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Ez az esztendő is betegágyon 
találja nemzetünket, népünket. Ve
lünk együtt Európának majdnem 
valamennyi országát. Egyeseknek 
jóléte csak kirivó háttér, amelyről 
annál jobban és hallhatóbban kiált 
felénk az általános nyomorúság, 
az anyagi és szellemi lezüllés nap- 
ról-napra sokasodó jele. A tavalyi 
esztendő nemhogy lélekzethez ha
gyott volna jutni bennünket, inkább 
fokozta bajainkat.

A javulás kilátásai nem mutal- 
koznak. Európa civilizációja egy 
hatalmas örvénybe sodródott, 
amelynek elnyelő tölcsére még min
dig előttünk tátogatja torkát.

Nekünk nem feladatunk, hogy 
a nagy nyavalyának politikai és 
gazdasági részével foglalkozzunk. 
Különben is az a meggyőződésünk, 
hogy helyzetünknek politikai és 
gazdasági oldalai a sajtó révén a 
közérdeklődésben tálon túl előtérbe 
nyomultak, jóllehet azok csupán a 
felszint adják, s a betegség gyökere 
mélyebben, a lelkekben van.

Európának baja a szellemi csőd.
A lelkekben összegyülemlett 

méreganyag tört utat magának a 
világháborúban, a forradalmakban, 
a békeszerződésekben, s mindab
ban az apokaliptikus csapásban, 
amelytől „az ég csillagai a földre 
hullának, iniképen a figefa hullatja 
éretlen gyümölcseit, mikor nagy 
szél rázza.“

Az isteni akarat és parancsolat 
ellen lázadó fegyelmezetlen lélek 
fékevesztett szenvedélyeinek hódol, 
a tisztátalan lélek földhöz verte az 
emberi gőgöt és elbizakodottságot, 
új és félelmetes szolgaság vette 
kezdetét, amelynek igája sem nem 
könnyű, sem nem gyönyörűséges.

ől a szolgaságból, ebből a 
ulásból nem államférfiak, nem 

"némzetgazdászok, sem pénzügyi 
tekintélyek mentenek meg bennün
ket, hanem egyedül az, akinek ha
talom adatott bűnön, halálon és 
ördögön: az Úr Jézus Krisztus. 
Amazok csak pepecselni, csak erő- 
telen varázsigéket mormolni tud
nak. Normális időkben talán el
hitethetik, hogy ők irányítanak, 
vezetnek, alkotnak. De „mikor a 
fundamentomok is elrontattak“, a- 
mikor világtörténelmi korszakot 
szülő és ölő viharok tombolnak, ki
csoda reméli akkor üdvét gyökerei
ben reszkető fától, repedező kő
sziklától. Nap, hold, csillagok el
sötétülnek, lehullanak, vájjon az 
olajmécs megmarad-e?

Hatalmasabb erő, nagyobb vilá
gosság kell nekünk. A lelkeknek 
csak egy gyógyítója van. A Szent
lélek. A bűnnek csak egy legyőzője. 
Istennek Szentje. A nyugtalanok
nak csak egy nyugodalma. A gond
viselő Isten.

Ebbe a gyarló, tévelygő, sor
vadó világba Keresztelő Jánosnak 
és a Jézus Krisztusnak felhívását 
kell belekiáltanunk: Térjetek meg! 
Szabadítsátok meg szemeiteket a 
hályogtól, amely akadályozza a 
tiszta meglátását annak, hogy nincs 
nagyobb érték ezen a világon, mint 
a lélek, mindegyikünknek a maga 
lelke. Ennek a léleknek pedig nin
csen nagyobb kötelessége, mint az 
Isten imádása. Az Isten igaz imá- 
dására pedig senki más nem vezet 
el, mint a Jézus Krisztus.

Az Isten az első kőtáblára az 
Isten iránti kötelességeket írta. A 
másodikra a felebarátaink iránti 
kötelességeket. Az első nagy pa
rancsolat Isten szeretetéről szól, a 
második szól a felebarát szerete
téről. Ezt a sorrendet megváltoz

tatni, vagy az első táblát össze
törve, csak a másodikat érvényes
nek tartani végzetes tévedés. Sem
miféle szociális kultúra és karita
tív ténykedés nem segít rajtunk. 
Csak az igaz kultusz, Istennek igaz 
tisztelete.

Ha az üdvözítő keresztyén hitet 
az isteni gondviselés elfogyni en
gedné, akkor semmi kilátásunk 
nem lehetne egy szebb és boldo
gabb jövőre. De az Anyaszentegy- 
liázon a poklok kapui sem vehet
nek diadalmat, s az Egyház, miként 
Noét és családját a bárka, úgy a 
mi lelkünket is át tudja menteni 
a világpusztuláson.

Olvasóinktól az újév küszöbén 
a Krisztus érdemeibe való bele- 
gyökerezést, az Egyházhoz való 
tántoríthatatlan ragaszkodást ké
rünk. így nyerjük el a békességet 
és nyugodalmat, így lesz az új
esztendő megáldott.

Jövel Uram Jézus ! N. K.

Vagy így, vagy úgy!
Bangha atya felfedezte Rómát és 

olaszországi útleírásokat irogat haza. 
Vannak olyan jók, mint a többi 1 . . . .  
— hány nullát Írjak utána? — amit 
előtte irtak és Írni fognak még utána 
is költői kedélyek. Unásig. Az öreg 
Nádosy csak úgy adott a fiainak pénzt 
olaszországi útra, ha megígérték, 
hogy ettől a fajtájú írástól megkí
mélik.

Bangha S. J. atya más tekintetben 
is meguattá tette magát. A luteránus- 
és kálvinista szidalmazással. Furcsa 
kémiai képlettel dolgozik. Az hiszi, 
két erős malomból mulatságos re
akció fakad. Pedig csak hatványozott 
unalom I

Luther, Wittenberga, Waldensek 
szidalmazása közben azonban ráér

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó.
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észrevenni azt, hogy Tivoliban szép 
barna lány mosolyog le az emeleti 
ablakbő!, nem őrá, a szemben sétáld 
erényes ifjúra, az unokatestvérére. 
A másodizigleni vérrokonságot első 
utján, a robogó autóról sikerült meg
állapítani. Amilyen igaz az, hogy 
Rómában csak gyengéd rokoni mo
solyokat vált ifjú ember, ifjú lány, 
amint unokabarátokhoz illik, olyan 
igaz az ő leveleinek egész hangulata, 
olyan őszinte.

Garibaldit, Piermontot, az olasz 
egységet pedig ne igen szidalmazza, 
mert emiatt már különb legényt is 
kinyomtak Itália földjéről: Radeczkyt 
Hallgasson ránk, míg hazaküldik 1

Csak tartson ki bátran ottan. Szid
jon minket, Luthert, Wittenberget, a 
Waldenseket. Ez nem veszedelmes, 
nekünk sem árt, őt meg — akad erre 
is ember — meg is dicsérik, mint a 
szentivánéjjeli álom oroszlánját.

Hanem nyájas levélíró I Nem lehet 
egyszerre egy szájból hideget is fújni 
meg meleget. Diadalmasan ujjongani, 
hogy vége Vig Andrásnak, talajt ve
szít már a protestantizmus az egész 
világon, és siránkozni, hogy már az 
oroszlán barlangjában is fészket ra
kott, Rómában is templomot emelt 
a mi Istenünknek dicsőségére a pro
testantizmus. Vagy így, vagy úgy 1 
De igy is, meg úgy is ? 1

Ez — kérem — sehogy sem felel 
meg a követelményeknek. K> fog így 
önnel disputálni ? Vagy nem is akar 
3enki? Csak maga magával van nagy
heves vitában ? Mint aki két pohár
ból iszik és kocintgat magamagával.

i  Luther-Társaság ünnepe.
Ma sem tudom, hogy micsoda 

véletlen vezetett engem december 
16-án délelőtt 11 órára a Horthy- 
Miklós 27. szám alatti székesfővá
rosi elemi iskola tornacsarnokába. 
Sajnálnám, ha nem vezetett volna, 
aminthogy sajnálják, akikhez a vé
letlen nem volt oly nyájas, mint 
hozzám.

Sajnálhatják is. És velem együtt 
törhetik a fejüket, hogyan, hogy 
ott voltak a püspökeink az egye
temes felügyelőnkkel az élükön, 
ott a papjaink, a tanáraink és a 
hitükben erős kelenföldi hívek.

Csak a hitünk sasainak akar szár
nyat adni a Luther-Társaság? Ne
künk fiókáknak csak véletlenül lehet 
velük szállani?

Ez a megrovás a Harangszónak*)
*) Ártatlan. Szerk.

Da nagyon meg fogja ezt unni. A 
többi máris ott tart. Valami újat, 
valami mulatságosabbat vagy — ideje 
lenne már egyszer — valami komoly 
dolgot, okosat!

Hiszen ön olyan tehetséges ember. 
Legalább azt hallom mindfg, hogy az.

—mm—

Harang szó*)
Megkondul a völgy harangja 
Alkonyatkor csendesen,
Édes, fájó áhítattal 
Hallgatom meg a hegyen.

Egykor e harang szavából 
Csak gyönyört értettem én,
Mert tudám, hogy várakozva 
Hő kebel dobog felém.

S  míg a kedves jelre lyánykám 
Felpirul s előmbe néz,
Nékem a kétes homályból 
Csókot int a drága kéz.

Később, hogy kedves halottat 
Rejte tőlem is a sir,
Esdettem, hogy más kimondja, 
Mihez szívem szót nem bír.

És kimondta a harangszó,
Mint egy régi jó barát,
Aki részt vesz örömünkben 
S  enyhíti szivünk baját.

Majd meg egykor mint a munkás,
*) Az Athenaeum R. T  beleegyezésével.

Fáradalmas hét után,
Várva várom a harangszót 
Életemnek alkonyán.

S  hogyha küzdelmim korának 
Hétköznapja telve lesz, 
ismét e szelíd harangsző 
Nyugtot nékem is szerez.

MADÁCH IMRE.

Boldog uj esztendőt!
Nem lett volna teljes nekünk gye

rekeknek az újévi örömünk, ha a régi 
boldog napokban elmaradtak volna 
otrokőcsi Nagy Lajos kéményseprő
mester uram legényei a maguk szép 

^képes fali kalendáriumával.
Örömmel fogadták az öregek a 

naptárt, örömmel marasztalták egy 
pohár borra a fekete legényeket és 
örömmel szúrták le a jókívánságért, 
naptárért a kijáró talláriumot, örül
tek az egyesek örömének a szép 
tarka naptáron

— Áldás, békesség az ujeszten- 
dőben!

A naptári Nagy családi tanács
kozás volt at mindig, mikor már nem 
lehetett az esztendő múlását észre 
nem venni. Uj esztendő: uj nap tár! 
Aztán végül is az asszonyok dolga 
maradt, hogy a többi ajándék között 
milyen naptárt hozzon a Jézuska a 
karácsonyfa tövébe. Nagyon meg 
köliött azt tanácskozni, mert ez min 
denkié volt, az egész családé. Nem 
lehetett a körül más vita, meg ver
sengés, mint hogy ki olvassa elébb

is szól, meg Szűcs nagytiszteletü 
urnák is. Azonban: béküljünk k i! 
Majd másként lesz máskor. Majd 
gondoskodik az, akinek a gondos
kodás a dolga, hogy ott lehessünk 
mindannyian, akiknek nincs is 
mennyegzői ruhánk.

Nem lehet a füvet harapófogóval 
sem kihúzni a földből Józsefnapja 
előtt, de József után kalapáccsal 
sem lehet visszakalapálni és bizony 
igaza van tudós és nagytiszteletü 
Hamvas Józsefnek, a mi ékestollu- 
nyelvü papirónknak, a Luther-Tár
saság gyűlésével kapcsolatos isten
tisztelet fungáló papjának: nem ke
resztyén politika kell ennek a hazának, 
hanem keresztyén emberek! A hit 
üdvözít, majd kinő abból a csele
kedet, a szeretet cselekedetei, a 
bölcsességé.

Nem lehet a keresztyén politi
kát harapófogóval sem kihúzni a 
földből, míg a keresztyén em berré-'

levésünk Józsefnapi tavasza el nem 
jön. És ha eljött a mi keresztyénné 
válásunk uj szent tavasza: a ke
resztyén politikától lesznek dúsak 
rétjeink. Kalapáccsal sem lehet an
nak cselekedeteit már visszaverni 
a földbe senki fiának.

Nem kell a politikára nevelni az 
embert, keresztyén embernek kell 
nevelni, okosságra tanított jó szív 
majd elvezeti a politika utján is.

Szárnyat a m adárnak! Majd rá 
talál, hogy merre repüljön. Csak 
rá  kell hagyni.

Bizony Radvánszky Albert egye
temes felügyelőnk ! Nem lehet Ne
ked kitérned a Te szép, a Te bölcs, 
a Te lelkes beszéded után a mi 
válaszunk elől: maradj mivelünk !

Nem hisszük mi azt el, hogy az 
egyetemes felügyelőség megrakott 
szénásszekerének nagy terhe el ne 
bírná a Luther-Társaság elnöksé
gének favillára való terhét még.



ki hajolhasson legközelebb főléje, 
bújván a szép képeit. Röpült is az a 
kalendárium, nem mondom, hogy a 
kemencébe vagy még alábbvaió he
lyekre, amelyikre kimondta a gyerek, 
meg az asszonynép:

— Ilyet se hozzon többet a Jé
zuska I — Szinte elrontja az ember
nek a szép karácsonyi hangulatát.

Ezidén is odalopta a gyertyák alá 
Jézuska a Luther naptárt. Megkövé
redéit. No 1 Én hoztam. Vedd a ke
zedbe! Nógatott belülről Valaki.

Nem jutottam hozzá, nem férhettem 
a közelébe. Mert már az András 
gyerek kapta a kezébe. Rátette a 
székre, aztán fölébe könyökölt, néze
gette a képeket, forgatta, kiabált mi
kor a többiek is kíváncsiskodtak és 
félre akarták nyomni a széktől. Neki 
az az asztala. Négyesztendős gyerek
nek ölég magas. Templom, ágyú, kis
lány, madár, sok madár, koronás 
fejű móku3, íengelice, mindön a vi
lágon !

— Majd: ehun az öreg papunk e ! 
kiált fel s diadallal viszi körül. Az
tán Ö38ze vissza ugrálással szövögeti 
a mesét a képekhez, a maga esze 
szerint. De olyan is ám az a mese I 
Ezt sem én mondom, hanem a Jancsi 
bátyja. Ez már oskolás gyerek. En
nek már nem úgy ugrándozik az esze, 
mint a kivájt tök körül a cinege 
Hasonlatos az a házi verébhez, ame
lyik a kerítés léceit olvasgatja össze; 
egyik léc hegyiről a másikra ugorván 
szép sorjában veszi őket rendbe.

Olvas az Anikóról, meg a Paliról, 
Borisról. A Márta asszonyról, meg
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Nem egyszerre szokás kézben- 
tartani a gyeplőt is, meg forgatni 
a favillát is. Úgy-e? Egyszer az 
egyiket, máskor a másikat. Akkor 
megy jól a betakarítás, a hordás, 
Rakni, aztán előrehúzni, aztán me
gint megállni, megint rakni. Aztán 
megint előre. így telik meg az Ur
nák csűrje.

Maradj ve lünk! Már igen össze
szoktunk és ki magyarázza meg 
nekünk olyan bölcsen, hogy a 
Luther-Társaság arra való, amire 
a pap. Amit a pap szóval hirdet: 
az Isten igéjét, azt a Luther-Tár
saság írással teszi. Igaz, hogy most 
szegények vagyunk, nem jut az 
írásra, könyvre nyomdaköltség.

Sok szép dolog, sok okos dolog, 
olvasásra érdemes, hever tudós esztí, 
érző lelkű embereink íróasztalának 
fiókjában. Nem elásott talentomok 
azok. Csak alvó leányzók. Már veti 
fel olykor a szemét a szólongatásra.

HARANQSZÖ.

az öreg tiszteletesnéről. Szegény Pé
terivé, nem sokérő gyerek volt, de 
mégis kár érte! Meg a Qruner tisz
telendő énekéről 1 Énekeltük is.

így ment ez másnap is, meg még 
a második ünnepen is. Sorra kerül 
tek a képek, meg a mesék után a 
versek. Az egyiket a Rózsi már meg 
is tanulta. Nem árulom el, hogy me
lyiket. Nem akarom a többit sem 
hátrább állítani.

Mert azért, hogy a Rózsinak a 
magáé tetszett a legjobban, az nem 
következés, hogy másnak ne más 
tessék. Kinek a pap, kinek a papné I 
Ezt megint csak a Jancsi öccse 
mondta. Aki juszt is mást tanul meg. 
De az aztán az övejié lesz, nem a 
másé.

— Hajjaj! Mikor lesz az ? — Is
meri a Rózsi az őccsit.

— Most! Ezennel 1 — a Jancsi — 
már kapja is ki a kézből a könyvet. 
Az András is fölneszei, berepedt a 
könyv, a szema haragos, az ő képes
könyvit 1 ?

— Alig tudott rendet teremteni 
köztük az anyjuk, az én hites fele
ségem.

fgy jutottam végül aztán a könyv
höz én is másodünnep este, mikor 
már elült a gyerek, mint a tyukfióka 
a fészekben. A szent esti meg a két- 
napi pusztai gyereklármábó! egyre 
csak a Luther naptár meséire, ver
seire állott be a fülem. Uj gyerek 
jött. Újra elolvasták, újra elmondták. 
A Mári néninek a konyhában, ennek 
is meg köllött hallgatnia. Szívesen is 
tette, mindig hozzá is tette : E j! Hogy

Majd eljön a Jézus napja,, amelyik 
életre kelti.

Most egyelőre csak szóval kell 
hirdetni, füllel bevenni, valósággal 
vándorapostol utján adni, amit a 
szomjas szem az epistolákból 
szomjuhozik.

Maradj velünk 1 Türelemmel va
gyunk mi. Jó hangot, ékes zenét 
hoztak magukkal nekünk azok, 
akik Veled jöttek.

Pedig nem szoktam sírni.
De csak hullott az arcomra a 

könny, amikor azok az asszonyok, 
lányok, emberek ott énekeltek Előt
ted nekünk: „...feltám adásában!“ 
Aztán újból mást, más szépet, Is
tennek ezt is. Hát lehet ezeknek 
szóval, tapssal köszönni, hálál
kodni ?

Mikor a könnye fojtogatja a tor
kot és kézzel azt kell törölgetni!

Van érzés, amit csak muzsiká
val lehet kifejezni és van muzsika,

3

mindig akkor fogy el, mikor a leg
szebb.

A Márton is bejött az istállóból. 
De az nem akarta hallgatni. Egy ki
csit nagyot hall a fülire. Nem akarja 
elrontani az élvezetjétl Torkos em
ber az, aki ebéd előtt elrontja az ét
vágyát ! Majd akkor, ba a kezébe 
kapja! Aztán egészen nekiadhatja 
magát egynéhány vasárnap délután. 
Vastagolja egy keveset. Antul több 
vasárnapra jutl

A régi jó, kedves Vasárnapi Új
ságnak a régi szép címlapja jutott 
az eszembe a Luther-naptár olvastán. 
Az egyik oldalon a vászongatyás 
öreg gazda gyertyaláng körül esti pi
henőre összegyűlt családjának, cselé
deinek olvassa a verset, a mesét, az 
okulásra való dolgokat a gyönyörű
ségre valók után. A másik oldalon 
az uriház lámpafénye köré gyűlt tár
saság apraja-nagyja okul, gyönyör
ködik egyazon képen, versen, mesén, 
tanításon mint amodaát

Az egy mintára égetett tégla így 
lesz egyforma. Az egy táplálékkal 
nevelt lélek így közös. Én tudom, 
hogy a Harangsző csak egy részün
ket gyúrhatja egyformára. Unottá is 
válnék az örökös bugása. Jó közbe 
egy kis muzsikaszó.

Hát a Luther-naptár muzsikaszó I 
Szívet derítő, búcsúztató, nekieresztő, 
rövid gyöplüre fogó, nevető, siró, 
dicsérő, szidó, megtalálja benne min
denki a magáét. Meg is kapja a 
magáét.

A csizmadia, hogy mikor van a 
zombori vásár; a pógár az újfajta

amit csak képpel lehet megértetni. 
Nem lehet az édességet, az édes 
illatot szóval megmagyarázni, mu
zsikát írással.

A skandináv tengernyelvekbe, 
fjordokba százötven kilométer hosz- 
szuságban fut be a hajó a kék 
vizekben. Jobbra-balra meredek 
sziklafalak és a sziklafal magasán 
egy négyszögletes kőlapon ez az 
öt betű Grieg. Oda temetto legna
gyobb muzsikusát a skandináv 
kegyelet.

És most megszólalt Mikus-Csák 
barátom és két társának ujjai alatt. 
Mondjak-e róluk többet?

De ha mégolyán szegények va
gyunk is és rámegy az utolsó pa
pírunk is, azt a beszédet, amit Kapi 
püspök mondott, azt mi bármi áron, 
de olvasni akarjuk még. Követeljük. 
Az egészet! A Harangszó előfize
tői sorából pedig kilépek, ha leg
alább azt a negyedik napkeleti
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gazdasági kérdésekről, aki a csilla
gok járásához akar igazodni, ezek
ről, az esztendő luteránus történeté
ről, a jó egészséggel való járásról, 
mindenről kap okos tájékozódást, míg 
a százéves jövendőmondó is benne 
van. Már nem is kalendárium, való
ságos evangélikus évkönyv lenne, ha 
nem lenne sokkal-sokkal szebb a : 
Luther-Naptár cím.

A mi templomunk.
— A székesfehérvári templom félszázados

jubileumára. —

Tudjátok-e, mi a mi templomunk ? — 
Négy fa l köze, négy álmos ablak ?
Pár négyzetméter Nagy Magyarországból ? 
A Csonkának is csak milliárdadja ?
— Nem úgy! Egy szántóföld a mi tem

plomunk,
Falain túl-nyútó áldott rónasággal,
Tető helyett reá megnyílt ég borul, 
Földjében benn rejlik az Isten Országa.

Tudjátok-e, mi a mi templomunk ? — 
Csendes kicsi hely a nagy világban ? 
Utszélen feledt, kuporgó koldus,
Sohsem telik meg a tarisznyája ?
— Nem úgy! Egy trónterem  a mi tem

plomunk.
listen trónja lesz itt tisztán látható.

Meg kell állnod s kérdned szegény vándorul: 
f a j . . .  melyik út is az, amely neked való.

Tudjátok-e, mi a mi templomunk ? — 
Feszület ? Oltár ? Meg sárga padok ? 
Unalmas órák száraz színhelye,
Ahol nem arany az se, mi ragyog?

bölcs legendájáról szóló részt a 
legközelebbi számában szószerint 
nem hozza, ha mégolyán szűk lesz 
is a lap.

A fejemben van a szava, a szi
vemben a muzsikája, de én ezt 
el akarom tenni a gyerekeimnek 
is emlékezetül annak, hogy egy 
szerencsés véletlenből mihez jutott 
az apjuk.

Hiszen csendben, áhítattal hall
gatjuk mi mindazt a szépet, amit 
a Luther-Társaság ezen a napon 
nekünk nyújtott, de az a fokról- 
fokra való fokozódása a csendnek, 
a visszafojtása a lélekzetnek, a 
csend, amelyben még a szívverés
nek a gégében való lüktetése is 
hangzott, ez a csend: ez találko
zása volt a negyedik napkeleti 
bölcsnek Jézussal, aki zajtalanul 
suhant keresztül a termen, keresz
tül a szívekben.

Ilyen összehangolását a nyelven 
keresztülhangzó szívnek, a füleken 
keresztülhangzó szívekkel ezen a 
termen kívül még luteránus társa-

— N em ! Ezüst forráshely a mi templo- 
Oltár alól ömlik a szép, hives patak, [műnk, 
Vizétől úgy üdül tikkadt ajakunk,
S újjászülethetünk szent hulláma alatt.

Tudjátok-e, mi a mi templomunk ? —
Szép ruháknak tarka kirakatja ?
Kegyes érzések illatfürdője,
Rozsdás szokások ócska lakatja ?
— Nem. A mi templomunk csendes kikötő, 
Drága szívcsónakok lebbennek itt össze, 
Várják Jézust, a nagy Vágy hajót. Öt, Ö t... 
Fehérteslü vágyak fehérbe öltözve.

Tudjátok-e, mi a mi templomunk? — 
Virágos kert, tán szépet álmodó ?
Kicsiny oázis nagy sivatagon ?
Szomorú fenyves a bús Kárpátokból ?
— Nem. Csipkebokor ez a mi templomunk, 
Isten-közelségek égő bizonysága,
Nem enged tova, mig sarunk nem oldjuk, 
S  mig lomha szivünkbe bele nem gyújt lángja.

Tudjátok-e, mi a mi templomunk? —
Régi világok ó múzeumja ?
Szúette, kényes, por ló ereklye,
Honnét ? Minek ? — Azt senkise tudja ?
— A mi templomunk arany búvárharang, 
Jézus száll le benn, a Gyöngy-kereső búvár, 
Szívet keres itt, szivet szakadatlan,
Hogy az Övé legyen, — egészen azután.

Tudjátok-e, mi a mi templomunk ? — 
Ködbe vesző ormok bámulása ?
Hideg tengerszem ünnephegyeken ?
Nagy kérdés-csúcsok ködtisztolása ?
— A mi templomunk messziről jött levél, 
Isten keze irta aranyos meghívó,
Jézus szent vérétől piros a pecsét, . . . 
Megüzeni benne, hogy érted megvívott.

Tudjátok-e, mi a m i templomunk? — 
Gyanús ember-lelkek kuszálta lánc?
Mély gondolatok főiskolája ?
Agyonhurcolt könyv e város hónalján ?

ságban sem élveztem. Pedig olt 
van harm ónia!

A tartalomról majd tegyen val
lomást az olvasó előtt a tartalom, 
az előadás formája: cselekedet
volt.

Ecce sacerdos magnus!
Maradj velünk! Maradjatok egy

mással !
És amit Kapi püspök a szívek 

mélységében mívelt, azt előtte egy 
szavalat a lelkek magasságában 
cselekedte. Ami olt lélekzetfojtó 
csönd volt, az emitt tomboló lelke
sedés.. Öreg püspök, ifjú deák tom
bolt. Önkéntelen válaszul azoknak, 
akik uj történelmet akarnak ácsolni 
a magyarnak. Akik költészetben, 
színpadon, tudományoskodásban 
idealizálni akarnak egy Ocskayt, 
az árulásnak, a hitehagyásnak gyá
szos alakját, megkapták a feleletet 
az 1710-ből való énekben. A másik 
kuruc ének pedig: Rákóczi búcsúja!

Csak egyet: Rákóczi az ország 
leggazdagabb birtokosa volt. Meg 
volt mindene. A bécsi udvar dé
delgette. A maga személyére nézve

— Felteritett asztal a mi templomunk, 
Mennyegzöi házban ragyogó, dús fehér 
Drága felírásán egyre bámulunk, [kész!" 
Olvassuk: „Jertek el, mert immár minden

És ötven éves most e templomunk. .. 
Ölven éven itt ugyan hányán jártak ?! 
Hányán voltak Szent-Lélek árjában, 
Hányán voltak itt Isten-igét várva?!
— Ha eddig még nem volt,. . .  tudd, mi

akar tenni!
Templom-szülő templom nagytitku csodája; 
Istennek átadott életűvé tenni,t 
Eleven templomként az Ó országába’ / 

Gáncs Aladár.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Dr. Nékám Lajos a kiváló orvos

professzor az or$iág betegségéről 
írván egyebek közt ezeket mondja: 
vidéki papjaink részére szünidei tan- 
folyamot kell szerveznünk. Soha az 
országnak ennyire nem volt szük
sége kiváló papokra, mint most.

Ezt orvostudós mondja, aki tudja, 
hogy mitől beteg a test és mitől gyó
gyul a lélek.

Ki veszi onlr most a kezébe az 
eszmét papjaink kőiül, hogy valóra 
váljék ?

Ott van a pesti református teoló
giának szünidőben üresen álló sok 
cétusa, konviktusa. Ez lenne ám a 
píipi korona I Az ország minden ré
széből, még az elszakííottakból is 
évről-évre összegyülekező husz-haf-

vágya nem volt. Kardját a bécsi 
elnyomás ellen az elnyomott nép 
igazáért húzta ki. Ocskayak és Ká
rolyiak elárulták. Menekült. Köpö
nyegére kockát vetettek, hiszen 
tudjuk, hogy kik ültek bele a Rá- 
kóezi-jószágokba. Bécs hívta vissza. 
Visszakapsz mindent, csak borulj 
le előttem ! A magyar a maga jó
szágáért, a maga hazájában az ide
gen, az elnyomó előtt? Inkább 
Rodostó a maga nélkülözésteljes 
szegénységében, mint a magához, 
a néphez való hűtlenség a világ 
minden gazdagsága árán.

És ezt a nagyságot kezdte ki 
Szekfit Gyula modern történetíró. 
Azt az Ocskayt eszményítette egy 
másik.

Erre volt felelet gyönyörűen el
mondott ének, erre volt felelet a 
tomboló tetszésnyilvánítás.

Ez a mi luteránus kultúránk 
újraéledése: egy hang és zokogunk, 
egy hang és ujjongunk. És tudjuk, 
hogy miért.

Maradjunk együtt, ahogy va
gyunk ! Ott Tamás.



mine protestáns pap .esetleg katolikus 
is. Többhetes tartós együttlét a kö
nyörüld munkájára való komoly elő
készülésben.

És ezen a termő talajon milyen 
magvetést végezne a klinikai szor
galmas munka előtt, közben és után 
egy Ravasz, egy Raffay szelleme 1

Nékám professzor ur palántát ül
tetett a lelkészképzés kertjébe. Vagy 
ez csak egy ? Nekünk erdő, kész erdő
kell? -  n . - k .*

A közeli napokban kezet emelt ön 
önmagára egy tizenhat éves gimná- 
zista fiú és egy tizenhárom éves 
fiúcskát megfojtott egy villanyszerelő, 
hogy ne kelljen a fiúnak kiadni az 
ez által követelt felét közösen sik 
kasztott százezer koronának. Szülők 
vigyáztok-e arra, hogy mit lát, mit 
hall tőletek, mit másoktól ? kivel 
érintkezik a gyerektek? Mit olvas? 
Mit beszél ?

Imádságos kézzel, szájjal elveze
titek-e Jézus társaságába?

Vagy ti modernek vagytok ? És 
modern gyereket is akartok nevelni 
azokból, kiket Isten rátok bízott?

—nd—
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Még ez esztendőben . . .
Dec. 31. Jób 36.23—34 Ismered-c eze

ket az ó-esztendő-esíi megrendüléseket? 
El ne mulaszd kérlek átélni őket. Úgy meg 
tud rázni ilyenkor az Isten és az ő sok
szoros fensége. Végig nézem újra az egész 
esztendőt. Mennyi mindent történtetett ben
ne a Fenséges! Megköszönik újra minden 
köszönni valót. Keresem mi maradt köszö
netlen még. Ne maradjon úgy ez a bibliás 
rubrika se I Szívem nem győzi már, kiesik 
helyéből, hálát énekelve Isten ölébe hull s 
én átadom magam Jézus szerint újra — 
még ez esztendőben.

1924. Jan. 1. Józsue 24.13—is Tőled 
veszem Uram ezt az uj esztendőt. Jobban, 
mint eddig valamennyit. A hitetlen ám bi
zonytalankodjék, hogy az új év földje na
gyon ingoványos s reménysége csupa kínos 
kérdőjel; én úgy nézek rá, mint már meg
épített sok utcáju forgalmas városra amely
ben sok minden történik, de amelyben ne
kem nem kömfiveskednem, csupán laknom 
kell. Hit alatt minden kész nekem már ab
ban s egyetlen tenni valóm csak az, hogy 
Téged szolgáljalak, mintha már nem is 
jönne több — még ez esztendőben.

Jan. 2. Zsolt. 7 8 .33—41. Döntöttél e teg
nap az új esztendők során ? Vagy még meg 
se láttad, mily nagyon rajtad fordul meg 
a z ; mert rajtad fordul meg az, hogy milyen 
lehet hozzád ez évben az Ur! Jaj, csak 
nem akarod bűneidet élni még ez eszten
dőn is 1 Csak nem akarod halogatni a meg
térést! Óh, légy őszinte és adj alkalmat 
vágy-tele szívvel Istennek, hogy megmutat
hassa rajtad megváltó erejét még ez esz
tendőben.

HARANOSZÓ

Jan. 3. I. Királyok 18 .sí. Mily sokak
hoz szól ma is ez ige! Látod-e, mint nyög 
bele az egész magyar keresztyénség, hogy 
a kétfelé sántálók olyan sokan vannak. 
Mekkorát fejlődnénk Magyarországon az 
Isten Országa s milyen fú áradó élet jönne 
gyülekezetünkbe, ha a kétfelé sántikálók 
észrevennék magukat még ez esztendőben. 
Igen ám — mondod — de ehhez Illések 
is kellenek I — Ha már nem sántikálsz, 
fogsz egész éven imádkozni érte, hogy Is
ten adjon nekünk Illést még ez esztendő
ben.

Jan. 4. II. Péter 3 .8 —o. Tudod e mi 
Isten számára egy esztendő? Csak annyi, 
mint egy napnak ezredrésze ! Igen, de várj 
csak. Elébb azt kell tudnod, hogy egy nap 
megannyi, mint ezer esztendő. Oh mi nem 
győzzük eléggé megtudni, hogy Istenre 
nézve mily nagy jelentőség egy új esztendő. 
Mennyi új meghívó, mennyi új Ígéret, 
mennyi türelem és új kísérlet, mennyi vá
gyódás s mentő szeretet! Igék és találko
zások, mosolygások és megrendülések, bi
zonyságtevések és apró gondolatok, nap
sütések és kegyelmi órák elrendezését je
lenti ez Néki, s mindezt csak azért, hogy 
minél több megtérés lehessen még ez esz
tendőben.

Jan. 5 Máté 2 2 .1—11. Aki még nem 
kapta, várhat rája, hogy hozzá is meg fog 
érkezni Isten meghívója még ez esztendő
ben. De sok meghívó fog feibonlatfanul 
érkezni vissza s sokan lesznek, kiknél ez 
évben utolszor fog kopogtatni az Úr követe. 
Igen, ilyen komoly dolgok, ítélet-érések is 
eshetnek meg az engedetlenekkel még ez 
esztendőben.

Jan. 6. Luk. 13. o—» Ki vár többet: 
ember Istentől, vagy Isten embertől egy új 
esztendőben ? Isten nem vár sokat s nem 
is mindenkitől. Ö csak gyümölcsöt vár s 
azt is esik azoktól, kik ott foglalnak helyet 
az Ö gyülekezetében. S azokkal szemben 
is olyan kegyelmes. Esztendőkön át türel
mesen vár. De a türelme — vigyázz — 
nem programmfeladás. A türeime — Jézus 
közbenjáró szíve, újra hulló vére, hogy 
most már igazán szolgáljak Néki s meg
lássam, hogy lehet, — mert különben egy
szer már azt sem mondhatja : még ez esz
tendőben.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Az uj ipartörvény rendelkezé

sei. November elsején lépett életbe 
az uj ipartörvény. A törvény kimondja, 
hogy minden »ötijogu egyén« gyako
rolhat ipart s ebből következik, hogy 
a nők is foglalkozhatnak iparral. A 
kiskorúak tizennyolcadik évük betöl
tése után gyámjuk beleegyezésével 
sziatén űzhetnek önállóan ipart. Jogi 
személyek, beleértve a részvénytársa
ságokat is, képesítéshez kötött ipart 
a kézműves jellegű iparűzés szoká
sain belül nem űzhetnek. Az ipaios 
halála után iparát háztartásra avagy 
törvényes, törvényesített avagy örökbe 
fogadott kiskorú gyermekei újabb 
iparigazolvány, illetve iparengedély

nélkül folytathatják. Szakképzettség 
szempontjából a tanoncév hatékony 
felhasználása és a segédi gyakorlati 
vizsga jön számításba Segédi gya
korlati idő tartama a nehezebben el
sajátítható iparoknál két és fél, köny- 
nyebben elsajátítható iparoknál pedig 
két évben állapítja meg a törvény s 
ezt kell igazolni a segédeknek. Mind
azok, akik a törvény életbeléptekor 
tizennyolcadik életévüket betöltötték, 
azonban megelőzőleg bármilyen ok
ból nem voltak tanoncok, mégis már 
éveken át dolgoztak szakmunkában, 
továbbra is szabadon alkalmazhatók, 
sőt a megfelelő szakba vágó gyakor
lat igazolása alapján önálló iparosok 
is lehetnek. A jövőben azonban csak 
tan3zerződés alapján lehet fiatalkorút 
foglalkoztatni az egyes iparokban 
mindaddig, amíg a segéd levelet meg. 
nem szerezte. Tanonctartás jogainak 
megvonása az uj törvény alapján al
kalmazható azon mesterek ellen, aki 
két az illetékes iparhatóság a tör
vényben megjelölt okok figyelembe
vételével tanonctarlávra nem tart al
kalmasnak. Tanoncul csak az olyan 
egyén alkalmazható, aki igazolja, hogy 
legalább az elemi iskola négy osz
tályát sikerrel elvégezte. Az uj tör
vény 95. § a körülírja a munkaadó 
fegyelmezési jogát Eszerint a mes
ternek a tanonc feddésénél, dorgálá
sánál figyelemmel kell lenni a tanonc 
nemére, korára, valamint arra, hogy 
önérzetét és tisztességét ne sértse. 
Megengedi ez a szakasz azt is, hogy 
ha múlhatlanul szükséges, a mester, 
mint az atya helyettese, a 16. élet
évét még be nem töltött fiútanonccal 
szemben enyhe testi fenyítéket alkal
mazzon. Végül még a következő ren
delkezések fontosak: mindazok, akik 
a törvény hatálybalépése előtt ipar
igazolványt, avagy iparengedélyt sze
reztek, iparukat továbbra is folytat
hatják anélkül, hogy a törvényben 
előírt szakképzettségüket utólag iga
zolniuk kellene. Az iparűzési joga 
személyhez fűződő jog, miért is bérlő 
utján nem lehet gyakorolni. Az ipar
igazolványok, illetve iparengedélyek 
kiadásáért ipardíjakat kell fizetni az 
illetékes község pénztárába.

Legszebb és legolcsóbb 

ú j é v i  a j á n d é k  

az 1924. évi

kép es LDTH ER-NAPTÁR.
Ára 4000 korona.
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H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés szünetel. A politikai 
életet a külföldi kölcsön sorsa izgatja. Az 
egységes párt bizalommal van a miniszter
elnök iránt és egységesen áll és kitart 
mellette.

Megalakult a kér. nemzeti gazdasági 
párt. Az uj párt tisztára katolikus jellegű 
s tulajdonképen a régi néppárt feltáma
dása.

Uiain Ferencet és Széniére Bélát kará
csony estéjén szabadon bocsájtották a fog
házból.

A bukaresti északi pályaudvaron óriási 
tűz pusztított. A kár 50 millió lei.

Csehszlovákia Amerikában uj száz- 
koronásokat készíttet.

A Bécsi Magyar Újság megszűnt.
A görög király és családja egy angol 

hadihajón elhagyta az országot.
Románia elzárta a cseh határt.
Albánia Írónjára Harry Sinclair ame

rikai olajkirályt szemelték ki.
Az olasz miniszterelnök beszédet mon

dott a fekete ingesek márványtáblájának 
leleplezése alkalmából és oda nyilatkozott, 
hogy a fascizmus a Garibaidista-hagyo- 
mányok folytatása.

A francia miniszterelnök kijelentette, 
hogy a francia-belga csapatok a Ruhr-vi- 
déken maradnak mindaddig, amíg követe
léseiket ki nem elégítették.

Newyorkban egy óriási vasúti katasz
trófának 17 halottja van.

A fehér ház elnöke kijelentette, hogy 
nem hajlandó tárgyalásokba jbocsátkozni az 
orosz szovjettel.

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak: 

A dobronyi gyülekezetben tojást adakoztak : 
Gögös Antalné 2, Molnár Gáborné 3, Fe- 
renczy Áronné 1, özv. Gőgös Dezsőné 1, 
Gőgös A. Sándorné 1, Vécsey Gézáné 2, 
Tóth József üzletvez. 2, Molnár Gy. G.-né 
1, id. Ferenczy Károlyné 2, Sipos Sándor
né 1, Cser Gáborné 1, Szabó Károlyné 1, 
Gőgös Zs. Zsigmondné 1, Gőgös A. Zsig- 
mondné 1, Molnár Józsefné 2, Cser L.-né
1, Udvardi Dánesné 1, Ferenczy Sándorné
2, id. Gőgös Zsigmondné 2, Gulyás G.-né
1, Gőgös Lajosné 2, Gőgös Jánosné ászt.
2, Gőgös B. Zsigmond 1, Gőgös B. Dániel 
1, Szalai Sándorné 1, Gőgös B. Jánosné 1, 
Gőgös B. Istvánná 1, Ferenczy Istvánná 1, 
özv. Ferenczy P. Józsefné 2, Gőgös J.-né
3, Gőgös Károlyné 1, összesen 45 darab 
tojás. Pénzt adományoztak: Ferenczy M. 
SCO, Ferenczy 1. Zsigmond 500, Ferenczy 
O. Lajos, Gőgös Gyula 300—300. özvegy 
Kenerei Józsefné, özv. Ferenczy Gáborné, 
Kéneséi Lajos, Gőgös D. Sándor 200—200, 
Gőgös I. János gondnok 150, Gőgös Dá
niel, özv. Ferenczy Gy. Józsefné, Frey Mi- 
liályné, Gőgös M. Sándor, Tóth Ferenc, 
Cser Imre, Cser Sándor 100—100, Dóczy 
Károly, Cser József, Ferenczy János m , 
Molnár Imre 50—50, Kató János 40, Gö
gös Sándor gy. és Ferenczy Á. Jánosné 
30—30, Gyürüssi József 20, Kakas József 
lelkész, Orbán K. tanító, Ferenczy Illés, 
Ferenczy M. Zsigmond, Ferenczy Kálmán 
1000-1000 K-t. Összesen 29.120 K.

Sok hálás köszönet.

A i a t a o É  a H a r a p ó  M á s á r a !

Előfizetési felhívás.
A XV. évfolyam küszöbén, meleg 

szeretettel, sok reménységgel köszönt
jü k  az olvasót s kérjük az előfizetés 
szíves megújítását.

A Harangszó előfizetési ára az 
1924 dik esztendő I. negyedére 5000 
korona.

A többi laphoz hasonlóan estik  
n e g y e d é v i előfizetést számolunk el.

A Luther-Szövetség tagjainak cso
portos küldéssel ezúttal is 10°/o-os 
kedvezményt biztosítunk.

Akik szűkös anyagi viszonyok közt 
vannak, közöljék ezt bizalommal a 
kiadóhivatallal s a Harangszó to
vábbra is rendelkezésükre áll.

Egyébként felkérünk mindenkit, 
hogy most még fokozottabb mérték
ben álljunk a Harangszó mellé, hogy 
lapunk a jövőben még jobban telje
síthesse kötelességét, kivehesse a maga 
részét a magyar Sión és a magyar 
haza újraépítésének szent munkájá
ból. A jó Isten áldása nem fog el
maradni.

Lapunkra, a H a ra n g szó -ra  soha 
nagyobb szükség nem volt, mint ezek
ben a gyűlöletteljes szomorúan vál
ságos időkben.
Hitrokoni szeretettel, hazafias üdvöz

lettel
a H A B  A N  G S Z Ó .

HARANGSZÓ.

Újév napján.
Ep. Gál. 3,. 23- 29.

Uram, az én lábaimnak szövétneke a 
Te igéd és ösvényeimnek világa. A keresz
tyén ember ezzel vesz búcsút egy tovatűnő 
esztendőnek utolsó napján s ezzel a köszön
téssel indul el az ismeretlen jövőnek, egy 
uj esztendő. küszöbén. Bátorítja öt a tudat, 
hogy Isten fia  a Krisztus fézusban való 
h it által s igy örököse az ő ígéreteinek.

O lva só in kn a k  és m u n k a tá r 
s a in k n a k  boldog u j  esztendő t 
k ív á n u n k .

Pálm ai esperes Pápán. A pápai nő- 
és leányegylet felkérésére Pálmai Lajos 
győri esperes január 13-án egy vallásos 
est keretében világnézeti előadást tart, 
mely iránt már is nagy az érdeklődés.

A szarvasi ev. szövetség az ádvent al
kalmából előadássorozatot rendezett, ame
lyen Ezsaiás próféciájának messiási vo
natkozásairól báró Podmaniczky Pál beszélt 
december 6-án, Malakiás próféciájának 
messiási vonatkozásairól Túróczy Zoltán 
december 13-án. December 20-án Keresz
telő János messiási vonatkozásairól volt szó.

A pécsi ev. Diákszövetség december 
16-án az egyházi ének 400-dós jubileuma 
alkalmából ünnepélyt rendezett a következő

m űsorral: 1. Közének. 2. Régi magyar egy
házi énekeink. Felolvasta Hanzmann Alfréd 
főreálisk. Vili. o. t. 3. K api: XXV. zsoltár, 
énekelte Dadó Linus, zongorán kisérté Dadó 
Erzsébet. 4. Torkos László: Zúg az ének. 
Szavalta Kaufmann Gizi polgl. isk. II. o. t. 
5. Fiori: Galopp brillant. Zongorán játszot
ták Bakó Erzsébet és Bind Ilona polg. 1. 
isk. IV. o. f. 6. Váradi Antal: A gályarabok. 
Szavalta Frey István főreál IV. o. t. 7. Cho
pin : Dr. Präludium. Zongorán játszotta 
Dadó Erzsébet. 8 Közének. Az offertóri- 
umból 38.000 korona gyűlt be a könyvtár 
javára.

A soproni Evangélikus Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Szövetsége az evan- 
géliomi hitélet ápolását és mélyítését, s a 
szegénysorsu hallgatók anyagi támogatását 
célzó munkáját az 1923—24. tanév első 
felében fokozott buzgalommal végezte. E 
célok szolgálatában rendezte bibliaóráit és 
mind nagyobb közönség érdeklődését fel
keltő estélyeit. Egyelőre egy bibliakör mű
ködött dr. Deák János egyetemi tanár ve
zetése alatt. A második félévben azonban, 
tekintettel az órák látogatóinak nagy szá
mára, újabb kör szervezése válik szüksé
gessé. Október 31-én felemelő ünnepély 
keretében hódolt a szövetség a reformáció 
emlékének. Az ünnepély műsora a követ
kező volt. 1. ifj. Fövenyessy Bertalan. 
Imádság. Előadta a theol. hallgatók ének
kara. 2. Vojtkó P ál: Erős vár a mi Iste
nünk. Szavalta Szabó Lóránt theol. hallgató.
3. Ünnepi beszéd. Tartotta Kiss Jenő egye
temi tanár. 4. a) Bruhm: Rhapsodia (g moll) 
b) Chopin: E'ude (c moll). Zongorán elő
adta Haniffel Mili. 5. Közének: Erős vár a 
mi Istenünk. November 17-én az evangéli
kus leányegylettel karöltve jól sikerüli ke
délyes estélyt rendezett a szövetség a kö
vetkező programmal: 1. Megnyitóbeszéd. 
Tartotta Horváth Pál theol. hallgató, a 
szövetség elnöke. 2. Magyar dalok. Éne
kelte Szabó József theol. hallgató. 3. Sajó 
Sándor: Magyar ének. Szavalta Jar.csó A.
4. Lavotta: Szerenád a Tisza-ház előtt 
(vonós quartett). Előadták: Torda Gyula, 
Wolf Lajos, ittzás Mihály, Szlany Pál theol. 
hallgatók, 5. Petőfi Sándor—Arany János: 
Falu végén kurta kocsma. Előadta a theol. 
hallgatók énekkara. Szép siker koronázta 
a szövetség által december 5-én rendezett 
kulturestét is. Ennek műsora a következő 
volt: 1. Karének: Óh miként fogadjalak. 
Előadta a theol. hallgatók énekkara. 2. Be
széd: Az örök Fundamentum. Tartotta dr. 
Deák János egyetemi tanár. 3. Mozart: 
XIV. Andante con moto (vonós quartett), 
Előadták: Torda Gyula, Wolf Lajos, Ittzés 
Mihály, Szlany Pál theol. hallgatók. 4. Kiss 
Menyhért: Miatyánk 1921-ben. Szavalta 
Szabó József theol. hallgató. 5. Oiáh Gá
bor : Fohász (quartett). Énekelték: Salfer 
Károly, Krecsák János, Torda Gyula, Lang 
János, Szabó József, Ruzicska László, Wolf 
Lajos, Kimer Gusztáv theol. hallgatók.

A tárnokréti gyülekezet ádventi vallá
sos estélyét december 16-án tartotta. Buzgó 
ének után Kovács Zs. lelkész mondott ol- 
tári imát s tartott írásmagyarázatot négy 
messiási jóslatról. Kimagasló része az es
télynek Nagy Gy. rábcakapi lelkésznek a 
keresztyén szerétéiről tartott magvas elő
adása volt. Kovács Bözsi, Gecsei Zsófi, 
Takács László szavalatai s áhitatos köz
énekek tették változatossá s építővé az es
télyt, melyet Kovács Zs. lelkész buzgó 
imája zárt be. Offertórium a Luther-Szö
vetség javára 3561 kor. volt. A zsúfolásig
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megtelt templomból igaz lelki épüléssel 
távoztak a hívek.

A meszleni evang. egyházközség 365 
kgr. súlyú új harangját, melynek beszerzési 
ára önkényes adományokból folyt be, ád- 
vent 3-ik vasárnapján avatta fel a délelőtti 
istentisztelet keretében. Az avatási szertar
tást Zongor Béla esperes végezte mély val
lásos és hazafias szellemtől áthatott, lelke
sítő szép szavakkal fejtegetvén beszédében 
a „Magyar Hiszekegy“ igéit, amelyek az új 
harang feliratát is képezik. A szószéki be
szédet Horváth Sándor lovászpatonai segéd
lelkész tartotta, szívleható és lélekemelő 
igehirdetésében felhiván a templomot zsú
folásig megtöltő sokaságot a zsolíáríróval: 
„Jöjjetek el, boruljatok le alázattal bűnbá
nattal és ne keményiisétek meg szíveiteket, 
midőn az Urnák szavát halljátok. Délután 
pedig ima, felolvasás, melyet Sztrokay Dá
niel segédlelkész tartott, szavalatok és kar
énekekkel egybekötött vallásos ünnepély 
tartatott, melynek végeztével a háborúban 
elhunyt hősök kegyeletes emlékére egy ne
gyedóráig meghuzattak a harangok. — Az 
avatási ünnepély végeztével offertórium 
volt, mely a Dunántúli Luther-Szövetség 
és a Harangszó támogatására 22.236 K-t 
eredményezett.

A nőegylet karácsony első napján d. u. 
karácsonyfa gyermek ünnepélyt tartott éne
kekkel, szavalatokkal, adományok kiosztá
sával.

Egy hitbuzgó család a háborúban el
hunyt fia emlékére 20 ezer K alapítványt 
tett oly célból, hogy annak kamatai oltári 
gyertyák beszerzésére fordíttassanak.

A budapesti Thúrzó György Egye
sület vallásos estélyt tartott. Előadásokat 
tartottak : Szuchovszky Gyula, ITGyE ügyv. 
elnök és dr. Deák János egyetemi tanár. 
Bibliát magyarázott dr. Szuchovszky Lajos 
ev. lelkész.

A répcelaki nőegylet ádvent második 
vasárnapján szépen sikerült vallásos estélyt 
rendezett a templomban a következő mű
sorral : 1. Közének. 2. Oltári ima. 3. Ko
vács Zoltán szavalata. 4 Mészáros Gizella 
szavalata. 5. Tarján István lelkész szabad 
előadása „Krisztus istensége és a magyar 
ádvent“ címen. 6. Mátis Karolin szóló éne
ke. 7. Kálmán Lidia, 8. Mészáros Karolin, 
9. Szarka Fáni és 10. Mészáros Eszter 
szavalatai. 11. Oltári ima, közének, Him
nusz. A templom zsúfolásig megtelt.

Ugyancsak vallásos estélyt tartott a 
c s á n i g i nőegylet is ádvent harmadik va
sárnapján. Tarján I. lelkész „A hazaszere
tet és a magyar ádvent“ címen tartott elő
adását Pödör Emma, Takács János, Szalay 
Irén, Mészáros Sándor és Széles Ida sza
valatai, oltári imák és közének vették kö
rül s tették teljessé a műsort. Offertórium 
15.000 korona, mely a nőegylet gyarapítá
sára fordíttatott.

A szarvasi ev. egyházközség az árva
házában levő árvák karácsonyi megaján
dékozására két szeretetvendégseget rende
zett, amelyek közül az elsőn báró Podma- 
niczky Pál, a másikon Túróczy Zoltán ózdi 
lelkész hirdették az . igét. A két szeretet- 
vendégség 800.000 koronát hozott az árvák
nak. Ugyané célra a hívek körében gyűj
tést is indított s karácsonyi vásárt is ren
dezett az árvaház lelke, Bartos Pál szarvasi 
lelkész, amelyek együtt hat millió korona 
eredményt értek el. Isten bő kegyelme le
gyen az árvaházon s azokon, akik a sze
gény árvákkal is meg akarták éreztetni a 
karácsonyi szeretet örömét.

Vönöckőn ádvent 3 ik vasárnapján a 
leányegyesület igen szép és megható val
lásos estélyt tartott. Nevelte ennek értékét 
dr. Prőhle Károly egyetemi tanár tanulsá
gos felolvasása: „Az eisenachi ev. világ- 
konferencia jelentőségéről." Egyébként az 
ünnepség a következő program szerint folyt 
le: 1. Közének. Ima az oltárnál. 2. Ádventi 
ének. Szabolcska M. Szavalta Mórocz L. 
3. Az elveszett frigyláda. Csengey G. Sza
valta Rosta Erzsébet. 4 Felolvasás. 5. 
Gyermekkar. Mi hiszünk mind egy Isten
ben. 6. Bibliám mellett. Szabolcska M. 
Szavalta Nagy Róza. 7. Múlt és jelen. Elő
adta a szerző, vitéz Horkay Béla evang. s. 
lelkész. 8. Panaszkodnak a magyar szelek. 
Irta Gyula diák. Szavalta Erős Ilonka. 9. 
Záró,ima. Szabó István K.-magasi lelkész. 
10. Ének. 125—60. Végül offertórium a 
soproni theol. hallgatói részére mely 15.789 
koronát eredményezett.

Újabban a következő adakozások tör
téntek: Tőke Károlyné 500, Tóth Lajosné 
1000, Tőke Gyuláné 2000, Horváth János 
1000, oltárra: Horváth Károlyné 500, So
mogyi Pálné 4000, leányegyesületnek: Ihász 
Ida 1200, Németh Erzsébet 1000, elesett 
ka'onák emléktáblájára: Benkő Gyula és 
felesége 3000, Papp János és feles. 3000, 
Papp jánosné 1000 K.

A nemescsói nőegylet sikerült vallásos 
estét rendezett ádvent 2-ik vasárnapján. 
Az est sikerében a lelkészen kívül Takács 
Ilonka, Kajtár Linus, Bernáth János, Takács 
Sándor melyen átérzett és hatásosan elő
adott szavalataikkal, Komjáthy Linus solo 
énekével s a tanító vezetésével a helybeli 
dalárda jól betanult énekeivel működtek 
kÖ7.re.

Répcelak hősi halált halt fiainak em
lékezetet megörökítette egy az ev. templom 
külső falába elhelyezett művészi kivitelű 
márványemléktáblával. Az emléktáblán 37 
külömböző vallásfelekezethez tartozó hősi 
halott neve ragyog, alatta ezek a sorok: 
„És áldó imádság mellett mondják el szent 
neveinket.“ A leleplezési ünnepély novem
ber 18 án ment végbe. Tarján István helyi 
lelkész szószéki beszéde után a templom 
előtti térre vonult a nagyszámú közönség 
s miután Keller Pál körjegyző lendületes 
szép szavakkal átadta az emléktáblát az 
ág. hitv. ev. gyülekezet vezetősége gondo
zásába, Rónay B. Gyula uraiujfalusi lelkész, 
felkért ünnepi szónok, mondotta el gondo
latokban gazdag, könnyekre indító avató
beszédét, melynek végeztével lehullt a le
pel az emlékműről. Utána Barthodeiszky 
Béla az elhalt hősök hozzátartozóinak ne
vében kért szót s szép szavakban köszönte 
meg a község áldozatkészségét, mellyel a 
hősök emlékezetének megörökiiéset fel
karolta Külön említést érdemel a templom 
azon részének, hol az emléktábla eihelyez- 
tetett, művészi feldíszítése. A stílusosan 
felrakott koszorúk és élő virágokból ké
szült nemzeti színűre elrendezett girlandok 
úgy vették körül a márványtáblát, mintegy 
pompás virágszőnyeg. A díszítés munkájá
nak irányítása dukai Takách Mártonné Íz
lését, a kivitel Zsirai Sándorné ügyességét 
dicséri. A répczelaki nőegylet babérkoszo
rúján kívül koszorúkat adiak ez alkalomraj: 
a csánigi nőegylet, Kálmán Lidia, Tarján 
Karolina, özv. Süttő Kálminné, Mezző Sá- 
muelné, Zsirai Sándorné, Németh Jánosné, 
Szanyi Józsefné, Takács Péterné, Varga 
Sándorné, Horváth Józsefné, Dobos l.-né, 
Dávid Sándorné. Az ünnepély rendezése 
körül nagy buzgóságot fejtett ki a helybeli 
nőegylet s annak kiváló vezetői özv. dukai

Takách Mártonné s Mezző Sámuelné. — 
Az offertórium ez alkalommal 100.600 K-át 
eredményezett a gyülekezet Harangalapja 
javára.

A fasori gimnázium jubiláns hang
versenye. A fasori ág. hitv. evangélikus 
főgimnázium dal- és zeneegyesülete a folyó 
iskolai évben ünnepli meg alapításának 
ötvenéves jubileumát két hangverseny ke
retében Az egyik hangversenyt, amely tisz
tán ifjúsági a főgimnázium dísztermében 
áprilisban tartják meg, a másikat tisztán 
volt tanítványok közreműködésével febru
árban a fővárosi Vigadóban, vagy a zene
művészeti főiskola nagytermében. Az egye
sület vezetősége felkéri az összes volt mű
ködő tagokat, hogy címűket Oppel Imre 
tanár-elnökkel (VII., Vilma kirá!yná-ut 19—
23., telefon József 45—13.) minél előbb 
közöljék.

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K.

Vendségben az úgynevezett Prekmur- 
jei egyházmegye felügyelőjévé Benkó József 
gyárost választották meg.

Jugoszláviában a ref. egyházmegyei 
bíróság tíz novisadi prezsbifert hivatalvesz
tésre ítélt, mivel úgy a gyűléseken, mint 
az egyházi éleiben akadályozták az egyház 
munkáját.

A németországi evangélikusok meleg 
köszönetüknek és hálájuknak adtak kifeje
zést dr. Benz bazeii tanárnak és a svájci 
polgárságnak, hogy nyilvánosan tiltakoztak 
a franciák gyalázatos németellenes politi
kája ellen.

A franciák Hartz wirtschweileri evang. 
lelkészt minden ok nélkül Trietbe hurcol
ták és 30 napi sötét börtönre Ítélték.

A szeparisták Dürenben franciák köz
vetítésével elfoglalták az evangélikusok 
konventházát. Koblenzben kirabolták a vár- 
templomot.

Lengyelországban december 7-én az 
összes evangélikus egyházak egy közös 
anyaszentegyházb3n egyesültek. Jelenleg 
300 lelkész élén fél milliót számlálnak az 
evangélikusok. Az egyház élén egy püspök 
fog állani. A nők aktiv és passzív választó
jogát 3 szavazattöbbséggel fogadták el.

Szászországban, Thüringiában és 
Braunschweigban az iskolákban megtiltot
ták a karácsonyi énekek éneklését és ka
rácsonyfa-ünnepélyek tartását.

O roszországban ellenforradalmi és 
müérték nélküli könyvek közé sorozták és 
ezért olvasásukat eltiltották: Plato, Kant, 
Nietzsche, Korán, Talmud és az Evangé- 
liomoknt.

Moszkvában templom- és vallás elleni 
propaganda céljaira atheista, Istentagadó 
színházat alapítanak és rendeznek be.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. November 28-án esküdött örök 
hűséget egymásnak az uraiújfalui ősi tem
plomban az ostffyasszonyfai ev gyülekezet 
közszeretetben álló s buzgón munkálkodó 
tanítója Rózsa János és Róth Mancika, 
Róth Kálmán uraiujfalui ev. tanító kedves, 
bájos leánya. Három virágszála volt Róth 
tanítóék családi virágos kertjének a e há
rom virágszálat a három Rózsa testvér 
vitte el onnan. Az esketési szertartást Sa- 
ródy Gyula nemescsói ev. lelkész, a család 
rokona végezte.
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A pápai ev. gyülekezetben november 
hónapban megkereszteitettek: Bagarus F. 
és Tompa Anna fia: Ferenc Mátyusházáról. 
Cserkuti János és Fodor Julianna leánya: 
Mária Farkas Margit leánya: Margit Dá
kéról ; Buti Imre és Horvát Karolina fiai: 
Sándor és Imre ikrek Nagyacsádró!; Hor
váth Károly és Szabó Karolina fia : József; 
Nagy János és Balogh Erzsébet leánya: 
Rozália Dákéról. Házasságot kötöttek: Far
kas Ferenc és Molnár Mária Kisacsádról, 
Császár Karolina, Császár Nándor Dákéról. 
Meghaltak : Szilády István 2'/s éves, Soko- 
ray János 81 éves Takácsi, Sárovits János- 
né 43 éves, Szakáts János 71 éves Nagy- 
acsád.

Halálozás. Alulírottak úgy a magunk, 
valamint az egész rokonság nevében fájda
lomtól megtört szívvel jelentjük, a jó férj 
és szerető atyának Csajbók Márton föld- 
birtokosnak, élete 58, boldog házasságának 
27-ik évében, hosszas szenvedés után dec. 
hó 17-én történt gyászos elhunytét.

Felejthetetlen drága halottunk hült tete
mét december 19 én kísértük ki a vásáros- 
miskei sirkertba uto'só útjára.

Áldás emlékére, béke hamvaira 1
Ö/.v. Csajbók Mártonná gyászoló neje, 

Csajbók Lidia és Amália gyermekei.

Ú J D O N S Á G O K .
Magyar küldőt'ség a hollandi király

nőnél. A királynő kihallgatáson fogadta az 
Ambro Ferenc hágai magyar ügyvivő ve
zette magyar küldöttséget, amely a királynő 
uralkodási jubileuma alkalmából készült 
üvegfestményt adta át ünnepélyesen. A ki
rálynő a legmelegebb köszönettel fogadta 
a festményt, amelyet a palota képtermében 
fognak elhelyezni.

Tomka István tem etése. Tomka Ist
ván zongoraművészt, a Nemzeti Zenede 
volt igazgatóját nagy részvét megnyilvánu
lása közben temették el a farkasréti teme
tőben. A gyászszertartást dr. Varsányi Má
tyás evangélikus lelkész végezte.

Ahol az egész falu hivatalos volt a 
lakodalomba. Kuli István főnyedi biró 
nemrégiben házasította ki a fiát. A ven- 
déghivás szokatlan és furcsa módon tör
tént. Dobszóval hívta meg Kuti István az 
egész községet a lakodalomra.

Az oláhok félholtra vertek egy ma
gyar papot. Medgyaszay Mihály felső- 
csernátoni református lelkészt egy csendőr
őrmester és Hollands Sándor községi biró 
véresre verték. Ezután Alsócsernátonba 
kísérték, ahol addig kínozták, míg elvesz
tene eszméletét. Később Dálnokra cipelték, 
ahol újból félholtra verték.

Egy hatvanéves asszony féltékeny
ségből megölte az urát. Főídesi András- 
né, egy sárbogárdi nyugalmazott vasutas 
felesége féltékenységből agyonlőtte az urát 
és tettét beismerte.

Százezer dollárt hagyott jótékony 
célra egy szegény em ber. Welfare Is- 
landon az aggok házában meghalt egy 
Louis T. Lehmeyer nevű 94 éves ember. 
Végrendeletét most bontották fel. Kiderült, 
hogy dúsgazdag volt és 100.000 dollárt 
hagyott jptékony célra. A legnagyobb ösz- 
széget, 75.000 dollárt, szülővárosára, a 
németországi Mayencera hagyta azzal, hogy 
árvák, kórházak és szegényházak között 
osszák szét.

Akit postával hívtak meg a saját

akasztására . Az eset természetesen a Bal
kánon történt; A szerajevói „Vecserna 
Posta“ című újság egyik legutóbbi számá
ban ezt a meghívást közli: „Hamid bég 
Toptani Urániái nagybirtokost, aki jelenleg 
Bécsben időzik, a tirániai törvényszék kö
tél általi halálra Ítélte. A tirániai kormány 
tudatja ezt Hamid béggel, egyben pedig 
felszólítja, hogy tíz napon belül jelentkez
zék az ítélet végrehajtására, különben tűz
zel fogják elpusztítani birtokát“. Vájjon 
Hantid bég Toptani hazautazik-e a meg
hívásra, hogy annak rendje szerint fel
akasztassa magát?

A világ leggazdagabb embere. Ed
dig azt hitték, hogy a világ leggazdagabb 
embere J. Rockefeller vagy Henri Ford. 
Az amerikai pénzügyminiszter legutóbbi 
adókimulatása alapján azonban megálla
píttatott, hogy Amerikának 21 embere van, 
kiknek évi jövedelme több mint egy millió 
dollár. Ezek közölt első helyen J. Pierpont 
Morgan, az ismert bankár áll, kinek évi 
jövedelme több mint tíz millió dollár.

A ném et éhínség statisztikája, Ber
lin város statisztikai hivatala „az éhségről, 
mint halálozási okról“ külön munkálatot 
adott ki, amely megállapítja, hogy az 1922. 
évben és 1923 első tíz hónapjában 103 éh
halál történt. Főkép öreg emberekről van 
szó, akik között nők a túlnyomók. Az ilie- 
lök főleg járadékbirtokosok, alapltványél- 
vezők, magánzónők, szabónők stb. A sta
tisztika azonban nem tekinthető tökéletes
nek, mert sok eset egyáltalán nem jutott 
a statisztikusok tudomására, az orvosok 
ugyanis a családra való tekintettel, nem a 
hiányos táplálkozást, vagy elerőtlenedést 
adták meg a halál okául, hanem vizenyőt 
vagy szívszélhüdést írtak a halottlevélbe.

Az Országos Stefánia-Szövetség 
anyák és csecsemők védelmére ezúton 
hozza az érdeklődők szives tudomására, 
hogy a „Magyar Anyák Naptára“ az 1924 
évre az anyag- és nyomdaárak rohamos 
emelkedése miatt nem adhatja ki. Kéri 
azonban az érdeklődés további szives fenn
tartását, mert a Szövetség minden erejéből 
törekszik, hogy az 1925, évre a napiár 
megjelenhessen.

Új idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc. Előfizetési 
ára egy negyedévre 15.000 korona.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
8000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 6000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Szentgotíhárdról: Kiss Gábor 10.000, Or
bán Ferenc 6000, Luthár Lajosné, Szalbar 
Károiy, Kollár Elek, Maiasics Kálmán 
5—5 ezer, Nádassy Kálmán, Horváth Ká
roly, Knausz József 3000—3000, Vakarcs 
Kálmán 1000, offert. Uraiujfalu 20.000, off. 
Meszlen 10.688, Mátis Sándor Beled, Ernszt 
|ános Győr, Mészáros Ferencné Sárvár 
5—5 ezer, Lébényből: Kovács János 100, 
Győri Mihály 1000, özv. Bősze Andrásné 
1000, ifj. Stinner József (36) 5000, Theol. 
hallgatók Sopron 60.150, Helyei Nagy S. 
Boba 10.000, off. Rábcakapi 4312, Győri

ev. iskolások Benedek igazgató utján 22.985, 
Széli Kálmán Meszlen 15.000, dr. Holéczy 
Zoltánná Celldömölk 20.000, dr. Hegyes
halmi Fischer Kálmán Bönyrétalap 25.000, 
Győr egyhm.-i belmisszió 3000, Kovács J. 
Szany, Becker Ferencné Sárszentmiklós, 
Szenfeh Istvánné Tab, dr. Krämer Vilmos 
Kőszeg, Szép János Tét, Kiss Imre Egyed 
2—2 ezer, Zsigray Istvánné Pilisvörösvár, 
Kovács Sándor'Pilis, Bognár József Ostffy- 
asszonyfa, F. Lang János Szmiklós, Köve
c s e s  János Győr, özv. Varga Istvánná 
Rápcejánosfa, özv. Zámbó Károlyná Gérce, 
dr. Kneffel József Túra, Dégel Gyuláné 
Sopron 1000—1000, Kadlicskó György Tab 
4600, Nagy Kálmán Nagyacsád 5600, Mol
nár Islván Rápcejánosfa 200, Pinfrich Osz- 
kárr.é Nyáregyháza 600, Blezer Mátyás Paks 
700, özv. Soós Péterné Sopron, Heckei J. 
Pilis, Pethő Samu Meszlen 500—500, Pren- 
ker Sándor Budapest 2000 K.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
SatmtjotthÁrd, VasTÍnocgye.

Szerkesztőtársak :
NÉMETH KÍB0LY és SZALU MIHÁLY. 

Kéziratokat nem adunk vissza.

Harangozó
olvasói

Bútorozott szoba
ügyben

bizalommal keressék  fel
Budapesten

Hungáriát.
Óriási választékban kapható 1, 2 és 
3 szobás bútorozott albérleti lakosz
tályok főlépcsőházi bejárattal, szepa
rált fürdőszobával (kizárólagos hasz 
nálat), önálló konyhával, telefon és 

zongoraha3ználattal. 
Főlépcsőházi garzon-szobák (I napra 

is) átutazóknak.
Irodahelyiségek telefonhasználattal.

