aki kifolyamodta ? -
— szólt Eszter néni nagy örömmel.

— Szegény asszony I vigasztalja 
meg kigyelmedet az, aki kifolyamodta, 
azaz megváltotta fiát a szenvedések
től : a mindenek legjobb lelke, az ir
galmas Mennyei A tyánk... é s .. .  
mi ez ? 1 — ugrott fel az öreg jegyző 
rémülten ültéből, amint egy másik 
levélbe pillantott.

— Az enyémet is, a legkisebbiket, 
a legjobbikát kifolyamodta az U r! — 
csordult ki a könnye Boldog Palnak.
S tán hangosan fel is zokogott volna 
mélységes fájdalmában, akárcsak a 
másik, az édesanya, ha az ajándékul 
hozott tyukocska nem szabadult volna 
ki ugyanakkor Eszter néni öléből, 
mely ijedt kotkodácsolással repült a 
nagy tükörablaknak s kétségbeesetten 
verdeste szárnyaival az ablaküveget.

— Jaj, te oktondi jószág, kitöröd 
a drága ablakot 1 — rohant Eszter 
néni újabb rémülettel a tyúkja után 
s az ő zokogását is megakasztotta 
egy percre az állatjának illeden visel
kedése.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja-
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A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapl Béla. 

Tizenharmadik fejezet.

Andris levelet irt.
Folyt. 28.

Hasztalan volt Szabóné minden 
húzódása, át kellett menni Farka- 
sékhoz. Maga Farkas Tamás vezeti 
a karjába karolva s a szobában Teréz 
asszony készíti el számára a nagy 
karosszéket, még a rojtos selyem
kendőt is hátára teríti.

— Ne fázzék nálunk, édes szom
széd asszony.

Jaj, dehogy is fázik I Inkább olyan 
meleg érzés járja át szívét, hogy 
szeme is minduntalan könnybe labad.

Mikor Farkas Gergely rájuk njitja 
az ajtót, megdöbbenve áll meg a 
küszöbön. Ébren van, vagy álmodik ? 
Szabóné ül ott a karos-székben ? 
Azóta, hogy kikosarazta, alig látta 
ilyen közelről. Ejnye, ejnye, hogyan 
lehervadt. Arca ráncos, homloka re
dős, haja megritkult, megőszült. Csak 
roncsa maradt a réginek. De akár
mennyire meg legyen lepetve, Farkas 
Gergely van annyira finom ember, 
hogy ne mutassa lelke háborgását.

► Különben is könnyen elpalástolhatja 
zavarát, mert Tamás, meg a felesége 
szóhoz sem engedik jutni. Egyszerre 
beszél mind a kettő s kisebb gond
juk is nagyobb annál, hogy Gergely 
úr arcáról a megbotránkozást leol
vassák. Csak egy figyel mindenre: 
Farkas Ilonka. Figyeli az apját, de 
azt is észreveszi, hogy Szabóné fél
refordítja a fejét s összeszorított 
ajakkal földre szegezi tekintetét. Far
kas Gergely pár percig időzik, azután 
elbúcsúzik. Azt mondja: még a tisz
telendő úrnál van dolga.

Útközben különös gondolatok cik
káztak át lelkén. Hiszen máskor is, 
többször is felébredtek benne ezek 
a pörlekedő, ítélkező gondolatok, de 
talán még sohase annyira, mint ép
pen most. Jó utón járt e, nincsen-e 
életében valami botlás goromba, jó
vátehetetlen tévedés? Nem-e hazugság 
az az egész, amire munkáját, életét, 
embertársaihoz való viszonyát felépí
tette ? Az egyik ház ereszéről egy 
darab vakolat-törmelék koppant lába

elé. összerázkódott. Szíve olyan 
hangosan dobogott, hogy minden 
dobbanását egészen a nyakáig felérezte. 
Pedig csak egy kis vakolat volt. Ha 
egy darab tégla, vagy egy méteres 
párkányzat hull le s véletlenül éppen 
az ő fejére zuhanik, akkor végzett. 
Milyen különöst A Balázs Péter 
házfalánál, éppen a kettős ákácnál 
kellene meghúzni a vonalat: innen 
felől még az élet van, túlnan már 
a halál. És még azon túl ? Tovább 
üzte-füzte a gondolatát. Hát ott a 
Hajnal Ferenc portájánál ugyan mi 
várna rá, ha a halál után is egyenes 
vonalban mehetne tovább ? Hirtelen 
cövekbe verődik a lába. Leveszi ka
lapját s végigtörli izzadt homlokát. 
Bizony halál után Ítélet lesz, nincsen 
máskép. De mit rejt majd számára 
az ítélet? A földön csak eligazgatja 
az ember egy kis ügyeskedéssel a 
maga dolgát, sánta érzésre kerít 
finom pantallót, szemet szúró rut 
foltra selyem pántlikát. Elkövet ezt- 
azt, azután keres mentséget, magya
rázatot s ha mást nem, lega’abb a látsza
tot igyekezik megmenteni. Hanem majd 
oda fenn 1. . .  Hogyan disputálja el 
az Isten itélőszéke előtt az igazságot ? 
Hogyan feketíti be a szorgalmasan 
dolgozgató polgárokat? Hogyan szé- 
pítgeti jóra a nemes pártiak hatalom
féltését, gyűlölködő féltékenységét ? 
Hogy lesz minden, ha Isten előtt áll ?

Elnevette magát. Eh, milyen bo
lond az ember. Vakolat törmelék 
pottyanik lába elé s egyszerre ilyen 
rettenetesen komoly gondolatokkal 
gyötri lelkét. Pedig hol van még a 
halál! Biztos, hogy nem leselkedik 
Balázs Péter kertkerítésénél, hanem 
talán még valahol fenn bujdokol a 
sötét fenyvesben, ahonnan panaszos, 
hideg szél süvít alá éjszakánként.

De azért a gondolat mégsem en
gedi pihenni. A kapaszkodónál meg
áll egv szusszantásra. Eszébe jut 
öreg Nagy András szava (ma sem 
tudja, példálózott-e a falu prófétája, 
vagy pedig csak beszélt ?): — mindig 
nehéz odajutni, ahol Istent igazán 
imádják I. . .

A tisztelendő és tanító úr éppen 
együtt dolgoznak. Léniázott, rubrikás 
ívekre hajolva imák egy nagy könyvbe. 
Mikor egy pillanatra megáll a küszö

bön, éppen azt mondja a tisztelendő 
úr: — hát hiába 1 nincs több fogat 
tizenkettőnél s a munkáskar is felére 
apadt.

Farkas Gergely tele van panasszal. 
Eddig csak elvesződtek valahogy, de 
most három cselédjét vitték el egy
szerre. Nincs tekintettel a törvény 
semmire I Viszi, ahol talál, se kérdez, 
se felel, elrekvirál gabonát, embert, 
lovat, szekeret. De hát mit ér a föld, 
ha nem tudjuk bevetni ? Mit ér a 
gabona, ha nem szabad félrerakos
gatni ?

A tisztelendő úr türelmesen hall
gatja a végemehetetlen panaszkodást, 
azután csöndesen int kezével.

— Hát bizony, ez lehet nehéz, 
kellemetlen dolog, hanem azért mégis 
így van ez helyesen. Most az egyes 
ember semmivé zsugorodik s a haza, 
a nemzet nagy érdekei lépnek elő
térbe. Mindegyikünknek áldozatot kell 
hozni. És mondja meg Farkas Ger
gely uram jó lelkiismerettel: kicsoda 
hozott nagyobb áldozatot, az a sze
gény gazdaember, aki családját, adós
ságra vásárolt kicsiny gazdaságát, 
mindenét otthagyta, vagy pedig Far
kas Gergely uram, ki élvezi gazda
ságát, nyugodt boldogságát, csak 
éppen hogy egy kis cseléd nehézség
gel küzkölődik ?

Nem tetszik Farkas Gergelynek a 
beszéd, de mit tegyen, hallgatja tü
relmesen. Egy-egy szót azért közbe 
dob:

— No, azért rajtunk is van elég, 
talán több a kellemetlenségnél!.. .

— Ne gondolja, — folytatja lassú, 
meggondolt hangon a lelkész, — 
csak az a baj, hogy maguk csak a 
maguk számára élnek s egyikük se 
néz át a szomszéd portájára, vájjon 
nem segíthetne-e valamelyest. így 
azután meglett emberek élik a régi 
kényelmüket, más meg az égetőn 
szükséges munkát se tudja elvégezni. 
Vegyenek példát a zsellér családoktól. 
Azok úgy dolgoznak egymásért, 
mintha egy család gyerekei lennének. 
Az igaz, hogy gyerek, asszony egy
formán munkában áll.

— Nezze csak, — folytatja a lel
kész s felvesz az asztalról egy hosz- 
szúkás papiroslapot, — mikor össze
írtuk. hogy kinek mennyi hold földre,

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez
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mennyi munkaereje van, ez mind 
magától ajánlkozott a munkára. Be
osztottuk őket s megy minden rend
jén. Nem is lesz parlagon heverő 
föld 1. . .

— De sok nemes porta padlásáról 
úgy kellett finánccal lecsalogatni az 
eldugdosott gabonát. Szégyen bíz az ! 
Tűzben ég az arcom, ha rágondolok. 
Miért rejtegetik el ? Arra való ez a 
szenvedéses idő, hogy üzérkedjünk 
a nemzet nyomorúságából ? Hát arra 
nem gondolnak, hogy az eldugdosott 
gabonával kevesebb kenyér jut a 
lövészárokban harcoló gyerekünknek ? 
Annak talán nincs betevő falatja, 
itthon meg egymás mellé állitgatják 
a gabonás zsákokat!. . .

— Csak nyolcán voltak ilyenek, 
veti közbe szelíden Farkas Gergely.

De a lelkész szava elé nem tud 
zsilipet vetni. Békés, türelmes, jó 
ember, de ha a benső hév elfogja, 
akkor kicsap a szokott medréből s 
legázolja az útjában állókat. Most is 
haragosan rázza fejét s csontos ke
zével izgatottan hadonáz:

— Ne úgy mondja, hogy csak 
nyolcán voltak I. . .  Szégyenünk, gya
lázatunk, hogy nyolcán vállalkoztak 
ilyen szomorú, hazaáruló munkára. 
Községünknek is szégyen 1.. .  De 
mikor adni kellene, ruhát, ágyneműt, 
pénzt, akkor keveset se láttam közülök. 
Akkor eltűntek, akkor egyszerűen nem 
voltak I. . .  Igaz, azóta sokan hozzánk 
tértek s már csak kevesen dacoskod
nak önfejűén.

Farkas Gergely azt hiszi, most 
megérkeztek ahoz a témához, ahol 
az ő részükön van az igazság. Egy 
kicsit indulatosan vágja oda:

— Annak is a zsellérek okai I Mi
ért foglalták le maguk számára az 
adakozást!.. .

— Lefoglalták! veti közbe a lel
kész. Hát a nemesi pártiak ki vannak 
zárva a kötelességteljesítésből, ha a 
paraszti pártiak is akarják teljesíteni 
kötelességüket ? Hát a hazaszeretetet 
is olyannak gondolja Farkas Gergely 
uram, mint a templom-padokat, hogy 
a szegényeket hátra lehet szorítani 
a fal mellé ? Nem ! ott mindnyájunk
nak elől kell lennünk, egészen elől, 
egy sorban I. . .

A lelkész szava forrón zúg, mint 
nyári napsütéskor a napsugár-kéve. 
Arca kigyullad, keze megremeg. Egy
szerre feláll, odalép Farkas Gergely 
elé s vállára teszi kezét:

— Hát jöjjön, hadd mondjam meg 
éppen kegyelmednek, Farkas Gergely 
uram, hogy nincsen ez a dolog így 
rendben. Nem vezet ez jóra! Lássa

fáj nekem, hogy a háború borzalma 
nagyrészt mindenkit Isten útjára té
rített. csak a nemesi pártiak kötőz- 
ködtek bele régi gyűlölködésükbe. 
Nagy felelősség nyugszik Farkas Ger
gely uram vállán is. Jól tudja, hogy 
utána sokan indulnak. De tudja-e 
azt is, hogy a vezető ember nemcsak 
magáról felel, hanem sok száz em
berről. Hány elbizakodott, közönyös, 
még most is gyűlölködő, szeretetlen 
lélek kapaszkodik majd a maga bű
nös lelkebe, Gergely uram ?. . .  Hány 
lélek, hány az utolsó Ítéleten ?. ..

így hangzott a pap beszéde. Amint 
átszellemült arca előrehajolt, hogy a 
széken ülő Farkas Gergely arcába 
belétekintsen, a képes biblia Krisztus 
képe jutott eszébe, az hajolt le ilyen 
formán a föld porában vergődő bű
nöshöz, az egyik karjával átölelte a 
zokogó megtérőt, a másikkal meg 
előre mutatott, amerre vezetni akarja. 
Ráemelte a papra tekintetét. Valami 
ügyes mondaton gondolkodott, amivel 
kibujhatik a kellemetlen helyzetből, 
mikor egyszercsak hirtelen a vakolat
törmelék hullása jut eszébe. Ejnye, 
hát nem ugyanazt mondja a lelkész 
is ?. . .  Halál, Ítélet, felelősség 1. . .  
Mintha hideg, téli szél süvítene feléje 
s zuzmarás ködfelhőt csapdosna 
leikébe. Elfojtotta ajkán a szót s 
lassan felállt.

— Túlbecsüli, tisztelendő uram a 
bűnömet, meg az emberekre való 
befolyásomat is. De mivelhogy igaz
ság biztosan van a kemény szóban, 
itt a kezem hajlandóságom jeléül, 
hogy minden jóban segítsége akarok 
lenni tisztelendő uramnak. Csak 
mondja meg, mit tegyek ?

A lelkész örömmel ragadja meg a 
feléje nyújtott kezet.

— így már szeretem, igy már 
rendben leszünk! Hogy mit csináljon ? 
Hát semmit Farkas Gergely uram, 
csak azt, amit mi csinálunk: vegyen 
részt dolgozásunkban, segítő mun
kánkban, segítsen nekünk jó tanács
csal, munkaerővel, gabonával, pénz
zel. szívvel, szeretettel...

— Megpróbálom, — mondja kis 
gondolkodás után Farkas Gergely.

— Meglássa, a többiek is mind 
maga után jönnek, — biztatja a 
lelkész.

Az ajtón csöndesen kopogtat va
laki. Csoszogás, köhécselés után újra 
megkoccanik az ajtó. Galambosné 
szelíd jóestéttel belép a szobába.

— Na, Galambosné, mi dologban 
jön ?

— A segélyem dolgában, tiszte
lendő úr.

— Megjött már a válasz. Addig 
is, míg a nyugdíjat megállapítják, 
megkapja az eddigi segélyt. Hát csak 
ne aggódjék, Galambosné. Jó az Isten, 
majd megsegíti. Látja a jó emberek 
se hagyják magára. Bojtos Balázsék- 
hoz egy heti munkára hívják, a kis 
gyereket ezalatt elvállalja a borzas
hegyi Tóth anyja, hát csak vigye 
el hozzá, jó helye lesz ott.

Galambosné hálálkodva hallgatja 
a szót. De tekintete zavartan fut ide 
s tova, végre Farkas Gergely felé 
emeli fejét:

— Nagyuram, fel . . .
Farkas Gergely ijedten vág közbe, 

szinte kiérzik hangjából a félelem, 
hogy nem tudja elég gyorsan elhall
gattatni az asszonyt:

— Jól van, jó! 1. .. Hát felvitte. .  . 
Na, jól van, majd intézkedem 1.. .

Alig, hogy az asszony kilépett  ̂
Farkas Gergely ajánlja magát. Elmegy 
Gondolatok, csodálatos érzések rajoz- 
zák be lelkét. Egyszerre csak megáll : 
ejnye, azt meg elfelejtettem megkér
dezni, amiért tulajdonképpen felmen
tem 1. . .  Amint odaérkezik Balázs 
Péter házához, nem is veszi észre, 
hogy most fordítva teszi meg az útat, 
átlép a vonalon s a halá ból vissza
tér az életre. Felnéz a tetőpárkány- 
zatra de csak a csillagos égre esik 
tekintete.

Otthon már várták. Azaz csak any- 
nyiban várták, hogy terítve volt az 
asztal. Ilonka csöndes jóestéttel üd
vözölte, de nem kelt föl, nem is sie
tett eléje. Utóbbi időben nagyon el- 
hidegedett köztük a viszony. Sokat 
zaklatta a lányt, de az semmiképpen 
sem akart szerelméről lemondani. 
Pedig lett volna vállalkozó a vigasz
talásra. Különösen két úri birtokos 
forgolódott Ilonka körül szorgalmasan. 
Farkas Gergely is tolta a szekerüket, 
de hárman se mentek semmire.

— Pedig mi is vagyunk olyan le
gények, mint más, — mondta flty- 
málkodva az egyik.

— Na, ha vannak, akkor csak 
menjenek ki a löveszárokba, — fe
lelt Ilonka, — mert most minden jó- 
ravaló ember ott van 1

Nem is jöttek többet Andrásfalvára.
Ilonkát az apja titokban űzött uzso

ráskodása is elkedvetlenítette. Azaz, 
tulajdonképpen nem is volt ő olyan 
állandó uzsorás, hanem csak úgy 
néha, mikor nagyon megfájult vala
mire a foga. Egy-egy ház, egy-egy 
szép telek ilyenformán csúszott az 
ősi telek mellé.

Ilonka az asztalnál ülve egy könyv
ben lapozgat. Szeme vörös, arcán
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sírás nyoma látszik. Az apja ránéz. 
Ejnye, hát ezt mi lelte ? Ä Szabó 
János dicsősége napján is pityereg?

Egy ideig csönd van. Azután meg
szólal a lány, de fejét nem emeli fel 
a könyvből:

— Galambosné kereste édesapámat.
— Ejnye igaz! El is felejtkeztem 

róla. Elhozta a pénzt?...
A leány a lejét rázza. Megremeg 

a szája széle, szemét befutja a könny, 
egyszerre csak megrázza az elfojtott, 
keserves sírás.

— Nem, nem hozta meg ! . . .  A 
Bimbót vezette föl, bekötötte..  .

— A Bimbót ?. . .
Egy percig értetlenül néz maga 

elé. De azután hirtelen elröppen lei
kéről az öröm, mintha a lánya könnye 
szívére hullna s tüzes mardosással 
égetné. Háromszor, négyszer, végig
méri a szobát, azután megáll.

— Mondd meg a Pistának, vezesse 
haza Galambosnéhoz a Bimbót. Most 
egyszerre, siessen 1...

Óh. hogy ugrott a leány 1
— Ügy-e nein kell édesapám ! Hát a 

Pista mit mondjon neki?. . .
— Hát azt, hogy nem kell! Nem 

veszem el tőle.
Már a folyóson kopog a gyors lé

pés, mikor utána kiált: — Ejnye, 
most jut eszembe, Galambosné fia 
beteg, küldhetnél neki egy kis meleg 
levest, vagy befőttes gyümölcsöt! . .

— Küldök apám.
Egy kicsit gondolkodik. — Pistára 

bízzam ? . . .  Majd leviszem neki ma
gam. Úgy-e jó lesz ?. . .

— Hát csak vidd! . . .
De még most se csikordul a folyosó 

ajtó, hanem visszafut Ilonka leányzó : 
— elfelejtettem megcsókolni, édes
apám I..  Azzal odasímitja bársonyos 
arcát Farkas Gergely borostás arcá
hoz. Annak jól esik a hizelgés, de 
azért magában azt kérdezi, hát mi
kor hazajöttem, akkor miért nem ju
tott eszedbe, hogy megcsókolj ?

Mikor azután üres a ház, Farkas 
Gergely előveszi az énekeskönyvet. 
Nagy idő óta csak a templomban éne
kelt, itthon sohase, ott is csak száj
jal, nem a szívével. Most valami úgy 
hajtja, hogy zendítsen rá egy szent 
énekre, itthon a négy fal között, a 
csöndes kamrában, a magános egye
düllétében. Lassan, bizonytalanul in
dul a hang, de azután megerősödve 
csapódik vissza a falakról:

Egy Istenünk és egy Urunk van,
Egy testnek tagjai vagyunk 
Egyek legyünk minden dolgunkban...

Egyszerre csak félbeszakad az ének. 
Mintha valami kegyetlen, kemény kéz

benyúlt volna leikébe s hirtelen szét- ; 
szaggatta volna az éneket s szerte
szórta volna hangjait. Pedig csak 
annyi történt, hogy a szomszéd há
zikó ablaka kivílágosodott, mert lám
pát gyújtott Szabóné, a Horváth Já
nos Julisa. Amint átnézett hozzá, 
mintha a fiát is ott látta volna, a 
délceg, derék Szabó Jánost, a büszke 
koldus ivadékot, aki az ő egyetlen 
szép lányát akarja elrabolni. Becsapta 
az énekeskönyvet és félredobta.

Ilonka boldogan jött haza. Nem 
győzi beszélni Galambosné boldog
ságát.

— Azt izeni, hogy a jó Isten áldja 
meg édesapám minden lépését! Hát 
még a gyerekek, azok is hogy örül 
tek !. ...

A leány szerelmes szive azt gon
dolta, hogy most talán az ő ügyében 
is lehetne valamit tenni. Félve kér
dezi :

— Mit szól, édesapám, Andris le
veléhez ?. . .

Egy ideig válasz nélkül marad a 
kérdés. Azután vállat vonva mondja:

— Szerencsés gyerek, örülök a 
szabadulásának I. . .

— Hát Jánosról mit gondol?... 
hangzik a még csöndesebb kérdés.

Farkas Gergely feláll. Nem is ha
ragosan, inkább panaszos fájdalom
mal mondja:

— Ne beszéljünk erről!.. .
Kevés vártáivá Ilonka felkel, oda

lép apjához, átöleli fejét s megcsó
kolja homlokát. Azután a férfi egyedül 
marad a szobában. Az asztal sarkán 
ott hever az énekeskönyv. És a négy 
fal közt a levegőben szerteszállong 
egy félbemaradt szent-ének töredezett 
hangja. (Folytatjuk.)

Tanítók árváiért!
Ezen a héten kicsiny oszlopba so

rakoznak azok az adományok, me
lyek a tanító árvák és özvegyek ja
vára érkeztek. Hogyan, talán már 
ellankadt az áldozatkészség ? Talán 
már nem hallatszik el az árvák jaj
gató szava a nemes telkekhez ? Talán 
már megszoktuk a sírást s a sokféle 
nyomorúságban elfelejtjük köteles
ségeinket ?

Nem! erre egy pillanatig se gon
dolunk. Tudjuk, hogy csak rövid 
ideig bujkál a fényes nap a sötét 
felhő alatt, azután ismét előtűnik s 
szétárasztja aranyos verőfényét.

Az elmúlt héten több mint száz 
korona folyt be Egyes adományon 
kívül a java részét a dukai ev. gyü-

; lekezet gyűjtődé. Isten áldását kérjük 
az adakozókra s a buzgó gyűjtőre.

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
Varga Dénes tanító gyűjtése Duka 112'42 K 
Ev. iskolás gyermekek Kemenes-

hőgyész . . . . . 5‘48 „
Szabó István ev. tanító Tét . 4 20 ,
P. S. Tárnokréti . . . .  4 '— ,

A lapunk múlt számaiban közölt adakozá
sok részletes kimutatása:

Szabó Antal magyargencsi ev. tanító 
gyűjtése. Szabó Antal tanító 3 K, Szabó Idus, 
Szabó Laura 1 — 1 K, Hári Róza, Redőcs Ká
roly 40—40 f, Molnár Ida, Hári Lina, Barbély 
Anna, Mód Lina 3 0 - 30 f, Németh Sándor, 
Vida Lajos, Navy Sarolta, Szakáts Lidia, Ver- 
rasztó Eszter, Fodor Ida, Vida Irén, Almási 
József, Tóth Anna 20—20 f, Sülé Rozália 14 f, 
Katz Dezső 12 1, Sülé Sándor, Gulyás Sán
dor, Hári József, Szabó Lajos, Almási Károly, 
Mógor Károly, Mógor Gyula. Vida Lajos, Sülé 
Sándor, Modor Dénes, Györkös Antal, Pap 
Károly, Gulyás Rozália, Szabó Zsófia, Rajki 
Lina, Hoffman Hermina, Mező Anna, Somogyi 
Lina, Mező Julcsa, Somogyi Eszter, Szabó 
József, Sülé József, Döbrönte Sándor, Vida 
Ida, Szakáts Lidia, Zsédenyi Julcsa, Vida Esz
ter, Katz Eszti, Hoffman Berta, Sülé Lidia, 
Sülé Rozália, Katz Jakab, Gulyás János, Mó
gor Lajos, Zsédenyi József, Hári József, Sülé 
József, Somogyi Imre, Nagy Ferenc, Györkös 
József, Árvái József, Holbok Rozália, Mógor 
Erzsébet 10 — 10 f, Szakáts Ferenc, Barbély 
Lajos, Fodor József 8—8 f, Szabó Lajos, 
Vida Ida, Nagy Eszter 6—6 f, Fodor Ferenc, 
Bagarus István, Györkös Imre, Erdély Ferenc, 
Györkös Sándor, Mógor Lina, Rajki Lidi, Ba
garus Lidi, Györkös Eszter, Rajki Sándor 
4 —4 f. Sülé Ferenc, Tóth Sándor, Mógor 
Ida, Mógor Gyula, Györkös Ferenc, Pap Dezső, 
Sülé Sándor, Györkös Sándor 2—2 f. Össze
sen 14-34 K.

A szepezdi iskolás gyermekek gyűjtése: 
Ráth Aladárné 3'K, Nagy Ilonka, Pápa György, 
F. L., Szűcs Gizella 2—2 K, Pál Karolin, 
Birkás Antal, Birkás József, Bocskay Gézáné, 
Gigi Lajos 1 — 1 K, Puppos Károlyné 80 f, 
Solyom Vilma 60 f, Keller Istvánná, Gigi 
Károly 50—50 f, Szabó Lenke, Márkus Jolán, 
Lakos Józsefné, Pálly Károlyné 40—40 f, 
Nagy Irénke, Szalay Annus 30—30 f, Özv. 
Pállfy Károlyné, Bitó Lajosné, Biró Jánosné, 
Biber Istvánná, Mollnár István, Szabó Gáspár, 
Sebestyén Gábor 20 — 20 f. Összesen 22 K.

A sikátori ág. hitv. ev. elemi népiskola 
növendékeindk gyűjtése : Sü'ő János ev tanitó, 
Kánay József 1'50—1'50 K, Pócza Irén 
Tarkányi Zsófi 1 — 1 K, Takács Lajos 60 f, 
Pákozdi József, Glatz Vilma, Horváth Béla, 
Papp István, Balázs Viktor, Iváncza Eszter, 
Balog József, Pakozdi Sándor, Varga József, 
Gombás Eszter 50—50 K, Mészáros Katalin, 
Tompos Dénes 40 - 40 f, Kábái Róza, Nagy 
Imre 30—30 f, Takács Géza, Horváth Sándor, 
Gombás Ilonka, Teszéri Sándor, Horváth 
Gyula, Iváncza Lajos, Cigány Mari 20—20 f, 
Ihász György, Ihász István, Horváth Mári, 
Gombás Béla, Fűzi Jolán 1 0 -1 0 f . Összesen 
13 90 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..........................51 13-62 K
Mostani gyűjtésünk . 1261 0 K
Eddig befolyt . . . 523972 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel
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Á szibériai fogolytáborokból.
Folyt.

A Tomszk mellett épült fogolytá
borban 20.088 hadifoglyot őriznek. 
483 tiszt van közöttük s ezek közül 
75 egy téglaépületben lakik, amely a 
háború előtt orosz tisztek lakása volt. 
Minden szobában négy tiszt alszik, a 
lakások tiszták, világosak. A fogoly 
tiszteknek nem volt semmi panaszuk. 
Azok a tisztek, akik Tomszk váro
sában magánházaknál vannak, úgy
szólván teljes szabadságot élveznek. 
Nagy kertek zöldéinek minden lakás 
előtt, s ezek a tiszteknek rendelke
zésére vannak adva, akik sportolnak 
vagy kertmunkát végeznek. Ezeknek 
is az a panaszuk, hogy hiányzik a 
könyv, ami nagy jótétemény lenne 
számukra.

Irkuckban 273 tisztet helyeztek el, 
még pedig orosz tiszti lakásokban. 
A lakások tágasak és nem túlzsúfol
tak. A fogoly tisztek rendkívül nagy 
szabadságot élveznek, azonban három 
török tiszt nemrégiben elszökött, úgy 
hogy szigorúbb őrizetet kellett el
rendelni.

Az Innokentijevszkaja mellett épült 
fogolytábor nem messze van Irkuck- 
tól. Valóságos sártengeren visz az ut 
oda. A tábor parancsnoka Rosztosz- 
tov ezredes, aki rendkívül jószivü 
embernek látszik. 4494 legénységi és 
175 tiszti foglyot internáltak ide. Raj
tuk kívül az ezredes alá még valami 
5—6000 orosz katona is tartozik. A 
parancsnok engedelmével tisztikaszi
nót rendeztek, amelyben a tisztek 
ebédután összejönnek és szórakozás
sal ütik agyon az időt. Panaszuk nin
csen.

Csitában 26.185 hadifogoly van, 
közöttük 505 tiszt. A táborok volta
képpen nem is Csitában, hanem Csita 
mellett Antipicha és Pesztsanka mel
lett épültek. A barakok mellett orosz 
katonák laknak, szintén faépületek
ben, ezek a frontra indulnak. Mind 
a két fogolytábor rendkívül egészsé
ges helyen van egy tölgyerdő mellett, 
nem messze a várostól. A barakokat 
rendkívül tisztán tartják s nagy gon
dot fordítanak a foglyok ruhájának 
tisztántartására. Az ellátás és az étel 
rendkívül iz'etes és jó. A tisztek orosz 
tisztilakásokban laknak, de szabad
ságuk kissé szükebbre szabott, mint 
a legénységé.

A legrosszabbak a viszonyok azon
ban a Nikolszk Ussirijszkban, ahol két 
táborban 15.500 hadifoglyot helyez
tek el. Az első és nagyobb tábor sok '

kívánni valót mutat. A barakok, me
lyek közül 9 téglából, 8 pedig tából 
épült, rendkívül piszkosak. A hadi
foglyok sokat panaszkodnak az ellá
tás miatt, melynek következtében 
erősen terjed közöttük a skorbut. 
Hosszasabban beszéltem — mondotta 
az amerikai — a tiszti orvosokkal, 
akik orosz tiszti lakásokban laknak 
s ezek a hadifogoly tisztekkel együtt 
panaszkodtak, hogy a bánásmód bru
tális és tűrhetetlen, hogy az őrző sze
mélyzet tiszteket éppen úgy, mint a 
legényeket puskatussal veri, megaka
dályozza fehérneműjük tisztitásában és 
minden telhető szabadságtól megfosztja 
őket. Ez ellen a bánásmód ellen — 
mondja az amerikai— én és Caspari ka
pitány nyomban tiltakoztunk, mire az 
az orosz tiszt, aki kalauzunk volt, 
azt mondotta, hogy később szóval 
megmagyaráznak mindent. Ez azon
ban csak Ígéret maradt, mert semmi
féle ielvilágosítást nem kaptunk. A 
kisebbik 2.500 fogolyra berendezett 
tábor. A barakok rendkívül tiszták és 
rendesek, de az emberek ugyancsak 
panaszkodnak a brutálítás miatt.

Rasdolnoje városában 8000 hadi
foglyot őriznek két táborra osztva. 
Az elsőben 150 tiszt és 4000 legény, 
mig a másodikban 4000 legény lakik. 
A hadifogoly tisztek egy kétemeletes 
kaszárnyában nyertek elhelyezést, a 
melyből eltávolították a legénységi 
berendezést s rendes bútort tettek a 
szobákba. Régebben nagyobb szabad
ságot élveztek a tisztek, amióta azon
ban tizenegyen átszöktek a kínai ha
táron, szigorúbb az őrzésük. A le
génység a legjobb színben van és 
nagy részüket építkezéseknél foglal
koztatják.

A Krasznojarszk szomszédságában 
lévő fogolytáborról már kevesebb jót 
lehet mondani. Az elmúlt tavasszal 
kiütéses tífusz harapódzott el a ha
difoglyok között, az epidémia nagy mér
tékű lett s egészen júliusig tartott. Úgy 
látszik, a tetvek vitték egyik ember
ről a másikra, amikkel a harctérről 
hozott legénység tele volt. Február 
és julius között több mint 1000 ha
láleset volt. Az 5000 hadifogoly kö
zül, akiket Krasznojarszkba internál
tak, sokat délre vittek s vasutépítke- 
zésekre és bányamunkára használják. 
800 tiszt is ugyancsak itt várja a 
szabadulást, ezekkel jól bánnak.

Vége.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közta kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZÓKA. 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

A világháború eseményei.
Montenegró királya békét kért. A 

föltételt megszabtuk és Nikita kijelen
tette, hogy azt megadja. A béke ára 
a föltétien meghódolás, a fegyver le
tétele. Hiába lármáz az antant sajtója, 
a kényszerűségen változtatni nem le
het. Montenegró, magára hagyatva, 
addig küzdött, védekezett, ameddig 
lehetett. Tovább nem bírja. Népének 
érdeke azt kívánja, hogy az oktalan 
vérontásnak saját területén véget ves
sen. Az már nem az ő dolga, hogy 
lelketlen szövetségesei, akik erejét 
meghaladó veszedelmes kalandba ug
ratták, hogyan éviekéinek ki a bajból. 
Ki mint vet, úgy arat. Annyi bizonyos, 
hogy Nikita lépésével az ellentábor
ban az eddiginél még nagyobb mér
tékben indul meg a visszavonás, a 
kölcsönös gyanakodás, melynek végső 
eredménye nem lehet más, mint a 
teljes pusztulás.

Balkáni hírek.

Mindinkább kidomborodik a hadi 
események sorozatából a montenegrói 
fegyverletétel fontossága. Dicsősége 
az egész haderőnknek, de főképen 
azon nagyrészt magyar csapatoknak, 
melyek Köves tábornok vezérlete 
alatt a Balkánon a titáni harcot meg
harcolták. Ezt fejezi ki a magyar 
képviselőház azon meleg üdvözlete, 
melyet Montenegró meghódolása al
kalmából Frigyes királyi herceg had
seregfőparancsnoknak és Kövesházai 
Köves Hermán tábornoknak, a har
madik hadtest parancsnokának, janu
ár 17-én tartott üléséből küldött.

Miután Szerbia megbukott, Monte
negró kapitulált, a Balkánnak ezidő- 
szerint harctéri hírei alig vannak. 
Derék katonáink várják a parancsszót, 
mely őket uj feladatok elé állítja, uj 
babérokkal biztatja. Majd eljön annak 
is az ideje, ha Szaloniki ellen indulnak.

Görögország ügye mindjobban bo
nyolódik Az oda tolakodó angolok 
és franciák kényszeríteni akarják az 
országot semlegességének megszünte
tésére s arra, hogy az antant mellé 
álljon. Miután látják, hogy Konsztati- 
nosz királlyal nem boldogulnak, ha
talmukba kerítették a ravasz Venize- 
loszt, a volt minisztert, a krétai ka
landort, aki oly görög köztársaságról 
álmodozik, melynek élén majdan ő 
áll. Csakhogy a görög nép nagy több
sége már kiábrándult Venizelosz be
teges, hiú politikájából. Megelégelte 
az antant-hatalmak zsarnokoskodását 
s nehezen várják a szabadítás óráját. 
Majd elérkezik az is. A német csá-
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szár nem hiába járt néhány nappal 
ezelőtt a delkeleii harctéren s láto
gatta meg Nisben a bolgár királyt.

Harc az oroszok ellen.
Huszonnégy napig tartó kemény 

harc fejeződött be jan. 15-én. Az oro
szok vivták ellenünk nagy sereggel, 
nagy elszántsággal Galícia keleti ré
szén és a besszabáriai határon. „Fegy
vereink, mint a jelentés mondja, a 
százharminc kilométer széles harctér 
minden pontján teljes győzelmet arat
tak. Az oroszok a legcsekélyebb ered
mény elérése nélkül legalább 70.000 
embert áldoztak fel halottakban és 
sebesültekben és közel 6000 harco
sukat fogtuk el.“ Mondjak, hogy Péter- 
várott ezen offenzivátol sokat vártak. 
Nem kevesebbet, mint a Kárpátokba 
való újabb betörés előkészítését.

A z e g y h á z  köréből.
Gyászrovat. Súlyos csapás érte Bancsó 

Antal soproni theol. akad. igazgatót. Hitvese, 
Haitsch Vilma, január 22 én hosszas szenvedés 
után elhunyt. Áldott legyen a nemeslelkü nő 
emlékezete I Gyászoló kedveseit vigasztalja a 
vigasztalás Atyja I

Szegény asszony jótékonysága. Özv. 
Jakisa Sandorné alsumaráci lakos halálát kö
zeledni érezvén, egyetlen vagyonát képező 
840 korona pénzéből 220 koronát az alsoma- 
ráci ev templomnak, 400 koronát pedig a 
rokkant katonák felsegélyezésére juttatott. A 
szegény, jószívű asszonynak egyetlen fia a 
harctéren esett el s minden vigasztalása és 
reménysége a vallásban volt Megosztotta 
vagyonkáját az egyház s a háború áldozatai 
közt. Áldott legyen emlékezete 1

Alapítvány. A minden halandók utján 
pihenni tért Rituper József mezővári lakos, 
ki az alsómaráci gyülekezetre 1000 koronát 
hagyományozott. Az Úr tegye áldottá az ala
pítványt s békességessé a buzgó egyháztag 
pihenését 1

A zsebeházai ev. nőegylet a katonák 
karácsonyára 10 koronát küldött a hadsegélyző 
hivatalnak Budapestre.

A lébényi gyülekezet az 1915 évben a 
háborúval kapcsolatos jótékonyságra 827 20 
K-t adott a következő címeken és összegekben: 
Vörös-kereszt 190 K, Vallásos iratok terjesz
tése a katonák közt 79 20 K, Győri szeretet- 
ház vörös-kereszt kórháza 20 K, Galíciai evan
gélikusok 56'30 K, Hadifoglyok 70 K, Meg
vakult katonák 30 K, Elesettek árvái 60 K, 
Tanítók árvái 119 K, Rokkantak 80 K, Am 
putált katonáknak műtagokra 30 K Zsófia 
gyermekkórház 5 K, Karpáti falvak felépítésére 
15 K, Feldúlt evang. gyülekezetek 30 K, Ka
tonák karácsonyára 42'70 K.

Nádasdról pamutra a hadrakelt sereg 
számara hosapkának stb. adakoztak a követ
kezők : Hajba Józsefné 4 K, Földes György,

Néhány napi pihenés után január 
18 án ujult erővel kezdettek az oro
szok Csernovictól keletre, Toporonc- 
nál és Bojánnál támadni. A kemény 
harcot folytatták a következő két na
pon is. Néhány megrongált árokrészt 
kezdetben elfoglaltak. De derék csa
pataink, főképen hős honvédeink 
csakhamar visszaszorították őket s 
nagy veszteséget okoztak nekik. A 
következő napon az ellenség már 
nem mert támadni.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok mostanában többet pi

hennek és duzzognak, mint harcolnak. 
Szidják Angliát, nem kevésbbé Mon
tenegrót, hogy semmibe sem veszik 
őket. Gyöngébb csapataik támadnak, 
csak immel ámmal harcolnak. Az Ison- 
zófronton pihennek az ágyuk. Némi

öreg Farkas Józsefné, Szakály Ferencné, ifj. 
Csapó Ferencnj, Markó Mihályné, Gál Fe
rencné, Tóth Istvánná, özv. Csapó Istvánná, 
N. N., Károlyi Mihályné, Tóth Jánosné, Szabó 
Ignácné, Mesterházy Imréné, ifj. Farkas Jó- 
zsetné, Horváth Józsefné. ifj. Nagy Sandorné, 
Kozmits Józsefné, Csapó Mihályné. Kozmits 
Sándorné, Csapó Józsefné, Kercsmár Ferencné, 
Hidegh Mári, Kozmits Istvánná, Szabó Gyu- 
láné, Károlyi Istvánná, ifj. Csapó Sándorné, 
Szabó Janosné 2 — 2 K, özv Szabó Ferencné, 
Szabó Györgyné, Kovács Józsefné, Nagy Mi
hályné, Tóth Józsefné, Géinyi Mihályné, Pó- 
czek Gyuláné, Péter Istvánné, Baján Jánosné, 
özv. Szabó Józsefné, özv. David Lajosné, 
Kozmits Ferencné, Lákics Pálné, Kozma Pé- 
térné, Nagy Józsefné, özv. Polgár Ferencné, 
özv. Nagy Sándorné, id. Csapó Janosné, 
Péter Mihályné, Patona Józsefné, Simon Já
nosné, ifj. Csapó Jánosné, ifj. Szabó Sándorné, 
Szakái Györgyné, Gál Károlyné, Póczek Já
nosné, Szabó Ferencné J., ifj. Szabó Jozseíné, 
Nagy Ferencné, Polgár Eszter 1 — 1 K, So
mogyi Józsefné 60 f, Földes Ferencné kh. 
50 f, Polgár Sándorné 40 f, Gál Sándorné, 
Gál Ferencné 20—20 f. Összesen 89'90 K.

Alsódörgicse. Csabi Gyula és neje Kiss 
Matild az egyházfentartási alap gyarapítására 
20 koronát adtak, ugyanerre a célra Burján 
Istvánné szül. Király Lídia 100 koronát adott. 
Alsódörgicsén Kertész József pedig az alsó- 
dörgicset templom oltárára 6 szál gyertyát 
ajándékozott.

Öröme van az égnek midőn látja a hitnek 
jó cselekedetekben való megnyilatkozását. 
Nem minden, aki azt mondja : uram uram, 
megyen be a mennyeknek országába, hanem 
aki cselekszi a mennyei Atyának akaratát 

A kárpáti evang. egyházak részére 
gyűjteteti Rabaszentandráson 76'08 K, mely 
összeg az egyházmegyei gyámintézethez kül
detett Éhez járultak- Ev. egyház Rabaszent- 
andras 20 K, ev. egyház Sobor 1178 K, 
templomi persely 5 K, id. Molnár Sándor 3 
K, Molnár János 2 K, Balázs János, Polgárdi

harci zaj csak a Dolomitokból hal
latszik. Az is kárba vész.

Egyéb hirek.
Nikita kapitulációja viszályt keltett 

a királyi családban. Daniié herceg, 
akit német feleségével együtt kiuta
sítottak Montenegróból, most vissza
tért Monrenegróba, ellenben Mirkó 
herceg és a felesége, akik mindketten 
nagyszláv érzelmüek, most mint 
Helena királyné vendégei Olaszor
szágba érkeztek. — Montenegró 
fegyverletételének egyik fontos kö
vetkezménye a szerb kormánynak 
Olaszországból való hirtelen elutazása. 
Pasics az egész kormánnyal Brindi- 
zibe érkezett és nyíltan kijelentette, 
hogy ott akar maradni. Mihelyt meg
érkezett a montenegrói békeajánlat 
hire, Pasics elhatározta, hogy a kor
mányt Korfuba helyezi át.

János 1—1 K, Kovács gátőr Szany,, Gulyás 
Istvánné, Németh István, Balázs Györgyné, 
Balázs M. Janosné, Balázs Antal, Kis M. Já
nos, Szíj Mihályné 30—30 fill.

Kérelem. Most jelent meg „Az örömtelen 
világ öröme“ című munkám. Tartalmaz 12 
háborús vonatkozású egyházi beszédet. Ára 
1’50 K. A tiszta jövedelem a harcban elesett 
tanítók árvái javára folyik be. Szeretettel ké
rem a gyülekezetek vezetőinek, tagjainak 
jóindulatú támogatását. Szabó István ev. lel
kész. Kemenesmagasi.

Boba. A „Karácsonyi üzenet c. füzetből 
a bobai ev. gyülekezetben kiosztásra a követ
kezők rendeltek: Ev. nőegylet 100, László 
Gyula, Győrffy Gyula, Móritz Jenőné 20—20, 
Kovács Jánosné 15, özv. Győrffy Károlyné 
13, özv. Nagy Gyuláné, Szelestey Lászloné, 
Szelestey Józsefné 12—12, Bokányi Sándorné, 
özv. Szelestey Lajosné, Szabó Károlyné, özv, 
László Lajosné 10—10, Csatári Józsefné, 
Baráth Józsefné 9—9, özv. Porkoláb Lajosné 
5, özv. Péter Károlyné, László Lidia, Bakk 
Isíván, Győrffy László 4—4 f, Győrffy Károly, 
ifjú Lórántfy Lajosné 3—3, Péter Mihályné 
2 példányt, saját rendelkezésre pedig : Csatári 
Józsefné, Szabó Károlyné 3—3, Péter Mi
hályné, Győrffy Kárnly, özv. Nagy Gyuláné, 
Szelestey Lászlóné, özv. Szelestey Lajosné, 
Baráth Józsefné, Szelestey Józsefné, N. N., 
iffu Lórántfy Lajosné, özv Porkoláb Lajosné, 
Móritz Jenőné, Bakk István, Győrffy László 
1—1 példányt, összesen 330 péld.

A katonák „karácsonyi ajándékáéra Bobán 
László Ida és Nagy Irma urleányok 60 20 koronát 
gyűjtöttek E célra adakoztak : László Gyula, P. 
G., özv. Porkoláb Lajosné 4—4 K, Móritz 
Jenő 3 K, özv. Győrffy Károlyné, Kücsán 
István, özv. Nagy Gyuláné, Büki Ádám, 
Tompa Lászlóné, Nagy Dénes 2—2 K, Csik 
János, Kocsi Zsigmond, Szelestey László, 
Baráth József, Szelestey József, Szabó Károly, 
özv. László Lajosné, Gőgös István, özv. 
S/elestey Lajosné, Győrffy Gyula, Csik Dezső, 
Fülöp Sámuel, Győrffy László, László Dénes,

i
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Móritz Mária, Bartakovits Károly, Németh 
József, Szelestey Lajosné 1—1 K, Németh 
József, Németh János, Végh Pál, Győrffy Ká
roly, Bakk István, Szih Károly, Bödecs János 
60—60 f, Káldos Károly, Fürst Jenő, László 
Lídia, Győrffy József 50—50 f, Csizmázia 
János, Molnár János, Grosz József, Tóth 
Sándor, Csönge István, Krausz Ignátz, Móritz 
István, Steiner Mátyás, Móritz Zsigmondné, 
Németh Lajos 40 f, Ősze Lajos, Porkoláb 
Mihály, Lampért Sándor, Bakó Samuel, László 
Dávid, Bokkányi Jánosné, Bokányi Sandomé, 
Páli Anna 30—30 f, Döbröntei Gabor, Arany 
Istvánná, Balhási János, Mógor Mihály, Tóth 
Károly, Doma Mihály, Lórántfy Lajosné, Mó
ritz József, Ambrus István, Márton József, 
Goldschmied Sámuel, Péter Károlyné 20—20 
f, Magyar Feréncné, Kiss Sándorné 10—10 f.

Ugyannrie a célra a nemeskocsi leánygyü- 
lekezetten adtak: Jankó Kálmán 1 K‘ Bozzay 
Sámuel 60 f, Balasso Mihály 50 f. Büki Sá- 
rnuelné, Baráth Mihály, Egressy János, Eg- 
ressy Antal, Görög János, Fülöp Lajos 40—40 
f, Szuh Lajos 30 f, Baráth Lajosné, özv. 
Fülöp Jóosefné, Csönge János, Tóth József, 
Szuh István 20—20 f, Lászlp Lajos, László 
Gyula 10—10 f.

Itthonról.
A balkán-vonat. A háború legelső nagy 

ipari es kereskedelmi eredménye megvan. 
Megindult a közvetlen express vonat Berlin- 
Budapesten át Konstantinapolyig. Mikor az 
első vonat szerb földre ért, ott szerb merény
lők többször ralőttek. A vonaton utazott 
Csapracsikov nisi bolgár koru ánybiztos, aki . 
megállíttatta azonnal a vonatot és elrendelte | 
a szükséges intézkedéseket. A katonai hatóság j 
a vasútvonal legszigorúbb őrzését rendelte el.

Az oroszok Európába hozzák a hadi
foglyaikat. A Nationalzeitung szerint: Naumov 
orosz löldmivelésügyi miniszter közölte az 
orosz sajtóval, hogy a Szibériában levő hadi
foglyokat áthozzák az európai Oroszországba 
és legnagyobb részüket igénybe fogjak venni 
az orosz mezőgazdaság és ipar céljaira. E 
kérdésben megegyezett már a hadügyminisz
terrel is. A német, magyar és osztrák foglyo
kat a Volgamenti kormányzóságokba, a szláv 
nemzetiségű foglyokat pedig a jekaterinoszlavi 
és poltavai kormányzóságokba vitték. — 
Oroszorszában ugyanis oly nagy a munkáshi
ány, hogy csak a hadifoglyok segítségével 
lehet a földeket megművelni.

A z ország’ dolgáról.
A képviselőház megkezdte a Pénzinté

zeti Központ részletes tárgyalását, továbbá 
az erdélyi földgázra vonatkozó javaslat tár
gyalását Nagv érdeklődést keltett az interpel
lációk között Urmánczy képviselő felszólalása, 
ki sok adattal támogatott, keserű, de nyugodt 
mértéklésü beszédében arról szólt, hogy a 
magyar katonát sokleié nem becsülik meg 
kellőképpen, hanem mellőzik, sokszor üldözik. 
Az interpellációra Tisza István miniszterelnök 
felelt. Azt mondta, hogy a mostani időt nem 
tartja ezen kérdés tárgyalására alkalmasnak. 
Az igazságnak azonban tartozik azzal a kije
lentéssel, hogy ilyen esetek vannak s ezekkel 
szemben a legszigorúbb vizsgálatot fogja a 
hadvezetőségtől kívánni. Aki a magyar katonát 
magyar voltáért üldözi, az sérti nemzetünket, 
de egyszersmind botorul sérti katonai érde
künket. Az egész képviselőház helyesléssel 
vette tudomásul a miniszterelnök válaszát.

A n a g y v ilá g b ó l.
Juansikkáj megkoronázása. Juansikkáj 

kinai császár megkoronázása február 9 én 
lesz. Ausztria és Magyarország és Németor
szág elismerték a monarkiát.

1 millió rokkant Franciaországban. 
Gallieni francia hadügyminiszter bizottsági 
ülésen a rokkant katonák számát egy millióra 
becsülte. Az elesettek számát elhallgatta, de 
az özvegyek és árvák kárpótlási aktáiból 
megállapítható, hogy legalább egy millió 
nyolc-zázezer a szamuk.

Nagy földrengés Angliában. Közép- 
Angliában nagy töldrengjs volt.

A bergeni tűzvész. Bergen gyönyörű 
városát Norvégia nyugati partján oly katasz
trófa sújtotta, melyhez hasonlót Norvégia 
krónikásai még föl nem jegyeztek Tűz pusz
tította el a várost; vagy harmincezer ember 
maradt hajléktalan; a kár eddigi becslések 
szerint száz millió koronára tehető.

A megáradt tenger pusztítása. Nagy 
katasztrófa la ogatta meg Hollandiát. Marken 
szigetén árvíz és óriás vihar következtében 
csaknem az egész halászflotta elpusztult. A 
kár, amelyet a vihar okozott, szemmelláthatóan 
több millió forintra rúg.

Oroszországban leszállították a ka
tonai mértéket. Az orosz minisztertanács a 
sorozásoknál leszállította a mértéket 150 
centiméterre.

Kilencszeres rablógyilkosság. A Lublin 
közeliben levő Rozkopacev községben rablók 
támadtak rá Grünblatt kereskedő házára. A 
kereskedőt, a feleségét, hat gyermekét és egy 
idegent, ki náluk aludt, lejszecsapásokkal 
megölték, aztán kirabolták a házat. A család 
legidősebb gyermeke nem volt otthon és így 
megmenekült. A banditáknak nincs nyoma 

Véletlen dinamitrobbanás Konstanti
nápolyban. Haskőinél az Aranyszarv mellett 
egy robbanóanyagraktárban robbanás történt. 
Egy bizonyos mennyiségű dinamit, amely el
romlott, mert vizbeesett, véletlenül felrobbant. 
Öt katona és a szomszédos ház tiz polgári 
személye meghalt, néhány polgári személy 
megsebesült, ez utóbbiak sérülése könnyebb 
természetű. A robbanás folytán tűz támadt, 
amelynek azonban csak egy ház esett áldozatul.

A H arangszó perselye.
A H A R A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 811 92 korona. 
Lénárd Károly Taksonyfalva 10. K, Vági Ist
ván Devecser 5 K, P. S. Tárnokréti 1 K. 

Összesen : 827 92 K.
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Magyar Vörös-kereszt alapnak : Ev.
leányegyházközség Ipoly szög 7'60 K.

Hadi árváknak: Ev. egyházközség Fel
sőőr 15 K, Szutórisz Aladár Ipolvszög 5 K. 
Giczy Miklósné \Iakkoshetye5 Kj Horváth 
Tercsi Makkoshetye 2 K, Horváth Ilonka Mak- 
koshetye 2 K, Skriba Jolán Makkoshetye 2 K, 
Hetyey Erzsi Makkpshetye 2 K, Hetyey Ida 
Makkoshetye 2 K.

Fogságban lévő katonáink részére:
Kiss Józsefné Vadosfa 5 K.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

Utravaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára ViSZOnkütttD I kor. 20 fill. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra 1 
Küldjük a táborba!

Pályázat.
A  velegei evang. némettannyelvü 

osztatlan elemi népiskolához oklev. 
helyettestanítót vagy tanítónőt kere
sek. Fizetés havi 80 K s bútorozott 
szoba. A kérvények jan. 30 ig alul
irt lelkészhez küldendők. Az állás 
febr. 1-én foglalandó el s a bevonult 
tani'ó visszaérkeztéig, ill. jún. végéig 
tartható meg.

Nagyszentmihály, (Vasm.)
Schmidt János 

ev. lelkész.

Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon egy gépmester 

tanuló felvétetik.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik ott a legfőbb kínos.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

Jan. 30. vasárnap. I. Kor 9, 24—27.
„ 31. hétfő, II. Péter 2, 9—19.

febr. 1. kedd, Phil 1, 27—30.
„ 2. szerda, I. János 1, 5—10.
, 3. csütört., II. János.
„ 4, péntek, III János.
„ 5. szombat, Phil. 3, 12—14.

Mit tehetek  a  Harangszóért?
előfizetek rá; 
előfizetőket gyűjtök; 
niegirom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.

Nyomatott Wellisch Béla villamüxemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára 35  számra közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: ifj. Szmodics illés: Üzenet a távolból. (Vers.) — C .; És felkelvén. . . Qyörik György: Farsang. — Farkas 
Mihályné: A karácsonyfa elégiája. — Kolpaszky. Jenő: Reszkető hópihén. (Vers ) . — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. — Matis Jó
zse f: Reménység. — A magyar katona. — Tanítók árváiért. — Megkésett levelek. — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

Üzenet a távolból.
Oroszország, 1915. jan. 20.

Hideg szellő lengedez.
Hó csillagok hullnak.
Daru s vadlud madár,
Dél felé utaznak.
A vándor madarak 
Hazánk felé mennek 
A magyar bakának 
Búcsút énekelnek.

Ránézünk egymásra.
Mit izenünk haza,
Hol epedve vár ránk 
A jó  hitves s anya?
A jó  öreg szülök 
Apró unokákkal,
Hol minden szomorú,
Ahol minden árva

Madarak, vándorok 
Ha arra kerültök.
Szép Magyarországba,
Ha betévednétek 
Mondjátok meg otthon: 
Istenben bízzanak,
Aki segítségére 
Vagyon a magyarnak.