Központi iroda : 3—5
Budapest IV., Muzeum-körut 31.

Interurbán József 51 — 52.

A kér. könyvesház kiadásában 
m egjelent a

HÁZI K INCS
fali kalendáriom az 1924-dik évre.

Hirdessen a „ H a ra n g szó “-ban.
P I A C .

December 28. Zürich: Budapest 0.0310. 
Deviza : Dollár 21.500, Dinár 242, Osztrák 
kor. 03910, Szoko! 625*—, Lei 116-—, Frank 
1160, Márka 0-00000.0 — Hús- és zsirdrak: 
Marhahús 7.600, disznóhus 9.600, borjúhús
9.000, zsir 16.000. — Gabonaárak: Búza
108.000, rozs 77.500, árpa 73.000, zab 81.500, 
tengeri 81.000, korpa 43 250.

Nyomatott Welüssh 8éia viHamüsatöü könyvnyomdájában SzentgoítMrdon
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Alnplu.il«
K A P I B É L A

1910 ben. 

[■»[■tulajdonos:
i DüBäul&ll Lutüer-Szövelsfio.
á l  Országon Lnthor-Niöret- 

síg hivatala* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
ée reklamáoiób a

HARANGSZO szerkesztő- 
ki adóhivataliak

Ezentgotthérdra (Vaevm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanúé.
Megjelenít minden vasárnap.

Brerkesztő-kladőhlratal:
BZBNTOOTTHÁRD,

Vasvármegye.
A „HABANM8K0“ 

elÁllaetéal ár a : 
negyedévre 5000 korona. 

Megszállt területre 6000 K. 
tather-Szővetégt tagoknak 

10°/*-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előüze- 
térni ára egész évre 1 dollár. 
Egyea szám ára 4M) korona.

A zért jö t t  a z  em b ern ek  F ia , hogy  m eg keresse  és m e g ta r tsa ,

a m i elveszett.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
■zórványban lakó híveink

nek ingyenpíldányokat 
küldünk.

. . .  ami összeköt benne
teket!

M e r e s z t  Ünnepén.
Reges-régen, a XV. század ele

jén, nagy bajban voltak a franciák. 
Az angolok jóform án az egész o r
szágot elfoglalták. Megszállták az 
erős várakat. Megverték a francia 
seregeket. Leigázták a nép nagy 
részét. Amikor a veszéiy tetőpontra 
hágott, akkor egy ifjú, bátor és 
kegyes nő állott elő, aki azt mondta, 
hogy ő Isten segítségével diadalra 
vezeti a francia seregeket. Ezt a 
nőt ügy hívták, D’Are, Johanna. 
Éppen január 6-án született, az 
1410-ik évben. A nő merész fellé
pése felvillanyozta a franciákat. 
Bátorságot öntött a csiíggedezők 
és gyávák szivébe. Amikor azután 
az első győzelmet kivívta az an
golok fölött, akkor úgyszólván a 
franciák Ugye m ár meg volt nyerve. 
Maga a bátor és széplelkü nő el
veszett ugyan, de halála csak újabb 
küzdelemre ösztönözte híveit, akik 
az angolokat nemsokára kiverték 
az országból. így lelt D’Arc Johan
na Franciaország szabadítója.

Január 6-án azonban egy még 
fenségesebb szabadítóról is meg 
kell emlékeznünk. Tudvalevőleg 
ezt a napot három  királyok napjá
nak is nevezik, mert úgy tartják, 
hogy ezen a napon három napke
leti király jött el hódolni az előtt, 
aki hivatva volt nem egy ország, 
hanem az egész világ megszabadí
tására és pedig nemcsak valamely 
ideiglenes veszedelemből, hanem 
az örök kárhozatból. A Szent írás
ban nincs szó királyokról, csak 
bölcsekről. De ha D’Arc Johanna 
emlékét méltán tartják tiszteletben 
a franciák, bizonyára a világ Meg
váltója megérdemli, hogy előtte 
térdre boruljanak a világ minden 
bölcsei és királyai.

A derékség tiszteletében nem mé
rővessző a vallásfelekezethez való 
tartozás. De mikor a mi katolikus 
sajtónk hajlandó kalapot emelni a 
szerinte körösztlevelénél fogva kato
likus és csupán szociáldemokratává 
vedlett németbirodalmi elnök Ebert 
és az ugyancsak katolikus Kahr előtt, 
kire a bajor állami főbiztosi tisztsé
get ruházta népének bizalma, mégis 
csak kénytelenek vagyunk széjjelfosz- 
latni ezt az illúziót. Nem katolikus 
egyik sem, még kőröszlevele szériát 
sem. Bizony csak evangélikus mind a 
kettő és pedig buzgó, hitbű evan
gélikus.

Csak az 1922. évben ment férjez 
Ebert elnök doktorkisasszony lánya 
dr. Jaenickehez, a nagy cipőgyáros- 
nak, dr. Jaenickenek az evangélikus 
hitü fiához. Ebert elnök nem tartotta 
hazája állapotához illendőnek, hogy 
fényes esküvőt, lakodalmat üljön a 
lánya. Hogy másoknak se jusson 
eszébe az ünneplés, a polgári eskü 
után az elnökné asszonnyal titokban 
magukhoz kértek egy asztalosembert, 
azzal otthonukban szép kis oltárt ál
líttattak, körösztöt, virágot rája és 
pásztor Frank egész csendben össze
adta családi körben az ifjú párt és 
megáldotta a háznak népét.

Eb^rt elnök azokból a szociális- 
tákból való, akik tudják, hogy mi 
jelentősége van annak, hogy »a val
lás magánügy.*

Nem istentagadás, sem a történelmi 
egyházaknak, a pozitív vallásoknak 
lomtárba dobása.

Hanem »magánügy* annyiban, 
hogy senkinek sincs jogában sem 
cuius regio eius religio elveknél fogva, 
sem eperjesi vésztörványszékekkel, 
sem máglyákkal, templomelkobzások

kal, gályarabságra küldéssel beleavat
kozni abba, ami kinek-kinek »a leg- 
sajátabb magánügye*.

De nincsen jogában senkinek sem 
templomokból moziszinházat csinálni, 
az oltárokat bepiszkítani és a tem
plomi szószékekről leráncigálni az 
Urnák elhívott szolgáit sem.

Nemrégiben egy pestvidéki luterá- 
nus egyház egyháztanácsába válasz
totta Kovács Dániel gépgyári műve
zetőt, ki meggyőződéses szociálde
mokratának vallotta magát. Boldog 
volt, hogy apái hitének hívei, test
vérei ezzel a nagy tisztességgel tün
tették ki. De mint a legtöbb, magát 
szociálistának valló ember nem tudja, 
hogy mit jelent az : szociálistának 
lenni, ő is csak hallott valamit arról, 
hogy némi ellenkezés van az elvtár
sak körében az egyházzal szemben, 
fegyelmezett ember létére pártjának 
vezetőségéhez fordult, hogy mi itt a 
teendő.

Bár a mi egyházunkban is ilyen 
fegyelmet tudnánk tartani 1

A vezetőség válasza az volt: a 
vallás magánügy,*) viselje békességben 
a ráruházott tisztességet, a vezetőség 
csak büszke arra, ha a párt tagjaival 
böcsületet vallanak egyházi téren is.

Ezt okulásul közöljük azokkal az 
olvasóinkkal, kik a munkásosztályhoz 
tartozván, abban a tévedésben élnek, 
hogy a hű szociáldemokrata párttag
nak első kötelessége elfordulni atyái

*) A fentebbi cikkel kapcsolatban eset
leges félreértések elkerülése végett bátrak 
vagyunk megjegyezni, hogy igen, a vallás 
az embernek a legszentebb magánügye, 
talán korszerűen szólva, legszentebb ma
gántulajdona, hisz az embernek személyes 
viszonya az Istennel. De minthogy ez a 
személyes viszony az élet mindennemű 
külső vonatkozásaiban is nyilvánvalóvá vá
lik, rányomja a maga jellegzetes bélyegét 
a társas életre, azért: amely pillanatban a 
vallás az embernek a legszentebb magán
üggyé, magántulajdonná lett, abban a pil
lanatban közügy lett a vallás. Szerk.

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó,
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templomától.
Ellenkezőleg I A vallás magánügy. 

Ebbe beleszólni semmiféle pártveze
tőségnek nincs joga, de nem is szán
dékozik beleszólni, amint a fenti eset 
példázza

Csak a bolond mondja az ő szí
vében : nincs Isten I Csak a tudatlan
ság hiszi azt, hogy azért, mert valaki 
munkás, el kell fordulnia az 0  oltá
rától. Csak a tudatlanságra építő 
szociálista agitátor akarja a maga 
céljaira kihasználni ezt a nagy tudat
lanságot. Elfordítani másokat onnan, 
a hova a maga kiégett szívével kö
zelíteni nem tud, nem is mer.

Pedig merjen ! Ott irgalom és béke 
tanyáz.

fis amint nemcsak körösztlevele 
szerint, de szíve szerint is evangéli
kus Ebért birodalmi elnök és Kovács 
művezető, a két szociálista, épűgy az 
dr. Kahr Qusztáv, a szociáldemokra- 
tizmus kapuinak kemény döngetője is, 
és a nagy harcban is van valami, 
ami összeköti őket. Már pedig azt 
kell nekünk keresnünk, ami összeköt 
bennünket. Mengesz J.

Szélcsend.
V arságh János versei.*)

Varságh János, akitől a Harang- 
szóban is megjelent két évvel ezelőtt 
egy, az ősz költőnket, Sántha Károlyt 
üdvözlő verse, hosszú évek költői

*) Megjeleni Budapesten Singer és Wolf- 
ner kiadásában. Alapára 2 korona.

Á jeruzsálemi templomban.
— A Krisztus-legendákból. — 

Lagerlöf Z. u tán : Kiss Samu.
Volt egyszer két szegény ember, 

férj és feleség, akik kis fiacskájukkal 
fel s alá jártak Jeruzsálem nagy tem
plomában. A fiú festeni való szép gyer
mek volt. Haja puha fürtökben om
lott alá, szemei csillagként ragyogtak.

A fiúcska nem volt a templom
ban, míg csak olyan naggyá nem lett, 
hogy meg is érthette, amit lá t; most 
szülei körülvezetgették s mutogatták 
neki a templom felséges szépségeit. 
Itt hosszú oszlopsorok voltak, ott 
aranyozott oltárok; emitt szent fér
fiak, kik ülve oktatták tanítványaikat, 
amott a főpap drágaköves mellvért
jével ; láttak aranyrózsákkal átszőtt 
babiloni függönyöket, odább nagy 
érckapukat, melyek oly nehezek vol
tak, hogy 30 ember bírta csak azo-

termését gyűjtötte össze s adta ki 
válogatva a Szélcsend című kötetké
ben, amelyről irodalmi lapjaink ki
vétel nélkül elismeréssel írnak. Illő, 
hogy e híveink sorából való egyszerű, 
szerény, kedves és meleg kedélyű 
költőnk verseiről mi is megemlékez
zünk.

Varságh kedélyének legmélyebb 
gyökérszálai a családi életbe nyúlnak 
bele, hitvesének és két gyermekének 
szeretetébe. Hangulatának legszebb 
hajtásai a múlt emlékeiből kelnek. 
Álmai a nyugalom vágya körül csa
ponganak legszínesebben. Rezignáci- 
ója a sorsával csendesen békétlen- 
kedő költőt a tűrő megadás és a tit
kos reménykedés fisom dalaira kész
tik Az élet gondjában bűvös fegy
vere >a költészet, — virága áldott, 
égő rózsafának«. Részvétet érez a 
szenvedővel; szereti hazáját, amely
nek sorsa nyugtalanítja; az esemé
nyekben meglátja a történelmet; ma
gasabb vágy is hevíti: vágyódik az 
igaz szépre, »az istenek honába« s 
fáj neki az elmúlás gondolata. A tér 
mészet, amelynek nem annyira hang 
ját, formáit, mint inkább szíveit dús 
költői képekkel adja vissza: áhítatra 
keltő szent templom neki. Itt-ott lírai 
hevülékenysége egy egy epizódot ad 
életébe, egy-egy hangulatot költésze
tébe . . .

íme: így vetítik elénk a versek a 
költő lelki arculatát, érzelmes, nemes 
és még a régibb tipusu költőinkre 
emlékeztető egyéniségének képét. — 
A költemények hangja mélyen zeng, 
nyelve színes, nemesen hajlékony és

kát sarkaikon ide-oda fordítani
De a kis gyermek, aki mindössze 

12 éves volt, vajmi keveset törődött 
mindezzel. Édesanyja elmondta neki, 
hogy a látottak a világ legnagyobb 
érdekességei. Megmondta neki, hogy 
sok időbe telik, míg mégegyszer ilyes
mit láthat. A szegény Názáretben, 
ahol laktak, a poros utcákon kívül 
nem akadt egyéb látnivaló.

Figyelmeztetéseinek azonban nem 
nagy eredménye volt. A kis gyermek, 
úgy látszott, szívesen elfutna a pom
pás templomból, ha ahelyett a szűk 
názáreti utcákon játszhatott volna.

De csodálatos, minél közömbö- 
sebbnek látszott a gyermek, annál 
jobbkedvüek és elégedettebbek voltak 
a szülők. A feje fölött összemosolyog
tak s arcukról csakúgy sugárzott a 
megelégedés.

Végül a gyermek annyira elfáradt- 
nak és kimerültnek látszott, hogy az 
édesanyja megsajnálta.

költői. A versformákat melegség hatja 
át és a belső érzés lágy hevületének 
ritmikus heve. Varságh költészetének 
legszebb s aránylag legnagyobb cso
portja: családi vonatkozású versei. 
Ezek némelyike irodalmunk igaz 
gyöngye. Az emlékezés szelíd ihleté
sében fogant dalok, a fájdalom halk, 
fojtott hangjának finom rezdülései 
szintén egész csoportot alkotnak.

Varságh könyvének címlapjára a 
»Szélcsend« elnevezést tette. Bár az 
egyik versének címe, mégis talán az 
ő lényét és költészetét kifejező szim
bólumként helyezi a kötet élére. A 
költeményekben nem zúg fel szenve
dély s úgy lehet, e viharos időkben 
erősebb hangokhoz szokott füleknek 
és lelkeknek kevés érzékük van a 
költészet szelidebb szózatának meg- 
hallására, s a drámaisághoz szokott 
közízlés nem eléggé fogékony a tiszta 
lirizmus iránt; mégis akik szeretika 
hangok belső, teltebb ritmusát, az 
egyszerűbb, de nemes érzések benső 
hevét: örvendezni fognak a kötetké
nek s üdvözölni fogják a csend mú
zsájától megihletett költőt. Kutas K. 

*

Hangos csárda.
Hangos csárda, magyar csárda, 
Benne vad tivornya járja. 
Kiabálnak, kurjongatnak,
Nagy virtussal összecsapnak,
Reng az asztal, zúg a lárma:
Ki a legény a csárdába ?
Kint ezalatt lessel, lopva,
Tolvaj jár az udvarokba.

— Nagyon is messze jöttünk ve
led, — mondta. Gyere, pihend ki 
egy kicsit magadat 1

Leült az egyik oszlop mellé s azt 
mondta neki, hogy feküdjék a földre 
és hajtsa fejét az ölébe. Úgy is tett 
s csakhamar elaludt.

Alighogy elaludt, az asszony így 
szólt férjéhez :

— Semmitől sem féltem úgy, mint 
attól az órától, melyben a jeruzsá
lemi templomba lép. Azt hitem, hogy 
ha az Istennek ezt a házát meglátja, 
örökre itt akar maradni.

— Én is aggódtam e miatt az ut 
miatt, — mondta a férfi. Születése
kor sok olyan dolog történt, ami arra 
mutatott, hogy nagy uralkodó lesz 
belőle. De a királyi méltóság mit 
hozna neki mást, mint gondot és ve
szedelmet? Mindig mondtam, hogy 
legjobb lenne reá és mireánk nézve, 
ha sohasem lenne belőle más, mint 
ács Názáretben.



Belopódzott, gaz betyárok 
Mind elhajtják a jószágot;
Ki se látja, ki se bánja —
Vad haraggal zúg a csárda.
Öklöt ráznak ifjak, vének, 
Vitatják az elsőséget.
Hangjuk felcsap már az égig, 
Semmi mást, — csak jussuk' védik, 
Négy felől ég a határba —
Mit bánja azt ez a csárda!
Duna partján hangod csárda, 
Meg nem szűnik itt a lárma.
Vad legények, hős legények,
Észre itt már sohse térnek,
Zúg a csárda ezer éve —
Átok ül a tetejébe.

VARSÁüff JÁNOS.
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Ne ölj
ez azt teszi, „hogy mi az Úr Istent 
mindenek felett féljük és szeressük, 
felebarátunknak testében kárt vagy 
sérelmet ne okozzunk, hanem minden 
életszükségeiben segedelmére és ja 
vára legyünk. “ — L u th e r  K á té ja .

Aki engedelmeskedni kíván Isten 
parancsolatának, nem dughatja be 
fülét az éhezők és fagyoskodók ri
mán kodása előtt. A németországi hit
testvérek megdöbbentő nyomora kü
lönösképen felébreszti a részvétet. Az 
irgalmas Jézus nevében adakozzunk 
nekik.

Adományunkat juttassuk a lelkész 
kezéhez, aki azt továbbítja.

A szolgáló szeretet dicsőíti az 
cvangéliomi hitet.

— öléves kora óta, — mondta 
az édesanya elgondolkodva, nem es
tek vele csodák. S ö mega sem em
lékszik semmire azokból, amik vele 
gyermekkorában történtek. Éppen 
olyan most, mint a többi gyermekek. 
Legyen meg az Isten akarata; de 
már-már remélni kezdtem, hogy az 
Úr az ő nagy kegyelmében mást vá
laszt a nagy sorsra és meghagyja 
nekem a gyermekemet.
• — Ami engem iliet, — válaszolt 
a férfi, biztos vagyok benne, hogy 
úgy lesz a legjobb, ha semmit sem 
tud meg azokból a jelekből és cso
dákból, mik első éveiben történtek.

— Sohasem beszélek neki ezekről 
a csodákról, — felelt az asszony. 
De mindig attól félek, hogy hozzá
járulásom nélkül is történhetik va
lami, amiből tudtára ébred annak, 
hogy kicsoda. Különösen féltem ebbe 
a templomba hozni.

— örülhetsz, hogy a veszedelmen

Rég várt újítás 
a gyermekvédelem terén.

A népjóléti miniszter a magyar 
gyermekvédelem újjászervezését a 
szülői szereteten és a családi össze
tartáson alapuló ősi erkölcsi elvek 
keresztülvitelével kívánja újjászer
vezni.

E célból kiadott 98.000-V1. 1923. 
számú rendelete szerint: »Az állami 
gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó 
gyermekeket elsősorban vér szerinti 
hozzátartozóikhoz, ha ez nem lehet
séges, intézetekben vagy gondosan 
megválasztott nevelőszülőkhöz kell 
elhelyezni.« Az eddigi teleprendszer 
helyett a miniszter olyan módon kí
vánja az állami gondozásban levő 
gyermekeket fölnevelni, hogy a tria
noni határok között még mintegy 
3500 megmaradt községünk mind
egyikében két három megbízható csa
ládot óhajt a gyermekvédelem esz
méjének megnyerni, akik a menhely- 
ből kivett gyermeket teljesen család
tagnak tekintenék. A gyermek így 
megfelelő környezetben nevelkednék 
és mivel a csaádi nevelés jótékony 
hatása úgy testi, mint szellemi fejlő
désre jótékony befolyással volna, meg
szűnnék az a — sajnos, sok tekin
tetben tényeken alapuló — panasz, 
hogy az állami gyermekvédelem mai 
formájában testileg és erkölcsileg 
degenerált polgárokat nevel a hazá
nak. Az eddig fennálló teleprendszer 
mellett ugyanis a gyermekek számá
nak sem megfelelő számú alkalmas

HAKANOSZO

már túl van, — mondta a férfi. Nem
sokára otthon leszünk vele ismét 
Názáretben.

— Az írástudóktól féltem a tem
plomban, — mondotta az asszony, 
s féltem a jósoktól, kik itt gyékényei
ken ülnek. Azt hittem, ha a szemük 
elé kerül, felállnak s meghajtják ma
gukat a gyermek előtt és a zsidók 
királyaként köszöntik. Különös is, 
hogy nem ismerték fel dicsőségét. 
Ilyen gyermek még sohasem került 
a szemük elé.

Egy ideig hallgatott s a gyerme
ket figyelte.

— Nem is tudom megérteni, — 
mondta aztán. Azt hittem, ha meg
látja ezeket a bírákat, kik a szent 
házban ülnek és a nép pörös ügyeit 
intézik, s ezeket a tanítókat, kik az 
ifjúságot oktatják és a papokat, kik 
az Úrnak szolgálnak, föleszmél majd 
s így kiált fel: »Arra születtem, hogy 
ezek között a bírák, tanítók és papok
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nevelőszülőt sem lehetett egy-egy 
községben fölhajtani, sem pedig az 
iskola nem fogadhatta be őket, ami 
erkölcsi fejlődésükre káros hatással 
volt.

A fent idézett irányelvek keresz
tülvitelét a súlyos gazdasági és pénz
ügyi helyzet megnehezíti, sok esetben 
lehetetlenné teszi. A miniszter ez ok
ból elrendeli: »Hogy az állami gyer
mekmenhelyek kötelékébe tartozó 
mintegy 42.000 gyermeknek hazafias, 
vallásos és erkölcsös nevelését lehet
ségessé tegyem, a tartásdíjakat a mai 
súlyos gazdasági viszonyok között a 
lehető legmagasabb mértékre emel
tem.« Az így fölemelt tartásdíjak két 
éven alul levő csecsemőnél havi tíz
ezer korona és napi 1 liter tejnek és 
havi 1 kg. cukornak, 1 kg. darának, 
fél kg. szappannak mindenkori napi 
ára. A második életévet betöltött 
gyermekek után 7. életévük betölté
séig havi 18 000 korona, a 7 évnél 
idősebb, de 12. életévüket be nem 
töltött gyermekek után 14.000 korona. 
A fölemelt tartásdíjak mellett a ha
tósági liszttel való ellátás megszüaik, 
ruházatot azonban a gyermekek to
vábbra is a menhelytől kapnak.

Azon családok, kik ezen feltételek
kel elfogadnának egy-egy gyermeket, 
kérjenek a községi elöljáróságtól er
kölcsi vagyoni bizonyítványt és azt 
küldjék be azon menhelynek, melyből 
a gyermeket igénylik s levélben je
lezzék, hogy mily nemű, korú és 
vallásu gyermeket kívánnak.

Adakozzunk a H a r a p ó  M áriására!
között éljek.«

— De micsoda boldogság is volna 
ez oszlopsorok közé bezárva lenni? — 
ötlött a férfi eszébe. Jobb neki, ha 
a Názáreth körüli dombokon és he
gyeken bolyonghat.

Édesanyja halkan sóhajtott:
— Oly boldog velünk odahaza, — 

mondta. Milyen elégedett, ha a juh- 
nyájakat magányos útjaikon elkísér
heti, vagy ha a mezőkön jár és a 
földmívesek munkáját nézheti I Nem 
hiszem, hogy igazságtalanok lennénk 
hozzá, ha megkíséreljük, hogy meg
tartsuk magunknak.

— Csak a nagyobb szenvedéstől 
kíméljük meg, — válaszolt a férfi.

így beszélgettek tovább is egymás 
közt, míg a gyermek álmából íöl nem 
ébredt.

— No, kérdezte az édesanyja, ki
pihented most magadat ? Kelj hát föl; 
mert már esteledik s vissza kell men
nünk szállásunkra.
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Karcolatok a hétről.
Hossz lesz a tőzsdén, — ezzel a 

bizalommal várja ma minden második 
magyar és »magyar« ember mindig 
jövő hét elejét. Ettől vár egy kis a 
vigasztalást, ettől reméli a dolgos- 
kezű, hogy értékpapírba mentett va
gyona megmarad, ettől várja a mun- 
kátlanul élők serege, hogy tovább 
lehet itt mások kérges tenyere, szét
tépett idegei munkájának gyümölcsé
ből nekik autózni, dőzsölni, öltöz
ködni — és tovább lehet nevetni 
azokat, akik még ma is, Magyaror
szágon is munkából akarnak megélni. 

*
»Eddig csak politikában voltunk 

egyek — írja teleki József vend plé
bános —, de most már igazán test
vérek vagyunk, mert egyházilag is 
szlovének lettünk. Két fejedelem sze
mélye köt bennünket össze, az egyik 
a szerb király, a másik a marburgi 
püspök, aki vértanú vérünkből«.

%
Farkas Mina ötéves kicsi apróság, 

aki mindennap össze-vissza verve 
ment a budapesti Váci úti óvodába, 
ahol éhségről is panaszkodott. Az 
óvoda tanítónői utánajártak a kis 
leányka ügyének és megállapították, 
hogy az apja Farkas Ferenc és a 
vele közös háztartásban élő György 
Lajosné kínozza a kis gyereket. Fel
jelentették a lelketlen mostohát a 
rendőrségen, bár ott az összes tanuk 
beigazolták, hogy állandóan ütötte 
verte és éheztette a kis leánykát. 
Farkas Minát mégis otthagyták a go- 
noszlelkü szülők kezei között, ahe
lyett, hogy valami gyermekvédelmi 
intézmény gondjaira bíznák.

*
A pozsonyi államügyészséghez

Az épület legtávolabbi részén vol
tak, mikor elindultak a kijárat felé.

Néhány pillanat múlva régi bol
tozat alatt haladtak keresztül, mely 
még abból az időből való volt, mi
kor először állítottak ezen a helyen 
templomot; s itt az egyik faihoz tá
masztva szörnyű hosszú és nehéz 
régi rézktirt állt oszlophoz hasonlóan. 
Púpos, forrasztott volt, kívül-belül 
por és pókháló lepte be, körülfogva 
ősrégi időkből származó betűk alig 
látható recézéseivel. Bizonyára ezer 
év is elmúlt, mióta valaki kísérletet 
tett, hogy belőle hangot csaljon ki.

(Folytatjuk.)

nemrégiben különös feljelentés érke
zett. Egy íráshoz nem igen szokott 
kéz iromba betűi arról adtak hirt, 
hogy Sághy József sikabonyi gaz
dálkodó az anyósával, Boráros Rozá
liával, embertelen módon bánik, ehez- 
teti, ütlegeli stb. A panasz megvizs
gálására kiküldött csendőrjárat a 85 
esztendős, magával tehetetlen öreg
asszonyt csakugyan az istálló leg- 
belsejében tehénláncon a jászol elé 
kötve találta meg. Ruhája már rongy
cafatokban lógott le a testéről s be
szélni is élfelejtett már úgy, hogy 
csak sejteni lehet, hogy a szerencsét
len öregasszony már évek óta él az 
istállóban a két tehénnel együtt. Táp
láléka is csak a tehenek moslékja, 
nyers tök és répa meg — széna volt. 
A szomszédok nem tudtak semmi 
felvilágosítást adni az ügyben, mert 
azt hitte mindenki, hogy az öregasz- 
szony már évekkel előbb elköltözött 
a faluból, úgy amint azt a veje állí
totta. Sághy József ellen és leánya 
ellen, aki atyja bűnéről tudomással 
birt, megindították a büntető eljárást. 

#
Bizonyos Bäcker Bébi nevezetű 

hölgy, aki magasrendü művészettel 
keresi a selymet, melyben jár 8 a 
fogatot, mely a kívánt palotához rin
gatja illatos porhüvelyét, némi kelle
metlenséget hozott azokra, akik sze 
mérmetlea módon akarták reklámozni 
őt s ezáltal tisztességtelen hasznot 
igyekeztek biztosítani maguknak. A 
királyi ügyészség ugyanis Santó Imre 
festő é3 Kellner István nyomdatulaj
donos ellen szemérem elleni vétség 
címén vádat emelt, mert 1920 elején 
Bäcker Bébiről különböző gyalázatos 
poziturákban festett képeket sokszo
rosítottak és hoztak forgalomba. A 
budapesti büntetőtörvényszék bűnös
nek mondotta ki szemérem elleni 
vétségben mindkét vád ottat s ezért 
Santó Imrét három hónapi fogház- 
büntetésre és százötvenezer korona 
pénzbüntetésre, Kellner Istvánt pedig 
hatheti fogházra és százezer korona 
pénzbüntetésre ítélte. Indokolásában 
kimondotta a biróság, bogy a Bäcker 
Bébiről Részűit képek fajtalanságok 
és semmi művészi értékkel nem 
bírnak.

#
Az egyik amerikai magyar lep 

hosszabb riportban számol be arról, 
hogyan és milyen mértékben emel 
kedik a bűnözés Amerikában is és 
mennyi pénzébe kerül ez az állam
nak, illetve a közönségnek? A cikk
hez statisztikát is közölnek, melyből

megtudjuk, hogy évenként részvény
csalásokért egymilliárd, hitelcsalások
ért és bűnös bukásért négyszázmillió, 
rablás és lopás révén negyedmilliárd, 
sikkasztásért és hamisításért kétszáz- 
millió, kikötő rablások, kalózkodás, 
vámhivatali csalások és apróbb bűn
cselekmények révén százötvenmillió 
dollár kár éri az államot, vagyis a 
különböző bűncselekmény összesen 
hárommiiliárd dollár kárt jelent, ami 
viszonyt ötszázmillió dollárral meg
haladja az ország évi behozatalának 
összegét. Ha ezt a statisztikát az 
amerikai lakosság számával arányo
sítjuk, megtudjuk, hogy a felsorolt 
bűncselekmények minden amerikai 
polgárnak fejenként évente harminc 
dollár kért okoznak. Az amerikai lap 
panaszkodik, hogy a bűnözés Ame
rikában évről évre beigazolhatőan 
nagyobb méreteket ölt.

Luther és az egyetemes (ka- 
iholikus) keresztyén Egyház.

Az a szolgálat, amelyet Luther az 
egész keresztyénségnek tett, mind na
gyobb jelentőségűvé válik; mert ko
rának minden más egyházi tanítójá
nál határozottabban és világosabban 
tárja fe l az Egyháznak egységét és 
egyetemességét (u n a  s a n d a  ea tho- 
l ic a  et ap o sto lién  ecclesia) 
szembehelyezkedve minden öntett 
szektáskodással és az evangélikus 
katholikus hitet a lángelme szaba
tosságával és erejével határozza meg. 
— Söderblom  érsek . 1 9 2 3 . nov. 
10.

Papbeiktatás Budapesten
A pesti evang. magyar egyház az el

hunyt Kaczián János esperes örökébe a 
Vil. kér. Fasori templomban lélekemelő 
tinnep keretében iktatta be az újonnan 
megválasztott Kemény Lajos evang. lelkészt, 
volt pesti hittanárt a karácsony előtti va
sárnapon, dec. 23-án.

Az egyház vezetősége, a székesfőváros, 
Pest vármegye és számos egyesület és 
testület képviselői a Fasori ev. főgimnázi
umban gyülekeztek, ahonnan a főgimnázi
um cserkészei és tanulói sorfala között 
nemzeti szinü zászló alatt vonult az ün
neplő közönség a szomszédos templomba.

Ott volt báró Radvánszky Albert egyete
mes felügyelő, Raffay Sándor püspök, Zsig- 
mond Jenő kér. felügyelő, Halász Lajos 
gyűl. felügyelő, Heim János a német egy
ház felügyelője, Landgraf János gondnok 
és sok presbiter, lelkeszi, tanári és tanítói 
testület. Eljöttek a református, unitáiius, 
róm. katholikus, görög katholikus, baptista 
és methodista egyházak képviselői és sok 
száz meg ezer hivő. A rendet díszbe öltö
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zött rendőrök, a főgimnázium cserkészei 
és a fasori Luther-Szövetség buzgó tagjai 
tartották fenn.

A beiktatást Broschkó Q. Adolf főesp , 
Sommer Lajos esperes váci és id. Kemény 
Lajos osgyáni lelkészek végezték.

Felejthetetlen képet nyújtott, midőn a 
galambősz apa megáldja beiktatandó fiát 
s úrvacsorában részesíti. Szem nem ma
radt szárazon, szív nem maradt mozdulat
lanul, a néma csöndben egy felemelő érzés 
hatotta át az egész gyülekezetét: „Dicső
ség mennyben Istennek!“

E néma, csendből felhangzik a Fasori 
Szövetség Énekkarának lelket gyönyörköd
tető éneke Kaszás Gyula karnagy vezeté
sével : Keresünk vezérhősünk Jézus. (Kapi 
Gyulától.)

A főesperes felolvassa az eskümintát, 
az alesperes imádkozik, a gyülekezet egy 
szívvel-lélekkel énekli: , Adj erőt szent hi
vatalához 1“

A szószékre lép a felavatott lelkész, 
megtartja beköszöntő szent beszédét, a 
közönség lelkét magával emeli s nyomában 
szent elhatározás kél a közönség közt: 
szavad nem lesz elhangzó szó a pusztában 1

A szentbeszéd után felzendül a „Lel
késziktató Kantate“. Morascher Hugó egy
házi karnagy vezetésével orgonakíséret 
mellett 50 karénekes és 30 tagú zenekar 
adta elő Bella L, J. zeneszerző kéziratban 
levő zenemüvét.

Az új lelkész hitvallást tesz, megáldja 
a gyülekezetét. Felhangzik a Himnusz. Az 
egész ünneplő közönség felemelő vallásos 
érzéssel lép ki Isten hajlékából s díszme
netben kíséri új lelkészét a szomszédos 
főgimnázium dísztermébe. Itt történnek a 
hivatalos üdvözlések. Dr. Raffay Sándor 
püspök a kerület, Halász Lajos felügyelő 
a pesti magyar eveiig. egvház, Hein János 
a pesti német gyülekezet, Folkusházy Lajos 
polgármester a székesfőváros nevében üd- 
vözlik, majd dr. Ravasz László püspök a 
református, Józan Miklós püspök az uni
tárius egyház nevében. Sorra jö n : a róm. 
katholikus, a gör. katholikus, a német bap
tista és methodista egyház küldöttje. Me
legen üdvözli Kaas Albert báró a Luther- 
Szövetségek kiküldöttje, majd dr. Hittrich 
Ödön főigazgató a tanári és tanítói kar, 
Gaudi László hittanári testület nevében. 
Üdvözlik a régi és mostani tanítványok, 
végül a Fasori Evang. Szövetség és Ének
kar nevében meleg szeretettel Búza János 
igazgató. Az ünnepelt Kemény Lajos költői 
lendülettel válaszolt egy rövid beszédben 
az összes üdvözlésekie segítőtársul híva 
az üdvözlőket az egyházépitö, a Nigynia- 
gyarországot visszaszerző munkához.

Az ünneplők ezutáii együttesen a VII. 
kér. Erzsébetvárosi keressztyén kaszinóba 
vonultak társasebédre. A {elköszöntök hosz- 
szú sorát Raffay Sándor püspök, Halászy 
Lajos felügyelő s Kemény Lajos új lelkész 
kezdték meg. Estig maradt együtt az ün
neplő közönség, amikor a Fasori Evang. 
Szövetség karacsonyestjére vonult vissza 
a gimnázium dísztermébe.

Méltó befejezése volt ez az ünnepélyek 
sorozatának. 50 evang. szegény család se
gélyeztetek itt liszttel, zsírral, cukorral, s 
50 szegény evang. gyermek jutott nagy, 
díszes karácsonyfához, játékhoz, sütemény
hez, dióhoz, almához és testvéri szeretethez.

A hivatalába iktatott Kemény Lajos 
lelkész ároni papi családból származó igazi 
lelkipásztor. Szépapja budai lelkész volt, 
nagyapja Czékus István a tiszai kerület 
nagy püspöke, másik nagyapja Kemény

Sámuel, maglódi pap, ki hazájáért több 
évig fogságot szenvedett, apja a megszál
lott területen, Osgyán, Nógrád megyei köz
ségben s?intén pap. Költői lélek, mint fia 
is örökölt tőle Iskoláit Rimaszombatban 
és Eperjesen végezte. A pesti evang. társa
dalom nagy reményeket fűz új lelkipász
torához. " Búza János.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Istentől elgondolt élet.*)
Jan. 7. V. Mózes 3 0 .10—20. Ezt a há

rom szót így egymásután nem találod a 
bibliádban, de egész sereg ige tesz bizony
ságot, hogy bíbliás dolog beszélni róla. 
Isten nemcsak a maga tökéletes életén el
mélkedő szellem, minden teremtménye 
számára van Néki gondolata. Még pedig 
nemcsak úgy nagyjában egy-két kaptafára 
húzva s nem is csak arról, hogy kinek mi 
legyen odaát a sorsa, hanem egész sze
mélyesen minden élet-fq'yó minden csepp- 
jének folyására nézve. Úgy hogy közülünk 
mindenegy dicsekedhetik egy nagy kincs
esei ; azzal, hogy van neki Istennél elgon
dolt élete.

Jan. 8. Máté 1 0 .29—31. Hogy Isten min
dentudó, azt már a verebek is csiribelik. 
Sokkal több ennél nekem az, hogy van Is
tentől elgondolt életem Isten nem játszik 
dugdosó játékot, hogy eltaláljuk-e a Tőle 
elgondolt életet. Jobban, m nt a lehulló ve
rebet vagy vékony hajszálat, észlelhetővé 
teszi számunkra azt. Csak figyelj rá, bár
mely percben megérzed, hogy ez-e az Is
tentől elgondolt életed.

Jan 9 János 1 . í—& Van és megismer
hető az Istentől elgondolt életünk; most 
már csak az a kérdés, vájjon élhető-e ? 
Talán csak magasra való vezércsillagnak 
gondolta ki azt az Isten, melyhez időnként 
feligazodjunk, de amelynek elérésére mi 
nem is gondolhatunk! — Ez a ezerényke- 
dés sok lelket sötétségben tarthat, de akik 
Jézu3t elfogadták, azoknak ép azon kell 
elcsodálkozniuk, hogy Őbenne élhetővó 
tétetett az Istentől elgondolt életünk.

Jan. 10. Róma 8 . 20—32. Mindenki előtt 
ottan lebeg annak az életnek képe, melyet, 
míg nem él, békéje teljes nem lehet. Ha 
már régóta rá se hederiteltél az ilyesmikre, 
mégis elibéd reszket, m int. öröktől fogva 
rólad irt arany dekrétum. Óh te elhívott 
drága lélek, állj meg e percben 1 É11 elhi
szem, hogy hasznos, sokak közül kiváló 
életet éltél már eddig, de éled-e az Isten
től elgondolt életedet ? Miért remegsz ösz- 
sze. Az Istentől elgondolt életednél maga- 
sabbreridü, dúsabb ajándéku életet nem 
élhetsz!

Jan. 11. Róm. 6 . 3—11. Miéit nem érdek
lődnek többen az Istentől elgondolt életük 
után, s miért megy oly nehezen az átsze
relés rája ? Nem idő-hiány, nfem is amiatt, 
hogy az emberek nagyon meggondolják, 
mit fogadjanak el. Egyszerűen azért, mert 
az Istentől elgondolt "élet halálát jelenti a 
mi maga életét vágyó énünknek; mert az 
istentől elgondolt élet mindenkinél csak 
Istennek való élet lehet. Pedig az én ha- 
lálbaadésára mindenki el van kötelezve a 
keresztség által.

Jan. 12. Kolosse 3 . 3—11. Az Istentől 
elgondolt élet nem fiíoktathatja magát. El 
keil rejtőzni vele, mint a pálmának gyöke-

•) A m. számban december 30-ról kimaradt ige : 
Galata 2 , *>,

reivel. Sőt nem is kell elrejtőznie, mert azt 
egyenest rejtetten kapjuk. Gyümölcse-képen 
persze csodás hatások érkeznek fel életünk 
felületére. Isten terve szerint sorra jön min
den Olyan is, mit nem sejtettél pár órával 
elébb s az ó-ember korábbi szinterét egé
szen beborítja az új ember Istentől való 
élete.

Jan. 13. I. Kor. 2 . 7—12. Úgy hangzott 
a címe, mint egy iskolai fejtörő feladványé 
s most úgy záródik, mint egy hatalmas or
gona uijongása végül, hogy az ünneplők 
az Istentől alááradó élet bizonyosságával 
hagyhassák el a templomot. Nagy titok tá- 
rui fel. Az Istentől elgondolt élet az Isten
től el is készített élet. Nincs vele fejtörés, 
nincs vele kockázat. Csak ne elegyedj bele 
a világba, csak nézz állandóan arra, Aki 
mindent elvégezett!

P R O B L É M Á K .

A z o lvasók köréből.
Egy szerelmes ifjúnak. Mint min

den a világon, ügy a szerelem is a 
természet örök törvényei szerint ke
letkezik és folyik le. Az idegeinkbe, 
izmainkba, vérünkbe és képzeteinkbe 
lerakott ösztönszerü erők, mint örök
lött tulajdonok szülik azt a hatalmas 
vonzalmat, melyhez egyúttal a lét 
legédesebb érzelmei fűződnek.

Az okok, amelyek miatt szívünk 
lángra lobbant, ismeretlenek, de bi
zonyos, hogy szervezetünknek, egyé
niségünknek szabályszerű következ
ményei.

Ha az ember társadalom nélkül 
élhetne, a szerelemben csakis a szívre 
kellene hallgatnia ; minthogy azonban 
társadalmi, állami életet élünk, amely
ben az erkölcsi világrendnek kell 
uralkodnia, a szerelem olykor óriási, 
néha leküzdhetetlen akadályokra ta
lál s a sí ív az ésszel találja magát 
szemben.. .

Ahol a szerelem az ember eszét 
veszi el, gyenge idegrendszerü egyén
nel van dolgunk.

Aki érdekházasságot köt, az bol
dog nem lesz soha, de ezenkívül ok
vetlen bűnhődni is fog és — fájda
lom — nemcsak ő, de sok esetben 
utódai is bfinhőduek. Itt is áll az írás 
szava: megbüntetem az atyáknak
vétkeit a fiakon harmad- és negyed- 
iziglen.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Levágásra szán t szopósnmla- 

cok, bárányok vételénél nem kell 
járatlevél. A hivatalos lap rendele
tet közöl, mely szerint a hatósági 
felügyelet alatt álló hetipiacokon élei-
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micikk gyanánt árult és itt magán- 
fogyasztás céljából azonnali levágásra 
vásárolt szopósmalacok, bárányok és 
gödölyék adásvételénél a marhalevél
nek a vevő nevére való átírása vagy 
új marhalevél váltása mellőzhető. Ez 
esetben azonban a hatóság a pasz- 
szust bevonni köteles Ma azonban 
nincs kizárva, hogy az átvétel tárgyát 
képező állatok újból forgalomba ke
rülnek, akkor a tulajdonjog-átírás 
igazolandó.

Gyümölcsfáink téli védelme. 
Különböző pillék, molyok, ievéltetvek, 
téli araszolók és egyéb kártékony 
rovarok, továbbá gombák hihetetlen 
mértékben elszaporodtak és egyes 
vidékeken az egész gyümölcsfa állo
mányt veszélyeztetik, egységes és 
okszerű védekezésre van tehát szük
ség, már most tél idején is. A véde
kezés főképp kertápolással é3 perme
tezéssel történik. A kártékony rova
rok áttelelő alakjai a fák kérgében, 
repedéseiben várják meg a tavaszt s 
itt pusztíthatók el a legkönnyebben. 
Ha a fa törzsét zuzmóktól és mo
hoktól megtisztítjuk, a felcserepese- 
dett, repedezett kérget lekaparjuk, 
így a férgeknek sokkal kevesebb al
kalmuk lesz magukat és ivadékaikat 
elrejteni a növényvédelemben fontos 
segítőtársaink, a madarak elől. Kü
lönböző vegyi anyagokkal is elő kell, 
hogy segítsük pusztulásukat. Különö
sen a jóminóségü gyümölcsfa-karbo- 
lineum a legjobb irtószere gyümölcs
fáink kártékony rovarjainak.

A húst a gyors romlástól a leg
egyszerűbben és legbiztosabban úgy 
lehet megóvni, ha hideg helyen tart
ják vagy ha a levegőtől elzárják. 
Hosszabb ideig eláll a hús anélkül, 
hogy megromlanék, ha szénporral 
hintik tele és úgy teszik félre hűvös 
helyre. Ugyancsak gátolja a hús gyors 
megromlását az ecet. Ha vastag vász
nat erős ecetbe mártanak és ebbe az 
ecetes ruhába takarva pincébe teszik 
a húst, napok múlva is friss lesz 
nagy melegben is. Eltartható frissen 
a hús napokon át, ha egy mély agyag- 
fazékba teszik és lefölözött tejet ön
tenek rá A fazékat száraz, hűvös, 
szellős helyen álló szekrényben kell 
tartani és a tejet mindennap frissel 
kell pótolni. Jó a következő konzer
váló só is : 80 rész konyhasót és 10 
rész salétromot finom porrá zúznak, 
jól összekeverik, aztán hozzákevernek 
még 10 rész szalicilsavat. A konzer
válandó húst ezzel a porral jól be 
kell dörzsölni, azután papirosba gön
gyölve, hűvös helyre félre kell tenni. 
Használat előtt a húst a rátapadt

konzerváló portól jól meg kell tisztí
tani, hideg vízben jól ki kell mosni.

A barom fiak rag ad ó s  orrhu
ru tja . A ragadós náiha sok barom
fit elpusztít, azért érdemes róla egyet- 
mást elmondani, ami az állattartó 
hasznára válhat. A betegség kezdetén 
a baromfiak szomorúak, nem esznek, 
az orrüregből nyálkás váladék ürül 
ki, mely az orrnyilás körül pörkösen 
beszárad. A baromfiak eleinte tflsz- 
szögnek, utóbb már nyitott csőrrel 
vesznek lélekzetet Ha az orrnyilás 
körül a bőszáradt váladékot le nem 
mossák (langyos vízzel vagy enyhe 
fertőtlenítő folyadékkal), az orrnyilás 
elzáródik, így a hurut a szomszédos 
üregekre is kiterjed, a szemüreg alatt 
duzzanat támad, a szemgolyó mélyen 
a szemüregbe húzódik. A baromfi 
egy-két nap alatt elpusztul. Állator
vosi megfigyelések szerint a betegség 
főkép nedves időjáráskor gyakori, 
jobbára a fiatal állatokat pusztítja. 
A betegség során vizsgáltassuk meg 
a baromfiakat állatorvossal, ki meg
állapítja, hogy csakugyan ragadós 
náthával van-e dolgunk, qincs e az 
állaton más ragadós betegség. Az 
állatorvos elrendeli a szükséges or
voslást, vagy ha célszerűnek látja, 
sebészileg is beavatkozik. Meleg is
tállóról kell gondoskodni, az állat 
ürülékét el kell égetni, az istállót, 
baromfiólat gondosan fertőtlenítsük, 
az itatóedényt hasonlókép gondosan 
mossuk meg.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY.

A fertőtlen ítésről.
Irta : dr. Kovácsics Sándor, Győrvárm. 

tb. főorvosa.
Többféle feríőztelenítő anyag áll 

rendelkezésünkre. Ezek az anyagok 
csak vizes oldatban hatnak, mert csak 
így hat a fehérjére, a baktériumokat 
alkotó anyagra, a protoplasmára. 
Majdnem minden háznál található 
mész, melyet 10-szer annyi vízben 
megoldanak. Az így kapott mésztej 
igen alkalmas falak, köpet, pöcegöd- 
rök, talaj stb. fertőztelenítésére. Kén
gőzök, formalingőzök jól használhatók 
a szobák levegőjének fertőtlenítésére ; 
könyvek, bútorok csirtalanítására for
malin gőzöket szoktak használni — 
szakszerű utasítás szerint. Forró lúg 
a padlók, bútorok lemosására alkal 
más.

A sublimát igen erős fertőztelenítő 
szer. Egy grammot oldunk 1 liter 
vizben. A fémeket azonban megfogja.

Vegyül velük. Fémek fertőzteleníté
sére alkalmasabb a cárból 3 — 4 szá
zalékos oldatban, vagy ennek szár
mazékai : lysoform. lysol, creolin stb.

A baktériumokat csak az emberi 
testen kívül tudjuk elpusztítani. Az 
emberi testben levő baktériumok el
pusztítása mély kísérlet tárgya. A 
probléma nehezen oldható meg, mert 
ami megöli a baktériumot, az meg
öli az emberi test sejtjeit is. A kísér
letek többnyire azt célozzák, hogy a 
szervezetet olyan ellenanyag terme
lésére tudjuk serkenteni, amely vagy 
magát a baktériumokat, vagy ezek 
életfeltételeit semmisítse meg. Leg
nagyobb fontosságú és hatású fertőt
lenítő a napfény. A napsugár, ha 
közvetlenül éri a baktériumokat, 1—2 
óra alatt elpusztítja őket. Gátat vet 
szertelen nagymérvű szaporodásuk
nak. A napfénynek ezen baktérium
ölő tulajdonsága magyarázza részben 
a vizek öntisztulását, a napsütötte 
lakások egészséges voltát. A napfény 
fertőtlenítő hatását ruhák, prémek 
fertőtlenítésére is lehet alkalmazni 
úgy, hogy a fertőtlenítendő ruhákat, 
prémeket napokon át kirakatjuk a 
napra. Színes anyagok — mint isme
retes — az erős napsugár hatására 
megfakulnak, mert vegyi elváltozást 
szenved a fertőanyag.

Fertőző betegségnél a fentiek a l
kalmazása a következőképen történik. 
Elsősorban is el kell a beteget az 
egészségesektől különíteni. Tehát a 
beteget külön szobába tesszük, ha 
lehetséges. A beteggel csak az érint
kezhetne, aki ápolja, gyógyítja. Min
den más embernek szükségtelen a 
beteget látogatni. Tehát nemcsak a 
látogatókat, de egészséges hozzátar
tozóit is távol tartjuk a betegtől Az 
ápoló pedig legyen óvatos. Viseljen 
külön felsőruhát; ha a beteget érin
tette, kiszolgálta: mosakodjék meg, 
mossa meg kezeit jól szappanos viz
ben. Ha a betegnek csak egy szobája 
van, akkor az egészségeseket kell 
máshová küldeni; vagy ha az nem 
lehetséges, úgy a beteget a legköze
lebbi fertözőbetegek részére beren
dezett kórházba kell vinni. A szállí
tást az orvos tanácsa szerint kell 
teljesíteni.

Törvény kötelez, hogy a fertőző 
betegséget a közigazgatási hatóság
nak be kell jelenteni. A hatósági or
vos, a körorvos vagy — kiterjedtebb 
járványkor — a járási tiszti orvos 
kiszáll a beteghez s ott megadja a 
védekezésre, a gyógyításra a kellő 
útmutatást.

Bejelentésre a következő 13 fertőző
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betegség kötelezd: romboló toroklob 
és torokgyík, vörheny, kanyaró, hörk- 
hurut (szamárhurut), hólyagos himlő, 
hasi hagymáz, kiütéses hagymáz, 
vérhas, kolera, járványos fültő mi
rigylob, járványos agy-gerincagy- 
hártyalob, trachoma, gyermekágyi láz.

Vannak még más fertőző beteg
ségek, pl. a gümőkóros megbetege
dések, csontszd, tüdővész, vérbaj, 
melyek sokkal nagyobb áldozatot kö 
vetetnek, sokkal sdlyosabb jelentősé
gűek mint pl. a bejelentésre kötele
zett fültőmirigylob, de amelyek be
jelentését törvény, szabályrendelet 
nem teszi kötelezővé.

Ha az orvos megállapítja a beteg
ség fertőző voltát, akkor a fent em
lített betegségeknél a fertőző anyagot, 
csirát igyekszünk ártalmatlanná tenni 
— fertőtlenítő szerekkel, eljárásokkal.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nem zetgyűlés csütörtökön tartotta 
első ülését az újévben.

Az ellenzék a legutóbbi csongrádi me
rénylet hatása alatt követeli a titkos szer
vezetek felosztását, a sajtó megfékezését. 
Egyébként a csongrádi merénylet tetteseit 
elfogták A főtettes, aki a bombát dobta, 
Simkó László.

Magyarország népszövetségi biztosa egy 
semleges állambeli politikus lesz.

A horvát parasztpárt vezére ezidősze- 
rint Bécsben tartózkodik.

A cseh Narodny Listy arról ád hirt, 
hogy az 1923-ik évben 16 221-ei kevesebb 
újonc vonult be, mint az előző évben.

Erdélyben legutóbb egy tüntetés alkal
mából 42 embert tartóztattak le.

Görögországba visszatért Venizelosz.
Franciaország és Csehország szerző

dést kötöttek, melynek állítólag csupán 
védelmi jellege van.

A német birodalmi gyűlésen a szocia
listák javastatott terjesztettek be a katonai 
kivételes állapot megszüntetéséről.

Spanyolországban és Portugáliában 
kommunista összeesküvést fedeztek fel.

A japán régens ellen merényletet kö
vetett el egy 20 éves fiatalember. A kor
mány lemondott.

Mexikóban a felkelők békéi kérnek.

Csak egy tojást.
A rákoskeresztúri előfizetők közül Ha- 

gemann Márton Kati leánya, valamint özv. 
üyurcsánszky Jánosné szintén Kati nevű 
leánya a „Harangszó“ fenntartására gyűj
tést eszközöltek, melynek eredménye a 
következő: Lay István 6000, Hagemann 
Márton, Hoffburg Andrásné, Ruppl Ferenc 
kőművesmester 5000—5000, Kuszy Dániel- 
né, özv. üyurcsánszky Jánosné, Kubisch 
Emilné 3000—3000, özv. Altziebler András
né, Kapiás Pál, Filipszky Jánosné (mészá
ros), Gébele Jánosné 2000—2000, Tóth 
János és Altziebler Pálné 2—2 tojás árá
ban 1400—1400, özv. Filipszky Pálné, 
Schlekmann Jánosné, özv. Schlekmann Mi-

hályné, Szilvay Marsit, Altziebler Mihály, 
Zahradnik János, Rónai Mihály, Altziebler 
Jakab, legifj. Altziebler Andrásné, Hage
mann Frigyesné, Hagemann József, Alt
ziebler Kis András, Hummel Pál, ifj. Ruppl 
Mihályné 1000—1000, Novák Jánosné Fá
bián, özv. Altziebler |akabné, Altziebler 
Jakab, Schlekmann Györgyné 500—500, 
Ruppl Pál 300, Dorottyák János 1000 K-t. 
Összesen 58.100 K.

Sok hálás köszönet érte 1
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Vizkereszt ünnepén.
Ep. Ezsajds 60. i-&

Amit a mai evangéliom a bölcsek tör
ténetében Napkelet felöl hirdet, azt prófétai 
látással ígéri az epistota. „Kérjed tőlem és 
adom neked a pogányokat örökségül és a 
földnek határait neked birodalmút“. Erről 
az ígéretről az ígérettel kapcsolatos köte
lezettségekről az anyaszentegyháznak, a hí
vek összeségének szintén nem szabad soha 
egy pillanatra megfeledkezniök.

A szerkesztőség köréből. Sajnálattal 
kell jelentenünk, hogy Szalay Mihály szer
kesztő társunk, tekiniettel hosszantartó be
tegségére, a szerkesztőségből kilépett. Imád- 
ságos lélekkel kérjük a jó Istent, hogy új
ból visszanyervén teljes egészségét, munka
bírását, mielőbb találkozhassunk nevével, 
értékes cikkeivel, lelkeket Istenhez emelő 
költeményeivel a Harangszó hasábjain.

A viszontlátásra!
Herceg Ferenc a szombathelyi gyüle

kezet buzgó pénztárosa a karácsonyi ünne
pek alkalmából 2 millió koronát adomá
nyozott ev. iskola alapra. — Ugyancsak a 
szombathelyi gyülekezetnek Kemény János 
kisunyomi lakos 100.000 koronát adott or
gona javítás céljaira.

Lelkészválasztás. A sandi gyülekezet 
lelkészévé egyhangúlag Teke Dénes alsó- 
lendvai lelkészt választotta meg.

Budapest. A Deák-téri Luíher-Szövet- 
ség ifjúsági szakosztálya december 30-án 
vallásos estélyt tartott, amelyen dr. Kovács 
Sándor egyetemi tanár a régi magyar pro
testáns diákéletről tartott előadást.

Lelkészjelölés. Ajkán a hívek egyhan
gúlag Novák Rezső h. lelkészt jelölték az 
üresedésben levő lelkészi állásra.

Evang. kormányfőtanácsos. A kor
mányzó Visnya Ernő pécsi takarékpénztári 
elnök-igazgatót, egyházmegyei pénzügyi 
bizottsági elnököt, a pécsi egyház jóltevő 
presbiterét kormányfőtanácsossá nevezte 
ki. A kitüntetettet hitrokoni szeretettel üd
vözöljük.

A pécsiek karácsonyfa-ünnepélye. Az 
evang. egyház gyermekei részére a „Dia- 
konia“ egylet december hó 23-án rendezte 
szokott karácsooyfa-ünnepélyét. A temp
lomban a díszes nagy karácsonyfa alatt 
lefolyt ünnepély után, amelyen a lelkész 
beszédet, a gyermekek közül többen al
kalmi verseket mondtak, a polgári fiúis
kola nagytermébe vezették a gyermeksere- 
get, ahol már várta őket párolgó meleg 
kávé és finom fehér kalács. Minden gyer
mek, — 140-en voltak —, kapott egy a 
Diakonia tagjai által levelezőlapokból ké
szített kosárkát tele süteménnyel, cukorká
val, dióval. A szegény gyermekek közt ki
osztottak 20 pár uj cipőt, 14 uj leányruhát,

szegények közt zsírt, lisztet, babot, burgo
nyát és 440.000 korona készpénzt. A gyűj
tés eredménye a természetbeni adományo
kon kívül 1,769.510 korona készpénz volt. 
Igaza volt a köszönetét tolmácsoló VVen- 
hardt Irénkének: „Van hát a szegénynek, 
árvának is karácsonya — és mi oly bol
dogok vagyunk.“

Ádventi és karácsonyi ünnepélyek 
Szárazdon. A vallásos hitbuzgóságról ta
núskodó, nagyon jól sikerült ünnepélyeket 
tartottak ebben a kis gyülekezetben. Az. 
első vallásos estélyen Wikkert Lajos tanító 
„az ádventi és karácsonyi népszokásokról“, 
a második alkalommal Sparas Elek lelkész 
a kér. gyermek neveléséről tartottak tanul
ságos előadásokat; a többi programmszá- 
mok is, melyek közül különösen kiemelen
dők az énekkar énekszámai, melyeket falu
helyen ritka precizitással adtak elő — és 
Wikkert L. tanítónak fáradhatatlan buzgó- 
ságát dicsérik — kitűntek a teljes megér
téssel elmondott szavalatok, amelyeket hely
beli ifjak és leányok mondottak, továbbá 
a leányok küiön énekszámai. A karácsonyfa
ünnepély, mely az első volt e gyülekezet
ben, maradandó hatást tett a hivekre. A 
templomban feldíszített fenyőfa alatt a gyer
mekek sz.ebbnél-szebb alkalmi párbeszé
deket, verseket mondtak és énekeltek. Min
den gyermeket apróságokkal ajándékoztak 
meg, hogy ezzel is emlékezetessé tegyék 
szíveikben a nagy karácsonyi ajándékot, 
amit az egész népnek hozott az első ka
rácsony.

Aranymennyegző volt karácsony más
napján a székesfehérvári gyülekezetben. 
Volt gondnoka, Kimer László és neje szül. 
Bartos Zsófia álltak az ötven aranyfépcsős 
hálaoltárnál, melyről V. Mózes 11 . 20—so. 
igéi alapján áldotta meg boldog gyermekei 
és unokái seregében a boldog házaspárt 
Gáncs Aladár lelkész.

Bakonybánkon Schrauf Ernőt válasz
tották egyhangúlag kántortanítónak.

Magyarszombathelyen dec. 22-én az 
ifjúsági egyesület Luther-Szövetségi vallá
sos estélyt rendezett. Szavaltak: Varga 
Eszti, Kovács József és Kovács János ifjs. 
egyl. tagok. Az ifjs. énekkar egyházi és 
hazafias éneket adott elő. Molnár Gyula 
lelkész Luiherről tartott felolvasást. A val
lásos estélyt közének és ima vezette és 
zárta be. Óffertórium a Luther-Szövetség 
javára 1652 korona volt.

A ménfői leányegyház ádvent IV. vasár
napján vallásos estélyt rendezett. A köz
énekkel és imával kezdődő 8 végződő mű
sor keretében Garan János tanító „György 
lovag“ címen Luther wartburgi tartózkodá
sáról olvasott fel. Kiss Samu lelkész „A 
családi biblia“ c. elbeszélését mutatta be. 
Sülé Lajos é3 Szalai Teréz szavaltak. Az 
iskolásnövendékek két szép karénekkel 
élénkítették a programmot. Az estély offer- 
tóriumából fele részben a dunántúli Luther- 
Szövetség sajtóalapja, ill. a Harangszó ja
vára, fele részben pedig az iskolai könyv
tárra 12.133 korona folyt be.

A nagybarátfalul gyülekezet december 
13 án anyagilag és erkölcsileg szépen si
került váltásos estélyt tartott, amelyen Éb- 
ner Jolán áll. tanítónő „Százéves nemzeti 
imádságunk“ címen a Hymnusz költőjéről 
értekezett, Kiss Samu lelkész pedig vallás
erkölcsi elbeszélést olvasott fel. Mózes Já
nos és Sziládi Gyula irredenta költeménye
ket, Madár Emma és Vörös Erzsi vallásos 
költeményeket szavaltak. Az iskolásgyerme
kek két karénekkel működtek közre. Az 
estély offertóriumából 22.146 kor. folyt be
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részben az iskolai könyvtárra, részben a 
dunántúli Lutlier-Szövetség sajtóalapja ja
vára

Vallásos estély Külsővaton. 1923 dec. 
18. Műsor: 1. Közének 113. 1. v. 2. 0  tári 
ima. 3. 114. sz. ádventi ének-szóló. Éne
kelte Kiss V. Hegedűvel kísérte Szarka F. 
ipariak, old. tanító. 4. Magyarországhoz. 
Szavalta, Hajba F. 5 Egri nőknek unokái. 
Duett. Énekelte Kovács M. és Szűcs L. 
Hegedűvel kísérte Szarka F. iparisk. tanító. 
6. Eredj, ha tudsz. Szavalta Szarka F. ta
nító. 7. Karének a 115 sz. ádventi ének, 
Balogh I. helybeli tanító vezetésével. 8. 
Egyházi beszéd. Tartotta Gaál I pápai s. 
lelkész. 9. Karének: Kárpát felől felhők 
jönnek. 10. A balzsam. Máday Gy.-tól. 
Szavalta Kiss V. 11. Karének. Ima a hazá
ért. 12. A nővér. lncz.édy Lászlótól. Sza
valta Szarka F tanító. 13. Záróima. 14. 
Közének 113. 6. v. Offertórium 14.648 K

Szentgotthárd. A karácsony ünnepei 
alkalmából külömböző egyházi célokra ada
koztak : Ernszt Samuné 70 000, Kósik Pé
ter 50.000 (o. é.), Orbán Ferenc 25.000, 
Sz. K. 25.000, özv. Pável Jánosné 21.700, 
Kaply Elemérné, Magyary Adolfná, Braun 
Károly, Kurc Ferencné, Kollár Elek, Krá- 
nyec György, Krispenz András, Reiber K., 
Dremmel Antalné, Lex Imre, Lang Gyula, 
ifj. Neubauer Ferenc, Steiner Gusztáv, Stei
ner János, özv. Szuiczer Jánosné, Kiss G , 
Zrim Ádám, Luthár Lajosné 10—10 ezer, 
Scháberl János 15 000, Jakoby Vilmos, ifj. 
L. L., Altner Györgyné 5—5, Hitzl Rudolí- 
né, Bánfi Julia 10—10 ezer, Putz. Irma, 
Kóczán Ferencné 3—3 ezer, Kósik Péterné 
20.000 (o. é ), Kurz Samu 3000, Lang Te
réz, Gáspár Ferencné, Vádi János, Horváth 
Károly 5—5 ezer, Garab Béla, Bölecz Á., 
Gergár Sándorné 2—2 ezer, Kerécz János
né 6 ezer, Löffler Mátyás 15 erer, Lang 
Károlyné 20 ezer, Berke Elek 3 ezer, Ko
vács Róza 6 ezer, Skerlák János 2 ezer, 
Sípos Sándorné 20 ezer, Zsiskó Lajos, 
Csurmann Mihály, Zsilavecz István, Hor
váth József, Fuchs Károly, Horváth Lajos 
5—5 ezer, Malasics Kálmán 35 ezer, Ná- 
dassy Kálmán, Stángl József 7—7 ezer, 
Klein Ferenc, Vakarcs Kálmán, Somogyi 
Ferenc 2—2 ezer, Németh József 4 ezer, 
Németh Teréz 500, Kogelinann Samu3000 K, 
Czipoít Ilona süteményeket, Lang Károlyné 
husnemüt, Czipott Gezáné lisztet, Kocziha 
Endre Írószereket.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
A diakónia és belmisszió kontinen

tális szövetsége szeptember hónapban 
tartotta első évi konferenciáját Wittenberg- 
ben. Raffay püspökünk indítványára elha
tározták, hogy minden templomban évente 
megünneplik a „testvéri szeretet vasár
napját.“

Posenban (Lengyelország) a melhodis- 
ták működését a hatóság betiltotta.

A Japán földrengés alkalmával a brit 
és külföldi Biblia-Társulat nyomdája telje
sen elpusztult.

A biblia egészében vagy részben két
száztizenhét afrikai nyelvre van lefordítva. 
Ebből százhatvannégy a brit és külföldi 
Biblia-Társulat kiadása.

A legújabb megbízható statisztika sze
rint a világon 15,000 000 zsidó él. A leg
több zsidó lakik Nzw-Yorkban (1,643.000), 
utána következnek Varsó (3C9.000) és Bécs 
(300.000).

A „Nemzetközi B ará tság  Világszö
vetsége“ november 13—15 tartotta gyűlé
sét Philadelphiában (Amerika). A gyűlésen 
körülbelül 500 kiküldött vett részt. Nagy 
figyelmet keltett Soderblon érsek előadása 
az európai állapotokról. Kina és Japán 
megbízottai ismertették, hogy milyen visz- 
szatetszést szül a keleti népeknél a keresz
tyén nemzeteknek egymással való háborús
kodása, ami ellentétben áll annak tanításá
val, akit Uruknak és Méterüknek tartanak. 
A hazánkon elkövetett jogtalanságnak is 
akadt szószólója.

A reimsi új protestáns templom egyik 
színes ablaka a reformáció hőseit örökíti 
m eg; jellemző, hogy Luther Márton alakja 
hiányzik, pedig Franciaországban már 1524- 
ben voltak a reformációnak hívei, amikor 
Kálvin János még csak tizenöt éves volt. 
A templom felszentelésén evangélikus pa
pok is részt vettek.

Ú J D O N S Á G OK .
Egyetemi képesítést követelnek a 

tanítok . A Magyarországi Tanítók Orszá
gos Szövetsége legutóbbi ülésén követelte, 
hogy a tanítók középiskolai érettségi után 
egyetemi képesítést nyerjenek.

Tízezer tisztviselőt kelt állítólag B) 
listára helyezni. A tisztviselők körében 
mozgalom indult meg, hogy elsősorban a 
képesítéssel nem bírókat bocsássák el.

A földadó fejében fizetendő búza 
értékének újabb m egállapítása. A pénz
ügyminiszter rende’etet adott ki, mely sze
rint 1924 január 1-étöl március 31-ig a 
földadóban fizetendő búzát kilogrammon
ként 1000 koronával lehet megváltani.

A vásári és piaci helypénzeket a ke
reskedelmi miniszter rendelete szerint ezen
túl buzavalutában állapítják meg, illetve a 
buzaadónál alapul vett búzaár alapján év- 
negyedenkint újból megállapítják.

Január elsejétől újból drágult a posta. 
A kereskedelmi miniszter a posta-, táviró- 
és távbeszélő díjszabást 1924. évi január 
1-étő! fölemelte, k i  emelés a posta sze
mélyi és dologi kiadásainak megnövekedése 
és a korona vásárlóerejének csökkenése 
folytán vált szükségessé. Az uj tarifa főbb 
tételei a következők: Levél 20 grammig 
helyben 300 K, vidékre 500 K. Levelezőlap 
helyben 200 K, vidékre 3Ó0 K. Nyomtatvány 
10 grammig 50 K, ezen a súlyon felül 50 
grainonként 100 K. Ausztriába, Csehszlo
vákiába, Lengyelországba, Németországba, 
Olaszországba és Romániába levél 1000 K, 
levelezőlap 600 K, egyébb külföldre levél 
1400 K, levelezőlap 800 K. Az ajánlási díj 
helyben 300 K, vidékre 500 K, külföldre 
1400 K. A postautalvány dija belföldre 
100.000 K-ig 1000 K. A küldhető összeg 
maximuma 5,000.000 K.

llerczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Üj Idők-nek újévi számában kezdetét veszi Erdős 
Renée új, érdekes regénye, a Borsóhercegnő. Közli 
ezenkívül a lap Herczeg Ferenc drámai jelenetét, a 
Két ember-t, Bónyi Adorján Doboei Pécsi Mária és 
W . W. Jacobs elbeszéléseit, Ernőd Tamás Nadányi 
Zoltán verseit, Porkoláb István cikkét, számos mű
vészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzoneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 15.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal, Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 16.

Fiatal úri leányok egyetlen képes lapja a MA
GYAR LÁNYOK. Minden száma kedves és kellemes 
szórakoztató olvasmány. Előfizetési ára negyedévre 
8000 korona aki 1924 január-m árcius negyedre díj
talanul megkapja a rendkívül tartalmas karácsonyi 
számot melyből mindenkimegtanulhatja, hogy lehet

házilag ruhát varrni, kalapot csinálni. Kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Az Én Újságom a legkitűnőbb magyar gyermek' 
újság mindig örömet és vidámságot visz n gyermek- 
szobába. Előfizetési ára negyedévre 6000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra iügyen küld a kiadó- 
hivatal Budapest VI., Andrássy út 1Ö.

Felelős Kiértesítő és klsdó: CZIPOTT HÍZ* 
Bxe&tgotfftárd, Yasvánnoífyfl, 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁK0I.Y. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

I t o r o n y ó r á r a t  r é s z i t
iS án d o r Ferenc utóda

K ö r m e n d .  1-12
Alapítva: 1886. Telefon 9.

Keresek 14 éven felüli leányt, ki két
tagú fiatal családnál a háztartási teendők 
elvégzésénél segédkeznék, illetve elvégzé
sét vállalná Aki biztos, nyugodt megélhe
tést óhajt, feltételei közlése mellett Írjon 
„Községi főjegyző Felsőszentmárton, u. p. 
Lakocsa“ címre 1—2

Egy 16-os Lankaszter (Fa. Ka- 
letzky) 800 .000  koronáért eladó. 
Érdeklődni lehet: Selyemszalag
gyár, Szentgotthárd. 1—4

Egy úri család keres 2 még nem 
tanköteles fiú gyermek mellé intelli
gens (25—35 év körüli) nevelönőt. 
Akik a gyermekekkel foglalkozni sze
retnek, a szülők távollétében lelkiis
meretes gondosággal vigyázni képe
sek rájuk, a nyári évszakban a csa
láddal olaszországi birtokára is haj
landók elmenni a gyermekekkel: je
lentkezzenek a Harangszó kiadóhiva
talánál (300 koronás bélyeg melléke
lendő). Ajánló levéllel bírók előny
ben 1—4

P I A C .
Január 3. Zürich: Budapest 0.0305. 

Deviza: Dollár 21.300, Dinár 239, Osztrák 
kor. 03000, Szokol 620’—, Lei 115-—, Frank 
1105, Márka O'OOOOO.O — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 8.000, disznóhus 9.600, borjúhús 
9.000, zsir 17.000. — Gabonaárak: Búza 
103.835, rozs 81.500, árpa 81.000, zab 94.000, 
tengeri 81.000, korpa 49.250.

Nyomstoít Weülseh Bél« viliamüxsmfi könyvnyomdájában SseatgottMrdon
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Alapított«
K A P I B É L A

1 8 1 0 -b e n .

Laptulajdonos:
i  Danántóll LntDer-Szövetsiu.
i s  OrszágoR Lother-SzÖTet- 

■ég hivatal»« lapja.

Kéziratok, előfizetési dljA 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatal inak 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők, 

előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjeleni!: minden vasárnap.

dierkeeztőkladó hl ra tal
»ZENTQOTTHÄRU,

Vaa vármegye. $

I  „HAKANtJNZO“ 
előflaetéal ára: 

negyedérre 5000 korona. 
Megszállt területre 0000 K. 
Lather-Haövetégl tagoknak 

10°/v-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész érre 1 dollár, 
ggyes izém ára 4M korosa.

A lélek az, a m i m ege leven ít, 
a test n e m  h a szn á l s e m m it.

A .Harangiad* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híreink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Nélkülözhetetlen.
A sóról tud juk : kitűnő fűszer, 

óvószer, gyógyszer. ízletessé teszi 
az ételt, megöli benne az enyészet 
csiráit, útját állja sok-sok betegség
nek. A só a leghasznosabb, a leg
szükségesebb, a legnélkülözhetet
lenebb fűszer.

A sóéhoz hasonló elhivatása van 
minden időben, a Krisztus evangé- 
liomával telitett, a szó legnemesebb 
értelmében vett talpig keresztyén 
embernek. Ez is egyfelől arra hi- 
vattatott el, hogy izt, jóravalóságot 
adjon a körülötte lévő embertársai
nak, másfelől pedig, hogy e világ 
fiainak erkölcsi romlását megaka
dályozza. A Krisztus evangéliomá- 
val telített keresztyén embernek 
erre a kettős elhivatására egyházi 
és nemzeti szempontból soha na
gyobb szükség nem volt, mint nap
jainkban, amikor az emberek légi
ója vakon rohan a teljes erkölcsi 
megsemmisülés, a végromlás felé.

Amikor a különböző néven ne
vezendő bűnök úgy elszaporodtak, 
úgy elhalalmaskodtak, hogy bor
zalom csak rájuk gondolni is.

Amikor eszeveszett ficánkol ássál 
gurulunk nap-nap után a lejtőn 
mindjobban lefelé, mélyebbre és 
mélyebbre.

Ezt látva azért, azoknak, akik 
nemcsak szájjal, de szívvel is az 
Úr hívei, meg kell hallaniok végre 
az Üdvözítő szavát: Ti vagytok e 
földnek sa v a i!

Igen, a talpig keresztyéneknek 
kötelességük, hogy a romlásnak 
elejét vegyék. Mert ha ők is egy
kedvűen tovább nézik a romlottság 
terjedését, akkor olyanná lesznek, 
mint a só, mely megizetlenül.

Már pedig amily nélkülözhetetlen 
és értékes a jó só, olyan semmire- 
Való és értéktelen az izetlen, a

romlott só. A szemétnél is rosz- 
szabb 1

Ami a jó só a háztartásban, 
ugyanaz az evangéliommal telített, 
talpig keresztyén ember az embe
rek társaságában; az egyház és 
haza újjáépítésének szolgálatában.

Nélkülözhetetlen !

Amit a tegnap
hagyott a mára.

Ősrégi m aradványok a jelenkor tár
sadalm i és vallási életében.
Irta: Kiss Jenő egyetemi tanár.

. . .  Örök egyforma az emberi 
term észet! Az Alföldön Szeged 
körül végzett ásatások a többek 
közt egy kőkorszakbeli ember csont
vázát hozták a felszínre. A csontváz 
koponyájába egy kőfejsze volt bele
rontva. A több ezer éves névtelen 
ellenséges támadás folytán erősza
kos halált halt. A világháborúban 
az egyik harcteret járt haditudósító 
emlékezik meg az állandó tűzharc 
miatt el nem temetett halottakról, 
melyekből néhány hónap alatt a 
csupasz csontváz maradt csak. 
Egyiknek fejében gránátszilánk. 
Ha nem tudnám, mondja, hogy 
néhány hónappal ezelőtt még érző, 
melegen dobogó szíve volt e csont
vázaknak, nyugodtan tekinthettem 
volna őket holmi ásatag régi ma
radványoknak. Húszezer év közben 
de a csontvázak közt csak az a 
különbség, hogy az egyik fejében 
kőfejsze, a másikban a kultúra 
vívmánya a gránát szilánk. Egy 
másik példa. A soproni múzeumban 
az őskori régiségek közt szemembe 
ötlött az egyik üvegszekrényben 
látható kézfej, a szárcsonttal együtt; 
a csont vége már szilánjíos, töre-

A keresztyén csaláüófc legkedveltebb lapja: a Harangszó.
---------

dezett, de a csuklyón ott a kar
perec és az ujjakon a gyűrű. A 
magyarázó felirat egy történelem 
előtti női szépség maradványaként 
jelzi a kézfejet. Alig pár lépéssel 
odébb a napsugaras délutáni kor
zón ott szikrázott a gyémánt buton, 
a brilliáns gyűrű a sétáló közön
ségen. Alig száz lépés térbeli tá
volság, nem sokkal kevesebb mint
20.000 év időbeli távolság s a kü
lönbség csak a z : itt csontváz kézen, 
ott meleg, mosolygó, élő embereken 
ugyanaz az ékszer. Őrlődhetett az 
élet az idő örök malmában, lepereg
hettek, eltűnhettek évszázadok, év
ezredek a múltba, — az emberi 
természet alapvonásai ugyanazok 
maradtak.

A tegnap az Örökkévalóság órá
ján elmúlt évezredek az emberi 
számítás szerint beleérnek, bele
nyúlnak a jelenbe s lépten-nyomon 
figyelmeztetik az embert hagyo
mányaikra, örökségeikre, amelyek 
hozzá tartoznak a ma emberének 
életéhez s amelyeket figyelmen 
kívül hagyni, meglétüket tagadni, 
jelentőségüket lekicsinyelni élet- 
tartalmunk csorbítása nélkül nem 
lehet. Aki a múltról nem akqr 
tudni, a tegnapot sutba dobja, csak 
a mának él s a holnapra tervez, 
arra nézvo életének 2ls része meg
oldatlan rejtély. Figyelő szemmel 
sorra rábukkanhatunk a jelent a 
múlthoz fűző szálakra. A tegnap 
embere épugy szeretett, gyűlölt, 
fáradt, küzködött, mint a máé. 
A materiális élet fenntartása lénye
gileg az volt évezredekkel ezelőtt is. 
De különös figyelmet érdemel az 
a körülmény, hogy a társadalmi, 
vallási élet megnyilvánulásai közt 
is találunk sok olyant, amely több 
ezer éves múltra tekinthet vissza, 
s az emberiség őskorából szárma
zik. Amikor az élénk képzelőtehet-
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ségti és éles érzékű természeti 
ember a természet életének előtte 
>*neg nem értett, de azonnal észre
vett megnyilvánulásait titokzatos, 
nem látható, csak hatásukból ta
pasztalható lények működésének 
tulajdonítja. A természet titokzatos 
élete, amint az a zöldelő fában, 
csobogó patakban, forrásban, az 
állandóságot hirdető hatalmas kő
tömbben, égzengésben, viharzugás- 
ban nyilvánul, népesítette be a 
primitív ember gondolatvilágát ti
tokzatos lények sokaságával, ter
mékenyítették meg fantáziáját a 
természet életét létrehozó s szabá
lyozó szellemek sokaságában való 
hittel. Több körülmény arra enged 
következtetni, hogy itt nem kezdet
leges fejlődési fokot látunk magunk 
előtt, hanem már visszafejlődést, 
súlyedést. Egyre erősebb lesz a 
valószinősége a bibliai felfogásnak, 
amely szerint kezdetben az Istennel 
való gyermeki közösség jellemezte 
az embernek a felsőbb szellemi 
hatalomhoz való viszonyát és csak 
Isten akaratának tudatos megsze
gése eredményezte a jó viszony 
megszakadásával azt, hogy az em
ber lelkét félelem tölté el és a 
félelem, mint azt saját gyermek
korunk tapasztalatából tudjuk, a 
legnagyobb, legvadabb fantáziával 
bir s a mozgó falevében, az im
bolygó árnyékban is veszedelmet 
ellenséget keres és lát.

Az összefüggés szálai kelet felé 
vezetnek. Nem hiába keresi itt a 
bibliai hagyomány az éden kertjét.

A jeruzsálemi templomban.
— A Krisztus-legendákból. — •

2) Lagerlöf Z. után: Kiss Samu.
Amint a fiúcska a rengeteg kürtöt 

megpillantotta, csodálkozással állt 
meg előtte:

— Mi ez ? — kérdezte.
— Ez az a nagy kürt, melyet úgy 

hívnak, hogy »a világ Urának szava«, 
— felelt az édesanya. Ezzel hívta 
össze Mózes Izrael fiait, mikor a pusz
tában szétszóródtak. Azóta senkinek 
sem sikerült csak egyetlen hangot is 
kicsalni belőle. Aki képes lesz reá, 
az a föld összes népeinek urává 
válik.

Megmosolyogta a régi mesét; a 
kis gyermek pedig állva maradt a 
nagy kürt előtt, míg az anyja el nem 
hivta onnan. Mindabból, amit a tem
plomban látott, ez a kürt volt az, 
ami legjobban megtetszett neki. Szí-

Az emberiség bölcsője itt van. 
Erre felé követjük mi is a fonalat 
és pedig a sémi népek vallási kul
tusz szokásainak közvetítésével, 
mint amelyeket viszonylag legjob
ban ismerünk s ezért leginkább 
van meg a lehetősége annak, hogy 
segítségükkel sok a jelenben meg
levő, eredetét nem igen ismert 
szokásnak kultúránk sőt vallási 
gondolkozásunk szerves részét al
kotó felfogásnak származását meg
állapíthatjuk.

A primitív viszonyok közt élő 
természet fia minden bokorban, 
minden fa mögött egy-egy titokza
tos lényt sejt; kőnek, fának, for
rásnak, művelt, műveletlen földnek 
egyaránt meg van a maga szelleme, 
mint eredeti tulajdonos, aki rossz 
indulattal figyeli az em ber szorgos
kodását, mivel az ő területébe való 
betörésnek, az ő hatáskörébe való 
beavatkozásnak tekinti azt. Az 
ismeretlenség, szokatlanság, új dol
goknak a meglevő képzetekhez 
nem társítható jellege eredményezte 
ezt a primitiv emberben.

Az ezen korból ránk maradt 
több esetben nehezen érthető szo
kások száma nem csekély. Szinte 
kiírthatatlanul öröklődtek át nem- 
zedékről-nemzedékre. E területen 
sem nemzeti, sem vallási határokról 
nem lehet szó. Találkozunk velük 
az egy Istent hivő zsidóságnál; az 
ó-szövetségből is különbzző dae- 
monok ismerősek; noha ellenük 
az ó-szöv. törvény, főként Mózes 
V-ik könyve s próféták élesen

vesen időzött volna még ott, hogy 
hosszan és jól megnézze.

Amint mentek, nem messze nagy, 
széles templomudvarra értek. Itt mély 
és széles szakadék tátongott, úgy 
ahogyan ősidőktől fogva megmaradt. 
Salamon király nem tölttette be a ha- 
sadékot, mikor a templomot építtette. 
Hidat sem veretett reá, rácsot sem 
emeltetett a szédítő mélység elé. E 
helyett a szakadék fölé több öl hosz- 
szuságu élesre fent acélpengét huza- 
tott, az élével fölfelé. Az évek vég
telensége és tengernyi változás után 
is ott volt még a penge a mélység 
fölött. De már majdnem egészen el
rozsdásodott s a végeinél nem volt 
elég biztosan megerősítve, hanem 
reszketett és himbálódzott, ha valaki 
súlyos léptekkel ment végig a tem
plomudvaron.

Mikor az édesanya gyermekét ke
rülő utón elvezette a szakadék mel
lett, ez azt kérdezte tő le :

állást foglalnak. Találkozunk velük 
az új-szövetségben, az ördöngősök- 
n é l; nevük légió, mert nem elkülö
nült egyének, hanem a faj a fő. 
Megtaláljuk őket az arabtörzsek 
felfogásában a különböző dzsinek- 
ben. Az arab e tekintetben külö
nösen babonás. A magasabb fokú 
izlam átvétele dacára is vallási 
élete szinte kimerül e dzsinekkel 
folytatott harcban, kik majd látha
tatlanok, majd állat formában jelen
nek meg s okoznak veszedelmet. 
De megtaláljuk őket a mi korunk
ban is gonosz szellemekben, haza
járó lelkekben stb. való hit formá
jában.

A közbeeső óriási fejlődés dacára 
is megmaradt s pedig úgylátszik 
kiirthatatlanul meglevő babonás 
szokásokban; nem véletlenül hasz
náltak e szót: babonás. Amit ez 
alatt napjainkban értünk, az fejlő
déstörténeti szempontból e régi 
korra visszanyúló eredeti vallási 
felfogás, melyeket több esetben 
egész a polydaemonismusig kísér
hetünk el. Már itt jegyezhetjük meg 
azt a figyelemreméltó jelenséget, 
hogy a vallástól elfordult ember, 
bármilyen felvilágosultnak tartja is 
magát s gúnyolódjék a vallás szent 
mysztériumai felett, szinte kivétel 
nélkül áldozata a babonának. Amint
hogy ez könnyen érthető. Akinek 
nem kell a vallás tiszta vize, az 
élet forrása, az, mert innia kell, 
iszik a zavaros pocsolyából, mely 
megzavarja értelmét s beteggé te
szi lelkét. — Kisebb mértékben a

1924. január 13.

— Miféle hid ez ?
— Salamon király csináltatta ezt, 

— válaszolt az édesanya s a »Para
dicsom hídjának« nevezzük. Ha e fö
lött a szakadék fölött ezen a reszkető 
hídon át tudsz menni, melynek éle 
vékonyabb a napsugárnál, biztos le
hetsz benne, hogy a paradicsomba 
jutsz.

Mosolygott és tovább sietett; de 
a fiúcska állva maradt s a keskeny, 
remegő acélpengét nézte, míg az édes
anyja el nem hivta.

Engedelmeskedett, de fölsóhajtott, 
amiért ezt a két csodás dolgot nem 
előbb mutatták neki, hogy elég ideje 
lett volna azokat jól megfigyelni.

Feltartóztatás nélkül mentek most 
már, míg a nagy főbejárót ötszörös 
oszlopsoraival el nem érték. Itt az 
egyik sarokban közös talapzaton két 
fekete márványoszlop állott, oly kö
zel egymáshoz, hogy alig lehetett kö
zöttük csak egy szalmaszálat is át-
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babonás szokások megléte szinte 
általános. Szinte minden mester
ségnek, iparnak, foglalkozásnak 
megvan a maga babonája, amivel 
érdemes volna külön foglalkozni.

Mivel a szellemek a primitív 
felfogás szerint a földnek, helynek 
tulajdonosai, új föld megmunkálás
nál, építkezésnél az ő területükre 
való betörésről van szó, ezért ki 
kell őket engesztelni, hogy ne árt
sanak az embernek. Minden ilyen 
munka tehát áldozattal van össze
kötve a daemonok számára. A nép 
hitében mind a mai napig. Az Al- 
földön ismerős mondás az, hogy 
nincs építés áldozat nélkül. Mielőtt 
tető alá hozzák az új házat, — is
merjük mind e szokást, — cifra 
papir szalagokkal, kendőkkel fel
díszített fácskát, legtöbb" esetben 
fenyőfácskát állítanak az épületre. 
Íme a régi építési áldozat marad
ványai. Több esetben az építés 
előtt az illető helynek tömjénnel 
etc. való kifüstöléséről is hallunk. 
A daemon a néphit szerint azért 
nem távozik el, csak haragja szű
nik meg. A kész házban is tartóz
kodik, mint házi szellem. A jó 
viszonyt vele is jó fenntartani. 
Valószínűleg iü könyvelhetjük el 
a Burg fehér asszonyát, várak, 
kastélyok kísérleteit is. Dickensnek 
kedves elbeszéléseit a házi szellem
ről szintén ismerjük. (Pl. „akinek 
tücsök szól a tűzhelyén“, „kará
csonyi elbeszélés“.) A házi szellem 
különösen a küszöbön tartózkodik. 
Ezért a filiszteusok soha sem léptek

dugni. Magasak voltak és fensége
sek, a gazdagon díszített oszlopfőket 
különleges formájú állatfejek vették 
körül. De egy hüvelyknyi szélességű 
hely nem volt a szép oszlopokon tö
rés és karcolás nélkül; oly sérültek 
és elhasználtak voltak, mint semmi 
egyéb a templomban. Még a föld is 
fényesre surlódott körülöttük s egy 
darabon ki volt vájva a sok láb
nyomtól.

Ismét megállította a gyermek édes
anyját s azt kérdezte tőle:

— Micsoda oszlopok ezek?
— Ezek azok az oszlopok, miket 

Ábrabám atyánk a távoli Ka'deából 
hozatott Palesztinába s az »Igazsá
gosság kapujának« nevezett. Aki kö
zöttük át tud bújni, az Isten előtt 
igaz és sohasem követett el bűnt.

A gyermek állva maradt s tágra 
nyitott szemmel nézte az oszlopokat.

— Csak nem akarod megpróbálni 
átbújni rajtuk? — mondta az édes-

Dagon templomának, valószínűleg 
saját házaiknak se — a küszöbére, 
nehogy megsértsék. Tán a magyar 
„nem léped át küszöbömet“ mutalis 
mutandis ide tartozik. Az ajtónak 
vérrel, mint palliativ, védőszerrel 
való bekenése, ami az araboknál 
általános. Emlékeztet ez Mózes II. 
könyvének elbeszélésére: Az egyip
tomi zsidók, hogy a 10-ik csapást 
kikerüljék s a halál angyala az ő 
házaikba ne menjen be, a páska- 
bárány vérével kenték be az ajtó
félfát. Egyéb védő, szerencséthozó 
tárgyakról mi is tudunk. Szegekből 
kereszt alakú jelvény beverve a 
küszöbbe, talált patkó befelé for
dítva ; őrt. zsidó családoknál a tóra 
ládácska elhelyezése a bejáratnál 
tán szintén így érthető meg.

A nép körében még megtalálható 
boszorkányhit szálai is a daemon- 
hit körébe vezetnek. Valamint a 
varázslásé. A mágiának, mantiká- 
nak célja egyrész, hogy a daemoni 
erőket az ember szolgálatába állítsa, 
másfelől, hogy az ellenséges termé
szetfeletti lényeket, ill. azok táma
dását elhárítsa. Ezt vélték legalább. 
Vannak emberek, különösen asszo
nyok, akik értenek a gonosz szel
lemek felidézéséhez, kárttevő erejük 
szabályozásához. Ezek a szellem
idézők, varázslók. Primitív népeknél 
napjainkban is minden törzsnek 
megvan a maga hivatalos varázs
lója. A néphit napjainkban is va
rázslás következményének tartja, 
ha a tehén nem ád tejet, ha nem 
eszik a legelőn, nem iszik a csorda

anya s nevetett. Látod, mennyire ki
tiporták a földet köröskörül azok, 
akik kísérletet tettek, hogy a szűk 
nyíláson átjussanak. De siess I Mert 
már hallom az érckapuk dörgését, 
miknek a 30 templomszolga nekifeszí
tette vállát, hogy megmozdítsák.

Egész éjszakán át ébren feküdt a 
fiúcska a sátorban s fölcsigázott kép
zeletében mindig az »Igazságosság 
kapuját«, a »Paradicsom hidját« és 
a »Világ Urának szavát« látta maga 
előtt. Ilyen csodálatos dolgokról soha
sem hallott annak előtte. Csak nem 
tudta kiverni a fejéből.

Másnap reggel éppen így volt. 
Nem tudott másra gondolni. Ezen a 
reggelen akartak hazaindulni. A szü
lőknek sok dolguk volt, míg a sátort 
szétszedték és egy nagy tevére föl
rakták s mindennel rendbe jöttek. 
Nem egyedül utaztak, hanem a ro
konok és szomszédok társaságában; 
s mivel így sokan készültek az uta-

kutnál. Betegség emberen, állaton 
szintén varázslás következménye, 
gonosz szellem munkája, amit go
nosz emberek idéznek fel; külö
nösen a lázbetegség, önkívületi 
állapot, agybaj. Volt idő, amikor 
különösen öreg asszonyokat szel
lemidéző, boszorkány gyanú alá 
fogva, megégettek. A középkor 
boszorkányperei elhúzódnak egé
szen a 18. sz.-ig. A 30 éves hábo
rúban még Németországban napi
renden voltak. Nem kis nemzeti 
büszkeséggel tölthet el bennünk, ha 
arra gondolunk, hogy nálunk már 
évszázadokkal korábban Kálmán 
király (XII. sz. elején) kimondta: 
a boszorkányokról, akik nincsenek, 
szó se essék többé. — A néphit 
különösen a szemnek tulajdonít 
daemoni erőt. A szemmel verés 
szólásmód általános. Közbevetőleg 
jegyezhetem meg, ha daemoni erő
nek tulajdonítják is, de tény, hogy 
a szemnek erős hatása lehet másra. 
Ha valakire erősen nézünk, feltekint 
ránk, sokszor az alvásból is fel
ébred. A hypnotizálás is így érthető 
meg. A szemből kisugárzó erőt az 
állat sem viseli el. Állatkertekben 
gyakorolhattuk, hogy a vadak még 
az állatok királyát sem véve ki, 
nem állják ki a szembenézést. Nap
jainkban is általános szokás, hogy 
különösen erős npzésü ember elől 
elfödjük a gyermek arcát. (Keresz
telők alkalmával rendesen azért 
nyugtalan a gyermek, mert sok 
idegen szem tekintett rá.) Szenes 
vízzel szokták falu helyen ilyen

zásra, a csomagolás természetesen 
csak lassan haladt.

A kis gyermek nem segített a mun
kánál, hanem a nagy sürgés-forgás 
közben csendesen üldögélt s arra a 
három csodás dologra gondolt.

Egyszerre csak eszébe jutott, hogy 
még van ideje a templomba menni 
s mégegyszer megnézni azokat. Még 
sok csomagolni való volt; bizonyára 
vissza is jöhetne a templomból az 
indulás előtt.

Elsietett anélkül, hogy valakinek 
szólt volna, hova megy. Azt hitte, 
nem szükséges. Hiszen nemsokára 
ismét itt lesz.

Nem sok időbe került, oda ért a 
templomhoz s belépett az oszlopcsar
nokba, ahol a két fekete oszlop volt 
felállítva.

Mikor megpillantotta azokat, sze
mei az örömtől ragyogni kezdtek. 
Leült melléjük a földre s merően bá
mult fel reájuk. Ha arra gondolt,
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kövek. Itt vannak az amulettek, 
talizmánok a legkülönbözőbb for
mában, amelyek szintén bajtól, 
veszedelemtől akarják megóvni tu
lajdonosaikat. Primitív népeknél 
úgy tűnnek fel, mint a bizonyos 
betegséget, veszedelmet hozó dae- 
monnak felajánlott áldozat. Régi 
ásatások emlékei közt találunk 
ilyeneket. De nem kell messzebb 
mennünk. Sámuel első könyvében 
olvassuk a 6-ik fejezetben, hogy a 
filiszteusok, amikor az Urnák ládája 
hozzájuk került s egérveszedelem, 
valamint kelevényes kiütések lep
ték el őket: arany egereket s arany 
daganatokat készítettek áldozatul
— az Úr ládája istenének. Különö
sen csodatevő erejükről elhíresztelt 
fürdőhelyeken (Lourdes) bucsujáró 
helyeken (Máriacell), tenger mellett 
épült fogadalmi kápolnákban (Ter- 
zato, Fiume mellett) találkozunk a 
legkülönbözőbb ilyen felajánlott 
adományokkal, amelyeket az illető, 
bajból megszabadulása emlékére 
hozott és adott.

A naiv felfogás szerint gonosz 
szellem idézi elő az ásítást, tiisz- 
szentést. Nálunk már illendőségi 
szokássá lett a-száj befogása ásí
táskor, de a pusztai arabnál, ki 
még ha egyedül van is, megteszi 
ezt, — csak úgy érthető, hogy a 
gonosz szellem ellen óvóintézkedés. 
A tüsszentéskor mondani szokott
— újabban már nem — „egészsé
gére válljék“ kívánság is ide vezet, 
különösen a németben még jobban 
érthető formájában „Helf Gott“ t. i. 
a gonosz szellem ellen, ha mindjárt 
e szokás ezen jelentése már elho
mályosodott is. Napjainkban már 
igen sok a tisztességnek és udva
riasságnak dolga, ami eredetileg

vallási jellegű volt.
Egyes állatokban különös elő- 

szeretettef tanyáznak a daemonok. 
Az arabok szerint daemoni állat 
a kígyó, macska, róka, nyúl, holló, 
bagoly. Egyes állatokat a mi kö
rünkben is a nép daemoniaknak 
tekint s vagy tiszteletben részesíti, 
vagy üldözi őket. A különböző 
primitív vallási fokon élő népeknél 
található szent állatok, eredetileg 
ilyen daemoni ill. isteneknek szen
telt állatok. Magasabb fokon tisz
tátalanná lesznek. Izráel vallásában 
felsorolt számos tisztátalan állatról 
ki lehet mutatni, hogy alacsonyabb 
vallási fokon álló szomszéd népek
nél szent állatok voltak. A kígyónak 
daemoni jellege még a genezisben 
is látható. Még a disznó is, amely 
különös értelemben véve volt tisz
tátalan Izráelben, szent volt a szom
szédos syr népnél. Az különben 
szintén figyelmet érdemel, hogy 
ami alacsonyabb vallási fokon szent 
és ezért a közhasználatból kivett, 
a felsőbb fokon tisztátalan s ezért 
van kivéve a közhasználatból. Szent 
állatok evése époly kevéssé meg
engedett, mint tisztátalané. A mai 
néphit szerint is, ha nyúl fut át az 
utazó ember előtt, az szerencsét
lenséget jelent. A kúvik szó halált, 
a szarkacsörgés vendéget. Egy 
lepkefajt boszorkánypilléneksnevez 
a néphit. Ott van a denevér. Ere
detileg vérszopó daemonnak tekin
tették. Nesztelen esti röpködése, 
visszataszító formája miatt. Ezért 
ha megfogják, kapura szegezik 
még ma is. Több helyen a bag
lyot is.

E primitív vallási felfogásra ve
zethető vissza az álomfejtés és 
magyarázás, amely szinte külön
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esetben a gyermeket megmosni. 
Egy újabb term, tudományi köz
lönyben olvastam, hogy a szenes 
víznek tényleg van valami ideg
erősítő hatása, amely az idegizgató 
tekintet hatását ellensúlyozza. íme 
itt találkozik a babona studom ányi 

A gonosz tekintet elől tehát 
óvakodni kell és pedig főként az 
első gonosz sőt idegen pillantástól. 
A fő az, hogy az idegen ember 
első pillantása ne essék az arcra, 
hanem valami neutrális részre. Ezért 
a régi kor, a jelen idő primitív 
népei csillogó tárgyakat akasztottak 
magukra, zörgőket, csengőket, hogy 
az idegen tekintetét magukra von
ják. íme itt vagyunk az ékszerek
nél, amuletteknél. Eredetileg nem 
csak a nők hordtak ékszereket, 
hanem férfiak is. De nőknél mégis 
tágabb szerep jutott nekik, amit a 
drága ékszerek kívánása és a hiú
ság mellett megmagyaráz az a kö
rülmény, hogy a nők arca szépségük 
miatt jobban s előbb volt kitéve 
idegen tekintetnek. Az arab-török 
nők arcának befödése szintén erre 
vezethető vissza. Eredetileg tehát 
az ékszereknek is ez volt a jelen
tése, ha mindjárt ma a szikrázó 
kövü gyűrűnket, brilliáns fülön
függőket már nem ezért viseljük. 
De tény az, hogy ezeknek tulajdon- 
képeni célja az volt, hogy a gonosz, 
idegen tekintetet magukra vonják 
s így azok hatását ellensúlyozzák. 
Bizonyos ékköveknek különösképen 
volt ilyen hatása. Hatásuk erősítése 
céljából ünnepek alkalmából az 
istenek előtt is feltették, hogy az 
istenektől kiáradó erőt magukba 
szívják s így annál biztosabban 
hassanak. A héberek, araboknál a 
drágakövek egyenesen daemoni

hogy aki e két oszlop között keresz
tül tud férkőzni, az Isten előtt igaz 
és soha bűnt nem követett el, akkor 
úgy érezte, hogy ennél csodálatosab
bat még soha nem látott.

Milyen dicső lenne, gondolta, ha 
e két oszlop között át tudna jutni; 
de oly közel állottak azok egymás
hoz, hogy még a kísérlet is lehetet
lennek látszott. így ült ott az oszlo
pok előtt jó egy óráig mozdulatlanul, 
anélkül, bogy tudta volna. Azt hitte, 
csak pár pillanat óta nézi azokat.

Közben összegyűltek a pompás 
oszlopcsarnokban, melyben a gyer
mek ült, a legfőbb tanács bírái, hogy 
a népnek pörös ügyeiben igazságot 
szolgáltassanak. Az egész előcsarnok 
tele volt emberekkel, kik amiatt pa

naszkodtak, hogy a határköveket el
tolták, vagy a nyájból elrabolták s 
hamis jelzéssel látták el a juhokat, 
vagy hogy adósaik nem akarták tar
tozásaikat megfizetni.

A többi közt jött egy gazdag em
ber is, uszályos bíbor-ruhába öltözve 
s egy szegény özvegyet hurcolt a 
törvényszék elé, mert állítólag néhány 
ezüst sekeijével adósa volt. A sze
gény özvegy jajgatott és azt mondta, 
hogy a gazdag jogtalanságot követel 
rajta. Egy ízben már megfizette adós
ságát s most arra akarja kényszerí
teni, hogy mégegyszer fizessen neki; 
de ó arra képtelen. Mert olyan sze
gény, hogyha a birák elmarasztalják 
a fizetésben, kénytelen lenne leányait 
a gazdagnak rabszolgákul eladni.

Aki a birói asztal közepén ült, a 
gazdaghoz fordult s azt mondá neki:

— Meg mersz esküdni arra, hogy 
ez a szegény asszony még nem fi
zette meg neked azt a pénzt?

A gazdag azzal válaszolt:
— Uratn, gazdag vagyok. Miért 

követelném hát pénzemet ezen a sze
gény asszonyon, ha nem volna hozzá 
jogom ? Esküszöm, amilyen igaz, hogy 
az Igazságosság Kapuján senki sem 
tud átbújni, oly igaz az, hogy ez az 
asszony tartozik nekem azzal az ösz- 
szeggel, amelyet követelek.

Mikor a birák ezt az esküt hal
lották, elhitték szavait s kimondták 
az ítéletet, hogy a szegény asszony
nak leányait rabszolgákul át kell 
adnia. (Folytatjuk.)
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tudománnyá lett a nép körében. 
Az álmoskönyvek sok esetben ne
vetséges megállapításai így nyernek 
igazi értelmet.

Megtaláljuk magyar helyen a 
szokást, hogy mielőtt üvegből, ku
lacsból isznak, előbb egy kortyra 
valót a földre loccsantanak. Íme 
a régi italáldozat maradványa. K ü
lönösen kalholikus helyen szokásos 
sirok kivilágítása, szentelt gyertya 
égetése szintén eredeti áldbzatjel- 
legre mutat.

Ezzel jutunk a halottakról való 
felfogáshoz s ezzel kapcsolatban a 
szinte mindenütt egyforma gyászo- 
lási szokásokhoz.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Londoni jelentések szerint a can- 

terburyi érseknek az a kijelentése, 
hogy tanácskozások folynak a keresz
tény egyházak egyesülésére vonatko
zólag, egyházi körökben igen nagy 
érdeklődést keltett. Különös fontossá
got tulajdonítanak azoknak a meg
beszéléseknek, amelyek az anglikán 
egyház képviselője és Mercier bíboros, 
mint a római katholikus egyház kép
viselője közt folynak. Az anglikán 
egyház vezetői szerint az egyesülés 
nem volna tökéletes, ha csak az 
anglikán egyház és az angol noncor- 
forrnisták egyesüléséről volna szó s 
nem szüntetné meg azokat a differen
ciákat, amelyek általában a különböző 
keresztény egyházak közt fennállanak. 
A cél az, hogy egy födél alá hozzák 
mindazokat, akik magukat kereszté
nyeknek nevezik. Ép ezért a mozga
lom számbaveszi a római katolikus 
és a keleti egyház egyesülését is. 
Az anglikán egyház egyik kiváló 
méltóságának kijelentése szerint az 
a körülmény, hogy Mercier bíboros 
is aktív részt vesz a mozgalomban, 
sikert igér. Európa és a világ mai 
zűrzavaros helyzete nem javulhat meg 
addig, amíg a népek egységes keresz
tény szempontból nem igyekeznek 
megoldani a problémákat. Noncor- 
formista körökben ez egyesülési moz
galmat a legnagyobb rokonszenvvel 
kisérik és bár ezidőszerint még sok 
differencia áll fenn az anglikán egy
ház és az angliai szabadegyházak 
között, nemkülönben az anglikán 
egyház és a római katolikus egyház 
közt, az egyesülés lehetőségeit biza
lommal mérlegelik.

Mi egyenlőre minden megjegyzés

nélkül adjuk tovább ezúttal az érdekes 
híradást. Reméljük azonban, hogy a 
legközelebbi alkalommal illetékes egy
házi és világi vezérférfiak nyilatko
zatai révén visszatérhetünk még e 
napjainkat rendkívül jellemző kor
képre.

Hóhulláskor...
Piros álom, Jeher álom — 
Ragyogó a leányálom 
fehérakác viruláskor . .  .

Piros álom, fehér álom — 
Mért halovány minden álom
télidőben, hóhulláskor ? . . . '

•

Régi álom, fakó álom — 
Mért színes az elmúlt álom 
őszült hajjal, téli tájon 
hóhulláskor ? . . .

Porkoláb István.

Ha nincs benned szeretet.
I. Kor. 13.1-3.

Szaoadra m ezduljen meg bár a szifilafömb  
E s  ferduljen Feléd a nagy pilág ne'pe . . .  
S zél] angyalefi nyelőén láfnefii ereoel, 
B egy a Könny üljön fii az ember szemébe — 

tyiába hatalm ad, hiába nagy nered — 
S em m i n agy m égis, §a nincs benned

szeretet.

Kegyen gyerm efi a bölcs belcseségcd mellett, 
Tedd naggyá hazádat..., nemzeted imádjon, 
Váltsa meg bár céred néped szebb jöoejét, 
A m elyért fiadra ezer áldás szálljon — 

Kehetsz n agy  és dicse..., áldozd fel m in 
denned —,

Sem m i ra g y  m égis, ha nincs benned
szeretet.

A dd el házad, földed, eszd szél oagyenedat, 
Bársony, selyem  helyett öltözzél darécba; 
A lázd  meg perig nagyraoágyo lelfied, 
fefiüdj bár élne sírba, Koporsóba — 

K ecelsz K oldus-szegény, hordozhatsz
Keresztet,

Sem m i oagy m égis, ha nincs benned
szeretet 1 

MAGASSY SÁNDOR.

Gyüjtsilnk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Kérelem.
Amennyiben az egyházkerületi ill. 

egyházmegyei gyámintézeti elnökök 
nem intézkedtek máskép, szeretettel 
kérem a helyi gyámintézeti elnököket, 
hogy a német ínség enyhítésére össze
gyűjtött összegeket — idő és költség 
kímélés céljából — egyenesen a ma
gyarhoni e. e. c. gyámintezet központi 
pénztárába, Bendl Henrik pénztáros 
elmére (Budapest IV. Deáktér) elkül
deni szíveskedjenek. Az elszámolást 
persze az egyhm. gyámintézeti elnö
köknek kell beküldeni, ki azt továb
bítja az egyházkerületi ill. egyetemes 
gyámintézeti elnökhöz.

Sopron, 1924. január hó.
Z i e r  m a  n n  L a j o s
egyet, gyámint. e. elnök.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A sok munka.
Jan. 14. II. Mózes 5. n—is. Ugyan van-e 

még ember a világon, aki nem panaszko
dott, *hogy milyen sok a dolga! Azt nem 
árulná el, hogy mennyi a pénze, mennyi a 
bűne, de azt mindenki szívesen tudomására 
hozza bárkinek, hogy milyen sok a dolga. 
Annyira vagyunk, hogy hízelegni lehet vele 
egymásnak s nekünk hízik a hiúságunk, 
ha valaki elismeri, hogy milyen sok a dol
gunk. Ej, ha meggondolnánk, hogy a bibli
ában nincsenek emberek, akik az ő sok 
dolgukkal dicsekednének s hogy a sok 
munka Isten népénél meg az egyiptomi 
szolgaság idejéből való.

Jan. 15. II Mózes 31 . is—it. Egyik em
bert azzal ejti meg a Sálán, hogy dolog
kerülővé teszi, másikat meg azzal, hogy 
túlzsúfolja minden munkával. Az leráz ma
gáról minden felelősségérzést, ez meg úgy 
tesz, mintha mindent neki kellene elvégez
nie. Úgyhogy Istennek nemcsak a munkát- 
lanság, hanem a sok munka ellen is kel
lett parancsot szabnia s a munkák két vég
lettel fenyegető labirintusában nem segít 
más, mintha Isten lesz Úrrá a munkaélc- 
tíinkön.

Jan. 16. Prédikátor 4 .4—s. Olyan kor
ban élünk, amikor a munkának túlságosan 
nagy a kultusza Csak csattogjon a csá
kány, pengjen a kasza, sercegjen a toll, 
zakatoljon a gyár — s az embertől azt kí
vánják, hogy vegye le a munka előtt a ka
lapját. Pedig a legfontosabb az, hogy mire 
csurog a verejtéked, miért berreg az éjsza
kába bele a varrógéped, nem fosztod-e 
duplán vele a lelkedet ? Isten kívánja csak
ugyan, hogy te kétannyit dolgozzál, mint 
más? Nincsen-e valami sokba kerülő bűn 
az életeden s neked azért kell gyötörnöd 
magad a sok munkával?

Jan. 17. Lukács 5 . 4—10. Milyen nagy 
változást jelentett Simon Péter munkaéle
tére nézve Jézus. Először sok munka és 
kevés eredmény, azután kevé3 erőlködés s 
mégis sok gyümölcs. Ezt fogod tapasztalni 
a magad életében is, ha engeded, hogy 
Jézus pallérozója legyen munkaéletednek. 
Ugyanaz a munka más lesz Vele, mint Nél
küle. Meg fog kímélni soktól s ha ad új
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munkát is, nem lesz sok az, mert az Úr 
Jézus nem tartozik az agyondolgoztatók 
közé. .

Jan. 18. Lukács 10 .38—43. Ki ne venné 
észre, hogy Betlyiniában netn a munka adta 
az elsőbbséget. Nagyot tévednek, akik csak 
a termelés szaporításától várják a boldog
ságot. Pogány dolog a munka fokozása, 
ha az Istenhez való viszonyunk fizeti meg 
árát. Különös dolog úgy-e, hogy amikor 
mindenki a sok munkátlanság ellen beszél 
s mikor mindig csak dicsérni hallottad a 
sokat dolgozókat, valaki Isten igéje alapján 
arra teszi figyelmessé a magukat agyon- 
dolgozókat: a sok munka nincsen Istentől.

Jan. 19. Máté 9 . 30—38. A többi munká
nál látod már, hogy a sok nincsen Isten
től, de azt gondolod a lelki munkánál nem 
lehet kiszabni a határt, hiszen olyan sok 
az aratni való. Jézus is látta, hogy milyen 
sok, sőt azt is látta, hogy a munkás meg 
milyen kevés. De nem azzal vonta le a 
következményt: zsúfoljátok hát tele maga
tok munkával; hanem imádkozni küldi ta
nítványait, hogy a munkások sokasodására 
irányítsák föfigyelmüket.

Jan. 20. II. Timoth. 2 . 3—7. Nem beszél 
igénk olyanokról, aki csak képzeli, hogy 
sok a dolga, hanem arról, aki Jézus igáját 
igazán felvette s most vergődik a sok 
munka forgatagában. A te sok munkád 
sincsen Istentől. Alázkodj meg s vizsgáld 
e hármat ? Kinek akarsz tetszeni munkád
dal ? Nem elegyedtél-e a világ dolgaiba ? 
Kérsz-e az Úrtól naponta belátást, hogy a 
sok széparcu s nemes tennivaló közül, 
melyiket gondolta el Ö számodra?

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .  .

A m in d e n n a p i életből.

Sokat kell aludni a gyerm ekek
nek. Dr. Acland hires angol orvos- 
tanár a Britisch Medical A330cialion- 
ban előadást tartott, amelyben a 
gyermekek alvásának és koránkelé
sének kérdésével foglalkozott. A pihe
nés — mondotta a tanár — fizioló
giai szükségesség, különösen azoknak, 
akik még serdülőkorban vannak. 
Kevés alvás az életerőt csökkenti, a 
testi és szellemi fejlődést lassítja meg. 
Ha a gyermeket az alvástól elvonjuk, 
növekedésében akadályozzuk meg. 
Ez épp oly kegyetlen dolog, mintha 
nem akarnánk elegendő táplálékot 
adni neki. Az iskolaévek alatt egy 
lábbal nőnek meg a gyermekek, 
ugyanezen időben fejlődnek ki szel
lemi képességeik is, ha ezalatt az 
idő alatt nem alusszák ki magukat, 
szervezetük sínyli meg. Következmé
nye teljes összeomlás is lehet, s a 
szellemi és testi teljesítőképességnek 
egy egész életre vége van. Acland 
egész sereg tényt sorolt föl, amelyek 
mind azt bizonyítják, hogy a rövid 
alvásnak lehangoltság, ingerlékenység 
és a munkában való pontatlanság a 
következménye. Többek között egy

olyan gyermeknek az Írását mutatta 
meg, akinek korán kellett iskolába 
mennie, azalatt az idő alatt, amíg a 
gyermek nem aludhatta ki magát 
teljesen, úgy szépírás, mint a helyes
írás elhanyagolódott, de nyomban 
javulni kezdett, mihelyt a szükséges 
pihenője biztosítva volt.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlésen, az indem- 
nitási vitában újból dühöng tovább a sze
mélyeskedés, a gyanusitgatás, az egyenet
lenkedés a honatyák között. A csongrádi 
merénylettel kapcsolatban a kormány egy 
egyszakaszos törvényjavaslatot terjesztett 
a Ház elé, melyben halálbüntetés van ki
mondva mindazokra, akik robbanó szere
ket rejtegetnek. Kiterjesztik a statáriumot 
a gyilkosságra is.

A szónokok közül nem egy egy egész 
napot foglal le magának. így végigbeszélte 
az egész napot Sándor Pál is s ama vé
leményének adott kifejezést a zsidó üldö
zéssel kapcsolatban, hogy a zsidók után a 
„reformátusokra“ fog kerülni a sor.

A kölcsön kérdése előreláthatólag nagy 
hullámokat fog vetni a parlamentben. A 
miniszterelhök a külföldi kölcsönnel kap
csolatban legutóbb nagy beszédet mondott, 
mely beszéd úgyszólván az összes pártokat 
megnyugtatta.

Az uj burgenlandi kormány elnöke 
Rauhofer udv. tanácsos lett.

A cseh külügyminiszter a magyar köl
csönnel kapcsolatban Londonba utazik.

Ferdinánd volt bolgár cár, mint egy
szerű polgár Szófiában kíván letelepedni.

Albániában a választások során a kor
mánypártiak 69 mandátumot szereztek.

A török kormány legközelebb a pénz
ügyminiszter lemondása következtében 
újjáalakul.

Romániában újévtől kezdve életbe lép
tették a temetkezési adót. Az átmenetileg 
Romániában tartózkodó idegenek 200 lei 
napi adót fizetnek.

Szerbia Bulgáriának ultimátumot kül
dött, melyben tiltakozik Ferdinánd volt 
királynak visszatérése, a bolgár hadsereg 
létszámának titkos fokozása ellen.

O laszországban Ankóniában földren
gés volt. Néhány rozoga ház összedült.

Németországban még a tavasz folya
mán uj választások lesznek.

A francia köztársaság elnöke tervbe 
vette a kisántánt városaiba való utazást.

A volt kínai császárt egy ékszerész 
beperelte, mert a császár ismételt kérés el
lenére sem akarta 250 milliós adósságát 
megfizetni.

A japán  császár ellen egy koreai szár
mazású egyén merényletet követett el, a- 
mely azonban nem sikerült.

Amerikában megindult a küzdelem az 
elnöki székért. Coolidge elnök egyik erős 
ellenfele Johnson szenátor lesz.

Keresek 14 éven felüli leányt, ki két
tagú fiatal családnál a háztartási teendők 
elvégzésénél segédkeznék, illetve elvégzé
sét vállalná. Akt biztos, nyugodt megélhe
tést óhajt, feltételei közlése mellett írjon 
„Községi főjegyző Felsöszentmárton, u. p. 
Lakocsa“ címre. 2—2
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Vizkereszt u. 1. vasárnapon.
Ep. Róm. 12.1—6.

A mai epistola az Urnák tetsző isten
tiszteletre vonatkozólag ód hasznos útba
igazításokat. Szánjátok oda testeteket élő 
szent és Istennek kedves áldozatul mondja 
többek között az apostol.

Értekezlet. Az egyetemes ev. egyház 
elnöksége és a kerületek elnökségei január 
15-én Budapesten értekezletre jönnek össze.

rK övesi Béla f  | Istennek egy buzgó 
hű szolgája hunyt el 1923. december 29-én 
Kövesi Béla csákvári ev. lelkész személyé
ben. 31 éven át volt a csákvári kis evang. 
egyháznak hűséges, odaadó, apostoli sze- 
lidségü pásztora. Temetése december 31-én 
volt az egész község mély részvéte mellett. 
Koporsójánál Balogh István ev. és Varga 
Sándor ref. esperesek végezték a szent 
szolgálatot. — Áldás emlékére !

Van még élő hit. A zalaegerszegi 
missziói egyházhoz tartozó Lenti-ben tíz 
evangélikus család fiókegyházzá alakult 
két rendkívül lelkes evangélikus egyháztag 
buzgólkodására. Elhatározták, hogy tavasz- 
szal imaházat építenek, addig is Durr Orient 
pótkávégyár igazgatójának irodahelyiségé
ben gyülekeznek össze vasárnapról-vasár- 
napra istentiszteletre.. Az istentiszteletet 
Durr igazgató végzi Ő imádkozik s hir
deti közöttük az evangéliumot.

Orgonaépíttetők figyelmébe. Zalánfi 
Aladár orsz. zeneművészeti főiskolai tanár 
orgonát építtető gyülekezeteknek készség
gel rendelkezésükre áll és díjmentesen ad 
tanácsokat. A hozzája tanácsért forduló 
gyülekezetek azonban ne mulasszák el ily 
esetekben közölni vele a templom köb
tartalmát és a kórus méreteit.

A kultuszkormány a tapolcaföi és pál- 
fai iskoláknál beszüntetett államsegélyt új
ból folyósítja.

A kőszegi leányiskolánál a karácso
nyi szünidőt január 16-ig meghosszabbí
tották.

Szombathely. A németországi inség- 
akció javára 200.400 korona folyt be eddig.

U] segédlelkész. Kapi Béla püspök 
Menyhárd István káplánt Zalaegerszegre 
disponálta.

A soproni gyülekezet népesedési 
m ozgalm a 1923-ban. Született 250 gyer
mek (124 fiú, 126 leány); konfirmálkodott 
247 gyermek (132 fiú, 115 leány); házas
ságra lépett 87 pár, 52 tiszta, 35 vegyes, 
utóbbiak közül egyházunk javára reversá- 
list adott 22 pár. Meghalt 211 egyháztag 
(103 férfi, 108 nő). Úrvacsorához járult 
1678 lélek (937 férfi, 741 nő). Egyházunk
ból kitért 3 tag, egyházunkba áttért 7 tag.

Tárnokréti egyházközség jelentése az 
1923-ik évről: Született 6 fiú, 4 leány; 
meghalt 5 férfi, 4 n ő ; eskettetett 1 p á r ; 
konfirmáltatott 4 fiú, 11 leány; Úrvacsorá
val élt 83 férfiú, 111 n ő ; istentisztelet volt 
325; lélekszám 533. Adakoztak a hívek 184 
esetben s néhány segélyre szoruló szegény 
család kivételével adakozott minden család. 
Templomi alapítványt te t t : özv. Takáts Ist
vánná férje emlékére 20.000, Takács Sá
muel gyermekei elhunyt szüleik emlékére 
5000, özv. Balázs Istvánná 5000, Babos 
Györgyné 4800, konfirm. gyermekek 500, 
Szabó Sándor családja 50.000 .koronát az 
elhunyt családfő emlékére. Az Úr oltárára.
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Takács Sándor és neje B. Zs. 2000, Takács 
M -né elhunyt Lina leánya emlékére 5600 
K-t. Iskolára: Balázs Istvánná 5000 K-t. 
Orgona-alapra: konfirm. gyermekek 990 
K-t. Gyámintézetre 17.045 K-t, az aszódi 
gimnáziumra 467 K-t. Harangszó támoga
tására 91.918 K-t, hősök emléktáblájára 
1500 K-t, külmisszióra 213 K-t, szekszárdi 
templomra 18.264 K-t, Luther-Szövetségre 
6700 K-t, a mérgesi parochiára 38.000 K-t, 
a németországi hitrokonok segélyezésére 
41.500 K-t, nőegyletre 184.160 K-t. Az ada
kozások összege 498 657 K. A számok a 
hivek vallásos életéről tesznek bizonyságot.

A székesfehérvári gyülekezetnek Paul 
Jozefin, aki mindössze pár hónapig volt a 
gyülekezet tagja, Amerikából, Pittsburgból 
11 dollárt küldött egyharmad részben a 
lelkész, egyharmad részben segélyre szo
rulók karácsonyi megajándékozására.

A német ínség segélyezésére a balfi 
egyházközség 414.200 K-t, a lébényi egy
házközség 365 800 K-t, a magyarbólyi egy
házközség 1,000.000 K-t gyűjtött. Pilisi M. 
Mezőberény 5000 K-t küldött ugyanezen 
célra.

A jobaházai ev. gyülekezet a vallásos 
élet ébrentartása és fejlesztése végett dec. 
19-én sikerült vallásos estélyt tartott, me
lyen a gyülekezet minden egyes tagja je
lenlétével mutatta ki egyháza iránti meleg 
érzületét. A hivek áhitatkeltő éneke után 
Nagy örömhír jön a mennyből. . .  Hérinls 
Lajos esperes, a gyülekezet lelkésze beszélt 
az emberiség örök problémájáról, az élet
boldogságról. Megértetvén velük, hogy aki 
erős lélekkel, tartalmas és munkás élettel 
indul útnak a boldogság keresésére, meg
tanulja útközben azt a nagy életbölcsese- 
get, hogy boldogság csak ott van, ahol Is
ten van. Azért mindent meg kell ragadni, 
mi az Istenhez vezet és vele egyesít. S ha 
az igazi Istennel igazi életközösségre lé
pünk, akkor megtaláltuk a tiszta emberi 
életet s benne a boldogító boldogságot. 
Bors János (Hegedűs: Nemzetek vágyó
dása . . . )  és Mikó Dezső (Lampérth : Ad
venti ének . . . )  szavalatai közt a gyülekezet 
tanítója olvasott fel a híveknek Keresztelő 
Jánosról, mint Jézus eljövetelének hirdetője, 
előkészítője. Bemutatván őt, mint szigorú 
előkészítőt; a bűnbánás komor szónokát 
a Messiás megérkezte fölötti öröm ideje 
előtt; a próféták, ki az Isten birodalmát 
hirdeti és meghal, mielőtt azt szemlélhette 
volna. Majd a gyülekezet ifjú leányainak 
(Horváth Lidia, Mikó Eszter, Irén, Vilma, 
Bors Vilma, Szalay Ilka, Kovácsics Irma és 
Jolánka) kéthangu éneke után (Emberek 
készüljetek . . . )  imával és közénekkel ért 
véget az estély.

A jobaházai ev. nőegylet, mint a múlt
ban, úgy az idén is karácsonyfa ünnepélyt 
rendezett iskolás gyermekeik részére. Ka
rácsony előestéjén ének és imából álló 
istentisztelet után a gyermekek 2 hangú 
énekükkel üdvözölték az ég szülöttjét: Jé
zust. Majd a gyülekezet tanítójának beszédje 
és egy árva leánynak alkalmi verse elmon
dása után felhangozván ismét a gyermek
ének, (Boldog örömnap . . . ) .  Özv. Török 
Mihályné, a nőegylet elnöke osztotta szét 
közöttük az ajándék tanszereket és édes 
süteményeket tartalmazó csomagokat. És 
az ártatlan gyermeksereg kipirult arccal 
kereste szülőjét, hogy örömét vele meg
ossza. A vallásos estély és ezen ünnepély
ből kifolyólag tartott offertórium a Harang
szó fenntartására 10.000 K-t jövedelmezett.

A jobaházai evang. gyülekezet is kinyúj
totta segítő kezét, hogy a nagy ínségben

levő német testvérei arcáról egy-két köny- 
cseppet ő is letöröljön. A megejtett ada
kozás önmagát nyugtatja meg. Kevés lelket 
számláló leánygyülekezet 76.410 koronát 
nyújtott át lelkészének, hogy azt rendelte
tési helyére továbbítsa.

Dabronyban ádvent első vasárnapján 
a templomban gyermekistentisztelet volt. 
A Katekizáció a kér egyházi esztendőről 
szólott megfelelő énekszámokkal. Ádvent 
4-dik vasárnapjára pedig Kakas József lel
kész tanította be az iskolás gyermekekkel 
Wolf József „Luther“ című ünnepi szín
művének egy részletét. A darabban rejlő 
nagy emberbaráti szeretetet, krisztusi kö- 
nyörületességet igen szépen kifejezésre jut
tatták a kis apróságok. S hogy ezek az 
örökszép kér. erények mindjárt a cselekvés 
mezejére is átültessenek, a befolyt kb. 85 
ezer korona jövödelemből két kis hadiár
vának, Sipos Ilonkának és Kristl Rezsőnek 
vitt a kis Jézus 10—10 ezer koronát, Or
bán Györgyike által szavalt szép kis al
kalmi vers keretében. A darabhoz a pro
lógust Gőgös B. Zoltán, a zárószót Fe- 
renczy Malvin mondta. Igen jól adták kis 
mondókájukat a többiek i s : Ferenczy Jenő, 
Böröczky Sanyi, Gőgös Ferdinánd, Kakas 
Muci, Gőgös Lina, Ferenczy Uus. Közbe 
szólót énekelt meglepő könnyedséggel Si
pos Etelka és Frey Jóska.

Az ostffyasszonyfai ev. hivek a német- 
országi evangélikus egyházak segélyezésére 
100.300 koronát adakoztak.

Nemescsón tavaszi melegség áradt szét 
a templomban a ragyogó karácsonyfa kö
rül összesereglett hivek szívén karácsony 
estéjén. Csillogtak a gyermekszemek, de 
az öröm sugara ragyogott a szülök arcán 
is, mert a karácsonyi Jézus az idén el
küldte a buzgó nőegyleti tagok által az ő 
szíves ajándékait az iskolás gyermekek 
számára. A lelkész imája, irásmagyarázata, 
továbbá a gyermekek által előadott alkalmi 
költemények és énekek tették változatossá 
a kedves ünnepély műsorát, mely után a 
gyermekek ajándékokkal a kezükben, a hi
vek pedig a karácsonyi örömmel szivükben 
boldogan tértek házaikba. A szépen díszí
tett karácsonyfa a nőegylet elnökének, to
vábbá Komjáthy Linus, Kajtár Linus, Per- 
ger Jolán és Boros Irma ügyes kezét di
csért.

Adakozás a soproni gyülekezetben 
1923-ban. A diakonissza állomás javára 
adakoztak egyesek 474.883 K-1, az árvaház 
javára 1,550.305 K-t, az olvasó és ifjúsági 
egylet javára 192 000 K-t, a nöegylet ja
vára 995.450 K-t, a testvéregvlet javára 
101.856 K-t, egyéb jótékony célra 359.260 
K-t és egy 2226 CJ-öl szántót, német ínsé
gesek segélyezésére, dacára annak, hogy 
egy helyi lap ugyanezen célra leginkább 
híveink körében közel 5,000.000 K-t gyűj
tött, 2,355.530 K-t (ez a gyűjtés még nincs 
befejezve), azonkívül több gyülekezeti tag, 
valamint Ágfalva, Balf, Harka és Mezőbe
rény egyházközségek terményekkel látták 
el a diakonissza állomást és árvaházat. — 
A nőegylet karácsonykor 34 szegény isko
lai gyermeket ellátott cipővel, 32 inggel, 
27 ruhával, 100-at irkával s ugyanannyit 
édességekkel, 40 szegény családot liszttel, 
cukorral, rizzsel örvendeztetett meg.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Személyi hírek. ~A heidelbergi egyetem 
Zandt konstanzi ielkészt doktori címmel 
tüntette ki. — Madridban Dr. Thorn ber

lini lelkész vállalt állást. — Jeruzsálemben 
Herzberg hirdeti az evangéliumot. — At
hénben Spelmeier Kopenhágából lett a lel
kész. — Sofiában Gaedicke Kyritzből áll 
az ev. egyház szolgálatában. — Dr. Turek 
Grácból Belgrádba ment. — Banjalukában 
Ochlert, Romániában /assyban dr. Klein, 
Puerto-Mont-ban (Chile) Heidenreich vál
laltak ev. lelkész! állásokat. — Rabenau 
jaffai lelkész Berlinbe, dr. Voigt bukaresti 
lelkész Eislebenbe távoztak.

Lengyelország. A brombergi ev. taní
tóképzőt a hatóság bezáratta.

Szilézia. Dr. Schmiedt Artur, az Ev. 
Egyházi Lapok szerkesztője, neves lelkész 
elhalt.

Galicia. A dornfeldi ev. népiskolát lel
ket emelő ünnepség keretében adta át ma
gasztos rendeltetésének dr. Seifeldt.

Varsó. Az ág. h. ev. konzisztorium el
nöksége, dr. Olasz és Schöneich szuper
intendens megváltak tisztségeiktől. A kon
zisztorium uj elnöke Dietrich lodzi lelkész 
lett.

A swoboda-swionthowickal (Lengyel- 
ország) ev. imaházat egy banda lerombolta.

A szepanowai ev. iskolából a tanfel
ügyelő Luther képét eltávolíttatta, jóllehet 
az iskola egyszersmind imaházul is szolgált.

Saazban (Csehország) meghalt Lüders
dorf Moritz, a gyülekezet tb. gondnoka. 
Ő volt a saazi gyülekezet megalapítója. A 
templom és a lelkészlak az ő áldozatkész
ségéből épült fel.

A szaloniki ev. templomot, mely au
gusztus havában a tűz martaléka lett, hála 
a hívek áldozatkészségének, újból felépí
tették s várja felavatását.

Ú J D O N S Á GOK.
A pécsi katholikus theológiai fakul

tás megvalósítását célzó előkészületek már 
javában folynak. A helyiség kérdéséi úgy 
oldották meg, hogy a kis szemináriumot 
kitelepítették a nagyobb papnöveldéből és 
az igy felszabadult helyiség az Erzsébet 
Tudományegyetem katholikus theologia 
fakultásának céljait fogja szolgálni.

Három em ber meghalt takonykór
ban. Pécs mellett egyik pusztán három ló 
elhullott takonykórban. A tulajdonos, hogy 
valamit is megmentsen a lovak értékéből, 
két munkásával megnyuzatta az elhullott 
állatokat. Az elhullott állatokkal foglalatos
kodó emberek rövidesen ezután mérgezési 
tünetek közt hirtelen rosszul lettek és pár 
óra múlva meghaltak. Az orvos megállapí
totta, hogy mindhárman megkapták a ta
konykórt és ez okozta halálukat.

Öt billió dollárt, magyar pénzben ki
mondhatatlanul nagy összeget fordított Ame
rika a múlt évben építkezésre. Az elmúlt 
évben 25 százalékkal kevesebb volt az az 
összeg, amelyet Amerika építkezési célokra 
elköltött.

Betörők egy berlini szükségpénz 
nyomdában. Karácsony első napján az 
egyik berlini szükségpénz nyomdában be
török jártak, akik elvittek hat olyan cso
magot, amikben egyenkint 1000 darab 20 
billiós márka-bankjegy és két olyan cso
magot, melyekben 1000 drb 200 milliárdos 
bankjegy volt, összesen 120.400 aranymárka 
értékben A betörök egy részét már elfog
ták, a pénzt azonban mindezideig nem tud
ták megtalálni.

A világ legnagyob karácsonyfája. 
A londoni Savoy Hotelben a napokban
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rendezték az idei gyermekbált. A bál ren
dezői bőségesen gondoskodtak meglepeté
sekről. A fölátványosság egy óriási zenélő 
karácsonyfa volt, melynek ágait zenélő cu
kormadarak díszítették és az a hat láb át
mérőjű karácsonyi kalács, melynek belse
jében harangjáték szólt, s amely két auto
matikus karral önmasát szeletelte fel.

A m. kir. Operaház műsorába óhajtja 
illeszteni Wágner halhatatlan remekművét, 
a Parsifal-t. Április, vagy májusban lenne 
a bemutató, de csak akkor, ha a rendkí
vüli igényeket támasztó színpadi szerelvé
nyek költségeit az Operaház valahogy elő 
tudja teremtnni. Ezt célzóan — külföldön 
nem szokatlan módon — most az Opera
ház felhívással fordul barátaihoz, hogy je
gyeinek erre az ünnepi előadásra való előre 
megváltása által tegyék lehetővé az anya
giak megszerzését. Egy páholy egy millió 
kannáért, földszinti hely 100.000—250.000 
köTónáért s a legolcsóbb karzati hely 30.000 
koronáért kapható.

Elégett Rafáel-kép. Londonban Sir 
Robert Thomas gazdag magánzó garregl- 
wydi palotája földig leégett. A palotában 
felhalmozott értékes képgyűjtemény, köztük 
Rafáel egy eredeti olajfestménye: a Ma
donna del Pazza is a lángok martalékává 
lett. Szakértők csak ezt az említett Rafáel- 
képet 20 000 fontra becsülték.

Hétszázhatvankét színház van New- 
Yorkban. Egy most megjelent statisztikai 
kimutatás szerint New-Yorkban az elmúlt 
évben hétszázhatvankét színház és mozi 
gondoskodott a közönség szórakoztatásáról. 
A színházak és mozik összesen 772.480 
embert fogadtak be.

Herczeg Ferenc, képes, irodalmi hetilapjának, az 
Uj ldók-nek 2. számában folytatódnak Erdős Keneé 
és A. M. Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Surányi Miklós, Kálmán Jenő és Vándor 
Iván elbeszéléseit, Vitéz Madarász László és Porko
láb István cikkeit, Vargha Gyula versét. Nietsche 
Syönyörü költeményét Wildnej Ödön fordításában. 
Müslbeck Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj 
Idők előfizetési ára negyedévre 15.00U korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harengszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Szentgotthárdról: özv. Ernszt Samuné 10 
ezer. Berke Elek, Szalber Károly, Malasics 
Kálmán 5—5 ezer, Kerecsényi György 2000, 
Németh József Zsida 5 ezer, Ifj. Hegyhát- 
hodász 14.567, özv. Lülik Ferencné Sár- 
bogárd 15 ezer, Nőegylet Kiskőrös, Kalma 
Pál Bpest, Mód Jolán N.-sImonyi. Zugor 
Józsefné Székesfehérvár 2—2 ezer, Bartesch 
János Palóznók, Hrabovszky Rezső Zala
egerszeg 1000—1000, Wanderer Márton L.- 
komárom 17.750, Schlitt Gyuláné 10 ezer, 
dr. Berta Benő Celldömölk 25 ezer. Györ- 
ffy Károly Zalaegerszeg 5 ezer, dukai Ko
vács István Kusfánszeg 2 ezer, özv. Németh 
lmréné Rábafüzes 20 ezer, Hutflesz E.-né 
Rábafüzes 8 ezer, Németh Zsigmond Külső- 
vath 3 ezer, Rábabogyoszlói hívek 4500, 
Kenessey Sarolta Bpest, Laukó Pálné Solt- 
vadkert 5—5 ezer, Zsuppányi Gyuláné Bé
kás, Balassa Jánosné Riak 2—2 ezer, Nagy- 
barátfalui offertórium 10.140, Ménfői offert. 
6000, Horváth Dániel Pápa 4600, Kiss Ist
ván Vaskapu, Csővári Géza Kétbodony, 
Revaló Jánosné Kiskőrös, Mildschütz Má- 
tyásné, Ádám Manci 1000—1000, Bartkó

HARANQSZÓ.

Sándor Miskolc 500, Ádám Antalné Kecel 
Gebauer Irma Bőd, Szepper Katica Mecsek- 
szabolcs, Payr Sándor egyet, tanár Sopron, 
dr. Tóth Gedeonná Lébény, Szabó Sámuel 
Bpest 5—5 ezer, dr. Lauringer Jánosné 
Kőszeg Csacsovits István Sárvár, Kolomár 
Nádasd, Dobruszky Cyril Zalalövö, Blickle 
Sándor Körmend, Sándor Ferenc Körmend, 
Gosztola József Győr, Pribav Ferencné 
Dombóvár, Mórotz Sándorné Vasvár, Ko
vács János Szergény, Mihály István Nagy- 
dém 1000—1000, Magócs Károly lrsa, Ke- 
nesy Lajos Lövő, Bencsik Lídia Sopron, 
Eger Károly Győr 2—2 ezer, Marton László 
ezredes Győr 16 ezer, Kiss Gábor Sztob 
4 ezer, Ujváry Ferenc Tét 3 ezer, Kákay 
Mihály Pestszentlőrinc 600, Szombalh Ernő 
Lkomárom 4 ezer, Asbóth József Sopron 
500, Gyóni gyűl. 10 ezer, Rónai Frigyes 
Kőszeg, Róth Sándor Kőszeg, Róth Gyula 
Kapuvár, Németh Sándor Beled, Matis Jó
zsef Beled, lváni Ida Kapuvár, Kapitány 
Antalné Gyömrö, Kalatos Sámuel Boba 
2—2 ezer, dr. Launn Antal Körmend, Bő- 
bárói : ifj. Lórántffy Lajos, Kovács János, 
Kücsán István, Nagy Károly Zirc, Szabó 
József Farád, Mesterházy Sándor Mester
háza, Széles Imre R;ak, özv. Takách Sa- 
inuné Rlak, Kovács János Szany 1—1 ezer, 
Farkas Sándor Kőszeg 600, özv. Mester
házy Ödönné Mesterháza 5 ezer, Gaál L. 
Beled 2500, özv. Hajas Endréné Edve 3000, 
özv. Szekeres Gáborné, özv. Edvy S.-né 
Edve 500—5C0, Stefanovszky Ernöné Vesz
prém 1600, Czéh Pál Budapest 9600, özv. 
Peicsinger Jánosné Gór 2200, Vidonyi Béla 
üönyü, Benscherer Jenőné Pápa 2—2 ezer, 
Dágel Gyuláné Sopron 4 ezer, Ulreich A. 
Szombathely 3 ezer, Gálosi Istvánná Szom
bathely 3775, Tárnokrétiből: Babos Gy.-né 
1000, özv. Kovács L.-né 2000, Babos Gyu
láné 2000, Takács László 4000, Offertórium 
6541 K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
II. Dániel Pápa. 1923-ra összesen 5400 korona 

járt, így a többlet 4600 kor. a lap fenntartására for
dítva. — B. 1. Felsőireg. Előfizetése rendezve. — 
Kocsi Pál. Olvassa csak szívesen tovább, előfizetése 
rendben. — Bazso F. Körmend. Küldtük, de követ
kezetesen visszajött, hogy ismeretlen. Elindítottuk 
újból. — K. L. Sajók ápol na. Szívesen küldjük. — 
P. E. Bana. Nem szolgálhatunk velük. — St. Ernö
né Veszprém. 1923-ra és 1924 első negyedére rend
ben és maradt., adománya 1600 K. — D. I. Szügy. 
Elfogyott. — Őzt. P. Jánosné Gór. 1923-ik évre két 
pld. után járt 10.800, 1924 I. felére 1 pld. után 5000, 
összesen 15.800 K. A fennmaradt 2200 koronát mint 
adományt könyveltük el. — Z. J.-né <'síkostöttös. 
Előfizetése rendben. — ß. Gy. lelkész Keszthely. 
Tessék csak utána nézni az 51-ik számban. Ott lett 
nyugtázva. — Szín. L.-né Enying, H. Cí. Páka, 8. K. 
Mszbfa. A naptárak Sopronból érkeznek meg.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Kxoatgotthird, Vasfármejrye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁU0LY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

P I A C .
Január 9. Zürich: Budapest 0.0295. 