Nagy Oroszországnak 
Hideg, havas síkján, 
Vigyázunk hazánkra,
Magyar hazám te rád. 
Magyarország földjét 
Sohal többé, sohal 
Orosz medve csorda 
Többé nem tapossa.

Fesse bár pirosra 
Hős vérünk a földet 
Kedves magyar hazánk 
Föláldozzuk érted,
Amit ősapáink 
Vérükkel szereztek 
Hát mi azt utódok,
Nem védelmeznénk meg?

Ne félj Magyarország,
Isten vigyáz reád,
Ellenség kezébe 
Nem adja a hazát.
Ezt izenjük haza,
Madarak megmondják:
Isten oltalmazónk,
Isten vigyáz reánk I

Ifj. SZMODIOS ILLÉS.

És felkelvén, elméne az ő Atyjához. 
Mikor pedig még távol volt, meglátta 
az ő atyja, és megesék rajta a szíve, 
és odafutván, a nyakába esék, és meg- 

csókolá őt. Luk. 15, 20.
Ily fogadtatásra a tékozló fiú nem 

számított. Hiszen örült volna és azért 
is hálás akart lenni, ha az atyja há
zába akárcsak napszámos gyanánt is 
sikerült volna bejutnia. És ime minő 
fogadtatás I Nincs szemrehányás, dor
gálás, büntetés, hanem kegyelem, jó
ság és megbocsátás. De vájjon miért 
mondja Megváltónk ezt a példázatot?! 
Azért, hogy a megtérni kész és az 
üdvösségre vágyó bűnösök előtt fel
tárja az a végtelen irgalmasságot, 
mely bizodalmát önt a kishitű, meg
csüggedt lelkekbe, ezt mondván : ne 
féljetek! De mondja azért is, hogy 
a konok és szeretet nélkül szűköl
ködő farizeusok előtt isj megvilágítsa 
a kötelesség útját, hogy ők is a kár
hozat utján tévelygőknek tekintsék 
magukat, akik csakis egy úton ér
kezhetnek a gyógyuláshoz és a lelki 
békéhez, t. i. a teljes, szívet átalakító 
vezeklésnek és a feltétlen gyermeki 
szeretetnek, az Isten irgalmába vetett 
bizodalomnak utján. Ráléptél-e már
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ezen útra ? Mondhatod-e, hogy a kö- 
nyörület részesévé lettél? Úgy légy 
te is könyörületes másokkal szemben, 
mint ahogy a te Atyád is a mennyek
ben könyörületes. C.

F a r sa n g .
Nem is vettük észre, hogy a far

sang már hetek óta közöttünk jár.
Az idén, a nizzai Karnevál herceg 

is csendesen jött és csendesen fog 
távozni, mint egy elröppentett halk 
sóhaj.

A farsang jöttét nem jelezték se
hol sem mulatozásra csábi ó öles fal
ragaszok, s ha bekukkantunk az el
árvult báltermekbe, vakító tényözön 
helyett csak esztendős port látunk, 
réveteg félhomályt s egy vén pókot, 
mely csöndes nyugalommal, buzgón 
szövi, szövögeti kormos hálóját a sa
rokban.

Az idén olyan ridegnek, olyan si
várnak és olyan örömtelennek tűnik 
fel a farsang, — és valóban az is.

Minden lélekben egy kis gyászlo- 
bogócska van kitűzve, ez eléggé jel
képezi a mélységes, néma gyászt. 
Igaz, hogy megacélosodtunk, meg
finomodtunk a tengernyi szenvedé
sek közepeit. Most olyan súlyos ter
heket cipelünk, ami alatt máskor 
összeroskadtunk volna. A megpró
báltatások súlyos napjaiban, a Szent
lélek öntött hitet és erőt belénk, hogy 
megtudjunk állanihelyünkön szilárdan. 
Az önzés és a kishitűség kihalt, vagy 
legalább is elhomályosodott belőlünk. 
Az egyéni vágyak megsemmisültek, 
elenyésztek. Most, népmilliók szívé
ben egy a vágy és a népmilliók egyet 
kérnek imáikban Istentől. . .  Azelőtt 
is örök sóvárgás élt az emberiség 
lelkében, a napfény, a természet, a 
boldogság és a virágok után. De sok
sok hiábavalóság képezte a vágyak 
lényegét.

Ezek a vágyak eltűntek. Lelkünk 
a szenvedések tengerében tisztára 
mosódott. Pedig úgy hiszem : minden 
szin, minden ékesszólás és minden 
földi kincs, mit sem ér, mert eltűnik, 
megsemmisül, mint a virágillat ősszel 
vagy a fény, ha az éj leszáll. Csakis 
a lélek lehet fontos, mert halhatatlan 
és örökéletü.

A szú — mint a csendes, nyári 
eső — finoman pereg az ajtófélfá
ban, a kályha dalolva sír, az öreg 
nénikék kezéből kihullanak a kötő
tűk, el-elmélázgatnak, fonnyadt szá
jukról sóhaj röppen, fénytelen sze
mükből egy-egy könny pereg ... Ki

tudná, mi juthatott eszükbe az idei 
farsang elején! . . .

Talán az, hogy nem lehet már 
messze, nem késhetik már soká az a nap, 
amikor agyongyötört — de tisztára 
mosódott — lelkűnkből, parányi 
angyalkezek kiemelik a gyászlobogót 
és fehéret tűznek helyére. És akkor 
ismét szép, vidám lesz az élet s gyö
nyörűen szép. ..

Most nem csilingel a szán, nincs 
hó, szomorú a farsang, fekete a tél. 
Maholnap tavasz köszönt reánk, vi
rágos, napfényes tavasz. Higyjük, 
hogy ez a tavasz szép lesz. Kinyil- 
lik majd az ibolya, rózsa, margarét 
és kizöldül a rét. Tavasz virágai mind
mind kinyílnak, sok nagyon sok vi
rág lesz és kitudja nem-e kell majd 
tele szórni a tavasz virágaival az utat; 
azok előtt aki« hősök és akik messze 
földről sietnek haza, szeretteik közé ? 
Kitudja! ?

Imádkozzunk! Hogy megtisztult 
lelkűnkbe mielőbb beleragyogjon a 
napsugár, s vele együtt a boldogság, 
az öröm, a derű. .  Hisz nem lehet 
már messze... nem késhet már soká... 
Mindnyájan érezzük, hogy nemso
kára igazi örömökre ébredünk. Vá
gyainktól már csak a szürke köd vá
laszt el bennünket és ez a köd már 
is oszlani kezd. Vigasztalódjunk I Leg
súlyosabb keresztjét már készül le
tenni az agyongyötört emberiség.

A karácsonyfa elégiája.
Irta: Farkas Mihályné.

Sudár fenyő voltam, magas bérc 
szülötte. Karácsonyfává avatott vég
zetem, a Megváltás nagy emlékün
nepén.

Ott álltam, dús kincsekkel meg- 
rakottan, és ami pazar szépség van 
a világon, mind rajtam tündökölt.

Temérdek lángocska libeg-lobogott 
ágaim hegyén, s sziporkázó csillagok 
özöne áradt időnként lombjaim sűrű
jéből. Pompás füzérek, a szivárvány 
minden színében virulok, kigyództak, 
ringatództak rajtam, s ezüst-arany 
szálak — mint a tündér-leányok haj
zata — hálóztak be mindent; egy 
láthatatlan kis csengetyü pedig foly
ton csilingelt olyan csodálatosan édes 
hangokon, ahogy csak a menyország 
szólhat, mikor a földhöz beszél.

Mosolygó angyalkák lebegtek kö
rülöttem imitt-amott, főbüszkeségem 
mégis az arany madár volt, két szárnya 
kitárva, repülésre készen. Óh meny
nyivel szebb volt ez, a komor kő- 
száli-sasoknál amiket a hegytetőn lát

tam mikor lassú szárnycsapással át
úsztak fölöttem a levegő-égen, hogy 
sziklafészkükbe visszatérjenek I

És az a sok drága-kő, ami ott him- 
bálódzott rajtam szemkápráztatón! 
Ragyogó smaragd, mélytüzü rubin és 
tündöklő gyémánt — ismerem jól 
mindannyiát, kis törpe manók incsel
kedve, ilyeneket kínáltak a karcsú 
hegyi-leányoknak, mikor holdfényes 
éjszakákon együtt táncoltak a tenyéren.

Fennt homlokomon pedig, égretörő 
ágaim legmagasabb csúcsán, ott 
fénylett egy szép csillag, magasztos 
küldetésem jele, záloga.

Ujjongó, boldog emberek vettek 
körül, — a szemekben örömkönny, 
a szívekben megilletődött jóság, sze
retet, — és mind e fény, pompa, 
boldogság, belőlem áradt I óh, tudtam, 
hogy a fejsze elvágta éltem gyökerét, 
és a lassú elmúlás lesz immár vég
zetem, de nem sajnáltam ifjú éltemet, 
mert egy ilyen óráért érdemes volt 
élni, és a halál nem túlságos ár. Ka
rácsonyfa voltam I

Aztán jött a józan, szürke reggel, 
lassan pirkadó virradat után. A 
földön hevert körülöttem a sok pa
piros lánc, mit az imént még drága 
ékességnek hittem, szárnyaszegetten 
gubbasztott az arany-madár is, akkor 
láttam, hogy csak cserépből volt sze
gény!

Majd pákosztos gyerekhad sereg
lett elő, és civódva tépte ágaim édes 
terhét. Meg meggyujtották csonka 
gyertyáimat és nem bánták ha a 
lang megperzseli szép zöld ágaimat, 
és az olvadt viasz, mint az emberek 
könnye, súlyos cseppekben alápereg.

És hogy nem volt többé mit zsák
mányolni rajtam, és ernyedvén ben
nem az életerő, lassan hulladozni kez
dett sok szép tű-levelem, eltakarítot
tak az útból, bevittek a belső szo
bába mint ahogy megtűrt emlékek
kel tenni szokás.

Napról-napra csupaszabbak lettek 
ágaim, de azért boldogan viseltem 
homlokom csillag-ékességét, a téli 
napfényben meg-megcsillant egy-egy 
drága-kő, meg-megcsendült a kis ha
rang, karácsonyfának tudtam maga
mat !

Nem tartott sokáig ez az örömem 
se. A suta szolgáló, ahogy takarítani 
bejárt, vigyázatlanul, gyakorta meg
lökött. Kiesett egyszer a kis harang 
nyelve is, és amint csörrenve egy
máshoz ütődött, apró szilánkra törve 
hullt alá hol egyik, hol a másik, a 
sok gyémánt, rubin, smaragd. Tarka 
üvegből volt valamennyi, és belül 
üres, mind ahány 1
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Egyszer aztán — már csak né
hány aranyszál bujkált akkor ágaim 
között — egy hirtelen támadt lég
vonat letépte rólam a csillagot is.

Mire várjak még ? Óh, hozzátok a 
fejszét, vessetek a tűzre, nem vagyok 
én már karácsonyfa, csak egy elszá
radt, kifosztott fenyőág vagyok!

R e s z t e  hópihén...
R eszk e le  hópihen oércsillageh  égne!?. 
U le lsé l lebban m ost sek  rem ényes é le i;  
fesle  szép  pirágek leriek  le a léiben, 
S o k  holtat lakar be az ég hélepi énei. 
Eeberul az é j j e l . . .

A z  égen ragyogó, új csillagék  é g n e k . . .  
fr iss  sirek  b u silják  a békés, n agy  bércei. 
Ipesékérl zekegnak m agyar nek, gyerm ekek, 
S z ín ü k  nagy búja a szem ükből ú gy  pereg. 
A ls ir já k  a l e l e l . . .

Y érsánes hép ihe reszket a sireken. 
S zélién él küld  könnyel sek  szü le , ne, reken. 
R risz lu sn a k  keresztje á ll ném án az éjbe’ 
Ipékénnyet sédért a szél az U r szem ébe: 
Hétért sek  r e m é n y e ! . . .

R elp a szk y  elene.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizennegyedik fejezet.

A felemelt kéz.
Folyt. 2#.

Szabó János zsebét kinyomta az 
újszövetség és az imádságoskönyv. 
Nem dobhatta el, nem ajándékozhatta 
másnak, hiszen úgy örökölte Tóth 
Ferkótól, aki nemcsak jó barátja, 
hanem még hozzá életének a meg- 
mentője is volt. Már hát hogyan is 
válhatnék meg ettől a két könyvtől 1 
De egyébként is, az utóbbi időben 
nem félt annyira a bibliától, meg a 
szent dolgok emlegetésétől. Lassan
ként megszokta, hogy a fedezékben

lakók valósággal szomjuhoznak az 
örökélet beszéde után. Míg Tóth 
Ferkó élt, nap-nap után jöttek hozzá 
s egy fél órára, egy órára kölcsön 
kérték a könyvet. Megfigyelgette az 
arcokat s úgy vette észre, — talán 
nem is képzelődött, — hogy derül- 
tebb arccal hozzák vissza, mint a 
milyennel elvitték. Mintha egy látha
tatlan kéz lenyúlt volna s lesimitotta 
volna a mély gond- barázdákat s a 
forrón szivárgó könnyeket. Néha 
azon is rajta kapta magát, hogy 
irigyelte ezeket az egyszerű, jó em
bereket. Egyszer már éppen annyira 
volt, hogy maga is kölcsön akarta 
kérni a könyvet. De azután utolsó 
pillanatban mégis csak visszatartotta 
egy büszke, rátartós érzés. Eh, gon
dolta magában, — a Tóth Ferkó is 
tudja, hogy az én természetem nem 
fogadja be az ilyesmit, Farkas Andris 
meg még otthonról is emlékszik rá, 
— mit gondolnának, ha hirtelen én 
is beállnék az istenesek táborába. 
Megelégedett azzal, hogy az egyik 
sarokból hallgatta a bibliai verseket, 
amiket Tóth Ferkó a többieknek fel
olvasott.

Most azonban az övé volt mindkét 
könyv. Itt van a zsebében. Kinyomja 
a varrás melletti posztót, biztosan a 
szembejövő is észreveszi: ni csak, 
ennek a zugsführernek imádságos
könyv van a zsebében 1

De hát még nem olvasott belőle. 
Egyszer ugyan nagyon közel volt 
hozzá. Három hétig irás nélkül volt. 
Se az anyja, se Ilonka nem irt. An
nak egészségéért aggódott, ennek 
szerelméért remegett. Valami rettene- 
netes keserűség szállt lelkére, olyan 
könnyfakasztó, ellágyító érzés, mint 
a szürke, nehéz takaróju őszi köd, 
mely gyöngyöt var sárga falevélre, 
sebhelyes, csupasz ágra s meglá
gyítja a buckós, göröngyös földdara
bot. Terhére volt mindenki, fájt minden 
tekintet, minden szó. Azt hitte a régi 
orvosi recept használ: nagyot károm
kodott s összeteremtézett néhány 
csillag nélküli vén embert. De az 
egyiknél, úgy látszik, túl keményre 
vette a hangját, mert egyszerre csak 
kicsordult könnye. És ő nem nevetett, 
nem toporzékolt mérgében, nem fe
nyegette meg kikötéssel a pityergő

vén legényt, hanem odalépett hozzá, 
vállára tette a kezét s azt mondta: 
— ne haragudj pajtás! Nem akarta
lak bántani! . . .  Körülnézett. Nem 
látta senkise. Az a szegény vén 
közlegény se sejtette, hogy mi történt 
akkor Szabó Jánossal. Hát egysze
rűen az történt, hogy annak a köz
legénynek a könnycsepjében meglátta 
Ilonka bánatos, fehér arcát. Talán azért 
is lépett eléje, de akkor már az arc 
eltűnt, csak a könny csillogott feléje.

Ekkoriban egyszer már kézbe vette, 
hátha megnyugtatja az a csoda-könyv. 
De azután néhányan becsúsztak a 
fedezékbe s megint zsebben maradt 
a kis biblia.

A többiek sokszor kölcsönkérték. 
Alig volt nap, hogy egyik-másik ne 
jött volna: — add ide egy pillanat
r a ! . . .  Vagy: — ugyan szakaszve
zető úr, adja ide azt a két könyvet, 
hadd nyughassam egy kissé Isten 
ölében !.. . Egy barna képű székely 
fiú volt köztük, az mindennap ezzel 
a szóval kérte. Mikor visszahozta, 
mindig nagy hálálkodással köszön- 
gette.

Egyik este, — csúnya emberpusz
tító nap volt éppen, — fáradtan hú
zódtak a fedezékbe. Egész nap kinn 
feküdtek a lövészárok előtti kis fe
dezékben s tűrték, ha lehetett, viszo
nozták az ellenség kellemetlenségeit. 
Éppen előbb váltották fel őket s 
fáradtan végignyúltak a szalmán 
mindannyian.

— János, — mondja az egyik 
nagy hallgatás után, olvass valamit 
a kis bibliából.

Szabó János megütődve emeli fel 
fejét. Hanem amint később vissza
gondolt, mintha nem is bosszankodást, 
hanem inkább valami rejtett örömöt 
érzett volna szívében.

— Már miért olvasnék ?. . .
— Hát először is, a te gerendád

nál vagyon a világosság. Azután meg 
nálad vagyon a könyv. Harmadszor 
szakaszvezető lennél, vagy mi, illő 
dolog hogy gondoskodj lelki táplá
lásunkról. Végül és negyedszer: Te 
vagy szegény Tóth Ferkó pajtásunk 
örököse, hát csak ezért...

így történt, hogy Szabó János egyet 
fordult a szalmán, jól nekiigazította 
a könyv fehér lapját a mécses vi-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 63

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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lágának, azután csöndesen belelépett 
Tóth Ferkó örökébe. Kinyitotta a kis 
bibliát s találomra az egyik ceru- 
cával meghuzogatott oldalon elkezdte 
fennhangon olvasni:

„Mit mond tehát? Az ige te mel
letted, a te szádban és a te szíved
ben vagyon. Ez pedig a hitnek ama 
beszéde, amelyet mi prédikálunk.

Tudniillik, hogyha vallást teszesz a 
te száddal az tír Jézusról, és hien- 
ded a te szívedben, hogy az Isten 
őtet feltámasztotta a halálból, meg- 
tartatol.

Mert szívvel hiszünk az igazságra, 
szájjal teszünk pedig vallást az üd
vösségre.

Mert azt mondja az írás: valaki 
hiszen ő benne, meg nem szégyenül.

Mert valaki segítségül hívja az Úr
nak nevét, megtartatik.

Mimódon hívják azért segítségül 
azt, akiben nem hiendenek ? és mi 
módon hisznek abban, aki felől nem 
hallandanak ? mi módon hallanának 
pedig prédikáló nélkül ?.. . “ (Róm 10, 
8 -1 5 .)

— Ne annyit, — szól közbe há
tulról egy csöndes hang, — ki tudná 
mind azt megtartani.

— Na, ezt csak megérthetted, — 
feleli a másik. Hát csak éppen az 
van mondva, hogy az tír szent igé
jének nemcsak az ember zsebében 
kell lennie, mert hát az éppen semmit 
sem használ, hanem a szívében. Enél- 
kül hát semmi sincs.

— Úgy is van, — helyesel közbe 
a harmadik, — fundámentom nélkül 
nincsen is ház. Mi is összedülünk, 
ha a felséges jó Isten lelkűnkbe nem 
adja örökkévaló szent reguláját.

Megint az első szól. — Hanem ró
lad is szó vagyon benne, János. Mi
velhogy azt olvastad: „mi módon 
hallanánk prédikáló nélkül 1. . .  “

Foly tatjuk .

R m agyar katona.
Csupaszon áll már minden babér

erdő, letaroltak majd minden boros
tyánt a magyar katonák. Véreink, 
derék vitézeink, kikről a rege szól, 
a nóta sír. Valahányszor magyar 
katonát látunk, könnybelábbad a sze
münk. A büszkeségtől, meg a szo
morúságtól. Mert büszkék vagyunk, 
ha megvillanik a bajonettjük és sírunk, 
ha hirt hoz róla a posta, hogy a jó 
Kovács Jánosok, Balogh Istvánok, 
Varga Mihályok ott maradnak valahol 
az orosz vagy olasz föld sziklahasa
dásában. Mert hát elmennek sokan

és visszajönnek kevesen.. . így volt 
és igy lesz mindig, ha a magyar 
megfogja a kardot, akár másokért, 
akár magáért. . .  Őrmester úr Lakos 
még megvan, még büszke históriát 
mondhat róla a fáma. Az ő története 
nem egy ember története, hanem a 
magyar katonáé. Azé, akit úgy isme
rünk, hogy csöndes, halk szavú, 
engedelmes, de ha egyszer megcsapja 
az indulat, akkor tüzbe gyullad a 
szeme és jaj annak, aki eléje kerül. . .

Lakos György a 37. gyalogosezred 
póttartalékosa volt, amikor kitört a 
háború. Békességes ember, aki nem 
bántott senkit. Elment, amikor hívták 
s már az első csatákban megmutatta, 
hogy izig-vérig katona. Ott volt a 
regimenttel a rohatini csatában s 
végigharcolta a hadjáratot, amíg 
szeptember 8-án (még 1914 ben) meg 
nem sebesült Komarnó mellett. De 
nem volt maradása a kórházban. Alig 
hogy behegedt a sebe, útnak indult 
egyedül, hogy megkeresse az ezredét. 
De nem találta meg, tehát odacsat
lakozott a 4 ik honvédgyalogezredhez 
s ennek a sorában harcolt. A Sambor 
és Liskó közötti küzdelmekben októ
ber 17-én újra megsebesült. De már 
január elején újra ezredénél van a 
harcvonalban, miközben őrmesterré 
lépett elő. Csakhamar újra vitézi 
próbát tett. Az oroszok védelmi vo
naluk előtt mintegy 300 lépésnyire 
beásták magukat. Egyik este a behozott 
foglyok elmondták, hogy az oroszok 
már nagyon belefáradtak a harcba s 
csak alkalomra várnak, hogy meg
adhassák magukat. Másnap az ellen
ség oldalán feltűnő nyugalom volt. 
Nem tüzeltek s úgy látszott, ünnepet 
ülnek. Az alkalom csábító volt. La
kos őrmester szalonnával, cigarettával 
és más csábító jóval megrakodva 
egészen egyedül, teljes fegyverzetben 
s a legnagyobb lelki nyugalommal 
az ellenséges állásba ment, elosztotta 
a sok jót s rábeszélte a muszkákat, 
hogy jöjjenek át hozzánk. Az orosz 
altisztek miatt azonban nem nagy 
hajlandóságot mutattak a meghívás 
elfogadására. Sőt felszólították Lakost, 
hogy adja meg magát. De határozott 
és merész viselkedése annyira hatott 
rájuk, hogy végül is harc nélkül tiz 
fogollyal tért vissza állásunkba. A 
mieink egy ideig lesték, hogy a tiz 
első orosz után nem jön-e több. De 
nem mozdultak. Erre Lakos őrmester 
megint átsétált az ellenséges állásba 
s megint egy kis csoport fogollyal 
jött vissza. Ezt az utat a nap folya
mán néhányszor megismételte, úgy 
hogy este 120 foglyot lehetett hátra

küldenünk, akiket mind maga La
kos ejtett.

De a vitéz altiszt a harc tüzében 
volt a legkeményebb,

Január 25 én este az oroszok a 
37-esek állásait Felsőhines-nél meg
támadták s a völgyből kitörve az 
ezred oldalába és hátába nyomultak. 
Égy osztaguk már elérte állásainkat, 
midőn Lakos hamar összeszedte a 
hozzá legközelebb álló hat emberét 
s ezekkel fergeteg módjára rácsapott 
az oroszokra. Puskatussal és szurony
nyal verik a magyarok a megriadt 
muszkát. Aki nem hullott el, meg
szaladt. Lakos őrmester kis csapata 
pedig pusztító tüzet zúdít a hátrá- 
lókra. Az ellenség még egy rohamot 
intézett a veszedelmes pont ellen. 
De Lakos akkor se engedett, mikor 
az oroszok két gépfegyvert állítottak 
fel ellene. Puskával és szuronnyal 
védte a fenyegetett állást és így ol
talmazta ezredének oldalát és hátát. 
Az arany vitézségi éremmel tüntették ki.

Látjátok, ilyen a magyar katona!

Reményséjj.*)
Irta : Mátisz József.

Reménység, reménység, de sokszor 
megcsaltál I. . .  sóhajt fel bánatos pa
naszban Bánatos Mihály, midőn biz
tató reménysége ismét hajótörést 
szenvedett sokat hánykolódó elta 
tengerének viharában. Hiába az em
ber csak tartja magát reménységgel, 
pedig rendszerint úgy van, hogy mi
nél erősebben bízik, annál nagyobbat 
csalódik.

— De édesapám, szólt most közbe 
húsz huszonegy évesnek látszó fia, 
külső gondolatra úgy látszik, hogy 
igazat mondott. De ne haragudjék, 
ha én meg azt mondom, hogy nagy 
méltatlanságot cselekszünk az Úrral 
szemben, ha azt szentül el is hisszük. 
Igaz, hogy számtalanszor cserben 
hagyta már azon reménysége, melyre 
földi jólétét és boldogságát építette,

* A fiókunkban levő kézirat csomóból elő
kerestük Mátisz Józsefndk a Reménységről 
szoló kis párbeszédét. Komoly, igaz tartalma 
megérdemli a közlést. De azonkívül is szíve
sen mutatjuk be olvasóinknak, mert egyszerű 
beledi gazdaember irta, kinek szíve, feje 
sokkal jobban bírta a felemelő, szép gondo
latokat mint keze a könnyű irótoll vezetését. 
Kegyeletes dolgot is cselekszünk ezzel a köz
léssel, mert szegény Mátisz József barátunk, 
kitől több közlemény megjelent már a Harang
szóban, hazája szolgálatában hősi halált halt. 
Mikor olvassuk ennek a nemesen érző ember
nek igazi elmélyülésre valló írását, gondoljunk 
kegyelettel arra, hogy imár annál a jó Isten
nél várja kegyelemből az örökéletet, kit éle
tében keresni soha meg nem szűnt.
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és az a sok keserű csalódás nem 
csoda, ha lehangolja. Sokat küzdött 
már az élettel.

— Már bizony, ha te is annyit 
küzdesz, majd nem beszélsz oly köny- 
nyen mint most.

— De atyám, bocsásson meg, ha 
én azt állítom, hogyha már én is 
annyit küzdők a reménységem eléré
séért, mint ön az övéért már küzdött, 
arra oly erős lesz bennem az én 
reménységem, hogy azt nem szakít
hatja el tőlem az időnek semmiféle 
viharja tövisek közé veti életsajkámat 
és erős szirteket rak elém, ez még 
inkább edzi s annál szorosabban fűz 
reménységéhez.

Majd annál nagyobbat bukói fiam, 
csak add át magadatannak a hiú re
ménységnek. Sokat megcsalt az már, 
különben is úgy látom, nagyon el vagy 
bizakodva reménységedben Pedig tu
dod e, hogy Petőfi is az mondotta:

Szépreményünk hajnal csillagénál,
A jövendő tündérkert gyanánt áll:
Csak midőn a tömkehelybe lépünk 
Venni észre gyászos tévedésünk

— Tudom atyám I de azért ne 
gondolja ám, hogy reménységem 
csillagául tündérkertet állítok oda. 
Hogy mire gondolok értse meg ebből 
a rövid versből :

Ki a mezők liliomát ruházza 
Reménységem vetem az ég urába.

így ha igen setét felhő borítja :
Áttöri azt reménységem sugára.

Hát megértette most atyám ? Én 
becsülöm a földieket, de örülök az 
égieknek. Szívem benső meggyőző
déséből a többek közül ezen monda
tokat szabtam elém:

E földön örökös fundamentumot 
ne rakj 1

Es ha valaki akar is lerakni a te 
te számodra ne építs arra.
Mert ha reménységet csak földön keresnék. 
Anyi mintha jégre várat építenék.

No fiam, ölelte kebelére gyermekét 
az apa, segéljen a te erős Istened, 
hogy legyen a te hited szerint. Ma
gához vonta s forró könnyei lassan 
peregtek a jó gyermek vállára.

Édes anyja pedig a boldogságtól 
áthatottan hallgatta végig a gyönyörű 
megható jelenetet. Örömkönnyek csil
logtak szemében és az apa odaszól 
neki! — No édesanya, elrebegheted 
hálánkat, mert a te reménységed az 
az Urban vagyon : és a te küzdésed, 
és fáradságot nem lett hiába, mert a 
te fiadban az Úr él, és im, már most 
én is hiszem és vallom, hogy földi 
dolgokba vetett reménység sokszor 
csalódásba visz. De az Úrba vetett re
ménység : soha meg nem szégyenít I

Az amerikai magyarok.
A múltkoriban közöltünk egy hír

adást arról, hogy az alsómaráci gyü
lekezet körébe tartozó evang. hívek 
mily nagy örömmel adakoztak itthon 
küzdő magyar testvéreik javára. És 
ime, egyik jön a másik után. Innen 
is, onnan is ugyanazt a hirt hozza 
a posta. Ugyanaz a magyar szív 
megdobbanik, ugyanaz a magyar 
érzés elfogja a lelket. Haza nem jö
hetnek, nem állhatnak csatasikra, 
kopasz, erdős sziklafal ormára, hogy 
életükkel, vérükkel védjék drága ha
zánkat, — hát legalább filléreiket 
küldik maguk helyett s azt a szívbe 
markoló biztatást: — ne féljetek I 
veletek érzünk, értetek dolgozunk 1

Most a magyargencsi hívekről szól 
az ének, azok küldték derék, jó taní
tójuknak a következő levelet:

Kelt Detroit, 1915 Nov. 15.

Tisztelt Tanító Úr 1
Mély tisztelettel irom ezen soraim 

TiszteltTanító úrhoz a magyargencsi 
és környékén lakók nevében.

Egy kérelemmel fordulunk tiszt, 
tanító úrhoz, hogyha szíveskedik 
ezen kérelmünket elfogadni, miután 
tanító urat választottuk ezen dol
gunk legbizalmasabb elrendezésére.

Mivel szegény hazánk védelmére 
erőnk és vérünkkel nem szolgál
hatunk, hát itten egy kis gyűjtést 
rendeztünk, amit a mostanában 
rossz munkaviszonyok csekély ada
kozásunkat megengedte, hogy a 
magyargencsi — háborúban — el
esettek özvegyeinek és árváinak 
nélkülözésén — mint tehetségünk 
engedi — segítsünk. Ezen kis ösz- 
szeget: 650 koronát azaz hatszáz
ötven koronát tisztelt tanító úr ne
vére ma elküldtük, és kérjük szí
veskedjék ezen kis összeget biztos 
helyen elhelyezni, és hogyha meg
jön a biztos kimutatás, az eleset
tek özvegyeinek és árváinak részére 
osztassák el. Hogyha majd még 
tehetségünk megengedi, leszünk 
rajta, még másik alkalommal hozzá
járulni.

Más olyas újságot nem irhatok, 
mint hogy a mi részünkre az új
ságok nem beszélnek rosszul, mert 
még idáig mindenfelé a mi csapa
taink győzedelmeskednek, de már 
minél előbb segítené az Isten az 
utolsó győzelmeikre, hogy mine
künk is lenne nyitva az ut szülő 
hazánk felé.
Maradtam tisztelettel és hazafias 

Üdvözlettel Mógor Sándor.

Tanítók árváiért!
Jószívű asszonyok vették kezükbe 

a perselyt, az ő buzgóságuknak és 
áldozatkészségüknek köszönjük a múlt 
héten elért eredményt.

A szendi ev. nőegylet tagjai fára
doztak különösen s mindegyikük meg
hozta a magasztos célra a maga ál
dozatát. Egyébként is túlnyomóan 
asszony szívek adakozásából telt ki 
a múlt heti gyűjtés.

Mégis érezzük az adományokon 
az édes anyai szív melegségét és 
részvétét, mellyel a szegény árvák 
sorsára gondolnak. Még egy adomány 
van, mely a meghatottság könny
cseppjét varázsolja szemünkbe. Egy 
nyugalmazott tanító küld szerény 
nyugdíjából 20 koronát, harctéren 
elesett fiatal kartársai árváinak javára. 
Nyugdíjából küldi, nem feleslegéből. 
Vájjon hány embert megszégyenit az 
ő áldozatkészsége ?

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
A szendi ev. nőegylet gyűjtése 
Mestery Lajos ny. ev. tan. Nagy-

58 90 K

s i t k e .........................................
Ifj- Zsugyer János és neje Ujcsa-

20 — ff

nálos . . . . . . 2-— ff

Győrfi Pálné Ujcsanálos 2' — ff

Fias Sándorné Ujmalomsok 2'— ff

D. J. T. Tárnokréti 2‘— n
Bárki Sándorné Acsád . 2 — V)

Kovács Józsefné Ujcsanálos 1 — ff

Rajecs Jánosné Ujcsanálos . 1-— »
Povázsay Margit Békéscsaba 1-— ff

Torda Istvánné Ujcsanálos . —•60 f f

A lapunk múlt számaiban közölt adakozá
sok részletes kimutatása:

Mesterháza községből adakoztak : Schrench 
Hermanné 2 K, Mesterházy Gyuláné, Mester- 
házy Sándor, Ments Lajosné 1—1 K, Hetyésy 
Antalné 60 f, Mesterházy Samuné, Nagy Ist
vánná, ifj. Csupor Sándorné 40—40 f, idősb 
Csupor Sándorné 20 f.

Sajtóskálból adakozott: Fülöp László és 
neje 2 K.

Mesterházáról adakoztak: Schrenkl Her- 
mánné 2 K, Mesterházy Gyuláné, ifjú Mes
terházy Sándor, Ments Lajosné 1 — 1 K, He
tyésy Antalné 60 f, Mesterházy Samuné, Nagy 
Istvánná, ifjú Csupor Sándorné 40—40 f, 
idősb Csupor Sándorné 20 f, Összesen 7 K,

Sajtóskálból adakozott: Fülöp László és 
neje 2 K.

A nemeshanyi gyülekezetből a tanítók özve
gyei és árvái részére adakoztak: Háry Mihály 2 K, 
Egyed Pálné 1 20 K, Egyed Vinczéné, Németh 
Gyuláné, Varga János, Háry Istvánné 1—1 K, 
Vörös János 80 f, id. Egyed Dénes Egyed 
Gyula, Egyed Mihály, Egyed Elek, Vörös 
Gézáné 50—50 f, Egyed Sándor 40 f, Kápli 
Gábor, Németh Károlyné 30—30 f, Berecz 
Lajosné, Szőke Imre, Pölczman József, Né
meth Lajos, Kiss Károly, Vörös Sándorné, 
Gazdag Dániel, Egyed Ernő, Vörös Károlyné, 
Mestery Károly, id. Vörös Károlyné 20—20 f, 
Egyed Lajos 10 f, Kis Gyuláné 4 f. Nőegy
let 4 K. összesen 18 04 K.

Varga Dénes dukai ev. tanító gyűjtése a 
tanítók árvái és özvegyei részére: A dukai 
ev. gyülekezet 25 K. A dukai ev. nőegylet
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20 K, Dukai Takách Ferenc 20 K, Horváth 
Béla 12 K, Noszlopy Elekné 10 K, Varga 
Dénes 4 K, Vér Józsefné, Bődy István, László 
Dezsőné, Simon Lajos 1 — 1 K, Mándli Ká- 
rolyné 80 f, Mándli Lajos, Horváth János, 
Darabos Sándorné 70—70 f, Borsos József, 
Borsos István, özv. Samu Istvánná 60—60 f, 
Szalai István, Németh Ferenc 50—50 f, Bor
sos János 46 f, Boros Sándor, Borsos Ferenc, 
Szalai Antal, Péter Imre, Boros Mihály, Ko
vács István, Bognár Józsefné, Keringer Ven
del 40—40 f, Imre György, Kövessi Istvánná, 
Kocor Imréné, Molnár Lídia, Szalay Jáuosné, 
Samu János, Bertalan József, Kovács Róza 
30—30 f, Szigethy Juliska, Borbély Elek, Var- 
gyai József, Rados István, Móri János, Rosta 
Istvánná, Szabó István, Tóth Fáni, Magyar 
Károlyné, Verebóri J. ifj. Németh János, id. 
Németh János, Balogh Sándor, Pető Józsefné, 
Boros Ferenc, id. Vánkos József, ifj. Németh 
Lajos, Imre József, Darabos Ferenc, ifj. Ván
kos József, Szigethy Ferenc, ifj. Keringer Ist
vánná, Nagy József, Horváth Józsefné, Péter 
Józsefné 20—20 f, Imre Jánosné 12 f, Hor
váth Károly, Horváth Ferenc, Király Gyuláné, 
Tóth Eszter 10—10 f, Kovács Istvánná 6 1, 
Németh Imréné 8 f. összesen 112'42 K.

A tapolcafői ág. hitv. ev. I. gyülekezet 
híveinek adománya az ev. tanító árvák javára : 
Horváth Károly 10 K, Nánik Péter 5 K, Tóth 
János, Kovács Lajos 1 — 1 K, Berki Istvánná 
80 f, Dömölki Lajosné, Major Mihályné 
60—60 f, Szokoldi Ferenc, Jókuti Sándor, 
Vánkos Károly, László Gábor, Radics János 
50—50 f, Vánkos József m., Domonkos Sán
dor, Berki Károly, özv. Kéföl Jánosné, Rajki 
Sándor 40—40 f, Vánkos Sándor, özv. Jókuti 
Sándorné 30—30 f, özv. Patak Józsefné, Kő
halmi Dániel, Lutor János, Bogdán Sándor, 
Váczi János, Ürögi Lajos 20—20 f, özv. 
Györfi Károlyné 16 f, Vánkos József g., özv. 
Zsegravics Istvánná, Vánkos Gábor, id. Vánkos 
Lajos, ifj. Vánkos Lajos 10—10 f. Összesen 
25-96 K.

Benedek Vince győri ev. népisk. igazgató 
gyűjtésé: Áz iskola növendékeinek adománya 
24-26 K, Gerő Mihály Győr 20 K, Lind Mi
hály IV. oszt. tanuló gyűjtése 18"28 K, Stin- 
ner Károly Győr 10 K, Berecz Dezső IV. 
oszt. tanuló gyűjtése 5"90 K, Lacsny Dezső 
Győr, Jakus Mihályné Győr 2—2 K, Mondvai 
Jenő IV. oszt. tanuló gyűjtése 176 K. Ősz- 
szesen 84’20 K.

Osváth Sándor battyándi ev tanító gyűj
tése Battyándon, Márkusházán, Rónafőn, Hal
mosfőn, Vaspolónyban, Vasiak és Salamon
ban : Ev, gyűl adománya 20-86 K, Luthár 
Ádám ev. lelkész, Osváth Sándor tanító 10—10 
K, Kühár János vendéglős 4 K, Horváth La
jos, Bácz Rezső 2—2 K, Stern Zsiga, Kuz- 
mics Mátyás, Stern Gyula, Kühár Ferenc, 
Kühár Mátyásné, Herczeg Piroska, Szlavics 
Ferenc, Sávéi István, Szecskó István, Katona 
Ferencné, Csaplovits Ferenc, Frenkó Miklós, 
Verem István 1—1 K, Bárány Laci, Ilus, 
Frenkó Miklósné, Olaj Ivánná, Szecskó Iván 
erdész, Frankó Mátyásné, Novák András, 
Kumin Istvánná, Móricz Sándorné, Berglesz 
Miklós, Sávéi János 60 — 60 f, Kühár Józsefné, 
Kühár Istvánná, Fliszár Istvánná, ifjú Sávéi 
János, Sávéi Szidi 50—50 f, Kühár Ivánné, 
Gróf Miklósné, Sostarék István, Kühár Ferenc, 
Végi László, Szecskó Géza, Maries Mihály, 
Szecskó Judith, Zsibrik Ferencné, Kumin Iván, 
Kumin Józsefné, Szocsics János, Szecskó 
Ivánné, Temlin Viktorné, Boldizsár Sándor, 
Janzsa Ferenc, Lovics Ivánné, Bánffi István, 
Porédos János, Sávéi Irma, Gróf Lajos, Gróf 
Iván 40—40 f, Kühár István, Kühár János, 
Mórecz Ivánné, Krancsics Istvánná, Kühár 
Istvánná, Kühár Miklósné, Kühár Miklós,

Kühár István Brezsni, Lukner Iván, Golosa 
József, Kühár János. Frankó Ivánné, Olaj 
Győző, Szecskó Lajos, Dani Ferenc, Frankó 
Istvánná, Fiiszár János, Padieszek János, 
Janzsa István, Janzsa Iván, Petrijan Istvánná, 
Szecskó József, Jónás Lina 30—30 f, Kővári 
Istvánná, Bánfi István 48 sz. 24—24 f, Mi- 
kola Jian 22 f, Kühár Miklós, Skrilecz Mik
lósné, Kühár Sándor, Mórecz Ivánné, Mórecz 
Ivánné, Lutharics Mariska, Krancsics Jánosné, 
Bácz Lajos, Bácz Etelka, Leposa Istvánná, 
Skrilecz István, Lukács Ferenc, Kolossá Ist
vánná, Béznécz János, Kühár János, Lukács 
Miklós, Gróf Iván, Küronya Tamás, Grót 
Sándorné, Sávéi Viktor, Sostaréc Kálmán, 
Podleszek Lajos, Zsibrik Irma, Barbarits Lajos, 
Mácsek Ferenc, Kozitz József, Bereki Ferenc, 
Radits Ferenc, Siftár Ferenc, Csalnik Lina, 
Czelecz Ferenc, Porédos József, Czelecz Ist
ván, Jónás János, Ballér Lipót, Kolossá Mik
lósné, Bagári Sándorné, Siplics Miklósné, 
Verem Józsefné, Rhén Ádám, Sostarécz Mihály, 
Verem Ferencné, Mórecz Iván, Kocsár Mátyás, 
Frankó Iván, Iván Skrilecz, Frankó János, 
Frankó Kálmán, Acsek Kati, Balek József, 
Barkarics Fetenc, Rituper Ferenc, Persa Ida, 
Kercsmár Miklós, Czipott Ferenc, Tkaucs 
Ferencné, Cipott János, Verem Ferenc, Vukán 
Ferenc, Podleszek Ferenc, Podleszek Ferencné, 
Varga Ferenc, Podleszek János, Boldizsár 
János, Mácsek Istvánná, Külics János, Boldi
zsár Ádám, Boldizsár Ferenc, Boldizsár Má
tyásné, Mikola Sándor, Hasai Mátyás, Temlen 
István, Boldizsár Liza, Janzsa János, Podleszek 
Mátyás, Janzsa István, Janzsa Judith, Janzsa 
Jánosné, Temlin István, Bánffy József, Bánffy 
Zsuzsa, Podleszek Miklós, Olaj Miklós, Stivan 
Ferenc, Kovács Miklós, Berke Istvánná, Berke 
József, Vrecsics Kata, Siplics Sándor, Katona 
Ferenc, Kolosa Mátyás, Hassoj István, Mikola 
Ferenc, ifjú Sávéi Ferenc, Jónás Józsefné 
20—20 f, Cipott Ferenc 14 f, Bagári Lajos 
12 f, Kühár József, Kuhr Józsefné, Kühár 
István, Czigüth Iván, Czigüth Ivánné, Verbán 
Sándor, Pajcsic József, Kolosa Józsefné, Gróf 
Iván, Franko Ferenc, Szabó Ivánné, Fickó 
Ferenc, Porédos Károly, Mikola Lajos, Móricz 
Etelka, Beznécz Lajos, Jónás Mári, Szapács 
Ilona, Czipott Gizella, Szedonya István, 
Szecskó Rudolf, Vratarits Lajos, Kóczán 
Kálmán, Ballér Ferenc, Siplics Iván, Siftár 
Mihály, Siftár Ferencné, Szecskó Károly, 
Verbán Adám, Horváth Jánosné, Bánfi Mihály, 
Barbarits Ferencné, Preninger Mihályné, Sos
tarécz Ferenc, Czelecz János, Czelecz Iván, 
Fartély Iván, Verem Miklós, Verem István, 
Verem Mátyásné, ifjú Zrinszki János, Pertó- 
csi Ferencné, Kocsár Iván, Fiiszár Jánosné, 
Kardos Ferenc, Berglesz István, Varga Iván, 
Horváth Iván, Boldizsár Mihály, ifjú Bánffy 
István, Novák Iván, Loncsor Miklós, Santa- 
vecz István, Gojdina Ferenc, Fiiszár Ferenc, 
Czigüth Ivánné, Kóczán István, Berke Iván, 
Ren Zsuzsa, Fartél Teréz, Külics Mátyás, 
Luthár Teréz, Szlivnyek Mátyás, Erdélyi La
jos, Benczik Jenő, Temlin István 10 — 10 f. 
Összesen: 122"92 K.

Múlt számban kimutatott gyűjtésünk 
volt: . . . . 523972 K

Mostani gyűjtésünk. 9250  K
Eddig befolyt . . . 5332 22 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

Adakozzunk a H arangszó terjesztésére!

Megkésett levelek.
Alább néhány levelet közlünk. 

Mindegyikben közlünk valami figye
lemre méltót, ami fényt vet a tábor
ban élők lelki világára, avagy pedig 
rámutat az itthonlevők kötelességeire. 
Az elsőt illetőleg azt látjuk, hogy a 
vallást odakinn a nehéz szenvedések 
közt egészen más szemmel mérik, 
mint idehaza. De azt is látjuk, hogy 
hálásak minden szeretetőyilvánulásért, 
minden itthonról érkezett jóság meg
nyilatkozásért. A másodikat illetőleg 
pedig azt látjuk, hogy katonáink lelke 
valósággal szomjúhozik a jó lelki 
táplálék után. Ne felejtsük el ezt, 
hanem teljesítsük kötelességünket s 
küldjünk minél több megfelelő olvas
mányt a táborba és kórházakba.

Még csak azt jegyezzük meg, hogy 
csak a negyedik levél érkezett hozzánk. 
Az elsőt a felsőszakonyi, a verset 
a magyarszombathelyi, az utána kö
vetkező levelet pedig a bajai lelkész 
kapta. Azt talán felesleges megje
gyezni, hogy vitéz Gaál Lajos káplár 
testvérünknek a Harangszó minden 
számát szives örömest elküldjük.

íme, a levelek:
Kelt 1915 dec. 26.

Kedves Tisztelendő Ú r!
Kivánom az Istentől, hogy ezen 

pár sor írásom a legjobb egészségbe 
találja egész családjával együtt, hála 
istennek én is megvagyok egészségbe.

Kedves Tisztelendő urunk elmúl
tak a karácsonyi ünnepek és mi 
megünnepeltük, megtartottuk úgy, a 
hogyan lehetett, egy pár ének és 
ima után haza száll az ember gon
dolata abba a meleg családi otthonba 
csakhogy nem mondhatjuk együtt 
Krisztus urunknak áldott születésén, 
és milyen jól esnék a ki van itt a 
hegyek között egy pár vallásos irat 
vagy a Harangszó újság ki megke
resne bennünket itt, kik templomba 
nem mehetünk és idegen nyelvű 
nép között vagyunk. Bizony kedves 
tisztelendő úr, odahaza sokan elha
nyagolják a templomba járást, nem 
tudják megbecsülni és itt mi meg 
csak magyar szót sem hallunk. S 
arra kérném kedves tisztelendő urat, 
hogy vagyunk négyen, kik evang. 
és ref. vallásuak vagyunk, ha közbe 
járna Kapi Béla főtisztelendő urnái, 
hogy a Harangszó újságot megkül- 
dené és kérném kedves tisztelendő 
urat, hogy ha soraimat megkapja 
egy tábori lapon legyen szíves tu
dasson.
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Kedves tisztelendő úr mi is kaptunk 
karácsonyi ajándékot, cigarettát és 
kapott mindegyik külön becsomagolva 
ajándékot és mi karácsonyfát állítot
tunk és 20 szál kis gyertya meg
gyújtva előtte estén tudatta, hogy 
holnap lesz Krisztus urunk születése.

Kedves tisztelendő úr ezeket a 
sorokat csak hamarosan Írtam, mert 
nincs időm a sok gondolkozásra és 
többet Írhatnék de nem lehet, azt 
sem tudi_m megírni, hogy hol vagyok 
csak a postát irom és címemet. Tisz
teletemet küldöm a tisztelendő urnák 
és családjának és Boldog újévet kí
vánva maradok a távolban is hive 
Oaál Lajos káplár.

*

Im a .
Hála legyen neked mennyei szent Atyám, 
Hogy ezt a szent napot felvirrasztottad rám, 
Bár sok küzdelmek közt telt el ez esztendő. 
S nagyon kevés nap volt benn örömet szerző, 
De azért óh Atyánk tied a dicséret,
Hogy eltöltenünk engedted ez évet.
Sok bajtársunk van, aki ezt nem érhette,
Érje menyben örök boldogság helyette,
Test k meg nyugodjék a sírban csendesen, 
Értök kesergőket áldja meg az Isten,
S nekünk, akik élünk adjon víg esztendőt, 
Hisz már megbünhődtük a múltat s jövendőt.

Amen.
Kovács Márton.

*

Kedves Főtisztelendő Uram!
Mindenek előtt fogadja a saját, 

mint az ezredemben szolgáló kevés 
evangélikus katona nevében, kikhez 
az „ünnepi üzenet*-et szintén eljut
tattam, a leghálásabb szívből fakadó 
köszönetemet. Igazán jól esett mind
annyiunknak e megható figyelem, 
mellyel hittestvéreink megtiszteltek, 
mert itt mindannyian érezzük, hogy 
csupán az Istenbe vetett hit tesz 
bennünket erősekké, s csupán az 
Istenbe vetett erős bizodalomnak kö
szönhetjük, hogy át tudtuk szenvedni 
a megpróbáltatás legnehezebb és leg
borzalmasabb perceit. Ami szivünket 
a könnyekig hatotta meg, hogy a 
protestáns egyház volt az, mely le
hető vétette, hogy távol a kultúrától, 
benn a lövészárokban is olvashattuk 
Isten igéjét. Éreztük hogy protes
tánsok vagyunk s erre az érzésre 
Önök vezettek reá ebben az idegölő 
életben.

Fogadja mégegyszer bajtársaim ne
vében is hálás köszönetemet

1915 dec. 28.
Dr. März Jakab

s. orvos.
*

Karácsonyfa alatt.
Öreg népfelkelők, megannyi bajtársak,
Adjunk hálát mi is Isten jóvoltának.
Hogy mi megérhettük Karácsony estéjét,
Jó Krisztus Urunknak áldott születését.
Kit az Isten küldött mint egyszülött fiát, 
Hogy hozza a földre béke olajágát.
Örömöt is hozzon és minden népeknek, 
így hozott nekünk is, mint népfölkelőknek. 
Távol a hazától, ez idegen honba,
Itten áll előttünk egy szép karácsonyfa. 
Megrakva, terhelve, ajándékkal bőven,
Jut is mindnyájunknak belőle majd szépen 
Most pedig bajtársak hálát adjunk újra,
A jóságos Istennek, ki a mennynek földnek ura. 
E nehéz időkben, ki minket segített, 
Veszélyes utakon, ki minket vezetett.
A küzdelemhez adott dicső vezéreket,
Kik biztos diadalra vezetnek bennünket. 
Mindezekért áldjuk Istennek szent nevét, 
Nyújtsa továbbra is védelmező kezét.

Pordán József 
népfölkelő tizedes.

A világháború eseményei.
A Balkán-félsziget nyugati partvi

dékén van Albánia. A félsziget belse
jétől magas, kopár, zord hegyláncok 
választják el. Legelmaradottabb or
szága Európának. Közel van az olasz 
tengerparihoz. Lakosait az illérek utó
dainak tartják. Nagy részük moha
medán vallasu, a többiek katolikusok 
és görög nem egyesüllek. Amazok az 
ország északi, ezek az ország déli 
részét lakják. Az autonóm törzsek 
örökös harcban állanak egymással. 
Különösen nagy az ellentét az északi 
és déli törzsek között.

Néhány év előtt Albánia felszaba
dult a török uralom alól, független 
országé lett. Fejedelmévé Wied Vil
mos német herceget választotta, aki 
azonban csakhamar ott hagyta a za
bolátlan népet s átengedte a teret az 
olaszok pártfogoltjának, a nagyralátó 
s kalandos Eszád basának. Az ola
szok e körültményt felhasználták arra, 
hogy régi óhajuk tárgyának legalább 
egy részét, az albán tengerpartot, 
magukévá tegyék. Hadsereget kül
döttek Albániába és yalónában kitűz
ték Itália lobogóját. így lett a mos
tani balkán-háború további szintere 
Albánia.

Harc az olaszok ellen Albániában.
Szerbia és Montenegró leverése 

után megnyíltak Albánia kapui csa
pataink előtt, melyek győzelmesen 
haladnak előre Durazzó és Valóna 
felé. Giovanni di Médua csakhamar 
megadta magát. Az albán törzsek 
nagyrészt melléjök állottak s fegyvert 
fogtak Eszad és a gyűlölt olaszok 
ellen. Olaszország nagy zavarban 
van. Nem tudja, hogy védekezzék

Albániában. Sok a gondja az Izon- 
cónál is. A hivatalos jelentés szerint 
Köves csapatai már elfoglalták az ad
riai parton Alessziót, Előre látható, 
hogy néhány nap múlva egész Albá- 
bánia hatalmukba kerül.

Szaloniki vidékéről újabb hirek nem 
érkeztek.

Romániában kézzel-lábbal dolgozik 
az antant, hogy az országot maga 
mellé harcba állítsa. De hiában van 
minden erőlködése. A vezető embe
rek többsége, ha háborúba kénysze
rítik az országot, a központi hatal- 
tak mellé áll.

Harc az oroszok ellen.

Az orosz harctérről érkezett vezér
kari jelentés súlyos orosz vereségről 
számol be. Január 29-én heves tá
madást intézett az ellenség Uszciec- 
kótól északra, a Dnyeszter mellett, a 
hidfőárok ellen, melyet derék katonáink 
véresen visszavertek. „Az előteret 
orosz holttestek borítják“ — teszi 
hozzá a jelentés.

A Sztripa-vonalon az oroszok re
pülő raja járt rosszul. A mi katonáink 
két repülőgépüket megsemmisítették, 
hármat pedig leszállásra kényszerí
tettek.

A németek sikere.

A német csapatok Neuvilletől észak
keletre megtámadták az ellenség árkait 
s 237 franciát foglyúl ejtettek. A 
Sommetól délre elfoglalták Friese falut. 
Itt 12 tiszt, 924 főnyi legénység, 13 
gépfegyver és 12 aknavető került a 
kezükbe.

Egyéb hirek.
Nikita és családja nemsokára Pá- 

risba költözködik. Lyon nem tetszik 
nekik. — Az angolok vesztesége 
jan. 9 ig 24.122 tiszt, 525.345 köz
ember. Azonkívül vesztettek 1914. 
aug. 14 tői 1915. okt. 31-ig 274 
gőzhajót, 19 vitorlás hajót és 227 
halászjáróművet. — Hágából Írják: 
Oroszország belefáradt a háborúba. 
Hogy mégis tovább harcol, annak 
Angolország nyomása az oka. Orosz
országban azt mondják, hogy ha 
abbahagyják a harcot, Japánország 
angol parancsra azonnal megtámadja 
a cári birodalmat.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.
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Az eg y h á z  k öréb ől.
Oyászrovat. Lőrincz Zsigmond, a hegy- 

háthodászi evang. gyülekezet tanítója, 1916. 
január 23-án, 41 éves korában, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Buzgó, derék, jó 
tanító dőlt ki a népnevelés munkásainak 
sorából, kit méltán gyászol egyháza és gyü
lekezete. Özvegye, három kis árvája, édesanyja, 
testvére, rokonsága siratja kora elmúlását. 
Áldott legyen emlékezete I

A gyékényest ev. egyház jan. 9-én tartott 
számadó gyűlésén örömmel állapította meg, 
hogy úgy a hivek, mint a nőegylet erejükhöz 
képest készséggel meghozták áldozataikat a 
múlt évben is a hadijótékonyság oltárára s 
emellett egyesek elég szép számmal megem
lékeztek adományaikkal egyházukról is. Ön
kéntesadományokból hadijótékonyságra befolyt 
484'88 K, gyámintézetre: 136' 17 K, Isten 
házára: 109 K, Reformációi és egyházfentar- 
tási alapra: 198'19 K, alapítványokra: 650 
K. Összesen : 1578'24 K. A nőegylet hadijó- 
tékonyságra 712 90 K-t fordított részint ado
mányokból, részint pénztárából, vagyona 
egyesek buzgóságából mégis 195'46 K-val 
gyarapodott. A három éve alakult egylet 
alaptőkéje nagyobb alapítvány nélkül elérte 
már az 1000 koronát.