Deviza: Dollár 23.100, Dinár 257, Osztrák 
kor. 0 3230, Szokol 670-—, Lei 120-—, Frank 
1145, Márka O’OOOOO.O — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 9.800, disznóhus 13.000, borjúhús
II. 000, zsir 18.000. — Gabonaárak: Búza
III . 823, rozs 85.000, árpa 85.500, zab 99.000, 
tengeri — , korpa 56.000.

EC C LESIA
Egyházmfivészeti és Áruforgalmi r. t 

Budapest.

Központi iroda: IV., Irányi utca 27.
Papi és úri szabósága: IV., Veres 

Pálné-utca 18.
Ugyanitt szövetosztály.

Templomfelszerelési osztálya: IV., 
Váczi-utca 59

Kelyheb, keresztelési kannák és 
medencék, gyertyatartók stb. stb.

Faárugyára: VIII, Lujza-utca 7.
Oltár, szószék, íróasztal, szék, bú

tor stb. stb.
Gyertyaöntődé: Vili., Tavaszmező

utca 6.
A legjobb minőségű oltár- és ház

tartási gyertya.
Harang'öntődéje a Harangm ü

vek r. t.
A legtökéletesebb harangok.
Az A n g s t e r  orgonagyár r. t. 

képviselete. 4 5

Segédlelkészt keresffnk. Javadalom : ez- 
idöszerint havi 165.000 korona és állam
segély, továbbá lakás, fűtés, világítás és 
ellátás, esetleg utóbbinak pénzbeli meg
váltása. Pályázatok az ózdi evang. lelkészi 
hivatalhoz Ózd (Borsod m.) január 20-áig 
adhatók be.

Az ózdi ev. egyházközség  
1—2 elnöksége.

ügyben
bizalommal keressék fel

B u d a p e ste n
H u n g á r iá t .

Óriási választékban kapható I, 2 és 
3 szobás bútorozott albérleti lakosz
tályok főlépcsőházi bejárattal, szepa
rált fürdőszobával (kizárólagos hasz
nálat), önálló konyhával, telefon- és 

zongorahasználattal. 
Fölépcsöházl garzon-szobák (I napra 

is) átutazóknak.
Irodahelyiségek tnlefonhüsználattal.

Központi iroda: 4—5
Budapest IV., Muzeum-itörut 31.

lnterurbán József 51--52.
NyouutoÜ Wnüisch Hála vhUunüxemü könyvnyomdájában Swntgotthárdon

Harangszó
olvasói

Bútorozott szoba
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Alapította
K A P I  B É L A

1810-ben.

Laptulajdonos:
i  Dunántúli Lntber-Szövetsfio.
Az Országos Lnther-Szöret- 

aég hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a

HARANGSZÓ szerkeüztő- 
kiadóhivatalának

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Klőfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

óz tanító.
Megjelenti minden vasárnap.

N em  fé le le m n e k  le lké t a d ta  n é k ü n k  az I s te n , 
h a n e m  erő n ek , a s ze re te tn e k  és jó z a n s á g n a k  le lkét.

Bierkaiitő-kiadóhi ra ta l :
s z e n t o o t t h Ar d ,

Vasvármegye.
A „HAKANSSZO" 

eldflxeMal ára: 
negyedérra 5000 korona. 

Megszállt területre 6000 K. 
Lather-gaSretágl tagoknak 

100/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tés! ára egész évre 1 dollár. 
Egyea szám ára 460 korona.

A .Harangozó” terjeszté
sére befolyt adományokból 
■zórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Fődolog
a Lélek keresztsége.

Az 1536. év jan. 22-én egy em
ber vérzett el Münsterben, Német
országban, aki míg élt, egyike volt 
a legnagyobb szörnyetegeknek. 
Leydeni János volt ez a münsteri 
anabaptisták, újra keresztelők feje. 
Az újra keresztelők, akik nagy 
bűnnek tartották a gyermekek ke
resztelését, azzal dicsekedtek, hogy 
ők egészen tökéletesek s hogy csak 
az lehet az Isten országának tagja, 
aki bemerítéssel hajtja végre a 
keresztelést s maga is ily módon 
keresztelkedik meg. Azonban Ley
deni János története mindenkinek, 
aki csak lelkileg nem egészen vak, 
megmutatja, hogy a bemerítés nem 
használ semmit magában véve s 
hogy a fő dolog a keresztségnél a 
Lélek keresztsége. A münsteri újra 
keresztelők bemerítteték magukat 
s kénytelenek voltak eltűrni, hogy 
az ő fejők Leydeni János soknejü- 
ségben él s halomra öleti vérlázító 
kegyetlenséggel azokat, akik neki 
nem tetszenek.

Mindebből természetesen nem 
következik, hogy mindenki, aki 
magát bemerítés által keresztelteti 
meg, olyan gonosz, mint Leydeni 
János volt. De ha valaki be nem 
látja azt, hogy a keresztség. akár 
bemerítés által, akár meghintés 
által megy végbe, csak jel, a meg
térés, a bűnből való megtisztulás 
jele s aki büszkélkedik az ő be- 
merittetésóvel, az aligha lehet jó 
keresztyén. Másfelől szükséges, 
hogy aki nem tartja nagyon fon
tosnak a vízzel való keresztséget, 
jól megvizsgálja magát, vájjon a 
Szent Lélek tüze megtisztította-e 
már s szükséges az is, hogy a 
kicsiny korukban megkeresztelteket

neveljük a Jézus ismeretére s ne 
szűnjünk meg az Atyát kérni, hogy 
Szent Lelkét ne vonja meg tőlünk.

Összefogni, kitartani.
Az eisenadii világkonferencia kikül
dötteinek első gyűlése Kopenhágában.

A föld összes evangélikusait ma
gában foglaló és képviselő 6 tagú 
választmány, mely megbízatását,
— mint annak idején jelentettük
— az eisenachi világkonferen
ciától kapta, december havában 
tartotta első teljes Ülését dr. More- 
head new-yorki tanár elnöklete alatt 
Kopenhágában. A német kiküldöt
tek, illetőleg választmányi tagok : 
dr. Ihmels szász püspök és báró 
dr. Pechmann Vilmos a tanácsko
zások idejére Kopenhágában a 
német követség vendégszeretetét 
élvezték, ahol is a német házban, 
a követség jelenlegi vezetője dr. 
Mutius rendkívüli szívélyeséggel 
fogadta honfitársait. A megjelenés
ben Rundgreen svéd püspök aka
dályozva lévén, helyébe dr. Pehr- 
szon göteborgi lelkészt, a svéd 
parlament tagját választották be a 
bizottságba.

A kopenhágai sajtó kivétel nél
kül rendkívül melegen és lelkesen 
ünnepelte a keresztyén világnézet
nek, a város falai között tanács
kozó vezérembereit s ama néze
tének adott kifejezést, hogy most 
itt az alkalom, hogy a német ki
küldöttek a maga teljes valódiságá
ban feltárják Németország és benne 
a protestantizmus helyzetét.

A kopenhágai háromnapos ta
nácskozás főtárgyát a lutheri sze- 
retetmunkának egységes megszer
vezése képezte első sorban. Har
monikus együttműködést kívánnak

e téren a világ összes evangéliku
saitól, anélkül természetesen, hogy 
a különböző országok evangéliku
sainak önállóságát e kérdéssel kap
csolatban is bármi módon csorbítani 
óhajtanák. A választmány kívána
tosnak tartja ugyancsak az együtt
működést dr. Kellernek zürichi u. n. 
„Európai központi evang. egyházi 
segélyakciójával.“ A segélyezendő 
országok közül, ahol jelenleg leg
nagyobb és legégetőbb a szükség: 
Németországot hozták javaslatba.

Az egész világon tapasztalható 
katholikus offenzivával, propagan
dával, türelmetlenséggel szem ben: 
részünkről az összes szellemi és 
anyagi erőknek összegyűjtését, 
az evangélium szolgálatába állítá
sát, a mindhalálig való hűséget 
mondották egyedül célravezetőnek. 
Összefogni, kitartani s az evangéli
kus ember élő hitével, az erőnek, 
a szeretetnek és a józanságnak 
leikével harcolni meg a nehéz har
cot Krisztus anyaszentegyházáért 
és a hazáért. Az idők ha még oly 
gonoszok is, a jövő mégis csak a 
m iénk!

A közönyösség majd megölt ben
nünket, a harc erősekké fog tenni. 
Csak meg kell mozdulnunk, Bethesda 
tava is akkor birt gyógyító erővel, 
mikor megmozdult. A pálma is .a  
teher alatt növekszik, erősödik sok
szoros erővel.

A kopenhágai templomokban a 
közbeeső vasárnapon szentbeszé
deket tarto ttak: dr. Morehead, dr. 
Ihmels és dr. Pehrszon. Este nagy 
összejövetel volt, amelyen dr. More
head meleg szeretettel szólott Né
metországról és ecsetelte a német 
nyomort. Báró dr. Pechmann Eise- 
nachról és a német ellenreformáció 
tanulságairól beszélt. Adja Isten, 
hogy a kopenhágai magvetésnek 
gazdag aratása legyen!

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó,
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Amit a tegnap
hagyott a mára.

ősrégi maradványok a jelenkor tár
sadalmi és vallási életében.
Irta: Kiss Jenő egyetemi tanár.

A lélek halhatatlanságának val
lási gondolatával a keresztyénség 
ajándékozta meg a világot, de már 
előzőleg próbálkozott, törekedett 
az ember ez irányban. De a csak 
sejtett lélekről a maga erejéből 
szintén nem tudott mást mondani, 
mint amit a körülötte levő csodás 
természeti jelenségek magyaráza
tánál : titokzatos erő, rejtett hata
lom, amely a testet valamiképen 
a halál után is túl éli. Erre enged 
következtetni a különböző népeknél 
és pedig egymástól függetlenül ki
fejlődő gyászszokások megvizsgá
lása. Hangos siratás, ének, zene, 
sőt lárm a; gyász külső kifejezése
ként a ruha le-, illetve megtépése, 
más ruhába öltözés (zsákba öltö- 
zés; a zsák persze nem a mi zsá
kunk, hanem a héber szak szónak 
átvétele, egyszerű szűk szoknya 
féle) pornak, hamunak a fejre 
hintése, böjtölés, nem mosdás, haj, 
szakái elfödése, levágása, ill. meg
hagyása, az egész arc elfödése, 
test bekarcolása, sőt bevagdosása. 
E szokásokat azután nemzeti gyász, 
szerencsétlenségkor vagy egyéni 
bűnbeismerés kifejezésként is hasz
nálták. (Jézus mondja: ha Tirusban 
és Lidonban történtek volna ezek,

már régen gyászban és hamuban 
ülve megtértek volna.) Egyértelmű 
magyarázat a különböző gyászszo
kásokra nem lehetséges, nem is 
valószínű. Részint a természetes 
fájdalom, részint a halottal fenn
tartani kívánt további közösség 
gondolata, de részben tényleg a 
halott szellemével kapcsolatos hit, 
többé-kevésbé félelem az, amely 
megmagyarázza őket. A természe
tes fájdalom megnyilvánulásaként 
tekinthetjük a hangos sírást és 
zokogást, a gyászolónak önmagával, 
külsejével nem törődését, tán rész
ben a böjtölést is; a közösség és 
pedig eredeti szakrális közösség 
fenntartásaként tekinthetjük a test 
véresre vágást, karmolását, (a vér, 
amint még látni fogjuk ez áldozata 
főkelléke,) a halotti lakomát, a sírra 
kivitt ételt, italt. De több esetben 
tényleg a halott szellemtől való 
félelem, szeretet magyarázata e 
szokásoknak. És pedig a félelem 
korábbi fokon, a szeretet fejlettebb 
fokon. Az a hit, hogy a halott lelke 
valamiképen a test elhagyása után 
is létezik, szinte általánosan meg 
volt; a hangos siratás, különösen 
idegen asszonyok által, úgy érthető, 
hogy az elhalt lelke hallja azt s 
jól esik neki, épúgy mint a gyász
nak, fájdalomnak kitörése. Több 
esetben azonban tényleg az a gon
dolat, hogy amennyiben a halott 
szellemnek sorsa nem jó, irigyli 
az életben maradiakét, ellenük tör, 
ha nem védekeznek. Ezért igyekez
nek külsejüket elváltoztatni, hogy

a meghalt lelke ne ismerjen rájuk, 
letakarják magukat, más ruhát 
vesznek a fentebbi felsorolás sze
rint. Bizonyos következetlenség 
azért itt is található. Egyfelől az a 
hit, hogy ártani tudnak, hatalmasok, 
másfelől, hogy ilyen primitív módon 
megtéveszthetők. Ha már most a 
mi korunkban levő gyászszokásokat 
nézzük, hasonló jelenségeket itt is 
találunk, anélkül persze hogy ere
deti jelentésükre gondolnánk. Az 
egyszerű nép gyermeke halottal 
egy szobában világért sem aludnék. 
A halottat minél előbb ki kell vinni 
a házból, mert szerencsétlenséget 
okoz, újabb haláleseteket; maga 
után viszi az élőket. A tetszhalott
nak az ágyban vagy koporsóban 
való felülése általános rémületet 
kelt. A gyász külső jeleként napja
inkban is megtaláljuk a gyászruhát, 
tehát a szokottól eltérőt, az arc 
eltakarását fátyollal, a zsidóknál 
megvan a bizonyos ideig tartó 
tisztátalansági állapot, tudtommal 
hét napig; eddig nem mosakodnak, 
bizonyos étkezési korlátozásoknak 
vetik alá magukat, böjtölnek, meg
találjuk náluk a régi ruhabetépés 
nyomát ama szokásban, hogy a 
kabátot fent a hajtásnál betépik. 
Gyász idején a templomban más
hova ülnek, hogy a lélek, amint 
ők mondják, a halál angyala rájuk 
ne ismerjen. (Sőt más nevet is 
adnak egymásnak, hogy ily módon 
is félrevezessék a lelket.) Megta
láljuk napjainkban is — sokáig 
általános volt — a halotti áldozati

i  jeruzsálemi templomban.
— A Krisztus-legendákból. —

3) Lagerlöf Z. után: Kiss Samu.
A kis fiúcska közvetlen ott ült s 

mindent hallott Magában így gon
dolkodott : Milyen jő volna, ha valaki 
keresztül juthatna az Igazságosság 
Kapuján 1 Ez a gazdag bizonyosan 
nem mondott igazat. Mint sajnálom 
az Öreg asszonyt, ki kénytelen most 
leányait rabszolgákul átadni 1

Felugrott a talapzatra, melyből a 
két oszlop a magasba emelkedett s 
keresztül tekintett a keskeny nyíláson.

— Ah, csak ne volna olyan lehe
tetlen I — gondolta.

Nagyon szomora volt a szegény 
asszony miatt. Most már nem gon
dolt arra, hogy aki keresztül bújhat 
ezen a kapun, az igaz és bűn nélkül 
való. Csak a szegény asszony miatt 
vágyott a keresztüljutásra.

Nekifeszítette vállát az oszlopok 
közti résnek, mint aki utat akar ma
gának fúrni.

Ebben a pillanatban az Igazsá
gosság Kapuja felé tekintett mindenki, 
aki az oszlopcsarnokban állt. Mert a 
boltozatban mennydörgésszerű hang 
hallatszott, recsegtek-ropogtak az öreg 
oszlopok s eltolódtak kétoldalt, az 
egyik jobbra, a másik balra, s ak
kora ür támadt közöttük, amelyen a 
gyermek karcsú teste keresztül csúsz
hatott.

Erre nagy csodálkozás és feltűnés 
keletkezett. Az első pillanatban senki 
sem tudta, hogy mit mondjon. Az 
emberek csak álltak és bámulták a 
kis gyermeket, aki ilyen nagy csodát 
vitt véghez. Az első, aki visszanyerte 
lélekjelenlétét, a legöregebb biró volt. 
Kiáltott, hogy fogják meg a gazdag 
kereskedőt s állítsák a törvényszék 
elé. S arra Ítélték, hogy minden va
gyonát és jószágát a szegény özvegy

nek kell adnia, mert hamisan eskü
dött az Isten templomában.

Mikor ezzel végzett, a biró a 
gyermek után kérdezősködött, aki az 
Igazságosság kapuján keresztül bújt; 
de mire az emberek körülnéztek 
utána, már el is tűnt. Mert abban 
a pillanatban, mikor az oszlopok 
szétváltak, mintegy álomból ébredezve 
szüleire és a hazautazásra gondolt.

— De most már sietnem kell, 
hogy szüleimnek ne kelljen rám vá- 
rakozniok, — gondolta.

Azonban sejtelme sem volt, hogy 
teljes órát töltött el az Igazságosság 
kapuja előtt, hanem azt hitte, hogy 
csak pár percet késett ott; ezért úgy 
gondolta, hogy még van ideje egy 
pillanatra a Paradicsom hidját is 
megtekinteni, mielőtt a templomot 
elhagyná.

Könnyű léptekkel siklott keresztül 
a néptömegen s a Paradicsom hidjá- 
hoz ért, mely a nagy templomnak
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lakomának a maradványát a halotti 
tor formájában. Különösen gonosz 
indulatu az erőszakosan és jogta
lanul megölt embernek lelke, főként 
ha lemetetlenül maradt a hulla. 
Ezért kellett Izráelben is eltemetni 
az ilyen halottat azonnal s nem 
volt szabad éjjelen át a szabadban 
hagyni. Az életében gonosz ember 
lelke halálában is az, sőt még 
rosszabb indulatu. Az ilyenek sírja 
fölé nagy kőhalmot raktak, hogy 
ne tudjon kijönni, sőt ha a helyi 
viszonyok engedték, minden mel
lette elmenő egy-egy követ dobott 
rá, úgyhogy egyik-másik helyen 
az araboknál egész tekintélyes kő
halom emelkedik az ilyen ember 
sírja felett. Ezzel épen ellentétes, 
de az ellentétek is rokonok s ezért 
ide vezet a kedvelt halott sírjába 
hantnak, rögnek vetése. Sit tibi 
terra levis. Könnyű, puha légyen 
a pihenése. A jogtalanul megölt 
ember vére, a vérben lakozó lélek 
boszuért kiált, amíg nincs befedve. 
A tetemrehivás, a vér megindulása 
a inegöltön a gyilkos jelenlétekor, 
szintén idevezet. Az ő vére miraj
tunk kifejezés eredete szintén itt 
keresendő. A halottakról, sírral, 
temetőben kapcsolatban a nép kö
rében nagyon sokat hallhatunk.

A halotti tor vezet át az áldozat 
kérdésének megvizsgálásához. Ál
dozattal nemcsak a viszonylag ma
gasabb fokon álló népek éleiében, 
hanem méginkább az alacsonyabb

egészen más részében volt.
De amint az éles acélpengét meg

látta, mely keresztül feszült a szaka
dékon s arra gondolt, hogy az az 
ember, aki át tud menni ezen a hidon, 
az biztos lehet affelől, hogy a para
dicsomba jut, ügy tűnt fel neki, hogy 
ez a legnevezetesebb, amit valaha 
látott; 8 oda ült a szakadék szélére, 
hogy az acélpengét jól szemtigyre 
vehesse.

Ott ült és arra gondolt, milyen jd 
volna a paradicsomba jutni s milyea 
szívesen átmenne ezen a hidon. De 
mindjárt látta, hogy ennek még a 
kísérlete is egészen lehetetlen.

Két óráig ült ott s tépelódött; de 
nem tudta, hogy annyi idő telt már 
el. Csak ült és a paradicsomra gondolt.

Az udvaron, melyen a mély sza
kadék volt, nagy áldozati oltár állott; 
körülötte fehér öltözetű papok jártak- 
keltek, kik az oltár tüzét élesztették 
és az áldozatokat vették át. Az ud
varon sokan voltak, kik áldozatot 
mutAttak be s nagy tömeg, mely csak

fokon álló népekében is találkozunk. 
Étel, ital, véres, füstölő sőt ember
áldozatokkal is. Magyarázatul kü
lönböző lehetőségeket vesznek fel, 
annyival inkább, mert különböző 
időrétegek felfogása keveredik ben
nük. Megvan az a gondolat, hogy 
az ember mindent a felette álló 
titokzatos lényeknek köszönhet, 
minden az övéké, ő csak használja 
és így mintegy a tulajdonjog el
ismerése céljából adja a termés 
zsengéjét, az állatállomány első 
tavaszi ellését. Megvan a félelem 
gondolata is. Ama titokzatos lények 
rossz indulatuak. Ki kell őket en
gesztelni, értékes nagy adományok
kal, több esetben a legértékesebbel, 
emberáldozattal is. Aminek azután 
szelidebb formája a test megkar- 
colása, bevágása. (Baál papok; 
dervisek.) — Tisztább és szebb 
gondolatot fejez ki az áldozatnak 
az eredeti közösség s ennek újból 
és újból való létrehozásaként való 
felfogása áldozati lakomákkal kap
csolatban. Az áldozati lakomán az 
istenség is jelen van, az is eszik 
belőle. A közös étel pedig közös
séget, belső vérközösséget hoz létre, 
amit erősebb formában az egymás 
vérének ivása fejez ki; napjainkig 
megtaláljuk az araboknál, több 
esetben helyettesítve gyümölcslével, 
édes vagy erjedt formában vagy 
tejjel — ott találjuk azután az ős
magyarok vérszerződését is. Éhez 
az egyetemes ember gondolathoz

nézte az istentiszteletet.
Egy szegény, öreg ember is jött; 

báránykát hozott, mely kicsiny volt 
és sovány, s azonfelül még kutya
harapástól származó nagy sebje is.

Az ember a papokhoz ment bá- 
ránykájával s kérte, hogy hadd ál
dozza azt fel, de elutasították. Azt 
mondták neki, hogy ilyen szegényes 
adományt nem ajánlhatnak föl az 
Úrnak. Az öreg rimánkodott, hogy 
könyörületből fogadják el bárányát, 
mert a fia halálos betegen fekszik; 
és egyebe nincs, amit meggyógyulá
sáért föláldozhatna Istennek.

— Meg kell engednetek, hogy föl
áldozzam, — mondta, mert különben 
imádságom nem hat föl Isten elé s 
a fiam meghal.

— Elhiheted, hogy részvéttel va
gyok irántad, — felelte a pap; de a 
törvény tiltja, hogy sebesült állatot 
áldozzunk. Ép oly lehetetlen kérésed - 
nek teljesítése, mint amily lehetetlen 
a Paradicsom hidján átmenni.

(Folytatjuk.)

fűződik a maga nyilvánulásában 
mindig az ember megfelelő értelmi 
fokozatához alkalmazkodó Isten
kijelentés az ó-szövetségi különböző 
áldozatok és az új-szövetségi Jézus 
áldozatának fogalma által. De amíg 
ott az ember, itt maga Isten az, 
aki áldozatot hoz, hogy a bűn által 
megszakadt jó viszonyt helyre
állítsa, az embert a maga nyomo
rúságából kimentse.

Amit a maga elhagyottságában 
tapogatózva kereső emberi lélek 
csak sejtett és tökéletlen érzéki 
módon próbált kifejezni, azt igazi 
jelentésében, teljes mélységében 
találjuk meg a kér. úrvacsora ak
tusában. Az azt élvező belső közös
ségbe kerül annak szerzőjével, az 
Úr Jézussal.

Az eddig felsorolt szokások a 
ma élő sémiek és az ó-szövetség 
közvetítésével vezetnek vissza ama 
régi időre. Több szokásnak, vallási 
felfogásnak eredetét ilyen messzire 
nem kisérhetjük vissza, de meg
lévőnek találjuk őket az ó-szövetség 
népénél, hová ennek nagy keleti 
rokonától és elnyomójától, Babylon- 
tól jöttek. Ha fiatalabbak is e szo
kások a fentebbieknél, jó i^éhány 
ezer esztendősek ezek is ; egyikük- 
másikuk 5—6 ezer esztendős múltra 
tekinthet vissza. Vallási téren is 
nem egy termékeny eszmét kapott 
ismét Izrael; bár a néhány évtized
del ezelőtt kezdődő s akkoriban 
nagy port felverő Babel-Bibel vita, 
különösen az első stádiumban min
dent innét akart származtatni s 
Izrael vallását másodrangu után
zattá bélyegezni. Lassanként kide
rült, hogy ez nem áll. Babylon 
felülmúlhatta kultúrájával magasra 
Izraelt, de Izrael különös értelem
ben tűnik fel úgy mint a kijelentés! 
vallás népe. Ha vett is át vallási 
eszméket, azokat szervesen átha
sonlította s Goethével szólva, az 
eredetiség legszebb bizonysága, ha 
az idegenből átvett anyag szerves 
alkotó része lesz a sajátunknak. 
De amit Babylon kulturális téren 
produkált, az igazán csodálatra
méltó. Az ásatások révén s ezek 
emlékeinek megfejtése révén — 
amit a 19. századnak egyik legna
gyobb eredményeként állítanak oda, 
a múlt század óta több mint 2000 
éves álmából újraéledt e régi keleti 
kulturhatalom s ámuló szemünk 
előtt feltárul csodás fejlettsége, 
kultúrája, műveltsége. Az akkori 
világ szellemi gócpontja volt Baby
lon, innét áradt ki, mint fokúsból
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a műveltség azon kor összes né
peire. Nem mondunk sokat, ha azt 
mondjuk, hogy eltekintve korunk
nak a természettudományok tech
nikai s filozófiai gondolkozás tekin
tetében való fölényétől, a Kr. e.
4—2. évezred Babylonja nem igen 
állott mögötte. Ez a tény okozta, 
hogy egyes túlzók — panbabylo- 
nistáknak szokták őket nevezni, 
mindent tőlük eredőnek akartak 
odaállítani. Közbevetőleg említem 
meg, hogy e kérdés ránk nézve 
annál érdekesebb, mert kitűnt, hogy 
a babyloni kultúrának tulajdonké- 
peni megteremtői a szumirok voltak, 
— ránknézve már jórészt történet
előtti időben — s ezzel nem sémi, 
hanem uralaltáji népcsaládba tarto
zók, tehát azon családba, amelynek 
egy késői ága a mi magyar népünk 
is. Fajunk, melynek nyugat kultú
rája olyan sokat köszönhet, az 
emberi műveltség első fáklyavivő 
népének unokája. És ezért a hála 
Trianon lett.

E keleti kulturnéppel is sok szál 
köt össze bennünk, annak ellenére, 
hogy elmúlt, megszűnt annyira, 
hogy régi dicsőségük emlékeit mé
lyen a föld alól kell kutató szorgos 
kezekkel felszínre hozni. Az e kor
ból átvett maradványok is eredeti
leg a vallással függtek össze. A 
régi korok emberénél ez sokkal 
nagyobb helyet foglalt el, mint 
sajnos a mai kulturembernél — bár 
az átöröklött maradványok vallási 
jellegüket szinte egészen elvesz
tették.

A goromba Zieten.
Zielen, a hétéves háború legvi

tézebb huszárgenerálisa, a liegnitzi, 
torgaui és leutheni hős egy alka
lommal kitért királyának, a gúnyo
lódó természetű nagy Frigyesnek 
meghívása elől. Az öreg huszár illő 
tisztelettel kérte a királyt, hogy 
mentse fel a lakomán való rész
vétel alól.

— Nem jöhetek, nem is jövök. 
Ma nagypéntek van és én úrvacso
rához járulok.

A legközelebbi lakomán meg
jelent. A kivilágított terem  gyertyái 
alatt magára hagyatva állt az öreg. 
A király megjelenésére váró tár
saság távoltartotta magát tőle. 
Senki sem akart a király kegyéből 
kiesett hős közelében sem lenni.

Megjelent a király. Nagy kék 
szemeiből a csufondáros ördög vil

logott Zieten felé.
— No Zieten! Hogy esett a nagy

pénteki lakoma? Jó emésztéssel 
emésztette meg az Úr testét és vérét?

Zieten nyugodtan megvárta amíg 
a királyi tréfára kitört röheje az 
udvaroncoknak elült és még távo
labb lépett tőlük. Azok is tőle.

— Felséged tudja, hogy ez az 
ősz fej ma is épúgy Felségedé, 
mint volt Liegnitznél és Torgaunál. 
De Felséged felett áll Ő, akiben én 
hiszek és akiből gúnyt nekem ne 
űzzön senki! Mikor a leutheni csata
téren azon a hideg éjszakán a ki
rály gránátosaival azt énekeltük: 
lm hálát mondunk néked Isten, hol 
volt akkor a csufondároskodás ? 
Huncuthoz illő eljárás megtagadni 
a szerencsében Azt, aki mellénk 
állt a bajban. Már bocsásson meg 
nekem Felséged!

Hiszen hozzá voltak szokva az 
öreg katona gorombaságaihoz, de 
lehuncutolni a k irá ly t! ? Az óra 
ketyegését lehetett hallani. A kék 
szemek forogtak, de a torgaui győ
zőnek mindegy v o lt: golyók fütyü
lése, kardok csattogása, a király 
dühe. Nyugodtan nézett szemébe 
mindennek, prémes mentéjére 
csendben peregtek alá a szomorú
ság könnyei. Szegény király!

Ezt a szomorúságot nem birta ki 
nagy Frigyes. Történelmi mankós 
botjára támaszkodva odabicegett 
öreg hőséhez, balkezét a vállára 
te tte :

— Boldog Z ieten! — szólt.
Aztán karjába öltötte karjá t: —

Nem történik meg többé! — és 
király volt megint. A király pedig 
úgy nézett végig a többin, hogy 
azok ijedten húzódtak kifelé. Itt 
ma lakomára csak Zietennek terí
tettek és egy királynak. - mm—

Pro dotno.
Osztályos társa életemnek,
Te jóban, rosszban hű barát:
Az este íme bontja szárnyát,
Mily hangulatban lel ma rád? 
Sokat dolgoztál reggel óta 
Ma is — tudom — mint rendesen — 
Csöndes vízparton álmodozva 
Te jutsz eszembe kedvesem.

Robotban telt el ifjúságod —
Ez az, mi nékem fá j ma is. 
Hajszolt, rövid és nyugtalan volt 
Az éjszakáid álma is.
Gondod nem egyszer fön t virrasztott,

Míg mi aludtunk csendesen —
Két kis leányunkkal messze, otthon, 
Mit csináltok most kedvesem ?

Zeng itt a tücsök cirpelése,
A fá k  között meg kél a hold:
Az égbolt mélységes vizében 
Sárgán sugárzó, méla folt.
Titokzatos király az éjben; 
Emelkedik fönségesen . . .
— Felejtsd a bajt c fényes estén, 
Lesz még máskép is kedvesem!

Puszták magányán, holdas éjben, 
Hull rám a balzsam, hull a csend: 
A z égen szikrák, hallgat,
A fűben tücskök ezre zeng.
Percek varázsát őrzi lelkem,
Ne vesszen el egy cseppje sem —
A hangulat szent, tiszta kelyhét 
Érted ürítem kedvesem!

VARSÁGH JÁNOS.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A pécsi katholikus egyházmegye 

hívei már január elején tizenkét mil
lió koronát adtak össze és küldtek 
el a kölni érseknek a német nyomor
gók felsegitésére. Megelőzték az evan
gélikus gyámintézetet a szeretet mun
kájában De a nemes verseny még 
áll Utánuk! Ez legyen a kultuiharc 
iránya! Nem ám az, hogy ki tud a 
másiknak vastagabbat mondani. Az 
virtus. Ez nem az. —mm—

*

Az a gyülekezet, amely eladatla
nul küldi vissza a Luther-naptár pél
dányait, méltó párja annak, amelyik 
nem tudta szavazatát leadni a kerü
leti felügyelőválasztásnál. A közö
nyösség okából még erre az alka
lomra sem lehetett összehozni az 
egyházközségi gyűlést Ugyan mivel 
töltheti a napjait ott az, akit az oltár 
tüzének élesztésére, táplálására hi
vott el az Úr? Gedeon kétszer is kért 
próbát az Úrtól, hogy ó-e az elhí
vott. Az éjszakába kitett gyapjufürt 
legyen harmatos, mikor szaraz min
den Az éjszakába kitett gyapjufürt 
legyen száraz, mikor a miazmas pá
ráktól nyirkos minden.

A ti leiketek kiégett a szárazság
ban, a ti leiketek nyirkos a környe
zetetek nyirkos, gyilkos párá/atától. 
Kérjetek ti is próbát az Úrtól, hogy 
ti vagytok e, akiket elhívott. Itt az
alkalom. _h . _ 8.

*

Nem mintha pragmatikus hozzá-
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szolás akarna lenni a lelkészképzés 
kérdéséhez, hanem csak épen ötlet
szerűen említem, hogy Oreguss Ágos 
ton, a budapesti egyetem negyhirü 
esztétikai tanára is luteránus volt. 
Hallgatóit, tudniillik azokat, kik való
jában hallgatták is, felváltva vendégül 
látta asztalánál, hol ludós társai és 
barátai is hivatalosak voltak Nem 
mintha megakarta volna őket tanítani 
arra, hogy jó társaságban hogyan 
kell késsel és villával bánni és a 
feszélezettség zavarát leküzdeni, vi
szont azonban tűlbizalmaskodóvá sem 
válni, hanem azért, hogy bevezesse 
ókét a maga ideje legjobbjainak ne
mesítő körébe.

Sajátságos, hogy ezek az ifjak még 
»a két kék bakokhoz« kis kocsmában 
is szebben tudtak énekelni, jobbizüen 
inni, szépet tenni az asszonyok-lányok 
körül. Szívesebben látták hallgattak 
őket. mint a többi duhajt, faragatlant. 
Senki sem tudta, hogy miért. Maguk 
sem, Akkor sokkal szerényebbek vol
tak. Az illedelmes magaviselet már 
a vérükbe ment át. —nd—

#
Dr. Harnack Adolf a berlini egye

tem teológiai tanára a legközelebbi 
nyári szemeszterben tölti be egyetemi 
tanárságának századik félévét és úgy 
érzi, hogy helyet kell csinálni másnak. 
Utódja dr. Lietzmann Hans a jénai 
egyetem tanára, ki mint egyháztörté
nész, bibliakutató és régész a német 
tudományos életben elismert tekintély.

A hivatalos kötelékektől megsza
baduló agg tudós pedig a német 
nemzet szellemi és lelki életének ve 
zetésére szentelheti most teljesen nagy 
szellemét és lelkét. — n. —k.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mi rag ad ta  meg Jézust ?
Jan. 21. Lukács 2 . 41—49. Nem a nagy

városi gyerekek játéka, nem a hires tem
plom szépsége, nem a doktorok nagy 
tudománya ragadta meg Jeruzsálemben “a 
tizenkétéves Jézust. Gyönyörű lehetett a 
királyi palotára hulló tele napsugár is, de 
az ő figyelmét az a külön fénysugár ragadja 
meg, mely mindjobban elkezd Reája hullani 
s mutatni Néki az egész életét: hivatását, 
mely Reája vár s melyet Nékie fel kell 
vennie. Nem csoda, ha minden másról 
elfeledkezik, ha három nap sem győz be
telni vele, hisz a világ fundamentumának 
felvettctése előtti örök is’eni végzések lesz
nek nyilvánvalóvá a megragadiatásban.

Jan. 22. Luk. 3 . 21—ss Nemcsak Jézust, 
— sok másokat is megragadott a pusztai 
prófétának, Keresztelő Jánosnak alakja, 
beszéde és ténykedése. Voltak Jézusnak 
vetünk közös megragadtatásai. De voltak 
Neki egész különállók. Mikor ott állt a 
Jordán vizében, nem az ragadta meg leg

jobban, hogy a Keresztelő mit mondott,
hanem az, hogy az Isten szólott s meg
mondta Néki, hogy 0  kicsodája : „Te vagy 
az én szerelmes Fiam!“ De nemcsak Jézust, 
mást is megragadhat ám valahogy az, hogy 
miasoda hát ő az Istennek.

Jatt. 23 Luk. 4 . 1—13. Isten felöl tapasz
talható dolgokon kívül, megragadták Jézust 
azok is, amik a Sátántól jönnek. Az ó 
résenléte, sokféie támadása, fáradhatatlan 
kisérlelezése senki előtt sem volt leplezet
lenebb. Rettenetes lénye, félelmes ereje 
annyira megragadta Őt, hogy háromszoros 
legyőzése után sem tudta feledni s résen 
volt vele szemben mindig, ahol csak rá 
kellett szólnia : „Távozz tőlem Sátán !“ — 
milyen jó annak, akit így tudott meg-agadní 
a Sátán 1

• Jan. 24. Luk. 4 .14—27. Istennek nemcsak 
új kijelentései, hanem rég megért és sokak 
által megunt ' igéi is megtudták ragadni 
Jézust. De a bibliában sem a szép gondo
latok, érdekes történetek fogták meg szívét 
legjobban, hanem az, amit bennük Isten 
Néki és róla mondott. S ami öt így meg
ragadta, a2t nemcsak magának tartogatta, 
hanem mihelyest lehetett és kellett, drága 
szolgálatokat végezett vele.

Jan. 25. Luk. 7 . 1—10. Nemcsak Isten 
meg az Ó igéje, emberek is nagyon meg 
tudták ragadni Jézust. Olyanok is, akiket 
mások észre se vettek, olyanok is, akiket 
sokan dicsérgettek. Nem a ragyogó tehet
ségű, csillogó csákójm nagyon bőkezű 
emberek ragadták meg Öt, hanem az alá
zatosak : a maguk méltatlanságát, szükségét 
nagyon érezők, az Ö hatalmát s erejét 
feltétlen hívők. Különösen megragadta az, 
aki tudott nagy hittel nagyot várni Tőle, 
sőt egy szavától, kézlegyintésétől, s leges- 
legvégül csorduló vérének egyetlen csepp- 
jétöl.

]an. 26. Luk. 7 . ao—4s. Megint egy em
ber, ugyancsak nem kivaló, egyenest rossz- 
hirü s emberektől megvetett személyiség 
ragadja meg Jézust. Ugyan mivel ? Nem 
a szépségével, nem a gazdagságával, nem 
a templom térdeplő áhítatával, hanem a 
Reá összpontosított szeretetével, bűnei bo
csánatáért háiás leikével. Ilyenek ragadták 
meg Jézust, mert érezte, hogy . az ilyenekre 
nem fog hiába pazarlódni az Ö alabástrom 
szelence-testéből kihulló vére.

Jan. 27. Luk. 10 .21—24. Valóságos el
ragadtatásokban találjuk itt Jézust. Nem a 
munkája nagy sikerétől, hanem, hogy az 
Isten Ó rajta keresztül megjelenti magát 
az embereknek is. Aminek tudtára évezre
dek vártak, sok próféták vágytak, aminek 
tudtától megremegnek fenn a csillagok — 
megkapják a megváltás titkát ép a gyer
mekek, a gyermeki lelkek. Az Atya és Fiú 
nem probléma már, ragadd meg a kegyel
met s bármely percben meglephet a Jézus 
boldog eliagadtatása.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
Új téli gazdasági iskolák. Ör

vendezve latjuk, hogy hétről hétre 
nagyobb számban nyílnak meg a 
gazdasági iskolák, amelyek célja a 
falusi népet, a kisgazdákat, az ok
szerű gazdálkodásra megtanítani, s 
megismertetni velük a többtermelés

és belterjes gazdálkodás nagyszerű 
előnyeit. Az iskolák felállításában és 
szorgalmazásában az érdem oroszlán
része a >Többtermelési Ligát« illeti. 
Az iskolákat házi ipari tanfolyamok 
kai, gazdakörökkel és énekkarokkal 
fogják kiegészíteni. A Mezőlakon 
megnyílt téli gazdasági iskola a folyó 
évben — mint a Magyar Falu írja 
— az eddiginél fokozottabb mértékben 
karolja fel a gazdasági oktatásnak 
ipari vonatkozását. A Szóld Manó 
nagybirtokos által létesített kísérleti 
parcellák a kisgazdák körében olyan 
jó hajtást váltottak ki, hogy egyre 
nagyobb számban jelentkeznek neme
sített vetőmagvakért és műtrágyákért, 
hogy as összehasonlító eljárás ered
ményeit hasznukra fordíthassák. A 
tapasztalatok feljogosítanak arra a 
megállapításra, hogy ebben a község
ben néhány év leforgása alatt minden 
kisgazda mintagazdaságot fog űzni 
és termésátlagai nagy lépéssel fogják 
előbbre vinni a többtermelésben rejlő 
nagy gazdasági érdekeket.

Lószerszám eltartásának  m ód
ja . A bőrből készült lószerszámok 
rendesen vízzel mosatnak, ami igen 
ártalmas, mert merevvé és szárazzá 
teszi a bőrt, miáltal a lovak bőrén 
feltörések okoztatnak Ezen a bajon 
segíteni lehet a következő eljárás 
által: Keverjünk össze repce vagy 
lenolajat egyenlő mennyiségű faggyú
val, a keveréket tűzön megolvasztva, 
kenjük be vele a kantárnak, szügy- 
elónek és hevedernek belső, a ló 
bőrével érintkező felületét. Ezen el
járás gyakori ismétlése által a lószer
szám kitűnő állapotban lesz tartható 
s gőznek és víznek igen jól ellen áll.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlésen az indem- 
nitási vitával kapcsolatoan főleg a külföldi 
kölcsönt tárgyalják a szónokok. Grieger 
Miklós r. kaili. esperes-képviselő mondott 
nagy beszédet. A fővárosban — úgymond 
— 10 ezer luxuskutyát dédelgetnek,“ugyan
akkor éhezni hagyják a hadirokkantakat. 
Egy kisgazda több adót fizet, mint a buda
pesti tőzsde több tagja. Beszélt a zsidókér
désről is. Hangoztatta, hogy a zsidóságnak 
értékes erkölcsi alapon álló részét, hazafias 
elemeit magunktól eitaszítani sem keresz
tény, sem nemzeti szempontból nem helyes. 
Egy újságíróval folytatott beszédében a r. 
kálit, főpapság indolenciájáról nyilatkozott; 
akik szerinte semmit sem tanultak a bolse- 
vizmusból.

A miniszterelnök Kállay pénzügyminisz
ter kíséretében Londonban tárgyal az 
ántánttal. Addig is, azt üzente a miniszter- 
elnök, idehaza a nemzet őrizze meg hideg
vérét és nyugalmát.

A korona esik, a drágulás nap-nap után 
emelkedik. A kormány a legerélyesebben
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készül a drágulás megakadályozására.
Két per is tartja izgatottságban a kedé

lyeket. Prónai és Ulain pere.
Május hónapjának utolsó vasárnapját 

ünnepé avatják a világháború hősei emlé
kére.

A kisántánt belgrádi konferenciáján 
üuca román miniszter csak azzal a felté
tellel járult a magyar kölcsönhöz, ha a 
kisántánt konferenciája a románok 1919. 
évi magyarországi bevonulását jogosnak 
jelenti ki.

Montenegróban a felkelő és a szerb 
csapatok között folyó harcokban elesett a 
felkelők vezére Ras Popovics. A harcokban 
300 ember vesztette életét.

Juriga r. kath. plébános, a tót autono- 
mista párt vezére az egyik tót néppárti 
lapban nyilatkozatot közöl a párt céljairól. 
Kifejti, hogy a tót néppárt egyáltalán nem 
gondol Magyarországhoz való visszacsat- 
lakozásra.

Görögországban Venizelosz lett a mi
niszterelnök.

Olaszország és Szerbia megegyeztek 
a vitás kérdésekben.

Németország újra katonai ellenőrzés 
alá kerül. A bizottság tagjai munkájukat 
polgári ruhában fogják végezni.

Franciaország gazdasági egyezségre 
lép Oroszországgal. A francia követelések 
lényege, hogy ismerje el a szovjet úgy a 
békéi, mint a háború folyamán keletkezett 
orosz állami és magánadósságokat és tar
tózkodjék francia földön minden bolsevista 
propagandától. Egyébként pedig Francia- 
ország újból meghiúsította Németország 
amerikai kölcsönét.

Amerikában a szovjet Oroszország 
elismeréséről tárgyalnak

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására adakoztak a 

tabi nöegylet tagjai, Szenteli Istvánná nő- 
cgyleti elnöknő kezdeményezésére. Gyűj
töttek Holota Irénke és Meireisz Katica 30 
drb tojást és 36.300 koronát, Kadlicskó 
Erzsiké és Konrád Rózsika 12 drb tojást 
és 35 ezer koronát. Adakoztak: Ajzert Já- 
nosné, özv. Bucski Istvánná, Zsolnai József
5—5 ezer, Mizerák Istvánné (Kövecses), 
Gyarmathy Ferencné, ifj. Hauk Jánosne, 
Szenteli István, Vágola Pál, Ajzert Józsefné, 
özv. Torma Jánosné, Szenteh Istvánné, 
Szíjártó Gázáné, Czabuia Györgyné, dr. 
Kálmán Jenőné, Bodó N.-né, 2—2 ezer, 
Holota Irénke, Holota Bözsike, Ajzert Sán- 
dorné, Ajzert István (Matyék), Mizerák Ist
vánné, Ajzert Istvánné (Havelka), Vágola 
Pálné, ifj. Lörincz Jánosné, Mihavecz Ist
ván, Apelesz Istvánné, Ajzert Karolyné, id. 
Hauk Jánosné, Oláh József, Csewenka Mi- 
hályné, Meireisz Katica, Csewenka Pálné, 
özv. Benyes Józsefné, Proksa Margit, Kon
rád György, Kiss Imréné, Sztreda Józsefné, 
Vidos János, Márcsik Józsefné, Lukács I., 
Sziics István, Baky Józsefné, Lörincz Gy., 
Kovács Lajos, Szíjártó Jánosné 1000—1000, 
N. N., Veréb József 800—800, Varga I.-né 
700, Horsa józsefné és Sándor Zsuzsika 
500—500 K. Összesen 71.300 koronát. — 
Tojást adtak: Kadlicskó Józsefné 5, Mackó 
Jánosné 3, özv. dr. Szmodicsné, Hadlicskó 
Györgyné, Kopecki Pálné, Pavleinyi J.-né, 
Matusik Etelka, Gombér Istvánné, Matyék 
Györgyné, Pavlényi Etelka, Pintér A.-né
2—2, Pintér Györgyné, Véber Mária, Kad

licskó Pálné, Hauk Jánosné (Bálint), Ran- 
csik Zsuzsika, özv. Mizerák Györgyné, özv. 
Benyes Mihályné, Proksa Józsefné, id. Ko- 
dák Mihályné, Veréb Györgyné, Oláh I.-né, 
Pintér Györgyné, Ajzert Györgyné, Luká- 
csik Etelka, özv. Cservenka Pálné, Pintér 
Józsefné 1—1 drb. összesen 42 drb 29.400 
korona értékben, végösszeg 100.700 korona.

Sok-sok hálás köszönet.

HARANGS ZÓ.

Vizkereszt u. 2. vasárnapon.
Ep. Róm. 12. 7- 16.

Elgondolkodván a mai Epistolán a ke
resztyén kötelességeknek egész sorozatát 
tárja elébénk az apostol. Számoljon azért 
kiki lelkiismeretével, hogy mennyire felel 
meg ezeknek napjainkban.

Élő hitének, imádkozó lelkének, neme
sen érző szivének újból gyönyörű tanujelét 
adta dr. Osfffy Lajos Vasvármegye nyug. 
főispánja, aki a német inségakció céljaira 
a dunántúli egyházker. gyámintézeti pénz
tárába 1 millió koronát küldött be.

Dr. Hantos Elemér nyug. államtitkár 
11 drb magyar általános hitelbank rész
vénnyel alapítványt tett a dunántúli evang. 
egyházkerületnél.

W eisz Manó takarékpénztári vezér- 
igazgató a szombathelyi Prot. nőegyletnek 
fél millió koronát adományozott.

A győri ev. ifjúsági egyesület a bel- 
missziói egyesülettel kapcsolatban kedves 
és megható karácsonyfa ünnepséget rende
zett az ev. iskola szegénysorsu növendékei 
részére. Az ünnepély m űsora: Ünnepi be
szédet tartott Korsay Jolán nyug. állami 
tanítónőképzö igazgatónő. Karének, éne
kelte az ev. iskola énekkara, vezető Fodor 
Kálmán karnagy. Karácsonyi mese. Költe
mény. Rudnyánszkytől, szavalta Simon Ili. 
Duett, énekelték Stőger Lola és Káldy E., 
kisérte Fodor K. karnagy. Az evang. iskola 
egy-egy növendéke pedig alkalmi költeményt 
és köszönőbeszédet mondott. Ezután kö
vetkezett a növendékek megajándékozása. 
105 szegény tanuló kapott ruhaneműt és 
kalácsot, süteményt, könyvet, játékot. 10 
asszony pedig lisztet, kalácsot és 10—10 
ezer korona készpénzt.

Az arnóti gyülekezet december 30-án 
megtartott lelkészválasztó közgyűlésén Be- 
rényi Sándor ózdi segédlelkészt választotta 
meg lelkészévé.

Kuzmics-estét tartottak a nemespátrói 
templomban 1923. december 30-án este 5 
órakor. Ez alkalommal is nagy számmal 
jelentek meg a hívek. Közének után Kiss 
József surdi lelkész Róm. 1 . is—n. alapján 
Dibliamagyarázatot mondott a hitközségről. 
Mesterházy Sándor esperes meg szabad 
előadást tartott „Emlékezés Kuzmics István 
bibliafordító ev. lelkészről, születésének 
200-ik évfordulója alkalmából“ címen. Vé
gül Mesterházy esperes imádságot és ál
dást mondott és a hivek hálás kegyelettel 
távozták az Úr házából.

Adakozás a ném et hittestvérek se
gélyezésére. A sajókazai ev. gyülekezet 
Köreben a lelkész gyűjtést indított a német 
hittestvérek segélyezésére. A hivek teljes 
megértéssel fogadták azt, hogy a templom 
tornyának északi oldalán eternitből kimin
tázott szív nem érzéketlen kőszívet ábrázol, 
hanem azt, hogy a templom látogatói me

leg megértő szívvel együtt éreznek északon 
lakó hitsorsaikkal. Az adakozók sorát az 
egyház érdemes felügyelője, br. Radvánszky 
Kálmán nyitotta meg 100.000 koronás ado
mányával. A jórészt törpebirtokosokból és 
bányászokból álló gyülekezet tagjai pedig 
ez összeget egy negyedmillió koronára egé
szítették ki szíves adományaikkal. Ez ösz- 
szeget az egyház három részre osztotta. 
Egy részt küldött a Lichtenstein Calluberg-i 
gyülekezet felsegélyezésére; egy részt az 
ulmi Gusztáv Adolf nöegyesület rendelke
zésére bocsátott, hogy ezzel némikép le
rója háláját nevezett nőegylettel szemben, 
amiért 1861-ben a sajókazai egyházat úr
vacsorái edényekkel ajándékozta meg; egy 
részt pedig a hallei Francke-féle árvaház
nak, hogy ott is érezzék a hitteslvéri sze
retetett, ahol jelenleg a legválságosabb a 
helyzet. Isten áldása legyen minden fillér- 
nyi adományon és az adakozó nemes szi
vekben !

A szombathelyi prot. nöegylet újból 
nívós műsoru szeretetvendégséget rende
zett, amelyen közreműködtek : László Mik- 
lósné, Nagy János, Balogh Ernő, Pálmay 
Edit, Kapi Dódi, Hegedűs Amice és Vukics 
Ottóné. A bevétel meghaladta az egy mil
liót.

Kemenessömjénben 1923. december 
19-én vallásos est volt, amely alkalommal 
a buzgó gyülekezet zsúfolásig megtöltötte 
az iskolát Az est középpontjában vitéz 
Horkay Béla dömöiki s. lelkész „A vasár
nap megszenteléséről“ szóló előadása ál
lott. Az iskolás gyermekek „Nagy örömhír 
jó a mennyből“, majd „Kitárom előtted 
szívem“ énekeket adták elő kéíhangon, Ko
vács Jolán, Sebestyén Gyula pedig szép 
szavalatokkal gyönyörködtették a gyüleke
zet tagjait.

Ketnenesmihályfán ádvent negyedik 
vasárnapján szépen sikerült vallásos est 
volt, amely alkalomkor zsúfolásig megtelt 
a templom. Buzgó ének és vitéz Horkay 
Béla dömöiki s. lelkész imája után az ifjú
sági énekkar „Ezrek ajkán egy szívvel“ 
korálunkat énekelte. Ezután Nagy Margit 
szavalta el igen szépen a „Virraszatok és 
imádkozzatok“ c. költeményt. Majd vitéz 
Horkay Béla tartott vallásos-hazafias elő
adást „Magyarország és a IV.-ik parancso
lat“ címen. Utánna az ifjúsági énekkar a 
„Bús magyarok imádkoznak“ c. irredenta 
éneket adta elő, Vida Géza pedig lelkes 
hangon elszavalta vitéz Horkay Béla „Ma
gyar imádság" c. költeményét. Az ünnepély 
imával és közénekkel ért véget

Mihályi. Igen szépen sikerült karácsony
esti ünnepélyt rendezett a mihályii nőegy
let hitbuzgó és áldozatkész gárdája a kö
vetkező műsorral: 1. Karácsonyesti köz
ének. 2. Ima. Mondta Gőcze Gyula s. leik. 
3. Hivek zengjünk dicséretet. Énekelte a 
gyermekkar. 4. Ma született a Krisztus. 
Szavalta Horváth Ferenc VI. o. tanuló. 5. 
Hagyd az Urra utad. Énekelte a gyermek
kar. 6. Fenyők beszéde. Szavalta Maries 
Ida. 7. Szívünk ma vig kedvvel betölt. Éne
kelte a gyermekkar. 8. Karácsony. Szavalta 
Maries Émma VI. o. tan. 9. Karácsony je
lentősége. Beszéd. Mondta Bőjtös László 
lelkész. 10. Jézus és a kis gyermekek. Sza
valta Kovács Eszti. 11. Krisztus Urunknak 
áldott születésén. Énekelte a vegyeskar.
12. Jézus a vendég. Szavalta Bálint, Margit.
13. Örök felség hozzád kiáltunk. Énekelte 
a vegyeskar. 14. Bethlehem. Szavalta Viola 
Lenke. 15. Záróima. Mondta Gőcze Gyula 
s. leik. 16. Közének. — Az ünnepély ren
dezése, a precíz ének- és szavalatszámok
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a helybeli tanító, Takács József fáradhatat
lan munkásságáról tesznek tanúbizonyságot. 
Az ünnepély végén tartott offertórium 55.640 
koronát hozott a német hittestvérek nyo
morának enyhítésére.!

Kisfalud. Nagy érdeklődés mellett tar
tott vallásos estélyt a kisfaludi leánygyüle
kezet karácsony másnapján Műsora a kft
vetkező volt: 1. Közének. 2. Ima. Mondta 
Oőcze Gyula segédlelkész. 3. Szeretet. Sza
valta Németh Julia., 4. Krisztus Urunknak 
áldott születésén. Énekelte a gyermekkar 
harmóniumkísérettel. 5. Ima. Szavalta Szljj 
Dezső tanító. 6. Az imádság. Felolvasta 
Gőcze Gyula segédlelkész. 7. Karácsonyi 
mese. Szavalta Dömötöri Erzsébet. 8. Jé
zus. Szavalta Nagy Eszti. 9. Itt vagy óh 
szent Karácsonyeste. Énekelte a gyermek
kar harmóniumkísérettel. 10. Záróima. 
Mondta Bőjtös László lelkész 11. Közének.
— Az estély offertóriuma 31.077 koronát 
eredményezett a németországi hittestvérek 
nyomorának enyhítésére.

Nemeskoltában 1923 ó-év estéjén val
lásos estélyt tartott a nőegylet a következő 
műsorral: Közének. Ima. A régi vár. Sza
valta .Takó Ida 100. zsoltár. Énekelte a 
férfikar. Ünnepi beszéd. Tartotta Takó I. 
theol. hall. A gondviselés. Szavalta Szabó 
Erzsi. Eltévedtem mint juh. Szoló ének, 
énekelte Vörös István. Az árnyék. Szavalta 
Halász Lajos. Gyászinduló (orgonán). 90. 
zsoltár. Szavalta Kovács Eszter. Miatyánk. 
Énekelték az iskolás gyermekek. Közének. 
Ezen az estén szegény németországi hit
sorsaink részére 79.435 koronát gyűjtöttek.
— Asbóth Lajos és Nagy Vilma 1923. dec. 
22-én tartott esküvőjén a vendégek, bár 
nem sokan voltak, 31 ezer koronát adtak 
szintén a fenti célra.

Vőnöck. Különböző egyházi célokra 
adakoztak: özv. Rosta Józsefné emlékére 
3 ezer K-t, Papp József és feles. 3 ezer, 
Barátit Ferencné 5 ezer, ifj. Szült Józsefné 
10 ezer, özv. Szuh Józsefné 1200, özv. 
Kováts Ferencné 2 ezer, id. Balog Istvánná 
1000, Benkö Gyula és fel. 3000 K. A nő
egylet gyűjtött gyertyákra és fekete oltár- 
teritőre 171 ezer, németországi hitrokonok 
segélyezésére 70.650 koronát gyűjtöttek.

Szak- és lelkészvizsga. Sopronban 
január 19-én szak- és lelkészvizsgát tett 
Kiss Ferenc theoiógus.

Alsódörgicsén január 1-én este vallá
sos estély volt zsúfolásig tele templomban. 
Műsor: 1. Közének. 2. Oltári ima. 3 Tria
non, szavalta Bogdán Lidia. 4 Amerre a 
fecskék szállnak, énekelte a leánykar. 5. 
Erős államban és virágzó egyházban szé
kel a boldogság címen tartott Jónás Lajos 
lelkész szép felolvasást 6. Ruth. I. 16, 17. 
ének-szóló, énekelte Jónás Lajosné. 7. A 
mi ünnepünk, szavalta Csaby József. 8. 10. 
sz. ének, énekelte a leánykar. 9. Mit mesél 
a Hargitta, szavalta Kovács Sárika. 10. 
Hajdan és most, szavalta Jónás Lajos. 11. 
286-ik sz. ének, énekelte a leánykar. 12. 
Ima. 13. Hymnusz. Offertórium 22 ezer K, 
részben Gusztáv Adolf egylet támogatá
sára, részben templom renoválásra.

Emléktábla leleplezés Jobaházán. A 
jobaházai ág. hitv. ev. egyházközség tagjai 
is megörökítette elesett hőseik emlékét. Az 
emlékjel nem a temető gyászos hantjai közt 
van felállítva, hol az elmúlt komor gondo
latai öveznek, hanem az élők közt, az élet 
számára, ott, ahol örök alkotásokra, szün
telen munkára ösztönöz. Az iskola falában 
elhelyezett emléktábla, melyet Tászler Gy. 
csornai kőfaragómester készített. 1923. évi 
december hó 30-án dr. Molnár Elemér fő

szolgabíró, Németh József körjegyző, Ba
logh Imre ezredes, katonai parancsnok, 
Possert J. István százados, csendőrparancs
nok és Baditz Laj03 jelenlétében Hérints 
Lajos ev. esperes, a gyülekezet lelkésze 
emlékbeszédével lelepleztetek Az ünnepi 
műsor a következő volt: 1. Hiszekegy. Éne
kelte az ifjúság. 2. Emléktábla leleplezése 
Hérints Lajos esperes által. 3. Emléktábla 
átvétele Németh Gyula felügyelő által. 4. 
Emléktábla megkoszorúzása Török Margit
ka által. ,5. Mért oly borús, oly néma e 
sereg? Énekelte az ifjúság. 6 Possert I. 
István százados beszéde. 7. A halálnak 
éjszakája . . .  Énekelte az ifjúság. Az el
esett hősök életrajzi adatait összegyűjtve 
felolvasta Koczor Ferenc a gyűl. tanítója. 
9. Hymnusz. Énekelte a közönség. A fekete 
márványtábla, mint a 22 hősi halottnak 
emlékjele el nem múló kötelességünkre 
figyelmeztett a felirat szerint:
„Ki itt' nevük olvassa, meghatottan állva 
Esdjen áldást rájuk, lelke sóhajtása!“

Az ünnepély után díszközgyűlés volt, 
melynek végeztével Németh Gyula az egy
házközség buzgó felügyelője látta a meg
jelenteket vendégségben.

Magyarszombathelyen az elmúlt ün
nepek alkalmával különböző egyházi célra 
a következő adományok folytak be : Balázs 
András 10 ezer K, Bécsi Janosné 5, Varga 
M. Miháiyné 6, Osgyán Palné 18 szál gyer
tyát, 25 ezer K-t, Varga Pálné 12 ezer K, 
Kovács Petemé 18, Kovács Imre 6, Bocska 
András 6 szál gyertyát, Tóth Istvánná 12 
ezer, Orbán Mihály 10 ezer, Takács Imre 
20 ezer, Takács Ferenc 100 ezer, Vaskos 
György 10 ezer, B. Kovács József 100 ezer, 
ifj. Letenyei Mihály 100 ezer koronát.

Az evang. ifjúsági egyesület karácsony 
másnapján műkedvelő előadást rendezett. 
Színre került: Lainpért Rongyos katonája 
és Csile Piros almája. Szerepeltek: Kovács 
Pál, Németh Lajos, Varga Mihály, Ihász 
István, Becsi Erzsébet, Kovács Irén és Má
ria, Vida Róza, Bécsi Róza, Letenyei Róza, 
Polgár István, Takács Erzsébet, Németh 
|ulianna, Letenyei Róza, Varga Zsófia, Bor
sos Zsófia, Varga Észter, Tóth Ödön, Ko
vács Lajos, Kovács Mihály v., Kovács Pál 
V., Varga Jancsi és Tóth Feri. A műkedve
lői előadás jól sikerült és szép anyagi ha
szonnal is járt, az ifjúsági egyletnek tisztán 
240 ezer koronát hozott. Ebből 40 ezer 
koronát Kovács Pál rokkantnak adott az 
ifj. egylet, 200 koronát pedig fenntartott 
könyvtara gyarapítására.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

A rajnavidéki és westfáliai generál- 
superintendensek dr. Klingemann és dr. 
Zöllner felhívást intéztek a külföldi evan
gélikusokhoz, melyben a testvérek segítsé
get kérik a nagy nyomorúság idején. Fáj 
nekik, úgymond, a koldulás, de a nagy 
nyomorúság kényszeríti őket erre

Nagy egyházi mentőakció Ameriká
ban. AmeriKában az összes prot. egyházak 
a lutheránusok, a reformátusok, a inetho- 
disták stb. egységes mentőakciót indítottak 
meg a protestáns Németország megmen
téséért.

A pápa a rigai püspököt, Springowitsch- 
ot érseké nevezte ki, aki az evangélikusok
tól elrabolt Jakab-templomban foglalja el 
egyházi méltóságát. Az evangélikus temp
lom elrablása kiinduló pontja a lettországi 
protestáns elleni mozgalomnak. De él az 
Isten I

Dr. Lfipke János által szerkesztett 
.Die Dorfkirche* című egyházi lap beszün
tette megjelenését.

Dr. Deiszmann a berlini egyetemen az 
evangélikus sajtóról tart akadémiai elő
adásokat.

Botrány volt a temesvári katolikus 
templomban. Karácsony estéjén a római 
katolikus templomban parázs botrányt ren
dezett a pángermán érzelmeiről ismert 
Pacha püspöki kormányzó. A pap beszédét 
ugyanis — noha a hívek túlnyomó része 
magyar — német nyelven kezdte. A ma
gyar hivek erre tüntetőleg elhagyták a tem
plomot. A botránynak egyházi körökben 
folytatása lesz.

Leégett a bukaresti érsek palotája.
A Strada Esculapon emelkedő impozáns 
katolikus érseki palota, amely a pápai nun- 
ciusnak is hajlékot adott, túlfűtés követ
keztében leégett. A kár jelentékeny.

Könyvalakban jelennek meg a pápa 
írásai. Az alpesi társaság egybegyüjtötte 
azokat a cikkeket és útleírásokat, amelye
ket XI. Pius pápa fiatalabb éveiben turista 
útjairól különböző folyóiratokban közzétett. 
A könyv, mely „Alpesek világáról“ címmel 
hagyja el a sajtót, nem készül a nagykö
zönség számára.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Rózsa János kissomlyói 

nyugalmazott tanító a múlt, 1923-ik, évi 
dec. 28-án 68 éves korában elhunyt. Végső 
óhajához képest testvérei a jótestvért szülő
földjére Uraiujfaluba szállították, hol édes 
szülőinek hamvai mellé helyezték örök 
nyugalomra.

Ú J D O N S Á GOK.
Mózes a huszadik században. Az Oglió 

nevű olasz folyó partján dolgozó munkások 
egy kosarat láttak a folyó hullámain, mely
ben egy kis csecsemő siránkozott. A mun
kások kihalászták a kosarat és jelentést 
tettek az esetről a rendőrségen. Mikor 
Hona olasz királynő a lapokból értesült az 
esetről, kijelentette, hogy a gyermek sor
sáról ő fog gondoskodni.

Szénrétegek a Bakonyban. Bakonyban 
két részvénytársaság nagy szénrétegekre 
bukkant és máris megtörténtek az előmun
kálatok a bányatelep kiépítésére.

Száj- és körömfájás lépett fel Angliá
ban, anol ez az állatnyavalya eddig isme
retlen volt. A kormány elrendelte a gyanús 
állatok kiirtását; egyetlen megye területén 
80.000 szarvasmarhát irtottak ki.

A kötelező polgári házasság törvény- 
beiktatasára indították mozgalmat az osz
trák szociáldemokraták. Ezzel egyidejűleg 
törvénybe akarják iktatni, hogy minden 
nőnek joga van a terhesség első három 
hónapjában orvosi műtétet igénybe venni.

Háromszáz ember a tengerbe pusz
tult egy elsúlyedt óceánjánál. Conoios 
nevű óceánjáró a Feketetengeren dühöngő 
óriási vihar elől Trebizonda kikötőbe akart 
menekülni. Közben azonban léket kapott 
és elsülyedt. Háromszáz ember a tengerbe 
veszett.

Bolsevista propagandára fordítják 
a cári család ékszereit. A newyorki vám
hivatalban rendkívül értékes ékszergyűjte
ményt deponáltak szakértői becslés céljából. 
Az ékszerek a volt cári család tulajdonából
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származnak, melyeket azért hoztak Ameri
kába, hogy velük részbén a bolsevista pro
pagandát finanszírozzák, részben pedig, 
hogy az eladásokból befolyó pénzeken 
nyersanyagokat vásároljanak Oroszország 
számára.

Dalmáciában újból kiviruftak az o r
gonafák. Dalmáciában a legszebb tavaszi 
időjárás uralkodik. Az ibolyák és az orgona
fák újból kiviruitak s a hőmérséklet húsz 
fok között ingadozik. A lóherét már hatod
szor lekaszálták és több gyümölcsfa virág
zásba szökkent.

Szovjetoroszország lakossága. A leg
utóbbi népszámlálás adatai szerint Orosz
országnak kerekszámban 120 millió lakósa 
van. Ebből városokban 20 millió, falvakban 
és tanyákon 100 millió ember lakik. Az 
adatok közül jellemző, hogy a gyárimun
kások száma a mu tévi 2 mitlióhétszázezer- 
ről 1 niillióliatszázezerre aprdt. A hivatalos 
kimutatás szerint Szibériában olyan nagy 
a munkanélküliség, hogy a munkások töme
gesen vándorolnak ki Kínába.

Hogyan kell a feleséget megősziteni? 
Sokfele módja van ennek az épületes tudo
mánynak, de ezen módok között minden
esetre első helyen áll az, amelyet Mikuiik 
János pozsonyi munkás talált fel. Mikulik 
ugyanis összeveszett a feleségével és mivel 
szép szóval nem birt vele, beledobta az 
udvar közepén levő kútba. A szegény asz- 
szony hat óra hosszáig volt a kút jéghideg 
vizében s amikor végre kiáltozását a szom
szédok meghallották és kihúzták a kutból, 
hó fehérré őszült a haja. Mikulikot a rénd- 
őrség letartóztatta.

Új idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc Előfizetési 
ára egy negyedévre 15.000 korona.

Flatnl úri leányok egyetlen képes lapja a MA
GYAR LÁNYOK. Minden száma szórakoztató olvas
mány. Előfizetési ára negyedévre 8000 korona. Aki 
1924 január-március negyedre előfizet, díjtalanul 
megkapja a szabás-varrás cimü könyvecskét, mely
ből mindenki megtanulhatja, hogy lehet házilag 
ruhát varrni, kalapot csinálni stb. Kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Az Ku Újságom a legkitűnőbb magyar gyermek- 
újság mindig örömet és vidámságot visz a gyermek- 
szobaba. Előfizetési ára negyedévre 6000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal Budapest VI., Audrásey út 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Dr. Thebusz Béla orvos Budapest 20 ezer, 
Gross Lajos Németujvár 15 ezer, dr. Pröhle 
Károly egyetemi tanár Sopron, offertórium 
Jobaháza 10—10 ezer, Ádám Gyula Kiskun
halas, Gyurátz Ferenc nyug. püspök Pápa, 
özv. Gecsenyi Ferencné Pásztori, Németh 
Vendel Komló, Obetkó István tanár Szent- 
gotlhárd, Forgó Sándorné Dombóvár, Isó 
Vince lelkész, Pálmai Lajos esperes Győr 
5—5 ezer, Kiss Ferenc min. tanácsos Sze
ged. özv. Ritter Frigyesné Győr, Sehreiner 
Teréz Körmend, dr. Zauner Róbert Vesz
prém 3—3 ezer, Góber Mihályné Kiskőrös, 
özv. Gross Jánosné Németujvár, Szilágyi 
Mihályné Kiskőrös, Karsay Lajos Győr, 
B. Némelh József Felsőireg, Fáik Heinrik- 
né Bonyhád, Sághy Pál Veszprém, Fodor 
Mihály Pusztamiske, Erhárt József Csab- 
rendek, Mód József Gutorfölde, Magassy 
Sándor Kinagasi, Remete Ida Sárvár, Büki 
Lajos Beled, Bangó József Gutorfölde, leg- 
ifj. Szalay György Rkapi, Felde Imre Köt
ésé, Fritz Lipótné Alsónána 2—2 ezer, No-

vák József áll. főnök Kisunyom, Somogyi 
János Ászár, Jakab Imréné Budapest, Ne
meth Sándor Tét, Győrik István Győr. Sze- 
csődy Sándor Kutas, Kardos János Pápa, 
Celldöinölkröl: Leitner Imre, Pető Ferenc, 
Kovács K , Magassv György Kemenesma- 
gasi, Büki Mihály Beled, Vadász S. Cell- 
dömölk. Huszár János Rjánosfa, özv. dr. 
Barla Sándorné Csurgó, Szabó József Kos- 
dombpuszta, id. Vajda Ferenc Nagyköcsk, 
Urbán Kálmánná Terfenyőssziget, Sipiczky 
lstvánné Fót, Petrovics Soma Szentes, Kiss 
Lajos Bánk, Dénes Lajos Pusztaföldvár, 
Brenn Zoltán Zalaegerszeg 1—1 ezer, Nagy 
Dénesné Boba 5 ezer, Tinschmiedt Sándor 
Majos 3 ezer. Agg János Csót 1700, Sütő 
János Pápa 600, Pávelszka Mihály Győr 
600, Kiss Sándor, Kolbátsch Islván Cell- 
dömölk 500—500 K.

Felelőt tierkesxtő őt kiadó: CZIPOTT tíílZA 
Hgeatffotthirö. Y*«TÄrm«‘jrTi'*

Szerkesztőtárs: XK3IETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Pályázati hirdetés.
Az á  s z á r i (Kisbér mellett) ág. h. ev. 

leányegyházközség kántortanítói adására 
pályázatot hirdet. Fizetés: föld, fa és ter
ményekben. Pályázati határidő január 25. 
Kommun alatti magatartás igazolandó. Kel
lően felszerelt kérvények M o l n á r  Gyula 
magyarszombathelyi lelkészhez küldendők.

ECCLESIA
Egyházmüvészeti és Áruforgalmi r. t 

B udapest.

Központi iroda: I V . ,  Irányi utca 27.
Papi és úri szabósága: IV., Veres 

Pálné-utca 18.
Ugyanitt szövetosztály.

Templomfelszerelési osztálya: IV., 
Vaczi-uíca 59

Kelyhek, keresztelési kannák és 
medencék, gyeriyatartók stb. stb.

Faárugyára: V ili, Lujza-utca 7.
Oltár, szószék, íróasztal, szék, bú

tor stb. stb.
Gyertyaöntődé: Vili., Tavaszmező

utca 6.
A legjobb minőségű oltár- és ház

tartási gyertya.
H arangöntődéje a  H arangm ű

vek r. t.
A legtökéletesebb harangok.
Az A n g s t e r  orgonagyár r. t. 

képviselete.

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

TORONYÓRÁKAT KÉSZÍT
Sándor Ferenc utóda

K ö r m e n d .  2-12
Alapítva: 1886. Telefon 9.

Harangszó
olvasói

Bútorozott szoba
ügyben

bizalom m al keressék  fel
B udapesten

H u n g á r i á t .
óriási választékban kapható I, 2 és 
3 szobás bútorozott albérleti lakosz
tályok fólépcsőházi bejárattal, szepa
rált fürdőszobával (kizárólagos hasz
nálat), önálló konyhával, telefon és 

zongorahaszDálattal. 
Fülépcsöházl garzon-szobák (I napra 

is) átutazóknak.
Irodahelyiségek telefonhasználattal.

Központi iroda: 5—5
Budapest IV., Muzeum-körut 31.

Interurbán József 51—52.

Segédlelkészt keresünk. Javadalom: ez- 
idöszerint havi 165.000 korona és állam
segély, továbbá lakás, fűtés, világítás és 
ellátás, esetleg utóbbinak pénzbeli meg
váltása. Pályázatok az ózdi evang. lelkészi 
hivatalhoz Ózd (Borsod m.) január 20-áig 
adhatók be.

Az ózdi ev. egyházközség 
2—2 elnöksége.

P I A C .

Január 15. Zürich: Budapest 0.0207'5. 
Deviza: Dollár 28.950, Dinár 322, Osztrák 
kor. 04050, Szokol 840’—, Lei 146*—, Frank 
1390, Márka 0’00000.0 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 9.800, disznóhus 13.000, borjúhús 
13.000, zsir 18.000. — Gabonaárak: Búza 
123.335 rozs 94.500, árpa 96.500, zab 100.500 
tengeri 95.000, korpa 64.000.

Nyomatott Wslliich Béla vülarnttiemO könyvnyomdájában Ssantgotthárdor.
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Alapította
K A PI  B É L A

1810-ben.

Léptül aJdonoB:
i  DüDáatüll Lutler-SzOvetsfio.
Az 0r»7.ípos I.other-SzSzct- 

m'g hlratalus lepje.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk e 

HARANGSZO szerkesztő- 
ki adóhivatal ének 

Bsentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden eveng. lelkéaz 

és tanító.
MsQjelenlk m laden vasárnap.

B oldogok a» irg a lm a so k , 
m e rt ők irg a lm a ssá g o t n yern ek .

Hserksaztó-kladóUTatal:
szen to o tthAr d .

Vasvármegye.
1 „HAIUNU8ZÜ“ 

előfizetési ára: 
negyedévre 5000 korona. 

Megszállt területre 6000 K. 
(>atber-MzSretégt tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tést ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 4öO korona.

A .Harangszó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

fl m eleg  ágy és a 
te r íte t t  asztal.
A nagypénteki református tár

saság budaörsi árvatiázának új 
lakója van. A múlt héten hozták 
be. Hatéves kis, kinőtt derekú, 
szomorú képű leányka. Egy lute- 
ránus embert vittek el a háborúba, 
visszajöhetlenül. Ez hagyta itten. 
Megftirösztötték, megetették, já t
szott egész nap a többiekkel, meg
ölelték, most már este lett és fel 
kell menni a hálóterembe aluvóra. 
Ott állt a sok ágy, jó meleg duny
hával. Ott a kis lányé is, mellette 
a kis lány, aki nem tudott vele mit 
csinálni. Még sohasem látott ilyet.

— Bele kell feküdni és jól be- 
takaródzni. Hát nálatok hol alusz
nak?

— A földön, a szalmán, meg a 
vackon.

— Vánkos?
— A ruhám at tettem a fejein 

alá. El ne lo p ják !
— Takaró?
— Az a kis rongyos kabát, 

amibe behoztak.
Em berek! Az elhagyatottak, a 

szegények, az elárvultak iránti 
közönyösségtek, az ám a nagy 
tolvaj. Lelopja a gyerekről a jó 
meleg dunyhát, a szívéből a me
leget. Nektek elébb a szívetek 
melegét és aztán a dunyhát is 
rólatok. Mintha egyszer már kia
bálták volna valahol: minden a 
m ienk!

Adjatok! Mert az a kiáltás csak 
a ti közönyösségteknek a vissz
hangja volt. És ti csodálkoztatok. 
Nem volt elég az egyszeri ijede
lem? Nektek, akik mindennap me
leg ágyban alusztok!

*

És ti, kik mindig terített asztal
hoz ülhettek, gondoltok-e arra, hogy 
a ti közönyösségtek is tolvajoknak 
cinkostársává szegődött ? Cinkos
társává azoknak, kik virágjaitokat, 
gyümölcsfáitokat, veteményeiteket, 
vetésieket dézsmálják meg.

Asztalbontáskor ne rántsátok le 
az asztalkendőt, az abroszt! A földre 
hull a morzsája, a haja a kenyér
nek. Szemetet csináltok az Űr tes
téből, rágázoltok és kisöpritek a 
szemétdombra, a sárba.

Fogjátok össze az abrosz négy 
sarkát, gyűjtsétek össze a morzsát, 
fegyétek ki a madaraknak, oda, 
ahol a macska nem zavarja őket. 
A madaraknak, kik télviz idején 
nem vadászhatnak a ti ellenségei
tekre, az Isten áldását pusztító 
férgekre. Ne sajnáljátok tőlük ezt 
a kis, kevés fáradságot. Megszol
gálják ők azt. A nyomotokban bil
legnek a barázdában, ott ugrálnak 
az almafán, a rózsabokron, pusz
títják a sok apró tolvajt. Még a 
bőgőlyt is elkapják röptiben, hogy 
az állatot ne bánthassák. És mind
ezt vidáman dalolva.

Csak a morzsát Jézus szent ne
vében !

Vagy még ezt is unjátok! Vagy 
ezt is inkább a tiknak! Jó ára lesz 
holnap. És a holnaputánra nem 
gondoltok? Mikor hiába keresitek 
a fán az alm át!

Immendingen Mihály.

Valódi fogadás igaz hálaadás. S  
ez első kötelességünk legyen. Hálára 
éppen nekünk protestáns keresztyé
neknek különösképen azért van okunk, 
mert nekünk nyitotta meg az Úr az 
utat az igazsághoz a biblia által.

(Házi kincs.)

Egyházunk és az iparosság.
Akik ismerjük a múltat és jelen 

tapasztalataiból akarjuk erőben 
gazdagítani jövendő értékeinket: 

, aggódva látjuk egyházunk életében 
a tátongó sebeket, melyek sebkö
töző samaritánusokat, önzetlen pró
fétákat kivannak sorbaállítani a 
munkamezőkön.

A múlt jelenen át kapcsolódik a 
jövendőbe! Az első magyar refor
mátor! eszmék terjesztői — tagad
hatatlan — az iparosok és vándor
munkások közt találhatók. Inkább 
ezeknek is szegényebbjei között. 
A gazdag szepesi, vagy erdélyi 
szász kereskedő, vagy iparos bi
zony nem veszélyeztette egészségét 
a hosszú járhatatlan utakon . . . 
S azok, akik elfogadták az Evan
gélium igazságát, hűek maradtak, 
mind halálig! .  . . Nem igen akadt 
az iparosság között olyan, aki hi
tét, templomát egy-egy darab konc
ért, vagy asszonyi szívért elhagyta, 
reverzálist adott volna, ha érdeke, 
vagy exisztenciája azt úgy kívánta 
meg. Az iparosság viszonya ev. 
Egyházunkhoz hűségben és áldo
zatkészségben az iskolapéldák so
kaságát sorakoztatja egymás mellé. 
Ma is! Annál fájdalmasabban látjuk, 
hogy az iparosság értelmi kiképzé
sét — vallástanítás szempontjából 
— elhanyagoljuk. Pedig ma már az 
alkalom is meg van adva, az ipa
ros tanonc iskolákban be van ál
lítva a heti 1 (egy) hittanóra. Ma
gam is tanítok, látom, hogy elha
nyagoljuk! Kezdő kollégáim pedig 
sokszor nem tudják, hol kezdjék e l ; 
sem kézikönyv, sem útbaigazítás. 
Ma divatos belmisszióról beszél
getni. Vannak belmissziónáriusok 
a falusi földmivesek számára, van
nak a városi tisztviselők számára,

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó
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főuraink csak kevesen vannak, az 
iparosság és gyári munkások szá
mára nem akad vállalkozó! Pedig 
a hithősök legszebb daliáit ma is 
látom közöttük! Az eseteket ez al
kalommal itt nem sorakoztathatom 
fel. Felhívom azonban az illetéke
sek figyelmét erre a tapasztala
tomra ; míg nem késő : becsületes, 
tisztajellemű, munkálkodni tudó és 
akaró lelkészeket az iparosság és 
gyári munkások közé! Ne féljünk, 
hogy nem tudják magukat megsze
rettetni. Ezeknek az embereknek 
a szíve sincs még ezer burokkal 
körülvéve. Aki velük önzetlenül 
foglalkozik — még ha lelkész is — 
az előtt kinyitja a szívét s már a 
második beszélgetés alkalmával ki
tárja azt s bizalmáról úgy tesz bi
zonyságot, hogy a csodálat vehet 
rajtunk e rő t. . . Mesterséges le
ereszkedéssel, rosszul alkalmazott 
„tekintély“ feladással azonban ezt 
soha el nem érjük.

Ha megtaláljuk az iparossághoz, 
a mindig rohamosabban gyarapodó 
gyári munkássághoz az utat, olyan  
fundamentumra építhetünk általuk, 
m ely  Sionunk bástyáit — minden  
veszéllyel szemben — acélos ere
jű vé te sz i! Szuchovszky Gyula.

Az igaz keresztyénség nem merül
het ki az elmélkedésben vagy szem
lélődésben. Aki csak elmélkedő és 
csupán csak szemlélődő keresztyén 
életet él, annak, legyenek bármily 
magasba szárnyaló gondolatai is,

k jeruzsálemi templomban.
— A Krisztus-legendákból. —

4) Lagerlöf Z. után: Kiss Samu.
A kis gyermek oly közel ült, hogy 

mindent hallott Milyen kár, gondolta, 
hogy senki sem tud átmenni a hídon. 
Talán szegény ember megtarthatná 
a hát, ha a báránykát föláldozhatná.

Az öreg szomorúan távozott a 
templomudvarból; mire a fiúcska föl
kelt, a reszkető hidhoz lépett s reá 
tette a lábát.

Nem is gondolt arra, hogy a pa
radicsomba jut, ha átmegy rajta. 
Gondolatai annál a szegény ember
nél jártak, akin segíteni szeretett 
volna.

De ismét visszahúzta a lábát, mert 
gondolta:

— Úgyis lehetetlen; hiszen olyan 
régi és rozsdás, hogy meg sem bírna.

Gondolatai újra a szegény embe-

hatoljon akármilyen mélyire némely 
rejtélynek, mégis csak beteg a keresz- 
tyénsége. És nem azok az Urnák igazi 
tanítványai, akik szépen tudnak be
szélni, vagy az imaórákon a legszeb
ben imádkoznak, hanem akiknek a 
szive telve van élő, meleg szeretettel: 
akik felkeresik az özvegyeket és árvá
kat, akik nem mennek el közömbösen 
a szűkölködő mellett. — Miben gya
korlód magadat te ? Boldog az, aki
nek hitben gyökeredző irgalmas cse
lekedete van! (Házi kincs.)

Rmit a tegnap
hagyott a mára.

Ősrégi maradványok a jelenkor tár
sadalmi és vallási életében.
Irta : Kiss Jenő egyetemi tanár.

A budapesti operaház előtt lát
hatunk két állattestü kőszobrot, az 
egyptomi sphinx kisebbitett hason
másait. Mint korábbi önálló dae- 
monoknak a későbbi istenhit idején 
az istenek szolgálatában álló alak
jai, melyek templomok, paloták 
bejárását őrizték. (Hidak, lánchíd, 
paloták, országháza bejáratánál 
oroszlán szobrokat szeretnek el
helyezni, ami szintén a védőszei- 
lemet akarja kifejezni.) A bibliából 
ismerős cherubok, szeraphok is ide 
vezethetők vissza. Figyelmet érde
mel a sátánról, a gonoszság meg
testesítőjéről való felfogás fejlődé
sének nyomon kisérése. Az ásatá-

ren jártak, akinek fia halálos betegen 
feküdt. S megint rátette lábát a kard
pengére.

Úgy tűnt fel ekkor neki, hogy a 
hid reszketése megszűnt és szélesnek 
és biztosnak érezte azt a lábai alatt.

Amint a következő lépést tette 
rajta, úgy érezte, hogy köröskörül a 
levegő támogatja s hogy nem tud el
esni. Szinte vitte a levegő, mintha 
madár volna és szárnyai lennének.

A kifeszített pengéből pedig, mikor 
a fiúcska átment rajta, reszkető áhi- 
tatos hang szabadult ki s amint az 
udvaron állók egyike hallotta a han
got, megfordult reá. Fölkiáltott, mire 
a többiek arra fordultak s észrevették 
a kis gyermeket, amint az acélpen
gén lépegetett.

Ekkor nagy csodálkozás és meg
döbbenés fogott el mindenkit, aki ott 
állott. Először a papok ocsúdtak föl. 
Azonnal a szegény emberért küldtek 
s mikor visszajött, azt mondták neki:

sok százával hoztak napvilágra 
vigyorgó arcú, torzult képű csúf 
szobrocskákat, mint gonosz daemo- 
nok képét. Az ó-szövetség — a kép 
kultusz tilos lévén — nem ábrázolja, 
de azért külső alakjáról tu d ; a 
fogalom itt is megvan s fejlődik. 
A bűneset elbeszélésében kigyó a 
képe. Tehát még állatalaku („a 
kigyó pedig gonoszabb volt minden 
más állatnál, melyet az Úristen 
terem tett; olvassuk Ge. 3.-ban). 
Jób könyvében az Urat körülvevő 
angyalok sorában találjuk — tehát 
m ár nem állat-, hanem emberalaku 
— de az angyalok Uratdicsérő éne
kében nem vesz részt. Gonoszai 
akar, Jóbot gyötörni, nem hisz 
annak érdeknélküli kegyességében. 
Az embernél hatalmasabb, de Iste
nek alárendeltje. Zakariás könyvé
ben már mint vádló szerepel az 
em ber ellen. Holmi erkölcsi tulaj
donságok nélküli államügyész. In
nét a neve is. A sátán, arab seitan, 
a héber szatán szóval függ össze, 
melynek jelentése: vádló, ellen
kező. A későbi zsidó hagyomány 
a bukott angyalok élére állítja Bel
zebub névvel. (A név, amely Baal- 
zebul formában is megtalálható az 
új-szövetségben, eredetileg egy go
nosz, keleten különösen veszedel
mes légyfajtának járványszerü fel
idézője ; légy-boal, aki már függet
lenül Istentől végzi a rontás mun
káját.

Jézus megkisértelésének törté
netében is mint kisértő szerepel, 
kinek végső célja az, hogy az embert

— Isten csodát tett annak a ki
fejezésére, hogy elfogadja ajándéko
dat. Add ide a bárányodat; föláldoz
zuk !

Mikor ez megtörtént, a kis fiúcska 
után kérdezősködtek, aki a szakadé
kon keresztül ment. De amint körül
néztek utána, már nem tudták meg
találni.

Mert a gyermek közvetlen azután, 
hogy a szakadékon átment, a haza
utazásra és a szüleire gondolt. Nem 
tudta, h->gy a reggel, sót a délelőtt 
is elmúlt m ár; azt gondolta:

— Most már sietnem kell a haza- 
menéssel, hogy ne várjanak sokáig 
rám. De előbb még egy tekintetet 
vetek a Világ Urának szavára.

Keresztül siklott a néptömegen s 
könnyű léptekkel sietett a félhomá
lyos oszlopcsarnokba, ahol a rézkürt 
a falnak volt támasztva.

Amint nézte, arra gondolt, hogy 
aki abból hangot tud kicsalni, az a
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Istentől eltántorítsa s a maga szol
gálatába hajtsa. Szemközt áll Isten
nel. Alapjellemvonása itt is a ra 
vaszság. Az már a későbbi, jórészt 
keresztyén időbe eső fantáziának 
terméke, amely szarvakkal, láng 
nyelvvel, lólábbal, farkkal látja el 
s így a mese világába akarja szám
űzni az egyébként hozzánk nagyon 
is közelálló tagadás ősi szellemét. 
Tartózkodási helye a gyehenna. 
A szó eredete szintén bibliai. Je ru 
zsálem mellett az egyik völgynek 
Hinnom fiai völgye (Gé Hinnom) 
volt a neve. Itt több judeai király 
idejében ember, ill. gyermekáldo
zatokat mutattak b e ; ami ellen a 
próféták élesen állást foglaltak, 
úgyarinyirá, hogy e völgy minden 
utálatosság megtestesítéseként tűnt 
fel s maradt meg az emlékezetben. 
Az űj-szöv. is ilyen értelemben 
használja a szót. így lesz a Gé 
Hinnomból a gyehenna.

A jó és rossz szellemek, ártó és védő 
angyalok új életre keltek a mesevilágban. 
A mesevilágról, a gyermeklélek otthonáról 
egyre határozottabbá válik az a felfogás, 
hogy ez sem a népköltészet szabadon 
csapongó fantáziájának terméke, hanem 
legalább is alapgondolatait tekintve, régi 
mythológiának lecsapódása. Bár e téren 
a különböző népek mythológiája egymástól 
függetlenül fejlődve is rokonságot mutat 
s talál befogadtatásra a mesevilágban, 
mégis valószínű, hogy a sárkányok (ez volt 
Babylon legjellegzetesebb képzete; képek 
is megőriztek alakjat) hétfejü szörnyek, 
kígyók,, beszélő állatok eredete itt kere
sendő. Az ezeregyéjszaka mesevilága per
zsa-arab közvetítéssel biztosan ide nyúlik 
vissza.

E régi világ befolyását egyéb, sokkal 
józanabb téren is, ahol legkevésbé várnánk,

föld összes népeinek urává lasz; s 
úgy tűnt fel neki, hogy még sohasem 
látott ilyen érdekességet, s leült köz
vetlen melléje és úgy figyelte.

Arra gondolt, milyen nagyszerű 
lenne a föld összes népeit meghódí
tani s' epekedve vágyakozott arra, 
vajha az öreg kürtöt megfujhatná. 
De belátta, hogy ez leheleden, azért 
meg sem merte próbálni

így ült több órán á t ; de nem 
tudta, hogy az idő ennyire haladt. 
Folyton csak arra gondolt, minő ér
zés lehet a föld Összes népeit uralma 
alá hajtani.

Ebben a hűvös oszlopcsarnokban 
szent férfiú ült s tanítványait oktatta. 
Most az egyik ifjúhoz fordult, aki 
lábainál ült és azt mondta neki, hogy 
»csaló«. A Lélek adta tudtára, mondta 
a szent férfiú, hogy ez az ifjú idegen 
és nem izraelita S most azt kérdezte 
a szent férfiú, miért lopódzott hamis 
név alatt tanítványai közé.

5 felelt az Úr...
Oltárokon keresztül
aranypénz csörren, csalfa kocka perdül; 
s a hitvány hajszák népe 
hitet, hazát, eszméket áldoz érte.
Gyűl férgese a fának, — 
az élet könny, vér, átok, — 
laza kártyavár s puszta hegyőröm;
Az ég komor, — s haragján
öntett gőggel kacagván
szól a Gonosz: ma én uralkodom!

S felelt az Úr: —

Magasztalj énekedben,
mert a türelmem, Ember, — véghetetlen!
Szent karácsonyi lángok
míg egy gyermekszív mélyén átcikáznak;
s míg e bűnrengetegben
aki szeressen engem,
trónomhoz térdet egy gyermek-alak;
— parányi fehér lénye: 
szebb jövő anyaméhe — 
megáldom öt, — s érte megváltalak. . .

S. POHÁNKA MARGIT.

megtaláljuk.
Számrendszerünk is a régi korba nyúlik 

vissza. Számjegyeink arabs számok. Mikor 
jött létre, nem tudjuk biztosan. Izraelben 
már találkozunk vele. Gyakorlati alkalmaz
hatósága — a 10 ujjal kapcsolatban — 
hozhatta létre s terjeszthette el. De biztos 
tudomásunk van róla, hogy ezt megelőzőleg 
egy másik rendszer volt otthonos keleten, 
babyloni eredettel, amelynek valószinüleg 
csillagászati összefüggése Van, az égi testek 
mozgásával kapcsolatban. Ez a sexagesi- 
mális (hatos, ill. hatvanas) rendszer, mely
nek alapszáma nem a 10, hanem a 6, illetve 
60. — Fejszámolásra különben nagyon 
alkalmas, mert a részeit alkotó 5 és 12, 
ill. többszöröseik a hét kivételével, minden 
számmal oszthatók. 60-nak többszöröse a 
360, a nap látszólagos körforgásának hoz
závetőleges ideje. Hogy e számrendszer 
nálunk is megvolt, arról, akik a múlt szá-

Az idegen ifjú felemelkedett s azt 
mondta, hogy pusztaságokon át za
rándokolt és nagy tengereken kelt át, 
hogy az igaz bölcseséget és az egyet
len Istennek tanításait hallhassa.

— A lelkem epedt a vágytól, — 
mondta a szent férfiúnak. De tudtam, 
hogy nem fogsz tanítani, ha eláru
lom, hogy nem vagyok izraelita. Azért 
hazudtam csak, hogy vágyamat csil
lapíthassam. Kérlek, engedj, melletted 
maradnom!

De a szent férfiú fölállt, kezeit az 
ég felé emelte:

— Ép oly kevéssé maradhatsz ná
lam, mintahogy nem fog támadni 
senki, aki meg tudná fújni a nagy 
rézkürtöt, melyet mi a Világ Ura 
szavának nevezünk. Még az sincs 
megengedve neked, hogy a templom 
küszöbét átlépd, mert pogány vagy. 
Siess innen, külömben a többi tanít
ványom rád veti magát és darabokra 
tép; mert jelenléted meggyalázza a

zad utolsó évtizedeire vissza tudnak emlé
kezni, bizonyságot tehetnek. A hatos és a 
garas, — a szavak még most is járják — 
erre mutatnak, azon időre, amikor a na
gyobb egység a forint 60 részből á llt; 30 
garasból; és 5 garas egy hatosból (tehát 
a forint 6 hatosból). A német Sechser], 
Groschen, az angol Shilling is erre mutat. 
Megőrizte e rendszer emlékét a „tucat“ 
12 (2x6) egységgel; nagyobb egysége az 
5X12 a német Schock; a régi hossz-, 
súly- és űrmérték egységei is ide vezetnek. 
De a hatos rendszerre emlékeztet a körnek 
360 részre osztása is és óránk lapja a 60 
részre, ill. a 12. részre osztással s így az 
időbeosztásunk 60"*= 1' 60'—1°—.

Babyloni eredetű s a 6-os rendszer 
alapján áll kalendáriumunk is. A 360 napos 
év 12 hónap 30—30 nappal. (Az 5. ill. 51/« 
napi többletet szökő időszak betoldásával 
jelölték.) A nap és a hold az égboltjára 
irt legtermészetesebb időmérő (a bibliai 
teremtés elbeszélésében is a magyar hónap 
eredeti hold hónapra mutat). Mindegyik 
hónap az u. n. állatöv egy-egy csillagának 
felel meg, amelyek körén belül a nap lát
szólagos pályáját leírja, mindegyik hónap
ban más-más csillagban állván. (Ezt őrizte 
meg a jó vagy rossz csillagban született 
kifejezés.) A napszak 24, ill. 12 dupla órára 
osztása is ide mutat. A hónapok az egyes 
állatövi csillagok neveit viselik, mint azt 
akármelyik kalendárium is mulatja. A napok 
a nap, hold és az 5 látható bolygóról ne
veztetnek — Mars, Mercur, jupiter, Venus, 
Saturnus. A magyarban ez nem tűnik fel, 
de a német, francia és angol napelnevezé
sek még utalnak a bolygókra, ill. e bolygók 
nevét felvett istenekkel való összefüggésre. 
Hétfő Mondtag, a hold napja; kedd a fran
cia Mardi, Mars napja; szerda Mercredi, 
Merkur napja; csütörtök Donnerstag, Do
nar, ill. a dörgő Jupiter napja; péntek 
Freitag, freien Venus napja; szombat az 
angol Saturday Saturnus napja s végül 
vasárnap Sonntag, a Nap napja. A kalen
dárium egyes ünnepei közül azonban leg
feljebb az új év ünnepe vezethető ide. 
Amikor összegyűltek a babyloni istenek, 
hogy meghatározzák a következő év s abban

templomot.
De az ifjú mozdulatlanul állt és 

azt mondta:
— Nem megyek soha, mert a lel

kem táplálékot kíván. Inkább itt ha
lok meg lábaidnál.

Alig mondta ki ezeket, a szent 
férfiú tanítványai fölugráltak, hogy 
elűzzék. S amint védte magát, a földre 
teperték és meg akarták Ölni.

A kis fiúcska egészen közel ült, 
úgy hogy mindent látott és hallott s 
azt gondolta:

— Igazán nagy kegyetlenség ez. 
Ah, csak tudnám megfujni a nagy 
rézkürtöt, akkor mentve volna!

Fölállt és kezét a kürtre tette. Eb
ben a pillanatban nem azért óhajtotta 
azt az ajkára venni, mert aki arra 
képes, az nagy uralkodóvá lesz; ha
nem mert azt remélte, hogy segítsé
gére lehetne ez által annak, akinek 
az élete veszélyben forgott.

(Folytatjuk.)
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minden egyes ember sorsát sorsvetés utján. 
Igaz, hogy évfordulókor, életünk egy na
gyobb szakaszának lezárásakor s újnak 
megkezdésekor a jövendő utáni érdeklődés 
természetes, de mégis figyelmet érdemel a 
Sylveszter esti ólomöntés s ebből a jöven
dőnek találgatása. Az is figyelmet érdemel, 
hogy a sorsvetés islenének madara, (szláv 
közvetítéssel) a kakukk, amely épen ezért 
tudja a jövendőt, azért a nép még napja
inkban is kérdezi: meddig élek; ahányat 
kakukkol, annyi évig. A hires schwarzwaldi 
és schweizi kakukkos órák is az időt, a 
jövendőt a kakukk szava által jelzik. Az 
u. n. panbabylonisták, akik mindent Baby- 
lonból akarnak származtatni, a farsangi 
időt, carnevalt is erre vezetik vissza, mint 
amikor az istenségek szobrait egyik tem
plomból a másikba kerekes hajókon — 
(carrus navalis ?) átvitték s víg mulatozás, 
dőzsölés közt ünnepeltek. Itt azonban való
színűbb a kér. böjti időszakra való utalással 
a carni vale décere, a húsételtől elbúcsúzni, 
t. i. böjt előtt utolsó napon, húshagyó 
kedden. Husvétnek-pünkösdnek, mint isme
retes, a héber kalendáriumból véve speci
ális keresztyén üdvtörténeti jelentősége van.

Egyes számoknak szent ill. szerencsét
lennek tartása is innét ered. A 13, a fentebbi 
szököidőszak betoldása, számfeletti, később 
Jézusra s a tanítványokra való vonatkozás
sal. Gonosznak tekintik a hetest; heten, 
mint a gonoszok, mondják napjainkban is. 
Ez annyival inkább feltűnő, mert az ó szö 
vetségben szent szám. Eredeti tán az, hogy 
a 7 csillagból álló Göncöl szekere az al
világ, ill. halál istenének volt csillaga, ezért 
szerencsétlen. Mások szerint titokzatossága 
azon alapszik, hogy nem lehet felosztani. 
Kiválik még a számok közül a 3, mint 
ameddig a hold nem látható; vagy más 
magyarázat szerint nap, hold,, Vénusszal 
együtt Az érdekesség kedvéért megemlít
hetem, hogy a babyloniaiaknál, akik azt a 
szmiroktól vették át, az egynek neve ásten 
volt. Összevethető ezzel a magyar Isten 
szó, amelynek szmir származását az a 
körülmény is bizonyítja, hogy alkotórészét 
képező ten, épugy mint a tenger szóban, 
a, szumirban nagyságot, hatalmat jelent. 
Óvatosságra e téren azonban nagy szükség 
van, különben az Ararát (arra — rá állt), 
Nabukodonozor (Napban kotonozol), Kart
hágó (Kard hágó) féle tréfás magyarázatra 
lyukadhatunk ki. figyelmet érdemel a hét 
(Woche) eredete, amelynek 7. napjának 
neve a héber sabbai (szombai) eredetileg 
a befejez, készen van igével függ össze. 
Eredetileg a hold járással összefüggésben, 
amikor a hold növekedése befejeződött, 
tele hold. Később egyes hold fázisokkal 
függ össze (4X7) s végül a holdjárástól 
függetlenül használják.

Ismeretes a bibliából (II. Kor. 1 2 .s) a 
harmadik ég kifejezés; az izlámban még 
teljesebb formában, hetedik ég ez is való
színűleg idemutat. A két bolygó az állat
övön a központtól számítva látszólag kü
lönböző távolságban futotta pályáját (Pá
lyájuk grafikailag ábrázolva a körülésekkel 
ellátott emelkedő amphiteatrurnhoz hason
lítható). Ezzel függ össze a hétemeletes 
babyloni tornyok építése; mindegyik eme
let egy-egy planétának, ill. Istennek szen
telve. Mózes I. könyvében említett babyloni 
torony is eredetileg ilyen kultikus célt szol
gáló. Ezzel függ össze az a játék is, ame
lyet úgy tavasz táján szoktak a gyermekek 
játszani. Krétával, ill. a földön fácskával 
meghúzott hét részre osztott téglalap, egyik 
keskenyebb végén félkör alakú toldás. Az

egyes részekbe sorra követ dobnak s azt 
féllábon sántikálva ki-be lökdösik, míg a 
hét rész után a közbeeső pokol kihagyá
sával — ha ide dobnak újra kell kezdeni 
— a mennyországba, célhoz nem jutnak. 
(Pokol- menyországjáték.)

Ismeretes fogalom a szpharák zenéje 
szólásmód. A bolygók az állatövi pályán, 
amelyet szilárdnak gondoltak, gurulva szép 
hangot adnak. Hét a bolygók száma (napot 
és holdat is beleértve; a világkép geocen
trikus !) hét a zenében az alaphangok száma.

Minden egyes bolygónak külön színe 
volt. Napé az arany; holdé az ezüst. Ér
dekes, hogy arany és ezüät egymáshoz való 
érték viszonya a nap és hold körforgásá
nak viszonya 360—27; ill. 13V3 és 1. Az 
arany értéke tényleg ennyivel nagyobb. 
Vénusz színe fehér, (menyasszonyok ruhá
ja). Marsé vörös, (harc Istene). Itt merül 
fel a kérdés az írás eredetét illetőleg. Annyit 
tudunk, hogy a rnodani kultur népek abc-i 
római, görög-phöniciai közvetítéssel kelet
ről származnak s az ős sémi alfabétre 
mennek vissza De itt sokáig megakadt a 
kutató szeme. Újabban két irányban is folyik 
tovább a kutatás; egyfelől Egyiptomra gon
dolnak, másfelől Babylonra. Valószínűbb 
ez utóbbi. Bár, hogy a hold ill. állatövi 
csillagok képével, ill. helyzetével függnének 
össze, az valószínűtlen ; az egyes betűknek 
neve arra enged következtetni, hogy a pász
tor, nomád életet élő nép köréből valók 
(aleph kiterjesztett szárnyú sas, ill. marha ; 
betű : sátor, gimel: teve stb.)

Érdekes a személynevek eredetének 
problémája. Eltekintve a kisebb számú ere
deti magyar személynévtől, a nálunk hasz
nálatosak részint indógermán, részint sémi 
eredetűek. Az alapkülönbség, amely termé
szetszerűleg már elhomályosodott, hiszen 
a névadásnál már nem gondolunk az ere
deti jelentésre, hanem a megkülönbözte
tésre — az hogy amíg az indógermán ne
vek legtöbb eseiben tulajdonságot fejeznek 
ki, az illetőnek aki viseli valamely kiváló 
jellemvonását, addig a sémi nevek valamely 
kívánságot és pedig vallási, az istenségre 
irányuló!. Példa az előbbire Pericles, a 
köröskörül hires, Hiltpraut a harcban dü
hös, Vladimir, világgyöző; Péter kőszikla, 
Paula nyugalom; István koszorú ; Béla (ha 
szláv eredetű) fehér; Eugen Jenő : jól szü
letett, Dezső kívánatos. Az utóbbiakra asz- 
szir Sanherib Sin szaporíija a testvéreket; 
a pún Hannibál-Bál. Kegyes, héber; Mi
hály : kicsoda, olyan mint Isten ; János : 
könyörülő az Ú r; Sámuel (akit Isten Ígért; 
Isten neve) József (Isten adja a szaporo
dást). Amig az indógermán neveket épen 
ezért eredetileg mint tulajdonságjelző mel
lékneveket sőt díszitő neveket az illetők 
felnőtt korukban kapták, amikor már kiér
demelték (nőknél i s : szépség, jóság) addig 
a sémi névadás mindjárt a születés után 
történt, legkésőbb nyolcad napra s a név 
az istenség egy áldását, az istenség védel
me alá helyezést, Istenhez való viszonyt 
fejez ki. Amíg ott a vallási jelleg mellékes, 
itt a r.év adásánál ez a fő

Lehetne még más térre is kiter
jeszteni a múlt örökségének rész
letezését, ipar, kereskedelem, jogi 
té r re ; de minderre időnk nincs. 
Elég hosszú volt a bizonyságok 
sora arranézve, hogy a mát a teg
naptól, a jelen kort múlt évezre
dektől olyan könnyen nem lehet 
elszakítani.

Ez épen az egyik tanúság. A 
múlttól nem szakadhatunk el. A 
nagycenki Széchenyi kripta bejára
tánál olvassuk: „voltunk mint ti, 
lesztek mint mi, por és hamu.“ 
Egyfelől tényleg így van. S ez sze
rénységre conservativizmusra indít
son. De a múlt emlékeinek felidé
zése egy másik tanúságot is szol
gáltat. A régi pogány világ marad
ványai kiirthatatlanul itt vannak a 
mi életünkben; hála a kér. vallás 
hatásának, legtöbb esetben csak 
mint érthetetlen maradványok, csö- 
kevények. De csak az alkalomra 
várnak, hogy miként a gaz és 
dudva felverjék, ellepjék egész éle
tünket. Ahol a vallás ereje kisebb, 
ahol a kér. vallásnak hátat fordí
tanak, ott annál nagyobb erővel 
törnek elő. A babonának a vallási 
bigottság épúgy mint vallástalan- 
ság tág teret nyújt. Mindkét eset
ben a vallás helyét elfoglalja a 
babona, s ez esetben tényleg állana 
a sir-vers mondása: Voltunk mint 
ti, lesztek mint mi. Hogy ez be no 
következzék, hogy kér. vallásunk 
drága igazságai, Isten szeretete, 
am ely az Úr Jézus szenvedése s 
áldozati halálában nyilvánul, — 
helyét el ne foglalja a sötét babona, 
gonosz szellem a hazajáró lélek, 
azért ragaszkodjunk erővel, öntu
datosan, szeretettel ev. hitünkhöz. 
Ekkor nem vehetnek erőt rajtunk 
a sötétség fejedelmei. Ha Isten ve
lünk, kicsoda ellenünk; senki sin
csen bizonyára!

Tudjuk pedig,
hogy  azoknak, kik az Istent sze
re tik , mindenek eg y arán t javokra 
vannak , azoknak, kik az ő végzése 
sze rin t hivatalosak. Rám. 8, 28.

Egy ötven éves ember két évi be
tegeskedés után zúgolódni akart Iste
nével szemben, midőn hirtelen átviilant 
az agyán: hiszen Isten másképpen is 
rendezhette volna éltemet, negyven- 
nyolc évig lehettem volna beteg és 
csak két évig egészséges, mit tehet
tem volna ellene ?

Térdre hullva hálát edott Istenének 
a kegyelemért és az egészségért, amit 
48 éven át élvezhetett, sőt azért is, 
hogy kéi éven át megtanította őt 
arra, hogy az Úrnak minden uta jó 
és hasznosak a benne hívőknek

(Házi kincs.)

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fenfartására.
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„Harangszó“,
mely »Az élőket hívogatja, 

A holtakat elsiratja.“
Visszhang S ass János cikkére.

A karácsony előtti számban ol
vastam egy jó közleményt, mely egy
házi szertartásunk változatosabbá és 
vonzóbbá tételét tárgyalja.

A külsőségek szükségszerű alkal
mazásánál az ember belső életének 
sivárságát és a hitbeli gyengeségét 
látom; ezt azonban a tömeg anyagias 
gondolkodásának tudhatjuk be, mely 
mindig bizonyos visszaesést mutat a 
lelki életben.

Többektől hallottam annak szük
ségszerűségét, hogy az ev. egyház 
isteni tiszteletében bizonyos vonzó 
külsőségeket kellene beilleszteni, hogy 
változatosabb és a lelki életre hatá
sosabb legyen ; az említett számban 
fel is voltak sorolva azok a módo
zatok, többek között az úri ima el
mondása alatt a harang megszólal
tatása.

Nem láthatunk ugyan eléggé ke
resztyén testvéreink lelki világába, 
tán némelyek buzgóságát fokozná is ; 
én azonban szerény véleményem sze
rint nem helyeslem és pedig azért 
nem, mert nem tartom összeegyez- 
tethetőnek az úri ima komoly méltó
ságával sem annak elénekléséí, sem 
hogy azt bármely hang megzavarja. 
Mintha maga a Megváltó mondaná 
alázatos szelídséggel előttünk azt a 
fenséges és lelkeket felemelő imát; 
lebegjen lelki szemeink előtt Jézusnak 
komoly méltósága és ahogy ő imád
kozott, igyekezzünk mi is azzal a 
belső áhítattal mennyei atyánkhoz 
emelkedni és azon lenni, hogy ezt 
senki és semmi meg ne zavarhassa. 
Az űr imája, a Miatyánk minden 
szava oly mély értelmű, hogy az 
emberi élet minden szükségletét ma
gába foglalja, úgy a szellemi, valamint 
a testi élet terén. Az ég és föld te
remtője, a világok ura, a föld értel
mes lényének, az »emberinek is 
szerető atyja ; mikor lelkünket hozzá 
felemeljük, keressük és megtaláljuk 
vele az összeköttetést, nem tartom 
helyesnek, hogy ezt a belső elmerü- 
lést bármely külsőséggel megszakítsuk.

Azért köszönettel vehetünk minden 
egyéb, az isteni tisztelet fényének és 
magasztosságának emelésére irányuló 
minden egyéb javaslatot, hogy egy
házunk szilárdan megállhasson és a 
harcot felvehesse azok ellen, akik 
tudatlanságukban ellenünk gyűlölsé-
get szítanak. Imre András

ny. m ír. felügyeli.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Egy berlini újságíró, aki hosszabb 

tanulmányt végzett a bolseviki Orosz
országban, miut szemtanú ír le egy 
bolseviki »keresztelőt«. Erről többek 
közt a következők érdekesek: Kalenin, 
az orosz kommunista köztársaság 
elnöke most már hivatalos formában 
is hozzájárult annak a bolseviki ce
remóniának szentesítéséhez, amely 
ezentúl általánosságban a keresztelőt 
fogja helyettesíteni a birodalom egész 
területén. Az orosz újszülötteket nem 
keresztelik többé, hanem »oktobri- 
zdlják« annak a hónapnak emlékére, 
amelyen megszületett a kommunista 
köztársaság. A ceremónia így folyik 
le : hogy mi legyen az uj ember neve 
ebben a jelenlevők többsége határoz 
végérvényesen. Majd az összegyűltek 
legidősebbje mond beszédet és kivá
lasztja az »október-anyát« és az »ok
tóber papát«. Ezek végül vörös díszü 
bölcsőbe helyezik a gyermeket, mia
latt vagy énekelnek, vagy zenekarral 
játszanak egy hivatalosnak elismert 
kommunista himnuszt. Utána ifjúsági 
csapattal az élén hazaszállítják a 
gyülekező helyről a »megkeresztelt« 
csecsemőt, aki ilyenformán azonnal 
tagja a szovjet társadalmának.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mi ragad meg téged ?
Jan. 28. Lukács 4 . 31—37. Örülhetsz an

nak, ha sok olyan van, anii meg tud ra
gadni téged. Az aranypalástos naplemente, 
a nagypelyhü csendes hóesés, régi énekek, 
márvány síremlékek, művészi képek és 
zengő zongorák . . .  De vigyázz, hogy meg- 
ragadtatásaid skálájában ne hiányozzanak 
az Isten felől jövők. Isten maga is sokféle
képen ragadhat meg egy embert: A csilla
gok remekein, a mindennapi kenyér szele
tein és csodás szabadulásokon keresztül; 
de arra figyelj e héten, hogy Isten Jézuson 
keresztül akar legmegragadóbbá lenni. 
Minden más megragadtatássa! arra készít 
elő, hogy megragadhasson Jézus, míg a 
lét-tudatok egész felületén elterjedhet a 
hir Ő felöle

Jan. 29. Luk. 5 . n —se. Jézus nem fel
tűnő öltözködésével, nem különös szertar
tásokkal, még csak nem is csodatevő ha
talmával akarta megragadni az embereket, 
hanem a bünbocsánat hirdetésével s az 
annak nyomán átalakuló életekkel. A kettő 
közül is az utóbbinak van nagy szerep 
szánva ma a megragadtatásoknál. Ha nem 
tudott megragadni Jézus bűneid bocsána
tának hirdetésével, megragadhat még azzal, 
hogy eléd hoz egy embert, akin lálható az 
Ő élctujitó csodás hatása.

Jan. 30. Luk. 6 . 20—40 Tarts szemlét 
arra a múltad le le tt s nézd, milyen igék 
ragadtak meg eddig téged. Ne mondd, hogy 
mind egyformán; "se azt ne mondd, hogy

igék nem tudnak megragadni téged. Hátha 
mégis! Olvasd e! Jézus mezei prédikáció
ját külön figyelvén, hogy mi ragad meg 
belőle ma. Tudod, hogy sokaknak élete 
attól kezdett boldoggá válni, hogy megra
gadta őket Jézusnak egy külön igéje !

Jan. 31. Luk. 1 1 .11—28. Lelki dolgokról, 
sőt magáról Jézusról lévén is már szó, 
nem mindegy, hogy mi ragad meg téged. 
Sok részlet tünet van Jézus körül, mi ma
gára vonhatja a figyelmet s ez által elejét 
veszi annak, hogy igazán megragadhasson 
Ö maga. Az ragadjon meg bennünket Jé
zusról, amivel Ő maga akar megragadni 
minket. Megszabadulunk így attól a veszély
től, hogy feleslegeseket okoskodjunk, vagy 
csak áradozzunk, hogy milyen szép volt, 
— de elfelejtsük élni azt, amivel s anii cél
ból Ő megragadott.

Február 1. Luk. 11 .20—32. Vannak, akik 
azzal dicsekesznek, hogy ők annyira világ
látottak, őket már nem ragadja meg sem
mi. Különösen rossz jel ez Istennel szem
ben. Rossz jel, ha valaki számára hiába 
az igék, hiába Jézus, hiába a Jézustól meg
ragadott ember átformált élete, hiába a 
legmegragadóbb igehirdetés, hiába az is, 
ha megkérdik: Mi ragad meg téged ? — 
őt már meg nem ragadja semmisem. Sze
gény ember, — nem az előkelőségét, ha
nem azt árulja el, hogy mily süket, vak, 
sőt holt a lelke. Igv aztán persze hiába 
hall, lát és olvas: nagyobbaknál-nagyob-

Febr. 2. Luk. 1 3 .1—0 Az élő Isten bő
ven gondoskodik, hogy legyen lelkűnknek 
elég megragadó dolog a világon. Nem lát
ványos színdarabokban, hanem ennek a 
földi létnek csodálatos és félelmetes drá
májában. Nem baj az, ha eleinte nem tud 
a megtérésre hívó ige úgy megragadni, 
mint egy meggyilkolt család tragédiája, vagy 
a japán földrengés. De az már baj, ha 
bentragadsz a szenzációkban és nem kere
sed Isten megrázó üzeneteit, melyet bele- 
sug: ha e világ ígv van, — mikép kell 
akkor neked élned benne.

Febr. 3. Luk. 2 3 .35—48. Valami örökké 
csodálatos az, hogy Isten nem az Ő lété
nek tényével, hanem az Egyszülött adásá
val akar legjobban megragadni minket! 
Csendes, szerény, elrejtett volt nagyrészt 
a Jézus élete, de nem volt-e különösen 
megragadások hegycsúcsára téve ott fenn 
a üolgothán? Ne nyugodj, s nem is nyu
godhatsz addig, míg nem — 1 Amen.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
A buza-kölcsön. A buzakölcsö- 

nök régen vajúdó kérdését az a tör
vény tette megoldhatóvá, melyet a 
nemzetgyűlés a közelmúltban fogadott 
el, lehetővé téve ingatlanokra gabona- 
követelés bekebelezését.

A Magyar Földhitelintézet hírlapi 
közlései szerint megkezdte 25 éves 
törlesztéses buzakölcsönök eogedélye- 
zését és ezzel egyidejűleg búzára 
szóld záloglevelek forgalomba hozá
sát, ami a közgazdasági életben két 
irányban bir nagy jelentőséggel. Egy
részt ugyanis hozzájuthatnak a föld
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birtokosok olyan kölcsönhöz, atni 
reájuk semmi kockázattal nem jár, 
mert bárhogyan alakuljon is a korona 
vásárló ereje, a buzakölcsön vissza
fizetése mindig egyenlő megterhelte- 
tést fog számukra jelenteni, miután 
olyan értékkel fizetik vissza a köl
csönt, mint aminő értéket termelnek.

Másrészt a búzára szóló zálogle
velekben olyan értékpapír fog az el
helyezést kereső tőke rendelkezésére 
állani, amely a korona romlásával 
szemben teljes védelmet nyújt, mert 
a búza záloglevelekben elhelyezett 
pénz épen úgy fektethető be, mintha 
azon búzát vettünk volna, tehát an
nak értéke mindig a búza értékével 
marad azonos. A búza záloglevél 
előnye a búzával szemben az, hogy 
semmi kezelést, raktározást nem igé
nyel és ugyancsak buzaértékben fize
tendő 6 százalékos kamatozást bizto 
sít úgy, hogy aki eddig búzában tar
totta pénzét, nehogy az értékét ve
szítse, az ezután eladhatja búzáját 
és búza zálogleveleket vásárolhat 
helyette, amit az értéktőzsdén bár
mikor értékesíthet és így mindenkor 
ismét pénzzé tehet anélkül, hogy ka
matveszteség érné, ami a mai kamat- 
viszonyok mellett számottevő előnyt 
jelent a búza tartásával szemben.

Az emberi test, m int időjós, 
öreg embereknek az a dicsekvése, 
hogy csontjaikban megérzik az idő 
járást, tudományos téren is beigazo- 
iást nyert. A rádiókisugárzás terén 
folytatott kísérletek ugyanis igazolták 
azokat a régóta ismert jelenségeket, 
hogy köszvényes és reumás betegek, 
sebesültek és sérültek, továbbá mind
azok a betegek, akiknek betegségét 
hugysav okozza, érzékenyek az idő
járás iránt, vagyis előre megérzik a 
készülő időváltozást. Dr. Czernikauer 
berlini orvos szerint ennek a tünet
nek a levegő rádióemaaációs tartalma 
az előidézője. A földkéreg ugyanis 
rádiumot tartalmaz, meiy emanáció 
utján (emanáció s rádiumnak kémiai 
utón gázzá való átváltozása) a föld
ből a levegőbe jut. A reumások és 
köszvényesek azért érzik meg az idő
járást, mert a levegő rádióemanációs 
tartalma az úgynevezett kritikus na
pokon fokozottabb mértékben hat az 
emberekre.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés lapunk zárta
kor még mindig az indemnitást tárgyalja. 
A magyar koronával folytatott törvénytelen 
spekuláció a minisztertanácsot is foglalkoz
tatta. Állítólag e kérdéssel kapcsolatban

igen erélyes intézkedéseket léptet életbe a 
kormány.

Bethlen gróf londoni tárgyalásai mellett 
jelentőségében túlnőtt a miniszterelnöknek 
az angol király előtt való megjelenése. An
gol politikai körökben a magyar miniszter- 
elnök audenciáját a legnagyobb fontosságú 
külpolitikai ténynek tekintik.

A kér. gazdasági párt Egerben bontott 
zászlót.

Egy gazdaküldöttség az Alföldről nagy
atádi Szabó miniszternek egy arany kalászt 
nyújtott át a magyar népért való harcáért 
és munkájáért.

József kir. herceg 500 milliót érő ék
szert adományozott az egyetemi ifjúságnak.

Robbanás folytán elpusztult a diósgyőri 
vasgyár villanytclepe.

Erdélyben folytatják a magyar iskolák 
üldözését. Karácsonykor 44 magyar tanítót 
bocsátott el a román kormány.

A kisántánt Magyarország rovására 
újabb határkiigazítást követel.

Németországban Sekt tábornok ellen 
merényletet akart elkövetni Tormann volt 
főhadnagy. A bajor nemzetgyűlés nem haj
landó Hitlert szabadon bocsátani. Szász
országban a polgári pártok a szociálisták- 
kal szemben nagy győzelmet arattak.

Az olasz közvélemény a szerbbel egyeí- 
értöleg rendkívüli nagy politikai sikernek 
tartja az olasz-szerb egyezményt.

Franciaországban a miniszterelnök 
bejelentése szerint májusban lesznek a vá
lasztások.

A lengyel fascisták fegyveres puccsot 
terveztek.

Az angol munkások gyűjtést indítanak, 
hogy a német munkások ínségén segítsenek.

Szovjetoroszországban állítólag Troc- 
kij minden állásáról lemondott.

Japánban ismét földrengés volt. 56 
ember életét veszítette.

Az amerikai szenátusban Borah sze
nátor rámutatott arra, hogy Franciaország 
kölcsönöket ad, de Amerikával szemben 
tartozását nem rendezi. Egyébként a fran
cia frank erősen gurul lefelé.

Egyiptomban a nacionalisták Zugiul 
pasa hivei 88°/o-os többségre tettek szert.

Csak e g y  tojást.
A kemeneshőgyészi gyülekezetben a Ha

rangszó javára a következő adományok 
gyűltek össze : Lelkész 5, Weisz Mártha 10, 
Böröndy Lászlóné 5, Döbrönte Sándorné 2, 
Dernóczi Jánosné 2, Nagy Sándorné 2, 
Tompa nővérek 2, Stile Józsefné 1, Nagy 
Géza 2, Szalóky Károlyné, Szalóky Lajos- 
né, Borbély Sándorné, Teke Sándorné, Ve- 
rasztó Sándorné, Pap Róza, Finta Józsefné, 
Horváth Józsefné 1—1, Nagy Józsefné 2, 
Berki József, Borbély József, Mezzö Sán
dor, Szakács Sándor, Szakács Sándorné 
felső, Németh Józsefné, Tóth István, Tóth 
Ferenc, Tompa Lidia, Tompa Jánosné, Bog
nár Sándorné, Szakács Károly, Szakács 
Sándorné, Szakács Istvánná, Szakács l.-né, 
Verasztó |ózsefné, Szabó Sándorné, Ve- 
rasztó Jánosné, Csuka Józsefné.. Sülé F.-né, 
Tót Ferencné, Gulyás Sándorné, Sülé Sán
dorné, Szákovics József, Német Jánosné, 
Nagy Sándorné, Csóka Józsefné, Csóka J., 
Teke Sándorné, Teke Lajosné, Verasztó 
Sándorné, Nagy Ferenc, Kovács Sándorné 
1—1, Sütő Józsefné, Süíft Istvánná 2—2, 
Szabó Péterné, Mógor Józsefné 1—1, Má- 
tis Ádám 2, Német Sándorné, Bödecs Ká

roly né 1—1, Döbrönte Ferenc 3, Szabó J.- 
né 2, Szabó Sándorné, Szakács József, 
Dernóczi Józsefné, Molnár Józsefné, Fodor 
Józsefné, Csapó Jánosné, Szakács Jánosné, 
Kovács Jánosné, Márton Károlyné, Borbély 
Ferencné, Borbély Károlyné, Finta Istvánné, 
Német Péterné, Ötvös Istvénné, Német Ist
vánné, Somogyi Sándorné, Döbrönte J.-né 
1—1, Német József, Csuka Ferencné, Csuka 
Vendelné, Erdély Istvánné, Teke Lajosné, 
Tompa Sándor 2—2, Ném-t Zsigmondné, 
Farkas Péterné, Molnár Ferencné, Erdély 
Sándorné, Verasztó Józsefné, Takács Jó
zsefné, Molnár Józsefné, Kovács Ferenc, 
Molnár István, Szabó Rozália, Nagy Pálné 
1—1 tojást adtak, továbbá Radó Elemér 
3 ezer, Verasztó Ferencné 50, Molnár 
Józsefné 200, Nagy Józsefné 500, Halag 
Ferencné 10, Szalai Imréné 100, Vida 
Istvánné 200, özv. Német Imréné 1000, 
Gulyás Jánosné 100, Fodor Mihályné 200, 
Csapó Istvánné 100, Gulyás Róza 100, 
Bock Károlyné 100, ifj. Pirka Józsefné 400, 
Döbrönte |ózsefné 100, Bagarus Sándorné 
100, Nits István tanító 100, Döbrönte Ist
vánné 200, Farkas Józsefné 200, X. Y. 100, 
Takács Istvánné 200, özv. Szakács Józsefné 
100, Döbrentey Imre 1000, Német Zsig
mondné 200, Pénzes Jánosné 100, Feiler 
Jenő tanító 2000 koronát. Összesen 128 to
jás és 11.150 korona.

A jó Isten áldja meg a jókedvű adako
zókat testi lelki áldásaival.

HARANGSZÓ.

Vizkereszt u. 3. vasárnapon.
Ep. Róm. 12.17-21.

Aki tudni akarja, hogyan kell a keresz
tyén embernek élni, tűrni és szeretni, ol
vassa el csak a mai epistolát.

Lelkészavatás. Kapi Béla püspök jan. 
20-án avatta fel lelkésszé Kiss Ferenc vég
zett theologust a soproni templomban.

Országos ev. sajtónap. A legutóbb 
Budapesten megtartott értekezleten egyhá
zunk vezéremberei elhatározták az országos 
ev. sajtónap megtartását.

Beteg esperes. Mint részvéttel értesü
lünk Pálmai Lajos győri esperes, egyház
kerületi főjegyző beteg. Az esperesi teen
dők elvégzésében Németh Károly lébényi 
lelkész, szerkesztőtársunk helyettesíti.

1 Bartholomaeidesz László -j- | Bar- 
thoíömaeidesz László csetneki lelkész, volt 
alesperes, életének 70-ik évében, papi mű
ködésének 51-ik évében elhalt. Nagy rész
véttel temették el január 16-án.

Áldás emlékére.
Nagy amerikai szeretetadom ány.

Karácsony estéjén érkezett egy két mázsás 
amerikai láda Pápára. Gyurátz Ferenc ny. 
püspök címére jött. New-Brunnsvickból. 
Szabó Sándor ev. lelkész küldte, mint az 
ottani evangélikus magyarok összegyűjtött 
adományait azzal a kéréssel, hogy püspök 
úr legjobb belátása szerint osztassék szét 
a pápai és környékbeli szegény híveink 
között. A csomagban volt: 64 méter piros,
13 méter fehér új parket; 25 nagy női 
kabát; 28 leányka-ruha; 31 gyermekru
hácska; 9 pár cipő; 6 szvetter; 13 kalap;
14 pár harisnya, cukor, kávé, rizs, szappan, 
cérna, hogy a főbbeket említsük. Szabó 
Sándor és a new-brunnsvickiek mellé írjuk
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még a pápai eklézsia két másik amerikai 
patronusát: Sohár Lajosnét, aki ismételten 
küldött 8zeretetadományokat Passaic-ból 
és Molnár Sándort ugyancsak New-Brunn- 
svickból. Jegyzőkönyvében örökítette meg 
a jóltevők nevét, kik oly hálára kötelezték 
a gyülekezetét. Az ö áldozatkészségükkel 
oly nagy samariíánusi munka folyt, amilyen 
még nem a gyülekezet életében. Vagy 200 
szegény, árva, özvegy távozott el öröm
könnyek közt a holmik terhével a pápai 

"parókiáról.
Elhunyt felügyelő. Qruner Károly pöt- 

rétei földbirtokos, a pusztaszentlászlói 
gyülekezet felügyelője, életének 66 ik évé
ben elhalt. Koporsója felett Vargha Gyula 
vönöcki esperes tartotta a gyászbeszédet.

Nyugodjék békében.
A kelenföldi evangélikusok tem plom 

telket kérnek a fővárostól. A kelenföldi 
evangélikus bivek báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő vezetése alatt küldöH- 
ségileg sürgették a székesfőváros polgár- 
mesterénél és dr. Folkusházy Lajos h. 
polgármesternél, hogy évtizedes kérelmüket 
intézze el s adjon alkalmas templomtelket 
számukra. A küldöttségben résztve'tek Pap 
Elek felügyelő, a Magyar Jegyintézet kor
mányzója, Hermann Miksa nemzetgyűlési 
képviselő, Schulek János II. felügyelő, Szüts 
Gábor lelkész, Sándy Gyula műegyetemi 
tanár, dr. Uhlmann Lajos ügyész, Bátori 
Károly és a gyülekezet több vezető sze
mélyiségén kívül az egyszerűbb sorból 
való hívek közül is többen. Báró Radván
szky Albert, mint a küldöttség szószólója 
rövid beszédben vázolta, hogy ebben a 
kérdésben a kelenföldi evangélikusok szá
mára ütött a tizenkettedik óra s hogy ennek 
a kérelemnek sürgős elintézése nem is 
kelenföldi, hanem egyetemes egyházi ügy 
s egyúttal magyar nemzeti érdek is. Úgy 
dr. Sipőcz Jenő polgármester, mint Folkus
házy Lajos h. polgármester biztosították 
az egyetemes felügyelőt és a küldöttséget 
arról, hogy átérzik az ügy nagy fontosságát 
s igyekeznek ezt a mindenképen jogos és 
méltányos kérést mielőbb végleg megoldani.

A nagyacsádi ev. leányegyház tanítója 
Orbán István s az ifjúság vezettetve az 
ősök hitbuzgósága által, hogy az elvitt 
harangjuknak egy nemes ércét megszerez
zék, műkedvelő szinelőadást rcndezettt újév 
napján. A gyülekezet minden egyes család
tagja szeretettel igyekezett e nemes célra 
irányuló munkát anyagilag elősegíteni. A 
pénztárnál Gyenge Jenő és Nagy Kálmán 
vezető férfiaink buzgólkodtak. A szinelőadás 
végeztével az egyházunk jelenlegi gondnoka 
Dávid Miklós meleg szavakkal köszönte 
meg tanítójának, ifjúságának s a derék 
rendezőség lelkes munkáját. Az előadás 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg kitünően 
sikerült. Az összes bevétel 394.000 K, ebből 
a „Harangszó“ fenntartására 5000 K-t aján
dékoz az ifjúság Szeretettel emlékezünk 
meg Barabás Lajos helybeli ref. igazgató 
tanító úrról, aki ez alkalommal harang
alapunk javára 100 kgr. búzát és Gyönge 
Imre és Imréné 15 000 K-t ajándékoztak. 
A jókedvű adakozókat megáldja az Isten. 
Színre került: Csite Károly „A biró leá
nyai“ falusi vígjátéka. Szereplők: Dávid 
Imre, Dávid Mária, Farkas Rozália, Damu- 
kos Sándor, Bejei Lidi, Dóci Lidi, Kiss 
Sándor, Vince Dániel, Szakács József, Fo
dor József, Dávid Lina, Dóci Julianna, 
Bejei Lina; „A kupaktanács“ falusi törté
net egy felvonásban. Irta: Pécely József. 
Szereplők: Kiss Sándor, Sági Géza, Dávid 
Sándor, Bolla Ferenc, Bálint Sándor, Fodor

József, Szakács József. A szereplők kivétel 
nélkül kitünően alakítottak.

A pápai nőegylet jan. 13-án zsúfolt 
érdeklődés mellett vallásos estét tartott a 
következő műsorra!: 1. A kollégiumi zene
kar nyitánya; 2. Gaál 1. megnyitó imája; 
3. Csernussák Olga zongorajátéka; 4. Be
tegsége miatt távolmaradt Pálmai Lajos 
győri esperes helveít Mesterházy László 
lelkész előadása; 5 Gubicza Erzsiké sza
valta Vargha Gyuláné: Győzelem c. költe
ményét ; 6. A szeretet. Párbeszéd. Irta Gaál 
József. Előadták: Kluge Margit és Irina; 
7. Kozma Andor: A karthágói harangok. 
Szavalta Mesterházy László orvostanhall
gató; 8. Záróima; 9. Közének. Offertórium 
60000 K.

Az uraiujfalui evang. gyülekezetben 
az 1923. évben a következő nemesszívü 
adakozók örökitették meg nevüket a gyü
lekezeti aranykönyvben: az anyagyüleke
zetből: Varga Imre és neje Szijjarto Eszter 
500, özr. Mogyoróssy Józsefné és gyerme
kei 1000, Róth Kálmán 10.000, Horváth 
József és neje Szabó Lidia 5000, Horváth 
Erzsébet 5000, Konfirmandusok 18 700 K-t. 
A filiákból. Teresíyénjákfáról: Remete La
jos és neje 200, Remete Ferenc 200, özv. 
Saródy Károly né 1000, özv. Halász Gyuláné 
1000, özv. Péterffy Bálintné és fia Károly 
5000, Gömbös Lajos és neje Soós Zsu
zsanna 1500, Derecskey Márton és neje 
Piechl Lidia 10 000, Vörös Sándor 6000, 
Vörös József 25.000, Vörös Józsefné 25.000 
K. Ivánegerszegröl: Körös János és neje
20.000 és Joós Sándor (Bpeströl) 200», 
Beke Imre és neje Nagy Eszter (Debrecen- 
561) 5000 K. Istennek gazdag áldása nyu
godjék meg az áldozatkész lelkeken.

Felsőpaty. Advent ill. vasárnapján 
avatta fel esperesi megbízásból Rónai B. 
Gyula uraiujfalui lelkész — Varga József 
sárvári lelkész közreműködésével — a 
felsöpatyi buzgó kis gyülekezet 118 kgr. 
súlyú új harangját a szomszéd gyülekeze
tekből is odasereglett nagy számú hallga
tóság jelenlétében. Áldott emlékű bold. 
Iván Péter hagyatékának jövedelmét fordí
tották a buzgó hívek arra, hogy a hábo
rúban elrekvirált harangot ujjal helyette
sítsék. Legyen áldott haló porában is a 
nemeslelkü hagyományozó s Isten áldása 
nyugodjék meg a minden szent ügyért lel
kesedő kis gyülekezeten.

A vadosfai gyülekezet életéből. Az 
1923. évben született 29 fiú, 32 leány: 61 
gyermek; meghalt 20 férfi, 18 nő; házas
ságra lépett 20 pár, a vegyes házasság
kötések közül a házasfelek a gyermekek 
vallására vonatkozólag egy esetben kötöt
tek egyezséget és pedig egyházunk javára; 
úrvacsorával élt 650 hivő: megkonfirmál- 
tatott 53 gyermek.

Egy magát megnevezni nem akaró filia- 
beli hivő házasságának 40-ik évfordulója 
es gyermekének esküvője alkalmából az 
orgonasipalapra 150.000 K-t adományozott; 
ugyancsak erre Kiss István (Potyondj 50.000 
K-t. A magyarkereszturi leánygyülekezet 
324 O-ől templomtelket vásárolt 50 q 
búzáért, néh. ifj. Kiss Lajos a potyondi 
1. gyülekezetre hagyta 2 kát. hold anyai 
örökségét. A vadosfai anyagyül. az elmúlt 
évben a már felavatott új harangra 210.915 
K-t, a kapuvári fiókgyülekezet 80.000 K-t 
gyűjtött.

Sobor. Németh István az ifjúsági egy
letnek 10 ezer koronát adományozott. Né
meth János gondnok 10 ezer, Bősze István 
2000, Molnár István biró 1000 K-t áldoztak.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában közölt dr. Osíffy Lajos nagylelkű 
adománya egyházkerületi gyámintézeti célt 
szolgál. Az adományozó kívánságához ké
pest az összeget gyorssegélykép néhány 
legjobban rászoruló gyülekezet között osz- 
szak f e l . ________

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Róma. Karrer O. hírneves jezsuita'és 
író Rómában azevangéiikusegyházha tért át.

Az am erikaiak karácsonyi ajándéka. 
Az amerikai luteránusok százezer dollárt, 
4000 láda szeretetadományt és 60 font élel
miszert küldtek Németországba karácsony
kor.

Hollandia. Dr. I. W. Guning a Holland 
missió igazgatója elhalt.

Japán A földrengés alkalmából az ame
rikai biblia társulatot nagy veszteség érte. 
Muraoka és több száz munkás áldozatul 
esett, anyagiakban a kár meghaladja a 400 
ezer dollárt.

Frankfurt. Steinhaufen Vilmos neves 
egyházi festő, a teológia tiszteletbeli dok
tora 78 éves korában elhalt.

München. Az evangélikus gyülekezetek 
Münchenben nyilvános népgyülésen tilta
koztak a felekezeti „hecceiódések* ellen. 
Nálunk sem ártana egyszer már erélyesen 
fellépni a nap-nap után mindjobban ta
pasztalható felekezeti gyűlölködés és nyelv- 
öités ellen.

Jugoszlávia. Nagy ünnepség keretében 
avatlak fel az elmúlt vasárnap Muraszom
baton az ev. egyház 3 uj harangját. Este 
a nőegylet kuuurestélyt tartott, amelyen 
Lu'háú Ádátn battyándi lelkész volt az 
előadó.

Ú J D O N S Á G O K .

Gróf Zichy Géza, a Kisfaludy-Társaság 
tagja, zeneszerző, zongoraművész és iró, 
életének hetvenötödik évében Budapesten 
meghalt.

Debrecen gazdanapja. A debreceni 
gazdak január 27-én gazdanapot rendeznek 
Debrecenben. Ugyanekkor tartják az összes 
debreceni szervezetek is közgyűlésüket.

Erdélyben leromboltak egy Bocskay- 
szobrot. Nyárádszeredán „ismeretlen tet
tesek“ ledöntöíték a Bocskay-szobrot. A 
szinmagyar községben elkövetett merénylet 
a magyarság körében nagy felháborodást 
keltett.

A já ték  vége. Budapest az Erzsébet 
királyné-ut 8. számú házban Kovács Vendel 
rendőr 16 éves fia apja szolgálati revol
verével játszott. A fegyver elsült és a fiú 
édesanyjának fejébe furódótt a golyó. A 
szerencsétlen asszony meghalt.