Az uj orosházi evang. lelkész. Veres 
József elhalálozásával megüresedett orosházi 
fölvégi evang. lelkészi állást most töltötték 
be. Kálmán Rezső segédlelkészt választották 
meg. Isten áldását kérjük az új lelkész mun
kálkodására I

Itthonról.
Vilmos császár magyarországi útja.

Vilmos császár, ki a múlt heten lenn járt 
Bulgáriában és Szerbiában, hazajövet Buda
pesten át utazott vissza Németországba. A 
császár vonata pénteken délután háromnegyed 
hat órakor ért a kőbányai alsópályaudvarra, 
hol már várta Fürstenberg gróf budapesti 
lőkonzul és Tolnay Kornél, a Máv. elnökigaz
gatója. A császár mindkettőjüket magához 
kérette kocsijába és hosszasan beszélgetett 
velük. Innen a különvonat átment a rákosi 
rendező pályaudvarra és onnan folytatta útját, 
Zsolnán keresztül, Berlinbe.

Nagy vasúti szerencsétlenség Pécs 
mellett. Egy gyorsított tehervonat a Pécs 
közelében lévő Cserdahelcsfai megállóhelyen 
az ott veszteglő személyvonatba szaladt. Az 
utasok közül négy ember meghalt, tizenkilen
cet pedig életveszélyes sebesüléssel szállítottak 
be a pécsi kórházba. Sokan könnyebben sé
rültek meg.

Földrengés Erdélyben. Erdély vala
mennyi nagyobb városában heves földlökések 
voltak. A föld rengése a leghevesebb Fogara- 
son, Brassóban és Marosvásárhelyt volt. Fo- 
rason majdnem minden ház megrepedezett, 
sok kémény bedült. A lakosság rémülten tó
dult ki az utcára. A földrengés komolyabb 
kárt nem okozott. Marosvásárhelyt számos 
ház kéménye ledőlt vagy megrepedt. Brassóban I

a földrengés sok kárt okozott. Az egyik ha
talmas épület kéménye áttörte a tetőt és a 
padlásra zuhant, egy ház tűzfala pedig három 
emeletnyi magasságban végigrepedt. Hasonlót 
jelentettek Székelyudvarhelyről, Szászrégenből, 
Besztercéből, Zilahról, Marosujvárról, Szilágy- 
somlyóról, Ábrudbányáról, Nagyenyedről és 
Erdély több más városából. Valamennyi 
jelentés arról számol be, hogy a földrengést 
e helyeken is érezték, anélkül, hogy kárt 
okozott volna.

Sebesült francia katona' Aradon. Az
aradi várban levő helyőrségi kórházban ápol
ják Jean Chorcel francia altisztet, aki a polgári 
életben marseilli kikötőmunkás, a szerb-mace
dóniai harcokban került fogságunkba és élmé
nyeiről a következő részleteket mondta e l:

Résztvettem a doranti ütközetben, amely 
egyike volt a leghevesebbeknek az egész 
balkáni háborúban. Igen jó felszerdlésünk volt, 
élelemben sem szenvedtünk hiányt, azonkívül 
azzal is kecsegtettek bennünket, hogy győze
lem esetén nagyobb összegű pénzajándékban 
is részesülünk. Bizony mér mi magunk is azt 
hittük, hogy győzni fogunk. De amikor meg 
volt az első ütközetünk a bolgárokkal, azonnal 
más lett a nézetünk. Olyan heves támadásokról, 
amilyeneket a bolgárok intéztek ellenünk, soha 
az életben fogalmunk nem volt. Doirannál 
állásaink előtt hétszeres drótsövények voltak 
és amerre csak a szem ellát, mindenütt far
kasvermek. Azt hittük, hogy ez eléggé meg 
fog bennünket védeni. A bolgárok az ütközet 
bevezetéseképpen koncentrikus ágyútüz alá 
fogtak bennünket. Úgy hullottak a srapnellek 
és gránátok, mint a záporeső. A tüzérségi 
előkészítés után a gyalogság rohamra indult. 
Mi erősen tartottuk magunkat egy darabig, 
de a bolgárok egy negyed óra alatt átvágták 
az összes drótsövényeket és állásaink közelébe 
jutottak. Egy félóra múltán már összes állásaink 
az ő birtokukban volt. Én a jobb karomon 
két lősebet szenvedtem. A nagy vérveszteségtől 
önkívületi állapotban feküdtem órákig. Előbb 
Nisben ápoltak, majd Kragujevácban és végül 
ide hoztak Aradra, ahol igen jól bánnak velem 
és lelkiismeretesen kezelnek.

A z o rszá g  d olgáról.
A képviselőház a földgázra vonatkozó 

javaslatot tárgyalta. Több ellenzéki felszóla
láson kívül, Teleszky pénzügyminiszter tartott 
a javaslat mellett hosszabb beszédet. — Elfo
gadták Hazai honvédelemügyi miniszter által 
benyújtott törvényjavaslatot a hadiszolgálta
tások igényeinek egyezség utján való kielégí
téséről. Sok interpelláció volt a múlt héten: 

Haller István a kivándoroltak visszatelepí
téséről a kormányhoz. Kelemen Béla Höfer 
altábornagy január 18-iki hivatalos jelentéséről 
a miniszterelnökhöz. Rakovszky István a 
Horvátországban mutatkozó szeparatisztikus 
tendenciákról a kormányhoz. Károlyi Mihály 
gróf a vasutasok hadiéveinek beszámításáról 
a kereskedelmi miniszterhez. Vázsonyi Vilmos 
a vasárnapi munkaszünet tárgyában a keres
kedelmi miniszterhez.

Több interpelláció előterjesztése a jövő 
hétre maradt, köztük Dr. Ostfiy Lajos képvi
selő interpellációja a fogolytáborok későbbi 
rendeltetéséről.

A n a g y v ilá g b ó l.
Juansikkáj koronázásának elhalasz

tása. Juansikkáj elhatározta, hogy koronáz- 
tatását elhalasztja. Ennek oka abban rejlik, 
hogy a japán császár vonakodott a kínai követet 
kihallgatáson fogadni.

Nagy vasúti szerencsétlenség Olasz
országban. A Páduától néhány kilométer
nyire északra fekvő Vigodarzere közelében 
két katona-szállító vonat összeütközött. A 
vonatok egyike három lokomotivval volt föl
szerelve. Több ember életét vesztette.

Cabrinovics meghalt. Cabrinovics Ne- 
delko, akit a szerajevoi merénylet miatt húsz 
évi súlyos börtönre ítéltek,' a terézienstadti 
fegyházoan tüdővészben meghalt. ""

Katonai szolgálat helyett — házasság. 
A védőkötelezettségtől való szabadulás céljá
ból Angliában számos ember megnősült. 
Skóciában azonban törvény van, hogy az 
esküvő előtt vasárnapon a szószékről ki kell 
hirdetni a házasságra lépést. E feltétel teljesí
tése híján a házasság nem jogérvényes. E 
miatt négyezer házasságot újból meg kell 
kötni. Nemsokára javaslatot terjesztenek a 
parlament elé, mely szerint az ilyen házasság 
törvényes jóváhagyása csak a tényleges kato
nára és haditengerészetre szorítkozzék.

A hadisegitség tőkésítése. A német 
minisztériumokban nagy jelentőségű törvény- 
javaslat készül, amely március közepén fog a 
birodalmi gyűlés elé kerülni. A kormány a 
javaslat szerint módot óhajt nyújtani arra, 
hogy a háború rokkantjainak járó nyugdíj, 
illetve háborús járadék egy összegben, tőké
sítve legyen folyósítható. Ezzel azt kívánják 
előmozdítani, hogy az illető rokkant a kapott 
átalányösszeggel otthont vásárolhasson ma
gának.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik  o tt a  legfőbb kínos.
T anyát a  sátán  ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot, 

febr. 6. vasárnap, II. Kor. 12, 1—10.
,  7. hétfő, Birák 16, 4—22.
„ 8 kedd, Jozsue 7, 1 —12.
, 9. szerda, Luk. 18, 18—27.
„ 10. csütört., 89. Zsolt. 14—22.
„ 11. péntek, Ezsajás 40, 25—31.
„ 12. szombat, Phil. 4, 10—14.

Evang*. árvaleány,
ki a női szabóságban ügyes, kerese
tet és otthont talál gyermektelen, 
vagyonos családnál. Előnyben része
sül az, aki a német nyelvet is bírja. 

Ajánlatokat továbbit a kiadóhivatal.
Nyomatott Welliscb Béla villamÜMmű könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
háború tartam a alatt megjelenik minden vasárnap. 

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára 35  számra k8zvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a  szerkesztőség  címére KÖRMEND-re (Vaevármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: S o m b o ry n é  P . M a r g it :  Csak imádkozzatok. (Vers.) — K a p i  B é la :  Elcsöndesedés. — A népfelkelők. — V á n d o r;  
Egy se legyen áiva. (Vers.) — K a p i  B é la :  A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Gazdasági föladataink. — G y á rik  G y ö rg y  • Ha maid 

az éj I . . . (Vers.) — Tanítók árváiért I — Világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

Csak imádkozzatok. . .
Ti kiknek aggódó 
Könnyeken visz útja:
Csak imádkozzatok 
Mélyen lebornlva.
Távol harcmezőkön 
Küzdő véreinknek 
Minden kardcsapását 
Égi kegyelmével 
Kíséri az Isten;
Az ő igazságos 
Sujtoló jobbjánál 
Erősb íegyver nincsen.

Csak imádkozzatok .. . 
Majd eltűnik a Gond,
S szemünkből sok könnyű, 
Tán mire nyit a lomb. 
Majd eljő a nap mely 
Újra gyújtogatja 
Szomorú kunyhóink 
Kihunyt ölöm mécsét. 
Elárvult tűzhelyek 
De régóta várják

Hős édesapáink 
Boldog hazatértét.

Ob mert visszajönnek 
Fényes diadallal,
Tán mire felvirradt 
A tavaszi hajnal.
Csak imádkozzatok . . .

Somboryné P. Margit.

Elcsöndesedés.
Irta : Kapi Béla.

Illés próféta eljutott Hórebig, az 
Isten hegyéig s varta az Urat. Mö
götte elmaradt negyven éjszaka sö
tétsége és negyven nappal erőfeszítő 
gyötrelme. Kezéből elejtette a ván
dorbotot, úgy várta az Urat.

Hirtelen rettenetes szélorkán zúg 
végig, nyöszörögve hajlonganak a 
fák, a vihar acél-erős ekéje felhaso 
gatja a földet s kettészeli a hegye
ket. Illés vigyáz, de az Urat nem ta
lálja.

Azután rettenetes földrengés ráz- 
kódtatja meg lába alatt a talajt, az

álmából felriadt rettenetes hatalom 
mély sírüreget hasít lába elé, felfor
gatja a fákat, megsemmisíti az éle
tet. Illés vigyáz, de nem látja az 
Urat.

Utána emésztő tűz szalad végig 
erdőn és mezőn. Égfelé csapkod a 
piros lángnyelv, körülötte izzó láng
tengerbe merül a világ. Pattogva meg
emésztődik a fa, kiég a vadvirágos 
mező gyökere. Szállongó korom és 
füstfelhő fekete szemfedőt borít a ki
halt természetre. Illés vigyáz, de nem 
látja az Urat.

Ekkor tavaszi fuvalom indul alá a 
hegyekről. Uj tenyészet széthulló 
magját rejtegeti szárnya alatt. Amerre 
nesztelen léptekkel végigsuhan, hal
kan, csöndesen megérinti a felége
tett, elpusztított földet. S ime, fiatal 
zöld hajtás hull a száraz erdő tar 
ágaira, szétomlik a földgöröngy s vi
rág emeli fel belőle kelyhét. Élet 
zsendül s betölti a világot egy új 
élet ígérete. Illés vigyáz. Fáradt lelke 
felujjong: az életfakasztó tavaszi fu- 
valómban meglátja az Urat.

Negyven nap megpróbáltatása, negy
ven éjszaka sötétsége van mögöttünk. 
Pusztító viharokat láttunk, rettenetes
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orkánt szenvedtünk át, tűztengerbe 
merülő világra függesztettük tekinte
tünket. Mindenki maga tudja, mi 
mindentől megrabolta a világháború. 
Vájjon hogyan hordozzuk a sok csa
pást ? Zúgolódjunk, kétségbeesésünk 
tengerébe temessük hitünket ? Szét
törjük reménységünk pálcáját s em
ber voltunkat átkozva panaszoljuk 
tehetetlen erőtlenségünket ?

Ha általában megakarjuk találni 
lelkünk ama elcsöndesedeset, melyre 
mindnyájunknak szükségünk van, 
akkor mindenek előtt ne felejtsük el, 
hogy nem a veletlen balsors kérlel
hetetlen szikla hegyénél állunk, ha
nem a Hóreb hegyenéi, az Isten aka
ratának hegyenéi. Tőlünk többet kí
ván az Úr, semmint Illéstől. Nekünk 
Istent még a viharban, életünk nehéz 
szenvedéseiben is meg keil találnunk. 
Az igaz, hogy ebből a szempontból 
is nagy szüaségünk van egy kis el- 
csöndesítő nyugalomra. Ne engedjük, 
hogy a fajdalom egészen hatalmába 
ejtsen. Ragadjuk ki magunkat a sor
vasztó biiincsből s az Isten akaratá
nak megismerésében, nyugodt, józan 
gondolkodásban keressük az elcsön- 
desedést.

Zivatar, földrengés, tüztenger csak 
veszteségeket juttat eszünkbe. Ha 
azonban belemélyedünk Isten akara
tába, s lelkünk titkos kamrájában, 
imádkozva várjuk az Urat, akkor meg
látjuk, kogy a külső élet boldogság
összeomlása sokszor éppen a belső 
ember életének megépítéséért történik. 
A fájdalom a lelki öröm útja, a meg
próbáltatás az örökkévalóság ösvénye.

Ebben az elcsöndesedésben azt is 
látjuk, hogy a romok nem temetik 
maguk alá reménységünket. Ugyanaz 
a föld, melyet meghasogatott a ben
sőjéből feltörő elemi erő, melyet le
sepert az orkán, felégetett a tűz, 
ugyanaz a föld megérzi a tavaszi 
szellő lehelletét, uj virágot terem, uj 
életet fakaszt. Vájjon sokat szenve
dett lelkünk nem várhat e uj virág
zást, ha megnyílik az Úr lelke előtt 
s engedi, hogy a romokból hadd te
remtsen új életet maga az Isten ? Ne
héz megpróbáltatások között sokan 
uj életirány útjára lépnek. Más szem
mel nézik Istent, mással az embere
ket. Nem önzők, mint régen voltak, 
hanem megnyitják szívüket ember
társaik nyomorúsága előtt. Érzik köny- 
nyezésüket, értik fájdalmukat. Köte
lességeiket is más mértékkel mérik, 
dolgozni, használni akarnak az em
bereknek. íme, ez nem egyéb, mint 
a lélek elcsöndesedésében megtalált 
áldó isteni kegyelme.

Nehéz, pusztító zivatarban, romok 
és sírhalmok közt ne mondd: nin
csen Isten 1 Csöndesitsd el lelkedet 
és várj! Imádkozva várj és úgy ke
resd : mit követel tőled, mit akar 
veled ebben a nehéz időben az Isten. 
Csak akkor találod meg az Urtt. 
ha elhordozol mindent s új életet 
teremtő lelke számára feltárod lelkedet I

A uópfölkelőlí.
Egy honvédtiszt, aki sebesülve tért 

vissza az északi harctérről, Írja nap
lójában a következőkot:

A.-nál történt au.uszfus végén. A 
18. népfölkeíő gyalogezred visszavo
nul, hogy hátrább újból rendezkedjék. 
Az ezred mögött levő ütközetvonatot 
már korábban visszarendelték s ez 
alkalommal egy ellenséges gránát 
közvetetlen közelében csapott le, 
mitől a lovak megbokrosodtak, ilyen 
barátságtalan Istenhozottat most hall
ván először s tova iramodtak. Az 
egyik kocsiról ez alkalommal legurult 
egy körülbelül két hektóliteres hordó, 
melyet a katonák sietségükben ott
hagytak. Az innen háromszáz lépés
re lévő erdőszélen a 20. népfölkelő 
gyalogezred egy százada készíti a 
fedezeket, hogy az előretörő oroszo
kat föltartóztassa. Az oroszok gyorsan 
közelednek, amint a tér a visszavo
nulók után szabad lesz, a 20 sok 
lőnek, a homokban előttük nyolcszáz 
lépésre fölporzik a beesett golyó. Az 
orosz gyalogság megtorpan s gyorsan 
elásásba fog.

A népfölkelők csak most vetnek 
ügyet az előbb legurult hordóra. 
Zalai legények, borivók. Megismerik 
a hordót. Szájról-szájra jár.

— Nini atyafiak, a Nedeczky bora ! 
(Nedeczky alezredes volt a 18-sok 
ezredese, aki pár nappal később Ra- 
tosinnál hősi halált halt.)

Kezdenek csettintgetni a nyelvük
kel, mintha bort kóstolnának. Tyű, 
de jó lenne egyet inni! Eleinte csak 
gondolják, később már ki is mondják. 
Esztelenség ilyet gondolni a mostani 
körülmények között, mikor az oro
szok folyton lőnek. Zugnak az öreg 
csontok, morognak, sehogy sincsenek 
kibékülve a muszkával. Hogy épp 
most hozta ide őket az ördög. Vár
hatott volna velük, mig a hordót a 
födözékbe hengerítjük.

Egyszerre csak egy tizedes áll a 
hadnagy elé.

— Hadnagy urnák alássan jelentem 
ha addig élek is, de iszom egyet! 
— szól s már ki is ugrik a födözékből.

A hadnagynak, az egész századnak 
eláll a lélegzete. A tüzelés megszű
nik s mintha az oroszok is egy pil
lanatra meglepetésükben elhallgatná
nak, hogy aztán annál sűrűbben, 
most már valamennyien a nyugodtan 
a hordó felé baktató tizedesre lőjje- 
nek. Az pedig megy rendetlenül. A 
hordanál lehasal, bajonnetjével beüti 
a hordó dugaszát s iszik, iszik, fá
radhatatlanul.

Lélegzetüket visszafojtva lesik baj
társai a történendőket. Izgalmas 
percek I

— Már agyonlőtték I Hisz nem is 
mozdul 1 — mondogatják.

Ekkor, oh csodák csodája, föláll 
a tizedes, nyugodtan visszaballag a 
századhoz az oroszok rettenetes tü
zelése közepette.

— Hadnagy urnák alásan jelentem 
most már gyühet a muszka 1

S ment vissza előbbi helyére s 
tüzelt tovább az ellenségre.

*

Szeptember 7-én este Hődéinél az 
oroszok megtámadták haddlásainkat. 
Nem rohammal, csellel. Csapatostól 
jöttek felénk. Már messziről kiabáltak: 
Nye sztrelatye 1 (Ne lőjj 1) Sapkáikkal 
integettek s közben folyton nyomul
tak előre. Tiz-tizenöt lépésre érve, 
az első soraik fegyvereiket a mega
dás jeléül lerakták a tőidre, erre a 
mi öreg népfölkelőink is készen tar
tott fegyvereiket lábhoz helyezték. 
Az oroszok csak ezt várták. A kö
vetkező pillanatban a hátul álló so
rok az előttük guggolók feje fölött 
irtóztató sortüzet adtak. A népfelke
lők tömött sorai meginogtak. Egy 
részük szuronnyal támadt a musz
kákra, egy részük visszalőtt. Persze 
a háromszoros túlerő hamarosan 
végzett velük. Sokan elestek, meg
sebesültek, néhányan fogságba kerül
tek. A foglyokat hátra vitték és A. 
faluban vonatcsapatjaikkal őriztették 
őket.

Még azon éjjel egyik népfölkelő a 
18. ezredből pusztakézzel megfojtott 
egy orosz kocsist. Civil ruháját ma
gára szedte, megszökött és ötödnapra 
szolgálattételre jelentkezett a száza
dánál. Felszerelték. Hetednapra a 
muszkák a turbiai ütközetben agyon
lőtték.

*
Hogy mennyire közönyössé válik 

a háborúban a katona, mutatja a 
következő eset: Szeptember 8-ika 
óta vonultak visszafelé. Naponkint 
harcolva az előretörő muszkákkal. 
Szeptember 16-án Cigány galíciai falu
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előtt az erdőszélben ás'uk el magun
kat. Éjjel rettenetes orkánt, majd 
záport és ellenséges támadást kaptunk. 
Ut< bbit kivédtük, az előbbitől bőrig 
áztunk. No, deez mindsemmi. Nagyobb 
baj volt, hogy éhesek voltunk. Har
madnapja nem láttunk konyhakocsikat. 
17-én délelőtt parancsot kaptunk, hogy 
a készenlétet kivéve, mindenki be az 
erdőbe, süthetünk, főzhetünk krumplit. 
Mintha kicserélték volna az öreg cson
tokat. Hangos lett az erdő. vágták a 
fát s pár perc múlva már lobogott a 
láng. Száz meg száz helyen égett 
egész nap a tűz. Volt már meleg 
özönével. Da volt orosz srapnel meg 
gránát is. Lőtték az erdőt szünet nél
kül. Akárhány lövedék a tüzbe csapott, 
szétütvén azt krumplistól, edényestől, 
emberestől, de azért vígan sütöttek, 
főztek tovább az öreg harcosok. Vé
gül is az orosz unta meg a dolgot. 
Két órai lövöldözés után más cél felé 
fordította ágyúit, nem tudott kifogni 
a 20-asok éhségén és állhatatosságán. 

*
Szekér áll meg kötözőhelyünkön, 

rajta egy huszár, szemben vele egy 
kozák. Rettenetes állapotban mind a 
kettő, arcuk sárga, szemük beesett, 
fénytelen, látszik rajtuk az iszonyú 
vérveszteség és a kiálott szenvedés. 
Leszedik őket a kocsiról. Először a 
huszárt látják el. Rettenetes a sebe, 
az egész balkulcscsontja át van szúrva. 
Kozák kéz piKával nyomorította meg, 
amig kötözik, bár nagy fájdalmai 
vannak, egyre a fogát szívja.

— Mi történt, testvér? — kérdi a 
kötözőorvos.

— Megbökött a nyavalyás a pisz
kavassal — feleli. No de semmi, csak 
azt bánom, hogy csak ezt az egyet 
tudtam elhozni, s fejével int a kozák 
felé.

— Hogy-hogy, hát többen voltak ? 
— kérdi az orvos.

— Négyen voltak a nyavalyások.
— Hat osztán hogy történt?
Lassan vontatottan kezdi a huszár:
— Az elsőt mindjárt kivágtam 1. . .  

Kurze galopp links, ott feküdt a má
sodik i s ! . . .  Verkehren, kurze galopp, 
rechts, a harmadikat is kupán csap
tam !.. . De ez a negyedik, ez meg
bökött. No de én is adtam neki egyet!

Közben a kozákra kerül a sor, 
már kötözi a doktor. Az egész has
üreg egy rettenetes vágástól átsza
kítva, s ahogy a huszár lovával rá
rontott, a kard átszaladt a medence- 
csonton és hátul jött ki belőle. Ordít 
kínjában rettenetesen, mire a huszár 
mintha csak vigasztalná, lágy hangon 
odaszól neki:

— Látod, komám, mért gyüsz te 
oda, ahun magyar huszár jár.

*

Lábujjhegyen járnak a népfölkelők, 
mert az öreg alszik. Suttogva beszél
nek, mert az öreg a térképet nézi és 
tollba mond valamit főhadnagy ur 
Komlóssynak. Pucoválják a megtépett 
szerelvényt és ruházatot, mert az öreg. 
szünet lévén, holnap megnézi a fiait. 
A fiai, a 36—42 éves családapák, az 
öreg pedig imádott ezredesük, B H. 
ezredes úr, kit az Úristen sokáig éltes
sen (ezt szokták a neve után mondani, 
mint valami prédikátumot) nem lehet 
több 45—47 évesnél. A neve német 
hangzású, de a szíve szinmagyar. 
Mint vezérkari tiszt, tett szolgálatot a 
honvédelmi minisztériumban s most 
a 20. népfölkelők vitéz ezredese. 
De keveset mondtam, nemcsak ezre
dese, barátja, apja valamennyinek. 
Szereti, megérti, jóban, rosszban 
istápolója, segitője, tanácsadója ezre
dének. Imádják is fiai s vakon men
nek utána.

November 20-án kapták a paran
csot, hogy a pilicai magaslatokat el 
kell foglalni. Előttük két ezred a 
völgyben lévő erdőben elsáncolva, 
nem bir két nap óta előbbre jutni. 
Az oroszok erős pozícióban kitűnő 
fedezékekben feküsznek, a magaslat 
tetején, a sáncok tele gépfegyverrel, 
mögöttük ágyuk. Sztratégiai fontos 
pont, ennek elfoglalásával az oroszo
kat immár három oldalról körülölelő 
trapéz alakú hadállás harmadik és 
legkisebb, huszonkét kilométer hosszú 
oldala is bezárul. Az öreg nézi a 
terepet, messzelátóján vizsgálja az 
oroszokat. Sokan vannak, — mondja 
szinte önkéntelenül. De már osztja 
a parancsait: 1. zászlóalj előre, 2. 
tartalék jobbra, mögötte! Megindul 
az ezred, rántja magával az előtte 
lévőket. A népfö kelők pipára gyúj
tanak. de mennek előre. Rettenetes

ágyúzás fogadja őket. Még egy iram 
s már az erdőszélen vannak. Iszonyú 
csalódás, az ellenség fölvonult a 
hegygerincre, közte és az erdőszélben 
fölbukkanó ezred közt egv körülbelül 
ezernégyszáz lépés hosszú szántás. 
Sima, egyenes, erősen emelkedő terep. 
Az erdőből kíbukkanókat sortüz fo
gadja s az öreg csontok mégis elő
rerohannak. Száz-százötven lépést 
szalad az első zászlóalj s már el is 
ássa magát. Sőt lövik már a muszka 
állásokat is. Órák telnek.

— No, atyafiak, nem mennénk egy 
kicsit közelebb!

Hasoncsuszva megindulnak, újabb 
száz lépés nyereség. A tartalék híven 
utánuk, elhagyott fedezéküket a má
sodik zászlóalj rögtön lefoglalja. Este
ledik, köd borul a tájra. Már csak 
hét-nyolcszáz lépésre vannak az el
lenségtől. Bevonul a fél második 
zászlóalj sűríteni. Itt az öreg, — 
mondogatják a legények — gondol 
ránk, meggyütt a tartalék ! Itt éjjelez
nek. Már a mennyire a süvitő golyók 
megengedik. No, muszka, meleged 
lesz reggelre I

Hajnali négy óra, koromsötétség 
van, csak itt-ott villan egy muszka 
puska: Züü. . .  ! Züü. . .  1 Egyszerre 
mozgolódás támad a rajvonalban.

— Itt az öreg ! Meggyütt az öreg! 
— mondogatják.

Csakugyan föltűnik délceg alakja. 
Lassan, súgva beszél.

Derengeni kezd, bevonul a második 
félzászlóalj. A legények guggolva vár
ják. Az öreg kiadja a parancsot: 
Utánam! S megindul a tömeg nagy 
csöndben előre. Amint megindul, elő
ször lassan, guggolva, szinte négy
kézláb, majd mindig gyorsabban. Az 
öreget már érctalként veszik körül a 
legények és a körülte lévő tisztek:

— Mindnyájan elpusztulhatunk, 
csak neki baja ne essék!

Még háromszáz lépés, a muszka
őrök még nem látnak, nem hallanak 
semmit. Csak vaktába lövöldöznek 
födözékeik fölé, inkább ijesztésül. 
Megszólal valaki:

— Atya fiák. fussuk meg ezt a há
romszáz lépést, legalább előbb vég
zünk. S mint a fergeteg, rohan az 
ezred, élén vitéz ezredesével. Egy 
irtóztató orditás: Rajta! Rajta! a

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok es kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgatom kezdőt tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 64

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áraforgalommal.
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támadóké, egy riadt kiáltás a meg
támadottak részéről s a következő 
pillanatban már pattog a puska, észbe 
kapott a muszka. Most már késő 1 
Még egy-két másodperc s már a fö- 
dözék tetején veri puskatussal agyba- 
főbe a megrémült muszkát az öreg 
népfölkelő.

Mire a nap feljön, a magaslat a 
mienk. Hát az öreg? Csak nem tör
tént valami baja? — kérdik. Ez az 
első szavuk a rettentő viadal után. 
Ott áll köztük, bár megsebesülve, 
sugárzó arccal.

— Jól csináltátok fiuk I
S ez a három szó boldoggá teszi 

abban a pillanatban valamennyit.

Egy se legyen árva!
(1916.)

Kik elmentek harcba, de vissza nem jönnek, 
Kikért itthon folynak a keserű könnyek. 
Legyen mindegyiknek síri álma,
Nemzetétől százszor, ezerszer is áldva!

Kiket itthon hagytak, síró özvegyüknek, 
Kik a legdrágábbat adták nemzetüknek,
— Bár az ő fejüknek lehullt koronája — 
Ne legyen a házuk nyomornak tanyája 1

Kiket itthon hagytak, — kicsinyek és nagyok 
Egy se járjon köztük, mint aki elhagyott 1 
Legyen mind a nemzet hű keblére zárva: 
Ne érezze egyse, hogy ö mostan árva 1

Ez csak adósságunk a dicsőkkel szemben. 
Kiket a halál ért hősi küzdelemben,
Kikért itthon folynak a keserű könnyek, 
Kik elmentek harcba, de vissza nem jönnek

Vándor.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizennegyedik fejezet.
A felemelt kéz.

Folyt. 30.

Egy reggel a tábori lelkészt látják 
a kapitány úrtól kijönni. Elképzelni 
se tudják, honnan, mikor jött, de 
itt van. Bizonyosan az éjszaka leple 
alatt lopódzott utánuk. Kevéssel utóbb 
gyülekezőt parancsolnak az evangé
likusoknak és reformátusoknak. Alig
hogy csoportosulnak, megint más 
parancs jö n : az egész legénység
gyülekezzék a tisztáson.

— Készül valami, — mondogatják 
az emberek, kétszer volt ilyen közös 
tábori istentisztelet, akkor a katholi- 
kus pap prédikált és mindegyik után 
nagy ütközet következett.

A tisztás az erdő és hegy karé
jában húzódik, a fedezéki állások 
mögött. Két oldalt lapos erdő szegé

lyezi, mögötte magasra ugró hegy 
védi gyönyörű fenyőfákkal. A tisztást 
fehér gyalogút szeli ketté, biztosan 
valamelyik galíciai faluba vezet. Kö
zepén három vén hársfa lógatja ágait, 
közöttük térdeplővel ellátott Krisztus
kereszt áll, melyet az idő, vagy va
lami eltévedt srapnell félrebillentett.

Az emberek a kereszt-árkon egyen
ként futnak végig, csak az erdőben 
buknak ki a föld mélyéből. Mintha 
láthatatlan, rejtett ember-kaptár on
taná. megnépesedik a csöndes erdő 
s fák és bokrok közül halk moraj
lással hullámzik elő a hazáért küzdő 
honvédek serege. A tisztek a Krisz
tus-kereszt mellett csoportosulnak, a 
legénység a szemközti nagy üres 
tisztáson helyezkedik el. Különös 
alkonyati hangulat úszik a letarolt 
mező felett, erőtlen, bágvadt napsu
gár bearanyozza az elszintelenedett 
falombot. Egy hang nem sok, annyi 
se hangzik, nem történik semmise, 
mégis fátyolos érzés ereszkedik a 
lelkekre s egy-egy kéz lassan, ész
revétlen felemelkedik a szem szög
ietjéhez. Valahonnan messziről tompa 
dörrenés hallatszik. A muszkák ha
rangoznak az istentisztelethez.

A fejről hirtelen lerepülnek a sap
kák. A tiszt urak csoportjánál kezdik, 
azután lassan átcsap a legénység 
soraira, úgy száll egyforma ütemben, 
a szív érzését magával sodorva a 
magyarok imádsága. Mindig szép ez 
az ének 1 Hevesebben ver a szív 
odahaza, mikor nagy események 
évfordulóján megcsendül az ajkakon. 
Hanem most és itt egészen más. 
Küzdelmes hónapok szenvedésének 
emléke ujul meg lelkűkben. Nagy 
időket éreznek maguk előtt, tenger 
megpróbáltatást, égető sebet, talán 
a halált, a soha vissza nem térést. 
És mindent a hazáért, a nemzetért! 
Itt a gránátszántotta mezőn, a sirhal- 
mokkal szegett erdő-szélen, a lőpor
füstös levegőben mégis csak egészen 
másként hangzik a nemzet imádsága. 
A szónak is más lelke ébred, a 
megszokott mondatokból is más érzés 
melege sugárzik mikor a szív mélyé
ről felszáll a régi ének: Isten, áldd 
meg a magyart 1. . .

A lelkész fellép a kereszt előtti 
padkára.

TestvérekI Honvédek!
Mikor az éjszakai csillagtalan sö

tétségben, úttalan utakon, hegyeken- 
erdőkön keresztül közétek jöttem, 
hogy fegyvereitek kipróbált erősségé
hez a lélek erősségét hozzam, egy- 
szercsak a mennyboltozat északi ré
szén hatalmas tüzoszlop csapott fel.

Micsoda az ? Hamuba temetkező, fel
perzselt város szórta szikrákkal tele 
az eget, avagy ásító ágyú torok 
fény villanása volt? Felrobbant töltény
ládák fújtak tüzes lángot az éjszaka 
fekete palástjára, avagy felhők között 
szálló repülőgépek szórtak tüzes esőt 
az éjszakai csöndességben virrasztó 
táborokra ? Nem tudom, nem keres
tem. Hanem amint a fák közén át 
oda néztem, úgy láttam, mintha a 
tüzes fényoszlop egy hatalmas föle
melt kart rajzolna az égboltozatra, 
szinte láttam a kinyújtott ujjat, amint 
intve megmozdul és komoly haraggal 
megfenyíti a vérben gázoló földet. 
Lelkem megrendült. És ekkc • úgy 
éreztem: hangra kap az alvó erdő, 
s megmozdul köröttem a sok néma 
fa. Megszólal lábam alatt a futó 
fagyökér s a bozót tövében felsír a 
haldokló, száraz avar. Nagy zúgással 
megtelik az erdő s mindenhonnan a pró
féta szava zeng: r Uram, magas a te 
kezed, nem látják ugyan, de majd 
meglátják és megszégyenülnek és tűz 
emészti meg ellenségeidet. “ (Ezs. 26.11.)

És most azért álltam elétek, hogy 
megkérdezzem: vitéz Testvéreim,
látjátok-e ti is ezt a magasra emelt 
Isten kezet ?

Szabadulást hozott. Sokszor leha
jolt hozzátok. Rettenetes képek gyö
törtek. Halotti mezőkön járt lábatok. 
Jobbról, balról süvített a golyó, zú
gott a gránát, bömbölt az ágyú. 
Közöttetek járt óriás, éles kaszájával 
a halál és vágta nagy széles ívben 
az embervesztő-rendet. Bizonyságul 
hívlak : ki tartott meg titeket ? Földre 
omlottak baj társaitok, kezük elejtette 
a fegyvert. Megtelt a föld jajgatással, 
halál hörgéssel. „Elesnek mellőled 
ezeren és jobb kezed felől tizezeren, 
— mondja az irás — hozzád nem 
is közelit.“ (91. zsolt. 1.)

Ti megálltatok és tovább harcolta
tok. Kicsoda tartott meg ? Abban a 
rettenetes kavarodásban, ezer halál 
között nem láttátok-e, hogy egy ha
talmas erős kéz alányult, s kegyel
mének palástjával beborított ? Az Isten 
keze I. . .

Harc után, mikor hazatértetek, a 
zsoltáros költő énekét mondogatta 
ajkatok : „nem szabadul meg a király 
nagy sereggel; a hős sem menekül 
meg nagy erejével. Megcsal a ló a 
szabadításban. nagy erejével sem 
ment meg. Ámde az Úr szemmel 
tartja az őt félőket, az ő kegyelmében 
bízókat, hogy kimentse lelkűket a 
halálból.“ (33. zsolt. 16—19.)

Kimentett a halálból. Megoltalmazott 
a veszedelemtől. Kicsoda, kicsoda ?
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Az a hatalmas, erős kéz : Isten keze. 
Áldassék az ő szent neve!

De vájjon nem látjátek-e, hogy a 
sötétlő égboltozatra rajzolt tűz-vonalu 
Isten kéz haragjának ostorát suhog
tatja a föld felett s Ítéletének mérle
gét emeli magasra ? Kit sújt az ostor ? 
Ki nyög, ki sir alatta? Ki az, ki 
reszketve bujkál s mentegető szép 
szóba rejtegeti élete sok bűnét? Te, 
én, mindnyáján ! Nincs köztünk igaz, 
csak egy i s ! . . .

Az ostorozó Istenkéz szétdönti a 
hazug bálványokat. Aranyból építetted, 
testednek em elted?... önzéseddel 
hordtad a köveket? Szeretet helyett 
irigységed világított ? Haragtartásul szí
tottad gyűlölködésed tüzét ? Mennyi 
Isten és emberellen való bűn! És 
mennyi mulasztás. Törődtél-e lelked
del. családoddal, gyerekeiddel ? Meny- 
nyei hazáddal, örök üdvösségeddel ?

Ismét az erős Isten-kéz hajol le 
hozzád. Bűnbánatodat elfogadja. Szent 
Fia érdeméért kegyelmébe fogad. Óh 
ragadd meg kezét! Csak ezt érezd 
és ezt mondd: Uram, érzem bűnös 
vagyok, de hiszek a Krisztus meg
váltó halálában, hiszek a te atyai 
irgalmasságodban, óh könyörülj, kö
nyörülj rajtam I A nagypénteki napon 
az egyik gonosztevő felsóhajtott: 
„emlékezzél meg rólam. Uram. És 
ő monda: „még ma velem leszesz 
a paradicsomban“ . . .  Néhány óra 
múlva vele volt.

Ki tudja: mit hoz a holnap, mit 
a következő óra? Mi vár rád a he
gyeken túl, élet, avagy halál ? Az 
élet magaslatai felé visz az út, vagy 
csontokkal szétszórt temetők felé ?. . .

Adj szót néma sóhajodnak: „Uram, 
emlékezzél meg én rólam !. . . “

És lehajol hozzád az Isten-kéz és 
magához ölel egy erős kéz: — ma 
velem leszesz ! . . .  Óh áldott atyai 
kéz!

Vitézek, honvédek I Romokat láttok. 
Gránát feltúrta földet jár lábatok. Fa
keresztes sírok szegélyzik a csöndes 
erdőt. Hollók kárognak fejünk fölött 
s a halál lehelletét érezzük.

Mégis azt mondom: ne ezt nézzé
tek és ne ezt lássátok. Emeljétek fel 
fejeteket s olvassátok le, mit tűz
vonalákkal jegyzett az égre az örök
kévalóság. Ott van a magasra emelt, 
hatalmas erős kéz, országokat emel, 
országokat aládönt, világokat épít, 
világokat ekemet. Népek sorsát ez a 
kéz vezeti! Nemzetek igazságát ez a 
kéz vezérli. A jövendő az övé és az 
ő népéé. Nem félünk I Nem, inkább 
bízunk, reméltünk! Ez a kéz az Is
ten keze 1

Jaj azoknak, kik ezt a kezet nem 
látják. Siralom azok sorsa, kik az ő 
parancsolatát eltapossák. Megszégye
nülnek s tűz emészti őket. De élnek, 
győznek azok, kiknek ereje a hit, 
fegyvere az Isten.

Nézzétek, hegyek közé rejtőzött a 
nap. De utolsó sugára világosságot raj
zol a sötét felhőre. Isten keze éjszaka 
és nappal, most és mindig velünk van

„Uram, magas a te kezed! . . . “ 
Mi látjuk a te kezedet! Mi látunk 
téged I Könyörgünk te hozzád : Uram, 
emeld magasra kezedet és légy a mi 
segedelmünk! Amen.

Nem lehet elmondani, hogyan ha
tott a vitézekre a beszéd. Ellágvulás, 
magába-szállás, elszántság és Istenbe 
vetett bizodalom hullámoztak szivük
ben. Mikor az ámen után az imád
ság és áldás is elhangzott, újra fel- 
zendült az ének, megint a magyarok 
imádsága. Mennyi könyörgést vitt az 
ének szárnya ég felé, mikor száz és 
száz ajak zendítette: „megbünhödte 
már e nép a múltat, jö v en d ő t!...“

Esti csönd, sség van a fedezékben. 
Némán gubbaszkodnak az emberek 
s gondolatba merülve csöndesen néz
nek maguk elé. Legfeljebb a szokott
nál többen megérintik Szabó János 
karját! — ugyan, add ide egy fél
órára !. . .

Az egyik a sarokból szól.
— Hát aztán, Szabó János, láttad e 

azt a magasra emelt Isten kezet, mely
ről olyan finoman prédikált a papotok?

Néhány pillanat-múlásig csönd van 
a pipafüstös földalatti hajlékban. Azu
tán egy hang erősen, határozottan 
mondja: — én láttam ! Folytatjuk .

Gazdasági föladataink.
Tisza István miniszterelnök az Igazmondó 

utolsó számában a következő felhívást intézi 
a magyar társadalomhoz :

Ellenségeinknek az a törekvése, hogy ki
éheztessenek és fegyverletételre kényszerítse
nek bennünket, első sorban mireánk magya
rokra hárít fontos kötelességeket. Rendes 
körülmények között éléskamrája vagyunk Ausz
triának ; ha az Úristen jó terméssel áldott 
volna meg bennünket, Ausztria szükségleté
nek fedezése mellett elláthattuk volna kenyér
nek valóval német szövetségesünket is anél
kül, hogy a magunk fogyasztását megszorí
tottuk volna.

Az isteni gondviselés azonban másként 
határozott. Mintha csak minden tekintetben 
próbára akarta volna tenni a magyar nemze
tet A reánk tenekedő sok ellenség túlerejével 
együtt gazdasági csapásokkal is meglátogatott 
bennünket. Az 1914. évi termés az utolsó év
tizedek legrosszabb termése volt és ha sokkal 
több búzánk termett is 1915-ben, mint a meg
előző esztendőben, a külömben sem fényes 
1915-iki termés egy részét ott verte az eső, 
a tengeri termést korai fagy dézsmálta meg, 
úgy hogy végső eredményben gyenge gazda

sági év volt az elmúlt esztendő is.
Hogy ilyen viszonyok között is megálljuk 

helyünket és füstbe megy ellenségeink gonosz 
szándéka, azt megmutattuk az elmúlt tél és 
tavasz nehéz hónapjaiban. Félannyi kenyeret 
ettünk mint más időben, annak nagyrésze is 
kukoricalisztből készült. A haza oltárára vitte 
a magyar nép azt a mindennapi kenyerét is, 
amit Isten egyik leggazdagabb áldásának tud 
és becsül meg a magyar ember. Csak aki is
meri a magyar nép életviszonyait, csak 
aki tudja, milyen nagy szerepet játszik a ke
nyér és a tésztásétel annak élelmében, csak 
az tudja megítélni, mekkora áldozatot hozott 
e nép, amidőn hosszú hónapokon át kevés és 
rossz kenyeret evett. Meghozta ezt az áldo
zatot is a hazáért jó szívvel, zúgolódás nélkül 
és nem hozta meg hiába, mert hiszen nem
csak magunk megélhettünk a harmadévi rossz 
termésből, de juttattunk Ausztriának is annyit 
búzánkból és kukoricánkból, amennyire feltét
lenül szükségük volt.

Az idén korántsem olyan súlyos a helyzet, 
mint amilyen a múlt évben volt. Ha tavaly 
megéltünk, az idén kevesebb erőfeszítéssel és 
áldozattal kell megélnünk, csak tartsa magát 
kiki az elrendelt takarékos életmódhoz és szol
gáltassa be lelkiismeretesen a közélelmezés 
célja ra fölöslegét.

És ha nehézséggel kell küzdenünk, annak 
okát csakis abban keressük, hogy ebben a 
tekintetben nincs rendben a dolog. Tudjuk, 
hogy mennyi termett, arról is biztos jelenté
seket kaptunk, hogy hétről-hétre hány méter
mázsa gabonát csépeltek el az országban, biz
tosan megállapíthatjuk tehát a még meglevő 
készleteket. És mégis azt tapasztaljuk, hogy 
sokkal kevesebb eladó termény van bejelentve, 
mint amennyinek a lakosság kezén meg kell 
lennie.

Biztosan tudjuk, hogy a gazdák egy része 
minden rendelet és hatósági felhívás ellenére 
titokban tartja gabonakészletét és tudjuk, hogy 
a fogyasztóközönség, ahol csak módját ejt
hette, igyekezett kelleténél nagyobb készletre 
szert tenni. Ez az oka, hogy a kormánynak 
a készletek bejelentésére vonatkozó uj rende
leté sem járt kellő eredménnyel.

Már pedig ez nem jól van így. A nemzet
nek nem szabad elfelejtenie, hogy világhábo
rúban, élet-halál harcban és ostromolt várhoz 
hasonló helyzetben vagyunk. Gondoljunk mind
arra, amit Przmeysl várába zárt fiaink most 
egy esztendeje szenvedtek. Mit mondanának 
ők, ha azt kellene hallaniok, hogy az itthon- 
maradottak a haza javáért egy kis nélkülözést 
sem hajlandók elviselni s inkább ellenszegül
nek a haza védelmében eljáró hatóságnak, in
kább gyengítik győzelmes seregeink kilátásait, 
semhogy rendes kenyérforrásuknak némi meg
szorítását elviseljék ?

És mit mondanának a lövőárkainkra rontó 
orosz és olasz tömegeket halálmegvetéssel fel
tartoztató fiaink, mit a Balkán hóboritotta 
bércein legyőzhetetlenül előrenyomuló hősök, 
ha azt kellenne hallaniok, hogy amit ember- 
feletti erőfeszítések, nélkülözések, küzdelmek 
árán, kiontott vérükkel szereztek, azt az itt- 
honmaradottak önzése, gyengesége, kapzsisága 
kockára teszi ?

A kormány ismeri kötelességét. A meglevő 
készletek felkutatására és megszerzésére meg 
fog tenni minden lehetőt Szigorú utasítást 
adott a pénzügyőrségnek, hogy kutassanak el
titkolt készletek után s az elrejtett terménye
ket kímélet nélkül el fogja kobozni.

Másrészről módot nyújt hibájának helyre- 
hozatalára a közönségnek. Aki egy gyenge 
pillanatban, önzésére hallgatva, vagy mások 
rossz példájától elcsábítva, nagyobb készle
tet tartott vissza, mint amennyire joga lett
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volna, most is bejelentheti azt. Január 26 án 
jelent meg az a rendelet, amelyik szeiint némi 
árveszteséggel megkapja terményének árát 
mindenki, aki a felfedezést be nem várva a 
közhatósághoz vagy a Haditermény Rész
vénytársaság által megjelölt bevásárlókhoz be
szállítja azt.

Nyitva áll az ut mulasztásának jóvátételére 
s az elkobzás és szigorú büntetés elkerülésére 
mindenki előtt. Siessen azt mindenki felhasz
nálni, mert azt, aki rejtegeti vagy meg nem 
engedett célra fordítja készletét, bármily pil
lanatban elérheti a felfedeztetés a vele járó 
kárral, büntetéssel és szégyennel együtt, mert 
— ismétlem — a kormány a legszigorúbb uta
sításokat adta ki s a reá háruló kötelesség 
teljesítésében nem log gyengeséget ismerni.

Ha majd az é j . . .
Ha majd az éj a csenddel összeolvad, 
S minden szemre sötét fátyol borul; 
Megnyílik az ég — és fehér köntösbe, 
Leszáll a földre, Ítélni az Úr!

Ha majd az éj a csenddel összeolvad, 
S kialszik a csillagok világa;
A félelmetes, kínos sötétségbe,
Uj fény gyullad Jézusunk szavára.

Győrik György.

Tanítók árváiért!
Csak pár hétig tartott a derült égen 

a szürke felhőzés. A szeretet napja 
újra áttörte a köd burkolatát s ara
nyos verőfényébe vont mindent.

Ma ismét több mint kétszáz koro
náról adunk számot. És közte mennyi 
a kedves, nekünk nagyon-nagyon 
értékes ajándék. Mert bevalljuk őszin
tén, különböző érzések fogják meg 
szívünket, mikor az adományokat 
oszlopba sorakoztatjuk. Elfogódik 
szívünk, mikor az iskolás-gyermekek 
adományairól olvasunk. Azt mondjuk 
magunkban : jól van, gyerekek! min
den fillértek hulló virág-szirom jó 
tanítók sirhalmán 1.. . Ha felnőttek 
adományát kapjuk, meghat gondol
kodásuk, szeretetük nemessége. Mi
kor azután gyülekezet adományát 
vesszük át, akkor büszke, megelége
dett érzés tölti el szívünket. Büszkék 
vagyunk arra, hogy nem csalódtunk 
gyülekezeteinkben I Büszkék vagyunk 
arra, hogy apai szívet kerestünk s ime, 
szeretetet nyerünk onnan, ahol sze- 
retetet kerestünk.

Ezen a heten mindegyik érzés 
átjárta szívünket. Hálával, köszönettel 
adózunk a nagylelkű adakozóknak s 
a buzgó gyűjtőknek!

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
A tokorcsi ev. leányegyház 75'90 
és pedig a tokorcsi ág. hitv. ev.

leáuyegyház adománya . , 50'— K

A tokorcsi ág. hitv. ev. egyházta
gok gyűjtése . . . .  16-50 K

A tokorcsi ág hitv. ev. elemi né-
pisk. tanulók adománya . . 5 80 „

A tokorcsi ág. hitv. ev. leányegy
házhoz tartozó ujmihályfai egyh. 
tagok adománya . . . 3'60 ,

A száki ev. gyülekezet gyűjtése 50— „
A sárszentlőrinci ev. gyülekezet

g y ű j t é s e ..................  35 60 „
Remete Dénes ny. jószágigazgató 

Celldömölk . . . .  10'— „
A fenyőfalui isk. gyermekek gyűj

tése .........................................  12 70 „
Egyed Béláné Nemeshany . . 10'— „
Dómján Ferencné Sármellék . 10'— „
Kopp Sándor és családja Győr-

szabadhegy . . . .  5'— „
Tarr Mihály Fenyőfalu . . 4’— „

Fentebbi adakozások részletes kimutatása : 
A sár szent lőrinci gyületezetböl a követke

zők adakoztak : IV. V. és VI, oszt. isk. gyer
mekek 7'60 K, Nagy Istvánná tanítóné és 
Bohár László 5 - 5  K, Kiss János (126) Far
kas István 4—4 K, Benkő Györgyné, Varga 
József, (242.) és Győri József (30) 2—2 K, 
özv. Szabó Jánosné. Katona József, Szalai 
István (65.) és Iker János 1—1 K. Összesen 
35 60 K.
A tokorcsi gyülekezetben Szalay Ida és Kovács 
Róza gyűjtése: Szabó Károly 2 K, Hajas 
Gyuláné, Németh Sándor, Fodor Antal, Szűcs 
Sándorné, Lengyel István 1—1 K, Márton 
Imre, Szalay István 60—60 f, Németh Jánosné 
50 I, Varga Sándorné, Szabó Dénes 40—40 
f, Fodor Ferenc 30’ f, Lengyel Lajos, Bognár 
József, Kovács József, Csótár Sándor, Csótár 
József, Szabó János, Dömölki József, Kovács 
Sándor, Kovács Ferenc, Erdélyi Sándorné, 
Bognár Jánosné, Fodor József, Kutasi József, 
Kristyán Jánosné, Egresi Gyula, Czumpf Já
nos, Mórocz Péter, Szabó Péter, Kutasi Ferenc, 
Mórocz Sándor, Mórocz Ferencné, Csótár 
István, Tar József, Faragó Istvánná, Mórocz 
Istvánná, Kiss Sándorné, Mórocz Sámuelné, 
Bedők János, Németh István, Mórocz Gyuláné, 
Henc Mátyás, Kutasi Sándor 20—20 f, Kalmár 
Gyuláné, Kontor Sámuel, Fodor József 10—10 
f. Összesen 16-50 K.

Tokorcsi ág. hitv. ev. elemi népiskolai ta
nulók adománya: Kovács Kálmán 1’40 K, 
Szalay Ida 1 K, Kovács Lidi 90 f, Szalay 
István 30 f, Kovács József, Szabó Jenő, Ko
vács Róza, Ihász Margit, Kutasi József 20—20 
f, Kovács Lina, Kutasi Erzsi, Bedők Lajos, 
Horváth Sándor, Horváth Lidi, Kovács Károly, 
Kovács Juliska, Erdélyi Lina, Csótár Gyula, 
Fodor Erzsi, Fodor Lina, Fodor Róza, Szabó 
János, Szabó Kálmán Dömölki Eszter, Kovács 
Sándor, Ruzsás Lajos, Márkus Dénes, Fodor 
Lajos, Fodor József 10 -  10 f Összesen 5‘80 K.

A z ujmihályfai gyülekezetben Marton Emma 
és Kiss Eszter gyűjtése: Márkus József 40 f, 
Laki János, Kovács József, Kovács János, 
Körmendi István 30—30 f. Kovács Balint, 
Kis József, Fodor József, Sümegi Samu, Né
meth Sándor, Márton Lajos, Kovács Ferenc, 
Márkus Sándor 20—20 f, Márton Samuné, 
Marton Sándor, Bakonyi József, Németh Ist 
ván 10 - 10 f. Összesen 3 60 K.

A száki ev. egyházban a háborúban hősi 
halált halt tanítók árvái részére adakoztak: 
Evang. nőegylet, Magyar G 5—5 K, Iskolai 
gyűjtés, Ev. egyház 4 40—4 40 K, Plutzer 
Karoly, Valkó Márton 2—2 K, Paveszka Ist
ván, Letenyei István, Csernyik János, Szabó 
István, id. Valkó István, Me dlinger Mihály, 
Cechmeiszter János. Valkó József, Mészáros 
Ferenc, Barabás György, Valkó Pál, Vaskó 
Mihály, Barabás Márton, Fa'kas János, Pusz
tai József, Valkó Mihály, Veréb Márton, Mé

száros István 1 — 1 K, Veréb Mihályné, Valkó 
András, Vaskó István, Mészáros János, Pap 
Dénesné, Pap Jánosné, Orgon Etel, Drábóci 
József, Osgyán Mihály, Osgyan Jánosné, 
Farkas Sándor, Varga Ferenc 50 -  50 f, Pa
veszka Mihály, Deutsch Károly 40—40 f, 
Spatz J. Matusek Lászlóné, Hajós Józsefné, 
Hanzli Pál 30—30 f, Mészáros Józsefné, 
Szomorú Jánosné, ifjú Orbán Ferencné, id. 
Zóna, Mihály, Szabó József, Horváth Jánosné 
20—20 f. Gyűjtötték: Czechmeiszter Eszti és 
Pusztai Terus.