Középeurópai államokban érvényes 
aranyparitások. Félhivatalosan közlik, 
hogy ez év januárban a középeurópai álla
mokban érvényes aranyparitások a követ
kezők: Németországban 1 aranymárka 2 
billió papirinárka, Ausztria 1 aranykorona 
15.500 papirkorona, Csehszlovákia 1 arany
korona 665 papirkorona, Jugoszlávia 1 
aranydinár 1680 papirdinár, Románia 1 
aranylei 3900 papirlei, Magyarország 1 
aranykorona 4100 papirkorona, (?) Lengyel- 
ország 1 aranymarka 248.000 papirmárka.

A debreceni gulyások naturáliái. 
Most kezdődött meg a hortobágyi pászto
rok félfogadása. Feltűnő, hogy az idén a 
pásztorok már nem kérnek pénzt, hanem
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csupán búzát és szalonnát. Általában minden 
darab állatért 8 kilogramm búzát és 20 
deka szalonnát kérnek őrzési díj címén, 
ami darabonként mintegy 11 ezer koroná
nak felel meg. Természetes, hogy ilyen 
körülmények között a pásztorokat fogadó 
gazdák is kikötéseket tesznek. Ilyen kikötés 
többek között, hogy az állatok itatóvályu- 
jában mindig legyen víz, mert ha a gazda 
a vályút üresen talá'ja, elsőizben 5300, 
másodízben 10.000 koronával büntetheti 
meg a számadó gulyást.

Öngyilkos lett Oroszország egyik 
legnagyobb költője. Fjedorovics Antipow 
orosz költő, akit az egész kulturvilág „orosz 
Strindberg néven ismer, öngyilkosságot 
követett el és meghalt. Öngyilkosságának 
oka az, hogy a kormány elkoboztatta maga 
gondozta és mintásán kiépített kis birtokát. 
A költő birtokának uj tulajdonosai elpusz
tították Antipow nagyhírű könyvtárát, mely
ben Goethe, Dosztojevszkij, Baisse, Schop
penhauer és Strindberg számos eredeti 
müve is megvolt. A kommunisták a könyv
tár hallatlan értékű remekeivel egyszerűen 
befütöttek.

Két év alatt hét gyerm eke született.
Salsó Borbála newhaveni lakos, ki a múlt 
évben négy ikergyermekkel lepte meg ifjú 
férjét, most újabb három gyermekkel aján
dékozta meg élete párját. Mind a hét cse
mete a legjobb egészségnek örvend.

Igazgyöngyök a pulykák begyében. 
Gróf Romanovics volt spanyol miniszter
elnök négy éves Margareta nevű kislánya 
az udvaron sétálva széttépte a nyakában 
függő, háromszáz igazgyöngyből álló nyak
éket, melynek gyöngyeit szétszórta az utón. 
Mielőtt a kis kontesz nevelője a dolgot 
észrevette volna, a gyöngyöket az út mellett 
legelésző pulykacsapat felfalta, A grófi 
család azonnal megvásárolta a pulykákat 
s a levágott pulykák begyeiben több mint 
száz igazgyöngyöt meg is találtak. A töb
binek azonban nyoma veszett.

Véres kommunista tüntetés Párisban. 
A kommunisták tiltakozó gyűlést tartottak 
a drágaság ellen, melynek során össze
ütközésre került a sor. Cachin képviselő 
a kommunista vezérek politikájává! elége
detlen anarchisták obstrukciója következté
ben kénytelen volt a szónoki emelvényt 
elhagyni. A tüntetők revolverlövéseket vál
tottak, melyek körülbelül 15 embert sebe- 
sítettek meg. A sebesültek közül kettő 
belehalt sebeibe.

Ilerczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Üj Idők-nek 4. számában folytatódnak Erdős Reneé 
és A. M. Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Bársony István és Sas Ede elbeszélését, 
Herczeg Ferenc, Lyka Károly és Ruzsitska Mária 
cikkeit, Kosárynó versét, Bakonyi László aforizmáit. 
Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj 
Idők előfizetési ára negyedévre 15.000 korona. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 10.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Lébényből: Erdős Pál 1500, Kovács Kál
mán, Fehérvári Sándor, Kovács Mihály 
(122) 1000—1000, őzv. Szimeiszter S.-né 
2000, Németh Mihály, Kovács Sándor (35), 
Stinner Mihály 500—500, Szentgotthárdról: 
Önodv Zoltán jbiró, Sokoray Elek főjegyző 
10—10 ezer, Nadassy Kálmán igazgató 5 
ezer, Leibinger Imre 5 ezer, Stángl József-
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né 7 ezer, Kocziha Endre postamester 5 
ezer, Schwarz Emilné Németujvár 100 ezer 
(o. é.), Ev. Diakonia Pécs 20 ezer, Nőegy
let Nagyalásony 30 ezer, Makker Mihály 
Ujmalomsok, Király Erzsébet Sárvár 2—2 
ezer, Coriásy István Rásó 3 ezer, Cserné 
Baráth Róza Tarcs 5 ezer, özv. Rosta Mi- 
hályné Kpálfa, Buzsnyák István Sopron, 
László Károlyné Alsómesteri, Gaál S.-né 
Alsómesteri, Kovács Samu Kmihályfa, Ba
logh Lászlóné Kisfalud, Klein Paula Cegléd 
1—1 ezer, Serbán Róza Cegléd 2500, Pus
kás Kálmán Ostffyasszonyfa 5 ezer, Ifjúsági 
egyesület Sobor 5 ezer. Kovács Mihály 
Pusztaszentlászló 15 ezer, Szombathelyi 
offertórium 30 ezer, özv. Nagy Pálné Zse- 
beháza 20 000, Ftítöp Sámuel Boba 7 ezer, 
Vargyai Ferencné és Papp Károly Vönöck 
100-100 K.

Kelelí» sierkesztő és klailó: CZIPOTT (iflZA 
8xe»tcQttJhárrf.

Szerkesztőtárs: NEMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk* vissza.

Tudomásul.
A m. kir. Erzsébet tudományegyetemen 

az 1923—24. tanév II. felére szóló rendes 
beiratkozások január 31-ig tartanak. E ha
táridőn túl február 10-ig a kari dékánok, 
február 10-től 18-ig pedig az egyetem 
Rektora engedélyez kellően indokolt kére
lemre utólagos beiratkozást. Az evang. 
hittudományi karon január 24—26-ig lesz
nek a beiratkozások.

A beiratkozások alkalmával fizetendő 
díjak és illetékek a következők: Tandíj
180.000 K, a vagyontalan köztisztviselők 
gyermekei a félévi tandíjnak Vi-ét, 45 000 
koronát tartoznak fizetni Iktatási díj 10.000 
K, könyvtári díj 3000 K, az egyesületi ille
ték 3000 K, az administrativ nyomtatványok 
dija 12.000 K és a rendelkezési alap díja 
2000 K. Ezen díjak befizetése alól felmen
tésnek helye nincs.

Gyümölcsfát
M agastörzsü rózsá t
B okorrózsát
D íszfát
D íszcserjét
Szőlővesszőt
Akác-csem etét
G leditschia-csem etét stb.
bármilyen nagy mennyiségben szállít

U n g h v á r y  J ó z s e f
1000 holdas faiskolája

CZEGLED.
Részletes nagy árjegyzéket 

ingyen küld.

Egy 16-os Lankaszte r (Fa. Ka- 
letzky) 8 0 0 .0 0 0  koronáért eladó. 
Érdeklődni lehet: Selyem szalag
gyár, Szentgotthárd. 2— 4

1924. január 27.

Milliót kereshet
bármely egyesület C s tte  K á ro ly -n ak „A  
biró leányai“, „Legény furfang“, „Piros 
alma“ és a „Tóth Lidi“ cimti vidám nép
színműveivel. A biró ’eányai ára előadási 
joggal 3600, a Legény furfang és Piros alma 
3000-3000, és a Tóth Lidi ára 1600 K. 
Kaphatók a szerzőnél Körmenden és Wel- 
üseh Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon.

Legszebb, legolcsóbb alkalmi ajándék- 
tárgy Csite Károlynak a

H o z i k a
c., páiyadijjal kitüntetett gyermektörténete. 
Színes képekkel, díszes keménykötés- 
ben ára 2500 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden és Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárdon.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó rak tá ra  
----- B e l e d ,  Fő u tca . —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 26

A németnyelvű evang hivöknek 
ajánljuk a Tomka Károly féle

Evang. halotti énekeskönyvet
(Des Christen Heimgang zu Gott.)
Fekete fél vászon kötésben ára 2160 K- 
Csoportos rendelésnél 10 példányra 
egy ingyenpéldányt adunk. Megren
delhető : Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárd (Vas m.)

Keresek egy tisztességes, feltétlenül 
megbízható, főzni tudó mindenest négy tagú 
családhoz. Ajánlatokat kérem a következő 
címre: Czieglerné Fleischhacher Ilonka, 
Budapest, VIII., Ludovika-Akadémia.

Lószerszám ok kaphatók  m in
d en  kivitelben, úgyszintén jav í
tá so k a t elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

P I A C .

január 22. Zürich: Budapest 0.0205. 
D eviza: Dollár 30.240, Dinár 345, Osztrák 
kor. 0.4235, Szokol 876‘—, Lei 154-—, Frank 
1325, Márka 0-00000.0 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 9.800, disznóhus 13.000, borjúhús 
13.000, zsir 18.000. — Gabonaárak: Búza
140.000 rozs 119.000, árpa 112 520, zab 125 500, 
tengeri 127.000, korpa 74.000.

Nyom*toil Walliscb Sála rillamüasmö könyvnyomdájában SnntgoUbirdon.
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Laftulajdonos:
i  DonántfiU Lutner-Szövetsea.
ki. Országos Lnther-S/öret- 

ttég hl ratal oh lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjelenít minden vasárnap.

0

Az Ú r keygelm essége az, h ogy  m ég n in csen  vég ü n k ;  

m iv e l nem  fo g ya tk o zik  el az ö irg a lm a ssá g a !

BiarkaMU-ktadöktratal : > 
S Z E N T O O T T H Á R D .  

Vasvármegye.
i  „HABANöHZO“ 

elíflaetéal á ra : 
negjedérre 5000 korona. 

Magszálit tarülatra 6000 K. 
Iiathar-Szöratégf tagoknak 

10°/o-o« kedvezmény. 
Amerikába kaidra előfize
tési ára egész árra 1 dollár. 
Egyes szám ára 450 korona.

A .Harangsző* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó biralnk- 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Minden gonosz melegágya 
a restség.

Sok ember manapság — az in- 
demnitási vita során a nemzetgyű
lésen is megállapítást nyert — jó 
formán sohasem dolgozik. Mások 
verejtékes munkájából, spekuláció
ból, koronarontásból, csempészetből 
stb.-ből él. Jelentékeny része meg 
az embereknek, ha dolgozik is, de 
örömet a munkában nem talál s 
éppen azért, amikor csak teheti, 
fut a munka elől. Hát nem jól van 
ez így! Aki jóformán sohasem 
dolgozik, meg aki csak kényszerből 
dolgozik, bizony az is csak rest 
ember. A lelki restség ott lakozik 
szívében s mindig azon járatja 
eszét, iiogy kezei semmit ne csele
kedjenek. Elfelejti, hogy az egyén 
fajsúlyát munkássága szerint mérik. 
S ha a munka fáraszt, kimerít is, 
a restség szülte tétlenség egyenesen 
öl. A rest embert egyenesen meg
emészti a kívánsága, mert mindig 
a másét kívánja s képtelen gondo
latokba merül el. Föl akarja for
gatni a társadalom rendjét, pedig 
sohasem lesz olyan rend, amely 
szerint az embereknek ne kellene 
dolgozniok. Űzzük hát ki a restséget 
szíveinkből s vegyük magunkba 
annak a Jézusnak lelkét, aki szün
telen munkálkodott. A munka az 
emberi nem áldása, nem átka. Aki 
élni, érvényesülni óhajt, fogja meg 
azért a munka végét újból, lássa 
be, hogy utoljára is, aki nem akar 
dolgozni, annak számára két ut 
van csak: vagy a becstelen csalás, 
vagy a szégyenletes koldulás. Az 
első a börtönbe, a második a sze
gényházba vezet el.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Az emberi élet főcélja.
Irta: Gyurátz Ferenc nyug. püspök.

Az ószövetségben a Prédikátor 
könyvének írója e szavakkal kezdi 
meg m unkáját: „Hiúságok hiúsága, 
minden hiábavalóság“.

Feltűnő e szigorú Ítélet az ember 
előtt kívánatos, látható dolgok fe
lett, különösen korunkban, mikor 
az emberek nagyobb része épen a 
szemnek* szájnak hízelgő szerencse 
javakban látja a boldogság zálogát. 
Ezek után eped az egyén, a társa
dalom mint legfőbb cél után.

Nézzük közelebbről a szent író 
nyilatkozatát s kérdezzük: igaz-e, 
hogy a földi javak önmaguk nem 
biztosíthatják az igaz boldogságot ? 
Továbbá, melyik azon alap, ame
lyen állva az ember a sors válto
zásai között is boldognak érezheti 
magát? Hol van a cél, amelyért 
érdemes az életharcot vívni?

A régi hagyomány szerint az a 
férfiú, ki hiúnak, azaz mulandó- 
nak, nem igaz értékűnek mondja 
mindazt, mit e világ adhat: a hír
neves bölcs Salamon király volt, 
trónját fény, dicsőség, legyőzött 
népek hódolata környezé. Telt 
kincstárak állottak rendelkezésére. 
Bár merre fordult: minden lépten, 
nyomon uj örömforrás nyílt meg 
előtte. És ez a bölcs, gazdag feje
delem milliók által irigyelt helyze
tében vallja nyíltan, hogy hiúságok 
hiúsága, hiábavalóság minden. A 
hírnévben, hatalomban, kincshal
mazban nem találta fel azt ami a 
gondolkodó embert állandóan bol
doggá tehetné.

És bölcs Salamon ezen Ítéletével 
nem állott egyedül. A történet több 
más — magas állásban szerepelt 
egyénekről, nagy szellemi tehetsé
geikért, nemes jellemükért dicsőí

tett férfiakról is beszél, akik vei« 
megegyező értelemben szóltak a 
látható világról.

Az ókorban Lidia dúsgazdag ki
rálya, Kröesus midőn az őt meglá
togató nagygörög törvényhozót Só- 
Iont — telt kincstáraira mutatva — 
megkérdi: látott-e valaha ő nála 
boldogabb embert, a bölcs így fe
lelt: „Uram, mindez múlandó, a 
hozzáfűző remény törékeny, halála 
előtt senki sem lehet igazán bol
dog“. A fejedelem a választ rossz 
néven vette. Nemsokára azonban 
Cyrus perzsa királytól megtámadva 
csatát vesztett s elfogatván mág
lyára vitetett, a máglyán így kiál
tott fel: „Óh Sóion, Sóion de iga
zat mondtál!“

A mívelt, derült kedélyű régi 
görög népnél is, bár szerette az 
életet csak szebb, vonzóbb alakjával 
tekinteni — ottan ottan megnyilako- 
zik az elkeseredés a végzet zordon- 
sága miatt, mely az ember életét 
gyakran a szenvedések láncolatává 
teszi. Mikor az athéni néptanács 
Szokratest — korának egyik leg
jobb, legbölcsebb emberét — meg
győződésének szabad nyilvánításá
ért halálra Ítélte; őt jóbarátai a 
siralomházból titkon kimenteni 
akarták, Szókrates tiltakozott ez 
ellen. Visszautasította a szabadu
lásra felajánlott segélyt azon indo
kolással, hogy a jó lelkiismeretre 
támaszkodó embernek nincs oka 
félni a haláltól, mert ha a siron 
túl uj élet vár: az a jelen földi 
életnél már rosszabb nem, hanem 
csak jobb lehet. Ha pedig a halál
ban az öntudat is megszűnik: az 
így keletkező állapot is sokkal jobb 
a sors szeszélyes változásainak ki
tett életnél. Ugyanis mindenki érzi, 
tudja, hogy az ember akkor leg
boldogabb, mikor álmadozás nélkül 
alszik nyugodtan, vagyis, ha öntu-

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó,
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dat nélkül van.
A jeles történetíró Herodót sze

rint a gyötrelmes életben az em
bernek legkívánatosabb menedéke 
a halál.

Egy római császár, Septimius 
Severus, ki alacsony sorsból vitéz
ségével a császári trónra küzdötte 
fel magát, a fény hatalom polcán 
így nyilatkozott életének vége felé 
barátai előtt: „minden voltam és 
mind nem ért semmit, nem boldo
gított“.

Buddha, az indiai népnek nagy 
valláserköícsi tanítója — kinek ma 
is sok millió követője van — nem
csak hiábavalóságnak, hanem a 
legnagyobb szerencsétlenségnek is 
tartotta az életet. Ettől, mint a szen
vedések árjától megszabadulást te
kintette az élet főcéljának. Azt hir
dette, hogy az ember csak akkor 
lesz boldog, ha eljut az öntudat 
teljes kialvásához: a Nirvánához.

Szóval már az ókorban is kiér
demelte a földi lét a „Siralomvölgy“, 
a „Bujdosás mezeje“ nevet, melyen 
a halandó amíg átvergődik csalódni, 
tört remények omladékán keseregni, 
sírni megtanul.

Ha a múlt után a jelent tekint
jük, talán ma szebb, derültebb alak
ban áll előttünk az élet ? Mindenki 
előtt világosan áll már az ember 
magasb rendeltetése, amelynek be
töltése boldogít? Igaz, az ember 
ma vágyaival, törekvésével egy 
hatalmas szövetségesre támaszkod- 
hatik : a tudományra. Ez tagadhat- 
lanul nagy hatalom, bámulatrakeltő

Á jeruzsálemi templomban.
— A Krisztus-legendákból. —

5) Lagerlöf Z. után: Kiss Samu.
Kis kezével átfogta a rézkürtőt s 

megpróbálta fölemelni
Úgy érezte ekkor, hogy a renge

teg kürt magától odaemelkedik az 
ajkához. S bár csak úgy lehelt belé, 
erős, csengő hang áradt ki a kürtből 
s keresztül harsogott az egész nagy 
templomtérségen.

Mindenkinek a tekintete oda for
dult s látták, hogy egy kis gyermek 
az, aki ajkain a kürttel ott állott s 
olyan hangot csalt ki abból, mely 
megreszkettette a boltozatokat és az 
oszlopokat.

Az idegen ifjú ütlegelésére fölemelt 
kezek rögtön leereszkedtek és a szent 
tanító fgy szólt hozzá:

— Jöjj, ülj a lábaimhoz, ahol 
előbb ültél 1 Isten csodát tett tudtomul

Az én otthonom.
Kérdezitek tőlem: — milyen az otthonom ? 
Olyan mint én magam: — szerény és kicsike. 
Egyetlen ablaka a kertre mosolyog 
És az eresz alatt — csicsereg a fecske.

Szobácskám mélyében tisztes, öreg pamlag, 
Vendéghivogatón üléssel kinálgat.
Téli alkonyaton sarkába húzódva:
Édes merengésben — szép álmokat látok.

Antik almáriom áll mellette büszkén,
Rajta arany szegett — kapcsos biblia; 
Amikor nekem is nagyon fá j az Élet, 
Ebben van szivemnek, gyógyító vigasza...

Virágos asztalkán sok-sok kedves arckép; 
Beszélgetnek hozzám víg és bús meséket. 
Duruzsoló kályhám bele muzsikálgat 
S elibém varázsol — ezer, szép emléket.

. . .  Duruzsol a kályhám, réveteg fénysugár 
Ágyam felett függő, Krisztus képre rebben, 
Szomorú magánynak— nem érzem keservét: 
— Mert reá tekintve, szelíd, szent békével 

— van telve a lelkem.
HUDY ILONA.

vívmányokban mutatja fel az ész 
alkotó erejét. A menyboltozaton 
kiszámítja, meghatározza a csilla
goknak útját, a sugár elemzéssel 
megállapítja azok alkatrészeit. Lenn 
a földön a gondolatok közlésénél 
majdnem megszünteti a távolságot. 
Akaratának végrehajtóivá teszi a 
levegőt, gőzt, villamosságot, delejt. 
Utat tör magának magas hegyeken 
át. Szárazföld által elválasztott ten
gereket összekapcsol, átkutatja a 
föld, a tenger mélyét, napfényre 
hozza azoknak rejtett kincseit. De 
mégis minden eddig kifejtett ereje

adására, hogy az ó akarata, misze
rint beavassalak imádásába.

*
Amint a nap lehanyatlott, egy férfi 

és egy asszony haladt sietős lépések
kel Jeruzsálem felé. Ijeteknek és 
nyugtalanoknak látszottak; akit csak 
elől találtak, mindenkit megszólítottak:

— Elvesztettük a fiunkat: Azt hit
tük, hogy a rokonok és ismerősök 
között van, de senki sem látta közü
lük. Nem találkozott valamelyitek út
közben egy magányos gyermekkel ?

Az emberek, kik Jeruzsálemből 
jöttek, azt felelték:

— Nem, mi nem láttuk a fiatokat; 
de a templomban láttuk a világ leg
szebb gyermekét. Olyan volt, mint 
valami égi angyal s keresztül bujt az 
Igazságosság kapuján.

Szívesen elmondták volna az ese
tet töviről hegyire, de a szülőknek 
nem volt idejük, hogy meghallgassák 
őket.

gyönge a boldogság biztosítására.
Avagy képes-e a tudomány le

fegyverezni az üldöző balsorsot, 
megtompítani a bú nyilának élét?  
Kitudja-e irtani az életmezején a 
fájdalom töviseit, melyek annyiszor 
sebzik az érző szívet ? Megszünteti-e 
a mások vesztére törő haragot, 
gyűlőlséget, önző irigységet? Va- 
lyon a tudomány virágzása a meg
elégedés édes otthonává tesz-e min
den hajlékot? E kérdésekre leverő 
választ ád a rideg valóság.

Bár merre forduljunk, minden
felé panasz hangzik. Ezer és ezer
nyi családban gyötrő gond, aggo
dalom a lakótárs. Alig dúlt valaha 
olyan széles körre kiterjedőleg az 
ínség, mint a boszu, irigység állal 
keltett világháború következménye- 
kép most. Még a tudomány is a 
gyűlölet szolgálatában csak növelte 
a vészt, midőn újabb és újabb 
fegyverekkel tanított öldökölni az 
életet, pusztítani az ész álkotásait. 
Egymást érték a döbbentő válto
zások. A népek a gyűlölet daemona 
által ragadva, az emberszeretet tör
vényét letiporva mint halálos ellen
ségek rohantak egymásra. Patakon
ként ontották a vért, temetőkkel 
gazdagították a hegyeket, völgye
ket. Az emberirtó küzdelemben 
milliókra ment az elesettek, nyo
morékokká lett szerencsétlenek szá
ma. Trónok omlottak össze. Feje
delmek buktak le a hatalom ma
gaslatáról és míg az uralkodói pál
cát vándorbottal cserélve fel ke
restek idegen földön m enedéket:

Amint tovább mentek, más embe
rekkel találkoztak s azokat is meg
kérdezték.

De akik Jeruzsálemből jöttek, csak 
a szépséges gyermekről beszéltek 
nekik, aki olyan volt, mintha az ég
ből szállt volna alá s aki keresztül 
ment a paradicsom hidján.

Szívesen megálltak volna, hogy 
késő estig róla beszéljenek, de a férfi
nak és asszonynak nem volt ideje 
rájuk hallgatni, hanem siettek a vá
rosba.

Utcáról utcára jártak, annélkül, 
hogy a gyermeket megtalálták volna. 
Végre a templomhoz értek.

Mikor ott voltak, azt mondta az 
asszony:

— Ha már itt vagyunk, menjünk 
be és nézzük meg, miféle gyermek 
az, akiről azt beszélik, hogy az ég
ből szállt alá!

Bementek s megkérdezték, hol lá t
ták azt a gyermeket.
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keseredelten tapasztalták, hogy a 
népszerűség, a fény, hatalom mily 
ingatag, a pálmaágat mily könnyen 
váltja fel a töviskoszoru, a hozsán
nát a „feszítsd meg“ kiáltás? A 
lezajlott katasztrófa, az ezt követő' 
váltságok is csak azt tanúsítják, 
hogy hir, dicsőség, jólét mind gyön
ge nád a sors vihara előtt. Töré
keny, hiú, múlandó mind az mit e 
világ nyújthat, ami után az önzés
nek hódoló ember mint boldogító 
életcél után eped.

Azonban a hadvész hatásától 
eltekintve is az életben mindenütt 
ott találjuk a változások szakadat
lan folyamát. Az embernek sorsa 
is, mint a növényé fejlődés, virág
zás, hervadás. Mint a természetben 
ott, hol a tavasz szép, illatos virá
got nevelt: az ősz hideg szele szá
raz kóröt rezget; az embert is élet
tavasza kedves ajándékokkal díszíti, 
de később kíméletlenül visszaszedi 
mindazt az idő, amit előbb adott 
s nem hagy vissza mást, mint a 
gyöngeséget. Az ifjúság rózsáit az 
arcon előbb utóbb komor redők 
mint barázdák váltják fel. A fiatal
nak az élet tüzével ragyogó sze
mei idős korában bágyadtak, ho
mályosak lesznek, mint a ködben 
borongó őszi nap. Az ifjúnak dús, 
barna, szőke fürtjei helyett az öreg
nek fejét széthullt ősz haj fedi, 
mely mint kitűzött fehér zászló azt 
jelenti, hogy az élet a harcon meg
fáradt és az utolsó ellenségnek 
kész megadni magát. A fiatal fel- 
lengző vágyakkal, büszke remé
nyekkel lép ki a nyilvános munka
térre. S egykor onnét, mint törő
dött öreg kiábrándulva, csüggedt

— Menjetek egyenesen oda, ahol 
a szent doktorok ülnek tanítványaik
kal. Ott van a gyermek. Az öreg 
emberek maguk közé ültették, kérde
zik s ő viszont őket kérdezi, és mind
nyájan álmélkodnak kérdésein és fe
leletein. A nép pedig lent áll a tem
plomudvarban, hogy legalább az á r 
nyékát láthassa annak, aki a Világ 
Urának szavát ajkaihoz emelte.

A férfi és az asftony utat törtek 
maguknak a néptömegen keresztül, 
s látták, hogy a gyermek, aki a bölcs 
tanítók közt üit, a saját fiuk.

Az asszony pedig amint gyerme
két fölismerte, elkezdett sírni.

A fiúcska, aki a bölcs férfiak kö
zött ült, meghallotta, hogy valaki sir, 
és ráismert, hogy az ő édesanyja az. 
Erre fölállt, odament az édesanyjá-

lemondással vonul vissza. Mindan
nak, ami látható, változás a vég
zete. A természetben a verőfény 
után gyakran zivatar jö n : az élet
ben az örömöt a bánat, a reményt 
csalódás, az emelkedést hanyatlás 
követi. Mint a költő (Berzsenyi) 
m ondja: „Forgó viszontagság járma 
alatt nyögünk. Tündér szerencsénk 
kénye játszva emel, mosolyogva 
ver le.“ Az egymást érő változá
sok sorát szemlélő ember ajkán 
ma is nem egyszer hangzik e val
lomás : Hiúságok hiúsága, veszendő 
múlandó itt alant minden.

De az ily zord ítéletben nem 
nyugodhatik meg a gondolkozó ész. 
Előáll a kérdés: miért is születtünk 
e hiúságokkal telt életre ? Miért 
kell itt szenvednünk ? Mi a múlan
dóság határai között lefolyó élet
nek igazi célja ? E kérdésre vonat
kozólag a szent író e választ adja 
munkájában: „Az Istent féljed és 
az ő parancsolatát megtartsad, mert 
ez az embernek fődolga“. E sza
vakkal a hiúságok felett Ítéletet 
mondó bölcs a hitre utal, e láthat- 
lan szent kötelékre, melyre támasz
kodva a lélek, Madách szerint! „ez 
a kínos, szent örökség, mit az ég
től nyert az ember“ — kiemelke
dik a múlandóság porából és össze
köttetésbe jön az örökkévalósággal 
s a teremtő és gondviselő Istennel.

(Folytatjuk.)

„Egy régi szép francia ballada 
beszéli el azt a borzasztó dolgot, hogy 
egy minden isteni és emberi törvényből 
kivetkőzött rossz fiú  megölte szülő 
anyját és szívét kivette. Amikor ön
tudatára ébredt tettének, eszeveszett

hoz; az apa és anya közrefogták 
gyermeküket s kimentek vele a tem
plomból.

De az egész idő alatt nem hagyta 
abba édesanyja a sírást s a gyermek 
megkérdezte tő le:

— Miért sirsz ? Hiszen azonnal 
hozzád siettem, amint a hangodat 
hallottam.

— Hogyne sírnék? — felelte az 
édesanya. Azt hittem, hogy elvesztél 
a számomra.

Kimentek a városból, leszállt az 
alkony s az édesanya még mindig sirt.

— Miért sirsz? — kérdezte a fi
úcska. Hiszen nem tudtam, hogy már 
elmúlt a nap. Azt hittem, még csak 
reggel van; és azonnal hozzád siet
tem, mikor a hangodat meghallottam.

— Hogyne sírnék? — válaszolt

futásnak eredt. A sziklás utón elesett 
s vérző fejjel terült el. Erre megszólalt 
a kitépett anyai szív, ahogy csak egy 
féltő édesanya szólhat rossz fiához: 
„Megütötted magad, fia m ? “

Te még nem hallod a szerető Atya 
megbocsátó szavát?“

Grüner Károly halálára.
Evangélikus egyházunknak ismét 

gyásza van. Egy puritán jellemű, 
buzgó, vallásos, egyházi téren is 
tevékeny ember halt meg a minap; 
a pusztaszentlászlói evangélikus gyü
lekezetnek sok-sok éven át lelkes 
felügyelője: Qruner Károly pötrétei 
(Zala m.) földbirtokos. Egyike volt 
azon keveseknek, akiknek fénylő jel
lemével szemben az elismerésnek 
minden dicsérő szava elhalványul. 
Őreá is el lehet mondani, hogy éle
tével fénylett az emberek között s 
nemes tettei, szívjósága által állította 
a legszebb, legmaradandóbb emléket 
magának.

Mint a vármegyei törvényhatóság 
tagja élénk részt vett úgy Zala vár
megye, mint a saját járása ügyeinek 
intézésében, számos jótékonycélu in
tézmény élén állott, alapos tudásával, 
széleskörű ismereteivel pedig mint 
praktikus jó gazda ügy a vármegyei 
Gazdasági egyesületben, mint több 
más gazdasági vonatkozású körben 
biztosított magának első helyet.

Szivjósága, derűs kedélye, előkelőén 
nemes modora, szeretetet, tiszteletet 
vívott ki számára széles körben, fent 
és lent egyformán. Jellemző, hogy 
bár sokat forgolódott a közéletben 
és sok kérdésben volt döntő a szava.

az anya. Egész nap kerestelek. Azt 
hittem, hogy elvesztél a számomra.

Egész éjjel utaztak és még egyre 
sirt az édesanya.

Mikor a hajnal derengeni kezdett, 
azt mondta a gyermek:

— Miért sirsz ? Hiszen nem a 
magam dicsőségét kerestem; hanem 
az Isten tétetett velem csodát, hogy 
ily módon három szegény emberen 
segítsen. És amint a hangodat hal
lottam, azonnal siettem hozzád.

— Fiam, — felelt az édesanya, 
mert te mégis elvesztél számomra. 
Többé nem leszel az enyém. Ettől 
fogva az igazságosság lesz a te tö
rekvésed célja; vágyad a paradicsom 
és szereteted át fogja ölelni az egész 
emberiséget, kik a földön laknak.

— Vége. —
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ellensége nem, legfeljebb ha egv-két 
ellenfele akadt.

A legkedvesebb, az igáién szíve 
szerint való munkatér azonban az 
egyházi, gyülekezeti életben nyílt meg 
számára.

Elődei Németországból, Porosz
honból kerültek Magyarországba, ma
gukkal hozva a reformáció hazájából 
egyéb más szép tulajdonság mellett 
azt a mély vallásosságot, melyet 
azután az utódok is Örököltek s híven 
megőriztek.

Qruner Károlyt az egyházi élet 
terén nem a szemlélődő, hanem a 
cselekvő vallásosság jellemzi.

Felügyelői tisztét a lakóhelyétől 
távol eső, elszigetelt kis pusztaszent- 
lászlói gyülekezetben sok éven át és 
sok áldozatok árán oly buzgósággal 
és odaadással töltötte be, amely való
ban minden hálát és elismerést meg
érdemel. Télviz idején sokszor uttalan 
utakon járva kereste fel gyülekezetét, 
akár egyedül, akár a gyülekezet láto
gatására induló egyházi emberek 
kíséretében. A zalai szórványgyüle 
kezetnek is egyik lelkes támogatója 
és pénztárosa volt, szeretett nejével 
együtt számos esetben látta vendégül 
házában a szórványból istentiszteletre 
összegyülekezett hitrokonait, de élénk 
figyelemmel és érdeklődéssel kisérte 
ágy egyházmegyéje, mint a dunántűli 
egyházkerület munkálkodását is.

Egyháziasságának és vallásossá
gának jellemzéséül hadd jegyezzek fel 
róla pár kis apróságot.

Egy évvel ezelőtt több, az ő vidékén 
lakó fiatalabb barátomat s velük 
együtt őt is meghívtam, hogy nagy
péntek ünnepét töltsék nálam, vegye 
nek részt az isteni tiszteleten s az 
úrvacsorán. Válaszában azt irta, hogy 
bár szívesen jönne — mint máskor, 
de nagypénteken nem jöhet, hiszen 
— ágymond: — »azon a legnagyobb 
ünnepen méltán vár és várhat is a 
magam gyülekezete, hogy ott lásson 
a hívek sorában a Krisztus keresztje 
alatt.« Mikor pedig azon a szomorú 
napon, január 16-án temetésére gyü
lekeztünk össze, közvetlen a temetési 
szertartás előtt, két szobaleány jött 
be az irodájába s mikor már sokáig 
forgattak az asztalon fekvő irományok 
között, megkérdeztem tőlük, hogy mit 
keresnek: »A nagyságos utunk imád 
ságos könyvét keressük — mondja 
az egyik — bele akarjuk tenni a 
koporsójába, de nem találjuk sehol; 
itt van egy német, de ez nem az. . .  
ebből is szokott imádkozni... de az 
magyar volt — olyan piciny és min
dig kereste, ha nem tettem a helyére...

mert azt legjobban szerette a nagy
ságos ű r ! . . . « Az utolsó szavakat 
remegő, elcsukló hangon mondta a 
leány és bizonyára arra gondolt, hogy 
többé már nem fogja keresni ima
könyvét az a jó ember; nekem meg 
az jutott eszembe, Istenem 1 ha sok 
ilyen imádkozó lelkű emberünk lenne, 
ha sok ilyen világi vezére, sok ilyen 
buzgó lelkes tagja lenne egyházunk
nak, akinek asztalán biztos helye van 
az imakönyvnek, aki a szívével ilyen 
közel áll az Istenhez. _

S aíikor ott a ravatala melleit, 
ismét és ismét elfogott a szomorúság 
váratlan elmúltán, éreztem, hogy erő 
száll a lelkemre abból a tudatból, 
hogy imádkozó lelke előtt az Úr 
kegyelme bizonyára megnyitja az 
öröklét kapuját.

Qruner Károly sokoldalú, eredmé
nyes tevékenység után érett férfikorban 
távozott el az élők közül; 56 évet 
élt. Hirtelen, megdöbbentően jött a 
halálhíre, szívszélhüdés érte vadászat 
közben.

Rajongásig szerető neje, egyetlen 
fia és kiterjedt rokonság gyászolja, 
de sokan vagyunk, akiket kedves 
emléke elkísér mindaddig, míg csak 
a magunk élete is el nem enyészik.

A viszontlátásra 1 Nagy István.

„A természetben csodálatosan van 
elrendezve minden. Az állatok az ö 
nemek szerint különbözőknek terem
tettek. És mégis mindegyik betölti a 
maga rendeltetését. Mi sem vagyunk 
egyformák. Különbözőknek teremtet
tünk, de mindegyikünknek megvan a 
maga hivatása. Az egyik veréb, a 
másik csalogány, a fő  az, hogy mind
annyian, bármely alakban is, Isten 
nevének dicsőítésére szolgáljunk, s 
országát építsük egyesült erővel. Ahol 
a csalogány nincsen helyén, a veréb 
éppen nagyon helyén lehet.“

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az egyházfegyelem gondolata mind 

szélesebb köröket hódít meg. Ennek 
bizonysága az alsózempléni reformá
tus egyházmegye 1921 - i határozata 
a reversális ügyben. Az öt pontba 
foglalt szabályrendelet a Sárospataki 
Református Lapok múlt évfolyamának 
48. számában, a vezércikk helyén 
olvashatjuk. A jogosult szigorúsággal 
fogalmazott határozat életrevaló gon
dolataiból csak néhányat közölhetünk. 
Az egyháztagoktól elvárja, hogy re

formátus féllel kössenek házasságot, 
ha más felekezet tagjával lép házas
ságra a református fél, a gyermekek 
vallását illetőleg a református egyház 
javára egyezzen meg, vagy legalább 
is a törvényre bizza a gyermekek 
vallási hovatartozandóságának elinté
zését, ez az »engedékenység legvégső 
határa«. Ha a református egyház 
kárára ad reversálist, a református 
anyaszentegyház megrontójának és 
ellenségének tekintessék s mint ilyent, 
a következő büntetés terhelje:

a) Aki református létére összes 
születendő gyermekeit a másik fél 
vallására engedi át, azt többé refor
mátusnak, egyházunk tagjának nem 
tekinti (t. i. az egyházmegye) s mint 
olyantól, aki magát a református 
nevezetre méltatlanná tette, semmi 
néven nevezendő egyházi adót el nem 
fogad, miaélfogva így az egyházi adót 
fizetők lajstromába, mint a választói 
névjegyzékbe való fetvételét megtiltja 
és az többé sem választói, sem vá 
iaszthatósági jogot nem gyakorolhat.

b) Az úrvacsorától egyszer s min
denkorra eltiltja.

c) Keresztszüle gyanánt el nem 
fogadható

d) Se lakodalmában, se keresztelői 
ünnepélyén református egyházt8g 
tisztséget vagy közreműködést nem 
vállalhat.

e) A lelkész az elbocsátót haladék 
nélkül adja ki részére.

f) A házasságból született gyerme
keket ne keresztelje meg, hanem utalja 
a saját illetékes lelkésze elé

g) A harang használatát tőle és az 
általa alapított családtól megvonja.

h) Sírhelyet a református temető
ben péczért sem kaphat.

Az i) pont az ilyenekről vezetendő 
»Fekete könyvről« szól, a j) pont 
pedig a gyermekek 7, életéve előtt 
a másbitü fél áttérésével reformátussá 
tett házasság következményét, a status 
antequo heiyreállását s á »Fekete 
könyv«-ből törlést említi. Bátor és 
szigorú kezdeményezés ez, ami a 
lelkészre nagy erkölcsi felelősséget és 
sok kínos nehézséget ró, amit csakis 
pártoló egyházi ytzvélemény előzetes 
teremtésével lehet könnyiteni. L. E.

„Mennyire szeretjük, sőt elvárjuk, hogy 
embertársaink irániunk szeretetteljesek és 
jóindulatuak legyenek. De sajnos, mi nem 
vagyunk velük szemben mindig ilyenek. 
Pedig mily szép már e földi élet is, ha fo ly
tonosan jót cselekszünk s egymásnak örö
met igyekszünk szerezni. Az önző ember 
nem lehet boldog sem itt, sem a másvilágon, 
mert szükkeblüsége sok örömtől fosztja meg. “
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

„itt iszákosokat m entenek!“ I.
Febr. 4. I. Sámuel 1 . is—is. Mennyire el 

lehetett terjedve a részegség abban a kor
ban, hogy az öreg Éli a nagyobb buzgó- 
sággal imádkozó nőt részegnek nézhette s 
mikor dorgálja, nem is azt mondja neki: 
„Hogy mersz részegen templomba jönni? 
Nem szégyenled asszony létedre!“ — ha
nem szinte gépiesen adja ki neki, mint 
amiben már sokan részesültek' — papi in
téseit. Ugyan volt-e olyan kor, melyben a 
részegségbe lett volna nagyon elterjedve ? !

Febr. 5 .1. Mózes 9 . so—so. Sok kedélyes 
tréfálkozás veszi körül a boros poharat s 
jóizüeket szoktak mulatni a becsipett em
beren. Egy bűnt sem sikerült a Sátánnak 
annyira clpalástolni s épen azért megen
gedhetőnek tartani, mint az iszákosság bű
nét. A szépítő szerekből s igazoló okmá
nyokból nem hiányzik a biblia sem s na
gyon sokan vannak e hazában, akiknek 
egész bibliaismerete Noé-apánk borkedvelő 
voltának s még pár ilyen anekdótának em
legetésében tündöklik. Pedig Noét nem 
azért mentette ki isten a vizözönböl, hogy 
azután borözönbe essék s az ige szerint, 
nem csak részegsége, de az azt mulatsá
gosnak találó fiú élcelődése is súlyos bün
tetést vont maga u táa

Febr. 6. Példabesz. 2 3 .10—21. Előzmé
nyei oly szépek, sőt előkelőén urasak egy 
iszákosságnak; következményei azonban, 
mily szomorúak rátok. Egész társadalmi 
osztályok, faluk és családok, házak és föl
dek úsznak el benne s mi már szinte napi
rendre térünk afelett, hogy minden család
ban kell egy elzüllőnek lennie. Pedig nem 
az kellene-e inkább, hogy minden család
ban legyen egy éber imádkozó, aki figyel 
és int idejekorán, hogy egy se legyen „azok 
közül való !„

Febr. 7 Példab. 2 3 .20—32. Nem elég a 
takarékosság, családi örökség s becsület 
nevében szólalni fel az iszákosság ellen. 
Nem elég felvonultatni az orvosokat és 
börtönöket: az élő Isten igéjét és ítéletét 
kell felsorakoztatni s az iszákosában  az 
őskigyónak, a Sátánnak fulánkját letörni. 
Csak a józanság, emberbaráti érzés vagy 
hazafiság alapján nem lehet igazán iszáko
sok mentéséhez fogni.

Febr. 8. Példab. 31.4—7 Sokan ször
nyen méltatlankodnak, hogy meri szóvá 
tenni valaki az ö alkoholfogyasztásukat, 
mit akarnak belenyúlni az ő magánéletébe 
s korlátozni vele az ö személyes szabad
ságát. Szegény erftberek, a szeméiyiségtek 
királyi szabadságát emlegetitek ? Óh ha 
látnátok, milyen rabszolgaságban tartanak 
benneteket az iváskészségtek köteleivel 
politikai és pénzbeli hatalmasságok s mily 
óriási adót fizettek a szépplakátos alkohol
tőkének, a kávéházasnak, vagy a falusi jött- 
ment korcsmárosnak!

Febr. 9. Ezsaiás 2 8 .1—s. Feltűnő dolog, 
hogy a legkülönbözőbb emberekből tobor- 
zódik az iszákosok szomorú gárdája. Van
nak köztük nagytehetségü és bárgyú embe
rek, ezerholdasok és csavargók, szelíd ter
mészetű és durva emberek, jó munkások 
és naplopók, istentelenek és prófétai lelkek. 
Biblia-ismerő ember megérti, hogy a jelen 
világban, miért lehet ez így, de az a baj, 
hogy a világi ember nem érti s végül is 
azt gondolja, hogy aki néha be-berug is, 
lehet amellett jó keresztyén is:

Febr. 10. Ezsaiás 6 1 .1—3. A párizsi 
nagy opera első hegedűsének felmondták

az állást, mert bár tehetsége csodálatos 
volt, iszákossága folytán hasznavehetetlen. 
Szomorúan bandukol az utcán, mikor egy 
kapun nagy betűkben azt olvassa : „Itt iszá
kosokat mentenek!“ Bemegy és hall arról, 
Aki az iszákosság foglyainak szabadulást 
hirdet. Pár év niu va a nagy opera karmes
tere lett. — Nem kellene-e, hogy minden 
országban, sőt a ti falutokban is lenne egy 
hely, ahol iszákosokat mentenek.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
Az életjáradékok és kártérítési 

összegek valorizálása. Az igazság
ügyminiszter három törvényjavaslatot 
készített, a járulékok és tartásdíjaknak, 
kártérítési összegek, valamint ki nein 
fizetett vételáraknak a korona esésé 
vei arányban álló felemeléséről. Az 
első törvényjavaslat az egyes időszaki 
pénzbeli szolgáltatások felemeléséről 
szól. Ennek értelmében az életjáradék 
összege a jogosított fél kérelmére a 
hátralévő egész időtartamra feleme
lendő, azonban csak annyiban, ameny - 
nyiben ez a jogosított félre nem ró 
aránytalanul sűlyos terhet. Hogy 
mennyire kell az összeget emelni, 
azt az igazságügyminiszter rendelete 
állapítja majd meg. Amennyiben a 
felek nem tudnának megegyezni, az 
érdekelt fél keresettel kérheti a ma
gasabb összeg megállapítását, még 
a fizetés felvétele esetén is. A korona 
emelkedése esetén az éleljáradékot 
fizető fél leszállítást követelhet. A 
bíróság á marasztalás összegét a 
felek bármelyikének kérelmére meg
határozott nemű és mennyiségű gabo
nának mindenkori pénzbeli egyen- 
értékében állapítja meg. A második 
törvényjavaslat a baleset vagy bün
tetendő pénzbeli járadék összegéuek 
megállapításáról szól és lényegében 
ugyanazokat a rendelkezéseket alkal
mazza erre az esetre, mint az előbbi 
törvényjavaslat.

A harmadik törvényjavaslat az 
adásvételi jogügyletekben megállapí
tott készpénzbeli vételár összegének 
meghatározásáról szól.

Tudnivalók a kertésztanoncok 
felvételével. A földmivelésügyi mi
niszter felhívást adott ki a kertész
tanulók képzése és képésítése tárgyá
ban kiadott rendelkezések pontos 
betartására. A szülők saját érdekükben 
cselekszenek, mielőtt gyermeküket 
kertésztanulónak adják, ha érdeklőd
nek, van-e a felfogadó kertésznek 
vagy kertészeknek jogosítványuk ta
nuló tartására. A szerződés megkötése 
után pedig vigyáznak arra, hogy a

szerződést a kertész vagy kertészek 
az illetékes közigazgatósági hatóság
nak bemutassák. Végül nagyon kell 
ügyelni arra, hogy a kertésztanulókra 
kiadott szabályzat értelmében 1924. 
április havától kezdődően kertész
tanulónak csak olyan fiút, vagy leányt 
lehet felvenni, aki a középiskola, 
vagy a polgári iskola, vagy ezekkel 
egyenrangú intézetek 4 osztályát si
kerrel elvégezte.

H E T I  K R Ó N I K A .
A m agyar nemzetgyűlés az indeninitási 

vita befejezése után áttér a földbirtokreform- 
novella tárgyalására. Bethlen miniszterelnök 
hazaérkezett. Londonban is kedvezően dön
töttek a magyar kölcsönről.

Egyébként a koronarontók ügye, Roth 
és Kormos bankárok 20 milliárdos sikkasz
tása és szökése, a Tanitó Bank bukása 
foglalkoztatja a politikusokat.

Mint hírlik a hadirokkantak, özvegyek 
és árvák járulékait felemelik.

Albániában összzült az alkotmányozó 
nemzetgyűlés.

Csehországot a szeszpanama izgatja, 
melynek egyik főszereplője maga a szená
tus elnöke.

Olaszországban a király feloszlatta a 
kamarát.

Szerbia. Pasics és Ninsics Rómában 
tárgyaltak MussoHnivel. A pápa mindkettőt 
kihallgatáson fogadta.

Németországban a pfalzi népszavazás 
a szeparatisták ellen döntött.

Franciaországban Poincare miniszter- 
elnök lemondásáról rebesgetnek.

A svéd parlament mindkét háza elé 
javaslatot terjesztettek oly irányban, hogy 
a parlament határozza cl Svédország ki
lépését a Népszövetségből.

Angliában a vasúti sztrájk tart. Az új 
munkáskormány elismeri szovjet Oroszor
szágot.

Az orosz vörös cár, Lenin elhalt. Péter- 
várt nevéről Leningrádnak nevezték el.

Amerika és Mexikó között kenyér
törésre kerül úgylátszik a dolog.

Amerika armektálja az éjszaki sarkot.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY.

A fertőtlen ítésrő l.
Irta: dr. Kovácslcs Sándor, Györvárm. 

tb. főorvosa.
1. Roncsol6 toroklobnál, torokgyík

nál a beteg váladéka, a szájból az 
orrüregból kikerülő váladék, a kile
helt levegővel távozó nyálcsep ter
jeszti a fertőzést. Fertőtleníteni kell 
minden tárgyat, mellyel a beteg érint
kezett ; tehat a ruháit, evő- es ivó
eszközeit ki kell főzni, köpőcsészét 
hasonlóképen, a köpetet melyen a 
főidbe ásatjuk. Fertőtlenítjük a fent 
vázolt módon a szobát, a szobai le
vegőt, falakat, padlókat, bútorokat.

2. A vörheny kórokozója még is-
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meretlen. A tapasztalat szerint a be- 
tegséget terjeszti a beteg testéről le
váló hám, a vizelet, az orr váladéka, 
a köpet; vörhenyes betegnél gyakran 
előfordulnak genyedések, pl. közép
fülgyulladás vagy a mirigy elgenyed, 
a külvilágra jutó geny is tartalmazza 
a fertőző anyagot. Vörhenyes beteg 
vére majomba oltva hasonló beteg
séget okoz Fertőtlenítendő tehát a 
beteg összes váladéka, minden tárgy, 
mellyel érintkezhetett, a szoba, a be
teg teste. Ez utóbbit úgy hajtjuk végre, 
hogy a beteget langyos vízben meg
fürdetjük, szappannal jól lemossuk, 
mikor is a fertőző anyagot tartalmazó 
hám leválik a test felületéről A für
dést az orvos előírása szerint több
ször ismételjük.

3. A kanyarót a beteg köpet, az 
orr, száj nyálkahártya és a kötőhár
tya hurutos váladéka terjeszti. Külö
nösen a levegő utján terjed kilégzés
sel a betegség. Fertőtlenítendő a be
teg váladéké, ruházata, szobája stb.

4. A hörkhurut vagy szamárhurut- 
ná! fertötelenítendó a köpet, a hánya
dék, a* szobai levegő.

5. Himlőnél a beteg ürüléke, vá
ladéka s minden tárgy, mellyel a be
teg érintkezett, gondosan fertőztele- 
nítendő. Nemcsak a himlőhólyag, a 
beszáradt genyből képződő hörk, 
leváló hám, hanem a köpet is tartal
maz fertőző anyagot.

6. Hasi hagymázaá[ fertőz a be
teg összes váladéka : köpete, ürüléke, 
vizelete, a beteg testén képződő vé
res foltok (poscola), a beteg vére 
fertötelenítendó tehát a beteg összes 
váladéka, minden tárgy, mellyel a 
beteg érintkezett. Különösen a széke
let és vizelet tartalmaz nagymennyi
ségben tífusz bacilusokat, miért is ezt 
fokozott gonddal kell fertőteleníteni. 
A szobából ki kell irtani az összes 
legyeket, mert ezek különösen bűnö
sök a terjesztésben. A fertőzött vá
ladékról rászállhatnak testünkre, evő- 
és ivóeszközünkre, ételünkre, melyek
ről azt hisszük, hogy tiszta, pedig a 
légy megfertőzte.

7. A kiütéses tífuszt különösen a 
telük, bolhák terjesztik Fertőtleníten
dő a beteg összes váladéka, ruházata 
s minden vele érintkezett tárgy. Kü
lönösen fontos itt az, hogy az em
ber teste, ruházata, környezete tetü , 
bolha-, poloskamentes legyen.

8. Vérhasnál a károkozó bacillu- 
sok székletéttel távoznak. Ennek fer
tőtlenítésére kell súlyt helyezni. Ezen
kívül fertötelenítendó a beteg kör
nyezete, azok a tárgyak, amelyekkel 
a beteg érintkezett. Különös gondot

kell fordítani a tisztaságra, gyakori 
kézmosásra.

9. Koleránál a fertőzés a gyom
ron át történik. Tehát ily járványkor 
nyers ételt, forralatlan italt, vizet 
nem szabad élvezni. Fertőz a beteg 
hányadéka, ürülék s azok a tárgyak, 
amelyekkel a beteg érintkezett. Ezek 
fertőztelenítése szükséges a fenti sza
bályok értelmében. A bor , pálinka- 
ivás nem véd meg a kolerától. Sőt 
a mértéktelen életmód gyengíti a szer
vezet ellenállását, elősegíti a fertőzést.

10. Járványos fültö  mirigylob kór
okozója ismeretlen. Úgylátszik a le
vegő utján terjed, mert egyszerre na
gyobb számban betegszenek meg a 
gyermekek. Az elkülönítésen kívül 
egyebet nem tehetünk ellene.

11. A járványos agy-gerinc agy
hártya gyulladás kórokozója belég- 
zéssel jut a szervezetbe. Elkülönítés
sel védekezünk ellene.

12. Trahomát beteg ember kötő- 
hártyájának váladéka terjeszti Fertő- 
telenítendő minden tárgy, mellyel a 
trahomás ember érintkezett.

13. A gyermekágyi lázat úgy lehet 
megelőzni, ha a szülő nőt megóvjuk 
attól, hogy a szülő csatornákba bak
tériumok, genyedést okozó coccusok 
jussanak. A szülőnő frissen mosott, 
kivasalt alsóruhát vegyen magára, 
ugyanígy kezelt lepedőn feküdjön. 
Minden tárgyat, mellyel nemi részei 
érintkezhetnek, ki kell főzni, a bába 
az orvos előírása szerint fertőtleníti 
kezeit. Csiramentes ruhát öltenek 
magukra. Szellőzött, pormentes szo
bába helyezzük el. Ha mindezek da
cára megállapítjuk e betegséget, az 
orvos tanácsa szerint kell a további
akban eljárni. A vérbajnál a beteg 
szervezet a fertőzés forrása. Fertőz- 
telenítendó különösen evő- és ivó
eszközei, ruhái s minden tárgy, mely- 
lyel a beteg érintkezett.

Tüdővésznél a beteg köpete, a ki
lehelt nyálcseppel terjesztik a fertőző 
bacillust. Fertőztelenítendők a köpet, 
az evő- és ivóeszközök, a ruházat, 
a szobai levegő, a bútorok s köny
vek, szóval mindazok a tárgyak, 
amelyeket a beteg érintett, amelyeket 
tehát fertőzhetett a betegséget okozó 
bacillusokkal.

Vennék egy használt, de jókarban levő 
asztalos gyalupadot. Ármegjelöléssel leve
lek Kovács Imre vasúti segédtiszt Marczali 
Somogymegye kérem. 1—3

Egy 16-os Lankaszte r (Fa. Ka- 
letzky) 8 0 0 .0 0 0  koronáért eladó. 
Érdeklődni lehet: Se lyem szalag
gyár, Szentgotthárd. 3— 4

Csak egy tojást.
A Harangszó fenntartására áldoztak:
Rábapüspökiben: Kovács Ferencné 4, 

Szabó Miklósné, Tóth Jánosné, jobbágyi 
Károlyné 3—3, Bauer Gyuláné, Szabó 
Györgyné, Szabó Jánosné, Kenesei Istvánná, 
Má'yás Ferencné, Jobbágyi Lajosné, id. 
Szabó Jánosné, Tóth Sándorné, Kovács 
Emma, Rodler Sándorné, Bódis Ferencné 
2—2, Szabó Józsefná, Horváth Istvánné, 
Kristóf Lászlóné, Kiss Dávidné és Kiss 
Lajosné 1 — 1 drb.. Jobbágyi Károlyné pénz
ben is 1000 K. Összesen 40 darab tojás 
és 1000 korona.

Rábamolnáriban: Sely Gyuláné 4, Ba
bos Samu, Felnagy Gábor 3—3, Bencsik 
József, Babos Jolán, Gyurácz Ferenc, Csej- 
tey István, Bencsik János, Bencsik Károly, 
Bencsik Ferencné, Papszt Józsefné 2—2, 
Babós Gyula, Babós Imre, Csejtey Elek 
és Molnár Jenőné 1—1 drb., Felnagy Sán
dor 4C0 K. Összesen 30 drb. tojás és 400 K.

Rábaszenttamáson: Schäden Gusztávné 
10, Babós Antal 5, Németh Antalné 4, 
Balikó M -né, Varga Kálmánná 3—3, Babós 
Gyuláné, Ormosi Edéné, Rodler Józsefné, 
Hullman Sándorné 2—2, Babós Józsefné, 
Papszt Lajosné 1—1 drb. tojást. Összesen 
35 drb.

Mindössze 105 drb. tojás á 500 K -f- 
1400 K készpénzben =  53900 K.

A gyűjtést Szabó Juliska, Kenesei Irma, 
Felnagy Mariska, Gyurácz Erzsébet és 
Gyurácz Ilonka ifj. egyesületi tagok végez
ték. áok hálás köszönet.

H ARA N GSZÓ .

Vizkereszt u. 4. vasárnapon.
Ep. Róm. 13. 8—10.

Szeressed felebarátodat, mint temagadat. 
Ez rövid summája a mai epistolának. A 
törvénynek be tö ltése : a szeretet. Vájjon 
mit érezhetnek egyes u. n. keresztény fele
kezeteknek hivatott és hivatatlan prókátorai, 
fölkentjei, amikor a mai vasárnapon Pál 
apostol fentebbi intése esetleg magukba- 
szállásra készteti őket.

A mi kedves munkatársunk, a magyar 
énekirás tiszteletreméltó Sántha Károlya 
beteg. Béketiiréssel viseli 84 éves válla a 
keresztet. Jobb ha könnyben ázik szemed, 
mintha rád. nap mosolyog — énekli most is, 
mi meg imádkozzunk, hogy minél előbb 
kezébe vehesse a tollat Isten dicséretére, az 
emberek gyönyörűségére. Ámen I —h — s.

A Budapesti Iparosképző Protestáns 
Egylet nagynevű alapítójának, Lang Mihály 
ev. esperes halálozásának 50 éves évfor
dulója alkalmával, 1924. jan. 30. Lang Mi
hály szobrának leleplezésével egybekötött, 
ünnepies „vallásos“-estélyt tartott. A meg
nyitó beszédet Szuchovszky Gyula mondta.

Az ózdi ev. egyházközség, mely sok 
szegény gyülekezettel együtt sokszor érez
hette a németországi hittestvérek segítő 
készségét, jan. 20-án 300.000 K-t gyűjtött 
a németországi evangélikusok segélyezésére

A bobai ev. gyülekezet 1923. dec. 16-án 
vallásos estet tartott nem sok programm- 
ponttal, de lehetőleg építő tartalommal. 
Nagy M. lelkész a kér. ember egyik leg
szebb jellemvonásáról — az alázatosságról 
— beszélt. Csirkovics K. tanító a gyerme
kek énekkarával, Vida B. II. tanító pedig
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szavalatával adott lelket-nemesítő tartalmat 
a vallásos estnek.

A nőegylet a község szegénysorsu lako
sainak és gyermekeinek karácsonyi aján
dékul zsírt, ruhaneműt és Írószereket osz
tott ki. — „Amit cselekedtetek eggyel az 
én legkisebb atyámfiai közül — azt énvelem 
cselekedtétek.“

Kemenespálfán a vizkereszt utáni II. 
vasárnapon, jan. 20-án vallásos estély volt. 
A gyermekeket Tompa Lajos tanító két 
énekre tanította be, felesége pedig Farkas 
Húst és Rosta Tinit egy-egy szép költemény 
elszavalására készítette elő. Nagy M. gyü
lekezeti lelkész prédikált és imádkozott, 
Figyelmeztetvén a híveket arra a nagy 
számadásra, amely elől kitérni nem lehet, 
s amelynek ideje minden pillanattal köze
lebb jön hozzánk.

A rábaszenttam ási gyülekezetben 1923- 
ban 4 ünnepély volt. Márc. 18-án Petőfi 
ünnepély, júl. 2-án az ifj. egylet bemutat
kozó előadása, nov. 5-én reformáció ünnepe 
és karácsony másodnapján vallásos estély. 
A Petőfi ünnepély jövödelmét 5031 K-t az 
aszódi főgimnázium kapta. A többiek jövö- 
delme az ifj. egyesületé lett. Az előző 
ünnepélyeken szerepeltek: Balikó Mihály 
tanító felolvasással, Bauer Gyula ifj. egyleti 
elnök beszéddel és szavalattal, Kristóf 
Kálmán felolvasással és szavalattal, Szabó 
István, Csirkovics Sándor, Tóth Mihály, 
Jobbágyi János, Jobbágyi Károly, Sifter 
örzsi, Vargya Lina, Gyurácz Ilona, Kovács 
Emma, Kenesei Irma szavalattal és az ifj. 
énekkar énekszámokkal.

Dec. 26-án tartott ünnepély műsora a 
következő volt: 1. Közének. 2. Karácsonyi 
elmélkedés (tanító). 3. Karácsony estéjén, 
szav. Csejtey Linus. 4. Tündér keletnek 
tájirul (ének). 5. Tanács, szav. Babós Irén.
6. Hogyan viselkedjünk az emberek között? 
felolvasta Balikó M. tanító. 7. Hit, szav. 
Felnagy Mari. 8. Ezrek ajkán egy szívvel 
(ének). 9. Kövessük őt, szav. Kristóf Kál
mán. Ima és közének.

Hangverseny. A soproni ág. hitv. ev. 
líceum ttjusága 1924. évi február hó 1-én 
a Kaszinó nagytermében zártkörű tánc- 
mulatsággal egybekötött hangversenyt ren
dezett. M űsor: 1 Nyitány Bizet „Carmen“ 
c. operájából. Előadta az ifjúsági zenekar. 
2. Abt F.: „Vándordalo Előadta az ifjúsági 
énekkar zenekari kísérettel. 3. Brahms: 
„Magyar táncok“. Zongorán játszották Hol
lós Erzsiké urleány és Kapi Gyula VIII. 
o. t. 4. Tompa Mihály: „Egy házasság“. 
Szavalta Csaby József VIII. o. t. 5. Mozart 
XIII. quartettje. Játszották Csengeri Elemér 
VI. o. és Heim Béla VI. o. t. hegedűn, 
Csengeri Tibor V. o. t. mélyhegedűn és 
Csengeri József Vili. o. t. gordonkán. 6. 
Részlet Wagner „Tannhäuser“ c. operájá
ból. Előadta az ifjúsági zenekar.

A szakonyi ev. dalárda tagjai a nő
egylet több hajadon tagjának közreműkö
désével előadták karácsony u. vasárnap, 
majd Szilveszter és Újév estéjén Csite 
Károly a Biró leányai című falusi vígjáté
kát. A szereplők, úgy az ifjak, mint a 
hajadonok teljes mértékben kiérdemelték 
a közönség elismerését, úgy bátor s helye
sen hangsúlyozó előadásukkal, mint külö
nösen természethü alakításukkal, dicsérve 
természetesen a betanítással fáradozó tanító, 
Major Samu tevékenységét és fáradtságot 
nem ismerő ügybuzgóságát. A dalárda 
céljaira az előadások közel 400 ezer K-t 
eredményeztek. Január hó 13-án este meg
tartották még a téli időszakban már évek 
óta szokásban volt első vallásos estélyt

a következő programm szerint: I. Köz
ének. 2. Oitári ima a lelkész által. 3. Jézus 
a vendég. Irta: Kozma Andor. Szavalta: 
Boros Etus. 4. Édes anyánk Irta : Sántha 
Károly. Szavalta: Rózsa Juliska. 5. Gyer
mekkar koráléneke. 6. A megtérés útja. 
útja. Felolvasta: Tóth Kálmán lelkész.
7. Dalárda — egy irredenta dal 8. A két 
öreg. Irta: ifj. Porkoláb Gyula. Szavalta: 
Szabó Kálmán. 9 Az árva. Irta: Szász 
Gerö. Szavalta: Simon Samu. 10 Oitári 
áldás. 11. Közének. Offertórium a Harang
szó javára. A nagy számmal megjelent 
közönség felemelő vallásos áhítattal és egy 
jól eltöltött lelki élvezetet nyújtó boldog 
óra emlékével hagyta el az urházát, mert 
a közreműködők derék munkája teljes 
mértékben igazolta az estélyhez fűzött 
reményeket.

A tési gyülekezet vallásos estélye a 
következő programmal tartatott Közének. 
Oitári ima. Görög Ernő lelkész előadása 
a lelkiismeretről. Vallás, Isten, szülök. Sza
valták Görög Ilonka, Szecscdí Erzsébet, 
Bódai Etel. Szegény fejem hova hajtnálak? 
Énekelte az ifjúsági férfikar, Ormosi Alfréd 
tanító vezetésével. Szabolcska: „Hegyi be
széd“. Szavalta Vaczlav Gizella. Endrödi: 
„Leborulsz a sirra“ ; szavalta Varga Imréné. 
Váradi Antal: „A tanú“ ; szavalta Nánai 
Endre. Ima. Közének.

Az ifjúsági egylet kitűnő sikerrel adta 
elő Szigligeti „Szökött katona“ című darab
ját Görög Ernő lelkész betanításában. A 
tiszta jövedelem építési alapra 332.000 K 
volt. lváncza Kálmán Amerikából 40.000 
K-t küldött a gyülekezetnek. Véssey József 
2 drb. részvényt, Szecsödi Jánosné elhunyt 
férje emlékére 25.000 K-s alapítványi össze
get adott a gyü.ekezetnek.

A sárvári evang. leányegylet a nőegy
lettel karöltve gyönyörű karacsoyfa-ünne- 
pélyt rendezett, amikor minden iskolás 
gyermeknek egy csomag süteményt osztott 
ki. A szegények között pedig ruhát, cipőt, 
talpat és pénzt osztott ki. A szegény isko
lás gyermekek tanszeieket kaptak. A kiosz
tott anyagok értéke egy millió korona volt.

A gyülekezet céljaira újabban adakoz
tak : N. N. szegényalapra 10 ezer, Lascho- 
ber Samuné teinplomalapra koszorumeg- 
váltás címén 50 ezer, Dubovay Gézáné 
templomalapra 50 ezer, Mészáros Ferencné 
alapítvány növelésre 26 ezer, Sárvári Első 
Takarékpénztár szegényeknek 100 ezer, 
N. N. szegényeknek 50 ezer, Hodossy Ernő 
szegenyalapra 25 ezer, egy társaság tem- 
plomalapra 70 ezer, Sárvári Müselyemgyár 
szegényeknek 125 ezer, Róth János tem
plomalapra 10 ezer, Einbeck Géza templom
alapra 11.500 K-t. A kegyelmes Isten áldja 
meg a nemes szivek jó cselekedeteit 1

A meszleni evang. egyházközség hívei 
németországi hitrokonaink nyomorának 
enyhítésére 127.147 K-t gyűjtöttek. Az acsádi 
hívek pedig ugyanezen célra 445.900 K-t 
adakoztak. Acsadon legközelebb elhunyt 
Horváth (Pap) József egyházfenntartási 
alapra 200.000 K-t hagyományozott.

Ajka. A németországi evang. hittestvé
reink nyomorának enyhítésére 108 800, a 
bődéi szórvány 14 070 K-t adományozott. 
A gyűjtés eredménye Tóth Lenke, Tóth 
lrénke, Papp Vilma, Waller llus úrleányok 
fáradságot nem ismerő szorgalmának kö
szönhető. — Az Ajkán működő ev. Vasár
napi Iskola karácsony előestéjén a tem
plomban karácsonyfa-estélyt, — karácsony 
másnapján az iskolában szinelőadással 
egybekapcsolt szeretetvendégséget rende
zett, melyeknek tiszta bevétele: 61.000 K

a Vasárnapi Iskolai könyvtár gyarapítására 
fordíttatott.

A zalaistvándi gyülekezet is rendezett 
jól sikerült vallásos estélyt, melyen Péter 
Irén, Horváth Mili és Krajczár Irén szépen 
szavaltak; az ifjúsági énekkar pedig a ta
nító vezetése alatt sikerült énekszámokkal 
szerepelt. A nőegylet által rendezett vallá
sos estély színvonalát Vajda Sári és Job
bágyi Sári szavalatai emelték s az iskolás
gyermekek a tanító vezetése alatt szépen 
énekeltek

A várpalotai evang. gyülekezetben 
pünkösdtől karácsony ünnepéig harang
alapra, templomra, Isten dicsőségére a 
következő adományok folytak b e : Benkö 
Jánosné 400, Proksa János és Kühn Antal 
500, Varsányi Juliánná 700, Márcsik András, 
Bucsky János, Tircska Ferenc, Kárász 
József, Morocz Józsefné 1000—1000, Heiner 
Sámuel, Soós Gyula, Mirth Ferencné, 
Mórocz András, Lantai Sándor, Szhapák 
Julianna, Kovács Mihály, Simon Dánielné, 
Nagy Pálné 2—2 ezer, Baranyai János 4 
ezer, Bozsoki Ferenc, Kovács Gusztáv, 
Bodenitz Róza és társai, Nagy Imre 5—5 
ezer, Jancsek Jenő 10 ezer, Jancsek Pál 
20 ezer, özv. Fehérváry Pálné 50 ezer, 
özv. Mórocz Gyuláné 100 ezer koronát és 
Kertész Lajosné 6 szál gyertyát. Az önként 
hozott áldozatok legyenek Isten előtt ked
vesek.

A gyülekezet nő- és leányegylete még 
december hó 9-én vallásos összejövetelt 
tartott, amikor is közének és alkalmi ima 
után a lelkész az igazi vallásos nő képét 
rajzolta meg a hallgatóság által mindvégig 
figyelemmel kisért előadásában. Ugyanezen 
alkalommal elhatározta a két egylet, hogy 
gyűjtést rendez iskolás gyermekeknek Író
szerekkel és karácsonyi ajándékkal, házi 
szegényeinek pedig élelemmel leendő meg
ajándékozására. A gyűjtés eredménye ki
elégítő volt, úgyhogy a nő- és leányegylet 
24 szegény iskolás gyermeket teljesen, 70 
növendéket pedig részben elláthatott iró- 
és más tanszerekkel, süteményekkel és 
apró ajándékokkal; 24 házi és kórházi 
szegényt, hús, kenyér, kalács és más élelmi
szerekkel tudott karácsony előestéjén meg
örvendeztetni.

Ágfalva. (Karácsonyi színjáték.) Az 
ifjúság 36 tagja Saholtz Ödön esperes be
tanításával a karácsonyi ünnepek alatt 
négyszer adta elő Ernst Lajosnak: „Die 
heilige Nacht“ (A szent éj) című remek 
darabját. A bevétel 1 164.000 K volf, miből 
egy millió jutott harangok beszerzésére.

„Gotthold“ cím alatt Scholtz Ödön 
esperes már 24 év óta ad ki a német 
anyanyelvű hívek számára evangélikus nap
tárt s ugyancsak „Gotthold“ című evangé
likus néplapja már a 4. évfolyamba lép. 
A naptár ára 2500 K. Mindkettőt melegen 
ajánljuk. Megrendelhetők Ágfalván, Sopron- 
megye. ________

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Ünnepélyes protestáció. A pfalzi ev. 
egyház Speierben ünnepélyesen tiltakozott 
mindennéven nevezendő szeparatisztikus 
mozgalom ellen. „A szeparatisztikus moz
galom — úgymond az ünnepélyes dekla
ráció — azonnal összeomlik, ha a nép 
visszanyeri szabadságát“. Az egyházi elnök
ség Koblenzben székelő ántánt missziónak 
ezt megfelelő formában tudomására hozta.

A berlini külmisszió febr. 29-én ün
nepli 100 éves fennállást. 160 inisszioná-
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riussal. több mint 1000 állomással rendel
kezik. A protestáns életerőnek szép bizony
ságtétele a berlini misszió, mely a háború 
és a békekötés következtében működésének 
legszebb terét a Német-keletafrikát elveszí
tette.

Thüringia. A kultuszminiszter 7 gerai 
ev. gimnazistát, mivel ezek a reformáció 
emlékünnepén és a nemzeti bűnbánati na
pon istentiszteleten vettek részt és nem 
jelentek meg ezeken a napokon az iskolá
ban, félévre az iskolából kitiltotta.

Bukarestbe hívták az erdélyi egyház
főket. Az oláh kultuszminiszter az erdélyi 
katolikus, református és unitárius egyházak 
fejeit Bukarestbe hívta, hogy ismertesse 
velük a közoktatásügyi törvénytervezetet.

Éhenhalt lelkész. A Kölnische Zeitung 
hirt ad arról, hogy egy 33 éves porosz- 
országi lelkész éhen halt. Hónapokig foly
tatta a hősies küzdelmet fennmaradásáért, 
felesége és gyermeke szükségleteiért, míg 
végül összeroppant »Táplálék hijjári“ jelenti 
a hir. Szószoros értelemben ehen pusz
tult el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Néh. Király Mátyás, volt 

zalaegerszegi lelkész s mankóbüki Hórváth ' 
Szerén leányát, Adélt eljegyezte Kiszer 
Aladár, a budapesti Belvárosi Takarék- 
pénztár tisztviselője.

Timkó Lujza Vilmát eljegyezte Tóth- 
Szöllős Mihály evang. vallastanár lelkész. 
Budapest—Rákosszentmihály.,

Nemeth Lajos a Vasm. Ált. Takarék- 
pénztár tisztviselője eljegyezte Rónai Műi
két, Rónai Pál nyug. evang. (volt somló- 
szöllősi) tanító leányát Szombathelyen.

Halálozás. Kousz Ivánné 47 éves korá
ban hosszú szenvedés után Szenígotthardon 
elhalt. 28 án temették el nagy részvéttel.

Áldás emlékére.

Ú J D O N S Á G O K .

Hét uj plébánia szám ára kértek te l
ket. Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés el
nöke és báró Skerlecz Iván vezetésével 
nagyszámú küldöttség kereste fel dr. Sipöcz 
Jenő polgármestert már régebben s átadta 
neki a székesfőváros munkásnegyedei katho- 
likus lakosságának kérését, melyben hét uj 
plébánia templom és plébániaiak részére 
a fővárostól, mint kegyurtól megfelelő tel
ket kérnek. A polgármester magáévá tette 
a küldöttség vezetőinek szavait s kilátásba 
helyezte a kért telkeket.

Újonnan fölfedezett régi magyar 
nyelvemlék. A soproni városi levéltarban 
nagy tudományos értékű magyar nyelvemlé
ket fedeztek fel. Vitéz dr. Házy Jenő főlevél
táros kutatásai közben egy 1456. évi adó
összeírás alapjául szolgáló vagyonbecslést 
boritó levélpapír négy oldalán vastag fekete- 
betűs tintaírassal 216 latin szót talált, s 
mindegyik fölé oda volt írva a magyar 
jelentés.

Áruba bocsátják a perzsa sah koro
nájának drágaköveit. A perzsa kormány 
elhatározta, hogy a vasutak építéséhez 
szükséges pénz előteremtése céljából áruba 
bocsát több koronadrágakövet es más ér
tékes tárgyal. A kincseket, amelynek szá
mos hires követ foglalnak magukban, egy

évvel ezelőtt hétmillió font sterlingre be
csültek, de mai értékük ennél jóval na
gyobb.

A török férfiaknak meg kell háza
sodni. Az angorai nemzetgyűlés elé Kis- 
azsia benépesítéséről törvényjavaslatot ter
jesztettek, melynek főbb pontjai: 1. Minden 
török alattvaló köteles 23 éves korában 
megnősülni. 2. Minden család köteles gon
doskodni harmadévenként 1 gyermek szü
letéséről.

A német márka trag éd iá ja . A buda
pesti lapokban a következő hirdetés jelent 
meg: »Sok milliárd eredeti német márkát 
helyeztünk el az Apollo-tabletta dobozok
ban. Minden vásárló, aki 2 doboz Apollo- 
tablettát vásáról, ingyen kap több milliós 
eredeti német márka bankjegyet. . .  Egy 
doboz ára 1000 korona.“

Véres összetűzés francia  anarchisták 
és kommunisták között. Egy gyűlésen 
anarchisták és kommunisták között véres 
összetűzés történt. A csetepaténak több 
halottja és súlyos sebesüitje van.

Amerikában is áldozatokat követel 
az időjárás. A szokatlanul zord téli idő
járásnak több emberaldozata van. Az or
szág különböző vidékeiről érkezett jelenté
sek szerint eddig már több mint tizenkét 
ember szenvedett halált megfagyás követ
keztében.

Az Éu Újságom. Szerkeszti : Gaal Mózes. Ne
gyedévre GOOu K. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ut 16. Ahogy 
a gyermek olvasni kezd, vágya A z É n  Ú j s á g o m .  
Az Én Ujságom-ban találja barátját és szórakozta
tó j át.

Herczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 5. számában folytatódnak Erdős Reneé 
és A. M. Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Herczeg Ferenc elbeszélését, Riedl Frigyes 
gyönyörű tanulmányát, Falu Tamás versét, Kálmán 
Jenő mulatságos humoreszkjét. Mühlbeck Károly 
elmés fejléceit, számos műveszi és időszerű képét 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Új Idők előfize
tési ára negyedévre 15.UÜ0 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. kér., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi lap, fiatal 
leányok számára. Szerkeszti Tutsek Anna. Negyed
évre SuOO K. Mutatványszamot ingyen küld a kiadó
hivatal : Budapest, VI., Andrássy ut 16. Ciliké leg
újabb viszontagságain kívül negyedévenként 2 szép 
ifjúsági regényt, sok elbeszélési, képét, verset szín
darabot közöl e lap.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
(J. A. alezredes Miskolc. Hasonlókép minden jót. 

S z ív . üdv. — it. Gy. Uraiujfaiu. Jönni fog, addig is 
türelmet kérek míg egy kis lelekzetvételhez jutok. 
S z ív . üdv. — I>. G. Bezi. Remélem egészséged javul. 
Köszönet. S zív . üdv. — M. Gy.-né Mesterháza. Kö
szönet. — Ch. Gy. Rácalmás. Sok-sok köszönet. Leg
közelebb nyugtázzuk. — N. F . Jobbágyi. O. é.-ben 
is elszámoljuk. Meleg üdvözlet. Csinálj újból egy 
kis propagandát. — K. Gy. Győrujfalu. 100 kor. — 
Özv. N. S.-né iipalota. A jó Isten aldja meg buzgó- 
ságáért. Szívből üdvözöljük. — Heggeli ima, Feltét
lenül. Névtelen kéziratokra nem reagálunk. — Sig
num, Magyar virtus. Sorra kerülnek. — Özv. B. 
né sárvár. Megkaptuk s legközelebb nyugtázzuk.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sxoxtgolthárd. ,Va* vármegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁH0LY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Egészséges vidéken lehetőleg lelkész- 
csaladnál keresünk néhány hónapi levegő- 
változásra 15 éves leány részére helyet. 
Különösen kívánatos gyengéd bánásmód, 
szívélyes környezet. Jelentkezéseket kérjük 
»Evang. lelkészi hivatal, Pécs, Dischka Gy. 
ut“ cimen. 1^2

Gyümölcsfát
M agastörzsü rózsát
Bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét
Szőlővesszőt
Akác-csemetét
G leditschia-csem etét stb.
bármilyen nagy mennyiségben szállít

U n g h v á r y  J ó z s e f
1000 holdas faiskolája

CZEGL&D.
Részletes nagy árjegyzéket 

ingyen küld.

T O R O N Y Ó R Á K A T  K É S Z ÍT  
Sándor Ferenc utóda

K ö r m e n d .  3-12 
Alapítva: 1886. Telefon 9.

Korosabb magános urnái olyan 30—45 
év körüli szelíd lelkületű, föltétlenül meg
bízható, jobb családból származott hajadon 
(árva) vagy özvegy nő nyerhet házvezetőnői 
minőségűén alkalmazást, aki a főzésen kívül 
a többi házi teendőket is maga végezné. 
Családi tűzhelyüket elhagyni kényszerülő 
egyének, akiknél az emberséges bánásmód 
fontosabb, mint a fizetés, alkalmaztatás 
esetén föltétlenül nyugodt otthont biztosít
hatnak maguknak. Az alkalmazásra reflek- 
tálók fizetési igényük megjelölésével fordul
janak Győrött az evangélikus ev. iskola 
igazgatóságához Petőfi-tér 1., I. em. Az 
alkalmazás ez év márciusának 1-én venné 
kezdetét. 1—2

P I A C .
Január 29. Zürich: Budapest 0.0205. 

Deviza: Dollár 30.350, Dinár 344, Osztrák 
kor. 0 42-35, Szokol 876-—, Lei 154-—, Frank 
1370, Márka — .—. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 12.500, disznóhus 14.400, borjú
hús 14.400, zsir 18.000. — Gabonaárak: 
Búza 167 500, rozs 140.000, árpa 150.000, 
zab 140.000, tengeri 145.000, korpa 85.000.

tfysmstoti Walliach Sála vUlsmOnnifi könyvnyomdájában Snntgottbárdon.
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K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Dunántúli Lntöer-Szfivetséo.
Az Országon l.uther-S/.övct- 

ttóg hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenít minden vasárnap.

L égy h ív  m in d h a lá lig  és n eked  ad o m  as életnek  

k o ro n á já t.

Bierkeaitd-kUdóhlratal :
m z e n t o o t t h Ar d .

Vasvármegye.
i  „HAKANHNZO“ 

elöflietánl á r .: 
negyedévre 5000 korona.

Megszállt területre 9000 K. 
Luther-SzSvetég! tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve eldflas- 
téal ára egész évre 1 dollár, 
ügyes szám ára 450 korona.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Hű mindhalálig.
A hithűség, az egyház- és haza

szeretetnek ez a kiapadhatatlan 
forrása a legszebb ékkövek egyike 
a keresztyén ember koronáján. 
Hithűségének legkézzelfoghatóbb 
tanujelét a házassági szövetség 
megkötése alkalmából adja az evan
gélikus keresztyén ember, amikor 
is nem szégyenelvén a Krisztus 
evangéliomát, tántoríthatatlanul ra
gaszkodik a Krisztus Jézushoz, ősei 
hitéhez, a szeretet vallásához, atyái 
templomához, az evangélikus ke
resztyén anyaszentegyházhoz, s 
semmiféle pénzért, földi jóért, múló 
szerelemért hitét könnyelműen meg 
nem tagadja, hűtlenül el nem 
hagyja.

Mint a magyarhoni evangélikus 
keresztyén egyháznak hű, áldozat
kész, imádkozó tagja egy pillanatra 
sem feledi' el, hogy apáink meny
nyit szenvedtek hitükért és hogy 
egyházunk által az evangéliom, 
mint az élet sava és. a világ vilá
gossága mekkora értéket, becset 
adott az életnek, hogy óvta meg 
azt a romlástól s a tiszta igazság
nak és szeretetnek fényét és mele
gét, hogy vitte oda, ahol azt a 
maga eredeti tisztaságában befo
gadták.

Őseinek vihartépte egyházát, 
mely mint az óceánból kiemelkedő 
gránitszikla áll ma is rendületlenül, 
melynek ormait fényárba vonja a 
ragyogó napsugár, mig oldalait 
tehetetlen didivel ostromolják a 
haragos hullám ok: a maga egysze
rűségében, dísztelen köntösében, 
nyomasztó szegénységben, mint 
dajkáló édesanyját szereti, tiszteli, 
megbecsüli.

Csak, aki hű mindhalálig s a csa
ládi szentély megalapítása alkalmá
ból bátran vallást tesz Isten és embe

rek előtt az evangéliomi anyaszent- 
egyház iránti szeretetéről, várhatja 
nyugodt lélekkel: hogy házassági 
szövetségében „a megelégedés napja 
le nem hanyatlik, a hűség kötele 
el nem szakad, a békesség oltára 
le nem dől s a remény virága el 
nem hervad.“

Vallás és állam.
Irta : Dr. Ajkay István.

Ha végigforgatjuk a történelem 
lapjait évezredekig visszamenőleg 
vallás és állam mint szóró.-, és el
választhatatlan fogalmak jelentkez
nek az emberi kultúra vándorutján.

És mégis a közelmúlt évek vi
hara egy ezzel merőben ellentétes 
irányelvet sodort felszínre s igye
kezett beledobni az emberiség köz
tudatába, zászlajára Írván a moltot: 
„A vallás m agánügy!“

Vizsgáljuk ezt a kérdést köze
lebbről s tüzetesebben.

Hogy mit jelent ez az álláspont 
a gyakorlatban azt tapasztaltuk a 
kommunizmus szomorú korszaká
ban.

Akasztófa alá állított, halálra 
zaklatott papok, ledöntött feszüle
tek, rommá lőtt templomok jelez
ték ezen jelszavak égisze alatt ki
vivőit diadalok véres útját.

így láttuk mi ezt a gyakorlatban 
noha a szociálista-kommunista ál
láspont képviselői mindig azt hir
dették, hogy a vallás kérdésében 
elfoglalt irányelvük csak egy pasz- 
sziv magatartást jelent az állam 
részéről, amelynek értelmében az 
állam vallási ügyekben sem pro, 
sem kontra bele nem avatkozik.

— De vájjon megállhatna-e így 
is ez a tétel ?

A vallás végeredményben min

dig etikai alaptörvények komplexu
mát öleli fel.

Minden keresztyén vallás — ta
lán különböző utakon és különböző 
eszközökkel — az általános jóra, 
az emberi erény és minden erkölcsi 
törvény megvalósítására törekszik.

S nem ugyanezekkel a gondo
latokkal kell-e betelve lennie a 
törvényhozónak is midőn a társa
dalom zavartalan harmóniáját biz
tosító jogot ád a nép kezébe?

A keresztyénség alaptétele, a 
Mester tanításának esszenciója, a 
keresztyén ember minden cseleke
detének vezérmotivuina: a feleba
r á t  szeretet.

„Szeressétek egymást“ — mondja 
a Mester s e két szóval lerakja az 
emberi lét fundamentumát. A világ- 
egyetem fennmaradásának s az 
állam fennmaradásának fundamen
tumát.

Mert mi a felebaráti szeretet? 
Az emberileg elképzelhető legtisz
tább altriuzmus megnyilvánulása, 
melynek hiánya felborítaná a társa
dalmi rendet s alapjaiban ingatná 
meg az államot.

Lehet-e ezekután elképzelni azt, 
hogy az állam teljes közönnyel 
szemlélje a vallásos élet ápolását, 
avagy elhanyagolását polgárai kö
rében ?

A vallás tehát nemcsak magán
ügy, ügye az az államnak is, amely 
létalapjait ásná alá, ha a kölcsönös 
megértést, felebaráti szeretetet hirdető 
vallásos élet elhanyagolását összetett 
kézzel nézné illetve mindent el nem 
követne annak erősödésére.

Arra kell tehát törekednünk, 
hogy az állam anyagi és erkölcsi 
támogatásával fokozott mértékben 
kivegye a részét a vallási élet 
ápolásában.

Ez nemcsak kulturmisszió, de 
nemzetfenntartó kötelesség is. Hisz

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a  Harangszó,
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mindnyájunk lelkében visszacsen
genek Berzsenyink szavai:

. .  . minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs mely ha megvész
Róma ledül s rabigába görbéd.“
Ennek a tiszta erkölcsnek pedig 

legtermékenyebb talaja a vallásos 
ember lelkében van.

Ezt a talajt művelni az állam 
feladata is!

Hogy mily uton-módon erre a 
kérdésre felelet lesz annak a fel
ismerése, hogy minden keresztyén 
felekezet egyformán munkása a 
közjó a tiszta erkölcs megszilárdu
lásának.

Egyenlő megítélés, egyenlő el
bánás, egyenlő segélynyújtás min
den felekezetinek az állam részéről 
hordhatja csak meg gyümölcseit: 
egy boldog megelégedett nemzet 
szebb jövendőjét!

„Az Úr igéje nem egy mehaniku- 
san dolgozó erő, hogy mindenki, aki 
olvassa, mindjárt üdvözül tőle. Ha 
azt akarjuk, hogy ereje rajtunk be
bizonyosodjon, kell, hogy mi értelem
mel álljunk vele szembe. „Szelídség
gel fogadjátok a beoltott igét“ mondja 
Jakab. Az Úr igéje tükör, mely meg
mutatja valódat egész rút csúfságá
ban. Van-e alázatosságod és szelíd
séged elég, hogy ezzel az igazsággal 
bátran szembe nézz? Csak ha ezt 
elérted, lesz az igének ereje rajtad is. “

Árva fiókák.
Elbeszélés. Irta : Farkas Mihályné.

Már-már alkonyodni kezdett a zimankós 
téli délután, mikor Pintér János a négy 
árva gyerekével a felesége temetéséről 
hazatért.

A végtisztességtévök, kik Rózái asszonyt 
utolsó útjára elkísérték, elmaradoztak egyen- 
kint. Kezet fogtak a megszomorodott özvegy 
emberrel és megbiztatták, hogy a jó Isten 
majd még mindent jóra fordít. A halott
vivőket azonban és egy pár sógort meg 
komát behívott magával Pintér János, hogy 
fáradságuk jutalmául egy kis torral ünne
peljék a halott emlékezetét. Márton bácsi 
— a harangozó — is velük tartott. Neki 
már a hivatalával jár ez a tisztesség, nála 
nélkül nem eshetik meg se tor, se lagzi, 
se paszita.

A helyzethez mért komolysággal sorjáz
tak be a vendégek az alacsony szobába s 
a házigazda fölszólítására csöndben letele
pedtek a himes abrosszal terített asztal 
köré. Jó szomszédasszonyok vették át erre 
a napra az elárvult ház gondját és sütöttek- 
főztek ami a szegényes kamarából tellett. 
Egy pár liter bort is hoztak, egy sódart is

Az emberi élet főcélja.
Irta : Gyurátz Ferenc nyug. püspök.

Az anyagelvüség hívei, kik az 
ember rendeltetését egyedül a földi 
léthez kötik azt hirdetik, hogy a 
hit korszaka lejárt, ma már a tu
dás korában élünk. A tudomány 
feleslegessé teszi egy túlvilágban, 
gondviselő hatalomban való hitet. 
E nézettel szemben joggal tesszük 
fel a kérdést: Csakugyan teljes 
már az igazságot kereső tudomány 
diadala? Tökéletes m ár az emberi 
tudás, úgy, hogy előtte feltárva áll 
az ég, a föld minden titka? Nincs 
korlát, nincs homály a kutató ész 
előtt ?

E kérdésekre a legnagyobb tu
dós is csak azon választ adhatja, 
hogy a tudomány minden eddigi 
alkotásai mellett is még mindig 
korlátok között mozog. Kutatásai
ban sokszor csak tapogat, kisérle-r 
tez, botlik, csalódik, sok kérdésre 
nem tud felelni. A jövendő bur
koltan áll előtte. Nincs tudós, aki 
megmondhatná, mit hoz a holnapi 
nap?

Hogy mi az élet főcélja a létért 
folyó harc szinterén, azt a tudo
mány megnyugtatóan meghatározni 
nem képes. Az emberi tudás véges, 
a még annyi titkot magában záró 
mindenség végtelen. Ahol pedig a 
tudomány határkőbe ütközik, ott 
kezdődik a hit birodalma.

A hit az embernek a többi földi 
lények között kiváltsága, lelki éle-

megkövesztettek, azt a szép domború búza- 
kenyeret még az asszony sütötte. Ki is 
csordul a könny a gazda szeméből, amint 
reátekiní. Nem kíván senki különb lakomát; 
szegény cselédember csak Pintér János, a 
keze munkája után él. Majoros kocsis a 
Hidvéghy uraságnál.

Egy menyecske ernyőtlen petróleum
lámpát helyez az asztalra és halkan jó estét 
kíván. A fakó karton-függönyt is elhúzza 
a kis ablakon és kibontakoznak a homály
ból a magasra vetett ágy, a festett szekrény, 
s a nagy cserépkályha a sarokban. Nagyon 
tiszta és rendes minden.

A kis Ferit lefektették az egyik ágy 
végébe, jóízűen aluszik ott. Meg is fázott 
valamelyest, mikor a keresztanyja vitte 
ölben az édesanyja koporsója után. Péter- 
Pálra lesz még csak három esztendős. A 
Sanyika már a maga lábán ment ki a teme
tőbe, fényes szemű, tömzsi kis magyar. 
Most épen egy nagy darab mákos-kaláccsal 
birkózik, amit a kezébe nyomtak és nincs 
is gondja egyébre. Bezzeg a Laci még most 
se feledkezik meg az ábécés könyvéről, 
nemhiába hirdeti ott a szegen a kis vászon
tarisznya, hogy ő már iskolásgyerek! Meg
húzódva a kályhapadkán, tanulja olvasni 
a holnapi leckét s ügyetlen kis ujjával kiséri 
a sorokat, amint halkan mormolja: ni-ni,

tének koronája, mely Őt legmaga
sabbra emeli az állatok fölé. Az 
állat is táplálkozik, örül, fájdalmat 
érez, mint az ember, de imádkozó 
állatot még senki sem látott. Az a 
világfi, kinek csak evésre, ivásra 
van gondja, bármily szerencsés 
helyzetben legyen, lelki életével 
csak az érzékiségnek hódoló álla
tok életmódját követi, csakhogy 
többoldalú, képzettebb önzéssel. 
Míg az a szegény koldus, ki az 
élet terhe alatt roskadozva buzgón 
im ádkozik: az angyalokkal való 
rokonságra emlékeztet.

A rra a kérdésre, hogy mi az 
ember, válaszul a . biblia annyit, 
mond, hogy őt a Teremtő, földből 
alkotta, de saját leikéből lehelt belé 
életet. Vagyis az ember teste por
sátor, de amelyben égi szikra, szel
lem lakozik. Mint Pál apostol mond
ja :  „Avagy nem tudjátok-e, hogy 
a ti testetek a bennetek lakozó 
szentiéleknek temploma, amelyet 
Istentől nyertek.“ I. Kor. 6. r. 19. v.

Az ember Istent kereső lény. 
Az égtől nyert e szent adomány: 
a hit volt vezetője eleitől fogva. 
Midőn gyarlósága miatt az édent 
elveszti: a küzdelemmé vált élet
ben mint hű szövetséges a hit ki
sérte, vigasztalta az elcsüggedéstől 
megóvta, Miképen az acélpörőly 
ütésére a kemény szirtből gyújtó 
szikra villan k i : úgy az emberben 
is az őt ért sorscsapások uj lángra 
lobbantották azt a titokzatos lelki 
erő t: a hitet. E hű gyámola, ha 
százszor leverte is a balsors, újra

ur ir, mi ri ? Bözsike a legnagyobb, ő már 
8 esztendős. Neki nem kell se könyv, se 
kalács, csöndesen sirdogálva áll az ablak 
mellett, mert öntudatlan gyerineklelkáre 
reánehezedett nagy veszteségének sejtelme, 
hogy: „nem enyhül soha meg az anyátlan 
gyermek 1“

Az asztal körül pedig csöndesen fala
tozva ülik a tort. Hörpintenek is közbe- 
közbe, de nem kocintják össze a kis zöld 
üveg-poharakat, ilyen gyászos alkalommal 
az nem illenék. Az időjárásról beszélgetnek 
meg a várható termésről, legfőképen azon
ban a megboldogultról esik szó. Hogy 
milyen istenfélő, jóravaló, szorgalmatos 
asszony volt, milyen kár, hogy ilyen idő
nap előtt elköltözött ebből a világból.

„Ami igaz, az igaz“, lódítja Kovács 
sógor, „életrevaló, gyorskezü fehérnép volt 
a szegény sógorasszony, a jég hátán is 
meglehetett volna vele élni. Olyik asszony, 
ha kenyeret süt, három napra is kihúzza 
magát á mezei-munkából. Egyik nap hozzá
készül, másik nap megsüt, harmadnap 
eltakarít mindent. A Rózáinak elég volt 
mindenre egy éjjel. Ha úgy isterázsa voltam 
és láttam éjnek-éjszakáján a tjmécsest a 
Pintérék konyháján világítani, gondoltam : 
no, már meg nem nyughatik az a fránya 
fehérnép! És rittig, ha reggel benyitottam,
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v felemelte, buzdította és minden 
akadályon át végül is győzelemre 
vezette. Lelkesedését azért, amit 
szentnek, jónak ismert, nem tör
hette le semmi ellenség. Azért kész 
volt szenvedni, meghalni és azon 
hitben, hogy az igazság, ha ke
resztre verik, eltemetik i s m e g  
újra feltámad. Mély igazság rejlik 
János apostol e szavaiban: „Az a 
diadal, mely e világot m eggyőzi: 
a mi hitünk.“

Az Istent kereső hitnek hatása 
kiterjed a népek egész lelki életére. 
A történet bizonyítja, hogy a tudo
mánynak, művészetnek, költészet
nek is a vallás adta meg a kiin
duló pontot. Ez élesztette a szép
nek, jónak, igaznak minél tökéle- 
tesb alakban előállítására a lelke
sedést. Hol az anyagi javak bálvá
nyozása elfojtotta a hitet s az ehez 
fűződő nemes idealizmust: ott a 
lélek elveszti alkotó erejét s meg
kezdődött az erkölcsi, értelmi s az 
anyagi bukás is.

A lélek a hit szárnyain túl emel
kedve a múlandóság körén keresi 
az Istent, ki örökkévaló, teremtő és 
fentartó hatalom, szent és igaz s 
maga az örök szeretet. Ő nála ta
lálja legfőbb célját, melyre a meg
váltó e szavakkal emlékeztet: „Le
gyetek tökéletesek, mint a ti meny- 
nyei Atyátok is tökéletes“ és „ke
ressétek mindenek előtt az Isten
nek országát és annak igazságát.“ 
A tökéletesedés az ésszel, halha
tatlan lélekkel felruházott em ber
nek Istentől elébe tűzött rendelte-

már ki volt meszelve a konyha és az ágyon 
sorbarakva a szép, frissensült kenyér.“

„A sok a jóból is megárt“ — véli 
nagybölcsen Márton bácsi, „még az életre
valóságból is. T íz napja sincs még, hogy 
jövök haza a mezőről — egy kis kukorica
száram volt még a Kardos-dűlőben, azt 
vágtam le — hát nagy paskolást, csattogást 
hallok ám a kenderáztató vidékén. Uram- 
fia 1 Hát nem a Pintér Jánosné áll ott a 
vízben, térdig fölgyürkőzve? Előtte a kis 
szék, mellette a sajtár, és mossa a szapu- 
ruháját. Oda is kiáltottam neki: „No-no, 
hugomasszony 1 Foga van ám még az idő
nek, azért ha kiviggyant is egy kicsit a 
nap. Jobb lesz, nem kisérteni az Istent!“ 
De csak visszanyelvelt kurucosan: Nem 
érek én reá otthon vödörrel a kutból vizet 
meregetni, borogatni 1 Idekünn akkorra el is 
végzem a mosást. Nem vagyok ám én olyan 
gyönge-viola, hogy minden megártson!“ 
Pedig — ugy-e — mégis megártott 1“

„Még pedig alaposan I“ sóhajt föl az 
ura. Másnap már minden tagját fájdította, 
mikor pedig harmadnapra nem kelt föl az 
ágyból, akkor tudtam, hogy nagy baj van 
s szaladtam az urasághoz, hogy doktort 
hozasson. Meg is jött a doktor délrekelve, 
de a Rózái már akkor nem volt eszénél s 
a melle úgy sípolt, mint egy rósz fújtató.

tése. A tökéletesbülés a tehetségei 
vei jól sáfárkodásban, az igazság
ban, a szeretet nagy parancsának 
teljesítésében vezérel ama magasz
tos célhoz : Isten országához, mely
ben az igazság diadala és a bol
dogság teljes.

Ez a nagy cél földi életünkre 
is kitartó kötelességet állít elénk. 
Arra int, hogy mind a sirig isten
félelem legyen vezérünk, ettől el 
ne szakítson semmi önző, alacsony 
indulat. Az ó-szövetségben egy agg 
pátriárka a szülői háztól hosszú 
útra induló fiától e szavakkal bú
csúzik: „Fiam az Isten holtig sze
med előtt és szívedben legyen. 
Őrizkedjél a bűnnek engedni és 
Isten parancsa ellen cselekedni.“

Hogy a magas cél felé biztosan 
haladhasson az ember kell, hogy 
hitével Istenre támaszkodjék, hogy 
az mindig szeme előtt legyen s 
amit parancsol azt tegye és kerülje 
azt, amit tilt. Nemcsak Írott törvé
nyek tiltják a vétket. Van a lélek
ben is élő törvény: a lelkiismeret, 
ez Isten szava az emberben s Íté
letet mond szavai, tettei felett.

„Az emberek segítségében a világ 
gyermekei jobban bíznak, mint Isten 
segítségében. Miért? Mert az embe
reket látják gyarló testi szemeikkel, 
Istent pedig hitetlenségük miatt nem 
látják. Isten dicsőséges hatalmas volta 
mintegy el van előlük fiiggönyözve. 
De mihelyt oszladozik a hitetlenség 
sötétsége, azonnal tapasztalhatják a 
kegyelmes Isten segítségét.“

„Tüdőgyulladása van — mondta a doktor 
— de talán kibírja, hiszen még erős, fiatal.“ 
Hát nem bírta ki. Pedig nehéz szívvel 
hagyta itt a gyerekeit, az utolsó szava is 
az volt: „Kicsiny cselédeim, ki visel ezen
túl gondot tireátok?“

„A jó Isten“ — jelenti ki meggyőződés
sel Márton bácsi — „ugy-e, a tisztelendő 
ur is milyen szépen megmondta a halotti
beszédben 1“

Pintér Jánoson nem igen fog a vigasz
talás és tovább fűzi szomorú gondolatait. 
„Megáll az eszem, mittévő legyek. Mind 
apró még a gyerek, nagy gondviselésre 
szorul. Ha csak a Bczsike volna legalább 
egy pár évvel idősebb 1 Nincsen se anyám, 
s olyas rokonom, akit idevehetnék, gazda- 
asszonyra meg nem futja kevés béremből. 
Ki süt, főz, mos, foltoz reánk!“

„Amondó vagyok —* szól közbe Törpe 
Sándor, aki igen körmönfontan szeret be
szélni, „hogy nem kell kétségbeesni, mert 
az emberi sorsnak fordulatjai maguktól 
szépen eligazítódnak. Pintér sógor meg
szomorodott állapotának csak egy orvos
sága van, de arról beszélni még most nein 
célirányos —“

„Arra gondol — sógor uram — hogy 
újra feleséget vennék? Nem tudnám erre 
elszánni magamat —“

. . .  a karaván halad.
A beharangozott klerikális törté

netírás minden hamis billentyű fogása 
mellett is, az orgona marad orgona, 
a magyar történelem marad magyar 
történelem, Kossuth Lajos marad 
Kossuth Lajos, 1848. sem lesz soha
sem Kolonics érsek. Elmúltak az idők, 
mikor kegyes lelkek jámbor óhajtása 
szerint: »a magyart koldussá kell 
tenni, aztán katolikussá !«

Fötisztelendő Szekfü Mihály plé
bános uram még ez ozorai Ünnepi 
misén sem volt rest Isten dicséretét 
egy megbotránkozó Elkotródj onnét 1 
szózattal megszakítani, amit hatalmas 
hangján a kórus felé adresszált, mi
velhogy a kántor olyan istentelenül 
hamisan kísérte a prefációt. Legfőbb 
ideje is volt, mert az öreg harangozó 
is megutálta már a kántor hamis 
játékától még az orgonafujtatót is.

De hiszen jó az Iíten. A gyereket 
nem kell mindig úgy elzavarni a bil
lentyű mellől, amire csintalanul rá
szabadult. Próbálja, próbálja Aztán 
az értelmetlen hangzavarban se más
nak nincsen öröme, se magának. 
Megunja. Hál’ Istennek otthagyja 
maga magától is és . . .  a karaván 
halad.

Hát csak Írassanak maguknak más 
történelmet 1 Csak szabassanak uj 
gúnyát a magyarra. Nem árt az an
nak. Hadd legyen, min nevetnie a 
magyarnak, mint a kölesdi vásáron, 
mikor először — de aztán utoljára 
is — próbálta magára a Weisz Ádány 
partékáját, kicsiny időre kibújván a

„Pedig nehéz lesz elkerülni. Cseléd
ember helyet se kap asszony nélkül.“ Hajdú 
Gábor — foglalkozására nézve utkaparó 
— főineszei: „No-né! nekem jut is eszembe 
egy szemrevaló menyecske. Épen illenék 
Pintér Jánoshoz — “ és ki tudja, mily irányt 
nem venne még a beszéd, ha nem épen 
akkor lépne be Koncz Andrásné egy tál 
pogácsával és reájuk nem támad: „Ejnye! 
nem szégyenük házasítani valakit már a 
felesége torán ? 1 Mpjd eljön az ideje min
dennek. Persze hogy nem maradhat asszony 
nélkül, de ha majd arra kerül a sor, én 
tőlem kérjen tanácsot és ne kendtektól. 
Mert mind egy húron pendülnek, csak a 
külső formáját nézik a tehérnépnek és egy 
pár nyalka cipellő után a világ végére is 
elbandukolnának —“

A férfiak egykedvűen fogadják a talán 
meg sem érdemelt szemrehányást. „Asszony
beszéd —“ morogja egyik, de nem folytat
ják a vitát, amelyből úgyis aligha kerülné
nek ki győztesen.

A bor is elfogyott már, nemsokára hát 
megszélyednek a torozók, az Isten oltal
mába ajánlva a gazdát és házanépét. Nyu
govóra tér az elárvult család is és az 
éji-sötétben csak a párjavesztett férfi sóhaj
tása hallszik és a kis Feri pityeg álmában:
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dolmányból, amit öreg Büs Lajos 
szűrszabómester uram szabott rája. 
Volt ott nevetés, az asszony ügy rán- 
cigálta le az emberről a próbagöncöt: 
ilyen világ csúfját csinál keed a vá
sári nép előtt magából I

Láttunk mi már ilyen történet frást, 
az ö kedvük szerint valót; amit el
követett Szegfű Gyula; — össze ne 
tessék ám téveszteni a kedves, néh. 
való ozorai plébános úrral — Elbánt 
az a mi nagyfejedelmünkkel. 11. Rá
kóczi Ferenc nemes emlékével. Ki 
nevetett a könyvén, ki meg ráncigálta 
le a magyar lelkiről ezt a csúnya 
gúnyát. Megette azóta a moly. Nem 
is való másra é s . . .  a karaván csak 
halad. Hol van már a tavalyi hó, 
hol a Szekfü történelem könyve?

Az a csúnya 1848 ! Felelős magyar 
kormány, a nemzetnek felelős! — 
Sajtószabadság. Mindenkinek egyfor
mán szabad! Most már másnak is 
legyen jussa, kinyitni a száját, ha 
valamije fáj, valaminek örül ? Rendőr! 
— Jobbágyfelszabadítás 1 Ez meg ép
penséggel — tisztességbe ne essék 
ká r ! — szöntelenség. Már se tized, 
se ingyen munka ? 1 — És most he
gyibe még az 1848: XX törvénycikk 
is. Ezt már nem! Inkább gyűjjőn a 
muszka! És a muszka, csak emlegetni 
köll, már jött. De azért hiába . . .  a 
karaván halad.

Nem mindenkinek van módjában 
hozzáférni ehhez az olyan sokszor 
emlegetett 1848: XX törvénycikkhez. 
Ide nyomatjuk. Olvassa el mindenki 
jól, tartsa fejben és adja továbbb! 
Él ne dobja senki!

„Perecet hoz nekem édes-anyám a vásár
ról

** *
Ugy-e, milyen szomorú látvány, mikor 

a vihar leverte a madárfészket és kicsiny 
lakói elnyúlva feküsznek a sárban, míg az 
anya-madár keserves csiripeléssel szálldoz 
körülöttük? De még ennél is szomorúbb, 
mikor a gonosz ragadozó a fiókák anyját 
ölte meg, s most ott gubbaszkodnak, éhes 
kis szájukat tátogatva, mert nincs, aki etesse, 
melengesse őket.

Ilyen anyátlan kis madarak lettek a 
Rózái négy árvája is Pedig szerette őket 
az apjuk, de hát mit tudja azt egy férfi, 
hogyan kell bánni a gyerekkel, mi fáj neki, 
minek örül ? Különben is, öt lekötve tar
totta szolgálata, legföljebb ha a hajnali és 
az esti-órákban téhetett valamit családja 
jobbvoltáért.

Még szerencse, hogy a mások nagy 
szerencsétlensége résztvevő jóságot vált ki 
az emberek szivéből. Pintérékhez is el
eljött egyik vagy másik szomszéd — vagy 
koma-asszony, valamelyes ebédet főzni, 
egy-egy kemence kenyeret sütni, egy-egy 
teknő ruhát kimosni. De minél inkább ki
tavaszodott az idő, annál inkább elmara
doztak a pártfogók, mert túlontúl sok

A hon beszél.
Vagyok: egy megcsonkított földdarabI 
Sorsom a múlttól messze ellökött.
Határam büszke sziklákon meredt,
Sötéten zúgó fenyvesek között.
S  e dicsőségből énnekem csupán
Csak egy maradt: a könnyes bús magány.

Vagyok: egy megcsonkított földdarab! 
Testemet megtépték kontár kezek.
Ha vihar dúl, ha fegyver csörög,
Nem ölelnek át a kéklő hegyek.
Elrabolták védő bástyáimat 
Testemben csak a vérző szív maradt.

Vagyok: egy megcsonkított földdarab!
Egy élő halott! Kirabolt — szegény! 
Halálra kulcsolt sápadt kezemben, 
Hatalmas fegyver: az ősi erény.
E  fegyvert meg nem látják amazok . . .  
Csak azt, hogy csonka földdarab vagyok!

Hát az vagyok! — De érzem, egy napon, 
Feltámadok még, — él bennem a hit! — 
Ha majd a nemzet alkotó keze 
Belém formázza honfi álmait.
— Az éjből akkor hajnolpir fakad 
S ép lesz újra a csonka földdarab!

GYÖRIK GYÖRGY.

1848: XX. t.-c.:
„2. §. E hazában törvényesen be

vett minden vallásfelekezetekre nézve 
különbség nélkül tökéletes egyenlőség 
és viszonosság állapíttatik meg.

3. §. Minden bevett vallásfelekeze
tek egyházi és iskolai szükségei köz- 
álladalmi költségek által fedeztesse
nek, s ez elvnek részletes alkalmazá
sával a ministerium az illető hitfele- 
kezetek meghallgatásával a közelebbi 
törvényhozás elibe kimerítő törvény- 
javaslatot fog előterjeszteni.

munkája akadt mindegyiknek réten-mezőn, 
a saiát gazdaságában.

Még legtovább kitartott Göndör Klári, 
a faragó-gazda leánya, aki biccentett egy 
kicsit az egyik lábára, de a szíve az helyén 
volt. Ez meg csak titokban mert jönni, 
mindig csak olyankor, ha Pintér János nem 
volt otthon. Megfésülte, megmosdatta a 
gyerekeket, kisöpörte a szobát, föltapasz
totta a tornácot, tésztát is gyúrt sebbel- 
lobbai, de sohase mulasztotta volna el 
meghagyni a Bözsikének. El ne mondjátok 
édes-apatoknak, hogy itt voltam! Jó-érzése 
tiltotta, hogy ilyen módon fölkinálkozzék, 
óh, pedig de szívesen lett volna az árváknak 
édes-anyjuk! Csöndes, komoly leány volt, 
testi fogyatkozása tette ilyenné, pedig nem 
vetette a szemére senki. Csak egyszer — 
a vasárnapi iskolában — az egyik kamasz 
csufolódva utánozta a járását, de Pintér 
Jancsi pártjára kelt és csúnyául megverte 
a roszlelkü fiút. Azóta Klári a szívébe 
fogadta pártfogóját, vele nőtt ez az érzés 
évről-évre és csak a jó Isten a megmond
hatója, mennyi titkos könnyet sírt a szegény 
leány, mikor Pintér János hazakerülve a 
katonaságtól, Nagy Rózáit vezette az ol
tár elé.

Koncz Andrásné azért reájött a Klári 
járáskelésére — nem eshetett a faluban

4. §. A bevett vallásfelekezetek 
iskoláiba járhatás, valláskülönbség 
nélkül mindenkinek kölcsönösen meg
engedtetik. “

Hát ez a mi jussunk! Amint a 
világ minden muszkája ellenére is 
joga van a nemzetnek ahhoz, hogy 
neki feleljen a kormány mindazért, 
amit tesz; joga van ahhoz, hogy a 
sajtója utján a végére nézhessen an
nak, hogy mi fő a fazékban; joga 
van a gazdának ahhoz, hogy a maga 
portáján ő legyen az űr és semmi
féle muszkája a világnak a jobbágy
sorba a pógárt visszaszorítani nem 
tudja: semmiféle muszka történelem- 
csinálás nem akadályozhatja meg azt, 
hogy mi protestánsok ebben az or
szágban éljünk és — ez megint a 
legfájóbb a dologban! — meg is él
jünk!  — Csak ezzel ne jönnének!
— mondják ők. . . ., de te karaván 
azért csak haladj 1 És halad, lassan, 
de halad.

Az egységes kisgazdapárt — mi 
neked fáj, nekünk is fáj — örülne 
az 1848 as törvényekből annak, ami 
neki jó, — örömmel olvassuk, hogy
— elhatározta, hogy a parlament 
elé viszi azokból a törvényekből végre
hajtásra azt is, ami nekünk jó : a 
XX ast.

Örömhír a mi egyházunk megter
helt híveinek, a szegény eklézsiáknak 
a szegény iskoláiknak, a szegény — 
különösen — városi papoknak és a 
szegények legszegényebbjeinek: az
egyház öreg nyugdíjasainak, özvegyei
nek, árváinak. A gazda kiadja egy 
kicsi részét a jussnak.

semmi az ő tudta nélkül — s asszonyéssze! 
hamarósan ki is találta a dolog nyitját 
Szólt is a keresztiiának : „Hallod-e, elve- 
hetnéd ám a Göndör Klárit. Úgy vélem 
nem vetne meg özvegy-ember létedre se 
Jószivü, szorgalmas leány, már egy kicsi' 
benne van az időben is, épen ilyen kelteni 
az árváid mellé. A képe-állása se kellemet
len, azt a kis hibáját meg el lehet nézni.1

De János csak a fejet csóválta nag\ 
búsan: „Tudom, hogy a javamat akarj; 
keresztanyám, de nem tudom a Rózái 
kivetni az észemből. Sajnálom a gyerekei 
met mostoha-kézre adni!“

Mások is, többeket is ajánlottak, eg\ 
javakorbeli módos özvegyasszony mag 
üzent Pintér Jánosnak, hogy jó-szívve 
volna hozzá, Hajdú Gábor is előhozakodót 
újra a szemrevaló menyecskével, de Jáno 
csak nem tudta magát rászánni egy ujabl 
házasságra

Pedig nagyon meglátszott már az asz 
szonykéz hiánya a ház táján, a gyerekei 
is kezdtek elzülleni. A Ferike majd bele 
fulladt a tóba amint egymagában ögyelgeti 
amíg a testvérei az isko ában voltak. Má 
még az uraság is szóválette.

Egyszer azián — véletlen volt-c csupái 
vagy az ördög praktikája, az is meglehe 
hogy Hajdú Gábor csalafinta mesterkedés
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Akárki csinálja, akárki mozgatja, 
nekik, ahányan csak vannak, vala
mennyinek, csak a hála jár. Se nó
gatás, sem sürgetés, csak a h á la ! 
Tudják ők bölcsen, hogy hova kell 
a legsürgősebben a segítség, hol ég. 
— Ügy-e, öreg jó döröcskei Kring 
komám? — De azért mégis csak na
gyon sokáig már mégse tegyék pró
bára az embert.

Önök pedig töríénelemfejilő uraim ! 
Csak rajta !

Dolgozzatok legények, holnap lesz 
a vásár! A Weisz Ádány, minek
utána a szűrszabóságot ügy megcsu- 
folta, most — mindig élelmes ember 
volt, ’jába csak! — fejelt csizmával 
próbálkozott a kölesdi vásáron. Én 
mindig azt hittem, hogy a fejelt csizma 
arra való, hogy járjon benne a em
ber. De mióta odavoltam a katalin- 
napi vásárban . . .  nohát! én, amit 
ott láttam ? . ,  . Csak hogyan tudott 
az a Boronyai János, tisztes, meglett 
pógárember letire annak az Ádárty- 
nak úgy a böcstelen felibe találni az 
orrával! A csizmáéval. Jó fajta lehe
tett. Nem is való az egyébre 1

Úgy látszik az Ádány csizmája 
még a dolmányánál is alábbvaló volt. 
Nem jó tréfálni azzal a történetírás
sal. A dolmányt Bús Lajos uram. a 
csizmát a Hófner Gyuri bácsi, a tör
ténelmet meg az olyan ember szabja,

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

folytán — mégis meglátta Pintér János a 
Finta Sándor özvegyét és ezzel élete for
dulópontra ért.

*
*  *

— A himesi vásáron volt Jánosnak egy 
és más vennivalója. Hajdú Gábor is hozza- 
csatlakozott, nem baj, ha az országutat egy 
nap nem kaparják is. Egy sátoros-tótnál 
szfjj-ostort vásárolt János s épen egy fü- 
tyülőre alkudott a Ferike számára, hogy 
hazavigye vásárfiának, mikor csak meglöki 
ám Hajdú Gábor és int a szemével, hogy: 
Jobbra nézz 1

No, hiszen érdemes is volt odanézni, 
mert egy olyan formás menyecske válogatta 
ott a csecsebecséket, hogy talán kettő se 
volt olyan az egész vásáron.

Hajdú Gábor odaoldalgott hozzá s 
incselkedve megcsípte a karját:

„Adj’ Isten, Veronka húgom! Úgyis 
elég szép vagy, még gyöngyöt is vásárolsz 
a nyakadba ? “

„Van eszembe! Olvasó való már az 
ilyen vénasszony nyakába, nem kláris 1“

„Ne hamiskodj. Megvagy talán bizony 
már 25 esztendős is 1 Jobb a mustnál a 
bor. Ugy-e, János öcsém? Ez itt a szom
szédom, Pintér János.“

Kezet fogtak és mivel már úgyis el
harangozták a delet, betértek a lacikonyhába 
egy kis cigány pecsenyére s egy pohárka 
lőrét is ittak hozzá. Amint ott ültek a sátor

akinek az a mestersége 1 Esze is van 
hozzá, de szíve is. Nem ám úgy, 
mint az Ádánynak! Nem ölég oda 
a huncutság!

De nem ám 1 Mengesz J.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

„Itt iszákosokat m entenek!“ II.
Febr. 11. Róm. I. 7 . 15—21. Ez a cím 

feltételezi, hogy vannak, akik szeretnének 
iszákosságuktól megszabadulni. Lehet, hogy 
még nagyon bizonytalan az erre vonatkozó 
vágyuk, de ha megerősödnek is benne, 
igen reménytelennek érzik helyzetüket. Hisz 
oda jutottak már, hogy el sem tudják kép
zelni megmentetésüket s ők kénytelenek 
rabszolgánál rabszolgább módra tovább 
cselekedni azt, amit gyűlölnek. — Nincs-e 
szükségük, hogy valaki elvigye hozzájuk 
az örömhírt: „Van hely, hol ti is meg
mentethettek !“

Febr. 12. Máté 1 0 .1—8. Egy Ameriká
ból hazatért lelkésztől megkérdezték, tiogy 
mi volt a legszebb, amit Amerikában lá
tott. „A legszebb, amit láttam, az Úr Jé
zusnak egy tanítványa volt, amint egy top
rongyos, lezülött iszákos előtt térdelt New- 
York utca, kövezetén s úgy kérlelte, hogy 
térjen az Úrhoz és mentse meg, lelkét a 
kárhozattól.“ — Úgy-e, ahol az Úr Jézus
nak ilyen készséges tanítványai vannak, ott 
lehetetlen, hogy iszákosok ne mentessenek !

Febr. 13. Dániel 1 . 8—1«. Más dolog az 
iszákosságtól megszabadulni, mikor az még 
csak fenyegető veszedelem, de az iszákos- 
ság elleni küzdelem nem a megrögzött 
iszákosoknál lesz esedékes csupán. Van
nak emberek, kik természetüknél fogva 
nincsenek kitéve úgy az iszákosság vesze
delmének, ám teljes bebiztosítást akkor is 
csak az nyer, akinek egész életét lefoglalja 
az Isten. Hányán lettek már iszákosok olya.

alatt, a keresztlábu asztal mellett, a me
nyecske fölrakta a két könyökét és olyan 
barátságos beszélgetésbe eredt Jánossal, 
mintha világéletükben ismerték volna egy
mást. A piros szája nevetett, a két fekete 
szeme tüzelt, mint a parázs és János valami 
különös bizsergést kezdett érezni a szive 
táján, amin nem kell nagyon csodálkozni, 
mert hiszen még csak 35 éves volt a sze
gény János.

Hallotta a hírét Veronka a János fele
sége kora halálának. Oh, a szegény kis 
árvák! Bizony ez „nagy csapás, a hű élet
társat elveszíteni. Ő is tudja, mi az özvegyi- 
sor. Csak 3 esztendeig élt együtt az urával, 
akkor az meghalt szegény száraz-nyavalyá
ban. Jó ember volt pedig, Isten nyugosz
talja ! Nem is gondol többet a férjhezme- 
nésre, pedig azért akadna kezefogója. Van 
egy kis leánya, Pünkösdre lesz öt esztendős, 
azt nevelgeti. Nem maradt semmi nélkül. 
Kis házukat még életében reáiratta az ura. 
A legszélső ház Pásztorfőn, ha arra visz 
az ütjük, nézzenek be hozzá. Tehene is 
van, most borjazott meg épen, tejhaszonért 
nem kell a szomszédba menni, a zsírja is 
újat ér. Pár hold földet vesz bérbe mindig 
az uradalomtól, az megtenni a kenyeret 
egész évre, még hizlalásra is marad. Nem 
pénzzel fizet, robotot szolgál érte. Aki nem 
fél a dologtól, megél az egymagában is, 
csak az Isten egészséget adjon.

(Folytatjuk.)

nők, akik valamikor rá se néztek a borra, 
csak azért, mert nem volt az életüknek 
Istentől szabott tartalma.

Febr. 14. Efezus 1 .11—is. Az iszákos
ság csak egy részletkérdése az életnek, de 
az élet egészének kell megváltozni ott, ahol 
valaki szabadulást keres belőle. Amint 
létrejötte is összefüggésben van egy ember
életnek az egész szerkezetével, épúgy a 
megszabadulás prograrnmja kihat az élet 
egész állapotára. Sőt még azt a titkot is 
meg kell itt látni, hogy nem test és vér 
ellen van tusakodásunk, s egy iszákos hely
zete összefüggésben van a Sátánnak min
den hatalmasságával. Ki merne még ember
érvvel fogni a mentéshez, mikor annak kell 
megmozdulni hozzá. Akinek adatott hata
lom a levegőbeli hatalmasság felett is?

Febr. 15 János 8 34—30. Az iszákos 
embernek arra van szüksége, hogy meg
ismerkedjék Jézussal. Még pedig először 
a bűneinket s bűnös szivünket megmutató, 
azután az erős, rabláncokat széttépni tudó 
Krisztussal. Az iszákosnak arra van szük
sége,. hogy valaki bizonyságot tegyen előtte 
az Úr Jézusról, aki úgy tud szabaddá tenni, 
ha mi hittel elfogadjuk Ő t: az áldozatot, 
mit bűneinkért hozott, s az új életet, mit 
bűnünk helyébe folyton ad. Ne mondd, 
hogy rajtad, vagy azon, kit szeretnél meg
szabadítani, ez nem segít. Testvérem, kér
lek, hidd el, hogy segít 1

Febr. 16. Efezus 5 . 15—20 Nem elég az 
iszákosnak, ha kezébe adunk egy bibliát, 
ha beszélünk nekj a Jézusról, ha bizony
ságot teszünk az Ő erejéről, hanem fel kell 
kínálni neki egy meleg lelki közösséget, 
melynek minden megvettetés nélkül tagja 
lehet, melyből uj barátokat kap, hűsége
sebbeket, mint a boros poháron át. Uj kör
nyezet, uj légkör s megújuló üdvbizonyos
ság fogja körülvenni s ő boldogan tapasz
talja, hogy nem csak a Sátán tud adni, a 
Jézustól való örömöket alig győzzük ki
énekelni.

Febr. 17.1. János 1 .4—7. Voltakép min
den templomajtón, hol Isten igéjét tisztán 
és igazán hirdetik, olvasható a mi kéthetes 
sorozatunk címe s voltakép e helyen is, 
hol Isten igéi jönnek sorra, nincser.-e ki
írva mindig valami ilyen. Azok számára is, 
akikre csak úgy leselkedik e rém, azok 
számára is, akik másokban szenvednek tőle, 
azok számára is, akik szeretnének szaba
dulni már, nem utolsó, de záró bizonyság 
tevésünk a Jézus véréről szól, melyet ő 
azért is hagyott ránk úgy — szőlőnek le
vében, hogy iszákosok mentessenek annak 
erejével. Hol mentetnek iszákosok? A Jé
zus vérében.

I R O D A L O M .

A Pro testáns Szemle a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság kiadá
sában három évi szünetelés után 
újból megindult, Ravasz László fó- 
es Veress Jenő felelős szerkesztő 
vezetése alatt. Az ötödfélív terjedelmű, 
finom kiállítású januári szám az 
irányjelző Beköszöntő után Vargha 
Gyula, Raffay Sándor, Ravasz László, 
Bartók György és Nagy József érté
kes tanulmányait, Kisbán Miklós 
szindús elbeszélését, Lampézth Géza, 
Ritoók Emma, Vargha Gyula és Áp-
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rily Lajos változatos hangú verseit 
közli. Tartalmas irodalom- és mű
vészet-kritikai-szemle egészíti ki a 
világnézeti és kritikai folyóirattá ala
kult revüt, a magyar protestánsoknak 
ezt a vezető sajtóorgánumát. E szám 
ára 4000 K. negyedévi előfizetési díj 
12.000 K, félévi tagsági díj 20.000 K. 
Szerkesztőség Budapest, IX., Ráday u. 
28. sz., kiadóhivatal, VIII, Nap u. 13. 
Bethlen-nyomda, a Társaság pénz
tára: IV., Deák tér 4.

#
A norvég misszió kiadásában, 

Johnson Gisle lelkész tollából leg
utóbb két talpraesett füzet jelent meg: 
Lemondás és Felebaráti segítség cí
men. Mindkét füzet olvasása kiváló 
lelki táplálékul szolgál é3 sok élve
zetet szerez.

*
A műkedvelő tanuló ifjúság figyel

mét felhívjuk a Harangszó szépiro
dalmi belmunkatársának, N. Szombath 
Ernő lajoskomáromi igazgató tanító
nak, kétfelvonáscs rendkívül hatásos 
irredenta szinjátékára: Ha majd a 
Kárpátok megindulnak.

Ugyancsak N. Szombath Ernő egy 
másik jeles munkáját: A csonka 
honvéd-t\ (színjáték egy felvonásba!) 
melegen ajánljuk a nagyközönség 
pártfogásába. Mindkét darab LégrJdy 
Testvérek kiadásában Budapesten je
lent meg.

#
Öröm hír a gyermekek ezen ksd- 

ves lapja, a vasárnapi iskolai szövet
ség kiadásában özv. dr. Misley Sán- 
dorné szerkesztésében újból megjele
nik. Az Örömhír Isten orsrágának a 
szolgálatában áll. Aki gyermekeinek 
jövőjét, boldogságát szívén viseli, az 
siet előfizetni az Örömhírre. Előfize
tési ára egész évre 3500 K Szer
kesztőség és kiadóhivatal Budapest, 
IX., Bakács-tér 9.

Korosabb magános urnái olyan 30—45 
év körüli szelíd lelkületű, föltétlenül meg
bízható, jobb családból származott hajadon 
(árva) vagy özvegy nő nyerhet házvezetőnői 
minőségben alkalmazást, aki a főzésen kívül 
a többi házi teendőket is maga végezné. 
Családi tűzhelyüket elhagyni kényszerülő 
egyének, akiknél az emberséges bánásmód 
fontosabb, mint a fizetés, alkalmaztatás 
esetén föltétlenül nyugodt otthont biztosít
hatnak maguknak. Az alkalmazásra reflek- 
tálók fizetési igényük megjelölésével fordul
janak Győrött az evangélikus ev. iskola 
igazgatóságához Petőfi-íér 1., I. em. Az 
alkalmazás ez év márciusának l én venné 
kezdetét. 2—2

Vennék egy használt, de jökarban levő 
asztalos gyalupadot. Ármegjelöléssel leve
lek Kovács Imre vasúti segédtiszt Marczali 
Somogymegye kérem. 2—3
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K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A cseh megszállás alatt lévő Ko

máromban megjelenő Barázda január 
27-iki számában olvassuk az alanti, 
napjainkat rendkívül jellemző h irt:

»A Chicago Tribune nyomán a 
napokban a sajtót bejárta a hir, hogy 
a pápa Szűz Máriát negyedik isten
séggé akarja emelni. A hir alapvető 
tévedésen alapszik. Egy hitelv, egy 
dogma minden időre érvényes, azt 
tehát nem lehet megszüntetni, vagy 
megváltoztatni. A pápa csak a keresz
ténységben régóta gyökeret vert hit
magyarázatokat formulázhat hittéte
lekké s azokat ilyen módon dogma 
rangjára emelheti A Chicago Tribune 
téves jelentése a Prager Abendblatt- 
nak a pápai nunciaturától szerzett 
értesülése szerint arra vezethető visz- 
sza, hogy a pápa a spanyol püspökök 
kezdeményezésére dogmává akarja 
emelni „ Szűz Máriának testi fölvételét 
a mennyországba.“ A hagyomány 
szerint Szűz Máriának teste halála 
után a mennyekbe szállt, mert a hit
kegyelettel ellenkeznék az a vélemény, 
hogy a test, amely a Megváltónak 
adott életet, áldozata lett az enyé
szetnek.«
—

E G Y R G L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
A z  orr. Az orról is azt tartják, 

mint sok más jóról, hogy a sok meg
árt belőle és akinek nagyobb jutott 
az elegendőnél, egyáltalában nem 
hálás a gondviselésnek ezért a bő
kezűségéért. Pvdig sok hozzáértő azt 
hirdeti, hogy »az orrban a karakter«, 
a léleknek nem a szem a tükre, ha
nem az orr. Vannak olyanok is, akik 
azt vitatják, hogy a nagy orr a lelki, 
vagy elmebeli nagyság bizonysága 
és hivatkoznak Julius Cézárra, Nagy 
Lajosra, Mátyás királyra, Napóleonra. 
A példák mindenesetre kitünően van
nak kiválasztva, de viszont való az is, 
hogy nem minden nagy orrú ember 
Napoleon, még ha nagyobb is az 
orra, mint volt Mátyás királynak. 
Egy orrszakértő most egy francia 
lapban mond el haszontalan tudni
valókat az orról, mint karaktermuta- 
tóról. E szerint a merész hajlású, 
úgynevezett sasorr erős és bátorság 
jele. A lapos vastag orrú ember 
vidám és csufolódó hajlandóságú. A 
kicsi, keskeny és rosszformáju orr 
gyáva lélekre vall. A keskeny orrlyuk
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nagy értelmesség és érzékenység jele; 
a tágas öblös orrlyuk erős munka
bírásé és sokat dolgozásé. A nyerges 
orrú ember lobbanékony természetű, 
a nagyon görbe orr meg különösködő 
hajlandóságok biztos mutatója. Aki 
nem hiszi: figyelje meg.

Milyen to jást válasszanak ki 
keltetésre a gazdasszonyok ? A 
baromfitartó háziasszonynak nemcsak 
a tojás nagyságára, számára és sú
lyára is kell néznie. Amelyik tojás 
csak 40 gramm súlyú, az nagyon kicsi 
és azt nem érdemes kikeltetni, mert 
abból a csirke is apró és csenevész 
marad. A jó tenyésztojásnak leg
kevesebb 60—70 gramm súlyúnak 
kell lennie.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés a földbirtokreforni 
novellát tárgyalja. A miniszterelnök egy 
interpellációra adott válaszában ismertette 
a kölcsönügy jelen állását. Kifejtette, hogy 
a kölcsönre szükség van. Kölcsön nélkül 
nem kezdhetünk semmit, de hiszi, hogy a 
kölcsön rásegít bennünket a gazdasági 
konszolidációra. A nemzetgyűlés a minisz
terelnök válaszát halalmas éljenzéssel vette 
tudomásul.

A földigénylésből a képviselőket, tény
leges tiszteket és tisztviselőket kizárják, 
ezek csupán házhelyet igényelhetnek.

Az államfő szívén viselve az ifjúság 
testi megerősödését egy kéziratot intézett 
a kultuszminiszterhez, amelyben a magyar 
társadalmat a  testnevelés támogatására 
hivja fel.

Ausztria és Románia között most foly
nak a tárgyalások, melyeknek célja a ke
reskedelmi szerződés megkötése.

A román parlament jóváhagyta a lau- 
sannei békét. Így az oláh és a török között 
most már szent a béke.

Olaszország kereskedelmi szerződést 
kötött a szovjettel. A szerződésnek nagy 
politikai jelentősége is van.

Angliában újjászervezik a konzervatív 
pártot.

Szerbiában a pénzügyminiszter törvény- 
javaslatot készít elő egy és féldináros ezüst 
érmek veréséről.

Litvánia köicsönügyben tárgyal a brit 
kormánnyal.

Görögországban a kamara engedé
lyezte a királyparti lapok megjelenését.

Déloroszországban a gazdák felgyúj
tották a szovjetházat és 22 népbiztost 
agyonütöttek. A vörös katonák valóságos 
vérfürdőt rendeztek, hogy az ellenforradal
mat leverjék. Lenin utódja Rykov lett.

Az Egyesült-Államok volt elnöke Wil
son meghalt.

Csak e g y  tojást.
A Harangszó fenntartására áldoztak: 
Mesterházán: Mesterházy Gyuláné, özv. 

Mesterházy Ödönné 6—6 drb., Mesterházy 
Sándor, Ments Lajosné, Mesterházy Samuné 
5 —5 drb., Kocsis Lajosné 4 drb , Mester
házy Zsuzska és Lidia, Major Samu, Hor
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váth Józsefné, ifj. Csupor Sándor, Major 
Sándorné, Hetyési Lajos 2—2 drb., Pethő 
János, Krug Jánosné, özv. Ágoston Józsefné, 
ifj. Hetvési Antal 1—1 drb. tojást, Samu 
Róza, Lurmann János 1000—1000, Erdős 
Anna, Nagy Kálmán 200—200, Varga Ist
vánná, Csőre |ánosné, id. Csupor Sándor, 
Gyurácz Pál 100—100 K-t. A gyűjtést Er
dős Anna, Mesterházy Jolán, Irma és Lenke 
végezték sok szeretettel. A postaköltséget 
Mesterházy Gyuláné fedezte.

Beziben a lelkes hivek gabonaadomány- 
nyal siettek a Harangszó fenntartására. 
Adakoztak: Szabó József 10, Tschurl 8 50, 
Német Gábor 7, özv. Pap Ferencné, Győry 
János 5—5, Hinta István 3 50. özv. Káldi 
Andrásné 3, Pap András 2.50, Bősze György 
g., Bősze János g , Kátdí András 2—2, 
Kónya György 1.70, Bősze Sándor 1.60, 
Szabó Kálmán 1.50, Kónya János 1.30, 
Farkas György 1.20, Farkas S., Gősi József, 
Gösy Mihály, Óváry János, Csépi István, 
Káldi Sándor, Kónya Miklós, Tüskés Pál 
1—1, ifj. Nagy György 0.70 kgr Összesen 
66 50 kgr. Eladási ár 100.000 K, 66 500 
azaz hatvanhatezerötszáz K. Özv. Kovács 
Jánosné 9, id Nagy György 5.50, Horváth 
Károly tanító, Horvát Györgyné 5—5, Hima 
Sándor 4 50, Hima György 4, Varga János 
3.70, Pap Sándor 3.60, Tüskés Sándor 3, 
Varga Lászlóné 2.90, Folkör Mihályné, 
Hima Lajos, Viczai Péter 2.50—2 50, özv. 
Szimeiszter. Józsefné 2.40, Erdős János, 
id. Szabó Mihály 2—2, Szalai Mihály 1.50. 
Fűz István, ifj. Kövecses Mihály, Pap Dá
vid, Pere Bálint 1—1, özv. ifj. Tüskés 
Józsefné 0 70, ifj. Káldi János, Gáncs János, 
Horvát József 0.50—0.50 kgr, özv. Latesz 
Józsefné 200 K-t összesen 67.80 kgr. El
adási ár 70.000 K, befolyt 47.460 K.

Sok hálás köszönet 1

HARANGSZÓ.

Vizkereszt u. 5. vasárnapon.
Ep. Kol. 13.12—17.

És mindent, mit csak cselekesztek szóval 
vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak ne
vében cselekedjétek. De szép dolog volna, 
ha mi, akik keresztyéneknek, Jézus követői
nek valljuk magunkat erre valóban képesek 
volnánk.

Személyi hir. Dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök báró Podmaniczky Pál 
lelkész kíséretében háromhetes finnországi 
útjáról, ahol is a finn testvérek valláser
kölcsi életét tanulmányozta, visszaérkezett 
Budapestre.

Ev nyomdáért. Németh István küiső- 
váthi lakós 10 ezer koronát adományozott 
ev. nyomda (sajtóalap) javára. Adományát 
a dunántúli Luther-Szövetség pénztárába 
utaltuk be. Hálás köszönet.

A vásárosfalui leányegyházban ádvent- 
ban két Ízben volt vallásos estély. A mű
sort szép énekszámok, költemények és sza
bad előadások képezték. A begyült 8000 
korona offertórium a német evangélikusok 
számára küldetett el. A téli hónapokban 
az ifjúság esti összejöveteleket tartott s 
igyekezett idejét hasznosan eltölteni. Jelen
leg Csite Károly: Legényfurfang c. darab
ját tanulja.

A székesfehérvári gyülekezetben jan. 
utolsó vasárnapján a templomátalakitási 
munkálatok megkezdésének egy éves for

dulója alkalmából az abban résztvett férfiak 
számára szeretetvendégség volt, melyen 
Köhler Jenő egyházfelügyelő a gyülekezeti 
összetartozandóság ápolásáról, Hoffer Fe
renc gondnok az építendő uj templom kér
déséről szó'ott. 7V meleg kedélyű együttlét- 
ben Gáncs Aladár lelkész a Harangszó első 
évfolyamában, még 1910-ben megjelent el
beszélését olvasta fel. Majd pedig Lukács 
evang 7 . 20—23 alapján bibliamagyarázat
ban beszélt arról, mily nagy szükségünk 
van arra, hogy látásaink mindenben oda 
igazodjanak a Jézus látásaihoz. — A né
metek segélyére a gyülekezet 113.000 K-t 
küldött, melyből 50.000 korona Akóts Já
nosné ajándéka volt.

Zalaegerszegről Nagy Pál egyháztag 
100 0C0, a lelkész 50.000 K-t közvetlenül 
küldött adományul Bethelbe és Duisburgba.

A mezőlaki leányegyház január 17-én 
zsúfolt hallgatóság előtt harang alapjára 
vallásos estét tartott. A műsor 24 pontból 
állott. Közreműködtek: Horváth Róza, Fe
hér irma, Fejes Dénes, Tüske Irén, Döb- 
rönfey Imre és Ernő, Simon Béla, Fejes 
Mariska, Szakáts Juliska, Józsa Lajos, Mező 
Juliska, Fejes Mihály, Simon Irén, Szabó 
Kálmán, Mesterházy László, Gaál József 
s. lelkész, a gyermek ,és ifjúsági énekkar. 
Offertórium címén befolyt a harangra 102 
ezer korona. — Minden egyes szereplő 
legjobb tudása szerint mutatkozott be. A 
hosszú műsoru estély 1 és háromnegyed 
óráig tartott. Csodálatos hatást ért el a kis 
6 éves Fejes Miska a maga szólóénekeivel, 
akiben művészi tehetség csillant fel. — Az 
énekkari számokat Szalay Miklós, a gyüle
kezet buzgó és lelkiismeretes tanítója taní
totta be.