A szénái ág. hitv. ev. nőegylet gyűjtése a 
háborúban elesett tanítók árváinak a javára: 
Piri Károlyné 6 K, Szendi ev. nőegylet 5 K, 
Povcsy Istvánná, Tóth Jolán 4—4 K, Kovács 
Eszti 3 K, Színak Sándorné, id Marthon La- 
josné, özv. Marthon Lászlóné, Matisz Jánosné, 
Színak Zsófia Marthon Zsófia, Cser Juliánná, 
özv. Marthon Mártonná 2 2 K, Omischl
Kálmánná, Nemes Etel, Szabó Antalné, ifjú 
Felső Istvánná, Pintér Jánosné, Novák Jánosné, 
Hánzli Mártonná, Varga Zsigmondné, id Pin
tér Jánosné, Horváth Sándorné, Ifjú Szabó 
Pálné, id. Szabó Lajosné 1 — 1 K, Nemes 
Lajosnó 80 f, Pongrácz Pálné, Csizmadia 
Sándorné, Petrók Erzsi 60—60 f, Horváth 
Bözsi, Kozics Jánosné, Kiss Juli, ifjú Szabó 
Lajosné 50—50 f, Nagy Ferencné, Sokorai 
Jánosné, Adorján Róza. Matisz Lajosné, ifjú 
Marthon Lajosné, id. Felső Istvánná, Vittek 
Sándorné, Csűri Jánosné, Hánzli Istvánná, 
Veréb Józsefné 40—40 f, Czombál Jánosné 
40 f. Összesen 58 90 K,
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk 

volt: . . . . 5332-22 K
Mostani gyűjtésünk. .___ 213 2 0  K
Eddig befolyt . . . 5545 42 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A világháború eseményei.
Léghajó-harcok.

Az elmúlt hét a léghajó-támadások 
hete volt. Hosszú szünet után meg
indultak a levegő rémei: a vészthozó 
Zeppelinek. Első látogatásuk Párisnak 
szóit. Január 30-án és 31-én megje
lent a francia főváros felett a félel
metes éjjeli vendég. Bombái huszon
négy embert megöltek, sokat meg
sebesítettek, mindenfelé óriási kárt 
és általános rémületet okozlak. Ez 
viszonzás volt Freiburgért, melyet 
nem rég a francia aviatikusok min
den ok nélkül megtámadtak. Másnap 
a német tengerészeti léghajósok An
gliában okoztak riadalmat. Átszelték 
a brit földet kelet ől nyugatig s tűz
zel árasztották el Liverpoolt, Man
chestert, Chtffieldet és Nottinghamet, 
pusztulást és emberhalált okozva 
mindenütt. A következő napon Sza- 
lonikire, az antant hatalmak oda kon
centrált haderejére került a sor. A 
Szófiából elindult német léghajó bor
zalmas hatással bombázta az ellen
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séges tábort. Ugyanakkor magyar és 
osztrák hidropiánok a kattarói öböl
ből Durazzó és Valóna fölé szálltak 
és megrongálták az antant kikötőte
lepeit es vizi járóműveit.

Harc az olaszok ellen.

Május óta küzd a hitszegő olasz 
ellenünk — minden eredmény nélkül. 
Isten méltó büntetése, hogy a táma
dóból most már lassanként támadott 
lesz. Az olasz lapok keserűséggel 
mutatnak rá vhéz seregeinknek mind
inkább erősbödő offjnzivajára Görc 
mellett, a tolmeini hídfőnél s Olasz
ország keleti pirtvidekén. D j ramu 
tatnak azon csapásra is, melyet Al
bániában mértünk Italia fejére. Csa
pataink Albánia északi részén elfog
lalták az 584 m. magasságban levő 
Kruja városát. Innen jó utón lehet 
eljutni Durazzóba.

Olaszország méltó büntetése, hogy 
a Lovcsen elfoglalása óta alig mer 
mutatkozni az Adriai tengeren, mig a 
mi hajóink akadálytalanul cirkálnak

az olaszok által ,mare nostro“-nak 
nevezett tenger minden részén.

Harc az oroszok ellen.
Oroszország belefáradt a háborúba. 

Miniszterek mennek, jönnek. Gore- 
mykin külügyminisztert Stürmer vál
totta fel, aki hivataloskodasát azzal 
kezdet'e meg, hogy kifogásolta a kül
ügyminiszter és a pénzügyminiszter 
működeset. Lehet, hogy most ezek 
is távoznák. Az újoncok vonakodnak 
a behívó parancsnak eleget tenni. 
Nagy az eiégüledenség országszerte. 
Egyre világosabbá válik, hogy az 
oroszok utolsó támadása északkeleti 
fron unk ellen rengeteg emberáldo
zatba került. Sok ezred, köztük a 
legjobbak, állományuk nyolcvan szá
zalékát vesztették el az oktalan vér
ontásban. Egyes hadosztályok telje
sen megsemmísü tek. Északkeleten 
most csak őrjárat harcok vannak. 
Csapataink Bojannál könnyedén visz- 
szavertek egy orosz támadást, mely 
eléggé mutatja az oroszok tehetet
lenségét.

Harc a franciák és angolok ellen.

Hosszú szünet után kissé megélén
kült a nyugati harctéren az ágyúzás, 
amit rendesen erősebb támadás kö
vet. De úgy látszik, a franciák és 
angolok kedve már elment a nagyobb 
támadástól.

Egyéb hírek.
Wilson amerikai elnök kőrútján 

kikelt azok ellen, akik a köztársasá
got háborúba akarjak keverni. — A 
török trónörökös, Jusszuf Izeddin 
herceg, ki régóta betegeskedett, ön
gyilkos lett. E hó 2 án temették el 
azzal a végtisztességgel, mely a trón 
várományosát és az ottomán hadse
reg tábornagyát megilleti. — Mihaj- 
lovics György orosz nagyherceg a 
japán császár koronázására Tokióba 
utazott. Azt mondják, hogy a cár 
nevében hajórajt kér a Földközi-ten
gerre.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére I

A z e g y h á z  k öréb ő l.
Hősök emléke. Gecsén Csopó Márton 

élete legszebb korában elhalt fia, István emlé
kére 100 K, Kalmár Imre a harctéren hősi halait 
halt fia, Imre emlékere 60 K s az elesett zse
bében talált s megküldött 2'2 K, özv. Kalmár 
Lászlóné korán elhunyt gyermekei Sándor és 
Lidi emlékére 400 K adtak át a gyülekezet
nek örök alap létesítése céljából. A jó Isten 
áldása legyen az adakozókon és adományai
kon I Az elhaltak emlékét a gyülekezet halás 
kegyelettel fogja megőrizni aranykönyvének 
lapjain.

A Sajógömörön megalakult konfir
mált leányok egyesülete szép példáját 
adta áldozatkeszsegenek. Csak most alakította 
meg az egyház fiatal uj lelkésze s máris több 
fele gyakorolt jótékonyságot Gyűjtést rende
zett a rosnyói árvahazra: 39 véka burgonyát,
4 véka babot, zöldségfélét és 34'60 K kész
pénzt ; alapítványt tett a rozsnyói leányisko
lánál szerény 20 koronával, melyet évről-évre 
növelni fog; küldött az ár ák karacsonyara 
10 koronát; gyűjtött az elpusztított Kárpáti 
falvakra 81 koronát. Január 23-án pedig az 
orosz betörés által megkárosított ev. egyhá
zak felsegélyézésére háborús estélyt rendezett, 
amelynek fenyes anyagi és erkölcsi sikere volt.
A 370 K tiszta jövedelemből a leányegyesü
let elsősorban teljesen uj berendezett színpa
dát fizette ki 220 K értékben, 150 K pedig 
az egyházak segélyézr sére küldött el.

Adakozás orgonára. Özv. Szalay Jánosné 
szül Szarka Kaiohna és gyermekei Nemes- 
kérről, az ostffyasszonyfai evang. uj templom 
építéséhez, mint itteni külbirtokosok, önként, |

úgy kívántak hozzájárulni, hogy az orgonára 
ötven koronát adtak. Itt említjük fel, hogy 
Főcén Lajosné szül. Orbán Rozália 5 koronát 
adott nevezett célra. Isten áldasa legyen a 
nemeskeblü adakozókon.

Nyugtázás. Az alsódörgicsei templomban 
felállitand'i „Zsedenyi" emléktáblára Satffy 
Géza és Vörös Sándor kisdörgicsei lakósok 
1 — 1 koronát adományoztak.

Kimutatás. Meszlenben a nők a múlt 
évben i», az idén is gyűjtöttek a katonák téli 
ruházatára. Úgy a múlt évben, mint az idén 
készséggel vállalkoztak a beszerzett anyagok 
feldolgozására. Ezen évben Takáts Erzsi, Széli 
Jolán, Széli Emmi és Varga Juliska gyűjtöt
tek e célra 68‘68 K. Az ezen összegen vá
sárolt 4'50 kgr. pamutból készült 9 pár ha
risnya, 22 pár érmelegítő beküldetett a Had- 
segelyző Hivatal átvételi különítményéhez.

A kimutatott összeghez adakoztak : Török 
Mihály 10 K, Györgyi Sándor 4 K, Takacs 
Gyuláné, Balogh Sándorné, ifj. Györgyi Sán- 
dorné, Polgár János, Takács Irén also, Takács 
Benőné és Szeli Kálmánná 2—2 K, Takács 
Józsefné, Szabó Kálmánná, Kajtár Pálné, Varga 
József, Takács László, Ajkas Julia, Mester- 
házy Sándor, Takács Ignácné, Takács Sándorné, 
Horváth Józsefné, Bernáth Lajo-né, Csupor 
Sándor, Takács Teréz, Bencsics Ilona, Györgyi 
Jenőné, és Györgyi Gyula 1 — 1 K, Hencsey 
Kálmán és Kanz János 80—80 f, Simon Dá
niel 70 f, Takács Samu, Del cs Antal, Nagy 
Ferencné, Takacs Andrasné, Koloszár Istvánná, 
Takács Gáborné, özv. Takacs Imréné, Györgyi 
Lajosné, és Kajtar Ernőné 60—60 f, Farkas 
István, Fischer Mór, özv. Hencsey Sándorné, 
Károvics Lajos, Schwach Gyula, Galambos 
Sándor, Milos Illés Kovács Mihály, Kovács

Kálmán és Takács Imre 50—50 f, Nagy Kál
mán, Török Elekné, Szalay Lajos, Simon 
Lajosné, Szalay Lászlóné, Szele Sándorné, 
Takacs Sándorné, Hencsey Sándor, Domonkos 
Lászlóné, Nasy Sándor, Tóth Lajos, Szopori 
József, Szalay Jánosné és özv. Takács La
josné 40 40 f, Lukács Lajosné, Czirók La
josné, Szarka János, Hencsey Lászlóné. Der- 
dák Józsefné Teher János 30—30 f, Török 
József 28 f, Pogányi Lajos, Pethő György, 
Pethő Gáborné, Nagy Mariska, Szabó Kalman, 
Janzsó János, Molnár Ferencné, Szabó Kál
mán, Bernáth Kálmán, Takács Károlyné, Ta
kács Dánielné, Kuglics István, Takács Jánosné, 
Kis János, Kis Lajos, Török János, Hufnágel 
Szilveszter, Sós Istvánná, Pájter Frigyes és 
N. N. 20 — 20 f, Sáli Antal, Gombás Lajos és 
Béres János 10— 10 f.

Harisnyát kötöttek: Györgyi Sándorné,
Polgar Mariska, Nemeth Mariska, Horváth 
Erzsi, Pethő Juliska, Takács Irén felső, Sáli 
Margit, Széli Emmi, és Hegedűs Teréz. Ér- 
melegítőt : Pongrác Lina 3 pár, Györgyi Je
nőné, Bernáth Ferencné, Horváth Irén, Takács 
Erzsi és Takács Ilka 2 — 2 pár, Pethő Juliska, 
Németh Margit, Görbic Eszti, Kocsis Mariska, 
Bernáth Zsófi, Takács Irén alsó, Szarka Irma 
és Czirók Lina 1 — 1 pár.

A meszleni népiskola növendékei az Orsz. 
Gyermekszanatorium Egyesület részére 23 82 K, 
a Vasmegyei Fehérkereszt Egyesület részére 
7 90 K, a katonák részére karácsonyi szere
tet adományul 16T2 K, gyűjtöttek.

Itthonról.
A német császár köszöneté Budapest

nek. A német császárhoz születésnapja alkal-
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mából Budapest polgármestere üdvözlő sürgönyt 
küldött. Erre a következő válasz érkezett

Legfelsőbb parancsra, van szerencsém Nagy
ságoddal közölni, hogy a császár ő felségét 
nagyon megörvendeztették a kifejezett jó kí
vánságok. Őfelsége, amidőn legjobb kíván
ságait fejezi ki a város irányában, legszíve
sebb köszönetét nyilvánítja. Fürstenberg gróf 
császári német főkonzul.

A szerb bányák üzeme. A katonai kor
mányzóság figyelme arra is kiterjed, hogy 
Szerbia ólom-, kőszén, ezüst stb. bányáit is
mét átadhassak rendeltetésüknek. A Krupani, 
Ripanj, Majdanpek, Blaska stb. területén levő 
bányákban hir szerint már is köiülbelül két
ezer munkás dolgozik és valószínű, hogy a 
közel jövőben még több bányában kezdik meg 
az üzemet.

Magyar küldöttség az oroszországi 
fogolytáborokban. A magyar Vorós-kereszt 
egy bizottsága jár kinn Oroszországban, hogy 
az ottani fogolytáborok lakóinak helyzetét ta
nulmányozza.

Katonai szabadság kiskereskedőknek 
és kisiparosoknak. A közös hadügyminisz
ter közelié a honvédelmi miniszterrel, hogy a 
közös hadseregben, az osztrák landwehrnél és 
a tengerészeinél mindazok a bevonult kiskeres
kedők és kisiparosok, kik nem a fronton szol
gálnak, esetenként nyolc napig terjedhető sza
badságot kaphatnak otthoni dolgaik ellátására. 
A kereskedelemügyi miniszter most fölkérte a 
honvédelmi minisztert, hogy ezt a kedvezést 
adják meg a honvédségnél szolgáló kiskeres
kedőknek és kisiparosoknak is.

Hajókatasztrófa a fővárosban. Meg
rendítő hajoszerencsétlenség történt a fővá
rosban. A Budapesti Csavargőzös Átkelési és 
Hajós Részvénytársaság Bomba-tér nevű ha
jójának a korlátja letörött s egész sereg utas 
a vízbe zuhant. Nyolcán a vízbe fulladtak.

A z o rszá g  d o lgáró l.
A képviselőház a kivételes intézkedések

ről szóló jelentest tárgyalta. A felszólalók 
közül többen bírálták a drágaság kérdését. Az 
interpellációk között Dr. Ostffy Lajos képvi
selő elmondotta a fogolytáborok későbbi ér
tékesítéséről szóló beszédét.

A  n a g y v ilá g b ó l.
A török trónörökös öngyilkos lett.

Jusszuf Izzedin herceg, a török ti ón örököse, 
a megujhodott török birodalom jövendő ura 
öngyilkos lett. A trónörökös 58 éves volt s 
állítólag idegbaja ölte meg.

Lázadás Kínában. Kínában folyton ter
jed a lázadás. Több ezer fölkelő elfoglalta 
Saracsit s a kormány csapatainak megkerülé
sével dél felé vonul Tatungfu irányában. Azt 
hiszik, hogy a mongol mandzsu-vezérek a 
mozgalmat támogatják*

Vasúti katasztrófa Franciaországban. 
A calaisi gyorsvonat kisiklott. Tóob kocsi el
égett A szerencsétlenül járt emberek száma 
25, ezek közül tizen meghaltak.

Hajóösszeütközés. A Ponte Porrosz nevű 
görög gőzös, mely Rotterdamból útban volt 
Newyork felé, összeütközött egy másik hajó
val Elülső része jelentékenyen megrongálódott. 

Zavargás Lisszabonban a drágaság
miatt. Lisszabonban a varos több reszeben 
zavargás volt az élelmiszer drágasága miatt. 
Négy bombát dobtak, amely nagy kárt okozott. 
Lovas katonaság fegyverét használta a tün
tetők ellen. Hetven embert letartóztattak, mire

újra bombákat dobtak. Számos katona és 
polgár megsebesült. Uj csapatokat kellett se
gítségül hivni és csak így lehetett helyreállí
tani a nyugalmat. Több vidéki városban is 
összeütközésre került a sor.

Rettentő járvány Amerikában. Ameri
kában az influenza egyik legveszedelmesebb 
fajtája lépett föl és gyorsan terjed. Eddig már 
számos haláleset történt. A járvány legerő
sebben dühöng a nagyvárosokban, mint például 
Newyoikban, Csikigóban, Ph ladelphiában, 
Bosztonban, Szan-Franciszkóban, Klevelandban 
és Detroitban. E két utóbbi város mindegyi
kében százezer megbetegedés fordult elő. A 
hatóságok tehetetlenek a járvánnyal szemben.

A H arangszó perselye.
A H A H A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 827 92 korona.

Joó Gizella Győr 10 K, özv. Horváth Jó- 
zsefné Acsád 2'50 K, D. I T. Tárnokréti, 
Bárki Sándorné Acsad, Balogh Margit Bük 2—2 
K, Povazsay Margit Békéscsaba 1 K.

Összesen: 84742 A.
A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Hadi árváknak: Fias Sándorné Ujma- 
lomsok 5 K, Bárki Eszter Acsád 2 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Egyed Béláné Nemeshany 10 K, Fias Sándorné 
Ujmalomsok 5 K, Bárki Sándorné Acsád 2 
K, Povázsay Margit Békéscsaba 1 K.

Vak katonák részére befolyt: Balogh 
László Bük 5 K, Poor Beniáminné Nemesvi- 
gant 2-50 K, Bárki Eszter Acsád 2 K, P J.- 
né Győr 1'42 K, Povázsay Margit Békés
csaba 1 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Balogh László Bük 5 K, Bárki Sándorné Acsád 
5 K, Povázsay Margit Békéscsaba 1 K.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

Utravaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára VŰSZOnkÖléStien I kor. 20 fill.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra! 
Küldjük a táborba!

Bvang*. árvaleány,
ki a női szabóságban ügyes, kerese
tet és otthont talál gyermektelen, 
vagyonos családnál. E őnyben része
sül az, aki a német nyelvet is birja. 

Ajánlatokat továbbit a kiadóhivatal.

O lvassátok  a  bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a  legfőbb kínos.
Tanyát a sátán  ü tö tt ott,
De iBten nem  lel hajlékot, 

febr. 13. vasárnap. Phil. 1, 3—11.
„ 14. hétfő, I. János 2, 12-17 .
„ 15 kedd, Zsidó 13, 1—9.
„ 16. szerda, II. Péter 1, 3—11.
„ 17. csütört., II. Péter í, 12—21.
„ 18. péntek, Róm. 1, 13—21.
„ 19. szombat, Luk. 9, 57—62.

Most jelent meg!
Szabó Is tv á n ,  kemenesmagasi-i 
evang. lelkész

„Az örömtelen
világ öröme“

című munkája, amely 12 háborús 
vonotkozásu egyházi beszédet tar
talmaz. Ára 1 kor. 50 fillér.

Kapható a szerzőnél és Dinkgreve 
Nándor könyvkereskedésében Czell- 
dömölkön. t

A tiszta jövedelem a harcban el
esett tanítók árvái javára szolgál.

1—5

SAHDOR.FERENCZ

TORONYORft6YfiRft
Kö rm end .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 3
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Nyomatott Welliich Bála vülamüzamű könyvnyomdájában Sientgotthárdon.
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Előfizetési ára 36  szám ra közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a  szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: P—cs S —a:  Velünk volt Isten.. . (Vers) — Fábián Imre: Tartsunk ki mindvégig. — Zsiray József: A moszcza- 
nicai major lakói — Rónay B. Gyula: Bizalom (Versi) — Takács Béla: Levél egy harctérre induló ifjúhoz. — A híres negyven

kettes. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Tanítók árváiért! — Világháború eseményei. — Ország-Világ.

Velünk volt Isten ...
( 1915. )

Velünk volt Isten I Mit el nem értünk 
Egy rövid esztendő alat t . . . ? 
Megvívtuk, a megvívhatatlan 
Égbe nyúló sziklafalat . . .

Ezer akadályon által 
Szálltunk szembe a világgal.

Velünk volt Isten I Beláthatatlan 
Területek a birtokunk.
Magyar kitartás megszállva tartod 
Büszkén bár merre fordulunk. 

Magyar lobogó hirdeti:
Nevünkkel a világ teli.

Velünk volt Isten ! F\ Kárpátokban 
Áttört ellen hitte szentül,
Pusztító hordák martaléka lész 
Hazám s néped mindenestül; 
Megállita a sziklafal:
Honáért él-hal a magyar I

Velünk volt Isten ! Most Gorlicéba, 
Majd Przemyslbe vonulunk,

Lemberg, Lublin, Ivangorodba vitt 
S Varsóba diadal utunk!
Magyar dicsőség csillagod 
Ki hitte, hogy még felragyog?

Velünk volt Isten 1 Ott a Balkánon 
Elvérzett végleg Szerbia, 
Nándorfehérvár újra a mienk 
S annak is kell maradnia.

Gaz szomszéd elért a végzet, 
Romba dőlt királyi széked.

Velünk volt Isten 1 Szövetségesünk 
Egy nap bár hűtlen elhagyott; 
Nem rettenve álljuk szikla-képen 
fl legszörnyübb áradatot . . . 

Doberdo szégyen pad leve,
Kisül rajt’ a tálján szeme.

Velünk volt Isten! És lesz is velünk, 
Mert szent jog s igazság vezet, 
Becsület és honszerelem fognak 
Dicsőn nagy munkára kf t.

Egy szebb jövő mosolyog ránk 
Bízva bízzál édes hazánk! 

(Szentes.) P—cs S—a.

Tartsunk ki mindvégig.
I r ta : Fábián Imre.

Az a hatalmas háború, mely lángba- 
boritotta a világot nem egyes embe
reknek a küzdelme, hanem a népek 
sokaságának óriási csaiája. Az egyes 
emberek szenvednek, véreznek benne, 
de az egyesek által hozott áldozatok 
jutalmat nem az áldozathozók szá
mára, hanem nemzetük számára te
remnek.

Az egyes emberek, az egyes csa
ládok a harcoló felek mindegyikénél 
csak veszítenek a háborúban, de a 
népek, nemzetek számára az egyik 
oldalon a küzdő hősök által hozott 
áldozatnak gyümölcse érik meg.

Ki ne tudná, hogy széles Magyar- 
országon is sok család van, amely 
veszített, sokat veszített e háborúban, 
amelyre gyászt hoztak a hősi küzdel
mek. De azt is mindenki tudja, hogy 
nálunk az egyes hősöknek vére .gaz
dag magvetés“ lett az egész nemzet 
számára, mert az egész nemzet sokat 
nyert tekintélyben és hatalomban. 
A világnak bármelyik tája felé nézünk, 
magyar hősök temetőjére esik tekin-



26Ö.

tétünk, de mielőtt e hősök a teme
tőbe csendes pihenésre tértek, előbb 
megvédték drága honunk határait, 
előbb messze idegen földre kergették 
az ellenséget, előbb kivették részüket 
három király száműzetéséből és négy 
ország meghódításából. Az egyesek 
gyászruhájából az egész nemzet szá
mára győzelmi lobogó lett!

Amikor azonban a csudálatra méltó 
eredményeket látjuk, ne felejtsünk el 
afelett is gondolkozni, hogy a sok 
áldozat jutalmaképen ki adta nemze
tünknek a dicsőséges diadalmat. A 
kérdésben benne van a felelet i s : a 
sok áldozat, a sok vérhullás, a sok 
hősi halál adta kezünkbe a diadal 
pálmáját.

Ámde mikor erre gondolunk és 
hálával adózunk az elhunyt hősök 
emlékének egyenként és külön-külön, 
akkor jusson eszünkbe az is, hogy 
ellenfeleinknek is vannak halottai, 
akik vérüket hullatták, akik hősi ha
lált haltak, akik kétségbeesve küz
döttek, vannak temetőik ifjú hősök 
számára, nagyobb számban mint ne
künk. Diadalról mégse beszélhetnek, 
győzelmet elérni mégse tudtak, mégis 
közülök soknak hazátlanná lett édes
anyja, hitvese, gyermeke. Tehát a 
győzelmet nem csupán a hősi elszánt
ság, a hős akarat, a sok szenvedés 
vívta ki, hanem adta azt nekünk a 
seregek hatalmas Ura. Hogy győzelem 
kisérte eddig fegyvereinket, azt jelenti: 
„mind eddig segítségül volt nekünk 
az Ú r i “

Hőseink ott a harcmezőn tudják, 
hogy még korántsincs befejezve a 
nagy munka; tudják hogyha a végső 
diadalt is ki akarják vívni, még nem 
szabad ölbe tenni kezüket, lábhoz 
tenni fegyvereiket. Tudják, hogy ki 
kell tartaniok a lövészárokban hideg
ben melegben, jégben, fagyban, csak 
úgy nem lesz eddigi szenvedésük 
hiába való.

De tudjuk-e mindnyájan ilyen bi
zonysággal, ilyen világosan, hogy kö
nyörgésünknek, buzgó imádságunk
nak sem szabad szünetelni a seregek 
hatalmas Ura előtt, hogy továbbra is 
legyen velünk és vezérelje a mi lé
péseinket ? Kitartunk-e az imádkozás
ban, az alázatos könyörgésben, hogy 
küzdjön értünk hős bajnokunk kit 
Isten küldött nekünk ?

A háború elején a mi oldalunkon 
mindenki ott találta meg méltó helyét 
a kegyelem zsámolya előtt, ott talál
kozott a németek hatalmas uralkodó
jának és a mi leggyengébb közvité
zünknek imája az itthon maradott 
aggok, hitvesek, gyermekek imájával,
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amint szünet nélkül zörgettünk a ke
gyelem ajtaján, Istentől kérve az ál
dást, segedelmet.

A segedelem nem maradt el. Hogy 
nem maradt el, azt világosan hirde
tik a Kárpátok, amelyek eltemették 
az orosz cárnak megfojtásunkra kül
dött bisera hadát, hirdetik az Isonzó 
vértől pirosló habjai, amelyek Veres 
tengerré lettek a hitszegő olaszok 
számára, hirdetik a szerb halmok, 
amelyek saját fiaiknak temetőivé lettek.

Talán ezek a hatalmas eredmények 
tettek bennünket elbizakodottakká ? 
Mivel ennyire jutottunk, most már 
azt hisszük Isten segedelmére nincs 
olyan nagy szükségünk ? Mert ország
szerte mintha alább hagyott volna a 
lélekben való tusakodás, a seregek 
Urától való alázatos segítség kérés. 
Mintha jobban magukra maradtak 
volna ez idő szerint hős katonáink, 
mint a háború előző részében. Akkor 
velük küzdött lélekben, imádságban 
az egész nemzet apraja, nagyja; ma 
sokan vannak, akik már elégnek ta
láljak a lélekben való küzdést, mint
egy meghidegült az ember lelke 1

Mindeddig segítségül volt nekünk 
az Úr, azért kisérte siker fegyvere
inket ! Ne felejtsük el, ezután is úgy 
szegődik hozzánk a diadal, ha velünk 
lesz az Úr 1 Amikor tehát azt mond
juk derék hőseinknek: tartsatok ki 
mindvégig hősiesen, bizalommal, ak
kor mondjuk magunknak is : tartsunk 
ki mindvégig alázattal, bizalommal a 
könyörgésben, hogy az Úr megse
gítsen minket!

Á moszczanicai major lakói.
Irta : Z sira i Jó z se f  zászlós.

Harctér, 1916. január.

Hóvihar tombol a wolhyniai mo
csarak felett. Offenzivát intéz az is elle
nünk. Megterhelt felhőfoszlányokat 
hajt, kerget a szél és azok félénken 
menekülnek békésebb országok felé. 
Lenge uszályaik mögül ki kivillan a 
hold ezüstös korongja s úgy látszik, 
mintha kikacagná, ott lenn, a mo
csárban élet-halálharcot vivő embe
reket.

Legutóbb október 9 én, szomorú 
őszi reggelen mértük össze fegyve
reinket. . .  — Kora reggel játszadozva 
bujkáltak a felkelő nap sugarai az 
erdő fáinak sárguló lombsátrai között. 
Csendesen ébredt a tábor. Különös 
nyomottság uralkodott a lelkeken. 
Az előző esti szakadatlan ágyuböm- 
bölés, fegyverropogás okozta hatások

uralkodtak az idegeken. Mindenki várt 
valamit.

Tisztult a láthatár. Az erdő szé- 
léről, hol hosszú rajvonalunk húzó
dott, kíváncsian néztük a szemben 
fekvő dombot. Lábánál épült m . . .  i 
major körvonalai csak a hatszoros 
messzelátón keresztül kezdtek kibon
takozni.

Harminc-negyven érctorok ordított 
fel mögöttünk, az erdő mélyén. Meg
kezdődött a tüzérségi előkészítés. —
Az első zászlóalj gyönyörűen szőkéit 
előre egy hatalmas terjedelmű síkon.
A muszka tüzérség gyors tempóban ,, 
kilőtt salvékkal próbálta őket vissza
tartani. Egy-kettő elmaradt közülök.
A többi rohant előre gránát és srap- 
nel-tüzön keresztül. — Megindultunk 
mi is Szívszorongva vártuk, hogy mi
kor csapnak le közénk a fejünk fö
lött haláltáncot járó, búgó, sistergő 
istennyilak. Dombról le, dombra fel, 
mint rohanó ár hullámzott támadó 
vonalunk. Három géppuska fészkét 
védő sasként öltögette lángnyelvét s 
szórta, ontotta reánk az ólom esőt. 
Mintha tele lett volna a levegő szi
szegő kígyókkal, mintha száz, meg 
száz ostort pattogattak volna a fejünk 
körül oly remesen hatott a süvítő 
dum-dumok hangzavara. Egyikünk ' 
sem volt tisztában a veszély nagysá
gával ; senki sem gondolt a halálra. 
Nem láttuk, mint hullanak el olda
lunkról kedves bajtársaink, nem hal
lottuk, mint kiáltanak segítségért se
besültjeink. Lelkünk olyan volt, mint 
egy reflektor. Ott a távolban, a ma
jor körül látott csak világosan. Látta, 
mint ingott meg a muszkák vonala, 
mint sietett segítségére a tartalék. 
Hirtelen felélénkült a ropogás. Majd, 
mintha elvágták volna, megszakadt 
s helyette egekig hatóan felhangzott 
a rajta, rajta. Szegény muszkáink ki 
sem merték dugni a fejüket; száz, 
meg száz fehér kendő lobogott már 
a magasban. Halálos ellenségünk ki
szaladt elénk s mosolyogva, barátsá
gosan, kezetnyujtva állt meg leeresz
tett szuronyaink előtt. Sorakoztattuk 
őket. Már el is tűntek a domnok közt.
112 ről adott nyugtát századparancs
nokunk. Mienk volt a major 1 Mind
két tüzérség ide irányította gyilkos 
tüzét. A sajátunk azért, mert még 
nem értesült a győzelemről; az ellen
ség pedig azért, mert nagyon is ér
tesült róla. Felzúgott mégegyszer a 
puskaropogás. Üldöztük a menekü
lőket. Bakáink úgy lőtték őket, mintha 
körvadászaton passzióznának. Kime
rültén vánszorogtak fel a második vé
delmi vonalba, vissza visszanéztek,
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elszántan várták a golyót, amely meg
szabadítja őket a kancsukától, a ren
geteg szenvedéstől.

Amire ismét alkony borult a csa
tatérre, teljesen elhalt a harcizaj. Túl 
a dombon fájdalmasan vakkantott egy- 
egy acélszörny, mint egy vérengző 
ordas, amint vissza-visszapillant a 
koncra, amely mellől a magyar bakák 
szuronya elkergette. — Az éj sötét 
leple alatt bejártuk a lezajlott harc 
szinterét, a gazdát cserélt majort.

Puska, töltény, csizma, ruha, kleba 
akadt bőven. A major tiszti-lakásá
nak egyik szobájában egy öreg anyó
kát is találtunk. Szép kis hadizsák
mány ! Mozdulatlanul, félaléltan fél
őrülten feküdt az ágyában. Észre sem 
vett bennünk, amint durván belöktük 
szobája ajtaját. A vérengzésből fel
zaklatott idegeink ismét szivünk kor
mányzása alá kerültek. Tisztelettel
jesen, majdnem bocsánatot kérve, 
lábujjhegyen húzódtunk vissza. Mintha 
egy kijózanító szél csapott volna ar
cunkba ; hirtelen átrezgett szivünkön, 
hogy itt szentélyt romboltunk le, hogy 
egymást szerető sziveket kergettünk 
széjjel, hogy boldogság helyébe a 
poklok minden szenvedését zúdítot
tuk erre a kis otthonra, erre a kis 
fészekre, amely mellett csak egy rán
cosképű anyóka tartott ki, készen arra, 
hogy valamelyik gránát a szive minden 
érzésével, lelke minden gondolatával 
összenőtt kis háznak romjai alá te
metheti.

A napokban nagy családi fényké
pet mutatott az egyik bakám. Még
lepődve láttam rajta a nagyanyót, 
az ősz nagyapót, unokáival, gyer
mekeivel. Amikor délnyugatról fekete 
felhőket hozott a szél, amikor sut
togni kezdték, hogy közelednek a 
magyarszkik jól célzó puskáikkal, éles 
szuronyaikkal, hatalmas ágyúikkal, 
kegyelmet még gyermekeknek, asszo
nyoknak sem adó szívükkel, akkor 
a fiatalok elszálltak beljebb az ország 
közepe felé, ahova nem hallatszott 
el a morajló ágyuszó, hol nem vil
lant gyilkolásra az ellenség szuronya. 
Az öregek nem hallották a morajt, 
nem látták a villogó szuronyt, a kö
zeledő vihart, lelkűk előtt csak az ősi 
fészkük árván hagyott falai, fái, vi
rágai, ős apák, anyák emlékei, ha- I

gyományai világosodtak meg. Már 
annyira idenőttek, hogy még a biztos 
haláltól való megszabadulás sem bírta 
menekülésre őket. Az alatt a rög 
alatt akartak pihenni, amelyik táplálta 
őket. Azok alá a romok alá akartak 
temetkezni, amelyik egész életükön 
keresztül védőjük volt.

Az ősz nagyapó beállt a majort 
védő muszkák közé. Fegyverrel szu
ronnyal kelt otthonának védelmére. 
Amikor rajta, rajtára nyílott a táma
dók ajaka s megtörte az ellenállást, 
akkor egy fekete ruhás civilt láttam 
kiugrani az árokból, s szaladt esze
veszetten hátra, keresztül a majoron, 
föl a dombra. Az öreg volt. Újra 
akart harcolni, abban a reményben, 
hogy még visszaszerezheti az elvesz
tett otthont. Ezúttal tévedett. Honvé
dek vették el tőle akik helytállnak 
az utolsóig, de az elvett földet visz- 
sza nem adják.

Az öreg elmenekült, hogy újra 
harcoljon, az asszony itt maradt, 
hogy meghaljon. Ágyára feküdt, s 
várt. A támadás alatt földrengető zu
hanással csapkodtak le a nehéz ágyuk 
gránátjai. A kis ház minden téglája, 
deszkája remegett a nagy légnyomás 
miatt. Ördögi táncát járta a végzet. 
A pajták mind a levegőbe röpültek, 
a két istálló hatalmas lánggal égett. 
A srapnellek vakon csapódtak a 
ház falának, a puskagolyók úgy ko
pogtak rajta, mintha ezer kalapáccsal 
verték volna. Egy öreg asszony idegei 
ekkora izgalmat nem bírhattak ki. 
Csoda, hogy teljesen meg nem őrült!

Építjük a védelmiállást. Sok desz
kára, fára, téglára van szükségünk. 
A major maradványai csábítóan fel- 
kinálkoznak. Bakáim felkutatják min
den rejtett zúgát. Elcipelnek minden 
elcipelhetőt: a savanyú uborkától 
kezdve a gyönyörű tükörig. Felcico- 
mázzák fedezékeiket, tálakat, evőesz
közöket, szentképeket, fényképeket 
aggatnak a homoktalra; otthoniassá 
teszik sárfészküket. Kutatás közben 
találják meg a nagyanyót is. Lábra- 
állítják; be-bejárnak hozzá, fát vág
nak neki. Kora reggel már égnek a 
tábortüzek a lövészárokban. Főzik a 
krumplit. Mint a gyerekek, úgy örül
nek a párolgó eledelnek. Javában tré- 
cselünk, amikor a mindig jókedvű,

mindenre viccet mondani tudó Rei- 
chard, lekapja a tűzről a fazék krum
plit s megindul vele a major felé. 
Hová viszi öreg ? — kérdezzük el
csodálkozva.

A majorba.
Kinek, minek?
A nagymamának. Nem tud sze

gény járni, hát, hogy éhen ne haljon. 
Napokon keresztül etették, becézték 
ápolták. . .  mintha édes anyjuk lett 
volna. Egy szép, csendes éjjei eljöt
tek érte a sanitécek s hátravitték az 
orvos mellé, aki elküldte őt valame
lyik magyarországi kórházba.

Amikorra leesett a hó, eltűnt a 
major is. Tégláiból kályhákat építet
tünk, gerendáiból fedezékeket. Két 
eke roncsai borulnak csak a fehér 
szemfedőre s hirdetik az elmúlt világ 
elszállt emlékeit.

Bizalom.
Éltünk hajóját szélvész támadja 
Oly sok most a hajótörött;
Ez aggódik. . .  az sírva mondja: 
„Az enyém már elköltözött!“

„Mikor éltünket szélvész hányja,
Mit tenne nélküled szivünk?“
Ha sújt, vérez a sors csapása, 
Hozzád tekintünk Istenünk.

Te rendelkezel hatalommal,
Magad vagy az örök jóság.
Ki hozzád tér búval, bajjal, 
Megindítja jóságos orcád.

Hányja bár szélvész éltünk hajóját, 
Mi nem kiáltjuk: „Uram, elveszünk!“ 
Szivünk reád veti minden gondját 
S  bízva valjuk: „ Él s velünk Istenünk!“ 

RÓNAY B. GYULA.

A híres negyvenkettes.
Ki ne hallott volna a háború cso

dájáról, a híres negyvenkettes ágyú
ról? Mindenki tudja, hogy a legna
gyobb meglepetést és rémületet kel
tette, mikor megdördült s borzalmas 
erejével megsemmisített minden acél
falat, minden vár-erődítményt. Hasz
nálták is emberül. A belga várakkal

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 65

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áraforgalommal.
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ez az ágvú szörnyeteg végzett. Rög
tön szállították tovább s hol itt. hol 
ott, de minden harctéren megdördült 
borzalmas hangja s megremegtette a 
legbátrabbakat is. Ahova pedig az 
ágyú lövedéke lecsap, ott messze kör
zetben élő lény nem marad.

Igazi hatalmas méreteiben akkor 
áll elénk a híres negyvenkettes, ha 
figyelmünket néhány adatra fordítjuk. 
Alkalmat nyújt erre az a körülmény, 
hogy Dr. Seume mérnök, az ágyú 
teltalálója, nem régen felolvasást tar
tott s elmondott néhány dolgot a 
háború szörnyetegéről.

Bizony a negyvenkettes nagy, ha
talmas szörnyeteg. Maga a cső 5 
méter hosszú, alapzata 35.500 kg., 
az egész pedig 88 750 kg. Egy lö
vedék 400 kg. súlyú. A lövedék hosz- 
szukás alakú és pedig 1 méter 26 
cm. hosszú. Egy lövés 1300 koro
nába kerül. Az ágyú 172 darabból 
áll s szállításához 12 vasúti kocsira 
van szükség.

Elgondolhatjuk, hogy az ágyút 
nem lehet a megérkezés után azon
nal használni. Előbb az alapzatát kell 
elkészíteni. Nyolc méter mélyre épí
tik meg az alapzatot s azt cement 
falakkal megerősítik.

A találat majdnem egészen biztos. 
Pedig milyen nagy távolságra lőnek 1 
Lüttichet például majdnem 23 kilo
méter távolságról lőtték. És milyen 
rettenetes eredménnyel jártak ezek a lö
vések! Az első lövés 1.700, a máso
dik 2.300 katonát pusztított el. Az 
óriási légnyomás házakat megrendít, 
ablakokat összezúz.

Az ágyú mellé 260 ember van be
osztva. Természetesen ezek is meg
érzik a rettenetes légnyomást. Mind
egyik a szemet, orrát, fület, szájat 
elfogó védő sapkát tesz fel lövés ele
jén, azután szorosan a földre hasal, 
nehogy a nagy légnyomás megölje.

Érdekes, de érthető intézkedés, 
hogy az ágyú alá van aknázva. A 
parancsnoknak szigorú utasítása van 
arra nézve, hogy az ágyút, — mi
helyt az az ellenség kezébe kerül
hetne, — felrobbantsa.

Katonáink halálmegvető bátorságán 
kívül, sok helyen ennek a rettenetes 
erejű negyvenkettesnek köszönhetjük 
győzelmünket.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb Is elbírja.

Levél egy harctérre 
induló ifjúhoz.

Irta : Takáts Béla ev. s lelkész.

Édes Öcsém 1
Kedves leveledre, mely a napokban 

érkezett kezemhez, sietek válaszolni, 
hogy még idehaza találjon feleletem.

írod, hogy valószínűleg a február 
15-iki menettel, mint honvéd, puská
val kezedben indulsz a harctérre. 
Engedd meg, hogy néhány őszinte 
sorban, mint szerető testvér a jó test
vért Istenbe vetett hittel buzdíthas
salak.

Valamikor réges régen egy szép 
verset tanudál szeretett édes apánk
tól az iskola örökké emlékezetes pad
jaiban :
„Istenben bizom, semmit sem félek;
Mit árthat nékem az ember ?“ (Zsolt. 55—12.) 
A zsoltárköltőnek ezeket a szép, az 
emberi vallásos lelket egész való
jában megragadó sorait akartam je
len válságos helyzetedben emléked
ben felidézni s újra lelkedbe vésni. 
Nem azért Írtam le s idéztem fel 
emlékedben a zsoltárköltészet eme 
sorait, mintha félelmedet akarnám 
leplezni; tudom, meg vagyok róla 
győződve, hogy mint jó hazafi sze
med előttt tartod: a haza hív most, 
menni kell s mint igaz keresztyén 
átérzed e hivó szózat fenségét, de 
amellett méltó komolyságát; de igen 
is figyelmeztetni akarlak most újból 
a versben levő mélységes gondola
tokra, melyeket a szerető édes apa, 
a jó tanító, igaz meggyőződéssel 
igyekezett belénk oltogatni s különö
sen figyelmeztetni akarlak arra, hogy 
kinek nevében indulj oda, ahol bő 
aratását tartja a halál.

Mikor megkonfirmálkodtál egy szép 
imakönyvet kaptál ajándékba. Nem 
tudom megtartottad-e az élet görön
gyös utaira utitársadul, hű kísérődül 
e szép emléket, hogy mikor fáj a 
kebel, vérzik a szív, amikor bömbölő 
ágyuk, süvítő golyók elé szólít a haza 
hívó szózata, felütnéd a könyv lap
jait s néhány sor buzgó imádságban 
felemelkednél a világosság atyjához, 
akitől jön minden jó és tökéletes 
adomány. Ha a benne talált imák 
közül néhányat igaz szívvel elimád
koztál s azokat naponként ismétled, 
kérdezd meg lelkiismeretedet, rémíti-e 
még a halál sötét gondolata lelkedet ? 
Nem lehet az reád nézve többé ret
tentő. mert meggyőzödöl belőlük arról: 
ha élünk is az Untak élünk, ha meg
halunk is az Urnák halunk meg.

írod, hogy el vagy készülve a leg, 
rosszabbra. Vájjon mi lehet rosszabb, 
meghalni a hazáért, vagy egy bizony 
tálán jövő gondolata 1 ? Szép halál a z : 
hazáért halni meg, talán legszebb 
halál a világon, mert emlékedet őrizni 
fogják a történet lapjai s így az meg 
nem halhat soha. Mi pedig, akiknek 
reményeink jobban lehetnek arra, 
hogy Isten kegyelméből tovább éljünk, 
ha majd egykor elvetődünk azokra 
a helyekre, hol őseink sírjai dombo
rodnak, elrebegünk egy egy szívből 
jövő imát s néhány forró könnyel 
áztatjuk a sirhantokat, melyek helyén 
virág fakad; a hősök porából pedig 
egy terebélyes fa, a jövő fejlődésnek 
és a szeretetnek fája fog kisarjadni, 
amely kulturágait szétterjeszti az 
egész világon.

Édes öcsém 1 ezeket tartsd szemed 
előtt, vésd szivedbe jól e gondolato
kat, akkor harctérre indulásod s dicső 
hadakozásod meg fogja teremni ál
dásos gyümölcsét.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenötödik fejezet.

A segítő kéz.
Folyt. 31.

Már egy hét óta hevernek. Ellen
ség nem mutatkozik, csak a szomszéd 
hegy mögötti erdőt tartják megszállva. 
Lejebb nem húzódnál?, úgy látszik 
jó helyük van. Hanem ha a mieink 
kidugják fejüket, egyszerre odadup
láznak. Azért mégis túljárnak az 
eszükön. A déli erdőhöz vezető mel
lékárkot folyosónak használják s az 
erdőn túl nyugodtan mászkálnak a 
földeken. Tegnap is zsákszámra hoz
ták a krumplit, még ma is azt sü
tötték a gyantás fenyőgaly tüzénél.

Jó is, hogy valami szórakozást ta
lálnak, mert különben úgyis agyon 
unnák magukat. Azért mondta a 
magyar honvéd, mikor szabadságra 
ment a falujába: — hagyján a sok 
menetelés, a rohamozás is könnyű 
dolog, hanem vakondok módjára 
tétlenül bujkálni a földhányás közt, 
nem, azt nem birja el magyar em
ber ! . . .  Pedig ezt is el kell viselni. 
Hetek óta csak itt ott akad kisebb 
csatározás, az is inkább a portyá- 
zókkal, egy hét óta pedig minden 
hallgat. Krumplit sütnek, ez minden 
élvezetük.

— Na már pedig, mondja beszél
getés közben az egyik, — inkább 
megvagyok dohány nélkül, csak
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pontosan kapjak hazulról levelet. 
Múltkor is . . .

— Nekem is inkább a levél kell,
— erősíti a szót Szabó János.

— Nekem meg a cigaretta, — 
kiáltják közbe innen-onnan.

— Már biz’ én is a dohánynak 
adok elsőséget, pedig öt gyermekem 
van, mondja egy harcsa-bajszu nép
fölkelő. Levél nélkül is eltudom kép
zelni, pláne ha pipa van a számban, 
hogy otthon hogy s mint vannak, 
mit csinálnak, mit beszélgetnek, ha
nem már levélolvasás közben hiába 
akarom elképzelni, hogy füstöl a 
pipám, ha egyszer nincsen beletöm- 
ködni való dohányom.

— Legjobb cigarettázva levelet ol 
vasni, — nevet közbe egy fiatal su- 
hanc s nagyot mulat a saját tréfáján.

Szabó János egy kormos sült 
krumplit szalaszt egyik kezéből a 
másikba s közben csöndesen moso
lyog. Két napja három kártyát kapott 
egyszerre. Mindegyiket Ilonka irta. 
Igaz ugyan, hogy az édesanyja beteg, 
de mintha ez a szomorúság is meg
változnék, mikor Ilonka Írja meg, 
„— Ne félj, édes Jánosom, a jó Isten 
majd meggyógyítja drága anyánkat. 
Meg azután itt vagyok én is, majd 
vigyázok rá.“ Ezerszer is elolvasta 
ezeket a sorokat. Hát még a végét:
— igaz szeretettel imádkozik érted 
hű menyasszonyod.' Csak éppen 
azt nem szereti, miért adták fel mind 
a három kártyát a városban ? Miért 
nem adták fel odahaza ? Hogy meg
változik az emberi Azelőtt maga is 
rejtegette szerelmét, most meg azt 
szeretné, ha Ilonka a templomdomb
ról kiáltaná be a faluba: — hiába 
csúfoljátok koldusnak Szabó Jánost, 
azért mégis szeretem és a felesége 
leszek 1.. .

Egyik nap jó fogást csinált. Járőr
nek küldte ki a kapitány ur, a mö
göttük levő galiciai faluba. Mert hát 
vérig bosszantotta Tóth kapitány 
uramat, hogy akármerre mozduljanak, 
akármerre forduljanak, a muszka 
poszt odatalál, mintha csak finomra 
csiszolt kristálytükörből nézné ki a 
mieink mozdulatát. Ilyenkor rendesen 
Szabó János kapta a megbecsülést.

— Menj csak, János fiam, járj 
utána a dolognak, ne legyünk csúf
ságra úgy, mintha éppen nagy abla
kos kirakatban üldögélnénk 1. . .

Szabó János összeütötte a sarkát 
s keményen ellépett.

Végigfürkészték az utolsó házat is. 
Különösen ráfigyelt az északra néző 
kunyhókra, azoknál is a padlásabla
kokat leste. Sehol semmi. Az embe

rek ijedten szedik le fejükről a nagy 
prémes sapkát, azután sunyi aláza
tossággal, görnyesztett testtel köszön
tének. úgy ódalognak tovább. Éppen 
a faluvégen mennek, mikor rátéved 
tekintete a hegyoldalon mozgó két 
alakra. Csak akkoráknak látszanak, 
mint az ember félkarja, de a tiszta 
időben világosan kivenni, amint fel és 
lehajolnak. Hát ezek mit csinálnak a 
hegyoldalon ?

A kis csapat észrevétlenül behúzó
dik az árokba, úgy közeledik a két 
ember felé. Ahol a szemnek szabad 
utat vág a völgynyilás, csúszva ha
ladnak, nesztelen léptekkel, azt hin
néd, nem is emberek mennek, hanem 
csak árnyképek rajzolódnak az 
árokpart fehér oldalára, ahol meg 
erdőhegybe ütközik a szem tekintete, 
ott kiegyenesedve, szaporán sietnek. 
A két ember csak akkor veszi észre 
őket, mikor a félkörben álló csapat 
élén, Szabó János lövésre emelt 
puskájával rájuk kiált. Nem látszik 
raj uk ijedtség. Három fatörzs fekszik 
lábuk előtt, azt vágták ki, mellette 
hever a nagy fejsze is. Két kerekű 
kocsijuk is ott van, biztosan azon 
akarták hazaszállítani a fatörzseket.

— Békés embereknek látszanak, 
mondja az egyik honvéd. Szabó János 
nem felel, hanem egészen hozzájuk 
lép. Az egyik barnás bőrű, nagy 
szakállu, hosszú hajú ruthén. A má
sik valamivel fiatalabb, tisztább képű, 
alázatos formájú ember. Mikor meg
mozdul, akkor látszik, hogy az egyik 
lába helyén üresen lefeg a nadrág, 
csonka térdéhez botláb van szíjazva. 
Nincs náluk semmi gyanús.

— Hova valók vagytok ?. . .  kér
dezi kemény hangon s bizalmatlanul 
méregeti őket.

Nem értik. Fejüket rázzák. Rámutat 
a faiura.

— Ott laktok ?
Mindkettő biccent a fejével.
Talán menni engedi őket, ha a

szakállas tekintete meg nem szúrja 
figyelmét. Különös, mély tüzü szemei 
vannak s a szemefehérje szinte vilá
gít a fekete szakállal körülvett barna 
arcból. A falu felé mutat.

— Menjünk.
Némán intenek fejükkel. A féllábu 

valamit mond ruthénül, biztosan azt 
kéri, hogy hadd üljön a kis szekérre, 
mert a falábára, meg a talyigára 
mutat. Szabó János megbiccenti a 
fejét. Felrakják a fejszét, fűrészt, 
azután nehézkés mozgással felkupo
rodik a fiatal is s megindulnak. Tolni 
nem kell az alkotmányt, inkább alig 
lehet a lejtős utakon visszatartani.

Megállnak egy háznál. Piszkos 
öregasszony áll a konyhaajtó előtt s 
kicsi kézimalmot hajt. Sárgás szürke 
darált liszt folyik az edénybe, épp 
úgy lehet embernek, mint állatnak 
való. Egy percre abbahagyja mun
káját, mintha durva, sáros kezében 
megremegne a faragott fa-nyél, de 
azután felreforditja fejét s előrecsu- 
szott fejkendője alól más felé fordítja 
szúrós, gyanakvó tekintetét.

Egy őrt az utcaajtóba állít, egyet 
a szobaajtóhoz. A harmadiknak csön
desen odasug: — egy darabig állj 
itt nyugodtan, azután lassan húzódj 
le az ötödik házig, menj át az udva
ron s hátulról, észrevétlenü lkerülj a 
ház hátába. Senkise vegyen észre! . . .

A szoba egvszerü. Simára használt, 
fényes festésű bútorok, a falakon 
szentképek. Közöttük berámázott 
családi kép : az öreg, meg a családja. 
Kap rajta, hogy Szabó János észre
veszi. Leakasztja. Végigmutatja. Mind 
az ő gyereke, öten vannak. A féllábu 
is köztük ül.

— Hát a többi hol van ? — kér
dezi János, s megbökögeti az egyes 
alakokat.

Az öreg távolba int kezével. Azu
tán mutatja, hogy harcolnak.

Míg a képet felakasztja, Szabó 
János tekintete átfutja a szobát. A 
szekrény tetején félig kiirt tintás 
üveg húzódik a kiugró deszka mellett. 
Úgy látszik ebben a házban sokat 
Írnak. Leül az asztalhoz s annak 
barnás, sima lapján elhullatott tinta 
csöppöt vesz észre.

— Nyisd ki a szekrényt, öreg, — 
magyarázza taglejtésekkel.

Ruhanemű, imádságoskönyv, három 
szentképes üveppohár, ennyi az egész. 
Felforgatja az ágyneműt, sehol semmi.

A szakállas gvülölettel tűri a vizs
gálatot. Szeméből szikrázik a harag, 
leszorított ajka mögött csikordulva 
összeverődnek fogai. Néha egy-egy 
rutén szót dob oda, lehet fenyegetés, 
de lehet mentegetődzés is. Szabó 
János éppen az ablaknál álló ládát 
kutatja át, mikor a falábú az ajtóhoz 
sompolyog. A nyikordulásra hirtelen 
felkapja fejét.

— Megállj 1
A fiatal hunyászkodva meghajol, 

üres üveget emel kezében s a ház 
hátsó vége felé mutat. Talán bort, 
vagy pálinkát akar az asztalra hozni.

Szabó János gondol egyet, azután 
int a kezével: — mehetsz !

Az alacsonyra vágott kicsiny ablak 
alatt elbiceg a féllábu alakja.

Oda benn tovább tart a vizsgálat. 
Papirost, ceruzát tesz a szakállas elé.
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— írd fel a nevedet I Vagy, bánom 
is én, ird fel a község nevét, csak 
írj valamit! . . .

Az öreg a fejét rázza. Nsm tud 
ő imi. Széttárja két karját, úgy mon
dogatja: ugyan, hogv is lehet ilyes
mire gondolni! . . .  Hogyan tudna ő 
írni ebben az elhagyott galíciai falu
ban, hiszen a papon kívül csak a 
kereskedő tudott Írni, az is meghalt!...

Szabó János szúrásra emeli pus
káját.

— Kezedbe veszed azt a ceruzát?
Hirtelen mást gondol. Letámasztja

fegyverét, azután csak úgy puszta 
kézzel megragadja a szakállas kezét 
s magasra emeli.

— Hát ilyen keskeny keze, ilyen 
keskeny körme van egy földi uró, 
galíciai parasztnak ? Hát ilyen annak 
a keze, aki tollat sohasem fog, hanem 
mindig a csákányt forgatja?

Az öreg megérti a helyzetet. Ki
szakítaná kezét, de Szabó János 
acélszorítással tartja. Ekkor egész 
testsúlyával rázuhan ellenfelére, ret
tenetes erővel rántja a két kezét, 
mellére húzza, azután hirtelen erőfe
szítéssel fejével felöklözi Szabó János 
fejét. Ahogy annak keze egy pilla
natra szétnyílik, a szakállas ráveti 
magát. A fegyver a nagy dulakodás
ban csörömpölve a földre zuhan. 
Ziháló mellel küzködnek, de egyik 
se kiált.

Kéz, izomerő, ügyesség, viaskodnak 
egymással. A szakállas öreg olyan, 
mintha cirkuszi akrobata lenne. Köny- 
nyen ugrik, mint a labda, rugalmasan 
visszapattan, mint a fiatal szilfa. Szabó 
János is van olyan erős, de nem 
olyan ügyes. Egyszercsak hirtelen 
erőfeszítéssel kiszakítja jobb kezét s 
öklével teljes erővel belecsap a sza
kállas arcába. Csak pillanatig tart an
nak megtorpadása,de ez is elég ahoz, 
hogy Szabó János hátracsavarja mind 
két kezét.

Mikor a többiek előkerülnek, a 
szakállas öreg már összekötözve fek
szik a szobában. Déri Pista meg ke
mény lökésekkel hajtja maga előtt a 
féllábut. Kiderül, hogy míg Szabó 
János az öreggel viaskodott, addig 
ő a fiatalnak látta el dolgát. Olyan 
formán volt, hogy hamarosan azután, 
hogy a fiatal kilépett a szobából, az 
utca derekán nagy füst-felhő szállt 
fel. A ház előtt posztoló rosszat 
sejtett, s oda sietett. A fiatal csön
desen kopogott az udvar felé, csak 
a zsuppos pince előtt szedte gyor
sabban lábait. Déri Pista a fa mögé 
húzódva leste. Mikor azután a falábú 
alakja eltűnt a kis ajtónyiláson, óva

tosan utána csúszott. Hát látja ám, 
hogy a hordó mögötti falból kiszed 
egy tégladarabot, azután füléhez 
emel egy kis telefon-kagylót. No hi
szen úgy kiszakította kezéből az 
egész masinériát, hogy még csak azt 
se tudta belekiáltani, hogy passz !

Estére megérkeznek a fedezékbe. 
Van nagy öröm, mert hogy jó fogást 
csináltak, az már bizonyos 1 Hát még 
mikor a vallatás után kijön a száza
dos úr s megveregeti Szabó János 
vállát.

— No, fiam, te alighanem stráfot 
szereztél a gallérodra 1. . .  Tudod-e, 
hogy egy orosz vezérkari alezredest 
fogtál el f Hát azt tudod-e, hogy a 
féllábu falába üres volt s abba rej
tegették el az írásaikat s terveiket I . ..

Álom is alig száll szemükre a nagy 
izgalomtól. Zsong a fedezék, mint a 
méhkas rajzás előtt. Mindegyik tud 
valamit és mégis mindegyiknek Szabó 
Jánostól van kérdeni valója. Ő meg 
csak csöndesen heverészget s szeré
nyen toldja egymás után a szót. 
Meglátszik rajt, hogy muszájból be
szél. A sok ember közül mintha Tóth 
Ferkó alázatoskodnék feléje s inkább 
szemmel, mintsem szájjal mondaná: 
— hozzád is lenyúl még az a kéz, 
János, meglátod, alányul 1. ..

Folytatjuk .

Tanítók árváiért!
Ha csak annyit jelentenénk, hogy 

az elmúlt héten közel 550 kor. hullt 
a perselybe, és nem fűznénk hozzá 
egyetlen egy szót sem, az is elég 
lenne 1 De ha elmondjuk még azt is, 
hogy ebben az összegben a hála és 
kegyelet virágai is benne nyílnak, 
akkor többet mondtunk, mint a meny
nyit a hideg szám kifejezhet.

Az alsószeli-i gyülekezet derék taní
tója a harctéren hősi halált halt. 
Koporsóját nem vehették körül tiszte
lői, növendékei. Körülhordozták hát 
a gyüjtőivet s minden gyermek, sőt 
a felnőttek is egy-egy virágszálat ad
tak. Nem borul-e könnybe szemünk, 
ha ezt jól átgondoljuk ?

A tolna-baranya-somogyi egyház
megye egymaga 366 koronát küldött. 
A gyülekezetek küldik erre a ma
gasztos célra. Hála és elismerés érte! 
De vájjon megérijük-e, mit jelent az, 
ha egy egyházmegye gyülekezetei 
egy érzésben egyesülnek s egy aka
ratban testesítik meg szívük óhajtását?!

Fogadják úgy a gyülekezetek, mint 
az adakozó nőegyletek s egyes buzgó 
egyháztagok hálás köszönetünket I

Áldja meg őket az árvák és özvegyek 
szerető atyja!

A múlt héten a következő ado
mányok érkeztek:
A Tolna Baranya-Somogyi evang. 

eg5 házmegye . . . . 366-24 K
A győrujfalui ev. gyűl. nőegylet 35 — 9

Az alsószeli-i evang. gyűl. gyűjtése 22 40 9

Az alsószeli i ev. isk. gyerm. gyűjt. 21.48 9

A bobai ev. isk. gyerm. gyűjtése 12-10 9

Lovas Ferencné Felsőszeli . 10 —
Nitschinger Pál ev. tan. Pozsony 10-— n

Hansmann Arturné Lőcse 10 — n

Varga István Székesfehérvár 8 —
Mészáros István ev. leik. Khőgyész 5 — n

Fuhrmann Lajos ev. tanitó Kula 5 — 9

A mencshelyi ev. egyházközség . 5 — 9

Ev. leikészi hiv. Somogydörgicse 
had'gyürük eladásából 4 — 9

Kovács F.-né Tárnokréti 4 — 9

özv. Blájsza Jánosné Mencshely 3 — 9

özv. Korcsek Zsigmondné Pozsony 3 — 9

özv. Góth Lajosné Rádócujfalu . 2 — 9

id. Szabó P -né Tárnokréti . 2  — »

özv. Szedenics Istvánná Bük. 2-— 9

özv. Csirkovics M -né tan. özv. Bük 2 — 9

Paizer Karolin és Gizella Acsád 2 — 9

özv. Horváth Józsefné Felsőszeli 2 — 9

özv. Duchon Béláné Zombor 2.— 9

Schnitz Lőrinc Lajoskomárom . 1 50 9

Balikó Bözsike Kőszeg 1-— n

Balikó Esztike Kőszeg . 1 — 9

Fölkér S.-né Tárnokréti 1-— 9

Panker József Tótkereszturi lakos 
P ó l a ......................................... 1 — 9

Fenyves Ede ev. lelkész Mencshely 1 — 9

Egy kőszegi előfizető . — 80 9

Fentebbi adakozások részletes kimutatása : 
Nikleczy Ferenc alsószeli-i ev. tanítónk 

m. évi nov. 21-én az olasz harctéren hősi 
halált halt. Mindhogy sírját meg nem koszo- 
ruzhatjuk, emlékére gyűjtést rendeztünk a ta
nítói hadiözvegyek és árvák javára, következő 
eredménnyel: Egyházi pénztár 10 K, Rásó 
Mihály lelkész 3 K, özv. Rajos Sándorné új
sori, Stark Sándorné tanítónő, Knechtsberger 
Katalin tanítónő 2—2 K, özv. Lénárt Lajosné, 
özv. Dóra Ferencné, Patócs Lajos 1 — 1 K, 
Pancza Lajosné alszeri 40 f. Összesen 22.40 K, 

Az alsószeli-i ág. hitv. ev. népisk. I—IV. 
osztályaiban: Kajos Juliska, Patócs Bözsi, 
Rajos Kálmán, Szaksz Lajos 1 — 1 K, Patócs 
Ernő 60 f, Kajos Esztike, Kajos Bözsi, Kajos 
Tercsi 50—50 f, Kajos Juliska, Palkovics 
Eszti, Dóra Imre, Kantár Jani, Szabó Gyula, 
Bondor Teréz, Pakács Mária, Szabó Szidi 
40—40 f, Varjú Eszti, Pancza Ilka, Újvári 
Szidi, Varga Juliska, Varjú Berta, Németh La
jos, Müller Irén, Pukkai Lina 30—30 f, Re
szeli Szidi, Reszeli Kati 22—22 f, Reszeli 
Juszti, Kozák Szidi, Varga Juliska, Varjú Juszti, 
Kajos Böske. Hálák Etus, Mézes Szidi, Patócs 
Etelka, H Iák Erzsi, Szabó Eszti, Varjú Ilka, 
Göndör Eszti, Kovács Etus, Lénárt Julcsi, 
Bartos Etelka, Takács István, Kajos Dezső, 
Vörör Jeni, Hálák Lajos, Szabó Sándor, Pan
cza Károly, Szalay Gazsi, Bondor Gyula, Pesti 
Zolti, Palkovics János, Reszeli Boldi, Dobri 
Teréz, Patócs Gyula, Kajos Aiadár, Mézes 
Berta, Bondor Giza, Veres Gyula, Szalai Esz
ter, Bondor Sándor, Panca Lajos, Újvári Te
réz, Reszeli Jolán, Reszeli Eszter 20—20 f, 
Szabó Matild 14 f, Szalai Lujza, Takács Má
ria, Kajos Teréz, Váci Lujza, Németh Ilka, 
Bartos János, Kozák Lajos, Pancza Gyula, 
Németh Géza, Varga Dezső, Petes Kálmán, 
Varga Erzsi, Takács Jolán, Virág Gyula, Szabó 
Lujza, Patócs Eszter 10—lOf. Összesen 21‘48 K.

A háborúban elhalt evang. tanítók özve
gyei és árvái javára a tolna baranya-Somogyi
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evang. egyházmegyékből a következő egyhá
zak iskolái, lelkészei, tanítói, nőegyletei stb. 

r adakoztak : Ág 10 K, Bataapáti 25 K, B>kacs 
14 86 K, Borjád (baranyai) 15" 10 f, Csikos- 
töttös 25 K, Gerényes 10 K, Győré 18 60 K, 
Györköny 5 20 K, Izmény 8’81 K, Kácsíalu 
5 K, Keszőhidegkut 1910 K, Kéty 15 58 K, 
Kistormás 14 06 K, Magyarboly 24 K, Majos 
14’02 K, Mekényes 10 20 K, Mucsfa 6*18 K, 
Nagyhajmás 4'16 K, Nagyszokoly 7 20 K, 
Ráczkozar 7'42 K, Sárszentmiklós 4 K, So- 
mogydöröcske 40 K, Szárazd 16" 12 K, Tékes 
10 K, Tőfü 11 "80 K, Tolnanémedi 15 K, 
Varsád 10 K, Összesen 366 24 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk 

volt: . . . . 5545-42 K
Mostani gyűjtésünk. 54552  K
Eddig befolyt . . . 6090 94 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A világháború eseményei.
Háborús eseményben szegény volt 

az elmúlt hét. A harctereken fontos 
esemény nem történt. A nagy csend 
nagy viharok előjele szokott lenni. 
Most azonban jóformán a fáradság, 
a kimerültség és a bizalmatlanság 
hozta magával a feltűnő szélcsendet. 
Az antant lapjai ugyan sűrűn emle
getik a készülődő erős offenzivát, de 
a harctéri és diplomáciai helyzet mást 
mutat. Azt mutatja, hogy a négyes
szövetség felette kritikus helyzetbe 
került. Oroszország erejét a decem
beri és januári nagy csaták s óriási 
veszteségek megtörték. A franciák és 
olaszok pedig mindjobban felismerik 
tehetetlenségüket ellenségük erejével 
szemben. Anglia fontoskodásában és 
manővereiben pedig már nem biznak.

A z e g y h á z  k öréből.
Gyászrovat. Horváth Ferenc, az ászári 

ev. leány égj házközségnek tanítója 1916. jan. 
24-én, 49 éves korában, rövid szenvedés után 
elhunyt. Benne a vallásos népnevelésnek ügy- 
buzgo, lelkiismeretes munkása veszett e l; 
papját — tanítóját gyászolja gyülekezete. 
Özvegye, 3 árvája (egyik a harctéren van), 
testvére, rokonsága siratja váratlan kora elmú
lását. Emléke élni fog I

A kemenesaljai belmissziói egyesület 
szépen sikerűit vallásos összejövetelt rendezett 
január 20-án Zalaistvándon. Az ünnepség 
programmja a következő volt: 1. Közének 
40 1—2 vers 2. Ima. Mondotta Nagy István 
zalaistvándi lelkész. 3. Karének. A leányének
kar énekelte a lelkész vezetése mellett. 4.

Azt gondolják: jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy túzok. Immel-ámmal 
megteszik azt, amit a szövetség ér
telmében megtenniök kell, többre nem 
vállalkoznak.

Itália és a balkáni események.
Olaszország állapota napról napra 

válságosabbá lesz. Az Isonzó-fronton 
sehogy sem boldogul, Albániában az 
ügye rosszúl áll, Anglia ravaszságá
val szemben tehetetlen, népe elégü- 
letlen, forradalmi hangulatban van. 
Durazzót már elveszettnek tekinti, Va- 
lóna miatt is aggódik. Esszád basa 
csapata megcsappant. Alessziót és 
Tiranát, e nagyfontosságú erősséget, 
a mi katonáink már elfoglalták, El- 
basszánt a bolgárok. Kövess tábor
nok győzelmes csapatai mindjobban 
közelednek Albánia fővárosához. És 
Bertozzi, az albániai olasz hadsereg 
fővezére tehetetlen báb diadalmasan 
előrehaladó seregeinkkel szemben, 
pedig Durazzó és Valóna elfoglalásá
val Itália nemcsak Albániát veszíti el, 
hanem az Adriát is. Briand francia 
miniszterelnök e hó 9-én Rómába 
érkezett. Bizonyára azért; hogy az 
olasz szövetségest egy kicsit nógassa. 
Nem hisszük hogy a biztatásnak 
valami komoly eredménye legyen. A 
romagnai és milánói tüntetések azt 
bizonyítják, hogy a nép már megelé
gelte az oktalan háborút.

Szaloniki körül még változatlan a 
helyzet. Az ellenfelek nagy tusára 
készülődnek. A görög kamara meg
kezdte tanácskozásait. Venizelosz meg
gyengült pártja nagy erőfeszítéssel 
dolgozik az antant érdekében. A döntő 
szót azonban nem ők mondják ki,

Irásmagyarázat. Tartotta Kutas Kálmán zala
egerszegi lelkész. 5. Karének A leányénekkar 
énekelte a lelkész vezetése mellett 6. „Háború 
és csalad “ Szabadelőadás Mészáros István 
kemeneshögyészi lelkésztől. 7. Szavalat Az 
utolsó sor. Elmondta Czipott Rezső felsőke
reskedelmi iskolai tanuló. 8 Közének 38 1—2 
vers. 9 Ima. Mondotta Nagy István zalaist
vándi lelkész. 10. Himnusz — közének. Az 
összejövetel szemmel láthatólag igen jó ha
tással volt a jelenvalókra. Köszönet illeti érte 
a kemenesaljai egyházmegye belmissziói egy
letét, mely a zalai missziói pontok megkere
sésével igyekszik ott, hol a legnagyobb szükség 
van rá, a vallásos életet élénkké és bensővé 
tenni. Az alkalmi offertóriumot a belmissziói 
egylet a tanítók árvainak adja.

A gecsei gyülekezet f. hó 6-án tartotta 
meg, számos gyülekezeti tag részvétele mellett

hanem a király és többségben levő 
hívei, akik már nagyon is megelégel
ték a szövetségesek szaloniki gazdál
kodását.

Az orosz és a francia harctér.
Az orosz harctérről kevés hir ér

kezett. Csak Volhiniából jelentik, hogy 
a magyar nyolcvankettesek előőrsei 
széjj elverték az ott lévő orosz csa
patokat. A németek pedig a Pripjali 
tótól északra erős orosz osztagokat 
szorítottak vissza. A franciákkal szem
ben is sikerrel harcoltak a németek. 
Virnytől északnyugatra a franciák visz- 
sva akarták szerezni elvesztett árka
ikat. Négyszer támadtak nagy erővel, 
de mind a négyszer visszaverték őket. 
Ugyanígy jártak Sommenál.

Egyéb hirek.
Tirána, amely a tenger színe fö

lött 121 méter magasságban, a Gjol 
és Ljane folyók közt egy szűk hegy
háton épült, jelentékeny utcsomópont. 
Innen hat ut ágazik széjjel, amelyek 
közül a Kücök hegyen és Bazar Sja- 
kon át Durazzóba vivő ut országut- 
jellegü és Albánia legnagyobb u rá 
nak mondható. Esszád basa hívei 
közül itt laknak a legtöbben. Itt mint 
korlátlan uralkodó parancsolt. Olasz
országhoz való nagy vonzódása kö
vetkeztében elárulta fejedelmét, aki 
nagy kitüntetésekkel halmozta el. Most 
tehát ő is osztozik szövetségese sor
sában. — Ferdinánd bolgár király 
febr. 11-én a mi hadseregünk főpa
rancsnokságának székhelyére érkezett. 
A pályaudvaron Frigyes kir. herceg, 
Konrád báró vezérkari főnök, a né
met hadsereg képviselői és a helyi 
hatóságok fogadták.

évi számadó közgyűlését. A közgyűlés öröm
mel vette tudomásul, hogy a súlyos idők 
dacára, a kivetett egyházi adó csekély kivé
tellel mind befolyt, sőt ezen lelül az önkéntes 
adakozás eddig nem tapasztalt összeget ered
ményezett. Valamint az is felemelő tudomásul 
szolgált, hogy mindjobban terjed a hívek 
között az a kegyeletes szokás, hogy elhunyt 
szeretteiknek kisebb-nagyobb alap létesítéséről 
emelnek minden ércnél és kőnél maradandóbb 
emléket. Bevétel volt: 6059 55 K. Kiadás : 
5342‘74 K. Pénztári maradvány: 716 81 K. 
A bevételi összegből 1294 26 K önkéntes 
adomány. Hadi jótékony célra a gyülekezeti 
és nőegyleti pénztár részint gyűjtésből, részint 
saját vagyonából 229 08 K-t fordított. Hadi- 
kölcsönre a gyülekezet 4100, a nőegylet 500 
K-t adott. A jó Isten áldása legyen a kicsiny, 
de törekvő és buzgó gyülekezeten 1
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Felsőszakony. A felsőszakonyi evang. 
gyülekezet f. ho 2-án tartotta szokásos szá
madó gyűlését, melyen mindenek elótt a szá
madást tárgyalta le. A gyülekezet bevétele 
volt 5714U9 K, kiadása 5714-19 K. Az egy
házközség kezelése alatt levő alapítványok 
összege : 5968'06 K, Ez alapítványok kama
taiból és alapítványokból: 704‘44 K gyarapo
dást mutatnak. Nagy áldozatkészségre és 
buzgóságra mutat az új alapítványok te
kintélyes száma. Alapítványt tettek az 1915-ik 
évben templomalapra: 1. Hídegh Sándor néhai 
neje Szabó Zsuzsanna emlékére, 2. Barath 
Lajos és neje Fekete Lídia elhalt Lajos fiuk 
emlékére 100—100 K, fentartási alapra: 1. 
Tóth Sándor és neje Boros Ida néhai özv. 
Tóth Sándorné, szül Büki Anna emlékére 
100 K-t, 2. özv. Gaál Istvánná, elhalt férje 
emlékére, 3. Boros Lajos és Kálmán elhalt 
édesapjuk, Boros János emlékére, 4. H degh 
Samu és neje Szedenits Eszter valamint Büki 
Lajos néhai Büki Lajosné emlékére 50—50 
K. Az egyházközség ezen alapítványaiból 
hadikölcsönre adott 2400 K át. Az egyház- 
község jótékony célra gyűjtött adományai : a.) 
Háború rokkantjai részére; 184‘40 K-t, b.) 
Galíciai ev. menekültek és hadifoglyok gyá- 
molítására: 36 K. c.) Kárpáti orosz dúlta 
falvak részére: 26 37 K, d ) Katonák kará
csonyi ajándékára: 90 22 K, e.) Torzsai kon
firmandus o thonra: 11 66 K, f ) Gyámintézetre: 
39.16 K. Összesen : 387'81 K. A jó Isten 
áldja meg a buzgó gyülekezetei, annak áldo
zatkész tagjait, fáradhatatlan vezetőit.

Bakonytamási. E kis község lakossága, — 
vallás különbség nélkül újra fényes tanúságát 
adta az édes haza iránt tanúsított mély szere- 
tetének. November utolsó felében, mikor mar a 
sürgős mezőgazdasagi munkák megszűntek, 
megindult a különféle című gyűjtés s a mai 
napig befolyt: 1 A .kárpáti falvak“ újjáépíté
sére . 208 60 K, 2. A pápai hadikórházban ápolt 
sebesültek részére: l l  drb. vánkos, 13 huzat, 
14 ing, 6 alsónadrág, 4 törölköző, 1 zsebkendő, 
2 pár harisnya, 1 kendő, 3. A pápai .Vöröske
reszt“ sebesüttjei élelmezésére 6 kenyér, 7 
kgr. mák, 80 kgr liszt, 18 bgr. gyümölcs, 225 
kgr. bab, 800 kgr. burgonya, 129 fej káposzta, 
130 drb. tojás, 4 üveg befőtt, 17 5 kgr. dió. 
4. A katonák karácsonyára: 103'71 K t, mely 
összegből az ev. iskola kötelesek adománya 
34'31 K-t, 5. A tüdő-beteg katonák javára 
befolyt 12‘90 K. A háborúban elesett evang. 
tanítók özvegyei és árvái javára befolyt: 4605 
K mely összeghez hozzájárultak: Fadgyas 
Gyula és Csányi Lajos 8 29 K, Tatay Lajos, 
Tóth Sámuel, özv. Horváth Sándorné 2-^2 
K, ifj. Németh Dávid, Kis János, özv. Csuka 
Sándorné, M. Nyári Sándor, özv. Németh 
Sándorné, özv. Vági Mihályné, Horváth János, 
F. Bors Ádám, Erdélyi Lajosné 1 — 1 K, id. 
Németh István, Fenenreisen Salamon 60 -  60 
f, ör. Némnth Dávid, Deli József, Nagy Lajos, 
ifjú Vági Ferencné, ifjú Németh Sándorné, 
Gildein Jakabné, Deutsch Adolf, Bors Sándor, 
Varga István, Németh József id Tatay Lajos, 
50—50 f, M. Végi János, Sabla Mátyás, Sági 
József, Erdélyi Lajos, Németh Kata 40—40 
f, Bors György, Vági Sándor, Pós István, 
Nyári Józsefné, Vági Lajos, Németh Lajosné 
Gic, Bors Ferenc, Fodor Gábor, Hoffer Géza, 
Gabnai István, Koczor Endre 30—30 f, Mah
ler Erzsi 28 f, ör. Nyári Sándor, özv. Németh 
F rencné, Vas Ádám, Hirtner Marton, Bors 
Zsófi, Erdélyi Ferenc, Erdélyi Sándor, Erdélyi 
Gábor, Bácsi Gyula, Deli Rnza, Németh Ist
vánná, Finta János, Gotlib Dénesné, Németh 
Vince, Horváth Ferencné, ifjú Németh József, 
Horváth József, Németh Márton, Cseh József,

Fischer Sándor, Vági Jánosné, Szántó Józsefné, 
Juranics Józsefné, Höflich Áronná, Gabnai 
Sándor, Deutsch Dávid, Tatay Sándor, Vas 
Sándor. Vági Gábor, Deli Gizella, Nyári Ilona, 
Fodor Mariska, Fodor Erssike, Varga Gyula, 
Iqasz József, Bors István, Varga Mihály, 
Horváth Kálmán, Ihász Lajos, Bors Dezső, 
Bors Ádám, Nyári József 20—20 f, özv. 
Schvarc Lőrincné 16 f, Deli Jolán, Horváth 
Sándor 12—12 f, Bors István, Bors Lajos, 
Bors Pál, Németh Mártonná, özv. Horváth Jó
zsefné, Letenyei Péterné, Molnár Erzsi. Szántó 
Ádám, Bors Gyula, Lang László, Bors József, 
Szántó Mari, Németh István, Bendes József, 
Gubnai Irén, Horváth Lajos, Mnncha Imre, 
Bors Mariska, Szántó Mihály, Németh Zsázsi, 
Németh Juli. Varga Sándor 10—10 f, Gubnai 
József 8 f.

Itthonról.
A képviselőház a múlt héten a drágaságról 

folytatta tárgyalásait. Károlyi Mihály egy zész- 
lósértés ÜEyében terjesztett elő interpellációt, 
melyre Tisza István miniszterelnök válaszolt.

Országos gazdagyülés. Budapesten az 
ország mezőgazdasagi érdekeltségei gyűlést 
tartottak, melyen kimondották, hogy felkérik 
a kormányt, hogy a gazdák ügyében feltét
lenül érintkezzek a mezőgazdasági szerveze
tekkel Ghillany földmivelésügyi miniszter is 
felszólalt, valamint Karácson Lajos honvédelmi 
államtitkár, ki kijelentette, hogy a gazdák 
ügye a honvédelem ügye. A további tárgyalás 
folyamán vetőmag biztosítását sürgették, 
továbbá megfelelő számú orosz fogoly ren
delkezésre bocsá'ását kérték.

A vasárnapi munkaszünet hatályának 
felfüggesztése. A háborús intézkedések 
egyik jelentős változása volt, amikor a kor
mány a háború kitörésekor felfüggesztette a 
vasárnapi munkaszünetet. A múlt hét óta 
megszűnt a kivételes állapot és nincs többé 
vasárnapi munkaszünet.

A szibériai magyar, osztrák és német 
hadifoglyok segítése. Szamos szibériai 
hadifogoly a Szibériában levő magyar, osztrák 
és német hadifoglyokat segítő tiencsini (Kina) 
segítőakciotól kölcsönt kapott és kap még 
továbbra is. A hadifoglyok hozzátartozói 
rendszerint Tiencsinből erről értesítést kapnak 
és fölszólítják őket, hogy ez összegeket a 
német ázsiai berlini bank utján (befizetés a 
bécsi hitelintézetnél) térítsék meg a segítőak
ciónak. Méltányos és helyes, ha ezeket a 
visszafizetéseket minél gyorsabban teljesitik, 
mert ez a szibériai hadifoglyoknak is érdeke, 
akik ilyképpen továbbra is igénybe vehetik 
az áldásos akció segítését.

Pejacsevich Tivadar hazajött. Pejacse- 
vich volt horvat miniszter Franciaországban 
volt a háború kitörése alkalmával. Már nem 
tudott hazajönni, úgyhogy letartóztatták s az 
idegenek táborába szállították. Sok szenvedés 
után most vé»re hazaérkezett Egy újságírónak 
elmondta, hogy nagyon rosszul bántak velük. 
Mikor más varosba szállítottak őket, napokon 
keresztül éheztek, mert nem adtak be szá
mukra ételt. Szobájukban hátuk számára öt 
szalmazsák volt bedobva Egy reggel azt 
kívánta az őr, hogy a miniszter söpörje ki a 
szobát. így bánnak a művelt franciák azokkal 
az idegenekkel, kiket véletlenül kinn ért a 
háború I

A  n a g y v ilá g b ó l.
A bolgár király a német főhadiszál

láson. A bolgár király több napi tartózko

dásra a német főhadiszállásra ment. Onnan 
a magyar főhadiszállásra utazott.

Oszkár porosz herceg megsebesült. 
Oszkár porosz herceg ezredes, a német császár 
ötödik fia, a keleti arcvonalon egy gránatszi- 
lánk által fején és combján könnyebben 
megsebesült. Oszkár herceg, aki a háború 
elején a harctéren szerzett betegsége miatt 
egyideig már távol volt a fronttól, a második 
porosz herceg, aki a keleti harctéren megse
besült. 1914 szeptemberében ugyanis Joachim 
herceget, a német császár legifjabb fiát ugyan
csak az oroszokkal vívott harcok közben 
Allenstein környékén srapnell-lövés érte, mely
nek következtében hosszabb ideig feküdt 
betegen Berlinben.

Az olaszok vesztesége háromnegyed
millió ember. Az olaszok öszes vesztesége 
kerek szambán háromnegyed millió ember, 
köztük negyedmillió a halottak száma.

Németország hadizsákmánya. Német
ország belsejében levő hadizsákmány hadi
foglyokban 1,924.971 ember, ágyukban kerek 
7900, municiós és egyéb jároműben 7700, 
puskában 1.300 000 és géppuskában kerek 
3000. Ezek a számok lényegesen kisebbek a 
tényleges zsákmánynál, mert a foglyok közül 
sokat osztrák és magyar fogolytáborokba 
vittek át, az ágyukból sokat használhatatlan
ságuk folytán a harctereken visszahagytak és 
a használhatókat a csapatok az ellenség ellen 
alkalmazzák.

Vasúti szerencsétlenség Svédország
ban. A Karungibol délfelé menő gyorsvonat 
összeütközött egy tehervonattal. A lokomotív, 
egy személyszállító kocsi és a gyorsvonat 
podgyászkocsija lezuhant a vasúti töltésről.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol blbUa a házban ninog,
H iányzik o tt a  legfőbb klnoa.
T anyát a sátán ü tö tt ott,
De latén  nem  le l hajlékot.

febr. 20. vasárnap. Tit. 3, 3—7.
,  21. hétfő, Kol. 3, 5 — 11.
„ 22 kedd, II. Kor. 5, 14—21.
„ 23. szerda, János 14, 23—31.
„ 24. csütört., Kol. 3, 1—4.
„ 25. péntek, Zsolt. 84.
„ 26. szombat, Éphez. 6, 10—17.

M ost jelent meg!
Szabó István , kemenesmagasi-i 
evang. lelkész

„Az örömtelen
világ öröme“

című munkája, amely 12 háborús 
vonotkozásu egyházi beszédet tar
talmaz. Ára 1 kor. 50 fillér.

Kapható a szerzőnél és Dinlcgreve 
Nándor könyvkereskedésében Czell- 
dömölkön.

A tiszta jövedelem a harcban el
esett tanítók árvái javára szolgál.

2 - 5

Nyomatott WelUsch Béla villamüeomű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Keresztek.
Idegen távolból levél jö tt a házhoz, 
Csak egy tábori lap, csak pár sor Írást hoz ; 
De az a pár sor is mily örömet fakaszt ! 
Szavakba foglalni senkise tudná azt. 
Anyai kéz fogja, anyai szem nézi. 
Szivét az a pár sor óh hogy m eg igézi! 
Meg újra betűzi, mi van rajta Írva?
És újra olvassa örömkönnyet s irva ’
,,Kitüntetésképen kaptam vaskeresztet!“  
—  Az anyai kebel büszkeségtől reszket —  
Ily jó  hirt titokként megtartani nem tud, 
Repeső' örömmel a szomszédba elfut 
S büszke dicsekvéssel mutatja a lapot: 
,,Fiam kitüntették, vaskeresztet ka po tt!"

A szomszéd asszony is szorongat egy Írást; 
Látszik, fo jtoga tja  magában a sirást, 
De erőt vesz magán, vendégére tekint 
És háborgó lelke nyugodtabb lesz megint 
Mi anyai szivét fájdalomba vonja,
Már nem is panaszként, megnyugvással

[mondja :
,,Én is kaptam, én is, egy tábori lapot, 
Nem a fiam irta, ő már nem írh a to tt: 
Bajtársai Írták, hogy mint hős elesett 
S a sirjához kapott ő is egy keresztet."

V ITÁLIS GYULA.

A csa lá d i élet so rsd ö n tő  ó rá ja .
Irta : Mészáros István.

Lapunk hasábjain rámutattam egy 
alkalommal arra, hogy az a lelki 
sivárság, mely a háború előtt reá
nyomta visszataszító ábrázatát a 
közélet minden megnyilvánulására, 
éreztette már mételyező hatását a 
családi életben is. Kifejezésre juttattam 
akkor azt a velem együtt sokak 
szívet betöltő reményt, hogy ebből a 
háborúból embereknek és intézmé
nyeknek megujhodva, meggyógyulva 
kell kikerülniük. Ha népek és nem
zetek, államok és társadalmi osztályok, 
egyének és emberek összessége e 
háborúban nem tanult, nem okult, 
hanem ott akarják folytatni, ahol 
elhagyták, abban a fertőben, abban 
a bűn-Sodomában, akkor azoknak ez a 
háború megásta sírját. Meg kell tehát 
ujulni a családi életnek is.

Lelki szükségét érzem annak, hogy 
lapunk olvasóinak figyelmét reáira- 
nyítsam most arra, mit kell tennünk, 
hogy a családi élet megújuljon. Mert 
ennek a kérdésnek fejtegetése olyan 
fontos, hogy nemcsak a szószékre 
való. Nemcsak az egyház, a lelkészek

gondját képezi ez már, hanem a ható
ságok is, midőn a háború utáni köteles
ségekről esik szó, foglalkoznak ezzel.

Mit kell tehát tennünk, hogy csa
ládi életünk megújuljon ? E kérdésre 
csak úgy lehet feleletet adni, ha 
megvizsgáljuk az okot, mely miatt 
a családi élet is kezdett a háború 
előtti időkben romlani, fajulni. A 
családi elet hanyatlásának oka annak 
elvallástalanodása volt. Nemcsak

„Minden ország támasza talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledül s rabigaba görbéd,“

hanem a családi életnek is támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs, és ami 
nélkül erkölcs nincs, nem lehet: a 
vallás. Hogy melyik vallás? „Más 
fundamentumot senki sem vethet 
azon kívül, mely egyszer vettetett, 
mely a Jézus Krisztus.* (1. Kor. 3, 
11.) A háború előtt de sok családban 
ismeretlen volt az Úr Jézus. Hiába 
zörgetett a családi hajlék ajtaján, 
nem eresztették be. Ha egy pillanatra 
beléphetett, távoznia kellett, mert 
amit sok helyütt látott, sok helyen 
hallott, az elszomorítá; abból észre 
kellett vennie, hogy ő ott hívatlan 
vendég I. . .
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Mikor a régi hajlék felmondja a 
szolgálatot, mert íundamentumát alá
mosta viharok vize, falai megrepe
deznek a tetőgerendák korhadnak, a 
gondos gazda új hajlékot épít. Az 
építésnél kiváló gonddal készíti el a 
ház fundamentumát. Nem félti azu
tán hajlékát vihartól, alázuhanó viz- 
ártól . . .  Nekünk a háború tanulságai 
nyomán meg kell újítanunk csi-ladi 
életünket. Énítsük át a Krisztusra 
és — megújul az. ő , csakis Ő a 
családi életnek igazi alapja. Most 
könnyű lesz ez az átépítés. A lelkünk, 
amink, kik itthon maradtunk, azoké, 
kik majd hazajönnek egy boldog 
napon dicső csaták után, úgy meg 
van áradva, úgy el van telve a Jézus
sal. Ah, most könnyű lesz, könnyű I 
Most amidőn a táborozó katonák a 
legnagyobD veszélyek között a Jézus 
nevével erősítik magukat — mennyi 
levél beszél erről! — és halálosan 
megsebezve, azzal a reménységgel 
halnak meg, hogy szeretett családjuk 
az Isten oltalmában és az Úr Jézus 
szeretetében marad vissza: most,
amikor templomainkban valóságos 
családi istentiszteleteket tartunk, 
melybe öreg szülék, halványarcu nők, 
megkomolyodott gyermekek mindig 
csak azokért imádkoznak, kikre min
den pillanatban száz halál leskelődik ; 
most tehát, mikor az egymástól oly 
messze elvetett családtagokat a Jézus 
nevében elmondott, elrebegett imád
ság egyesíti lélekben, amikor a csa
ládi érzelmek a Jézus nevében újul
tak meg és szentelődtek meg, most 
itt van a sorsdöntő óra, hogy a 
családi életet a Krisztusra építsük 
át. Azért mondom, hogy sorsdöntő 
óra, mert ha most elmulasztjuk 
családi életünknek a Krisztusra való 
átépítését, soha sem fogjuk azt többé 
megtenni. Ha ez a borzalmas világ
háború, mely kegyetlenségeivel a 
legérzékenyebb csapást éppen a csa
ládi körben okozta, ha ez sem fog 
észretéríteni bennünket, hanem a 
családi élet továbbra is megtartja 
régi hibáit, régi bűneit, akkor ne 
reméljünk jobb jövőt; mert ha nem 
ujul meg a családi élet a Krisztusban, 
akkor nem ujul meg a társadalom, 
akkor nem ujul meg a nemzet, nem 
ujul meg egy nép sem. s akkor 
kezdődik minden élűiről: visszavonás 
a családban, széthúzás a társadalom
ban, pártoskodás a nemzetben, félté
kenység, irigység, gyülölség a népek 
között, amiből megint mi lesz: háború.

Szükséges tehát, itt van a sors
döntő óra, hogy a családi életet 
átépítsük a Krisztusra. Hogy: hogyan

tehetjük ezt? „Ha megtartjátok azokat, 
amelyeket én parancsoltam nektek. 
És ime én tiveletek leszek minden 
napon a világ végezetéig 1 Nem 
mondhatjuk, hogy nem ismerjük eze
ket a parancsokat. Tanuliuk azokat 
az iskola padjain, azokat hirdetik 
lelkitanítóink a szószékről, azokat 
köti lelkünkre a szentirás. Azoknak 
a parancsoknak lényégé pedig e z : 
Egymást szeressétek I És ha meg
tartjuk e parancsokat a legboldogítóbb 
jutalmat nyerjük: Jézus testvérünkké 
lesz, állandóan köztünk, velünk lakik. 
— Maga mondja: „Aki cselekszi az 
én mennyei atyám akaratját, az az 
én anyám, az az én Atyámfia!“

Ah, ahol a Krisztus lakik ! Az lesz 
az igazi családi kör, az lesz a meg
újult családi élet. Békesség honol ott 
s békesség árad onnan a világba! 

„Mint a madár a fészkére 
Szomju vándor hűvös érre 
Mint a gyermek anyaölbe 
Vágyom én e nyájas körbe I“

József királyi herceg 
a katonákhoz!

Közvetlenül az olasz front mögött 
szép ünnepség zajlott le a múlt héten. 
József kir. herceg tűzte fel a vitéz- 
ségi aranyérmet azoknak a hősöknek 
mellére, kik a rettenetes, önmegtagadó 
harcokban különösen kitüntették ma
gukat. Ez alkalommal a kir. herceg 
a következő szép beszédet intézte a 
katonákhoz:

Vitéz bajtársak I Több mint egy 
éve immár, hogy saját szememmel 
látom dicsőséges küzdelmeteket. Lát
tam 1914. decemberében, amikor a 
Kárpátok déli lejtőiről törtetek elő 
és ellenállhatatlan erővel űztétek ki 
az oroszt szent hazánk földjéről át 
a Kárpátokon Galíciába. Duklánál 
láttam véres, elkeseredett harcaitokat, 
ahol sokszorosan megerősített, beve
hetetlennek ismert állásokból vertétek 
ki bámulatos szuronyrohammal az 
ellenséget. Bátorhegynél láttam, ami
kor háromnegyedórai rettenetes kézi
tusában győztétek le a hatalmas orosz 
támadást. Láttam Nagy-Csertesznél a 
39-esek hősi támadását, amidőn a 
kőkemény jeges talajba nem tudták 
magukat beásni és napokig véreztek 
az orosz állas közvetetlen közelében, 
de mégis kitartottak és a parancsot 
teljesítették.

Később a karintiai hegyeken vol
tam tanúja, mint álltátok az előttetek 
ismeretlen terep, a hó és jégfödte 
hatalmas havasok roppant fáradalmait,

mindenütt visszaverve az ellenséget.
És végül láttalak titeket a háború 4 
póklábán, a doberdói tensíkon, ahol i 
ércfalnál erősebbek voltatok, amikor 
az egész olasz hadsereg számtalan
szor és tízszeres túlerővel támadt re- 
átok és ti egy tapodtat sem mente
tek vissza. Ha pedig valahol áttörték 
soraitokat és állástok elveszett, vihar
ként támadva sebesültjeitek is fegy
vert ragadtak és újra megszerezték 
az elveszett földet.

Dicsőséges múlt ez, fiuk, amelyre 
mindenikünk büszke lehet. Ha vissza
gondolok e harcokra, fájdalommal l 
emlékszem sok derék, hős honfitár
sunkra, akik mindenüket föláldozva 
életükkel fizették a nehéz küzdelmeket.
És ha valamelyikünk, ti vagy én, a 
háború után ismét elkerül megpró
báltatásainak helyére, e sok hős vér
rel megmentett tájakra, templomi szent 
áhitat veend rajtunk erőt az elesett 
bajtársak sírjánál. Hitünk az, hogy 
van igazság, hitünk, hogy az Isten 
a legszebbel, a legjobbal jutalmazza 
a hősöket, akik életüket adták oda 
a hazáért.

H gyjétek el, hogy örömünnep ne
kem a mai nap, amidőn Felséges 
Urunk tizenkét arany vitézségi érmet , 
adományozott nektek. Sajnos nincse
nek mind itt, kettő elesett, néhány 
megsebesült és beteg. Felséges 
Urunk nevében tűzöm az érme
ket a hősök mellére. Teszem ezt 
azzal a benső, törhetetlen meggyő
ződéssel, hogy jöjjön bármi, ti ezen
túl is a helyeteken lesztek. Igaz leg
bensőbb óhajom, hogy az Úristen 
kisérjen, oltalmazzon mindnyájatokat, 
hogy épen és egészségesen térjetek 
vissza, boldogságot hozva családi 
tűzhelyetekhez. Egész szeretetem és 
ragaszkodásom kiséri minden lépés
ieket és ha jönnek vészes percek, 
higyjétek el, hogy veletek leszek, 
mint mindig 1

A fejedelmi szózatot a katonák 
könnyes szemmel hallgatták végig. 
Egy újságban olvassuk, hogy az ér
mek kiosztásakor a kir. herceg még 
külön beszélgetett a kitüntetettekkel és 
megrázta a kezüket. Gyergyiakfalvi 
Gerőffy Géza zászlóst megdicsérte, 
mert századát megmentette. Gebauer 
törzsfővadásztól azt kérdezte, hány 
olaszt fogott ?

— Nem tudtam megszámlálni, —■ 
volt a felelet.

Fritz Peter őrmester elmondta, hogy 
harmadmagával egy géppuskát vett 
vissza az olaszoktól. Forgács őrmes
ter több mint száz olaszt ejtett fog
lyul. Különösen sokáig beszélt a ki-
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rályi herceg Geszti András szakasz
vezetővel, aki első kitüntetésként ka
pott aranyérmet. Ezt kérdezte a sza
kaszvezetőtől :

— Mennyi földje van ?
— T íz hold.
— Ki műveli?
— Nem tudom.
— Érdeklődjék, azután jelentse 

nekem.
Az ünnep végén a királyi herceg 

a hősök közé állott és négy magyar 
ezred meghajtotta a zászlaját, a disz- 
századok pedig tisztelegve vonultak el 
előttük.

Egy hazug szennyirat Luther haláláról.
Irta: Fenyves Ede.

Nagy reformátorunk halálának 
370-ik évfordulója alkalmából közöl
jük az alábbi iratot bizonyságául 
annak, hogy az ellentábor még halála 
előtt mocskos köveket hányt a nagy 
férfiúnak koporsójára.

Mint tudjuk, Luther 1546. február 
18 án hunyt el szülővárosában, Eis- 
lebenben. Halála körülményeiről e 
lapok olvasói már bővebben olvas
hattak. Három heti betegség előzte 
meg azt és bizonyára siettette azt 
az is, hogy gyengélkedő testtel télnek 
idején Wittenbergből Eislebenbe uta
zott a mansfeldi grótok családi viszá
lyának kibékítésére. Halálos ágyát 
három fia, barátai, mansfeldi és 
eislebeni előkelőségek állották körül 
és a gyászoló német nép részvéte 
nagy tiszteletadás mellett kisérte ko
porsóját a wittenbergi vártemplom 
sírboltjáig. Annak zárókövére fejedel
mek és a nép, tudóstársai és tanít
ványainak serege hullatta könnyeit 
s tette le arra a hála és emlékezet 
örökzöld cipruságát.

Róma kaján örömmel ujjongott 
a hős lovag elestén, ki oly kemény 
és hosszú tusában győzelmesen for
gatta az igazság fegyverét. Ellenfelei 
nehezen várták halálát és szerették 
volna nevét kitörölni az élők sorából 
mielőtt a gondviselés akarata és a 
természet rendje testére borítaná a 
halál fátyolát. ój

Világgá kürjölték tehát Luther ha
lálát már 1545 ben egy olasz nyelven 
megjelent szennyiratban. Tudjuk hát,

hogy honnan íujt ez a szél, mely 
már máskor is felkavarta Luther ellen 
a rágalmak szemetjét. Rómából a 
hazugságok fészkéből jött az.

De hadd álljon itt maga az irat, 
amint alább szóról szóra következik.

A legkeresztyónibb király követe 
levelének másolata azon ijesztő csu
dáról, mely Luther Márton gyalázatos 
halálakor történt.

A jóságos Isten egy elrettentő és 
hallatlan csudát mutatott Luther 
Márton gyalázatos halálakor, aki 
elkárhozott leikével, testével, amint 
ez világosan kitűnik a legkeresztyé- 
nibb király követe levelének egy 
fejezetéből, Jézus Krisztusnak dicső
ségére és a kegyesek intelmére és 
vigaszára.

Masolata a fejezetnek.
AmintLu'h rMártonmegbetegedett, 

kívánt élni a szent sakramentommal, 
Úrunk Jézusunk testével, melyet 
amint magához vett, csakhamar utána 
meghalt. És amint érezte, hogy be
tegsége nagyon súlyos és halálos 
kimenetelű lesz, azt kívánta, hogy 
holtteste az oltárra helyeztessék és 
mint az Isten imádtassék. Da az Isteni 
jóság és gondviselés nem engedett 
meg ily szörnyű tévedést, hanem 
olyan csudát nyilatkoztatott meg, 
melyre nagy szükség volt azért, hogy 
a nép elálljon azoktól a nagy téve
désektől, felforgatásoktól és pusztítá
soktól, amiket fentnevezett Luther e 
világban véghez vitt. Azért, amint 
testét a sírba helyezték, ijesztő moraj 
és dübörgés hallatszott, mintha ördög 
és pokol összeomlanának s erre a 
jelenlevőket nagy ijedelem, felelem 
és rémület fogta el. És amint ég felé 
tekintettek, világosan látták a mi 
Urunk Jézus Krisztusunknak legszen
tebb ostyáját, melyet egy ily méltatlan 
ember annyira méltatlanul vett ma
gához. Azt is állítom, hogy a jelen
voltak a levegőben tisztán látták a 
legszentebb ostya lebegését. Miért is 
nagy ájtatossággal és tisztelettel a 
szent ostyát, mint szentséget imádták. 
Ennek utána a morajlást és a pokoli 
dübörgést többé nem hallották De a 
következő éjjelen azon a helyen, ahol 
Luther Márton testét eltemették, még 
sokkal nagyobb neszt hallottak, mint 
annakelőtte. Ezért az álmából feléb

redt nép még nagyobb félelembe és 
borzalomba esett. És miután meg
virradt, odamentek, hogy felnyissák 
a sirt, amelybe Luther Márton isten
telen testét eltemették. Amidőn ez 
megtörtént, sem testet, sem csontokat, 
sem ruházatot nem láttak, de oly 
undorító bűz szállott fel a sírból, 
hogy mindazok, akik körülállották, 
megbetegedtek. Ennek következtében 
sokan megtértek a szent keresztyén 
életre Jézus Krisztusnak dicsőségére 
és megerősítésére az ő szent eg\ há
zának, mely az igazságnak egyetlen 
oszlopa.

Eddig az irat. Látjuk ebből, hogy 
Luther és követői ellen az ellenfelek 
nem átallották a legsötétebb babonát 
is otromba ütőkártyául felhasználni. 
Hazugsággal szították a gyűlöletet a 
Luther által feltárt evangéliom igaz
sága ellen.

Luther Márton istenes lelkének 
hitével és egy nagy jellemhez illően, 
szinte derűs nyugodtsággal válaszolt 
erre a nevetséges irka firkára.

„Én, Luther Márton bizonyítom és 
igazolom ezen soraimmal, hogy ha
lálomról ily haragos koholmányt 
kaptam március 2i-én (1545). Vidá
man és kacagva olvastam azt, kivéve 
amaz istenkáromlást, mikor ilyen 
hazugsággal gyalázzák a magas isteni 
fenséget. Egyébként lágyan csiklan
dozza jobb térdemet és bal sarkamat, 
hogy az ördög és cimborái, a pápa 
és a pápisták ily szeretetreméltó el
lenségeim, oh hogy az Isten szaba
dítaná meg őket az ördögtől. Ha 
pedig úgy lenne, hogy imádságom 
bűneimért halálom óráján hiába való 
lenne, nosza hát, engedje Isten, hogy 
mértékük beteljen s vigaszukra, örö
mükre hadd írjanak továbbra is ha
sonló könyvecskéket. Ha nekik úgy 
tetszik, ám haladjanak tovább is ilyen 
utakon, de majd megláiom, mikép 
boldogulnak, mikép keserülik meg, 
vagy mikép tagadják meg összes 
hazugságaikat és istenkáromlásukat, 
amivel a világot ámítják,“

A feniiekhez nincs mit hozzátennünk, 
támadás és cáfolat önmagukban vilá
gosak. Ott az ármányos hazugság 
berzenkedik tehetetlenül, itt az igaz
ság vesszője suhint és megvilágosítja 
a sötétség mélységeit.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és ki tunó minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.

(Saját székhazában.) 66
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizenötödik fejezet.

A segitő kéz.
Folyt. 32.

Éjszaka alig aludt. Nem a mámo
ros dicsőség, hanem az aggodalom 
űzte el szeméről az álmot. Mióta 
édesanyja betegségét tudja, minden 
gondolatával nála van. Pedig gyerek
kora óta mindig olyan átlátszó vé
konynak látta, mint a hervadásba 
hajló sárga falevél. Nyitott szemekkel 
fekszik az alacsony fedezékben s 
egyszerre maga előtt látja kis szo
bájukat, az ágyon halovány arccal 
fekszik az anyja. Ágyfejnél csönde
sen áll Ilonka s lassan önti kanálra 
az orvosságot. Biztosan úgy van I 
Ismeri Ilonka jó szívét, tudja, érzi, 
hogy nem lehet máskép. De vájjon 
milyen érzéssel van irántuk az apja, 
a büszke, dölyfös Farkas Gergely ? 
Eddig sohase aggódott e miatt. Azt 
gondolta, hogy míg hazakerül, vala
hogyan csak ellesz az édesanyja. 
Néha-néha megzörgeti a kis ablakot 
Ilonka, váratlanul rányitja az ajtót s 
ez elég a boldogság verőfényéből 
egy-két hétre. Betegnél egészen más. 
Annak állandó gondviselőre van 
szüksége. Nappali ápolóra, éjszakai 
virrasztóra. Fagyasztó hideg kéz 
markolja össze szívét, majdnem fel
kiált a fájdalomtól. Nem, Farkas Ger
gely ilyesmibe sohase egyeznék bele.

De a legélénkebb képzelet se raj
zolta eléje a teljes valóságot. Mikor 
Szabónét ágyba döntötte régi mellbaja, 
Ilonka naponkint átfutott hozzá. Ez 
volt reggelenként első dolga. Gyorsan 
rendbeszedte a szobát, elbeszélgetett 
Szabó nénivel, azután visza szaladt. 
Ebédet, vacsorát is maguktól vitt. 
Este egy kicsit elüldögélt az ágy 
mellett, azután megint visszasietett. 
De hiába igyekezett, hogy otthon 
minden rendben legyen, hiába ren
dezgetett a szobákban, hiába sürgö
lődött a konyhában, édesapja hom
lokáról nem tűnt el a setét felhő. 
Hideg tekintettel mérte végig leányát 
s szája mellé kemény, egyenes vonás 
húzódott.

— Tulajdonképpen miért is jössz 
haza ? — mondta egyszer vállvono- 
gatva. Neked úgy se számit az 
édesjpád l . . .

Könnybe borult Ilonka szeme s 
benső, meleg érzéstől megremegett 
a hangja.

— Éppen úgy szeretem, édesapám, 
mint azelőtt, de miért ne szeret

hetném Szabó nénit is ? Gyermeki 
szeretetem miért ne férhetne össze 
ezzel a szeretettel ?

Gergely úr arcát elfogja a pir. 
Csontos vállát hátrahuzza, azután 
megveri öklével az asztalt.

— Mert nem fogadja be termé
szetem azt a koldus ivadékot. Se az 
anyja, se a fia nem kell I. . .

A könny végiggördült Ilonka ham
vas arcán. Erőt vesz felindulásán s 
meg-megremegő hangon így szól:

— Édesapám fo'ytonosan szeretet- 
lenségemért korhol s nem veszi 
észre, hogy mindennap a szívemet 
rugdossa. Hát miért követel tőlem 
olyasmit, aminek a szívem, a becsü
letérzésem egyformán ellent mond? 
Hát kicsoda becsülne engem a falu
ban, ha magára hagynám azt a sze
gény, egyedülvaló asszonyt, akinek 
a jó Istenen,.meg a fián kívül senki 
gyámola nmcsen ? Édesapám is mit 
várhatna tőlem öreg napjaira, ha 
most olyan könnyen cserben hagynám 
Szabó nénit, meg Jánost ? . . .

Farkas Gergely lassanként beletö
rődött, sőt mikor egy este azzal 
futott át Ilonka, hogy éjszakára is 
oda át kell maradnia, mert Szabó 
nénit forró láz gyötri, abba is bele
nyugodott. Legalább is külsőleg. Az 
arca, tekintete, magaviseleté semmit 
se árult el, de szíve mélyén tovább 
tombolt az indulat. Ha a magábalét 
csöndes éjszakájában hirtelen meny- 
nyei sugár belévilágított volna Farkas 
Gergely leikébe, olyannak látta volna, 
mint a temetőt, melyben régi harag- 
társok leszegezetlen koporsói hevernek.

Szabó János már elfelejti első 
gondolatát. Csöndesen fekszik a szal
mán s lassan megrajzolja az otthon 
képét. Ilonka biztosan gondjába veszi 
az ő szegény, törődött anyját. Nem 
is lehet máskép! Aki egykor az apja 
sírját gyomlálgatta, s megbecsülte a 
a mindenki által sárba hurcolt, börtön
viselt ember emlékét, az ne becsülné 
meg az élőt, azt a szelid nézésű, 
átlátszó kezű édesanyát ? Mindig töb
bet foglalkozik az anyjával. Lassan
ként úgy betölti lelkét az édesanyja 
képe, hogy alig marad egyéb számára 
gondolata. Újra végigéli gyerek korát, 
a suhanc éveket, újra bemászkálja a 
sötét tekintetű fenyő-erdőt, a patak 
partot, azután szembeül anyjával s 
hallgatja csöndes intésü beszédét: 
— ugyan János, gyere velem 1. . .  
Hej, ha még egyszer újra kezdhetné, 
de máskép csinálná I. . .  A fájdalom 
árnyékát is messze hessegetné az 
anyja leikétől. Hej, ha még egyszer 
haza kerülhetne, de máskép folytat

ná I. . .  Hárman élnének a kis fészek
ben s szeretetük úgy ontaná életükre 
a világosságot és melegséget, mint 
tavaszi nap az életfakasztó verőfényt. 
Farkas Gergely nem is jut eszébe. 
Valószínűleg mégis négyen lehetnek 
lelkében, mert olyan áhitatos érzéssel 
imádkozik az édesanyjáért, mint 
ahogyan azok imádkoznak, kik Isten
nel egvütt élnek.

Lassan mocorgó napok után, reggel 
hatkor megdördülnek hátuk mögött 
az ágyúk. Olyan felvillanyozott öröm
mel köszöntik a nagy harc előhírnökeit, 
mint a sötét börtön binncs-hozdozója 
Isten napvilágát.

— Hallljátok, fiuk, kiált az egyik 
a gyors pergő tűz hallatára, már 
pereg a dob a katona banda játéka 
előtt, egyszerre belecsap a nagy do
bos, s belefujnak a trombitások. 
Meglássátok roham lesz 1

Nyolc órakor fegyverben áll min
denki. A hátmÖRÖtti erdőtisztásra 
lassan aláereszkedik a tartalék sereg. 
Az ágyúzás mindig hevesebb. Dübö
rög a föld, megremeg a levegő. 
Fekete földtölcsérek zúgnag ég felé, 
azután rettenetes döngéssel földre 
robbannak. Sírva jajgat a gránát s 
a rettenetes hangversenybe szapora 
beszéddel belefelesel a gépfegyver.

Kilenckor ledobáltatják a teljes 
felszerelést. Csak a puska, oldalfegyver, 
meg a tölténytáska marad rajtuk. 
Összenéznek.

— Kemény dolognak készül, — 
súgják oda, — vagy célhoz érünk, 
vagy ott maradunk 1. . .

Amint a fedezékben támaszkodnak, 
előhúzzák az imádságoskönyvet s 
csendesen olvasgatják. Néhányan 
levelet imák. talán az utolsó üzenetet, • 
talán az utolsó apai áldást, arcukon 
rajt borong a búcsuzás fájdalma s 
az Istenben bizó ember megnyugvása. 
Senkise szedi össze a sok kártyát. 
Lerakják a földre s nehezitékül követ 
tesznek rá. Az ellenségben is van 
annyi tisztesség, hogy tovább küldi 
azt az írást, melyen rajt gyöngyözik 
a lélek búcsúzó könnycseppje. Persze 
csak akkor, ha ő marad felül.

Tízkor elhallgat az ágyúk bömbölő 
torka s megindulnak az emberek. A 
feketén gomolygó füst- és földtelhő- 
ben meghajolva kúsznak előre, időn
ként végignyu nak a földön, de a 
következő pillanatban ismét előtörnek. 
Néhány percig halotti csendben robog 
elő a sereg. Pihennek a fegyverek, 
az ajkak csöndre csukódnak. Egy
szerre megindulnak a gépfegyverek, 
megdördü nek a puskák. Itt is, ott is 
orra bukik egy-egy vitéz, halálhürgés,
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jajkiáltás tölti be a levegőt. A sorok 
felemelkednek, a térdrezuhanón át
ugrik a következő sor. A halálhörgést, 
jajgatást túlzúgja a hajrá és az éljen.

Az ezredes a tenyős domboldalról 
nézi a rohamot. Tudja, hogy nem 
lehet máskép, mégis belesápad, mikor 
a gépfegyver halál-kaszája nagy kat
togással nekivág az előrerobogó em
ber-rendnek. De azután fellelkesül 
arca. Halált megvető bátorsággal 
zúgnak előre a fiúk. Nincs olyan 
ellenséges hatalom, mely ezeket meg
állítaná. Pedig az orosz lövészárok 
ontja az embert. A szomszéd hegy 
erdő fái közül úgy peregnek alá a 
barna ruháju katonák, mint a homok
bánya lejtőjén lavina módjára meg
induló kavics zuhatag. Nem baj I A 
segédtiszt már belekiáltja a parancsot 
a telefon kagylóba: Menjen a tartalék! 
Az egész tartalék a bal szárnyra. A 
következő percben már ott robognak, 
csak úgy füstölög nyomukban a mező. 
A hegy még mindig ontja az embert. 
A rettenetes kavarodásból, észbontó 
kiáltozásból időnként kihallatszik a 
kézi gránát pattogó robbanása.

Az ezredes kezében megremeg a 
' messzelátó. Mi az ? a jobb szárny 
meginog 1 Az orosz ék-alakban tör 
rájuk. Hát vakok, süketek azok, hát 
nem látják, hogy halálos öleléssel át
karolják őket ? Gyorsan, az utolsó 
kis tartalékcsapat induljon. Halló, 
halló I. . .  A segédtiszt idegesen rázza, 
kétségbeesve veri a kis telefón ma
sinát, de csak üres zúgást hoz a 
drót. Nincs összeköttetés. A drót el
szakadt.

Az ütközet legmelegebb pillanatá
ban történt. A daliás Csathó főhad
nagy meginog, azután végigvágódik 
a földön. Szalay hadnagyot ott ve
zeti átölelve egy közlegény, de azt 
is golyó éri. A fiatal kadét veszi át 
a vezetést, de éppen csak egyszer 
lóbálja meg a kardját, azután olda
lához kap. A tömeget balra sodorja 
a nagy áradat. Szabó János hirtelen 
észbe kap. Kiragadja a zászlós ke
zéből a kardot, azután néhány kiál
tással átveszi k vezetést.

— Ide fiúk, ide gyertek, mert be
kerítenek I. . .

Maga elől rohan. Nyomában száz 
és ezer halál-veszedelem közt suhog 
a névtelen hősök száza. Egy ember 
három ellen harcol. Neki feszül a mell, 
megremeg az izom, szikrázik a szem, 
de a sáncfal élő kövei már egymás 
mellé illeszkednek s mint valami áttör- 
hetetlen élő fal fogadják az ostromot.

Az ezredes kezében még most is 
ott van a messzelátó, de már nem

remeg. A jobb szárnyon csoda tör
tént. Jól van, jól van fiuk 1 kiáltja. 
Egyszerre feltör leikéből az uijongás: 
győztünk I. . .  Ugyan akkor eget vivő 
éljenzés reszketteti a levegőt: az oro
szok megadták magukat!

Csöndes este csillagos boltozatot 
borít a földre, mikor a szanitészek 
végeznek a halottak összegyűjtésével. 
Három-négy hosszú sor. Amint moz
dulatlanul egymás mellett feküsznek, 
megszakgatott testtel, csonkára tépett 
kézzel, lábbal, bevérzett fejjel, ronggyá 
szakított ruhában, megmerevedett, 
üveges tekintettel, az ember leikébe 
belemarkol a tájdalom. A szanitész- 
őrmester hangosan olvassa: hatvan
három, hatvannégy, hatvanöt. . . A 
hold sárga fénye átszürődik a fehér 
bárány felhőn s ezüstös fátyolt terít 
a halott vitézekre.

Az orosz halottakat a lövészárok 
oldal hasítékába temetik, a mieinket 
az erdőszélre. Nincs tovább vonulás, 
üldözni való ellenség sincsen. Jön 
az ezredes, meg a többi tiszt. A pap 
imádkozik: — „Örök bölcsességü 
Isten, élet, halál hatalmas ura, kifür
készhetetlen útadón, megalázott lé
lekkel megállunk hős testvéreink sír
jánál s téged hivunk segítségül“ . .  .

A fejek előrehajolnak s a szemek
ből lassan megindul az ember érzés 
tiszta könnvpatakja. Az ezredes csak 
ennyit mond: — „mindannyian hő
sök voltatok I. . . Ezek vértanukká 
lettek. Sírhalmuk egy lépcsőfok a 
békéhez, nemzetünk nagyságához!. . “ 
Tisztelgésre szól a vezényszó, azu
tán lassan elvonulnak a nagy sír 
előtt. Mindegyik ráhint egy kapaföl
det. Mire az utolsó elmegy, magasra 
domborodik a sírhalom. Tetején négy 
gúlába állított orosz puska, meg egy 
fenyőkoszorús fatábla hirdeti a ma- 
gyár győzelmet.

Az első segély állomáson, — va
lami régi vadászlak fz erdő tisztáson, 
— sűrűn feküsznek egymás mellett 
az emberek. A párától gőzölgő szűk 
helyiségben nyomasztóan úszik a 
kötszerek s az orvosság erős szaga. 
Panaszos jajgatás, hosszú, elnyújtott 
nyögés hallatszik minden felől. Egy- 
egy test zuhanva visszacsapódik, 
amint a rettenetes kín ide-oda do
bálja. A sarokban hangosan imádko
zik egy véres arcú vitéz, testéről 
lecsúszik a takaró köpeny s kilátszik 
az átvetett fehér kötözék. Gyorsan 
egymás után, hadarva mondja a szót, 
olyan hangsúlyozatlanul, hogy az 
ember nem tudja, nem-e lázálmában 
beszél. Két orvos egész éjszaka kö
tözi őket. Az egészségügyi katonák

megállás nélkül dolgoznak, de a jaj
gatás nem szűnik.

A folyosón kemény lépések, kard 
csörrenés, gyors beszéd hallatszik, 
azután belép az ezredes, néhány tiszt 
s a tábori lelkész. Az orvos jelentést 
tesz. Az ezredes feje helybenhagyólag 
in t: sok, bizony sok a sebesült.

— Mikor kezdik meg a sebesültek 
tovább szállítását?

— Már megkezdtük, — ezredes úr.
Végigmegy a sorok közt. Minde

gyikhez van egy dicsérő, biztató, jó 
szava. Egyszerre megáll s hango
san szól:

— Szabó János szakaszvezető itt 
van ?

Az egyik sarokból csöndes hangon 
jön a válasz:

— Itt vagyok ezredes úr.
— Mi a sebesülésed, fiam ?
— Lábszár lövés, valószínűleg 

csont-töréssel. Sok vért veszített, — 
felel helyette az orvos.

— Na, majd rendbe jössz, fiam. 
Hanem hallom, hogy derekasan vi
selted magadat. Feletteseid jelentették, 
hogy te mentetted meg a jobb szár
nyat s te hiúsítottad meg az orosz 
áttörési kísérletét.

Szabó János arcát kipirosítja az 
öröm. Szétzúzott lábában rettenetesen 
hasogat a fájdalom, agyában mintha 
malomkerekek forognának borzalmas 
gyorsasággal, de azért mosolyog s 
hálásan néz az ezredes szemébe. 
Keze önkéntelen a feje alá gyömö
szölt köpenyhez nyúl s kihúz onnan 
egy törött tiszti kardot.

— Szegény kadett úr kardja.
Az ezredes int fejével.
— Sok derék, vitéz hősünk ele

sett. De nem hiába 1 A győzelem a 
mienk 1

Egy kicsit gondolkodik, azután 
mosolyogva folytatja:

— Persze, tetszett neked, hogy 
karddal verekedhettél!... Na hát, 
tiszti kardot ugyan nem kaphatsz, 
hanem ha már annyira megszeretted 
a hosszú kardot, azt jóformán meg
kapod. Talán egyebet is, megérdem- 
led ! . . .  Isten áldjon meg és gyógyít
son meg ! Még szüksége van hazánk
nak az ilyen derék emberrel

Később végig megy a szobákon 
a lelkész s megáll a fekvőhelyeknél. 
Vigasztalja a szenvedőt, megbíztatja 
a csüggedőt.

— Van-e valami kívánsága?... 
hallatszik egymás után.

— Egy kártyát, ha irna.
— Vizet kérnék.
— Semmire sincs szükségem, — 

hangzik a válasz.
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Szabó János gondolkodik, a pap 
kétszer is megkérdezi, azután lassan, 
csöndes, fáradt hangon inkább súgja, 
semmint mondja:

— Az Úr szent vacsoráját szeret
ném venni.

Nincsen templom, nincsen oltár. 
Bűnbánati ének helyett panaszos jaj
gatás úszik a levegőben. Katonás 
sorban álldogálló gyertyák helyett 
törött üvegü lámpa himbálódzik a 
gerendán, alig eresztve világosságot 
kicsiny fény udvarán túl. És mégis, 
soha nem érzett édes boldogság köl
tözik leikébe. Úgy érzi: Isten leszáll 
csillagos palotájából, beszállja a vér
mosta mezőket, megkeresi a vörös
keresztes, elrejtett vadászlakot, csön
desen végigmegy a sebesültek közt, 
megáll a sor végén, éppen az ő fe
jénél s csöndesen végigsimítja lelkét. 
Oiyan biztosan érzi: Isten keze vé- 
gigsímitja lelkét.

A pap föléje hajol.
— Vallód e, hogy bűnös vagy ? . . .
— Vallom, vallom.
— Hiszed-e, hogy az Isten meg

bocsát ?
— Hiszem, hiszem.
— Míg az egyszerű szertartás tart, 

Szabó János lelkében száz és ezer 
harang csendül s szívében fenséges 
zúgással szent koráiba fog egy elrej
tett, csodálatos orgona. Minden meg- 
dicsőül körülötte. Minden megszépül, 
minden megújul. Márvány oszlopos 
temp lommálesz a fagerendás gunyhó, 
ezüst fényt hintő, száz karú csillár 
lesz a kormos üvegü lámpa. Leoldó
dik leikéről a bűn, hitetlenség, tévely
gés s olyan tiszta vágyódással szár
nyal Isten felé, mint a május reggeli 
harmat a fénylő nap elé.

Mikor elhangzik az utolsó ámen, 
megfogja a lelkész kezét.

— Köszönöm, tisztelendő ur.
— Szívesen, édes fiam. A jó Isten 

legyen veled 1 Ne Írjak valami hoz- 
zádtartozónak ?

— Csak édesanyám van, az meg 
nagyon beteg. Ne aggasszuk szegényt.

— Hát másvalakid nincs ?
— Egy kicsit gondolkodik, azután 

felel.
— Menyasszonyom van, de azt 

se akarom megijeszteni. Ha biztos 
helyen leszek, irok neki.

— Jól van, fiam 1
Még mindig gondolkodva néz maga 

elé- A pap kezét szorítva fogja, mintha 
nyomná valami a lelkét. A szeméből 
érzések sugároznak, csöndes, hang
talan és mégis beszédes, ékesszóló 
érzések.

— Mit akarsz még, fiam ?. . ,

— Az imádságoskönyvet köszönöm 
szépen, tisztelendő ur.

Csodálkozó kérdésre változik a tá
bori lelkész arca.

— Az imádságoskönyvet ?
Fejével inti a választ.
— Mikor felmentünk, akkor kap

tam. Köszönöm.
— Szívesen. Volt-e áldás rajta ?
— Volt, volt. A jó Istennek is kö

szönöm 1.. .
Fáradság, a nagy vérveszteség, 

vagy a lelki megnyugvás tette, csön
des álomba szenderedett.

A szobában tovább tart a jajgatás, 
hánykolódás, sikoltozás. A sarokból 
még hallatszik az imádkozás, de már 
lassabban, csöndesebben. Orvosok 
jönnek, mennek, Itt-ott elhallgat a 
jajszó, s örökre megnyugszik a test. 
Jönnek a vörös keresztes katonák s 
halkan kiviszik őket. Nekik már nem 
árt a zuzmarás hideg, hadd jöjjenek 
olyanok helyükre, akiken még lehet 
segíteni. A gerendán lóbálózó lámpa
lángot elfojtja a fülledi levegő. Ele
inte szaporán pislog, azután lassab
ban, végül elalszik egészen. A kicsiny 
ablakon keresztül fehéresbe olvadó 
fény szűrődik be, a felkelő nap első 
sugara F olytatjuk .

Tanítók árváiért!
A múlt hét ismét virágokat hozott 

a hősi halált halt tanítók sírjára. A 
bobai és farádi iskolásgyermekek 
gyűjtötték s elhozták, mint háláda- 
tos gyermek szivük legdrágább ado
mányát. Rágondoltak arra a sok szépre, 
jóra, amit az isko ában tanultak s a 
saját tanítójuk iránt érzett szerete- 
tüket átvitték mindazokra, kik a harc
téren hősi halált haltak, de még to
vább, átvitték azokra az árvákra, kik 
sirdogálva gyászolják őket.

Ugyanezt kell mindnyájunknak ten
nünk 1 Nem az a kérdés: ismerted-e 
azt a hősi halált halt tanítót, él-e 
a te tanítód, megőrízte-e az isteni 
kegyelem, avagy a hősök seregébe 
sorozta a világháború szigorú parancs
szava, hanem az a kérdés : gondolsz-e 
szeretettel a te régi, jó tanítóidra, 
hálával emlékezel-e arra a sok ne
mes eszmére, áldott igazságra, a mi
vel lelkedet gazdagították ? Ezt a sze- 
retetet és hálát vidd át a most har
coló és fegyvert elejtő tanítókra s az 
ő árváikra!

Ha ezt teszed, akkor minden ado
mány a hála és szeretet virága lesz 
a hősi halait halt tanítók sírhalmán I

Múlt héten a következő adomá
nyok érkeztek :

A farádi ev. iskola gyűjtése 24’25 K
Özv Bojtos Lászlóné Farád 20 — »
A kemenesaljai belmissiói Offerto

rium ......................................... 15'— #
A bobai ev. isk. gyermekek gyűj

tése ......................................... 12-10
Takács Sándor Tárnokréti . 4 '— r>
Kovács Antalné Vönöck 2 — i)
Simán Antalné Zalaistvánd . 2‘— n
Rábapüspökiből egy házaspár 2-— r>
Övz. Stifelreiter Istvánná Rácalmás —•60 n

ul beledi ev. gyülekezet régebben kimuta
tott összegéhez a következők járultak hozzá 
adományaikkal: Ev. nőegylet 20 K, Karsay 
Idi 7 K, Kiss Sándor tanító 5 K, Gőztégla
gyár 5 K, Sandy Gyula 3'40 K, Berec Gábor 
nv. tanító 2 60 K, Molnár Béléné 2‘20 K, 
Csizmadia Ferencné tanító neje 2 K, özv Gö- 
nye Mihályné 170 K, Rosinger F. 120 K, 
Vágner Erzsi h. tanitóné 1 K, Sinkovics, Foisch 
Albert 90—90 f, Reman Béla, Gellemanné 
60—60 f, Balázs Gyu'a 80 f, Markovszky J. 
50 f, Lebovics 40 f. Buthi József, Mátis László, 
Varga S né 10—10 f, Bodus Lászlóné, Pálfi 
Lászlóné, Ormándi Lászlóné, Simon Lajosné, 
L. M„ Hoffer Kálmán, Bodus Mihály, Prim 
József, Molnár Sándor, Németh Lajosné, Teke 
Sándor, Széles Sándor Németh Sándorné, Ko
vács Jánosné 20—20 f, Kiss Vilmos, Gell, 
Pálfi Jánosné 10 — 10 f, Pálfi Lászlóné, ifj. 
Rátz József, Kovács Mariska 20—20 f, Rátz 
Józsefné, Lövenstein, Kámán Jánosné, Buthi 
Eszter, Galambost Adám, Plerniczky János, 
Győrváriné, Steiner Józsefné, Mátis Sándorné, 
Lövinger Józsefné 10—10 f, Nagy János 20 f, 
Rátz Lídia 30 f, Rátz József, Döbrentey, Né
meth Mihály 40—40 f, Németh J zsefné 6 f, 
Midi P né 8 f, Ormándi Lajosné 20 f, Zvo- 
nocsics Józsefné 50 f, Salics F-né, Kiss Vil- 
mosné, özv Pintér Mihályné, Mátis Sándorné 
40—40 f, Tóth Antalné 16 f. Németh Sándor, 
Horváth Sándor, Boros Jánosné, Németh Sán
dorné, Karsay B-né 10— 10 f, Tóth Sándorné, 
Illés Józsefné 40—40 f, Jakab József, Schaffer, 
Bogdán, Engel, Sámi János, Tóth Lajosné, 
Bogdán, Buthi Jánosné, Molnár Istvánná, Bö- 
decs Lászlóné, Rosenbergné, Majos Nani, Ma- 
jos Sándor, Biling, Papp Sándorné, Takács 
Sándor, Kozma Ádám, Hoffmann Vilmosné, 
Nagy János, Németh Imre, Tóth Mihályné, 
Büki Istvánná, Illés Ferenc, özv. Pénzes Jó
zsefné, Simon Dávidné, Büki Istvánná, Dán 
Dénesné, Horváth D né, ifj. Bödecs Gyula, 
Id Tóth Lajosné, Jakab Józsefné, Szabó Fe
rencné 10—10 f, Kiss Sándorné, Papp Elek, 
Hatos Sándor, Varga Elek, Rosta Alajos, La
katos J., Däne Imre, Németh József, Pálfi 
Lászlóné, Németh Lajos, özv. Pintér Mihályné, 
Engelné, Németh Sándor, Ormándi Lajos, Né
meth István, Dénes Ármin. Németh Sándor, 
N. N., Tóth Jánosné. Jakab István, Illés Esz
ter, Buthi Ida, Varga R., Bálint Sándorné, Bö
decs Zs-né, Bödecs Ádámné, 20—20 f, Varga 
Elekné, Kozma Gézáné, Nemes Józsefné, Het
iinger László, Hetlinger Emmi, Mód Jánosné 
50—50 f, Simon László, Berger Henrik, Ja
kab Sándorné 30—30 f, Németh Lidi 18 f,

(Folytatjuk.)

Múlt számban kimutatott gyűjtésünk 
volt: . . . .  6090-94 K

Mostani gyűjtésünk. 8 I 95 K
Eddig befolyt 6172 89 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!
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Egy sirdomb.
Bánat borul a lelkemre,
A szememben könny csillog, 
Hogyha olykor elmerengve 
Egy kis sírra gondolok. . .
Oly elhagyott ez a sirdomb, 
Nincs rajta egy szál virág.
Félig korhadt fakeresztjén 
Ez áll csak: Álomvilág.. .

Stadtrucker Gyula.

A világháború eseményei.
Szélcsend van a harctereken. Olyan 

szélcsend, mely a nagy viharok ki
törését szokta megelőzni. Már hetek 
óta tart a készülődés. Sok gyúlékony 
anyag van már együtt. Csak egy 
kis szikra kell hozzá, hogy a nagy 
gonddal s fáradsággal összehordott 
anyag felrobbanjon s egyik vagy a 
másik hadakozó fél erejét megsem
misítse. Hogy melyik legyen az a 
hadakozó fel, melyre a megsemmi
sülés ítélete var, könnyű kitalálni, 
ha tudjuk azt, hogy az ántánt ha
talmasságai mily. célokért és mily 
eszközökkel küzdenek.

Itália és a balkáni esnmények.

Itália ismét vereséget szenvedett. 
Elveszi méltó büntetését álnokságáért. 
E hó 14 én Flitschnél próbált sze
rencsét, de rosszul járt. Vitéz sere
günk visszaverte csapatait. Ugyanakkor 
Milánó felett tizenegy repülőgépünk 
jelent meg. A pályaudvarra és gyárte
lepekre vészthozó bombákat vetettek. 
Az olasz pilóták azonnal felszálltak, 
hogy a nem várt látogatót elűzzék. 
Megszólaltak az ágyúk is de minden 
eredmény nélkül. Repülőink sűrűn 
dobálták a bombákat a Kis Párisnak 
nevezett városra. Az ágyúk végre is

elhallgattak. A repülőgépek tovább 
folytatták utjokat s útközben Monzát 
bombázták. H tsonló sorsban részesült 
Bre-cia. Bergamo és Schio. Az olasz 
repülőgépek 18 án viszonozták a 
mieink látogatását. Hőfer e látogatást 
siralmasnak mondja.

Az olasz főpont sehogysem boldo
gul, Most már a falvak ostromára 
adta magát. Tehetetlen dühében e 
hó 17-én Malborgeth községet ág\úzta. 
Ahol számottevő csapattal állanak 
szemben, ott véres vereség éri őket. 
Iay történt mostanában Oszlavijónál, 
Górc mellett a Rombon-területen, a 
Judikáriákban, a Coldi Lanan és 
Borgó mellett. Itáliában nagy az el
keseredés a folytonos vereség miatt.

Albániában hatalmunkba került 
Prezsa, Tirana és Kavaja. És ekképen 
Durazzó kikötő város a szárazföld 
minden oldaláról körülzártnak tekint
hető. A Durazzótól délkeletre eső 
Káváját e hó 17-én albán csapatok 
foglalták el magyar és osztrák támo
gatással. Az olasz védőcsapatok tehát 
csak a tenger felé menekülhetnek. 
De ott meg tengeri flottánk áll őrt 
és egyik búvárhajónk ugyanott épen 
most egy francia gőzöst sűlyesztett el.

Görögországban meg mindig nem 
tisztult a helyzet. Görög jelenlések 
szerint a franciák és angolok Szalo- 
nikiban valóságos rémuralmat terem
tettek. Görögországban pedig kimon
dották. hogy Anglia és Franciaország 
pressziójának nem engednek, hanem 
semlegességükhöz ragaszkodnak.

Az orosz és francia harctér.

A mai hivatalos jelentésünk szerint 
az orosz harctéren nincs nevezetesebb 
esemény. Bukarestből p;dig azt je
lentik, hogy az oroszok Besszarábiá- 
ban lázas sietséggel erősítik meg 
védőállásaikat, jeléül annak, hogy 
nem támadásra, hanem védelemre

gondolnak, amire óriási veszteségük 
is kényszeríti őket.

Az antant lapjai Erzerum elestéről 
és Nikolajevics Miklós nagyherceg 
fényes haditettéről adnak hirt. Egy 
párisi távirat szerint Erzerum elfog
lalásakor több ezer török katona és 
sok ágyú került az oroszok kezébe. 
Be kell várnunk a hivatalos török 
j-lentést, amely bizonyára elmondja 
szepítgetés nélkül a tényállást.

A nyugati fronton a németek nem 
pihennek. E hó 17-én az angolok 
Yperntől délkeletre vissza akarták 
szerezni elvesztett állásaikat. De a 
németek „véresen visszaverték őket“ 
— mint a jelentés mondja. A franciák 
a Champagneban próbáltak szerencsét, 
de eredménytelenül.

Egyéb hírek.
Az ellenünk küldött olasz repülő

gépek közül három jutott el Laibach 
fölé és ott minden eredmény nélkül 
bombákat dobott a kórház tájékára 
és a közelben levő községekre. A 
mi repülőink az olaszokat megtámad
ták és egy nagy harci repülőgépet 
leszállásra kényszerítettek. — Kövess 
tábornok ellátogatott Montenegró fő
városába, Csetinjebe. Az ünnepiesen 
fellobogózott városban elsőnek Mit- 
rofán metropolita üdvözölte s többek 
között ezt mondotta: „ Kegyelmes
Uram I A császári kegy visszatükrö
ződik abban a humanizmusban, ame
lyet a győzelmes csapatok a lelki 
gondozásom alatt álló nyájjal szem
ben tanúsítanak és amelyért én, mint 
egyházi fejük. Kegyelmességednek, e 
csapatok főparancsnokának a legme
legebb köszönetemet fejezem ki és 
egyben üdvözlöm Excellenciádat kö
rünkbe jötte alkalmával és őszintén 
azt kívánom, hogy idejövetele sze
rencsés legyen.“

A z e g y h á z  k öréb ől.
Alapítvány. Görcsén Károly vaspolónyi 

lakos hősi halált halt egyetlen fia, István, 
emlékére a battyándi ev. gyülekezetnél 200 
korona alapítványt tett. Áldott legyen a hős 
vitéz emlékezete I

Régi dunántűli énekeskönyv. A baty- 
tyándi tVas megyei ev. gyülekezet húsz darab 
dunántúli énekeskönyvet szeretettel felajánl. 
Megkeresés a lelkészt hivatalhoz intézendő.

A beledi ev. nőegylet a következő adomá
nyokat szavazta meg : A vak katonáknak 20 K, 
A Kárpátokban elpusztult ev. templomok (el
építésére 20 K, A katonák karácsonyi aján
dékára 30 K, A sebesült katonák imakönyvére 
5 K. A tanítók árvái részére 20 K. Összesen 
95 K.

A tanítók árvái részére azonkívül Kiss 
Sándor tanító az iskolás gyermekekkel gyűj
tést rendezett, melynek az lett az eredménye, 
hogy a gyermekek maguk között gyűjtöttek

5‘52 K, ugyan ők a községben is gyűjtöttek 
139'60 K, így erre a célra, a beledi ev. gyü
lekezetből összesen 165 12 K küldetett be a 
Harangszó szerkesztőségébe.

Adomány. Az alsodörgicsei egyházfenntar
tási alaphoz Lengyel Ferenc és neje Iso Lí
dia 1U koronával járultak. így az alsodörgicsei 
egyházfenntartási alap 1010 koronára emel
kedett.

A kissomlyói közös gyülekezet február 
13-án tartotta meg rendes számadó közgyü-
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lését. Bevétele volt: 6211 08 K, kiadása: 
5636'94 K, pénztári maradéka : 574 14 K. Jó
tékony célokra 588-87 K gyűjtött; ezek közt 
a Kárpáti evang. gyülekezetek részére 200 K. 
A gyülekezeti nóegyletek, valamint az egyes 
helyi gyűjtések összegével együtt az össses gyűj
tések és adományok jóval felülhaladják az 1000 
koronát. Egyházfenntartási alapiát— kizárólag 
a hivek 2—20 koronás adományaiból — 267 ko
ronával gyarapította. Alapítványaiból az eddig 
kibocsátott hadikölcsönökre 3000 koronát jegy
zett Végül lelkészének 300 korona drágasági 
pótlékot szavazott meg az 1896-ban hiványi- 
lag megváltott termények (4 öl fa, 500 1. 
bor és 20 pu. széna) megváltási árának 
emelkedése cimén.

Itthonról.
A bolgár király Bécsben. Nagyszerű 

ünnepe volt Becs varosának : öreg falai kö
zött vendégül látta az ifjú és izmos bolgár 
nemzet uralkodóját, Ferdinánd királyt, aki 
miután látogatást tett a német, majd az osztrák 
és magyar főhadiszálláson, megérkezett Bécsbe, 
hogy Ferenc József királyt üdvözölje A bol
gár királyt nagy ünnepélyességgel fogadták. 
A fogadtatásnál a magyar kormányt Tisza 
István miniszterelnök képviselte.

Tanítók a háborúban. Egy interpellá
cióra ado't válaszában mondotta el a vailás- 
és közoktatásügyi miniszter azokat az adatokat, 
melyek örök büszkeségei maradnak a magyar 
tanítói karnak Eszerint 9674 allami tanító 
közül 5560 férfitanitó van és 2880 tanító van 
a harctéren. 26.000 felekezeti tanító közül 
13.600 vonult be katonának. A bevonult tanító
kat óvónők, nyugalmazott tanítok és lelkészek 
pótolták. Akik hazafisagra tanítják gyermeke
inket, hazaszeretetük igehirdetését kihulló 
vérükkel is megpecsételik.

Százezer Jroronás alapítvány. Özvegy 
Tóth Jozsefné, debreceni lakos százezer ko
rona értékű alapítványt telt azzal a kikötéssel, 
hogy kamataiból debreceni születésű hadiár
vákat neveljenek a vincellér pályára Bárcsak 
megérintené a gazdagok lelket ez a szép 
példa, hogy mindenki teljesítené kötelességét 
a háború hőseivel, árváival és özvegyeivel 
szemben 1

A kárpáti falvak újjáépítése Héder- 
váry Karoly gróf, a háborúban feldúlt tűzhe
lyeket ujratölépitő országos bizottság elnöke 
egy nyilatkozatában kijelentette, hogy a Kár
pát falvakra eddig több njint öt millió korona 
gyűlt össze. Minthogy pedig a siker eléréséhez 
hét és fél millióra van szükség, ezidőszerint 
a hiányzó két és fél milliót kell összegyűjteni. 
Az oroszok betörése száz községet sújtott, 
3000 ház pusztult el teljesen, 5000 ház 
megrongálódott a tönkrement melléképületek 
száma pedig szintén ugyanannyi. A szükséges 
építőanyagot, fát, téglát stb. az állam adja, 
az építkezéseket állami közegek vezetik, a 
munkaerőt — nagyrészt hadifoglyokat — az 
állam bocsátja rendelkezésre, úgy, hogy az 
állami hozzájárulás is mintegy hét nyolc 
millió koronára tehető. A jövő feladata min
denek előtt háromezer ház fölépítése. Ötezer 
házat és ugyanennyi melléképületet rendbe 
kell hozni. Végre kell hajtani az építési prog- 
rammot, jószággal, házi berendezéssel, gazda sági 
fölszereléssel kell ellátni a tönkrement falvak 
lakóit. Szóval össze kell gyűjteni a még hi
ányzó két és fél millió koronát. A hazafias 
magyar publikum áldozatkészsége ezt az 
összeget kétségkívül előteremti, hogy így szebb, 
jobb, egészségesebb és mindenek felett magya- 
rabb községek épüljenek a Kárpátokban.

Az o rszág  d o lgáró l.
A képviselőház folytatta a miniszterelnöki 

jelentésről szóló vitáját, melyhez Polónyi Géza 
sz< lőtt hozzá. A rokkant ügyről Apponyi 
Albert tartott szép beszédet. A jelentést azu
tán elfogadta a képviselőház s áttért a címer 
kérdésre. Az ellenzék álláspontját Apponyi 
Albert juttatja kifejezésre.

A n a g y v ilá g b ó l.
A kinai forradalom. A kínai forradalom 

egyre terjed. A junnani fölkelők előrenyomul
nak. A kormány nagy haderőt rendelt ellenük. 
A fö kelőket Szuifutól észak-keletre huszonöt 
kilométernyire megverték és nagyon fontos 
állásokat elfoglaltak. A fölkelők háromszáz 
halottat és foglyot vesztettek A kormánycsa
patok elvettek tőlük két hegyi ágyút és sok 
muníciót.

A szerb skupstinát Franciaországból 
is kiutasították. Franciaország tudtára adta 
a Nizzában ülésező szerb képviselőház elnök
ségének, hogy franc'a földön való tartózko
dásuk nem kívánatos. A szerb skupstina erre 
abbanhagyta üléseit A képviselők egy része 
már el is hagyta Franciaországot.

A H arangszó perselye.
A H A RA N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 847 42 korona.

Varga István Székesiehervár 6 K, Czipott 
Géza Szentgotthard 5 K, Gerhát János Mate- 
ócz 3 K, Rabapűspökiből egy házaspár 2 K, 
Szalay Pálné Tárnokréti 1 K, özv. Stiefelrei
ter Istvánná Rácalmás 60 f.

Összesen: 865 02 K.
A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Rokkant katonák részére befolyt:
Rothluchs Jánosné Tokaj 7.30 K Simán An- 
talné Zalaistvánd 1 K.

Vak katonák részére befolyt: A ma-
gyargencsi ev. nőeg) let gyűjtésé 59 80 K, a 
győrujfalui ev. gyülekezeti nőegylet 20 K, 
Schnitz Lőrinc Lajoskomárom 6 K, Söveg 
Palné Nemesvigánt 4 K, Rábapüspökiből egy 
házaspár 2 K, Simán Antalné Zalaistvánd 1 K.

M ost jelent meg!
Szabó Is tvá n , kemenesmagasi-i 
evang. lelkész

„Az örömtelen  
világ öröm e“

című munkája, amely 12 háborús 
vonatkozású egyházi beszédet tar
talmaz. Ára 1 kor. 50 fillér.

Kapható a szerzőnél és Dinkgreve 
Nándor könyvkereskedésében Czell- 
dömölkön.

A tiszta jövedelem a harcban el
esett tanítók árvái javára szolgál.

O l v a s s á t o k  a  b i b l i á t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n lnos,
H iányzik o tt a legfőbb kínos.
T anyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

febr. 27. vasárnap, II. Tim. 2, 1 —7.
,  28. hétfő, I. Tim. 6, 11 — 16.
„ 29 kedd, II. Kor. 10, 1—6.

márc. 1. szerda, Neh. 4. 6— 17.
,  2. csütört., I Sám. 17, 38—51.
„ 3. péntek, II. Tim. 4, 1—8.
, . 4. szombat, I. Kor. 13, 1— 13.

Ki tud róla?
Német Imre magyargencsi lakos, 

ki a 18. honvédgyalogezred 1. század, 
2. szakaszában teljesített katonai szol
gálatot, 1915. január 17-én, a Kárpá
tokban eltűnt. Aki tud róla bizonyosat: 
küldjön értesítést Magyargencs, Vas
megye Német Imrénének. 1—3

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése, B u d a p e s t ,  IX.

Ferenc-körut 19/21.
ajánlja következő könyvkiadványait:
Isten közelében. Énekes és imádsá- 

gos könyv katonák számára. Kiváló 
egyházi irók imádságáiból össze
állította Szimonidesz Lajos. Ára 
30 filiér. (Portóra 7 fill. kérünk.) 

Vigyázzatok és imádkozzatok. Imák, 
vigasztalások háborús időKben. Irta 
Magyar Pál ev. lelkész. Tartalmaz 
12 lelki vigaszt nyújtó imát. Ára 
36 fillér. (Portóra 7 fillért kérünk.) 

Hadi temetési énekek. Irta Kováés 
Andor orosházai ev. lelkész. Tar
talmaz katonai temetésre és katonai 
gyászistentiszteletre alkalmas 15 
temetési éneket. Ára 20 fillér. (Portó 
7 fillér.)

Nagypénteki passió. Fordította és ösz- 
szeallitotta Törteli Lajos ceglédi 
ev. lelkész. Ára 30 fillér. (Portó 7 f ) 

A halotthamvasztás jogosultságáról.
Irta Törteli Lajos ceglédi ev. lel
kész. Szerző, e munkájában a ha
lotthamvasztás kérdését minden 
szóba jöhető szempontból világítja 
meg. Ára 80 fillér. (Portó 10 fül.)

Megrendeléseket legcélszerűbb az 
összegnek és a megfelelő postakölt
ségnek előre való beküldése mellett 
Scholtz Testvérek könyvkereskedé
sebe Budapest, IX. Ferenc-körut 19/21. 
intézni, ahonnan bármely és bárhol 
hirdetett könyv megrendelhető. 1—3

Nyomatott WeUisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
háború tartama alatt megjelenik minden vasárnap. 

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára 35  számra közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség cím ére KÖRMÉND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést"elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Csajbók Lidiké: A holt katona. (Vers.) — C. p . ■ Nehemiás imája szerencsétlen hazájáért — Párbaj a hídon. 
— Kapi Béla: A láthatatlan kéz. (Elbeszélés.) — Tanítók árváiért. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó

perselye. — Szerkesztő postája.

A holt katona.
A görczi hegyeket magas hó borítja, 
Fehér havon fekszik egy katona halva ; 
Szeme zárva, ámde mosolyog még ajka, 
A sok szenvedésnek nyoma sincsen rajta.

Száraz fehér rózsát szőrit kebelére, 
Mit pirosra festett szive hulló vére; 
Bucsuzáskor adta emlékül arája,
Aki ötét vissza bús könyek közt várja.

Ő pedig itt fekszik a csillogó havon, 
Tátongó sebekkel némán hallgatagon. 
Rá senkisem borul, sirt neki nem ásnak, 
Csak a fehér hó hull rá védő palástnak.

De majd kikeletkor, ha vidul a határ, 
S dicséneket zengve száll égnek a madár: 
Zöld, bársonyos fű lesz a hős nyugvó- 
Szines virágokkal hintegetve tele. [helye,

Repkény futja majd be ékes szemfödőül, 
Feje fölött zsenge rózsabokor zöldül; 
Melyen altató dalt zeng neki a madár; 
Kit hű jegyese már vissza hiába vár.

CSAJBÓK LIDIKÉ.

Nehemiás imája szeren
csétlen hazájáért.

Közli : C. G.
(L. Nehemiás könyve I. 5—11.)

Kérlek Uram, mennyeknek Istene, 
nagy és rettenetes Isten! ki megtar
tod a szövetséget és irgalmasságot a 
téged szeretőkkel és a te parancso
lataid megtartóival szemben. Óh le
gyen figyelmetes a te füled és sze
meid legyenek nyitva, hogy meghall
gassad a te szolgádnak könyörgését, 
melyet én könyörgök most előtted 
nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáid
ért és vallást teszek az Izrael, fiainak 
bűneiről, melyekkel vétkeztünk te elle
ned, én is és az én atyámnak háza is vét
keztünk I Felette igen vétkeztünk el
lened, és nem tartottuk meg a paran
csolatokat és a rendeléseket és a tör
vényeket, melyeket parancsoltál volt 
Mózesnek a te szolgádnak.

Óh emlékezzél meg arról a beszéd
ről, melyet parancsoltál Mózesnek, 
a te szolgádnak, mondván: Ha ti 
vétkeztek, én meg elszélesztelek tite
ket a népek között. Ha pedig meg- 
térendetek hozzám és megtartjátok

parancsolataimat és cselekszitek azo
kat : még ha az ég utolsó szélén 
volnának is szétszórt gyermekeitek, 
onnan is össze gyűjtöm őket és be
viszem arra a helyre, melyet válasz
tottam, hogy lakozzék ott az én ne
vem. És ők a te szolgáid és a te 
néped, akiket megszabadítottál a te 
nagy erőd által és a te erős kezed által.

Kérlek óh Uram legyen figyelmetes 
a te füled a te szolgádnak könyör
gésére és szolgáidnak könyörgésökre, 
akik kívánják félni a te nevedet és 
adj kérlek jó szerencsét most a te 
szolgádnak és engedd, hogy kegyel
met találjon. Amen 1

Párbaj a hídon.
ö t kilométerre álltak egymással 

szemben a magyar és orosz csapatok 
elővédjei. Közöttük a Dnyeszter ka
nyargóit. A magyar elővéd parancs
noka a térképre nézett, azután ma
gához hivatta a hadnagyát.

— Hadnagy ur, ön a szakaszával 
előremegy ide. — A térképre mu
tatott. — A Dnyeszteren átvezető 
hidat, amilyen gyorsan csak lehet, a
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levegőbe röpíti, mert a repülő osztag 
jelentései szerint az ellenség túlnyomó 
erővel közeledik felénk. Meg kell 
akadályozni a hídon való átkelésüket. 
Tisztában van hadnagy úr a helyzettel ?

— Igenis.
— Sok szerencsét!
Ugyanekkor az orosz hadsereg elő

védparancsnoka is ránézett a térképre 
és magához szólította hadnagyát.

— Hadnagy úr, ön a szakaszával 
előremegy ide. — A térképre mu
tatott. — Dnyeszteren átvezető hidat, 
amilyen gyorsan csak lehet, őrizetbe 
veszi, mert a repülő osztag jelentései 
szerint az ellenség a folyó túlsó olda
lán védelmi állásDa helyezkedett s az 
éj tolyama alatt valószínűleg megkí
sérli, hogy a hidat a levegőbe rö
pítse s ezáltal időt nyerjen a beren
dezkedésre . . .  Tisztában van hadnagy 
úr a helyzettel ?

— Igenis.
— Nincs valami kérdezni valója ?
— Nincs.
— Sok szerencsét 1
Alkonyodott. . .  A két szakasz

egyszerre indult a hid felé. Fent, a 
felhők között, mint valami lomha, 
babonás madarak, beregve röpköd
tek a repülőgépek. A motorok bugá- 

* sán kívül néma csend hallgatott min
denfelé. Lassan, óvatosan haladt előre 
a két szakasz. A hadnagy itt is, ott 
is elől, a szakasza élén.

Egy orosz repülőgép közeledett a 
magyar csapatok felé. A hadnagy 
behúzódott az erdő szélébe, erősen 
figyelte a repülőgépet s mikor a gép 
elsuhant felette, sietve tovább ment.

Ugyanekkor az orosz hadnagy egy 
vízmosásban feküdt embereivel, mert 
a félhomályban nem tudta megkülön
böztetni, hogy a berregő gép a sa
játjuk-e, vagy a magyar csapatokhoz 
tartozik. Mikor a gép jó messzire 
szállt, felugrott s hogy késését be
hozza, gyorsított lépésekkel indult a 
hid felé.

Egyiknek sem sikerült meglátni a 
másikat.

Most már mindegy I — gondolta 
a két hadnagy. — Bármilyen erős 
is az ellenfél, a fő, hogy mi érjük 
el előbb a hidat.

Mind a két szakasz lekanyarodott 
a poros országutról és a bokros me
zőkön, az erdőszéleken át közeledtek 
a hid felé, közelebb és közelebb egy
máshoz . . .

Ezalatt a magyar csapatok elővéd
parancsnoka nyugtalanul járkált, szi
varozott, meg-megállt, a hid felé fi
gyelt, azután az órájára nézett és a 
segédtisztjéhez fordult:

—Nyolc óra. Már el kellett volna 
érnie a hadnagynak a hidat. Csak 
nem tévesztett irányt I Mi a vélemé
nye, százados úr?

— Még nem adom fel a reményt.
— Hahó 1 Mi az ? . . .  Nézzen csak 

oda 1. . .  Látja azt a fény-csóvát ?
— Orosz reflektor.
— Igen. . .  Keresnek bennünket.
— Most a hidra világítanak. Fé

lek, hogy a hadnagy nem lesz ké
pes teljesíteni a parancsot.

— Én bizom benne. . .
A két szakasz folyton közelebb és 

közelebb ért egymáshoz. Pár perc 
és elérik a hidat.

A folyó töltése a hid mindkét ol
dalán magas volt. A szakaszok hasra 
feküdtek és csúszva igyekeztek elérni 
a töltést. A reflektorok minden öt 
percben megvilágították a hidat. Ilyen
kor a szakaszok erősen lelapultak 
földre s mikor a retlektorok fénye 
elhalt, a támadt sötétségben gyorsan 
előrekusztak. . .

— Még mindig semmi 1 — nyug
talankodott a magyar elővédparancs
nok. — A hídnak már régen a leve
gőben kellene lenni 1. . .  Semmi hir, 
semmi jelentés... Félek, hogy el
fogták a robbantásra küldött szakaszt.

— En bizom ezredes úr . . .  A 
hadnagyot nem féltem, bátor gyerek, 
nem engedi magát egykönnyen elfogni 
s ha minden ördög ellene esküdött 
is, a hidat fel fogja robbantani.

— Gondolja?
— Tudom ezredes u r . . .
A két szakasz elérte a töltést. 

Egyszerre értek a folyohoz. A had
nagy meggyujtotta az ekrazitpatronok 
kanócát. A villanásra hatalmas össz
tűz dördült el a másik oldalon.

— Mi ez ? — lepődött meg az 
ezredes.

— Szakaszunk valószínűleg össz
tüzet adott a hidőrségre.

— Vagy fordítva.
— Most valaminek történnie kell.
Az ezredes és a százados meg

erőltetett érzékkel figyelt a hid felé.
— A hadnagy az össztűz eldör- 

dülése után kiugrott a töltés mögül, 
jobbjában revolverét szorítva, baljában 
az égő kanócu ekrazitpatronokkal a 
hidra szaladt és az ekrazitpatronokat 
ledobta a vaspillérek közé. Ebben a 
pillanatban ugrott a hid másik végére 
felvont revolverrel az orosz hadnagy. 
A két hadnagy egymásnak rohant.

A reflektor vakitó fénye rávilágított 
a hidra.

Halotti csend.
A két szakasz emberei lövésre ké

szen tartott fegyverrel, visszafojtott '

lélekzettel lesték a történendőket. Lőni 
nem lehetett, mert a két hadnagy 
olyan közel volt már egymáshoz, 
hogy ziháló mellük forró lehellete 
csaknem egymás arcába csapott. Az 
ekrazitpatronok kanóca sziporkákat 
vetve égett lejebb és lejebb. Egy 
perc. . .  A hid pokoli morajjal a le
vegőbe repül.

A két hadnagy a hid közepén meg
állt és egymás mellének szögezték 
revolverüket. Mindenik tudta, azé 
lesz a győzelem, amelyik előbb lő.

A reflektorok fénye fehéren világí
totta meg az arcukat, szemükben 
vad, ádáz gyűlölet lángolt, fogaik 
összecsikorgott és keblük zihált, mint 
a fújtató.

A magyar hadnagy egy pillantást 
vetett az ekrazitpatronokra. A kanóc 
még nem égett le. Hirtelen eldobta 
a revolvert s mint a megbőszült vad
állat üvöltve ugrott az orosz had
nagyra, kicsavarta kezéből a revolvert, 
levágta a hidra és rettenetes halálos 
dulakodás keletkezett a két ellenfél 
között.

Dobogott a hid, mintha vadul szá
guldó paripák rohantak volna keresz
tül rajta.

A harchoz szokott legények borza- 
dállyal nézték a rémes párbajt.

Az orosz erős volt, a magyar had
nagy az ekrazitpatronokra nézett. 
Egy perc. . .  Az ekrazit felrobban 1.. .  
Elengedte ellenfelét, magasra dobta 
sapkáját s mint egy megdicsőült szent 
vértanú, ragyogó arccal kiáltott fel:

— Éljen a haza 1
Rettenetes, pokoli dörej reszket- 

tette meg a levegőt, a vashid. mintha 
tulvilági erők rázták volna, recsegve 
nyikorgóit, aztán ezer darabra hullott 
szét a két hadnagygyal együtt...

— Sikerült I — kiáltott fel az ez
redes. A hagynagy felrobbantotta a 
hidat.

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. I r ta : Kapi Béla.

Tizenhatodik fejezet.

Utolsó viaskodás.
Folyt. 88.

A kórházterem nagy vágású abla
kán belopózkodik a téli napsugár. 
Egy sugara oda téved a sarok ágy
hoz s arany csikót rajzol a fehér ta
karóra. Megmozdul a beteg. Először 
karját mozdítja, azután fejét fordítja 
oldalvást. Az ápolónő föléje hajol:

— Kiván valamit ?
Szabó János végigsimitja homlokát. 

Már harmadik hete itt van a kórház*
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bán, de azért még mindig úgy érzi, 
mintha a jótékony álomból valami 
új csodálatos álomba ébredne bele. 
A fehér falak, a tisztára zsúrolt padló, 
a ruganyos, puha párnáju, tiszta ágy, 
a gondos ápolás mind-mind olyan, 
mintha nem valóság lenne, hanem 
valami szép meséskönyv kiszakított 
tündér regéje. Most is csak néz, hall
gat s a homlokát simítja. Az ápolónő 
újra kérdezi:

— Kiván valamit ?
Tehát mégse álmodik. Igaz min

den, ami vele történik. Igaz, de azért 
mégis csuda.

— Egy kis vizet kérek, — mondja 
egy kis hallgatás után.

Halántéka lüktet, teste forró, lábát 
hasítja a fájdalom. Szemeit lehunyja, 
lélegzetét visszatartja, de szempillája 
megremeg az elfojtott kíntól. Mikor ide
került, az orvos a fejét csóválta. Hat 
napig vonszolták szekereken, csata- 
kos mezőkön, úttalan útakon, míg 
végre vasúthoz érkeztek. Ha rágon
dol az Isten szabad ege alatt töltött 
hideg éjszakákra, a szekérrázásra, az 
égető fájdalmakra, a borzasztó nél
külözésekre, a rettenetes látványokra, 
még most is a szemébe szalad min
den érzése. Nagy harcok idején volt. 
A kórházak alig győzték befogadni 
a sok sebesültet. A tovább szállítha- 
tókat lejebb vitték, így került ő is 
magvar városba. Bizony az elhanya
golt seb már nehezen várta a gyó
gyító orvost. Eleinte szépen gyógyult. 
Az orvos arca is derült maradt, mi
kor nap-nap után megvizsgálta. De 
azután Szabó János hirtelen össze
roppant, mint ahogy az országút szé
lén álló magas jegenyét kidönti a 
beleütköző szélvihar. A sok nélkülö
zés és erőfeszítés súlya alatt össze- 
roskadt az erős, edzett test. A láz 
folytonosan erősödött, úgy hogy az 
orvos azt hitte, tifusz lesz belőle.

Szabó János nyugodt, türelmes és 
végtelen boldog. Hiába kérdezgetik: 
neki nincs kérni valója. Ellenkezőleg 
annyira megelégedett, hogy boldog
ságában sírni és nevetni szeretne egy
szerre. Ugyanaz az érzés kiséri, ami 
első nap eltöltötte szívét, mikor ki
emelték a fürdőből, belefektették a 
tiszta, puha ágyba és eléje tartották 
a frissen párolgó, meleg teát. Olyan

bolondos gondolata támadt, hogy az 
angyaloknak se lehet jobb dolguk a 
mennyországban. Az emberek nem 
is képzelik, milyen kevés szükséges 
a boldogsághoz és megelégedéshez. 
A jólét követelődzései közt magasra 
szökkentik igényeik táltos paripáját 
és nem veszik észre, hogy a boldog
ság virága nem a magasságokban, 
hanem a mindennapi élet földrögei 
közt virul. Szennytől való megtisztu
lás a külső és belső életben, egy kis 
napsugár, mosolygás, munka és sze
retet, vájjon mi kell egyéb ? Az a 
csésze meleg tea, meg néhány fa
lat jóízű kenyér, óh Istenem, az már 
sok, nagyon sok.

Ellátják mindenféle újsággal, könyv
vel, de azért mindennapi olvasmánya 
mégis csak az a kopott újszövetség 
marad, melynek lapjain meglátja Tóth 
Ferkó ceruza jeleit. Szorgalmasan 
olvasgatja s előszeretettel keresgeti 
azokat a bibliai verseket, metyek a 
szenvedésre vonatkoznak. A többiek 
reggeltől napestig kártyáznak, mal
moznak, dominóznak. Jól is esik egy
két óráig, de egész nap, nem, az mé
gis nagyon üressé teszi a hosszú na
pot. Mintha hiányoznék belőle a tar
talom s este nem tudná, hogy miért 
is kelt fel a nap. Egészen más, mi
kor a bibliát olvassa. Mintha az is
teni igazság csodálatos forrásvizében 
fürödnék lelke s mindennap megerő
södnék és megtisztulna egy új életre. 
Lassanként nem elégszik meg az ol
vasgatással, hanem könyv nélkül meg
tanulja a verseket. Mégis más az, 
amit az ember beleír a lelke köny
vébe, mindig olvashatja s akkor is 
látja betűit, mikor körülötte sötétségbe 
borul minden. Isten igéje fényt su
gároz és világit, mint csillag az éj
szakában.

„Boldogok akik sírnak, mert meg- 
vigasztaltatnak.“

„Akik az Istent szeretik, azoknak 
mindenek javukra vannak.“

„Boldog ember az, aki kisértetet 
szenved, mertminekutánna megpróbál- 
tatik, elveszi az életnek koronáját, me
lyet ígért az Úr az őtet szeretőknek,'

„Szenved-e valaki ti közietek ? imád
kozzék.“

„Hogyha az igazságért szenvedtek, 
boldogok lesztek.“

„Jobb, hogy jó cselekedetért szen
vedjetek, ha Isten akaratja úgy akarja, 
hogy nem a gonosz cselekedetért.“

„Ha a Krisztus szenvedésének társai 
vagytok, azon örüljetek, hogy mikor 
az ő dicsősége megjelenik, akkor is 
örvendezve vigadjatok.“

Mikor azután leszáll a félhomály 
s az alkonyat szürke fátyolt borít a 
falakra és az egymás mellett álló 
ágyakra, az eltompított világosságú 
termet templomnak látja, s halkan, 
csöndesen mondogatja egymás után 
az Úr igéit. Ólom nehezítéket tesz 
szempillájára a halálos bágyadtság, 
kicserepesíti száját a láz forrósága, 
testébe száz és ezer acélfurót mé- 
lyeszt a fájdalom, mégis nyugodtan 
fekszik s nem panaszkodik. Azért 
nem ment ez olyan könnyen és olyan 
magától. A kényelmet, biztos fede
let és rendes életmódot hamar meg
szokja az ember s azon túl könnyen 
megsokalja a fájdalmat. Hanem az 
Isten igéje nem hagyta magára. Ahogy 
ráhullott lelkére, azonnal munkálkodni 
kezdett s csodálatos erőket: türelmes- 
séget, engedelmességet vitt a szenvedő 
gondolkodásába. Maga se tudja, hogy 
és mint volt, csak az eredményt látta: 
a lelki nyugalmat, a lelki boldogságot.

Pedig mindennap többet szenved. 
Az orvos sokat vizsgálja, hosszú, he
gyes acél szerszámmal megbolygatja 
a sebet, beleszúrkál, kutatgatja. Csont
szilánkokat szedeget ki, néha egy- 
egy darabot kiéget. Közben gond
terhesen csóválja fejét. Mikor a műtő
asztalról visszaviszik, fehérre vélt az 
arca, mint a párna, melyre aléltan 
hátrahanyatlott feje.

— Úgy-e nehéz a szenvedése ?. . .  
kérdezi az egyik jóságos arcú, fehér 
hajú ápolónő.

Szabó János végigsimítja verejté- 
kes homlokát, azután csöndesen felel:

— Míg le nem nyúl az Isten keze, 
addig nagyon nehéz, de ha egyszer le
nyúlt hozzánk, akkor már könnyebb !

Az uriasszony csodálkozva néz rá, 
azután kis idő múlva ennyit mond:

— Tulajdonképpen magát nem 
szabadna visszaereszteni a frontra. 
Mindig a nagy betegek közé kellene 
vinni kórházból-kórházba, hadd ta
nulnák meg a sebesültek, hogyan kell 
a szenvedést elviselni.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesiteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.

(Saját ssékházában.) 67
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Egy reggel három orvos lép a kór
terembe. Végig mennek az ágyak 
közt s megállnak Szabó János ágya 
előtt. Hosszasan vizsgálják, közben 
csöndesen beszélnek. Szemükről, ar
cukról komoly veszedelem közeledtét 
olvassa le Szabó János kutató te
kintete.

— Bizony itt semmise használ, — 
édes barátom, — mondja az arany- 
galléru orvos, a jobb lábát térdben 
le kell vágni.

Mintha taglóval ütötték volna fejbe. 
Tágra nyílt szeme előtt tüzes karikák 
őrülten száguldó útjára rohan minden 
ágy és bútordarab. Egymást kergetve 
forognak az orvosok és sebesültek s 
az őrült hajszában, zúg, ropog, csat
tog minden, olyan rettenetes hangza
varban, hogy majd a lelke hasad 
belé. Utánna egyszerre halotti csend 
borul rá, mintha jeges zuhanyt önte
nének rá. Érzi, hogy fut ki arcából 
minden csepp vér, talán még a szive 
is elsápad, olyan vértelenre halványo
dik. Homlokát kiveri a hideg verejték. 
Nem tud szólni, csak néz tágra nyi
tott szemmel, hosszan mereven.

Az orvos megszánja, vállára teszi 
kezét.

— Mindent megpróbáltam, de hiába. 
Csak ez a műtét mentheti meg. így 
egészen biztosan belepusztul, mig ha 
levesszük a lábát, megmentjük az 
életét. Nincs mit gondolkodni 1 Az 
élet többet ér, mint a láb. Élet nél
kül a láb sem ér semmit, de láb nél
kül is sokat ér az élet. Végre is, 
maga még fiatal, erős, szép szál em
ber, talál foglalkozást, lesz biztos ke
nyere, akad szép kis felesége.. .

Szabó János csak néz mereven. 
Hallja a szavak döngését, de talán 
nem is érti az értelmüket. Csak mi
kor a feleséget emlegeti, csak akkor 
torzítja el arcát a benső fájdalom, 
félreforditja fejét s úgy látja, mintha 
a nagy kályha mögött Andrásfalva 
fákkal szegett széles utcája kanya
rogna. Ott van Hajnal Ferenc, amott 
Balázs Péter háza, ott meg a düle- 
dező vityilló mellett büszkén húzó
dik a kőlábra épített zöld kerités s 
hivalkodva virít rajt a piros tulipán. 
A vityilló felől a magas ház felé ép
pen most baktat egy szegény, féllábu 
vitéz. Könyöklőn nézeget az ablaknál 
egy viruló, fiatal lány, s mikor oda
érkezik a féllábu s fedetlen fővel 
megáll, hatost dob a kalapjába. Ha
tost kap, nem is szivet. Könyörado- 
mánnyal rázzák le, és nem fűzi kar
jába a karját s nem mondja szerel
mes biztatással: — gyere, menjünk 
együtt I. . .

Senkise tudja, mi törlénik a kályha 
mögött elrejtett faluban s Szabó Já
nos lelke mélyén. Hiszen olyan sok 
dolog van, mit csak a vérző szivü 
ember lát, s csak az vesz észre, aki 
megtépett lelkén keresztül néz bele a 
rettenetes, sivár semmiségbe. Az or
vos csöndesen biztatja:

— . . .  éppen olyan boldog lesz, 
mint annak előtte. Hanem határoznia 
kell, mert minden magától függ. Joga 
van azt mondani: nem egyezem bele. 
De hát miért mondaná ki saját maga 
lelett a halálos Ítéletet ?. . .

A kályha mögött változik a jelenés. 
Az ötödik akácfánál megy a féllábu, 
mikor éles sikoltás a nevét kiáltja. 
Hirtelen megfordul. Csapódik a rácsos
ajtó s pihegve fut valaki, ruhája fehér, 
akár az angyaloké. . .  János, János!...

Végigsimitja homlokát. Semmi, 
álom volt csak. Az orvos az ágyszé
len ül, úgy folytatja (jaj, mit is mon
dott ezelőtt?): — úgy-e nehezen tud 
határozni?...  Hát várjunk holnapig, 
gondolja addig meg. De el ne felejtse, 
hogy kettő között választhat: láb 
vagy élet.

Az óramutató lassan cammog, 
mint a halálra fáradt vándor. Mikor 
egyik percről átugrik a másikra, min
dig meg-megremeg, ha nem vigyázna 
igen nagyon, talán egyszer vissza 
felé ugorna. Finoman csipkézett, arany 
sárga kerekei nem engedik, folyton 
előre hajtják. Hanem az ő lelkében 
úgy látszik minden meghalt. Nem 
tud gondolkodni, a nagy kábultságon 
kívül semmitsem érez.

Szárnyon száll a szomorú hir. 
Egymás után jönnek, vigasztalgatják, 
biztatják. De ő nem is tudja, ki ül 
mellette s mit beszél.

Délelőtt levelet hoz a posta. Ilonka 
írja, hogy az édesanyja már jobban 
van. „Az éjszakák miatt se aggódjék, 
édes Jánosom. Éjjel is mellette va
gyok s mellette maradok mind addig, 
mig újra meg nem erősödik. Sokat- 
sokat emlegetjük s még többet gon
dolunk magára. Szabó nénivel leg- 
szivesebben odarepülnénk magához, 
hogy láthatnánk. Ez azonban most 
egészen lehetetlen. Meg kell eléged
nünk azzal, hogy mindennapi imád
ságunkban kérünk magának, édes 
Jánosom, mielőbbi gyógyulást és bol
dog hazajövetelt.“

A szavak úgy hullnak lelkére, mint 
földgöröngy a sirüregbe eresztett ko
porsóra. Annál jobban vérez, minél 
melegebb. Annál sötétebb éjszakába 
taszit, minél ragyogóbb boldogság 
kapuját tárja fel.

Érintetlenül viszik ki az ételt. Ha 
egy-egy szót kimond, szinte megijed 
saját hangjától, olyan idegenül, szín
telenül hallja saját szavát. Szürkü
letbe hajlik a téli délután. Az utcáról 
felhangzik a dolguk után rohanó em
berek lármája, kocsik dübörgése, vil
lamosok csöngetése. Valahonnan 
messziről énekszó hallatszik, talán a 
mosogató lányok énekelnek. Egyszerre 
Tóth Ferkó komoly arcát látja, amint 
felemelt kézzel mondja: — lehajol 
még hozzád az Isten keze, biztosan 
lehajol 1. . .  Eleinte keserű nevetésre 
torzul arca, de azután csöndesen át
nyúl s az éjjeli szekrényről felveszi 
a kopott kis bibliát. Erőlteti a szemét, 
de az alkonyali szürkeség elnyeli a 
betűket: Elejti a könyvet, azután gé
piesen mondogatja a bibliai veiseket. 
„Boldog ember az, aki kisértetet szen
ved . . .  “ Háromszor is elmondja : 
„minekutánna megpróbáltatik, elveszi 
az élet koronáját.“ Hogy is van. mit 
is jelent ez a szó ? Élet-koronát kap 
a szenvedő, ha hű marad Istenhez. 
De ki marad hű a nagy megpróbál
tatásban ? „Szenved-e valaki ti köz
ietek ? imádkozzék“, mondja tovább 
az irás szavát. Összekulcsolja kezét 
s el kezd imádkozni. Egész lelkét 
beleönti könyörgésébe, úgy ostromolja 
az eget. Ne hagyj el istenem, adj 
erőt, ne hagyj el I Mutasd meg az 
utat, amin járnom kell! . . .

Imádkozás közben elcsöndesedik 
lelke. Mintha világosság hullna a ret
tenetes sötétségre. Úgy érzi: megta
lálja a helyes gondolatot. Nemi sza
bad elvetnie azt az életet, amit Isten 
megőrizett. Megmenti, megtartja, ha 
mindjárt levágják is a lábát. Szerel
méről lemond, nem fogad el Ilonkától 
áldozatot. Ha még olyan rettenetes 
is ez a gondolat, meg kell tennie, 
mert ez a helyes dolog. Majd elköl
tözik Andrásfalváról, magával viszi 
az édesanyját s uj életet kezd. Az 
államtól kap valami nyugdíj félét, 
vesz rajt egy kis házat, egy kis telket, 
majd eldolgozgat azon, az anyja meg 
virágot ültet. Nem, ezt nem lehet I 
Hogyan járna féllábbal a süppedő 
szántáson ? Valami csöndes kenyér
kereső munkát kell keresnie I Majd 
csak akad valami állás. Igen, igy lesz 1 
Nem fél a küzdelemtől, a jó Isten 
majd megsegíti!

Mikor késő este az ápolónő csön
desen odalépett ágyához, Szabó János 
csöndesen aludt.

Reggel a főorvos kérdőleg megáll 
az ágy fejénél.

— Na, édes barátom, mit határo
zott?
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Szabó János hangja megremeg, de 
azért kiállja az orvos tekintetét s 
nyugodtan válaszol:

— Már elbúcsúztam a lábamtól, 
főorvos ur.

Mikor másnap reggel kinyitja a sze
mét, úgy érzi, mintha lelkében két 
nagy masina töffögne s öklelőző ha
raggal robogna egymásra. Azután 
nekiindul agyában egy rettenetes bú- 
gásu cséplőgép s olyan borzalmasan 
zakatol, hogy minden porcikája remeg 
bele. Feje kábult, gyomra émelyeg, 
őrült körtáncban forog körülötte minden

Az orvos föléje hajol, megtapogatja 
fejét, azután meghallgatja szive ve
rését.

— Jól van, fiam, minden rendben 
van I Csak nem szabad kétségbe esni!

De mikor fellebbentik a takarót, 
az utolsó csepp vér is kiszalad fejé
ből. Ahogy szeme sarkából odavillant, 
megremeg szive a rettenetes valóság
tól : a jobb lába térdben le van vágva 1

Néhány nap nagyon nehéz volt, 
de azután sokkal könnyebben meg
nyugodott, semmint gondolta. Lelke 
naponként megerősödött az Isten igé
jének forrásán, önmagán tapasztalta, 
hogy nem hagyja el azt, ki őt el nem 
hagyja. Az orvos tréfás szava is sok- 
szór eszében jár: féllábu nem fél
émben Bizakodás melegítette szivét: 
azért is megmutatja, hogy féllábbal 
is egész ember lesz, tud használni 
embertársainak, tud becsületes, érté
kes életet élni.

A levelek jönnek-mennek. Még 
mindig Ilonka Írja, de minden sor 
tele van jó hírrel. A láz már múlik, 
a köhögés enyhül, mire a tavaszi 
verőfény kicsalja az első mezei vad
virágot, arra Szabó néni elmehet tem
plomba háladásra. A kórházból is 
mennek a levelek, de láb levételről 
nincs szó bennük. Szépen gyógyul 
a seb, (de nem ám a lövés seb), in
nen-onnan megint lábra állhat, (nem
sokára készen lesz a műláb), s me
gint megtanulhat járni. Talán szabad- 

1 Ságot is kap néhány hetet 1 Milyen
\ jó lesz majd kiülni a kis kertbe, ga

lagonya bokor mellé, mikor édes illa
tot lehellő kicsiny sárga virágokkal 
tele szórja a tavasz keze a vastag 
törzsű, vén hársfát. Magában meg 

j úgy okoskodik, hogy majd' csak a 
végén 'írja meg a valóságot. Hadd 

i gyógyuljon meg előbb az édesanyja, 
hadd erősödjék meg ő is, hadd ka
nyarodjék ki útja ebből a kórházból I .. 

t Majd akkor, majd akkor 1. . .  Miért 
t- ne hullatná addig boldogsága verő- 

fényét szomorú élete útjára ?.. . Elég 
jókor lesz gyászos magára maradása!.,

Már nyitva hagyták a felső abla
kokat s tavaszi verőfény áradt a szo
bára. Mosolygós vidámság suhanta 
be az ágyak közét, furcsa alakokkal 
rajzolta tele a fehér falakat s arany
tól csillogó ruhába öltöztette a sebe
sültek lelkét. Elsimultak a mélyre 
szántott barázdák s vidám tréfa in
cselkedett a bajszos vitézek szája 
szélén. Mintha a tavaszi mosolygás
ból csodálatos tisztító erő sugároznék 
az emberekre, jobbnak érzik magu
kat, könnyebbeknek, boldogabbaknak.

Három napja csatolták fel először 
a műlábat. Finom jószág, nem kö
zönséges. Egy gazdag gróf csináltatta, 
a kis kadett édesapja, egy magas, 
széles vállu, nagy szakállu, csöndes 
beszédű ember. Fia utolsó óráiról 
kérdezősködött, így került Szabó Já
nos ágya mellé. Megszerette a fiatal 
legényt. A törött kardott elkérte, s 
helyette szép műlábat csináltatott.

— Ha a fiamnak nem csináltatha
tok, legalább megcsináltatom annak, 
aki látta hősi halálát 1

Eleinte nehezen ment a járás, de 
hamar belejött. Finom rugó veti előre 
lábát, alig lehet észre venni, hogy 
élettelen. Lépésnél egyet egyet csi- 
kordul, ennyi az egész. Ejnye, hiszen 
nincs mankóra szükség, nem lesz 
olyan házról-házra járó koldus forma 1..

A délutáni látogatási idő alatt ép
pen az ablaknál ül s az u*ca mozgal
mas, vasárnapi életét nézi, mikor 
gyors lépések közelednek feléje s vál
lára két kéz nehezedik.

— Andris, te vagy ?. . .
— Szervusz, János pajtás!
Az öröm egészen felélénkíti. Jól 

esik szót ejteni erről-arról, hirt hal
lani régiekről, kiknek lába nyomát 
véres homokkal fújta be a világhá
ború zivatara. Azután jól esik érezni 
a szeretet melegségét, a részvétet, 
egy kis elismerést, dicséretet.

— Ejnye, ejnye! hát levették lá
badat ? Node sebaj 1 Alig venni észre 1 
Még így is többet érsz, mint más 
három 1. . .  Hát otthonról mit írtak?.. 
Persze jajgattak.. .

Szabó János hosszan elnéz Andris 
feje fölött. Rámered a szomszéd fa
lon ugráló fehér fényű csikókra.

— Még nem tudják !. ..
Elhallgat, mintha nehezére esnék

a szó. Valami fojtogatja torkát, mel
lére ráül a régi gyötrelem. De csak 
egy pillanatra. Megint megtalálja ön
magát s gyorsan folytatja:

— Beteg volt anyám, kímélni kel
lett. Ne is mond meg kérlek, majd 
megírom.

A lépcsőnél még egyszer utána kiált:

— Az én dolgomról ne szólj 1. . .
Mikor leül az asztalhoz, érzi, hogy 

mindennek vége van. Tovább már 
nem szabad húzni-halasztani a dol
got, meg kell Írni a levelet. Jöjjön, 
aminek jönni kell 1 Az is az Isten 
akarata. Az egyik levél már megvan. 
Az édesanyának irni könnyű. Lassan, 
nehezen elkészül a másik is. Elol
vassa, beragasztja. Gondolkodik kézre 
támasztott fejjel, hosszan sokáig. Múl
nak a percek, az órák, csak ül né
mán, szófián. Előtte a levél. Nem 
néz senki oda, hirtelen felemeli kezét 
s gyorsan letörli szempillájáról a le- 
szivárgó könnycseppet. (Folytatjuk.)

Tanítók árváiért!
Kicsiny hasábba szorul össze múlt 

heti gyűjtésünkről a kimutatás, de 
sem eredményben, sem értékben 
nem marad az eddigiek mögött. Fel- 
sőpaty, Iván- és Keményegerszeg, 
Hegyfalu buzgó, áldozatkész evangé
likus népe vette kezébe a perselyt 
és vitte házról-házra. Nemcsak az 
adomány hullott, hanem a szív sze- 
retete is- Legyenek áldottak a gyűjtök, 
a buzgó gyülekezeti vezetők, áldo
zatkész adakozók! Hálás köszönettel 
nyugtázzuk a többi beérkezett ado
mányt is !

Múlt héten a következő adomá
nyok érkeztek:
A vönöczki ev. egyházközség persely-

pénze ......................................... 7'— K
Schrikker László Győr 15-— n
Imrék Sámuel ev. leik. Baja . 3 — »
Szabó István és neje Győrszabadhegy 10-— n
Vida Rózsika gyűjtése Felsőpaty . 65-60 n
Iván- és Keményegerszeg gyűjtése 40 — »
Hegyfalu gyűjtése . . . . 22'— n

A beledi ev. gyülekezet gyűjtésének folyta
tólagos kimutatása:

Rátz József, Biling, Bödecs Bálint, Buthi Jó- 
zsefné 4 —4 f, Majos József, Majos Ádám, 
Majos Béla 40—40 f, Mátis József 50 f, Ko
vács Lajos 24 f, Tóth Gizella, Molnár József, 
Csiszár Istvánná 20—20 f, Németh Sándor, 
Tóth Ádám, Vörös Mihály, özv. Németh 
Ádámné, özv. Galambos Lajosné, Mészáros 
Sándorné, Molnár Pálné, Molnár Gy-né, Tóth 
Mihály, Illés Antal, Däne Juliska, Kámán Já- 
nosné, Buthi Jánosné, Ungar, Fűzi Marcsa, 
Gutenpfan 10—10 f, Szerdahelyi K., Csákvári 
Lajos, Buthi J. Varga Sándor, özv. Buthi Sán
dorné, Buthi Dávidné, Nagy János, Karsay 
Bálint, Rátz Miklós, Däne Imréné, ozv. Buthi 
Dávidné, Simon Lajos, Breiner L né, özv. 
Búza Józsefné, Bognár Zsuzsánna, Kovács 
Sándor, Székely P-né, özv. Davi Istvánná, ifj. 
Németh Sándorné, Stern Móric, Szalay Eszti, 
Szalay Pálné, özv. Büki Sándorné, Komjáth 
D-né, Jakab István, özv. Tóth Lajosné, Buthi 
Sándorné, Buthi Ferencné, Bognár Zsuzsánna 
20—20 f, Gombás Sándorné, Gombás Lina, 
Plevricky, Krauszné, Buthi Dávid, Tóth Mó
zes, Bödecs Bálint, Sánci János, Buthi Sándor, 
Breinerné, Horváth Juicsa, Rátz Róza, Rátz 
Istvánná, Halász Mihályné, Székely P-né,
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Wollsteinné, Däne Kálmán, Szűcs Sándorné, 
Sánci János, Gönye Lajosné 10 — 10 f, Happ 
Jánosné, Buthi Lajosné, Galombosi Ilona, 
Aschenbrenner Pálné, Gönye Katus, Eredics 
Mariska 20—20 f, Däne Dénes, Jakab Sándor, 
Bakó 50—50 f, Jakab Ferenc, Kovács Mihály, 
Nagy János, Jakab Lászlóné, Mátis János 
30—30 f, Dr. Terezné 1 K, özv. Kovács D-né 
2 K, Bodoky Istvánná 1 K, Tompa Zs., Né
meth Sándor, Mátis Jánosné, Dómján Károlyné, 
Mátis Lászlóné, Bertha Gáborné, Farkas La
josné, Hantó Zsigrnondné, Kiss Józsefné, 
Tompa Károlyné, Németh Kálmán, Tompa 
Lajosné 30—30 f, Pocik Lajos 20 f, Jugo- 
vics Lajos 24 f, Varga Dávid 40 f, Buthi 
B-né 20 f, Ormándi Lajosné 50 f, Ormándi 
Sándor, Oblatt Riza, Nagy János, Vörös Jó
zsef, Pálfi László, Stern Ferike, Wollsteinné, 
Tóth Jánosné, Buthi Sándorné, Papp Joli, 
Molnár Pál, Bödecs Sándor, Däne Istvánná, 
Dane Jul'ska, Däne Eszti, Simon János 20—20 f, 
Varga Kálmán 8 f, Buthi Antalné, Erndics 
Mariska 30—30 1, Döbrenky 40 f, Bödecs 
Zs-né 10 f, ifj. Rajts Istvánná 2 K, Fónökné 
1 K, Szigetvári 60 f, Horváth József 2'50 K, 
Biczó József, Meikel M hály, Simon Lajos, 
Franklné, Horváth Lajosné, Stern I-né, Büki 
Mihály 20—20 f, N. N. 30 f, N. N. 6 f, Wei- 
nerné 40 f, Papp József, Horváth Sándor, 
Pénzes Józsefné 10 —10-f, Fiischmann, Buthi 
Ferencné, Szabó József, Gönye Jánosné, Gál 
László Győrvári Kálmán, Zsirai Sándor, Re
mete Juliska, Rátz Dénesné, Bödecs Ádámné 
20—20 f, Wache Alajos, Spur Lajos, Büki 
József 1 — 1 K, özv. ifj. Tóth Lajosné 80 f, 
Nagy István, Bokor Lajosné 40—40 f, özv. 
Büki Mihélyné, Nagy Gábor 50—50 f, Rátz 
Károlyné tanító neje 2 K, özv. Gáspári H-né 
60 f, Szabó Józsefné 30 f, Szabó József, 
N. N , N. N., Szűcs Sándorné, Schönfeld Ádám 
10—10 f, Dreisziger Károly, Nyári Győzőné, 
Czirák Ida 1 — 1 K, Varga Sándorné, özv. 
Tóth Lajosné 40—40 f, Simon Lajos 60 f, 
Illés Sándor, Dobos József, Maráéi Vendelné 
20—20 f, Majos Jánosné 30 f, Aschenbrener 
P-né, Tóth Lajosné, Jakab Ferencné, Háncs 
Vilmos, Bödecs Gyuláné, Horváth F-né, Gönye 
János, Kiss Vilmosné, Pálfi Lajos, Nagy Gá
bor, Nagy János, Németh Imre, özv. Pénzes 
Józsefné 20—20 f, Molnár Anna, Büki József 
40—40 f, Farkas Róza, Tóth Terka, Poltek 
Giziké 30 — 30 f, Sánci János, Kozma Ádám, 
Halász Jánosné, Bogdán, Jakab József, Hor
váth Sándor 10—10 f, Király Józsefné, Pálfi 
Sándor, özv. Majos Józsefné, László Sándorné, 
Tömböly Sándor, Csuka Anna, Tóth Jánosné 
20—20 f, Rátz József 10 f, Horváth János, 
Horváth Józsefné, özv. Búza Józsefné, Hor- 
Józsefné, Varga Lajos, Szalay Sándor, Töm
böly Sándor, özv. Simon Lajosné, 40—40 f, 
Nagy Gézáné, Vámos Gyuláné, Wache Alajos, 
Molnár Ferenc, Majos Ferencné 30 — 30 f, 
Tóth Mihályné, Szalay Pál 8 f, Horváth Jó
zsef 50 f, Pálfi Sándor 18 f, Rózsa Sándor, 
Háncs, Rehberger Mariska, Sandy Juliska 1 — 1 
K, Székely Pál, Farkas Lajos, N. N., Hoff
man Irén, Horváth Zsófi, Németh István Mädl, 
Pál, Krauszné 10—10 f, Illés Ferenc, Jakab 
József, Majos Józsefné, Tömböly Sándor, Imre 
Lajos, Bödecs Lajos, Németh József, Kozma 
Lajosné, Horváth Sándor, Pönye János, Buthi 
János, Csiti Jánosné, özv Tóth Lajosné, Né
meth Béla, Tóth Lajos, Rátz István 20—20 f, 
Baranyai József 14 f, Bengeri Gyula 40 f, 
Majos István 4 f, Buthi Zsuzsánna 44 f, 
Nagy József 6 f.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : .......................... 6172 89 K
Mostani gyűjtésünk . 162 60 K
Eddig befolyt ,  . . 6335 49 K

A világháború eseményei.
Rosszul állhat az antant ügye, 

mert vezetői, hívei mostanában na
gyon sokat lótnak-futnak, beszélnek, 
pózolnak. Salandra, Tittoni, Briand, 
Szaszonov, Asquith vándorapostolok
ká lettek és uton-utfélen tele szájjal 
hirdetik, hogy rendben van a széná
juk, nincs semmi baj, majd megmu
tatják ők, hogy ki a legény a csár
dában. És a középponti hatalmak ? 
Nem beszélnek, hanem tesznek. Nem 
ígérgetnek, nem fenyegetnek, hanem 
rajta ütnek az ellenségen s fegyver
rel magyarázzák meg neki, hogy hol 
az igazság.

Nagy német győzelem 
a francia harctérén.

Alighogy a téli fagy némiképen en
gedett és a sürü köd eloszlott, a nyu 
gáti német sereg megkezdte a véres 
munkát a Maasnak mindkét partján, 
a Labassée-csatorna és Arras között, 
az Aisne-fronton és a Champagne 
több pontján. A támadás tüzérségi 
harccal kezdődött. Ereje azt mutatta, 
hogy a németek nem elégszenek meg 
egy kis ijesztgetéssel, hanem fontos 
sztratégiai munkába kaptak, melyet, 
ha törik, ha szakad, végre is akarnak 
hajtani A tüzérség munkáját csak
hamar követte a lovasság és gyalog
ság rohama, az a roham, amely előtt 
az ellenség meg nem állhat. A francia 
sereg is megadta magát és kénytelen 
volt gondosan védett árkát egy kilo
méter hosszúságban átadni. Kezdet
nek ez elég volt. Másnap s harmad
nap jött a folytatása, amidőn a néme
tek a Maastól keletre, tehát frontjuk 
balszárnyán tiz kilométer szélesség
ben és három kilométer mélységben 
benyomták a francia keleti szárny 
frontját. „Az ellenség, jegyzi meg a 
hivatalos jelentés, igen jelentékeny 
véres veszteségen kívül több mint 
háromezer foglyot és nagymennyi
ségű, még át nem tekinthető hadi
anyagot veszített.“ Két nappal később 
uj siker koronázza a megkezdett mun
kát. A német sereg a Maas mellett 
a francia frontot teljesen áttörte, hat 
megerősített falvat és majort elfoglalt 
és több mint hétezer franciát elfogott. 
A francia veszteség nagyságát csak 
sejteni lehet, tudva azt, hogy itt a 
közeli harc mindig véresebb, mint 
másutt.

Ez a felelet az antant üres fenye
getésére.

A győzelmes német hadsereg más
nap már Verdun ellen indult és a 
császár jelenlétében rövid ostrom után

elfoglalta annak bevehetetlennek tar
tott északi erődjét, Donaumont és 
Hardaumont-t, mely mintegy hat ki
lométernyire van Verduntől emelke
dett helyen, ahonnan Verdunt jól le
het bombázni.

Ez a németek felelete az antant
beliek fenyegetődzésére.

Az olaszok veresége Albániában.
Az olaszok kudarca méltó párja 

a franciák vereségének. Durazzóért 
heves harc folyt Albániában. Febr. 23-án 
Kövess generális súlyos csapást mért 
az olaszokra és Esszad basa seregére. 
Csapataink a Durazzótól délkeletre 
eső sasso-bianeói sáncokat rohammal 
bevették. Az olaszok futva menekül
tek a harctérről, a mieink utánok, 
hogy őket teljesen megtörjék. A he
ves üldözés eredménye, hogy a meg
vert ellenség a Durazzótól nyugatra 
húzódó földnyelvre szorult, ahol csak 
ideig óráig tarthatta magát. 27-én 
bevonultunk Durazzóba s most már 
ott vagyunk a tengernél, pedig Albá
niában a hadviselésnek igen nagy ter
mészeti akadalyai vannak. Durazzó- 
nál 11.000 embert veszítettek az 
olaszok.

Ez a mi feleletünk az antantbeliek 
üres fecsegésére.

Erzerum.
Az orosz vezérkar febr. 16 án fé

nyes győzele ■■ként hirdette Erzerum 
elfoglalását. Lehetett sejteni, hogy a 
híradás nem felel meg. egészen az 
igazságnak. A febr. 21-én közzétett 
török jelentés hazugságnak bélyegzi 
az orosz jelentést, mely ezer ágyú 
zsákmányolásáról és nyolcvanezer tö
rök fogolyról beszélt. A török jelen
tés szerint a török hadsereg „kato
nai megfontolás alapján veszteség 
nélkül az Erzerumtól nyugatra levő állá
sokba vonult vissza.. . .  Erzerum nem 
volt erőd, hanem nyilt város. A kör
nyékén levő elavult erődítményeknek 
nem volt katonai értékük. Ez okból 
nem terveztük, mondja a jelentés, a 
város megtartását.“

Egyéb hírek.

Zürichből jelentik, hogy a francia 
csapatokat Élzaszból visszavonják. 
A németek folytonosan kapnak erő
sítéseket. — Londonban nagy az 
izgatottság a német offenzíva miatt. 
Több nagyrangu angol tiszt a főha
diszállásról Párisba utazott. — Né
metországban többrendbeli adót hoz
nak be, melyek összesen mintegy 
500,000.000 márkát fognak jövedel- 

; mezni a háború céljaira.
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A z e g y h á z  k öréb ől.
A fronton levő katonáink lelki gondo

zása. Dr L. Vargha Gabor udvari tanácsos, 
országgyűlési képviselő és felesége lipováci 
Desits Valéria az Isonzó fronton küzdő derék 
katonáink részére 100 drb .Csendes órák" és 
100 dib „Geduldig in Trübsal“ c. imakönyvet 
küldtek kiosztás végett.

Vallásos esték. A magyar protestáns iro
dalmi tarsasag pozsonyi köre a böjti időben 
építő és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. 
A felolvasások rendje a következő : I. Febr. 
19-én: Női patronage munka. Dr. Králik Lajosné 
úrnő, II. Febr. 26-án Thököly mint hitünk hőse. 
Dr. Magyar Győző evang. lyc tanár, III. Marc. 
4 én: A szülői szem. Prohle Henrik evang. lelkész 
és theol. akad. előadó, IV. Marc. 11-en: Új 
világszemlélet. Dr. Masznyik Endre theol. akad. 
igazgató-tanár, V. Márc. 18-án : Hazafisag és 
keresztyénség. Kapi Béla körmendi evang. lel
kész, VL Márc. 25-én : A keresztyénseg első 
küzdelmei. Dr. Révay József késmárki evang. 
lyc. tanár s budapesti egyetemi magántanár.

A körmendi evang. nőegylet f. évi 
febr. 20-án tartotta meg számadó közgyűlését. 
A nőegylet bevétele volt 962 76 K, kiadasa 
943 03 K, pénztári maradvány 19’73 K. Úgy 
a szegények és iskolás gyermekek felsegélye
zése iránti, valamint hazafias kötelessegenek 
is igyekezett eleget tenni a nőegyiet, midőn 
az iskolás gyermekek felruházására karácsony
kor 127'74 K-t, a szegények közti kiosztásra 
160 K-t, harctéren küzdő katonáink részére 
pedig meleg ruházati cikkekre 225 K-t adott. 
A mostani gyűlés alkalmával pedig megsza
vazott a nőegyiet jótékony célokra 250 K-t, 
mely öt egyenlő részben: a feldúlt ev. gyü
lekezetek, a kárpáti falvak, vak katonák, 
rokkant katonák es hadifoglyok között oszlik 
meg. A gyülekezet templomába a villanyvilá
gítás is bevezettetett az elmúlt évben, annak 
költségeihez is hozzájárult a nőegylet a maga 
300 K-s adományával. Hadikölcsonre 200 K-t 
jegyzett. A jo Isten tegye áldottá a buzgó 
egyesület további munkálkodását.

Zsedéliyi emléktábla. A zalai egyház
megye áltál az alsodorgicsei templomban fel
állítandó Zsedényi emléktáblára, Alsódórgicsen 
Kiss Irén k. a. gyűjtőivén a következő ado
mányok lolytak be : Nőegyiet 10 K, Kiss La
jos 5 K, Nyirő Károlyné, Vörös Marton, Beke 
Dániel 4—4 K, Csabi Gyuláné, Szentes János, 
Csabi Lajosné, Papp Laczi, Pista, Aladár 
3—3 K, özv. Fülei Lajosné 2 10 K, Kürtös 
Sándor, özv. Csabi Sándorné, ifj. Csabi Sán- 
dorné, id. Szabó Lajos, ifj. Szabó Lajos, Nagy 
Lajosné, özv. Csabi Lajosné, Csabi Karoly, 
Tóth Gyuláné, id. Csabi Sándor, Molnár Já 
nosné, Lengyel Ferencné, özv. Radliné 2—2 
K, Vörös Karoly, ifj. Kürtös Sándorné, Duna 
Pálné, Tamás Ferencné, Csabi Pál, Kovács 
Sándor, id. Mészáros Imre, Bécsi Jánosné, 
Kürtös Kalmanné, özv. Németh Istvánná, Vö
rös József, ifj. Mészáros Imre, Fülei János, 
Horváth Sárdorné, Horváth Lajosné Vörös 
Sándorné, Molnár Sándor, Burján Istvanné 
1—1 K, Vörös Péter 1 *4Ö K, Kovács Vincéné 
60 f, Bikadi Sándorné 50 f, Antal Károlyné, 
Kolontári Márton, Antal János 40 —40 f, Kan- 
dikó Lőrinc 20 f. Összesen 89 korona.

Itthonról.
Mennyi rokkant magyar katonánk

| van ? A legutolsó rokkantszamlálás szerint Ma- 
gyarorszagnak (Horvál-Szlavonország nélkül) 
28.932 béna és csonkult és 5810 idült belbe- 
tegségben szenvedő katonája van 7900 katona 
egyéni lapja meg földolgozás alatt all, úgy 
hogy ez idő szerint összesen 42.642 olyan kato
nánk van, akikről gondoskodni kell. 5650 kato
nát kezelnek gyogyintezetekben, kórházakban.

Az idult belbetegségben szenvedő katonák 
részére különleges kórhazakat állítanak fel. 
Az 5042 ilyen beteg közül legtöbbre, 2381-re 
rúg a tuberkulotikusok csoportja. Ezek szá
mara az allam az Alacsony-Tátra tövében, a 
Garamvölgyben, Besztercebányán 2400 ágyas 
tuberkulotikus kórhazat rendez be, a sza
badban való pihenéshez szükséges fekvőcsar
nokokkal. A Magas-Tátrának egyik gyógyfür
dőjét is megvásárolják, hol 400 betegnek lesz 
helye. Ugyanott nagyobb szanatórium építését 
kezdik meg. A légzőszervek egyéb betegségei 
valamint a vérkeringés és emésztési szervek 
betegségei számara szolgál az 1800 agyas rózsa
hegyi kórház. A szívbajosok iészére szénsavas 
lürdő, a reumások szamara pedig Héviz-fürdő 
kibérlése már tárgyalás alatt van.

A művégtagok, és más segédeszközök gyár
tásáról a budapesti és pozsonyi műhelyek 
gondoskodnak, melyeknek gyártása átlag heti 
száz darab.

Minden csonkult katona két művégtagot 
kap, egyet, mellyel dolgozhat és egyet, mely- 
lyel rokkantságát njémikep takarni tudja.

A gyógyíthatatlan és munkaképtelen rok
kantak szamara az államnak kell megélheté
süket biztosító rokkantsági nyugdijat nyújtani.
A társadalmi áldozatkészségnek pedig egy 
másik szép célja, hogy egy otthonszerü kór
ház emelésével elviselhetővé tegye azoknak a 
rokkantaknak életét, kik később is állandó 
orvosi felügyeletet igényelnek és akiknek nincse
nek hozzatartozoi. A magyar társadalom bizo
nyára ebben a tekintetben is megteszi a magaét!

Tényleges katonák hadisegélye. A 
régi rend szerint tényleges katona csaladja 
nem kaphatott hadisegélyt, akármennyire rá
szorult is. Most az országos hadsegélyző 
bizottság elhatározta, hogy saját anyagi esz
közeinek felhasználásával a rendes hadisegély
nek meglelelő nagyságú segélyben fogja 
részesíteni a tényleges állomanyu katonák 
csaladjait is, ha azok a segítségre tényleg 
rászorulnák.

Káplárból — főhadnagy. Endresz István j 
a mozgósításkor önkéntes Káplárnak vonult | 
be a tizenhetes honvédekhez. Az ezred dicső | 
harcai alatt Endresz személyes hősiességével | 
egymásután megszerezte a bronz, kis ezüst, ! 
nagy ezüst és az arany vitézségi érmet. 
Ugyanezért előbb hadapród, majd zászlós, | 
uiobb hadnagy lett, míg végre most a király 
soronkívul lőhadnaggyá léptette elő, meg- | 
kapta a Szignum Laudiszt és a harmadosztá
lyú katonai erdemkeresztet.

Katonák három havi szabadsága. A ! 
honvédelmi miniszter fe hatalmazta a honvéd 
kerületi paranssnokságokat, hogy közgazdasági ( 
érdekből különös méltánylást érdemlő esetek
ben meghatározóit időre, de legfeljebb három

hónapra szabadságot engedélyezhessenek: 
önálló mezőgazdáknak, nagybirtokosoknak, 
mezőgazdasági célokra szükséges kovácsoknak 
és bognároknak, udvarbirók, fatermelőknek 
és ezek üzemvezetői, gépészeti személyzetének, 
molnároknak és halászoknak, kádároknak, 
serfőzőknek és alagcsövezőknek. A kérelmeket 
a jegyzői hivatalokban kell beadni. Két hétre 
terjedő szabadságot indokolt esetben maga a 
katonai parancsnokság ad, de csak azoknak 
kik 8—10 hónapot a hatetéren töltöttek. 

Borzalmas szerencsétlenség. Rettentő
szerencsetlenség történt Salzburg közelében. 
A Kaelberriedel hegyről hatalmas lavina zuhant 
alá s eltemette a hegy lábánál foglalatoskodó 
katonákat, kik közül mintegy 60-nak a holt
testét megtalálták, 50 sebesülten került elő a 
hóréteg alól.

Belgrádnak ötvenkétezer lakosa van.
A szerb lőváros lakosságának száma elerte 
az 52.000-et. Tekintettel arra, hogy békében 
kerek százezer szerb élt benne, most már 
újjáéledésről lehet beszélni. Innen is, amonnan 
is előkerülnek az emberek. Most már alig 
van utca, amelyben ne volna nyitva minden 
bolt, s a kereskedelem megkezdi rendes életét. 
Már néhány magyar iskolát is megnyitottak.

Harminchatezer hadiárva. Magyaror
szágon a hadiárvák szama december 31-én 
36.379 volt. Ebben a számban nincsenek 
belefoglalva azok a hadiárvák, akikről még 
nem lehetett hivatalosan megállapítani, de 
nagy a valószínűség, hogy atyáik hősi halált 
haltak. Ezeknek a hadiárváknak összeírása 
is folyamatban van.

A rejtett gabona nyomozása. Az egész 
országban meg ndult a rejtett gabona felku
tatása. Az országot 25 körzetre osztották tel, 
s a hatóság emberei, a csendórség, rendőrség 
és pénzügyőrség támogatásával megkezdték 
kutató munkájukat. A nyomozás úgy történik, 
hogy 6000 igazolványos egyén járja be a 
körzetébe tartozó községeket, s ahol be nem 
jelentett készletre bukkannak, azt a legköze
lebbi pénzügyőri szakasz utján elkoboztatják 
a tulajdonosok ellen pedig büntető följelentést 
adnak be. A feljelentők jutalmat is kapnak: 
egyötöd rész illeti a nyomravezetőt, egyötöd 
az elkobzó közegeket s a rokkant katonák 
alapja javára is egy részt fordítanak belőle.

Negyedmillió magyar élet. Egy sok 
számból álló vastag könyvből olvassuk, hogy 
1915-ben 266.826-tal kevesebb gyermek szü
letett, mint a szintén már háborús 1914-ben. 
Negyedmillió magyar élet — mely nem szü
letett meg, melynek nem gyűlt fényre a 
szikrája. Az elmúlt év folyamán csak 64.822 
házasságot kötöttek a magyar birodalomban, 
az élveszületések száma csak 481.819 volt; 
legkevesebb változás még a halottak számában 
mutatkozott, amely 529 773-ra emelkedett, de 
természetesen csak a polgári lakosságban, tehát 
a katonai halottak nélkül. Szomorú, gyászos 
számok I Mikor Írhatunk helyettük másokat ?

Az ország- dolgáról.
A képviselőház a múlt héten befejezte 

az élelmezési vitát s a kivételes intézkedésekről 
valamint a címerről szóló törvényjavaslatot. 
Ugyanezeket letárgyalta a főrendiház is. A 
képviselőházat elnapolták.
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A  n a g y v ilá g b ó l.
Franciaország hadi kiadása. Francia 

ország kiadása huszonhárom hónap alatt 46‘5 
milliárd frank volt.

Nikita Franciaországban fog lakni. 
Nikita montenegrói király állandó tartózkodásra 
Franciaországban telepedik le.

A szerb csapatok. Valamennyi szerb 
csapatot Albániából Korfuba szállították, ahol 
most 120.000 szerb van. A szerb csapatokat 
lassanként átviszik Szalonikiba.

Elsülyedt angol gőzös. A Balgownie 
angol gőzös elsülyedt. A legénység egy ha
jótiszt kivételével megmenekült.

Fontos találmány az acélgyártásban. 
Berlinből nagyon érdekes és az acélgyártásra 
nézve nagyon fontos hirt jelentenek. A német 
tudósoknak sikerült olyan szert feltalálni, 
amely az acélgyártásnál a ferromangánt pó
tolja. Az anyagot belföldi ércekből gyártják, 
amelyek Németországban is beszerezhetők. A 
hadügyi kormány már berendezett erre a 
célra több gyári-telepet s nagyobb telepek 
épülőfélben vannak. Ez az új eljárás az acél
gyártás tekintetében teljesen függetlenné teszi 
Németországot a küllőidtől. A találmány nagy 
haladást jelent s az acél előállítása az új 
mód szerint sokkal takarékosabb az eddiginél. 
Miként számos más téren, úgy itt is az elzá
rás politikával éppen ellenkezőjét érték el 
annak, amit szerzői terveztek.

Robbanás egy olasz tölténygyárban. 
A bolognai arzenálban levő töltéuygyarban 
robbanás történt, amely óriási károkat okozott.

Nagy árvíz Németországban. A múlt 
héten az Elba hirtelen megáradt. Az ár ma
gassága 3 méterrel volt nagyobb a rendes 
vízállásnál. A kiáradó víztömeg elöntötte az 
egész hamburgi kikötőt és a közelében levő 
utcákat és az emberek riadtan menekültek 
házukból.

Nagy vizáradás Romániában. A Duna 
áradása következtében a Dobrudzsában és 
Besszarábiában óriás területeket öntött el a 
víz, ami rengeteg kárt okozott. Besszarábiában 
vagy ötven négyzetkilométer terület van viz 
alatt. A Dobrudzsában százával menekülnek 
a lakosok és csak a legszükségesebb holmit 
viszik magukkal.

Nikita nem kap zsebpénzt. Az orosz 
költségvetésből hiányzik az az 500,000 ru
belnyi összeg, amelyet eddig Oroszország 
évente mint támogatást Montenegró királyának 
küldött. Nikita tehát nem kap az oroszoktól 
zsebpénzt. Ez egyik büntetése, mivelhogy 
békét mert kérni s nem volt hajlandó az 
oroszért és angolért egészen elvérezni 1 

Újabb nagy tüzek Olaszországban. 
Hetek óta alig van nap, hogy Olaszországban 
nagy tüzek pusztításáról ne érkeznék jelentés. 
Most Gépiiben egy nagy gyár elpusztult A 
gyár főleg nyersgyapot feldolgozásával fog
lalkozott. A szomszédos malom egy része is 
áldozatul esett a tűznek. — Vicóban (Udine 
kerület) 30 házat tűzvész elpusztított. A tüzet 
az előhívott katonaságnak sikerült elfojtania.

Elpusztult amerikai lövőszergyár. 
Kinsgporlban (Kennedy) tűzvész elpusztított 
egy hatalmas lövőszergyárat. A tűzvész okozta 
kárt egy millióra becsülik.

Nagy tűzvész Brooklynban. Brooklyn- 
ban három angol gőzös : Bolton, Kasztell és 
Pacifik, amely az antantorszégok részére 
áruval volt megrakva, továbbá harminc bárka 
egészen a vizvonalig elégett. Nagy erőfeszítés
sel sikerült végre a tüzet eloltani, de ekkor 
a rakodó épületek nagyon sok áruval össze
omlottak. A kárt tizenkét millióra becsülik.

HARANGSZÓ.

O lvassátok a  bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a h&zban n incs,
H iányzik ott a legfőbb kínos.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem  lel bajlékot.

márc. 5. vasárnap, Ján. 15, 9—16.
» 6. hétfő, I. Moz. 18, 22 -33 .
, 7. kedd, II. Móz. 32, 25—35.
„ 8. szerda, Jerem. 8, 14—23.
„ 9. csütört., Róm. 9, 1—5.
v 10 péntek, Róm. 13, 8—14.
„ 11. siombat, Jelenések 2, 8—11.

A Harangszó perselye.
A H A B A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 865 02 korona.

Seregély Ernő 20. honv. gy. e. gyűjtése a 
harctéren 13 K, ehhez hozzájárultak: Seregély 
Ernő, Tóth György, Györkös Andiás, Ovádi 
Sámuel, Garrab Lajos, Fodor József 2 — 2 K, 
Kovács Gyula 1 K, Ev. leik. hiv. Lajtaujfalu 
1’50 K, Ábrahám Dánielné Hegyháthodász 1 K.

összesen: 880 52 K.
A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Hadi árváknak: Kiss Sándorné Uraiujfalu, 
Király Antal Baja 10—10 K.

| t a ( £ $ Z T í i POSTÁJA
S. K. Hátraléka csupán a VI. évfolyamra 

szól, vagyis 2-50 K. — Sz. J. Jánosháza. 
A küldött 18 koronát a IV. és V. évfolyami 
hátralékára irtuk, így most az előfizetés a 
VI. évf. végéig rendezve van.

Ki tud róla?
Rásó János, magyargurabi születésű 

36 eves közhonvéd, mozgósításkor a 
13. hnv. gy. ezredhez vonult be, de 
utóbb a harctéren áthelyeztetett a 
8 ik hnv. gy. e. 8-ik századának 2 ik 
szakaszába s mint ilyen Przemysl 
elestekor a várban volt: 1914. októ
ber 21. óta nem adott életjelt ma
gáról. Aki róla és sorsáról valamit 
tud, kérem, legyen szíves azt velem 
közölni. Rásó Mihály ev. lelkész, 
Alsószeli, Pozsonymegye. 1—3

Ki tud róla?
Német Imre magyargencsi lakos, 

ki a 18. honvédgyalogezred 1. század, 
2. szakaszában teljesített katonai szol
gálatot, 1915. január 17-én, a Kárpá
tokban eltűnt. Aki tud róla bizonyosat: 
küldjön értesítést Magyargencs, Vas
megye Német Imrénének. 2—3

1Ő16. március 5. !

M ost jelent meg*!
Szabó Is tv á n ,  kemenesmagasi-i 
evang. lelkész

„Az örömtelen  
világ öröme“

című munkája, amely 12 háborús 
vonatkozású egyházi beszédet tar
talmaz. Ára 1 kor. 50 fillér.

Kapható a szerzőnél és Dinkgreve 
Nándor könyvkereskedésében Czell- « 
dömölkön.

A tiszta jövedelem a harcban el
esett tanítók árvái javára szolgál.

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése, B u d a p e s t ,  IX. 

Ferenc-körut 19/21.
ajánlja következő könyvkiadványait:
Isten közelében. Énekes és imádsá- 

gos könyv katonák számára. Kiváló 
egyházi irók imádságáiból össze
állította Szimonidesz Lajos. Ára 
30 fillér. (Portóra 7 fill. kérünk.) 

Vigyázzatok és imádkozzatok. Imák, 
vigasztalások háborús időkben. Irta 
Magyar Pál ev. lelkész. Tartalmaz 
12 lelki vigaszt nyújtó imát. Ára 
36 fillér. (Portóra 7 fillért kérünk.) 

Hadi temetési énekek. Irta Kovács 
Andor orosházai ev. lelkész. Tar
talmaz katonai temetésre és katonai 
gyászistentiszteletre alkalmas 15 
temetési éneket. Ára 20 fillér. (Portó 
7 fillér.)

Nagypénteki passió. Fordította és ösz- 
szeallitotta Törteti Lajos ceglédi 
ev. lelkész. Ára 30 fillér. (Portó 7 f.)

A halotthamvasztás jogosultságáról.
Irta Törteti Lajos ceglédi ev. lel
kész. Szerző, e munkájában a ha
lotthamvasztás kérdését minden 
szóba jöhető szempontból világítja 
meg. Ára 80 fillér. (Portó 10 fill.)

Megrendeléseket legcélszerűbb az 
összegnek és a megfelelő postakölt
ségnek előre való beküldése mellett 
Scholtz Testvérek könyvkereskedé
sébe Budapest, IX. Ferenc-körut 19/21. 
intézni, ahonnan bármely és bárhol 
hirdetett könyv megrendelhető. 2—3

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közta kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZÓRA. 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Njraautott WoUiach Bála villan üxemú könyvnyomdájába« SsnotgotUiáídM.
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TARTALOM: Madár M átyás: Kereslek Ur a m. . .  (Vers) — Az igazi böjt. — Magunkról. — Kapi Béla: A láthatatlan kéz. 
(Elbeszélés.) — Húsvéti üzenet. — -Tanítók árváiért. — Világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszc perselye.

V A L L Á S O S  N É P L A P .
A háború tartam a alatt megjelenik minden vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  35  szám ra  közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség  címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

Kereslek U ra m ...
Kereslek Uram, míg a földet járom, 
A sötétségben te vagy napvilágom. 
Megfogod kezem, biztatva szól szavad, 
A keskeny úton lábam bizton halad.

Kereslek Uram, ha szenvedés árja 
Gyarló szívemet tőrként által járja; 
Enyhülés, vigasz száll égő sebemre, 
Ha szemed reánéz hulló könnyemre

Kereslek Uram, jöjj, közelgess felém. 
Bocsásd meg azt, hogy gyakran fe-

[ledlek én.
Hideg a világ, sok bánat tanyája, 
Csak véled jutunk boldogabb ha

jránkba. 
MADÁR MÁTYÁS.

Az igazi t>oj t.
Fájdalmas érzéssel megállunk böjt 

kapujában. Amint előre tekintünk s

a kanyargó szenvedés-utat nézzük, 
úgy látjuk, áthaladt azon Megváltó 
Krisztusunk s hordozta azon golgo
tái keresztjét. És míg a magunk ter
hét hordozzuk, úgy érezzük, közelebb 
jutunk őhozzá s a fnagunk szenve
désén át jobban megértjük az ő mér
hetetlen szenvedését, megváltó küz
delmét és halálát. Tulajdonképpen 
ebben kell szenvedésünk értelmét és 
célját keresni. Minden megpróbálta
tásnak Istenhez kell vezetnie. Minden 
keresztnek ahoz kell elvinnie, aki a 
legszentebb keresztet hordozta. Min
den könyhullásnak annak imádására 
kell megtanítania, ki megváltó vérét 
hallatta értünk.

De éppen a szenvedés ezen örök
kévaló célja azt követeli tőlünk, hogy 
ne elégedjünk meg az előttünk álló 
böjti időszak külső követeléseivel. A 
fájdalmas borongással, a háború által 
úgy is korlátok közé szorított élve
zetvágyak elcsöndesítésével. Keressük 
azt az igazi böjtöt, mely a lélek ko
moly, lelkiismeretes vizsgálása után 
megtanulja, hogy a legégetőbb fájda
lom a bűn. Talájuk meg azt a böl- 
cseséget, hogy a megtépett, vétektől 
szenyezett szív legnagyobb boldogsága

az Isten kegyelme, a Krisztus megváltó 
kegyelme. Keressük üdvösségünk út
ját, hogy romokon és síron őhozzá, 
az életfejedelméhez jussunk közelebb.

A próféta szava korbácsütésként 
csapjon végig hiú, üres, külsőséges 
életet élő társadalmunk képén : „ime, 
perrel és versengéssel bőjtöltök és 
sújtotok a gazság öklével. Nem úgy 
bőjtöltök mostan, hogy meghallassék 
szavatok a magasságban. Hát ilyen 
a böjt, melyet én kedvelek ? Avagy 
ha mint káka lehajtja fejét és zsá
kot és hamvat térit maga alá, ezt 
nevezed-e böjtnek és az Úr előtt 
kedves napnak ? Hát nem ez-e a böjt, 
amit kedvelek : hogy megnyisd a go
noszság bilincseit, az igának köteleit 
megoldjad és szabadon bocsásd az 
elnyomottakat és hogy minden igát 
széttépjetek ? Nem az e, hogy az éhe
zőnek megszegd kenyeredet és a sze
gény bujdosókat házadba bevigyed, 
ha mezítelent látsz, felruházzad ?“

Ez az igazi böjt. És áldását a pró
féta szava fejezi ki: „akkor felhasad 
mint hajnal a te világosságod és meg
gyógyulásod gyorsan kivirágzik és 
igazságod előtted jár: az Ür dicső
sége követ.* (Ezs. 58, 4—8.)
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Magunkról.
Isten iránt eltelt mélységes hálával 

átgondolja lelkünk azt a sok és ne
héz küzdelmet, mit végigharcoltunk, 
mig ezen évfolyam első számától 
kezdve a jelen utolsó számig elérkez
tünk. Aki belelát abba a nagy mű
helybe, ahol a lap készül, az tudja: 
micsoda munkát kellett végezni, hogy 
a mostani nehéz körülmények között 
a lap mindig pontosan megjelenjék 
s elvigye a hajlékokba, amit ott 
nehéz lélekkel várnak. Eddig se 
beszéltünk erről, most sem tesszük. 
Csak éppen megköszönjük a jó Isten 
velünk közlött kegyelmét és erejét.

A lap szerkesztője külön is köszö
netét mond mindazoknak, kik köz
leményeikkel felkeresték s az által a 
lapot kedvessé, értékessé tették. Há
lás köszönetét mond a lelkészi és 
tanítói kar azon érdemes tagjainak, 
kik a lapot terjesztették s az előfizetők 
táborát összetartották.

Annak megítélése, hogy hogyan 
teljesítettük a mostani nehéz viszo
nyokkal együtt járó kötelességünket, 
nem a mi feladatunk közé tartozik. 
De igenis van jogunk annak megál
lapításához, hogy minden erőnket, 
minden nemes igyekezetünket lapunk 
érdekének szenteltük. Azon voltunk, 
hogy az evangéliom lelki erősítését 
vigyük a megszomorodottak hajlékába, 
bátorságot öntsünk a csüggedők lei
kébe, nemes szórakozással, gyönyör
ködtetéssel tartalmat adjunk a szó
rakozásra és pihenésre szánt időnek. 
Felkaroltuk s a nagy nyilvánosság 
erejével fokoztuk a jótékonyságot, 
összefoglaló ismertetésben tájékoztat
tuk olvasóinkat a háború eseménye
iről. Hírt adtunk az egyház, az ország, 
a nagy világ eseményeiről. Mozgalmat 
indítottunk a tanítók árvái ügyében 
s hála a nemes pártfogásnak, azt 
mind eddig gyönyörű eredménnyel 
vezettük. Szóval: igyekeztünk hazát, 
egyházat, családot híven, igazán 
szolgálni. Eljutottunk a lövészárokba, 
el a kórházakba s mindenütt tiszta 
lelket, hitet, istenfélelmet erősítettünk I

Most, hogy az évfolyamot lezárjuk, 
bizalommal kérjük olvasóink további 
támogatását. A rend és célszerűség 
érdekében elhatároztuk, hogy a kö
vetkező évfolyamot csak december 
31-én fejezzük be, így tehát az 35 
szám helyett 42 számból fog állani. 
Ezen 7 szám többletnek megfelelően 
az előfizetési díjat 40 fillérrel kellene 
emelnünk, azonban a háborús álla
potok miatt beálló rettenetes drágaság 
elkerülhetetlenné teszik az előfizetési

díj mérsékelt, 60 fi'léres emelkedését, 
így tehát a csoportos előfizetők díja 
1916. március 19—1916. december 
31-ig 3 korona, a címszalagos előfi
zetőké pedig 3 korona 60 fl.lér lesz. 
Hisszük, hogy esztendők becsületes 
törekvésével szerzett előfizetőink tá
bora ezen ránk kényszerített előfize
tési díj emelkedés miatt nem ritkul 
meg. Inkább azt reméljük, hogy a 
nehéz idő szorongatásai közt nemcsak 
a hajlékokban érzik a Harangszó 
szükségét, hanem nagy számban 
küldik harctéren küzdő kedveseik 
számára.

Ebben a reménységben zárjuk le 
az elmúlt évfolyamot s kívánunk ol
vasóinknak Istentől erőt, békességet I

Ezzel a szá m m a l befejeződik  
a VI. évfo lyam . A VII.  évfo lyam  
3 5  szám  Helyett 4 2  szám ból á ll 
s 1 9 1 6  decem ber végéig ta r t. 
E lőfizetési á r a : csoportos k ü l
déssel 3  k o ro n a ; cím sza lagos  
k ü ldésse l 3  kor. 60  fillér. S ies
sen  m e g ú jíta n i előfizetését!

A láthatatlan kéz.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenhatodik fejezet.
Utolsó viaskodás.

Folyt. 84.

Harmadnap, éppen mikor a posta 
Andrásfalváig elröppentette a levelet, 
Farkas Gergely későn érkezett haza. 
A városban járt, valami pajta nagyob- 
bítás dolgában a kőművesmesterrel 
beszélt, de hát jól végzett, jövő hé
ten kijön hat ember, egy kettőre 
végeznek. Már ő csak ilyen emberi 
Nem szereti a huzavonát. Ha vala
mire rászánja magát, akkor az legyen 
meg hamarosan!

Mikor a kocsi bezörgött az udvarra, 
Ilonka gyorsan belepillantott a tükörbe 
s megnézte, nem látszik-e arcán a 
sirás nyoma, azután édesapja elé 
ment. Kapóra jött az apja késedelme. 
Délután érkezett meg János levele, 
így legalább volt ideje mindent jól 
átgondolni. Megvizsgálta szívét, de 
hű szerelmet, meleg részvétet, igaz 
szánakozást talált abban. Hiúsága nem 
lázongott, fiatalos ostobaság nem 
kiáltotta fülébe: féllábu embernek 
hogy lennél a felesége ? Inkább még 
jobban szerette Jánost, mint azelőtt. 
Szeretem, szeretem, mondta félhan
gosan. Mindig szeretni fogom I mondta 
hangosabban, mintha csak önmagát 
biztatná a közeledő harcra, azután 
kiment az apja elé.

Farkas Gergely figyelmesen olvassa 
a levelet. Egy ideig kezében tartja, 
azután az asztalra teszi. A levélben 
ez áll:

Édes Ilonkám I Örömmel tudatom, 
hogy egészségem naponkint javul, 
úgyhogy már fenn járok s örülök a 
szép tavaszi időnek, amit maguknak 
is mindnyájuknak szívemből kívánok. 
Most pedig bocsánatot kérek, édes 
Ilonkám, hogy nem tártam tel őszin
tén helyzetemet. Higyje el nekem, 
hogy az édesanyám betegsége miatt 
cselekedtem. Most azonban, hogy ő 
Isten kegyelméből meggyógyult, lel
kiismeretem arra ösztönöz, hogy 
megírjam a valóságot. Sebesülésem 
olyan súlyos, hogy jobb lábamat fel 
kellett áldoznom. Térd alatt vágták 
le az orvos urak. Nagyon nehezemre 
esett, de ezt is úgy tekintem, mint 
édes hazámért hozott áldozatot. Most 
már tenn járok, a műlábam elkészült, 
tudok is vele menni. Csak az a baj, 
hogy este le kell szíjjazni s odarakni 
az ágyam mellé. Most pedig, mivel 
úgy érzem, hogy nyomorék szeren
csétlenségem még jobban öregbítette 
a köztünk levő akadályokat, mivel 
nem is akarom a maga szép fiatal 
életét egy féllábu, rokkant katona 
életéhez kötni, visszaadom édes Ilonka 
a maga drága ígéretét, mellyel sze
relmét hűségfogadással erősítette. A 
jó Isten áldja meg eddigi szerelméért 
s az édesanyám iránt tanúsított jó
szivéért. Nem tudom még velem mi 
lesz. Földművelő munkára nem va
gyok alkalmas, a magamét, ha volna, 
még csak ellátnám, de a másén, 
pénzen fizetett napszámosnak lassú 
mozgású vagyok. Lehet, hogy nem 
is látom többet szép falum határát. 
De akárhova kerüljek, mindig szere
tettel gondolok magára s imádkozom 
érte. Holtig hű hive

Szabó János.
Néhány percig csend van a szo

bában. Az ablaküveg sarkában hosz- 
szú, egyforma döngéssel dönög egy 
légy. Megirigyli énekét a lámpa s 
zúgni kezd. A toronyban rákondítják 
az esthajnalit.

Farkas Gergely lopva nézi a leányát. 
Szeretné léikéből kiolvasni gondolatát, 
hogy ahoz igazíthatná mondókáját. 
Máskép kell beszélni, ha a lány 
hajlik a szakításra s máskép ha a 
szerencsétlenség még jobban megerő
síti szerelmében. De az nyugodt te
kintettel néz apja szemébe s várja a 
szót.

— Igaza van Szabó Jánosnak, 
mondja lassú, vontatott hangon. 
Szerencsétlensége egészen új állapo-
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tot teremtett, most már igazán nem 
lehet szó a házasságról. Végre is 
nem engedhetem, hogy -féllábú nyo
morékhoz kösd életedet.

Ilonka szemét elfutja a könny. De 
azért csak néz hosszan, mereven az 
apjára, mígnem a könnycseppen át 
elhomályosodik annak alakja. Olyan, 
mintha csak vége láthatatlan tenger 
rengetné habjait közöttük.

Félreérti a könnyet, felkel s odalép 
lányához.

— Ne busulj, lelkem, kiállód te 
ezt a szenvedést! . . .  Néhány hóna
pig keseregsz, azután megint nótás 
lesz az ajkad, kacagó, jókedvű a 
szemed 1.. .  Majd meglátod : olyan 
boldogan éldegélünk, mint valamikor 
régen, régen ... Azután egyszerre 
csak eljön érted a tündérkirályfi s 
olyan lakodalmat csapunk, hogy az 
öreg erdő is visszhangzik belé. . .

Ilonka arcán végiggördül a könny
csepp. Amint felkel s ránéz az apjára 
az azonnal észreveszi, hogy a könny
csepp mögött egészen más gondolat 
rejtőzködik. Tekintete biztos, határo
zott, erős, mint a szürkén csillogó 
acél. Megrázza fejét.

— Ne mondja tovább, édesapám. 
A féllábú Szabó Jánost éppen úgy 
szeretem, mint azt, aki legdaliásabb 
volt a faluban. A nyomorék Szabó 
Jánost pedig még kevésbbé hagyom 
el, mint az ép egészségest.

Hiába volt szó és ellenszó, magya- 
rázgatás és könyörgés. Farkas Ger
gely megmaradt régi álláspontja mel
lett. Koldusnak nem adja oda a le
ányát, féllábunakmég kevésbbé, Szabó 
Jánosnak meg éppen nem. Ilonka sem 
engedett. A sok szenvedés megacé
lozta erejét, szerelme bátorrá tette. 
Úgy viaskodott boldogságáért, mint 
fiatal sas az életéért.

Farkas Tamás és felesége nyíltan 
Ilonka mellé álltak. A máskor akarat 
nélküli ember ugyancsak megnyomta 
a szót. Mert hogy a leánynak tan  
igaza, az egészen bizonyos, végtére 
is nem Gergelyt akarja Szabó János 
elvenni (majd éppen a dugóhúzó ba
juszával I) hanem ezt a harmatos, 
gyenge virágszálat. Hát miért állja 
boldogságuk útját?

Estefelé, talán nem egészen vé
letlenül, a tisztelendő ur is bekopog

tat Farkas Gergely portájára. Van 
tudomása a dologról s fejcsóválva 
hallja a belemelegedő ember magya
rázatát. Engedi beszélni. Na még, na 
még egy strófát. A szó még tartana, 
de a lélegzet elfogy.

— Hát látja, tisztelendő úr, ezért 
nem egyezem bele I. . .

A lelkész csöndesen kezd beszélni, 
olyan gyöngéd, meleg hangon, mint 
ahogy az első tavaszi napsugár vé
gigsimítja a virágtalan mező elhagyott, 
agyontiport kopárail. Féllábu? Igaz. 
De nem a maga, hanem a nemzet 
nyomoréka. Falába nem szégyen, ha
nem dicsőség. Ha végig kopog az 
utcán, nem nevetik, hanem kalaple- 
vevéssel megbecsülik. Nem is mind
egy, hogy milyen- házba biceg be 
falábával. Látott már félkarú szegényt, 
kintornával járt az országúton. Látott 
félkarú gazdagot, kocsin vitette ma
gát a szomszéd utcába 1 Aki Farkas 
Gergely uram házába belép, az fa
lábbal is jó helyre lép. Itt egy lábbal 
is ember marad az ember, csak egész 
szívvel fogadják a féllábút 1

Hogy a birtok adna értéket az em
bernek ? Hátha Farkas Gergely uram 
háza, pajtája porig égne, földbirtokát 
feldúlnák az ellenséges hadak, mar
háit elhajtanák, gabonáját a patakba 
szórnák, hát akkor nem maradna-e 
a régi ? Nem becsülnék szegényen 
azt, akit gazdagon becsültek? Meg
lehet, hogy a pénz tekintélyt kölcsö
nöz, meg valami félelem félét vált 
ki az emberből, de becsülést csak a 
becsületesség, tisztességet csak a 
tisztességes jellem biztosíthat. Hát 
ebből a szempontból mi gáncsolni 
valót talál Szabó Jánosban ? Becsü
letesnek tudta az egész falú, vitéz
sége hire meg messze szárnyalta fa
luja határát.

Szűkre szorult Farkas Gergely kö
rül a tér. Beszélt, beszélt de inkább 
gyűlölettel, semmint meggyőződéssel. 
Mire a tisztelendő úr a templomdom
bon botozott, arra Tamás bátya oda- 
vágta a legsúlyosabb argumentumot:

— Nem is a szegénységéért nem 
kell neked a János, hanem mert Sza
bónak hívják. Gyűlölöd, mert a Hor- 
vát Julis f ial . . .

Vérvörösen emeli fejét Gergely.
— Bolond a beszéded...

— De hiszen, ha a szegénységet 
akadálynak látnád, akkor nem zör
gettél volna magad is szegény kunyhó 
ajtaján 1

A másik még magasabbra kapja 
fejét. Elfullad lélegzete. Levegő után 
kapkod, de csak kétségbeesett mo
tyogás közt vergődik, nem tud vissza
vágni.

— Bolondság!... Mit hordasz hetet- 
havat ősszel . . .  Ott kopogtattam, 
ahol akartam!. . .

Farkas Tamást is elönti a méreg. 
Mit? bolondságnak bélyegzi beszédét 
ez a kemény nyakú, kemény szivű 
ember ? Az ő beszédét, mikor egyet
len fiát odaadta a hazának? Nem is 
marad adós I

— Bolondság ?. . . Az én szavam 
ugyan nem bolondság, hanem annál 
inkább az a tied. Ha Szabóné jó lett 
volna neked feleségnek, a fia miért 
nem jó a lányod férjének ? Látod ez 
a bolondság, bizony az ! . . .

Kiment, becsapta az ajtót. Mérges 
morranását visszaveri a folyosófal, 
biztos, hogy nem Isten áldjonnal kö
szönt el. Ilonka meg csöndesen áll 
az ablak mélyedésben s tágra nyilt 
szemekkel nézi az apját. Amint maga 
előtt látja megszürkült, meghajolt 
alakját, mélyen fekvő szemeit, fáradt 
arcvonásait, mintha hirtelen világos
ság gyűlnék lelke sötétjébe. Elfelejti 
saját keservét s egy pillanat alatt vé
gigéli annak a szegény embernek 
gyötrelmét, ki a csalódottság tövisé
vel szívében, talán nem is boldog 
házasság után, magára marad, egé
szen magára. Lágyan simító asszony 
lélek nem törölte le jelleme érdes
ségét. Gyűlöletét nem változtatta sze
retetté a kitartó hitvesi szeretet. Ke
serűségét nem enyhítette a csalódá
sok után sebet kötözgető jóság. Ki
felé élt az embereknek, a látszatnak, 
a községnek, a gyűlölködő pártnak 
s magára erőltetett egy olyan éle
tet, melynek szíve ellentmondott.

Lassan megindul. Nesztelen lépés
sel közeledik az asztalhoz, azután 
csöndesen felemeli kezét s lágyan, 
vigyázva végigsimítja az apja kezét.

— Szegény, szegény édesapám I. . .
Átöleli nyakát, magához vonja fe

jét, azután csókolja, ahol éri:
— Szegény, szegény édesapám ! . . .

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesiteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

H A N G Y A
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.

(Saját székházában.) 68
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Megindulnak könnyei s ráperegnek 
a deresedő fejre. Amint kezével si
mítja arcát, érzi, hogy lassanként az 
is átnedvesedik az alácsorduló könny
pataktól. Azután szakgatottan, duru
zsolva mondja:

— Miért döntene abba a boldogta
lanságba, mit édesapám oly nehezen 
hordozott? Látja, ez az Isten keze, 
lenyúl, hogy édesapám által megadja 
nekem azt, amit édesapámtól megta
gadott. ..

Farkas Gergely nem szól semmit. 
Feláll, megcsókolja leányát, azután 
bemegy a másik szobába s beteszi 
maga után az ajtót. Csak akkor jön 
ki, mikor Farkas Tamás felesége lé
lekszakadva átrohan s kezében lobog
tatva a táviratot, bekiált:

— Holnap jön az Andris !. . . Meg
jön szegény AndrisI.. .

Farkas Gergely segít örülni, de 
arca fehér, mint az éjjel esett hó, 
beszéde zavaros, mintha lázálomból 
költötték volna fel.

A kórházteremben Szabó János 
szívszorongva számlálja az órákat. 
Most kapják meg levelét, most olvas
sák. Aznap megírhatják még a választ 
is, harmadnapra itt lehet. Nem jön. 
Talán holnap. Hasztalan. Talán hol
napután. Hiába. Szűk a kórterem fala. 
Lemegy az utcára, ott sétál fel és 
alá. Azt mondja: jól esik a friss le
vegő s nézi az utca végét, mikor jön 
a postás. Már messziről int : nincs 
levél. Lassan felmegy s kimerülve 
rároskad az ágy szélére. Tulajdon
képpen mit is várok ? Hiszen magam 
akartam, hogy így legyen. Zsoltáros 
könyvét olvassa és sokáig mondo
gatja: „Várván vártam az Úrat és 
hozzám hajolt és meghallgatta kiál
tásomat. Boldog ember az, aki az 
Úrba vetette bizodalmát és nem for
dul a kevélyekhez.“ Mindig úgy érzi, 
hozzábeszél, róla szól a biblia. Ezt 
is éppen neki Írták I De azért mikor 
este lefekszik, sokáig hallatszik sóhaj
tása s reggelre forró könnytől átned
vesedik párnája.

Tizenhetedik fejezet.

Mikor az Úr lehajol.
Délelőtt tiz órára szétkergette a 

nap a foszlányos felhőket s széles 
sugárkévében ráárasztotta az ébredő 
világra a tavasz éltető verőfényét. 
Szabó János izgatottan jár fel és alá 
(persze most az izgatott járásnál is 
mértéket kell tartani) s mindegyre 
az ajtót lesi. Csak most tűnik fel, 
hogy katona-zubbony helyett civil 
kabát feszül széles vállán. És hogyan

kalapál a kabát alatt a szíve 1 Teg
nap adták tudtára, hogy megérkezett 
az őrmesteri kinevezése s hősies visel
kedéséért a király az arany vitézségi 
éremmel tüntette ki. Délután tűzik 
mellére a kitüntetést s éppen most 
varrják dolmányára a sárga stráfot.

Mikor megint megfordul, szemének 
is alig akar hinni, az édesanyja, 
Ilonka és Farkas Tamás állanak 
előtte. Azokat egy helyre szegezi a 
megilletődés, de ő félfalábbal is hir
telen ott terem. Egyik karjával ma
gához öleli édesanyját, másik kezét 
odanyújtja Ilonkának. De az bizony 
nem elégszik meg a kézzel, hanem 
úgy odasimul Szabó nénihez, hogy 
azután ő is helyet kap János szé
les mellén. Tamás bátyának sem
mise jutott. Az csak tipródott, tipegett, 
topogott, azután, mivel sehogyse 
értette meg, hogy bírhat el két asz- 
szonyt egyszerre egy falábú rokkant, 
hát hamar szerzett egy széket s azt 
szépen odaigazította Szabó János 
mögé.

Mikor azután a sok könnyezés 
után beszélni is lehetett, Ilonka meg
szorítja a kezét s igy szól:

— Itt van levelére a válasz.
Jánosnak csak a szeme beszél.

Tekintete hol az édesanyját, hol 
menyasszonyát simogatja.

— Hogy is eresztenénk el máshova, 
mikor mindenki szeretettel várja.

Pillanatra felhő borítja János vilá
gitó, magas homlokát. Ugyan, ki 
mindenki várja őt? Szeméből száz 
és száz kérdőjel kiált a leány felé. 
Hát az édesapád?.. . .  Áldó csókjával 
jöttél, vagy eltaszító keze kemény 
átkával ?. . .  Boldogan hozod hozzám 
szerelmes szívedet, vagy megvérezve, 
gyötörve, kifosztva menekülsz s mö
götted romokba dőlt a boldog csa
ládi otthon oltára?. . .

A leány megérti az elmondatlan 
kérdéseket. Szeme egyszerre telik 
meg könnyel és mosolygással s keze 
erősebben szorítja János kezét.

— Az édesapám is melegen kö
szönti, János és igaz szeretettel várja. 
Büszke rá, hogy ilyen fia lesz! . . .

Néhány szó csak, mégis, alig birja 
el súlyát a szív. János is leül az 
ágy szélére, kezébe temeti fejét, úgy 
sir. Óh milyen csodálatos jó vagy, 
Istenem I Várván vártalak és most 
lehajoltál hozzám ! . . .

Farkas Tamás a városba csalogatja 
Szabó nénit. Ráhunyorgat a boldog 
fiatalokra, tudja ő, hogy szeretnének 
kissé egyedül beszélgetni. De biz ők 
is velük mennek. Meghozták már a 
dolmányt. János felrakja a kitünteté

seket : a bronz, kis ezüst, nagy ezüst 
vitézségi érem, a vitézségi kereszt, 
jaj I micsoda csillogó sor I Ma délu
tán még szépen melléje illeszkedik 
a nagy arany érem. Rátámaszkodik 
botjára (az bizony még szükséges!), 
azután karját nyújtja Ilonkának.

— Nem, édes, majd én vezetem 
magát I. . .

Igaz, úgy jobb lesz 1 Majd Ilonka 
vezeti őt.

Az édesanyja néha szól valamit. 
Hátrafordul: — tessék édesanyám?...

•— Semmi, semmi, csak a nevedet 
mondtam, János 1 És megtörli a 
szemét.

Az emberek megfordulnak utánuk. 
Milyen derék, szép pár. A tisztek 
feszesebben tisztelegnek s a fejükkel 
intenek, mintha azt mondanák: vité
zül harcolhattál bajtárs 1

Délután megtörténik a parádé. Egy 
csapat katona karéjba áll, azután 
Szabó János odalép az ezredes elé. 
Dicsérő beszédben azt mondja - ész
szel, szívvel, karral, tudással és bá
torsággal vívtad ki mindazt, mit a 
legfőbb hadúr ezennel megjutalmaz. 
Hordozd büszkeséggel, amit büszkén 
tűzök melledre!

Talán még ennél is szebb volt, mi
kor jobbra-át-ot vezényeltek s az 
egész csapat tisztelegve elvonult Szabó 
János őrmester előtt. Ő csak kibírta 
a merev, tisztelgő állást, hanem hogy 
az édesanyja, Ilonka, meg Farkas 
Tamás bátya mit csináltak a sze
mükből pafakzó könnyzáporral, azt 
nem lehet tudni.

Az ezredes még egyszer megrázza 
a kezét.

— Van-e még valami kívánsága, 
vitéz őrmesterem ?

Szabó János szeme megtelik vá
gyódással.

— Ha lehetne, bizony szívesen 
visszamennék, ezredes úr.

— Na, azt csak hagyja 1 Elvégezte 
a maga porcióját, hagyjon valamit a 
többieknek is.

Mikor hazaröpítette őket a vonat, 
csak akkor beszélte el Ilonka, mi 
történt otthon azon az estén. Sokáig 
várta az édesapját, de nem jött ki. 
Szobájából zuhogó lépés zaja hallat
szott, semmi egyéb. Már éppen le
fekvéshez készült, mikor belépett. 
Most is fehér volt az arca, mégis 
egész más, mint annak előtte. A 
hangja reszketett.

— Meggondoltam, édes lányom, 
beleegyezem. Ha Isten úgy rendelte, 
hogyan szegülnék ellene az ő akara-

j tának? Nem kívánom neked azt a 
' sok szenvedést, amin én átmentem.
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Két nap múlva elindultak. A3  apja 
és Andris sürgették leginkább: meg 
kell látogatni Jánost. Hát igy volt. 
Most pedig mennek haza!

Tizenöt órán át vonaton robogni, 
az csak elmúlik valahogy, hanem az 
állomásról hazakocsizást alig bírja 
türelemmel az ember szíve. Már meg
látszik a templom tornya, a fiatal 
lombú fák közül kivilágít Farkasék 
házának teteje. De mi az ? Zászló 
lobog a házak falán. Sürü embertö
meg fogja be az utcát, fekete ün
neplőben behullámozzák a szélesen 
ültetett iák közét, mintha csak Isten 
házába indulnának. Elől sorakoznak 
az iskolások, kiváncsi fejük előrehajol, 
kezükben megreszket az orgonavirág. 
Helyt állnak elöljáró uramék. Ponto
san az élükön, kimagaslik öreg Nagy 
András, a falu prófétája, vállig érő 
ősz haján ezüstös fényben játszik a 
tavaszi verőfény. Zúg az éljen, hull 
a virágos ág, s a szemek könnycsepp
jéből szétsugárzik a szeretet.

öreg Nagy András keze csendet 
parancsol.

— Szeretettel köszöntjük községünk 
vitéz hősét, Szabó Jánost, ki becsü
lést és dicsőséget szerzett önmagának 
és községünknek 1 Szeretettel köszönt
jük aráját is, ki nemes leikével őt 
boldogítani hivatva van 1

Újra zúg az éljen. Boldog, aki ke
züket foghatja, ruhájukat simíthatja.

Farkas Gergely megilletődve áll a 
rácsos kapunál. Megrázza János ke
zét, megöleli, megcsókolja, azután 
így szól:

— A jó Isten tegye áldottá, fiam, 
a te bejöveteledet!

Éppen csak egy pillanatig időznek 
a szobában, mikor Andris rejtelmes 
mosollyal jelenti: minden készen
van, mehetünk.

Farkas Gergely odalép s könnybe 
boruló tekintettel így szól:

— Édes gyermekeim, az volt a 
község óhajtása, hogy a mai ünnep
nap legyen házasságkötéstek napja. 
Legyen igy! Jöjjetek, a harangok 
megkondultak, a tisztelendő úr már 
várakozik ránk.

Elindulnak mindannyian. Isten sze
me vigyáz a házakra, mert bizony 
minden ember ott van a templomban. 
A fehérruhás lányok közrefogják a 
vőlegényt és menyasszonyt. Azután 
Farkas Gergely megy a János édes
anyjával. Utánuk a beláthatatlan tö
meg. Ahogy lassan a templom felé 
lépegetnek, csöndes szóval mondja 
Farkas Gergely:

— Valamikor másnak gondoltam 
ezt a templomba menést, Julis lelkem,

Egy ideig válasz nélkül marad a 
szó, azután halkan felel az asszony :

— így volt megírva. Isten igy akarta.
— Isten igy akarta I. . . ismétli a 

férfi.
A templomban zúg az orgona. Az 

emberek gyönyörködve nézik az ifjú 
párt. Csodálkozó tekintettel végigsi
mítják a sok ragyogó kitüntetést, 
azután halkan egymáshoz súgnak: 
csak éppen, hogy egy kicsit mereven' 
jár, de hát meg se látszik, hogy fából 
van a lába!

A tisztelendő ur olyan gyönyörű
ségesen beszél, hogy szem nem ma
rad szárazon. Két szerető szív egye
sül egymással s ez az egyesülés a 
nemzet egy derék, vitéz hősének 
méltó jutalma. Ez a boldogság a ki
tartó szerelem, a hűség, a becsület 
és önfeláldozó bátorság koronája. 
Minden szív arra kéri a jó Istent: 
áldja meg azok szövetkezését, kiket 
egymás számára, száz és ezer meg
próbáltatás közt megőrizett. De ugyan
ekkor mindnyájan érezzük, hogy ezen 
az örömünnepen a régóta szétszakí
tott község egyesül egy szent szö
vetségben, hogy a jót, szépet, nemest 
ápolja, erősítse. Isten lelke töltse be 
a lelkeket, hogy ebben a szövetség
ben is békesség uralkodjék.

Már a templomdomb alján mennek, 
de az orgona még mindig búg s a 
magas útról fekete csoportokban hul
lámzik alá az áradat. Lenn uj csuda 
várja őket. A düledező kerítés helyén 
finom kőlábakon frissen festett, tu
lipánnal díszített zöld kerítés húzódik, 
s mögötte hiába keresik a csapott 
tetejű, gomba formán lapuló vityillót. 
Nincsen, eltűnt. Mikor Farkas Ger
gely uram kimondta az áment, még 
vonatra sem szállt a leányzója, neki
állította a kőműveseket a kerítésnek, 
ahány ácsot felhajkurászott, mind 
deszkát gyalult s piros tulipánt fes
tett. Azután nekimentek a vityillónak 
s úgy széthordták, hogy nyomát is 
alig látni. Minek is ? Farkas Gergely 
úgyis Tamásékhoz költözik, Szabóné 
meg hadd legyen a fiatalokkal.

Nézik, nézik, de csak nem győzik 
eleget nézni.

— Hát aztán mondd csak, János, 
kérdezi az egyik, mi volt a legcso
dálatosabb, amit a nagy harcokban 
láttál ?

Egy kicsit gondolkodik. Tekintete 
szeretettel végigsimítja fiatal felesé
gét, ki szelíden melléje húzódik s át
öleli karjával, mint gyenge folyondár 
a széles, erős fatörzset. Azután ma
gasra emeli fejét s szeme sugarát 
beleveszti a messze távolságba, át

röppenti a fenyves hegyen, a zúgó 
patakon, a csipkézett, kopasz hegy
láncolaton s belétemetkezik a felgá
zolt mezőkbe, a vérrel pirosított szik
lákba, a lövészároktól erezett földekbe. 
Szétdöntött házakat lát, üszkös ge
rendáik között csipogva villog a ki
füstölt fecskemadár. Kettétört tem
plomtornyot, melynek tetején kerek 
ablakot vágott a gránát. Csak néz, 
néz és gondolkodik.

— Ugyan mi volt a legcsodálatosabb?
— Talán az a nagy ágyú, mely 

egy lövéssel az egész várat elpusz
tította ? . . .  Vagy talán, ahogy kikém
lelted az ellenség útját?. . .  Vagy 
ahogy elfogtad az orosz tiszteket?.. .

Szabó János még mindig azt a bi- 
borszinü alkonyat-szálltát nézi, mely 
tűz-piros fátylat hint a fehér felhők
kel bodrozott égre. Azután lassan, 
csöndesen megingatja fejét.

— Nem. egyiksem 1 Hanem az a 
láthatatlan kéz, mely aláhajolt s olyan 
csodálatosan vezetett, hogy magához 
vezetett.

Kis idő múlva hozzáteszi:
:— Itthon is világokat rombolt le, 

hogy újat teremthessen.
— Talán még az se, — szól 

közbe Farkas Gergely, — hanem 
hogy a gyűlölködő indulat kicsiny gö
röngyét úgy elsimítja az ember út- 
jából, hogy tiszta, igaz érzéssel fel- 
emelkedhessék hozzá a lélek 1. . .

Vége.

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T I  Negyed-évre 
90 fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztatót 
küld annak, akit szereti

H ú s v é t i  ü zen et.
Mióta a rettenetes világháború dúl, 

minden keresztyén nagy ünnep kö
zeledtével ugyanazon felhívással 
léptünk olvasóink elé: küldjük el 
harctéren küzdő s kórházakban szen
vedő, vitéz katonáinknak az evangé- 
liom erősítő és boldogító üzenetét, 
hogy lövészárokban, kórházban, idegen 
földön, ismeretlen nép között is meg
találják templomukat, melyben Isten 
igéje hangzik feléjük.

Sohase kértünk hiába. Ünnepi 
üzeneteinket mindig ezer és ezer 
példányban küldhettük szerteszét. 
Gyülekezetek, nőegyletek, egyes, ál
dozatkész egyháztagok nemcsak saját 
véreik számára rendeltek példányokat, 
hanem egyszersmind gondoskodtak
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arról is, hogy a szabad rendelkezé
sünkre bocsátott példányokból ellát
hassuk a távoli kórházakat, a lövész
árkot, a megszállott területek őrálló 
helyeit.

Most a böjt küszöbén bizalommal 
értesítjük olvasóinkat, hogy nagypén
tek és husvét ünnepére ismét adunk 
ki ünnepi üzenetet. A füzet a szokott 
alakban és terjedelemben jelenik meg 
s ünnepi elmélkedéseket, imádságokat 
és énekeket tartalmaz. Mindazt, amire 
a szenvedés tengerében vergődő lé
leknek szüksége van.

Egy füzet ára 10 fillér, 50 példá
nyé 3 kor. 70 fillér, 100 példányé 
7 kor.

A megrendelők névsorát lapunkban 
közöljük, ugyancsak itt mutatjuk ki 
azokat, kik szétosztásra bizonyos 
számú példányokat rendelkezésünkre 
bocsátanak.

A füzetek szétküldését március 
15-én kezdjük meg.

Ezt a nemes gondolatu mozgalmat 
szeretettel ajánljuk gyülekezeteink, 
nőegyleteink s egyes áldozatkész 
egyháztagjaink figyelmébe.

Hisszük, hogy az evangéliomi szere
tet és áldozatkészség most is csodát 
mivel: templomot épít a lövészárkok
ban, idegen nép közé ékelt kórházakban 
s megcsendíti szívek megnyugtatására, 
lelkek építésére Isten szent igéjét.

A HARANGS Z Ó perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba, kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!

Tanítók árváiért!
Ezen évfolyamban az utolsó be

számolót tartjuk a tanítók árvái és 
özvegyei érdekében megindított moz
galmunkról És ime, most is szép ered
ményről adhatunk számot, mert elte
kintve az egyéb, jó szívre, kegyeletre 
emelkedett érzületre valló adományok
tól, a felső és alsószakonyi gyülekezet 
tekintélyes összeggel növelte alapun
kat. Ez a szép, tiszteletreméltó összeg 
az igazi evangéliomi áldozatkészség 
eredménye. Hadd állítsuk az ilyen 
adakozást példaképül mások elé! Hadd 
mondjuk el, hogy erre a magasztos 
célra adni nemcsak kötelességünk, 
hanem jogunk is I Ne hiányozzék 
tehát egy név sem az adakozók lis
tájából s egyetlen egy evangélikus 
ember adománya se hiányozzék az 
alapítványból. Mindnyájan élveztük 
az evangélikus tanítóság nemes mun
kájának áldását, menjünk egy szívvel,

lélekkel, babérággal, virággal kezünk
ben, mikor emléket állítunk hős
tanítóinknak s kenyeret nyújtunk 
árváiknak, özvegyeiknek.

Múlt héten a következő adomá
nyok érkeztek:
A felsőszakonyi egyházköz. gyűj. 54 70 K 
Az alsószakonyi , „ 37 80 „
Tima Kálmán Pozsony . . 10'— ,
Kovács Zsigmond Tárnokréti . 5-— „
Sax Ferenc és családja Győr . 5 '— „

„ * megboldogult neje
téthi Karsay Irén emlékére . 5‘— „

Pröhle Henrik ev. 1. Pozsony . 5 — „
Polgár József és neje Sepsiszent-

györgy....................................... 4 — ,
Eösy Sándor Tárnokréti . . 4 '— ,
özv. Bolla Jánosné Tárnokréti . 2-— „
özv. Cseppi Pálné Pécs . . 1'— „

A régebben kimutatott összeg részlete
zése :

A farádi ev. népiskola gyűjtése a tanítók 
özvegyei és árvái részére. Herints Lajos lelkész 
10 K, Nagy Dénes tanító 3 K, Németh Lenke, 
Schreiner Kornélia, Szalay István 1 — 1 K, 
Szabó Sándor 80 f, Eóry István, Czirák 
Márton 50—50 f, Szabó Mariska 40 f, Szil- 
vásy Lina 24 f, Czirák Mariska, Mikó János, 
Tálos Kálmán, Talos Sándor, Czirák Böske, 
Nagy Ida, Szabó Lina, Nagy Juliska, László 
Ilona, Márczis Sándor, Kocsis Gyula 20—20 
f, Gönye Mihály 14 f, Czirák Lajos, Szilvásy 
Lidi, Szilvásy Lídia, Böjtös Eszter, Nagy 
Katus, Szilvásy Böske, Dombi Ida, Simon 
Ilus, Simon Terka, Karsay Ilona, Tompos 
Gábor, Simon Kálmán, Nagy Lajos, Simon 
István, Eóry Gyula, Nagy Gábor, Bognár 
János, Nagy Lídia, Mikó Bözsi, Kocsis Jenő, 
Kocsis Bözsi, Szabó Gyula, Czirák Gyula, 
Czirák Ilona, Karsay Béla, Erdős Bözsi 10—10 
f, Szilvásy Ilona, Simon Ferenc, Nagy Eszter, 
Baán Eszter 6—6 f, Berta Teréz 5 f, Nagy 
Mariska, Gere Lina, Kocsis Ilka, Gönye Anna, 
Gönye Lidi, Csöndör Lina, Csöndur Ilona, 
Nagy Feri, Gere Lid.i, Simon Lajos, Gere 
Laci, Simon Sándor 4—4 f, Dombi Vilma, 
Győri Eszter, Varga Gyula, Gönye Lajos 2—2 
f. Összesen : 24-25 K.

A bobai ág. hitv. ev. népiskola tanulóinak 
gyűjtése a tanítók árvái javára. Bödey Jolán, 
Kovács Mári, Győrffy Fáni gyűjtöttek 2’60 
K. Csirkovics Kálmán ev. tanító 2 K, Kovács 
Pálné idősb. 60 f, Mórotz Eszti, Mórotz Laci, 
Végh Sándor, Végh Lajos 50—50 f, Győrfty 
Jolán 40 f, Győrffy Fáni, Szelestey Bódi, 
Nagy Lajos alsó, Baráth Dezső, Nagy Kálmán, 
Baráth Zoltán, Móritz Béla, Kovács Mári, 
Szabó Lídia, Tóth Róza, Baráth Jolán, Am
brus Eszter, Erhárt Anna, Erhárt Irén, Németh 
Margit, Bobai Ignác 20—20 f, Ambrus Dénes, 
Kovács Jani, K. Bakó Dezső, Nemes Sándor, 
Balhási Kati, Győrffy Irma, László Ilona, 
Győrffy Aranka, Ősze Lujza, Ősze Fáni 
10—10 f. Összesen 1210 K.

Hegyfaluból adakoztak: Nőegylet 10 K, 
Tóth István tanító, Tóth Istvánná 4—4 K, 
Takács Józsefné, id. Tóth Jánosné 2—2 K. 
Összesen: 22 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..........................  633549 K
Mostani gyűjtésünk . _.____I33 50_K
Eddig befolyt . . . 6468 99 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel I

A világháború eseményei.
A németek óriási harca francia ^  

földön áll a világháború eseményeinek 
középpontjában. E harcok arányai 
messze meghaladják a szokott mér
téket. A francia és angol lapok egya
ránt elismerik, hogy a német táma
dás hevessége minden várakozást 
felülmúl s azon meggyőződésnek 
adnak kifejezést, hogy a német fél
sikerrel nem elégszik meg, hanem 
harcba viszi minden erejét, hogy a 
győzelmet biztosítsa. Ha tehát néhány 
nap óta némi szünetet vettünk észre 
a nagy erővel megindult harc köze
pén, ne tulajdonítsuk a támadó erő 
gyengülésének, hanem inkább a né
met hadvezetés szokott körültekin
tésének, előkészítő intézkedésének, 
mely biztosítani tudja maga részére 
minden körülmény között a győzelmet.

A németek Verdun előtt.
Verdun nagyfontosságu táborvár 

Metz-zel szemben. Jelentősége külö
nösen 1874 óta emelkedett. A fran
ciák nagy gonddal szerelték fel a 
tábori erődítés eszközeivel és fogása
ival nemcsak a várat, hanem környé
két is. De mit használ mindez most 
a németek céltudatos előkészületeivel 
és vissza nem riadó erejével szem
ben ? A bevehetetlennek tartott Dou- 
aumontot, a váröv kulcsát rövid 
ostrom után a német csapatok elfog
lalták. Majd sorra következtek a többi 
megerősített helyek a Woevre-sikon.
A német gyűrű angol lapok szerint 
aggasztó módon összébb-összébbszo- 
rult. A térhódítás egy-két nap alatt 
ötven-hatvan négyszög kilométerre 
emelkedett. A foglyok száma már 
az első napokban meghaladta a hu- 
szonhétezeret. A harc tüze csakha
mar tovaterjedt a főerősségtől délre, 
a Maas nyugati partjára, Forges és 
Malancourt vidékére, A vészes mun
kát mindenütt ágyuk pusztító tüze 
kezdette meg, majd irtóztató erővel f 
folytatta a gyalogság. Még a levegő 
is megtelt egymásra törő repülőkkel.
A németek Verdun erősségei fölé 
szálltak s onnan hajították le bom
báikat a várakban összezsúfolt védő
csapatokra. A francia repülők pedig 
Benádorf és Avricourt épületeit pusz
tították a magas levegőből. Douau- 
mont erőd után a jól megerősített s 
aláaknázott Douaumont falu követ
kezett, melyet a németek erős tüzér
ségi harc után március 3 án elfog
laltak. Az ellenséget visszaverték s ** 
ezer sebesületlen foglyot ejtettek. 
Douaumont falu elfoglalásával egy
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rendkívül megerősített hely jutott a 
németek kezébe, ezzel urai lettek az 
egész douaumonti magaslatnak, kö
zelebb jutottak a váröv belső részé
hez és most már közvetlenül a belső 
védelmi vonal előtt állanak. A néme
tek eddigi zsákmánya Verdun körül: 
115 ágyú és 161 géppuska.

Most némi pihenés állott be a nagy 
harcban.

Az oroszok harca.
Az oroszok hosszú szünet után 

márc. 3-án Dubnónál megkisérlették 
az Ikván való átkelést. De őrtálló 
katonáink visszaverték őket. Egyéb
iránt a kísérletnek nagyobb fontos
sága nincs. De azt mutatja, hogy ha
tárunk védelme jó kezekben van.

Az Isonzónál sem megy semmire. 
Csúfos vereség érte mindenütt. Nem 
csoda, ha az olasz közvélemény mind
jobban háborog.

Egyéb hirek.
A budapesti kerületi munkásbiztosító 
pénztár egészségügyi tanácskozásán 
Kovács József dr. szakorvos kifejtette, 
hogy a tuberkulózis veszedelme a 
háború alatt, de még inkább a há
ború után tetemesen fog növekedni 
és hogy Magyarországon a tuberku
lózisban elhaltak száma már most is 
ötször oly nagy, mint Németország
ban. — A m. kir. honvédelmi mi
niszter legújabb keletű leiratában a 
43—50 éves korosztálybeli most be
vonult néptanítókat az egyévi önkén- 
tesi karpaszomány viselésére jogosítja 
és tartalékos tisztekké való kiképzé
süknek útját is megnyitja. Ezen in
tézkedés, úgy látszik, kezdete az ál
talánosabb katonai nevelésnek, amely
nek főintézői derék néptanítóink lesz
nek. — A Petit Párisién bukaresti tudósí
tójának Filipeszkuval folytatott beszél
getéséről ad hirt. Filipeszku ezt mondta : 
Románia álláspontjából jobb lett volna,

a háborúban megrokkant bajtársak javára. 
Most egy újabb nagyszabású jótékonyala- 
pitvány gyűjtésén fáradoznak. Elhatározták, 
hogy az ezred hadiárvái részére százezer ko
ronás alapítványt gyűjtenek. A gyűjtés eddigi 
eredménye máris huszonötezer korona.

Magyar tanszék a bécsi egyetemen. 
A bécsi egyetem filozófiai karának tanár
testülete elhatározta, hogy uj tanszéket 
állít fel az ural-altáji vagy finn ugor nyel
vek számára, különös figyelemmel a magyar 
nyelvre.

A kaszák drágulása. A kaszagyárak a 
kaszák arát száz darabonként újabb 35 koro
nával drágították.

Az ujságterjedelem korlátozása. A
kormány tekintettel a nagy papn hiányra 
Újságpapír Középpontott létesített s meg
állapította, milyen terjedelemben jelenhet
nek meg a lapok. E szerint 12 filléres nagy 
lapoknál a szövegoldal hetenkint 98 oldalt, 
a 6 filléres újságoknál 49 oldalt tehet.

A magyar katona dicsérete. A szerbiai 
Jagodinäbol 12U0 koronát küldtek a kárpáti 
falvak újraépítésére A nyugtát, amelyet a 
felvett összegről kapott igy kellett kiállítani:

„Jagodina szerbiai község lakosai önkén
tes adománya két kárpáti ház felépítésére, 
hálából a községet megszálló magyar nép
felkelők emberséges és igazságos bánás
módjáért.“

Ennél szebb és nagyobb dicséretet ka
tonaság nem kaphat. Büszkék lehetünk arra 
a diadalra, mit a magyar népfelkelők a szi
vükkel és emberséges lelkűkkel vivtak ki.

m .

ha a négyes antanthoz csatlakozott 
volna, még akkor is, ha az lenne a 
vesztes, mintsem hogy e körön kívül 
maradjunk, mert igy Erdély mind
örökre elveszett számunkra. Ha a 
négyes antanthoz csatlakoztunk volna, 
akkor Oroszország különféle hibája 
ellenére is egy lépést tettünk volna 
előre. Megállapodás volt arra nézve, 
hogy Románia ugyanabban az időben 
elegyedik bele a küzdelembe, amikor 
Olaszország kezdi meg a harcot. De 
abban a pillanatban, amikor Olasz
ország döntött, Romániával tárgyalás 
folyt és nem tudtak megegyezni arra 
nézve, hogy Bánát vidékén egy terü
letet átengedjenek Romániának. A 
tárgyalás vég nélkül tartott, anélkül, 
hogy célhoz jutottunk volna. Azután 
Oroszország megkezdte visszavonu
lását és amikor végre a tárgyalás 
véget ért, Oroszországot vereség 
érte vereségre és lehetetlen volt szá
mára a támadás.

Küldjünk H ú s v é t i  ü z e n e t e t  a

harctérre és kórházakba!

Kukoricakenyér. Az alsóausztriai hely- 
tartóság elrendelte, hogy március hatodi- 
kától kezdődően a mindennapi kenyérbe a 
búza és rozsliszten kivül húsz százalék ku
koricalisztet kell keverni.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Carmen Sylva meghalt Erzsébet öz

vegy román királyné meghalt. A hir nem 
jö tt egészen váratlanul, mert már napok 
óta állandóan azt jelentették, hogy az öz
vegy királyné beteg, de katasztrófára nem 
gondolt senki. Kiváló nemes lelkű uralko
dónő és jeles Írónő hunyt el benne.

Az uj német hadikölcsön. A negyedik 
német hadikölcsönt március 4-től 22 éig bo
csátják aláírásra. 4 és fél százalékos kincs
tári utalványok és 5 százalékos kölcsön- 
kötvények kerülnek aláírásra. A birodalmi 
kölcsönt 1924-ig nem lehet fölmondani. Az 
utalványokat 95. a kötvényeket 98.50 szá
zalékos áralapon ajánlják fel a közönségnek.

Az orosz foglyok alkalmazása. Hogy 
az orosz foglyokat jobban kihasználhassák a 
mezőgazdasagi és ipari munkánál, a miniszter 
rendeletére minden vármegyében külön bizott
ság alakul, mely az orosz foglyok kihelyezé
séről intézkedik. Ez a bizottság rendelkezik 
a törvényhatóságoknak kiadott hadifoglyokkal 
s jogában áll a hadifoglyok elszállásolását, 
élelmezését s a velük való bánásmódot ellen
őrizni. Szabályellenes állapot esetén a büntető 
eljárást is megindíthatja a munkaadó ellen,

Harc az olaszok ellen.
A lefolyt hét egyik fontos esemé

nye Durazzó elfoglalása, mely súlyos 
csapás Olaszországra. Hiába küldötte 
Albániába a hűtlen szövetséges az ő 
katonáit, ott elérni nem tudott sem
mit. A rég óhajtott földet arcpirulás
sal, menekülve, teljesen demoralizált 
állapotban volt kénytelen elhagyni.

A z e g y h á z  k öréb ől.
Alapítvány. Pfeiffer Ferenc, a bajai ev. 

egyház bu/gó másodfelügyelője, sógornője, 
Beck Katalin elhunyta alkalmából, annak 
emlékére, gyülekezeténél egyházi célokra 
100 K ás alapítványt tett. A nemes csele
kedet önmagát dicséri.

Adakozás orgonára. Erőss Józsefné 
vasúti hivatalnokáé Zákányban, mint az 
ostffyasszonyfai ev. nőegylet egyik alapító 
tagja, a nőegylet által vett orgonára újab
ban 50 koronát ajándékozott. A jókedvű 
adakozót szereti az Isten 1

Egy ev. lelkész doktorrá avatása. A 
budapesti tudományegyetem jogi és állam- 
tudományi kara doktorrá avatta Mohácsy 
Lajos marcalgergelyi i evangélikus lelkészt, 
aki már mint rendes lelkész iratkozott be 
az egyetemre. A budapesti egyetemen ez 
volt az első eset, hogy a jogtudományi 
karon rendes evangélikus lelkészt avattak 
doktorrá.

Itthonról.
Hindenburg ezrede a hadiárvákért.

A Hindenburg tábornagy nevét viselő szé
kesfehérvári 69. gyalogosezrednek nehéz 
harcokban megedzett derék tisztikara és 
legénysége a háború folyamán már számos 
tanujelét adta jótékonyságának. Csak a 
közelmúltban egyik század tizenégyezer ko
ronát gyűjtött és küldött haza a harctérről
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Minden eddig és ezután kiadott hadifogolyért 
30 korona óvadék teendő le az alispáni, 
illetőleg a polgármesteri hivatalnál. Az óvadék 
elvész, ha a munkaadó erre rossz bánásmód
dal és rossz elszállásolással, elégtelen és rossz 
élelmezéssel, vagy az egészségügyi szabályok 
meg nem tartásával okot szolgáltat. Minden 
hadifogolynak, valamint az őrszemélyzet min
den tagjának szalmazsák, illetőleg fekvőhelynek 
elegendő szalma, fejpárna és az időjáráshoz 
képest egy vagy két takaró jár. A hadifoglyok 
élelmezéséről a munkaadó saját költségén 
tartozik gondoskodni. Az ipari és mezőgazda- 
sági hadifoglyok ruházatának költségeit a 
katonai kincstár viseli, A hadifoglyok 15 
fillér napszámot kapnak s ezért az iparban 
12 órát tartoznak dolgozni. Ezen túl külön
órákért 6 fillér pótdij jár.

Pénzküldés olaszországi hadifoglya
inknak és internáltjainknak. A fogolynak 
és internáltnak szánt összeget bármely magyar 
királyi postahivatalnál be lehet fizetni a 
Deutsche Banknak a magyar királyi postata
karékpénztárnál vezetett csekkszámlája javára. 
A befizető-lapot a Deutsche Bank, vagy a 
magyar királyi postatakarékpénztár díjtalanul 
bocsátja az érdekeltek rendelkezésére.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n in cs,
H iányzik  o tt a legfőbb kínos.
T anyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem le l hajlékot.

márc. 12. vasárnap, Máthé 4, 1 —11.
,  13. hétfő, I. Moz. 3, 1—7.
,  14. kedd, Jakab 1, 12—15.
„ 15. szerda, Példabesz. 1, 7—15.
„ 16. csütört., 2. Sám. 12, 1 — 9.
„ 17. péntek, 1. Móz. 39, 1—9.
„ 18. szombat, 1. Tess. 4. 1—12.

A H arangszó perselye.
A H A B A N G SZÓ -nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 880 52 korona.
Gál Ferencné Nádasd, özv. Cseppi Pálné 
Pécs 2—2 K.

Összesen: 884'52 K.

Hadi árváknak: Az ipolyszögi ág. hitv. 
evang. népiskola gyűjtése 32 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Vánkos Mili Tapolcafő 3 K.

Vak katonák részére befolyt: Asbóth 
Ilona Alsószeleste, Kovács Lidia Alsósze- 
leste, Asbóth Erzsiké Alsószeleste 1—1 K, 
Legifj. Szalay Gyöigyné Rábcakapi, 2 K, 
özv. Cseppi Pálné Pécs 50f.

Rokkant katonák részére befolyt:
Mesterházy Kálmán Tüskevár 6 K, legifj. 
Szalay Györgyné Rábcazakapi, id. Erdélyi 
Andrásáé Rábczakapi 2—2 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Ki tud róla?
Német Imre magyargencsi lakos, 

ki a 18. honvédgyalogezred 1. század,

2. szakaszában teljesített katonai szol
gálatot, 1915. január 17-én, a Kárpá
tokban eltűnt. Aki tud róla bizonyosat : 
küldjön értesítést Magyargencs, Vas
megye Német Imrénének. 3—3

Ki tud róla?
Rásó János, magyargurabi születésű 

36 éves közhonvéd, mozgósításkor a 
13. hnv. gy. ezredhez vonult be, de 
utóbb a harctéren áthelyeztetett a 
8 ik hnv. gy. e. 8-ik századának 2 ik 
szakaszába s mint ilyen Przemysl 
elestekor a várban volt: 1914. októ
ber 21. óta nem adott életjelt ma
gáról. Aki róla és sorsáról valamit 
tud, kérem, legyen szíves azt velem 
közölni. Rásó Mihály ev. lelkész, 
Alsószeli, Pozsonymegye. 2—3

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése, B u d a p e s t ,  IX.

Ferenc-körut 19/21.
ajánlja következő könyvkiadványait:
Isten közelében. Énekes és imádsá- 

gos könyv katonák számára. Kiváló 
egyházi irók imádságáiból össze
állította Szimonidesz Lajos. Ára 
30 fillér. (Portóra 7 fill. kérünk.) 

Vigyázzatok és imádkozzatok. Imák, 
vigasztalások háborús időkben. Irta 
Magyar Pál ev. lelkész. Tartalmaz 
12 lelki vigaszt nyújtó imát. Ára 
36 fillér. (Portóra 7 fillért kérünk.) 

Hadi temetési énekek. Irta Kovács 
Andor orosházai ev. lelkész. Tar
talmaz katonai temetésre és katonai 
gyászistentiszteletre alkalmas 15 
temetési éneket. Ára 20 fillér. (Portó 
7 fillér.)

Nagypénteki passió. Fordította és ösz- 
szeallitotta Törteli Lajos ceglédi 
ev. lelkész. Ára 30 fillér. (Portó 7 f ) 

A halotthamvasztás jogosultságáról.
Irta Törteli Lajos ceglédi ev. lel
kész. Szerző, e munkájában a ha
lotthamvasztás kérdését minden 
szóba jöhető szempontból világítja 
meg. Ára 80 fillér. (Portó 10 fill.)

Megrendeléseket legcélszerűbb az 
összegnek és a megfelelő postakölt
ségnek előre való beküldése mellett 
Scholtz Testvérek könyvkereskedé
sébe Budapest, IX. Ferenc-körut 19/21. 
intézni, ahonnan bármely és bárhol 
hirdetett könyv megrendelhető. 3—3

Adakozzunk a H arangszó terjesztésóre!

Pályázat.
A kemenesmagasi-i (Vas m.) köz

ségi és Tulok A. alapítványi kisded
óvodához április 1-ére

h elyettes óvónőt
keresünk. Kérvények március 20 ig 
alulirthoz küldendők.

Szabó István
1—2 a f. b. elnöke.

M ost jelent meg1!
I m r é k  S á m u e l  bajai ev. lelkész

„Ég fe lé“
cimü munkája, amely 14 háborús 
vonatkozású imát s 26 verses fohászt 
tartalmaz. Ára 1 kor. 20 fillér. Kap
ható a szerzőnél.

A tiszta jövedelem a háború rok
kantainak, özvegyeinek és árváinak 
javára fordittatik. 1—3

Két háborús vonatkozású, 
figyelemreméltó uj könyv!

DÉLI VÉGEKEN
Költemények. Irta: Szántó Róbert. 

Ára 2 korona.
A tiszta jövedelem az elesett ma

gyar népfölkelők özvegyei és árvái 
támogatására fordittatik.

Beszéljetek ti évek
Vallásos versek és Irta: Kutas Kálmán
egyházi beszédek. zalaegerszegi ev. leik.

Ára I kor. 80 fillér.
A tiszta jövedelem a megvakult 

katonák alapja javára szolgál. 
Megjelentek és kaphatók:

S c h o lt z  T e s tv é r e k
könyvkereskedésében 

Budapest, IX., Ferenc körút 19/21.

Ú jítsa  m eg m in é l előbb elő
fizetését ! A já n lja  ism erőse in ek  
a H a ra n g  s z ó t! G yű jtsön  elő
fizetőket !

Nyomatott WaUiacb Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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