A pápai evang. leányegylet január 20- 
iki estélye a következő műsorra! folyt le :
1. Irredenta életkép két részben. Alakítot
ták : Szuh Ilonka, Üzente Manci, Köííbaum 
Lenke, Kluge Margit és Irma, Jamnitzky 
Manci, Nagy Nelly, Gubicza Erzsébet, ka
tonák, diákok. Az I. részhez szavalatot 
mondott Scholtz Frici III. g. 0. t. A II. r. 
szólót éneaelt zenekísérettel ifj. Nánik Pál.
2. Kinizsi induló. Játszotta az iparosítják 
zenekara. 3. Prolog Mondta Kayser Erzsi. 
4. Balázs-nótákat énekelt: Fridi Mici. 5. 
Végváry: Memento. Szavalta Tatay Etus.
6. Klasszikus dalokat énekelt: Harsányi J. 
Zongorán kisérte dr. Hermann László. 7. 
A tánc. Magánjelenet 3 képben. Előadta 
Koncz Mária. 8. Szerenád. Játszotta az ipa- 
ros-ifjak zenekara. Az est jövödelme 280 
ezer korona.

Január 27-én a gyülekezeti tanácsterem
ben rendezett estélyének műsorra: 1. Magyar 
nótákat játszottak: Sebestyén T., Huszár I., 
Csonka 1., Vikár I., Pálinkás L. együttese. 
2 Oláh Gábor költeményeiből szavalt: Lá
zár Lajos. 3. Szólót énekelt: Körmendy 
Zsigmond, zongorán kisérte Hütter Anna. 
4. A mogyoró. Vígjáték egy felvonásban. 
Szereplők voltak: özv. Pálne Kovács Iboly
ka. Irén, Margit lányai Prégler Ilonka és 
Mayer, Idus. Kohányi Lajos földbirt. Szi
lágyi Árpád. Snárdy Géza Harsányi József, 
inas X. Y. 5. Zeneszám. Bevétel 120 ezer 
korona.

Vetített képes előadások a Gyámin
tézet szolgálatában. A bobai evang. gyüle
kezetben és annak filiáiban már a múlt 
esztendőben tanulságos tárgyú vetített ké
pes előadások tartattak. A munka ezen 
irányban most is folytatódik; az estélyek 
offertóriumát pedig a Gyámintézetünk Is
tennek tetsző céljaira ajánlottuk fel. A kö
zelmúltban „Jézus élete“ címen mutattunk

be egy szép képsorozatot, melyet különö
sen aktuálissá tettek a karácsony szent 
ünnepei. Két előadás volt. Az egyik kará
csony másodünnepén, a másik újév estéjén. 
Ofíertóriuma 56.511 K

Kemenespálfán január 4-én mutattuk be 
a képeket, ahol a hivek adakozása 7900 K 
volt. Az előadás január 6-án megismétlő
dött a nemeskocsi filiában is, ahol a Gyám- 
intézct javára 20 970 K gyűlt össze. Ha a 
fenti összegből levonjuk a 17.200 K-t kitevő 
összkiadást, meglátszik, hogy a Gyáminté
zet perselye 68 181 koronával gyarapodott 
s emellett anyagilag senki sem lett szegé
nyebb, de lélekben gazdagodhatott. . .  A 
gyülekezet elnöksége elhatározta, hogy ha 
a hivek részéről kellő érdeklődés mutat
kozik, az előadásokat tovább folytatja.

Itt említjük meg, hogy a bobai össz- 
gyülekezet az Egyet. Gyámintézet német 
segély-akciójára a fenti összeggel együtt 
252.643 koronát gyűjtött.

A lovászpatonai gyülekezet jan. 20-án 
szépen sikerült vallásos estélyt rendezett. 
Az ünnepély közénekkel, igeolvasással kez
dődött, Szalay Mihály helybeli lelkésznek 
Tompa Mihály életéről, családi költészeté
ről tartott értékes, a figyelmet mindvégig 
lebilincselő felolvasásával, Nagy Gábor 
jegyzőgyakornok szép szólóénekével folyta
tódott és imával, közénekkel fejeződött be.
— A gyülekezet kebelében működő nőegy
let két szövőszéket szerzett közel 3 millió 
korona értékben és tanfolyarnot rendez a 
szövés elsajátítására saját tagjai körében.
— Az áldozatkészségnek szép tanujelét 
adta a gyülekezet azáltal is, hogy egyes 
tagjai az elmúlt évben alapokra, alapítvá
nyokra 208 ezer koronát, isten házára 174 
ezer K-t és 300 kgr. rozsot ajándékoztak.

A gyóni ev. ifjúság január 26 és 27-én 
adta elő Csite Károlyriak a „Biró leányai“ 
című kedves falusi darabját. Szegedi S., 
Lomén Pál, Kovács Pál, Opoczki Ferenc, 
Zelenák István, Kovács András, Pancsafár 
lius, Kovács Jolán, Valentyik Katus, Kovács 
Karolin, Havasi Maris, Sziráki Katalin, Ka- 
szala Erzsébet közvetlen ügyességgel ad'ák 
elő a darabot, annyira, hogy a két estén 
jelenlevő helybeli és vidéki közönség a 
darab megismétlését kívánta. Az erkölcsi 
siker mellett az anyagi sem volt kisebb, 
úgyannyira, hogy az ifjúság az újonnan át
épített és megnagyobbított templom kóru
sának padjait készítteti el a tiszta jövede
lemből. — Ugyanez az ifjúság a Gyóni G. 
alapot teremtette meg és karácsony estéjén 
5 árvának és 6 szegény családnak juttatott 
karácsonyi ajándékot, azonkívül egy német- 
országi evang. oltár és feszület faragó ev. 
családnak szeretet küldeményt küldetett 
Meklenburgba. Krón Ferenc lelkész tovább 
szervezi e karitatív munkát, amiben segítő
társakra talált a nemes célokért lelkesedő 
ifjúságban. ____

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Anglia. A parlamentben van egy külön 
helyiség, ahol a bibliahivő képviselők 
minden gyűlés előtt közös imára gyülekez
nek össze.

A jezsuiták terjeszkedése Német
országban. A jezsuiták rendje 17.966 tagot 
számlál. Legerősebb a rend ezidőszerint 
Németországban, ahol is a jezsuita rend 
a külföldi jó valutával óriási beruházásokat 
tesz, házakat telkeket vásárol.

Franciaország. A háború előtt 80.000 
ev. és félmillió református élt Franciaor



56 HARANOSZÖ. 1924. február 10

szágban. Az evangélikusok száma 350 ezerre 
emelkedett.

Gusztáv Adolf em lékének gyalázása.
Németországban a „Germania“ című kath. 
lap a lützeni csata évfordulója alkalmával 
szemérmetlen módon gyalázta meg Gusztáv 
Adolf svéd király emlékét.

Chicago. Öt felekezet öt hétre kibérelte 
a legnagyobb színházat és most naponta 
ott hirdetik az Isten igéjét.

Jugoszlávia. Bodóhegyen szép ünnep
ség keretében avatták fel az újonnan be
szerzett harangokat. — A jugoszláv tan- 
feltigyelöség a bodóhegyi ev. iskolánál 
üresedésben levő egyik tanítói állásra róni. 
kath. tanítót nevezett ki. — Siftár Károly 
gyámintézeti elnök meleghangú körlevélben 
fordult a gyülekezetekhez, amelyben felhívta 
őket, hogy a Muraszombatban felállítandó 
Deákotihon céljaira adakozzanak tőlük tel
hetőig.

Ú J D O N S Á G O K .

Büntetés az Istenkárom lókra. Heves
vármegye legutóbbi közgyűlésén elhatározta, 
hogy felirattal fordul az illetékes tényezők
höz, amelyben kéri, hogy az istenkárom
lást vétségnek minősítsék és szigorúan 
büntessék.

Egyik legrégibb m agyar falu. Az or
szág egyik legrégibb községé a mosonme- 
gyei Baráludvar, amely most üli meg fenn
állásának 700 éves jubileumát. Barátudvart 
1217-ben II. Endre király alapította és a 
ciszterci rendi szerzeteseknek adományozta, 
akik a vad vidéket művelés alá vették. A 
barátok később német telepeseket hoztak 
be és már sok évszázadokkal előbb, föld
reform kötelező ereje nélkül, önként osz
tottak ki földeket birtokukból a lakosság 
között.

Meghalt az utolsó bakonyi betyár.
Doma Vendel 83 éves szentgaii juhász, 
valamikor hires betyár volt, Savanyu Józsi 
bandájának hetyke alvezére. Mióta Raday 
zsandárjai véget vetettek a betyár világnak, 
Doma Vendet fokos helyett juhászbotot 
vett a kezébe és a legelő nyájak szelíd 
pásztora lett belőle. Az öreg juhasz Szent- 
gálról Balatonfüredre a rokonaihoz atyafi
látogatóban a rettenetes hidegben a hideg
kúti erdőben eltévedt és megfagyott. — 
Különös szeszélye a sorsnak, hogy ugyan
abban az erdőben érte utol a halál, amely
ben a betyárvilág virágzásában, oly sokat 
tanyázott.

Az oroszországi hadifoglyok haza- 
szállítására a kisgazdapárt akciót kezde
ményezett, mert még mindig több mint öt
ezer magyar katona várja hazaszállítását.

Szőrme farmok. Az Egyesült Államok
ban egyre létesülnek olyan farmok, ame
lyeken rókákat, szkunkszkokat, medvéket, 
oposszumokat, hörcsögöket, mókusokat és 
egyéb állatokat tenyésztenek értékes prém
jük felhasználása céljából. Mostanáig már 
25 államban vannak ilyen farmok vagy 500 
farmer 12—15 ezer fekete rókát tart, me
lyeknek mint tudjuk, a legdrágább és leg
ritkább szőrméjük van. Az állattenyésztés 
ebbe az ágába mintegy 8 millió dollárnyi 
tőke van befektetve.

A világ multévi búzaterm ése. Az 
egybegyült statisztikai adatok szerint, az 
elmúlt évben az egyes államok búzater
mése számokban a Következő volt: Ame

rika 409, Európa 344, Franciaország 79, 
Németország 28, Ausztria 2.4, Magyaror
szág 18, Oláhország 3.07 millió métermázsa. 
Ez összesen 940 millió métermázsa, ami 
az 1922. évi 870 millió mázsa terméssel 
szemben 70 millió métermázsálhyi többletet 
jelent.

Uj idők a legjobb magyar szépirodalmi 
lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc Előfizetési 
ára egy negyedévre 15.000 korona.

A* E n  Ú js á g o m . S z e r k e s z t i  : G a ii l  M ó z e s . A h o g y  
a  g y e r m e k  o lv a s n i  k e z d , v á g y a  a z  E n  Ú js á g o m . A z 
É n  Ú j s á g o m b a n  t a l á l j a  b a r á t j á t  é s  s z ó ra k o z ta tó já t .  
E lő f iz e té s i  á r a  n e g y e d é v re  0000 K . M u ta tv á n y s z á m o t 
i n g y e n  k ü l d  ’a  k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t ,  V I ., A n d rá s -  
s y  u t  16.

M a g y a r  L á n y o k . K é p e s  s z é p i r o d a lm i  la p , f ia ta l 
l e á n y o k  s z á m á r a .  S z e r k e s z t i  T u t s o k  A n n a . C ilik é  
le g ú ja b b  v i s z o n t a g s á g a in  k ív ü l  n e g y e d é v e n k é n t  k é t 
s z é p  I f j ú s á g i  r e g é n y t ,  s o k  e l b e s z é l é s t ,  képet, v e r s e t  
s z ín d a r a b o t  k ö z ö l e  la p . E lő f iz e té s i  á r a  n e g y e d é v re  
S00O K . M u ta tv á n y u z á m o t  in g y e n  k ü ld  a  k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t ,  V I .,  A n d r á s s y  u t  16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
Luther Naptár szerkesztősége Sopron 50 
ezer, Németh Károly Lébénv 50 ezer, Sza- 
lay Mihály lelkész Lpatona 50 ezer, Lelkészi 
hivatal Lpatona 15 ezer, Négy körmöcz- 
bányai volt előfizető 26.100, Szentgotthárd- 
ró l: ifi. Lackner Gyula 20 ezer, Knausz 
József 5 ezer, Garamvölgyi Ferenc csendőr- 
tiszthelyettes 5 ezer, özv. Tóth Sándorné, 
özv. Tóth Cyuiáné 1—1 ezer, Böiecz Ádám 
Farkasfa 5 ezer, Offert. Nagyacsád 5 ezer, 
Pratser Irma Vörösvár 3000 (o. é.) Szeke
res István Lovászpatona, Gyömörei Sándor 
500—500, Pakos Ferencrié Csepreg 2000, 
Zalaistvándról: Hemri Zsigmond 1 ezer, 
Tibola Józsefné 500, Hemri János 2000, 
Szilvás József 400, Bedy József 500, Döglen 
istvánné 490, Sabján Józsefné 1000, Krajvar 
Károlyné 1000, Nagymórichidáról: Kovács 
Mihály, Boros Mihály, Sípos István, Szalai 
Mihály, ifj. Vadas János 500—500, Gyéké
nyesről : Horváth L. lelkész 4380, Beckics 
Ferenc 50, Kiss Sándorné 140, Imre Jánosné 
340, Péter György 220, Berényi György 90, 
Korcsmár Jánosné 640, Korcsmár György 
140, Molnár József Vincefő 1000, Tóth 
Mihály Beled 1 ezer, Vörös Samu tanító 
Nenu'Skolta 500, özv. Jutasy l.-né Szom
bathely 2000, Sándor Elekné Keszthely 
1000, Sándor Endréné Keszthely 2000, 
Kemenesmagasi Kapi Béla alapítvány ka
matai 600 K, Mesterházy Istvánné Keme
nesmagasi 2 ezer, Mórotz Lajos Boba 1000, 
Hanniffel Sándor lelkész Sárszentmiklós 
5 ezer, Pónya Sándor Mosonszentjános 
3000, Offert. Tárnokréti 4697, Kovács Zsig
mond lelkész 5 ezer, Farkas Mariska Beled 
1000, özv. Karsay Imréné Beled, Mayer 
Károlyné Sopron 5—5 ezer, Belevári Ist
vánné Zselickisfalud 1000, dr. Móritz Dénes 
ügyvéd Czelldömölk 4600, Papp Sándor 
Felsőmesteri 500, Bartos János Vulkapor- 
dány 4000, id. Tóth Ferencné Bönyrétalap 
600, Szakács József Bpest 1000, Búzás 
Karolin Bpest 2000, Ferenczy Ida Csepreg, 
báró Radvánszky Albert Bpest 5—5 ezer, 
Balassa Mihályné 2 ezer, Görög Jánosné 
1000, Stubán Józsefné Nemeskocs 500, 
Sümegi József Hegyfalu 350, Varga József 
Felsőság 2000, Engiert Gyula Pápa 3000, 
Lampert Ferencné Rábakecöl 10 ezer, Búza 
János igazgató Bpest 5 ezer, Baronyai 
Lajos Bonyhád 2000, N. N., N. N. Vásáros
falu 1—1 ezer, Geliis testvérek Sopron

8848 koronát, özv. Szente Jánosné Amerika 
2 dollárt.

A németországi inségakcióra befolyt: 
Köhler József Szombathely, Bayer Géza 
Alsóság, Gebauer Irma Szód, özv. Berke 
Gézáné Sárvár 10—10 ezer, Gyurkóné 
Kadarkút 4000, Zsigray Istvánné Pilisvörös- 
vár 1000, özv. Barla Sándorné Csurgó 
4000, Németh Vendel Marczali 10 ezer, 
Nagy Dánesnft Boba 5 ezer, Coriáry István 
Rásó 2 ezer, Wanderer Márton Lkomárom 
6950, Serbán Róza Czegléd 2500 K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R o v . A le x . S zab ó  N e u b r u n s n ic k ,  B ev . A le x . P ü - 

lü s k o y  A lle n to w n . S o k  h á l á s  k ö s z ö n e t .  A  b e i g ó r t  
k ö n y v e t  S z a b ó  n a g y t i s z te le tü  u r n á k  g r a t i s  k ü ld j ü k .  
M ic h a e l  D á n ie l ,  J o h n  V ö r ö s m a r th y ,  I v á n  S z e r s é n  
A llen tow n, K u z m a  J á n o s ,  W e l ln e r  M ih á ly , V a s v á r y  
M ih á ly ,  F e re n c z y  J á n o s n é ,  ö z v .  S z e n te  J á n o s n é ,  
V a r g a  M . S á n d o r ,  K ö rm e n d y  G á b o r ,  C s u th y  Á g o s 
t o n n á ,  T ő r ö k  J á n o s n é ,  M ih á ly ik  M ih á ly ,  B u th y  K á l
m á n  Newbrunswick. S o k - s o k  ü d v ö z le t  a z  ó h a z á b ó l .  
A  j ó  I s to n  á ld ja  m e g  m in d n y á ju k a t .  —  J o r .  A u g u s t  
F a r r  C o lo . L e v e lé t  n a g y  ő r ö m m e l  k é z h e z  v e t tü k  s  
m e le g  s z e r e t e t t e l  ü d v ö z ö l jü k .

F e le lő d  d z e rk e sz t«  6b k i a d ó :  C Z IP O T T  UÉZA 
R x a n fffo lth á rd .

S z e r k e s z t ő tá r s : NEM ETH KÁRO LY . 
K é z ira to k a t  n e m  a d u n k  v i s s z a .

P ályázat.
A budapesti Deáktéri evang. testvér

egyházak képviselőtestülete az általa fenn
tartott elemi iskolánál egyik — nyugdíjazás 
folytán megüresedett — tanítónői állásra 
pályázatot hirdet.

Az állás fizetéskiegészítő államsegéllyel 
van egybekötve, a javadalmazás tehát 
egyenlő az állami tanítókéval. Pályázati 
határidő 1924. márc. 2. Az állást azonnal 
el kell foglalni. Előnyben részesülnek azok, 
kik a német nyelvet szóban és Írásban 
bírják.

A pályázók életkorukat, tanítói képesí
tésüket, eddigi szolgálatukat, családi és 
egészségi állapotukat, a forradalmak alatt 
tanúsított magatartásukat igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket a főtiszt, és 
méltóságos képviselőtestülethez címezve az 
elemi iskola igazgatósága (IV. kér. Sütö-u. 
1.) utján nyújtsák be. 1—2

Budapest, 1924. január 20.
Dr. Németh Ödön s. k. Szusz Lajos s. k.

i s k .  fe lü g y e lő . ig a z g a tó .

Második javított kiadásban jelent meg 
Csite Károlynak a „Tóth Lidi“ című hosz- 
szabb, hazafias irányú, énekes 1 felvonásos 
népszínműve. Ara előadási joggal 3000 ko
rona. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon. Ugyanott megrendelhetők Csité- 
nek „A bíró leányai“, „Legényfü r  fa n g “ és 
a „Piros alma“ című vidám, enekes 3 fel
vonásos népszínművei. Áruk, előadási jog
gal 4800—4009—4000 korona.

P L A C .
Február 4. Zürich: Budapest 0.0205. 

Deviza: Dollár 32.750, Dinár 380, Osztrák 
kor. 0 46-05, Szokol 94P—, Lei 168-—, Frank 
1540, Márka —.—.—. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 12.500, disznóhus 14.400, borjú
hús 18.000, zsir 20.000. — Gabonaárak: 
Búza 160335, rozs 139 500, árpa 159.500, 
zab 142.000, tengeri 144 000, korpa 89.000.

Nyomatott Welitsch Bél* rülam&xemö könyvnyomdájában Szantgotthárdoo.
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Alapította
K A P l  B É L A

lBiO'ben.

Laptulajdonos:
i  D unántúli L n tfte r -S iö v eM g .
ás Országon Luther-Szöret- 

ség hl ratal«1 lapja.

Késiratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdrs (Vasvm.) 
küldendők. 

Blőfisetést elfogad 
minden erang. leikéit 

éa tanító.
M toJolnnik m inden vasárnap

/

M egem lékezzetek a t i  elő ttetek já ró k ró l,  
k ik  n ék tek  szó lták  az Is te n n e k  beszédét.

Biarkatatö-kladóhlraUl :

sz e n t o o t t h Ar d .
Vasvármegye.

1 „HAftlltettZO* 
előfizetést ára: 

negyedévre 8000 korona. 
Megszállt területre 8000 K. 
Lather-Maövetégi tagokéit 

10»/e-oa kedvezmény. 
Amerikába kflldve előfiss 
té li ára egéaa évre 1 dollár. 
Bgyee szám ára 480 korosa.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink 

nsk Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Az igazak fényiének, m int a  nap.
Az emlékezet fel-fellobbanó láng

jánál időről-időre megjelenik a múlt, 
hogy megáldja, megszentelje a je
lent és erőt adjon a küzdelmes 
jövőre. így közelebbről febr. 16-án 
és 18-án is múlt idők emléke csó
kolgatja orcánk.

Február 16-án 1497-ben Német
országban egy gyermek született, 
aki mikor fölnövekedett, nagy böl
csességre tett szert, „Németország 
tanítója“ címmel tisztelték meg. 
Ez a férfiú Melanchton FülöpT, a 
nagy reformátornak, Luther Már
tonnak segítőtársa. Tőle valóban 
nemcsak a németek tanultak, hanem 
a magyarok is és pedig mennyei 
bölcsességet, isteni tudományt s 
tanulhattak volna alázatosságot. 
Mert Melanchton nem bízta el ma
gát, hanem alázatosan meghajolt 
az igazi, a legfőbb Tanító előtt, 
akivel szemben mindnyájan tanít
ványok vagyunk.

Február 18-án 1546-ban pedig 
meghalt dr. Luther Márton, a nagy 
reformátor, kit mint a hit és lelki
ismeret hősét tiszteli a művelt vi
lág ; akinél — Márki Sándor kato
likus történetiró szavai szerint, 
— a világtörténelem fejlettebb, 
hatalmasabb egyéniséget alig, talán 
nem is ismer; akinek nevével el
választhatatlanul össze van forrva 
az újkori civilizáció, aminthogy az 
angol Carlyle meg is állapítja, hogy 
az újkori civilizáció igazán csak 
Lutherrel kezdődik.

Payr Sándor egyetemi tanár, 
kiváló egyháztörténészünk, Luther
rel kapcsolatban egyik közismert 
jeles munkájában pedig ezeket Írja: 
a szabadság és haladás elve mel
lett, midőn a lelkiismeretet Isten 
igéjében tartja megkötve, a józan 
mérsékletnek, a tiszta erkölcsiség-

nek, az állami és társadalmi rendnek 
és békességnek senki oly erős szavú 
apostola nem volt, mint Luther.

És ezt az erős szavú apostolt, 
a világtörténelemnek ezt a legha
talmasabb egyéniségét, Luthert és 
vele a protestantizmust mind bát
rabban és mind hangosabban rágal
mazza újból a fekete destrukció, 
a reakció, amely hogy itt van és már 
teljes erővel dolgozik, ezt csak az 
elmúlt vasárnap is nem kisebb 
ember, mint Magyarország minisz
terelnöke, gróf Bethlen István is 
megállapította Kaposvárott. „Véde
keznünk kell —> monda a miniszter- 
elnök — azokkal szemben, akik 
a demokratikus intézmények léte
sítését nem kívánják, vagy lehe
tetlenné teszik. Ezok egyik oldalon 
a reakció hívei, a másik oldalon, 
akik a szabadsággal visszaélnek.“

Ravasz László püspök szerint is 
„arról van szó, hogy Magyarország 
egy kis délkeleti Spanyolország 
legyen vagy pedig délnyugati 
Oroszország.“

A fekete destrukció, a reakció 
programmpontjába vette úgylátszik 
tehát, Luthernek, Kálvinnak, a 
protestantizmusnak a rágalmazását 
azzal a világos célzattal, hogy a 
nevük még az emlékezetből is ki
töröltessék.

De hát hiába minden!
E világ minden ördöge,
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem kisértene,
Mi rajtunk nincs hatalma.
E világ Ura,
Gyűljön boszura:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.

Az igazak fénylenek mint a nap, 
az ő Atyjoknak országában. Áldott 
emlékezetük nemzetségről nemzet
ségre fennmarad.

Az emberi élet főcélja.
Irta: Gyurátz Ferenc nyug. püspök.

A kételkedők azt m ondják: az 
Istent és annak felemelő, lesújtó 
karját még soha senki sem látta. 
Őt hasztalan keressük, nem talál
juk sehol.

Az Isten lélek, s úgy gyönge, 
testi szemeink előtt hozzájárulhat- 
lan világosság környezi, de a hit 
által megtaláljuk, mert mint az 
apostal mondja: „Ő benne élünk, 
mozgunk és vagyunk“.

A régi Egyptomban, Sais váro
sában volt egy templom, melyről 
azon hir terjedt el, hogy aki en
nek küszöbét átlépi: előtte feltárul 
a legmélyebb titok, meglátja az 
Istent. Egy görög tudós utazó Saisba 
érve sietett felkeresni a templomot, 
de a négy fehér falon kívül nem 
látott semmit. Midőn kijött boszan- 
kodva mondá egy papnak: „Alap
talan a hir, amelyet terjesztetek. 
Ebben a templomban sem látható 
az Isten. Én minden részét meg
vizsgáltam, de sehol sem találtam 
reá.“ Akkor — válaszolt a pap — 
a szívedben sincs az Isten, mert 
különben szentséges jelenlétének 
érzése a szent helyen imát fakasz
tott volna ajkadon a láthatatlan 
hatalomhoz.

Istenhez a hit által közeledhe
tünk. Ettől vezetve megtaláljuk őt 
a templomban, hajlékunkban, a 
szabad természetben is. A hivő 
előtt az ég csillagai, a kelő és nyu
govó nap, a földön a mezők lilioma, 
a magasra emelkedő nap, az ezer
nyi életjelenség mind ő róla be
szélnek, aki teremt, éltet, fentart 
mindeneket.

Egy jószívűségéről ismert elő
kelő francia tudós sok csapástól 
érve, reményeiben csalódva, hité-

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó,
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ben megingott. A kételkedés elfor
dította szívét a vallástól. Visszavo
nultan falusi birtokán csak a tudo
mánynak élt. Egyszer az utcán egy 
gyermek által vezetett vak koldus
sal találkozik. Részvéttel szólítja 
meg, elbeszélget vele. Végül némi 
segélyt nyújtva neki e szavakkal 
búcsúzik tőle: „Ily szép idő reád 
nézve is könnyebbé teszi az élet 
terhét. Neked is jóltevőd a tavaszi 
melengető napsugár“. „Uram — 
szól a vak — én nem ismerem a 
napot, sohasem láttam. Nem tudom 
van-e, vagy nincs. Ha v an : milyen, 
hol jár, kel, mit mivel ? Én csak 
az engemet körülvevő meleget ér
zem.“ E találkozás után a tudós 
magába szállva így elmélkedik: 
Ez a vak sok ezer szerencsétlen 
társaival nem látják a napot, de 
azért hasztalan tagadnák annak 
létezését. A nap tagadásuk dacára 
sem szűnnék meg áldásos munká
ját végezni, mint a világosságnak 
éltető melegnek forrása. így bár, 
az Istent sem láthatjuk, azért mégis 
ő az ^alkotó, fentartó örök hatalom. 
Az Ő gondviselése nyilatkozik meg, 
a természet ölén folyó változások
ban mint az emberiség életében. 
Örülök, megtaláltam az elvesztett 
hitet. Újra tudok imádkozni.

A hitet e drága utravalót a meg
próbáltatások nehéz napjain is meg 
kell őriznünk. Ez midőn Isten sze- 
retetére emlékeztet: tűrni és re
ményleni tanít. Szívemelve mondja 
a vallásosérzésü költő (Tompa) 
„Ki vesztett mindent, mi drága itt,

Árva fiókák.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné.
Olyan gyorsan múlt el az idő, észre se 

vették, hogy a vásáros-nép már oszladozni 
kezdett, az árusok sátraikat göngyölgették, 
áruikat csomagolták, s Veronka még babát 
akart venni a kis leányának. Elkövetkeztek 
hát és indultak ki jobbra, ki balra.

Elgondolkozva ballagott társa mellett 
Pintér János, az pedig dehogy zavarta volna 
meg fölösleges beszéddel, csak ravaszul 
pislantott olykor reá. Mikor a Homálos 
erdőbe értek, megszólalt a János: „Hogyan 
kivirágzottak a hársfák reggel óta. Nem 
érzi — bátyám — milyen fölséges szag 
van itt? “ és mellét kifeszítve, tele tüdővel 
szívta magába a balzsamos tavaszi levegőt.

Mikor hazaérve tüzet rakott és valami 
vacsorát kotyvasztott a gyerekeknek, ked
vetlenül fölsóhajtott: „Asszonymunka az 
ilyesmi, hiába 1 nem férfinek való 1“ és jár- 
tában-keltében csak nem tudta elfelejteni 
azt a mosolygósképü asszonyt. Mennyi fe
hér fog volt a piros szájában! Szegény 
Rózáinak már alig maradt egynéhány, min
den gyerek szoptatása egypár fogába került.

Még egy hétig töprenkedett János, hogy

Ünnepnapon.
Megfakult ma a fekete Bánat;
Béke áradt a ja j tanyán, 
Elhervadtak a sóhajvirágok,
Megölelt ma az Édesanyám.

Megállód ma a Halálnak malma, 
Elült a harc a gondcsatán,
Feltárult egy sír a vágytemetőn, 
Megcsókolt ma az Édesanyám.

Galamb suhant a telkemen át,
Uj fény aránylóit a Nap aranyán, 
Rózsaszín ködbe omlott az Élet, 
Megáldott ma. az Édesanyám.

lfj. Hetvényi Lajos.

hitét ha őrzi, őrzi őt a hit. Míg a 
föld borús, fenn derült az ég. A 
panasz elhal, zeng az ima még. 
Siralmak völgyén, vad kietlenen, 
hol ember nincs már, Isten van 
jelen.“

A hit midőn Istennél mutatja 
célunkat egyszersmind emlékeztet, 
hogy az Isten igazságos. Örök vég
zéséből az igazságot minden harc, 
szenvedés után is végül győzelem 
koronázza. A gonoszság nyomán 
pedig a bűnhődés jár s bár sánta 
lábon halad, előbb, utóbb eléri az 
Isten parancsa felett tipró bűnöst.

Ha Istenhez — kitől jön minden 
jó adomány — akarsz közeledni, 
légy igaz ember, kövesd az igaz
ságot jó- és balsorsodban. Tudj 
érette — ha kell éhezni, fázni,

jó is lesz-e hát amit cselekedni készül, de 
csodálatosképen úgy eltűnt minden kétel
kedése, mint a nyári harmat mikor fölszip
pantja a napsugár. Akkor aztán beállított 
Hajdú Gáborhoz, és némi kertelés után 
csak előhozakodott ám :

Látom már, hogy nem maradhatok így 
egymagámban a gyerekek mián. Eljönne-e 
velem, bátyám, háztájnézőbe a pásztorfői 
menyecskéhez?*

„Miért ne mennék, öcsém, mindig jó
akaród voltam. Talán vasárnap menjünk, 
akkor ád az uraság lovakat is. Úgyis eleget 
rovom gyalog az országutakat.“

Úgy is lett. Épen könyörgésre haran
goztak vasárnap délután, mikor bekanya
rodtak özvegy Fintáné udvarára. Kék ün
neplő-ruhájában, kis barna bajusza szépen 
megkefélve, bizony legényszámba is elme
hetett volna Pintér János, de nem is pa
naszkodhatott, hogy ne látták volna szíve
sen násznagyostul együtt. Egyáltalán nem 
tette ki a szűrüket Veronka, sőt betessé
kelte őket a szobába, ahol már terített asz
tal várt rájuk. Persze, híradással voltak 
előre jövetelükről.

Az volt ám csak a szép szoba, épen a 
fényuras asszonyához illő. Az ablak csupa 
muskátli, rezeda meg sárga-viola, s csipkés 
függöny előtte, piros pántlikával félrekötve,

szenvedni, de piacra ne hord, szeny- 
nyes nyereségért el ne áruld soha, 
mert Isten ellen lázadással elvesz
tenéd lelki nyugalmadat s a késő 
bánat kínzó tüzét gyújtanád fel 
kebledben.

De mint a napsugárban a fény 
a meleggel egyesül: úgy kell az 
erkölcsi életben is az embernek 
az igazsággal a szeretetet egyesí
tenie. A szeretetben mutatja magán 
a halandó legvilágosabban az Is
tennek képét aki szeretet.

Szeretet nélkül minden kincs, 
hatalom, tudomány is csak olyan, 
mint a téli nap, mely fénylik, de 
nem melegít, nem éltet. Az ember
nek erkölcsi értéke csak annyit 
nyom az igazság mérlegén, ameny- 
nyit a szeretet eszméjéből meg
valósítani képes jószívűségével.

Hitünk azt mondja, hogy min
den ember a mennyei Atyának 
gyermeke, azért1 erkölcsi köteles
ségünk, hogy rang, osztály, nyelv, 
vallás különbség nélkül mindenki
ben elismerjük, tiszteljük a testvért. 
Ne zárjuk el ajtónkat, keblünket 
a szerencsétlen előtt, ne irigyeljük 
a jobb sorsban levőnek boldogsá
gát. A szeretet kizárja a telhetet
len önzést, az irigységet, osztály
harcot és a felekezeti gyűlölködést. 
Arra buzdít, hogy testvéri egyet
értéssel munkálkodjunk a közbol
dogulás előmozdításán, közlelkese
déssel sorakozzunk közös jóltevőnk- 
n ek : a hazának védelmére s áldo
zatkészséggel egyengessük szebb 
jövőjének útját.

A sublóton is himes terítő, arra cifra por- 
cellán-csészék kirakva egész regement, 
hogy az üveges-tótnál sincs több, meg fé
nyes rézgyertyatartók a középen üvegpo
hárban, egy gyönyörű papirosbokréta kék 
meg zöld rózsákból.

Veronka pedig ki nem fogyott a nyájas 
magakelletésből s végképen megvette a Já
nos szívét. Még egy kicsit beszélgettek, 
megnézték az istállóban a Riskát, meg az 
ólat, hol egy szép ártány röfögött, a Verőn 
kis leányával is peroláztak akit alig lehe
tett a sarokból előcsalogatni. Végre elér
kezettnek látta Hajdú Gábor az időt, hogy 
engedjen a János ismételt titkos nógatásá
nak s ünnepélyesen megkérdezte özvegy 
Fintánétól: feleségül menne-e ehez a be
csületes özvegy-emberhez ?

A parádé kedvéért egy kicsit kérette 
magát, de azután csak beleegyezett a Ve
ronka, mivelhogy — azt mondja — igen 
sajnálja azokat a szegény kis elhagyatott 
gyerekeket és Jánost is szívelheti. Meg az
tán — nagyon bajos is özvegysorban ma
radni, hacsak nem olyan vén és csúf valaki 
mint az ördög öreganyja. Ha az ispán úr 
egy tréfás szót mond, vagy az őrsvezető 
bejön egy ital vizet kérni, már a falu szá
jára kerül és kigyót-békát kiáltanak reá.

így történt, hogy Pintér János mint vő-
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A halálos óra.*)
A viltenbergi templomi szószékre 

Luther 1546 ián. 17 én lépett utoljára 
s ekkor az Ördög, a pápa, a botor 
ész és a szakrameutáriusok ellen 
mennvdörgött.

Ekkor jött a mansfeldi grófok újabb 
meghívása s — most már Eislébenfce. 
Hívták, hát ment újra három fiával 
és Rutfeld nevű nevelőjével. Halléban 
Justus is újra csatlakozott hozzá.

Az utazás sok bajjal járt. Halléban 
három napig kellett időzniük a nagy 
árvíz miatt, de ezt fel sem vette, sót 
tréfával ütötte el.

Végre a mansfeldi halárba értek. 
Ott Luther leszállt a kocsiról s jó 
soká gyalogolt. Felhevtilt s a kocsira 
felülve, meghtitötte magát. Mire Eis« 
lébenbe értek, már érezte, hogy baj, 
van. De most is tréfára vette a dol
got. Mikor borogatni kezdték, azt 
mondta környezetének: »Az Ördög 
mesterkedik velem ; így tesz vala
hányszor nagy dologba fogok«.

Jobban lett — s tárgyaltak, de 
bizony nem sokra mentek, ami igen 
boszantotta. Set már be akart fogatni, 
hogy otthagyja grófjait. Egyszer aziáa 
mégis megegyeztek — egy-két pont 
kivételével. Ezeknek elintézését azon
ban már másokra bízta, ó  pedig hol 
prédikált, hol kedélyes társaságba 
keveredve szórakozott.

Utoljára febr. 14-én prédikált Máté 
11. 25-ről. Ugyanakkor meg is gyónt

*) Dr. Masznyik Endre „Luther népies 
életrajza“ című művéből.

s az Úrvacsora felvétele után két 
lelkészt ordinált. \

Végre febr. 17-én teljes lett a 
grófok között az egyezség. Luther is 
aláírta azt, aztán ledőlt a bőrkanapéra 
szobájában, majd fel s alá járkált, s 
az ablaknál imádkozott. Este még 
levánszorgott az ebédlő-terembe, de 
már szobájába visszatérve nyomást 
érzett a melléken és igen rosszul 
lett; — lefeküdt és egy óra hosszat 
nyugodtan aludt is. Aztán felkelt s 
fel-alá jártában így szólott: »Atyám, 
a te kezedbe ajánlom telkemet. Te 
tartottál meg engem igazság Istene!«
S újabb nyomást érezve mellében, 
nyugovóra tért

Hiába dörzsölték, orvosolták, igen 
nagyon gyötrődött már. »Végem van
— mondá — Eislébenben maradok 
én.« S kezdett a verejték kiveródni 
rajta. »Ez a halál hideg verejtéke«
— mondá. Erre imádkozni kezdett. 
»Uram, Jézus, vedd magadhoz az én 
lelkemet.« Majd háromszor elmond
ván Ján. 3. 16-ot s a 31 Zsol. 6-ik 
versét, elcsendesült. Rázták, dörzsölték, 
szólították, de nem felelt semmit. Ek
kor Jónás és Cólius odaléptek hozzá és 
fennhangon kérdezték tő le: »Tiszte
lendő atya, kész-e megmaradni állha
tatosan a Krisztus és azon tanok mellett, 
amiket hirdetett ?« Luther hallhatóan 
felelt: »Igen«. Aztán jobboldalára 
fordulva, elaludt, míg egyszerre csak 
úgy egy óra múlva halálos sápadtság 
borítá el arcát, teste hülni kezdett s 
szelíden sóhajtva, minden testi gyöt
rődés s kía nélkül örökre elaludt.

Ez történt 1546 febr. 18 án csü-

r  A hit a tökéletesedésben mutatja 
az ember éles rendeltetését. Isten 
országát állítja elénk végcélul. Mi
dőn így egy eszményi világgal 
tartja kapcsolatban a lelket: egy
szersmind éleszti az ideálizmust, 
mely mindig nemesítőleg hat az 
életre. Bárha nem látjuk is az Is
tent: szívünk érzi jelenlétét s a hit 
által ő benne találjuk paizsát az 
életharcon. így fohászkodunk a 
költővel: listen, kit a bölcs láng
esze fel nem ér, csak titkon érző 
keble óhajtva sejt, léted világít 
mint az égő nap, de szemünk bele 
nem tekinthet.“

Hogyha szólok egy nép ellen és 
ország ellen, hogy kigyomlálom, meg
rontom és elvesztem; de megtér az 
a nép az ö gonoszságából, amely el
len szólottám; én is megbánom a 
gonoszt, amelyet rajta véghez vinni 
gondoltam.

És hogyha szólok a nép felöl és 
ország felöl, hogy felépítem, beülte
tem, de a gonoszt cselekszi előttem 
és nem hallgat az én szómra; akkor 
megbánom a jót, amellyel vele jót 
tenni akartam.

Ám az én népem elfeledkezett ró
lam, a hiábavalónak üldözik; elcsá
bították őket az ő Etáikról, az ősrégi 
nyomról, hogy ösvényeken, járatlan 
utón járjanak, hogy pusztasággá te
gyem földjükéi, örökös csúfsággá, 
hogy aki átmegy rajta, elálmélkodjék 
és fejét csóválja.

Jeremiás 18, 7—17.

legény került vissza a falujába és megbiz- 
taita a gyerekeit: „No kis cselédeim, most 
már nem sokáig lesztek árvák!“

Körülményeikhez, meg özvegyi állapo
tukhoz mérten nem illett volna, hogy Sári- 
toppos lagzit csapjanak, azért hat szép 
csöndben megesküdtek, nem is volt más 
vendég a két násznagyon kívül, s mintha 
magát a szerencsét vinné, oly boldogan 
vitte haza Pintér János az uj asszonyát, 
meg a mostoha leányát. Veronka sorra 
csókolta a kis gyerekeket, szivemnek, tubi- 
cámnak nevezte őket és meghagyta nekik, 
hogy édesanyámnak szólítsák. De ezek csak 
nem tudtak hozzászokni és felrehuzódtak 
el tőle.

Másnap aztán hosszú-szekérbe fogott 
János és elhozta Pásztorfőről a felesége 
holmiját, mivel — majd el is feledem mon
dani — még a mátkaság ideje alatt kide
rült, hogy a ház Veronka nevén áll ugyan, 
de annyira túl volt terhelve adósággal, hogy 
jobb volt eladni, mint a drága interest to
vább fizetni. A tehenet a kocsmáros haj
tatta el régi tartozások fejében, a süldő 
ára meg épen elég lett, hogy kikerüljön 
özv. Finta Sándorné heve a boltos köny
véből. Hajdú Gábor, mivelhogy ő volt a 
közbenjáró, restelte is nagyon a dolgok 
ilyetén alakulását, de János akkor már nem

bánt semmit, csak a kívánatos asszony járt 
az eszében. „Legalább nem vethetünk sem
mit egymás szemére. Két szegény, egy pár!“

Veronka azután berendezte uj otthonát 
egészen a maga Ízlése szerint. Itt is föl
virágozta, függönyözte az ablakokat, ki
rakta, fölaggatta temérdek csecsebecséjét. 
Sok vasalt szoknyája nem fért a szekrénybe, 
egynéhány a gerendába vert szegeken vi
rított. (Szegény Rózáinak mindene elfért 
egy tulipános ládában, s a gerendán ka
lácsba-csavart kender lógott.) Az ágyát is 
fölállította, csipkével szegett térítővel fö- 
dötten, s mert nem volt nagyon térés a 
szoba kisült, hogy a gyerekeknek ittben 
már nem is került fekvőhelyük.

Sebaj! A nyár jön úgyis, nem fáznak 
meg. A konyha mellett volt egy kis be
nyíló, Rózái krumplit, répát, miegyebet tar
tott benne, egy kicsi ablaka is volt a tor
nácra néző, azt Veronka kitakarította és 
oda tett be két ágyat a mostoha gyere
kei számára. Azok eleinte féltek benne és 
sírva bújtak pssze a sötétben, de aztán 
megszokták* Őszre és télre kelve pedig 
— mert bizony akkor is csak az maradt 
az ő éjjeli szállásuk — nagyon fáztak, de 
panaszkodni nem mertek.

Mert a mostohájuk — aki olyan mézes- 
mázosan szólt hozzájuk az apjuk jelenlé

tében, ha magára maradt velük, ugyan rö
vid-pórázra fogta őket. Úgy tett épen, mint 
ahogy a mese szól a gonosz mostoháról. 
Csak a saját selypítő, szöszke leányát sze
rette, annak jutott minden jó szó, minden 
jó falat. Én Istenem, miért is nem tud 
annyi szeretet és jóság lakozni egy asszo- 
nyi szívben, hogy a más gyerekével is úgy 
tudna bánni, mint a magáéval?!

Milyen tisztességtudó, engedelmes gye
rekek voltak ezek az anyjuk életében, s 
milyen veszett hirüket költötte csakhamar 
a mostohájuk! A Ferike elcsatangol a fa
luba, zsineggel kell megkötni az asztal lá
bához, hogy otthon maradjon, a két na
gyobbnak csak a játékon van az eszük, 
még fát, vizet se akarnak a konyhára be
hordani és olyan irigyek az ő Esztikéjére, 
hogy még a kis nyulukat se akarták neki 
adni. A Bözsike meg épen dologkerülő. 
Úgy kell kihúzni hajnalban az ágyból, hogy 
az állatokat ellássa, minekelötte iskolába 
menne.

A szomszédok ugyan sajnálták a vézna 
kis leányt, mikor napkeltével már a kutnál 
vágta a répát, mosta a krumplit, s fejcsó
válva mondogatták: No, a Pintér János 
ugyan bevásárólt a második házasságával!

Maga a János sokáig nem vette észre 
ami körülötte történik, ö t vidám szóval
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törtökön reggel 2 és 3 óra kOzOtt.
Halálának hire mint a villám ter

jedt el s a legmélyebb gyászba borí
totta az egész evangélikus világot.

Vittenbergben a templomi szószék 
alatt helyezték örök nyugovóhelyére. 
A halotti beszédet német nyelven 
Bugenhagen, latin nyelven Melanchton 
tartotta Emlékét a vártemplomban 
egy érctábla, szerte a világon az 
emlékszobrok soka őrzi és hirdeti 

Örök emléket azonban ö maga 
emelt magának, mert amíg és ahol az 
evangéliomot hirdetik, hirdetni fogják 
az ó emlékezetét is.

Hirdetjük s hirdessük és áldjuk 
mi magyar evangélikusok is mind
örökké. Amen.

A hős honvéd.
Hófehér, nagy kórteremben — 
Fekszik a hős nehéz sebben. 
Bajtársai körülállják:
Lelkét féltik, azt vigyázzák.
Trombita szól valamerre,
Behallik a kórterembe.
És a fé lho lt, amint hallja, 
Tisztelgésre hajlik karja:
,  Százados úr, vitéz uram, 
Jelentkezem, berukkoltam! 
Felkeresem a csapatom —
Nincs már nekem semmi bajom /*
Most van a nap áldozóban, 
Trombitaszó elhalóban:
Fehér ágyán a holt vitéz — 
Tisztelegve előre néz.

bocsátották el hazulról, s csókos ölelésre 
várták, amitől egészen elkáprázott a szeme, 
mikor pedig lassacskán mégis észbekapott, 
akkorra az asszony már egészen magához 
ragadta az uralmat, szépszerével a bajon 
segíteni már nem lehetett.

Békeszerető, csöndes ember volt a Já
nos, ezért csak szelíd szóval próbálta kérlel- 
getni az asszonyt, hogy lenne jobb szívvel 
árva gyermekeihez, de ebből mindig heted
hétországra szóló csetepaté kerekedett és 
ajtókat csapkodva, edényeket vagdalva 
adott kifejezést Veronka azon meggyőző
désének, hogy annak is elvette ám az Isten 
az eszét, aki egy négygyerekes özvegyem
berhez kötötte az életét.

Mint a struc-madár homokba dugja a 
fejét, hogy ne lássa a közelgő veszedelmet, 
Pintér János is amennyire csak lehetett, 
kerülte a házatáját. Hát még mikor neszét 
vette, hogy a csendörőrsvezetö — akárcsak 
Pásztorfőn — itt is betér Veronkához egy- 
egy ital vízre. Ezt épenséggel nem vette 
be a természete.

Úgy érezte, hogy elhibázta az életét s 
keserves lelkifurdalással bűnhődött amiért 
egy föllobbanó szenvedélynek meggondo
latlanul odaáldozta gyermekei jóvoítát.

Mittévö legyen? Elváljon a szívtelen, 
léha asszonytól? Sok pénzbe, sok utánjá

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Miért nem olvasod a bibliát ?

Febr. 18. Zsoltár 1. Mit gondolsz, me
lyik a Harangszó Iegolvasatlanabb rubri
kája ? Azt hiszem, azon könnyen meg
egyezhetünk, hogy a mienk a legolvasat- 
lanabb, a vélemények csak azon oszlaná
nak meg, hogy miért épen a mienk — ! 
Talán azért, mert ennek vehető legkeve
sebb haszna, vagy azért, mert ezt nem le
het csak úgy futtában, uzsonnázás közben 
elolvasni. Az örökkévalóság majd megmu
tatja, hogy mely rubrikának volt a legtöbb 
haszna s az első zsoltár már is sejtet va
lamit azokról, akik világért sem hagynák 
olvasatlan a világiasat, de már unalomból 
sem olvashatnak ilyen bibliásat.

Febr. 19. V. Mózes 6 .6 —12. Talán azért 
nem olvasod a bibliát, mert annak ideje 
már lejárt: múltja lehet nagy, de jövője 
nincs. Óh, tudod-e, hogy a biblia ma a 
földkerekség legolvasottabb könyve, s nem 
olvasatlanabbá, hanem napról-napra olva- 
sottabbá válik. A múlt században tizannyi 
nyelvre fordították le, mint előtte tizen- 
nyolcszázéven és a mindennapos biblia
olvasók száma nagyobbat nőt a huszadik 
században, mint amekkora* volt a tizen
kilencedikben.

Febr. 20. Nehemiás 8 .1—2. Talán nin
csen neked, azért nem olvasod a bibliát? 
Ugyan, csak nem élünk a középkorban, 
amikor hat pár ökör ára kellett egy bibliá
hoz? Tudod, mit írt Luther abban a vers
ben, melynek eleje sokáig itt állott a bib
lia-olvasás élén ? Azt, hogy az utolsó ga
rasod se sajnáld a bibliára. Ne mondd 
azt, hogy neked elég, ha a gyülekezetben 
hallod, ne mondd, hogy elég az imádságos 
könyved, mert úgy még nem tudod, mi a 
biblia!

Febr. 21. V. Mózes II.se—32. Talán 
azért nem olvasod a bibliát, mert hallot
tad, hogy valaki itt és itt megbolondult 
tőle. Sajnos, hogy ezt is szóba kell hozni, 
de még egyházi vezető embereknél is talál
juk azt a meggyőződést, hogy a biblia nem 
a nép keze be való. Hát ha úgy van, akkor

rásba kerül az ilyesmi, meg elég elszánt
sága se volt hozzá. Hat csak hordozta to
vább élete igáját, míg barna haja őszülni 
kezdett, s idönap előtt ráncok barázdálták 
homlokát.

így telt-múlt egy pár esztendő, mialatt 
Veronka nem változott se kackiás külse
jében, se erkölcseiben, állandó botránko- 
zásul szolgálva a falu népének. Szókimondó 
asszonyok nem is titkolták felőle táplált 
véleményüket. Ezt megunta, ráveite az urat, 
hogy egy kétnapi járóföldre eső urodalom- 
ban vállalt szolgálatot, ahol még talán 
lenne becsületük.

Legjobban Hajdú Gábor örült ennek, 
mert legalább nem lesz szeme előtt állandó 
szemrehányásképen ez a földúlt családi 
élet. Mert hát — mentségére legyen mond
va az öregnek — ő jóhiszemüleg vállalta a 
házasságközvetitést, mikor a menyecske a 
meghalt ura báránybőr bekecsét igerte neki 
ennek fejeben. Őt is megtévesztette bizony, 
az asszony szépsége és álnoksága.* **

Pintér János is reménykedett titkon, 
hogy az uj környezet majd kedvező válto
zást hoz életükbe, ámde sajna’ a régiben 
maradt minden. Az őrsvezető ugyan el
maradt, de most meg a kasznár urfira vál
lalt takarítást Veronka, és sokkal nagyobb

annál nagyobb a baj, mely ép a biblia el
hanyagolása folytán állt elő. Jaj, ha az em
berek nem bírják a napfényt, de lehet-e 
azért a napfényt hűvösre tenni! Ki tagadja, 
hogy a bibliából nemcsak áldást, átkot is 
Iphet olvasni; — de ennek nem a biblia, 
hanem a különcködő, nagyzási hóbortban 
szenvedő, bűnös szív az oka.

Febr. 22. V. Mózes 17 . is—20. Óh hogy
ha minden bibliához mellékelni lehetne egy 
arcképcsarnokot azokról, akik olvasásának 
igazi áldásait vették. Hány nagy ember ké
pét láthatnánk ott, hány ma á'dástszóró 
intézmény titkát, hány virágzó család meg
indítását, hű szolgálatok elrejtett forrását. 
Itt igaz királyok, ott mosolygó türelmü be
tegek, amott egy millióknak világító élet, 
emitt egy szemétdombon tisztán maradt 
lélek. És még mennyien, de minden királyi 
életek s beborítanák új sejtelmekkel még 
annak szívét is, akinek eddig csak elijesztő 
arcokat fűztek a bibliához.

Febr. 23 Csel. 8.27—35. Talán a szé
gyen tart vissza attól, hogy te is olvasod 
a bibliát? Nézd, itt van egy hatalmas pénz
ügyminiszter, aki nem dugja el szégyenében 
a bibliáját, mikor rajt lepik. Vagy azt szé
gyenled, hogy nem tudsz jobban életet 
meríteni belőle? A nagy értelmű államférfiu 
nem szégyelte azt, hogy egy nála névtele-' 
nebb, de a biblia-életben jártasabb ember 
vezesse őt benne. Ez az útmutató is lásd, 
ezért van írva nálad talán sokkal névtele
nebbtől ; — de azért fogadd e l : nehogy 
csupán valamely szégyen miatt kelljen el
esned a biblia áldásaitól.

Febr. 24. Csel. 17.10—u. Szereted egy
házadat, akarod, hogy kiállja az idők nagy 
próbáját, jó evangélikusnak tartod magad, 
— miért nem olvasod akkor a bibliát? A 
magyar keresztyénségnek egyik legbiblia- 
sabb, látó szemű őre, tudod-e mit mondott 
a múlt év tavaszán? Az az egyház fogja 
kibirni a próbát, az a gyülekezet lesz a 
legerősebb, melynek legtöbb biblia-olvasója 
van.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.
gondja volt erre, mint a mostoha gyerekeire 
együttvéve.

Meg is látszott. Szurtos, szakadozott 
ruháju kis csavargók váltak a fiukból, gyü- 
mölcs'opó, ürgeöntő, madárfészek pusztító 
kis betyárok, akik ha nagykésőn hazave
tődtek, a veréstől való féltükben úgy ha
zudtak mint a parancsolat. Legrosszabbul 
a Böske járt. Ő, mikor napszámba nem 
ment, mindig ott volt a rosszindulatú mos
tohája kezeügyében. Szép szőke haját, me
lyet annyi szeretettel fésülgetett valamikor 
az édes anyja, hej! de sokszor megtépáz
ták ! Már egy éve, hogy kimaradt az isko
lából, de nem nézte volna senki 13 éves
nek. O.yan volt, mint az árnyékba ültetett 
csenevész palánta, mert nem érte soha az 
anyai szeretet áldott napfénye.

Azt mondjatok úgy-e, hogy pipogya, 
gyöngejeliemu ember volt a Janos, hogy 
nem kelt erélyesen a partjukra a gyerekei
nek, s fűben-fában nem kereste családi 
bajainak orvoslását. Ne vessünk reá azért 
követ! Nem egyforma agyagból vagyunk 
alkotva. Az acél visszavágja az ütést, de a 
vas ellapul alatta. Még a bibliabeli Sám
sont is letudta nj ügözni egy szép cseiszövö 
asszony, az pedig a filiszteusok hires ve
zére volt, Pintér János meg csak egy sze
gény, tudatlan cselédember. (Folytatjuk.)
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KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről

Köztudomású dolog, hogy a bol 
seviki Oroszországban a hivatalos 

cbatalom hadat üzent az Istennek. 
/Mindent elkövet, hogy az embereket 

az Isten tiszteletétől, imádásától el- 
v vonja. E cél szolgálatában áll mindé- 
nnekelőtt a mozi és a színház, aholis 
1 Istent káromló dolgokkal mulattatják 
a tömeget. Többek közt Oroszország 
egyik népbiztosa, Lunacsaarszky is 
a cél szolgálatában >A tiszta Isten« 
címmel egy színdarabot irt. Hogy a 
színdarab mily istenkáromló lehet, 
mutatja, hogy egy színész sem vállalta 
ebben a szerepet. Mioek követkéz- 

: ményekép elcsapták az igazgatót és 
i a színészeket és műkedvelőkkel gon

dolták a darabot előadhatni. De mi 
í történt? A főszereplő Teskoffot mind- 
I járt az első próbán guta ütötte, he

lyébe más színész került. Ennek pró- 
í báján lüz támadt a színpadon és egy 

Maljutin nevű műkedvelő bentégett 
J s hamarosan a díezletíestó műhelyben 

egy lezuhanó gerenda agyonütött két 
* munkást. Erre már mindannyian meg

ijedtek és abbahagyták a játékot.

A jelenkor nyomorúsága, vérözöne, 
pusztulásai mind azt a nagy célt 
szolgálják, mely felé halad az embe
riség: minél nagyobb és nagyobb 

i tömegeket részesíteni az egyenlő fel- 
i tételek alatti egyenlő boldogulásban. 

Az élet szépségeit, boldogságát minél 
nagyobb tömegekre kiterjeszteni. Ez 

• a krisztusi demokrácia útja, mely 
végigvezet az emberiség nagy, nagy 
tragédiáján a jelen korig.

Dr. Sebess Dénes nyug. államtitkár.

Köszönet és kérelem a 
Luther-Naptár ügyében.

Amidőn az 1924 ik évi Luther 
Naptár pénzügyi oldalát sikerült ren
dezni a Soproni Hitelbank részéről 

i pusztán a »Luther Naptár« sikerébe 
vetett bizalomra, mint zálogra köl- 

i csönzött milliók s azok kamatainak 
I kifizetése által, kötelességemnek érzem,
I hogy nyilvánosan köszönetét mondjak 
! mindazoknak, akik a Luther-Naptár 
i célját, misszióját megértették s külön

böző módokon lelkesen felkarolták,
! megkedvelték és tántoríthatlan híveivé 
i lettek. Hálám annál mélyebb, mert 
i ez a támogató szeretet megmentett 
> Attól, hogy hitemért, bizalmamért

megszégyenüljek és az ügy szeretető 
és öröme által felvert merészségem 
egyenesen lehetetlenné tegyen. Nyil
vános köszönet és hála a Soproni 
Hitelbank igazgatóságának is azért, 
hogy bízott az én bizalmamban.

Hitemnek, bizalmamnak ez a meg
erősítése meg is érlelte bennem már 
azt az elhatározást, hogy — ha Isten 
éltet és erőt ad — az 1925 ik évi 
Luther Naptár meglepetésszerü javi 
tással, újítással és gazdagítással egy 
ívvel még bővebb terjedelemben fog 
megjelenni anélkül, hogy az ára más, 
hasonló célú és jellegű naptárokénál 
magasabb lenne.

Az 1925 ik évi Luther Naptár ki
adása, fejlesztése s emellett még a 
a kitűzött jótékonysági cél szolgálata 
is azonban attól függ, ha teljes mér
tékben beválik a túlzottan kedvezmé
nyes és a vevőkre előnyös eljárással 
kapcsolatos optimisztikus számítás, 
amelyen az 1924-ik évi Luther-Naptár 
kiadása felépült. Ez a feltétel pedig 
az, hogy az 1924-ik évi Luther-Nap
tárnak már visszaküldött és még az 
egyes bizományosoknál eladatlanul 
levő példányai értékesíttessenek az 
utolsóig. A dolog u. i. úgy áll, hogy 
a Soproni Hitelbank elismerésreméltó 
előzékenységgel és további bizalom
mal hajlandó az 1925 iki évfolyam 
kiadásához is segítségül jönni az 
előző évihez képest a viszonyokhoz 
mérten, még több millióval, de annyit 
hosszabb lejárattal már magas ka
matra sem adhat, amennyire az 1925 
évi Luther Naptár kiadásához szükség 
lesz Ezt a hiányt még az 1924 ik 
évi Luther-Naptár megmaradt példá 
nyainak árából kell előteremteni, mert 
sem a papírgyár, sem a könyvnyomda- 
cég arra az időre, míg majd az 1925 ik 
évi Naptárak ára befolyik, nem vár
hat. A Luther Naptárnak pedig útjá
ban — sok értékes hang felcsendtilése 
szerint — tnegállani nem szabad, sőt 
megizmosodva, mindentől függetle
nítve és egyedül csak Isten Igéjétől 
függővé téve most kell igazán bele 
mennie a nagy küzdelembe az új 
magyarságért s általában az ember 
meg^ulásáért!

Itt jön most már a hála és köszö
net melle a i eddigiekért, a kérelem 
a jövendőért. Nem kérek semmi mást, 
csak abban való segítést, hogy az 
1924-ik évi Luther-Naptár megma
radt példányai értékesíthetők legyenek. 
Kérelmem első sorban azokhoz szól, 
akiknek módjukban van a helyzet 
feltárásával felrázni a lelkeket s egy- 
egy gazdát találni még az 1924-ik 
évi Luther-Naptárnak. A nagy ügy

érdekében kérelmem szól az egyes 
nagyérdemű gyülekezetekhez, nőegy
letekhez, az evang. sajtóügy támo
gatására hivatott belmissziói jellegű 
egyesületekhez is pusztán abban a 
formában, hogy az 1924. évi Luther- 
Naptárnak visszaküldött s az egyes 
gyülekezetekben még el nem adott 
példányaiból bizonyos számú példányt 
szíveskedjenek megrendelni jutalom
könyvek gyanánt érdemesebb tanulók, 
különösen pedig a szórványok szegé
nyei számára'. Ezt az óhajt tán egyes 
lelkes módosabb magánosok is meg
hallják.

Az 1924 ik évi Luther Naptár ára 
a könyvkereskedői szorzószám jelen
tékeny emelkedése mellett is csak 
4000 kor. marad legalább tiz példány 
megrendelése esetén 10°lo kedvez
ménnyel, az említett testületek leg
alább ötven példány megvételénél 
20°!o, száz példányénál pedig 25°/0 
kedvezményben részesülnek ugyan
csak 4000 kor. alapár mellett. A pos
tai szállítás költsége minden esetben 
a kiadóhivatalt terheli. Amennyiben 
a megrendelés több lenne, amit már 
igazán nem merek remélni — , mint 
ahány 1924-ik évi Luther Naptárral 
szolgálhatunk, a beküldött összeget 
elkönyveljük és majd annyi 1925-ik 
évi Luther-Naptárt fogunk az illető 
megrendelő címére küldeni, amennyi 
legalább 10 példány rendelése esetén 
10% kedvezmény számításával az 
1925 iki évfolyam árához képest jár.

Azzal a meggyőződéssel teszem 
közzé e sorokat, hogy nagyon is 
korlátolt határu kérésem nem talál 
süket fülekre és bizalmamban az 
1925 évi Luiher-Naptár kiadására 
és sikerére vonatkozóan nem fogok 
csalatkozni, mert tudom, vannak, 
akiket temetőben járva száraz csontok 
között emészt ugyan a bú, de akik 
hisznek a feltámadásban s dolgoznak 
és áldoznak érte!

Testvéries köszöntéssel:
Sopron, 1924. febr. 5.

Hetvényi Lajos
a , Luther-Naptár * 

szerkesztője.

I R O D A L O M .

Szuchovszky Gy.: Kilényi Jo- 
lánka emlékezete és Emléksorok 
Algőver Andor 25 éves lelkészt* 
jubileumára. Előbbi kis művet a 
budapesti evang. leányegylet, utóbbit 
a jubiláns tanítványai adták ki. A 2. 
mű ára 1000 korona és a szerzőnél 
Budapesten, IV., Deák-tér 4. sz. a.
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kapható. Előbbiben a korán elhunyt 
virágszállban a mély vallásosság, a 
komoly élet- és világfelfogás s a 
Krisztusért való áldozatos készség 
erénye van gyönyörű színekkel meg
rajzolva. Előszót a fénykép alá maga 
Raffay püspök fit. A zárószóban 
Marszkné Rainer Paula emlékezik 
meg róla szeretetteljesen. Utóbbiban 
a szorgalmas szerző Algőver A. buda
pesti vallástanárnak rendkívüli nagy 
és igen eredményes fővárosi (József
város) munkásságát írja le igen von
zóan, érdekesen és tanulságosan. 
Melegen ajánljuk a két evang. izü és 
építőjellegű olvasmányt olvasóink 
szíves figyelmébe. Sz

*

Dr. Szelényi Ö .: A lélek élete. 
Budapest (Kultúra) 1923. 126 lap. 
Ára kötve 3 békebeli korona. A szé
les körökben ismert tudós szerzőnek 
Neveléstanát hamar az ő Lélektana 
követte. Többi művéhez hasonló tö
mörséggel, de azért szép és vonzó 
előadásban ismerteti kísérleti és meta
fizikai alapon a lélek érzés , akarat- 
és gondolatvilágát. Betegségeit és 
megoldatlan problémáit is jól ismeri. 
Kornis nagy műve meiiett is nyere
ség a mi irodalmunkban. Sz.

e g y r ő l - m A s r ó l .

A  m in d e n n a p i életből.
Evők kerestetnek. A középeuró

pai ínségnek hatása különösképen 
mutatkozik Amerikában. Az ottani 
gazdák nem tudják értékesíteni gabo
nájukat. A dolog oda fejlődött, hogy 
az amerikai városokban propagandát 
fejtenek ki, hogy minden polgár tartsa 

.kötelességének az étkezéseknél a szo 
kottnál eggyel több szelet kenyeret 
enni, hogy a gazdák megszabadul 
hassanak á búzájuktól. Argentiniában 
a fölösleges gabonát tüzelőanyagnak 
használják el.

Mezőgazdasági kiállítás. Zala- 
vármegye gazdái a pünkösdi ünnepek 
alkalmával -Rádiósén (határállomás 
Jugoszlávia fele) mezőgazdasági ki
állítást rendeznek. A vármegyei Gaz
dasági egyesület, dr. Tarányi Ferenc 
főispán, herceg Eszterházy Pál és 
igen sok nagybirtokos siet a rende
zőség segítségére. Megígérte meg
jelenését nagyatádi Szabó,István föld- 
mi veléstigyi miniszter is.

Az ily kiállítások rendezése amilyen 
tanulságos, époly buzdító és lelkesítő 
is, mert azt mutatja, hogy az igaz

munka értékét megbecsüli miedenki 
A nehéz föidmivesmunka kétszeresen 
is megérdemli azt a megbecsültetést.

Hisszük, hogy gazdáink közül so
kan fogják a tanulságosnak ígérkező 
kiállítást megtekinteni.

Megállapították az uj anya
könyvi illetékeket. * A pénzügymi
niszter rendeletet adott ki, amelynek 
értelmében február elsejétől kezdődő
en t z  anyakönyvi kivonatok illetékét 
5000 koronában, a családi értesítők 
ilietékét pedig annyiszor 5000 koro
nában állapította meg, ahány szüle
tést, házasságot vagy halálesetet ta
núsítanak. A belügyminiszter ennek 
megfelelően az anyakönyvi kivonat 
és a családi értesítő kiállításáért, a 
családi értesítőre vezetett záradékért, 
vagy a fél megbízásából a családi 
értesítő kiállítása iránt az illetékes 
anyakönyvvezetőhö* intézett megke
resésekért megállapított díjak össze
gét az 1906. évi alaprecdeletekben 
megállapított összegek 5000 szeresére 
emelte.

HETI  KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés a földbirtok

reform novellát tárgyalja. A tárgyalás vége 
felé közeledik.

Mint hírlik az adókat január 1-től visz- 
szamenőleg aranykoronában vetik ki.

A földmivelésügyi miniszter rendeletet 
adott ki, amelyben kötelezi a munkaadókat, 
hogy elsősorban is helybeli munkásokkal 
dolgoztassanak.

A kormányzó blinbocsánatban részesí
tett száznál több politikai bűnöst. Debre
cenben a legszebb kalászokból a kiállítás 
alkalmából emléket fontak a kormányzónak.

Gróf Hoyos Miksa vasárnapi kaposvári 
beszámolója alkalmából leleplezték Tisza 
István gróf arcképét. A beszámolón többek 
között a kaposvári követ a numerus klausus 
ellen foglalt állást. Bethlen a reparáció 
kérdésévei foglalkozott.

Olaszország és Románia között szer
ződés készül. Lényegében olyan lesz, mint 
az olasz—jugoszláv baráti szerződés.

Németország állítólag nemzetközi pénz
ügyi ellenőrzés alá kerül.

Az osztrák—román kereskedelmi szer
ződéseket aláírták. Szeypeí kancellár Buda
pesten útközben látogatást tett a magyar 
kormánynál.

Oroszországban a rigai vörös hadse
reg fellázadt.

Nórvégia és Svédország is elismerik 
a szovjetkormányt.

Angliában a kormányonlevő munkás
párt határozatot hozott, melyben felszólítja 
a kormányt a földbirtok szociálizálására 
törvényt hozzon.

A mexikói felkelők kiürítették Vera- 
krűszt.

K eveset v iselt sza lo n ő ltő n y  m a 
g a s  a la k ra  e lad ó . P o m áz , I. szám ú  
óvoda.

Csak egy tojást.
Rácalmáson a Harangszó fenntartására 

áldoztak: Csete György, Teleszky Rezsöné, 
Nagy Ferenc 5—5 ezer, Parcsami Lajos, 
Nagy Sándor 4—4 ezer, Nagy István, Péter 
József, Kugler József 3—3 ezer, Herczegné, 
Bruckné, Missik Isvánné, Hovgart Károlyné 
2—2 ezer, Pinthoffer Antal 1500, Kosztrics 
Ferenc, Sándor József, Farkas Dávid, N;- 
mes Domonkos, Szőlősi Andrásné, Tim- « 
csenkó István, özv. Wetzel Gyuláné, Wetzel, 
Györgyné, Lang Imréné, Rozman Laiosné, 
Péter Imre, Szűcs Mihály, Reményi Ödön, 
Szabó Gyuláné, Cserna Julia, Klein Lajos 
1.C00-1000, Horváth 400, Führer Mór 200 K. 
Összesen 58600 K.

A gyűjtést Csete Györgyné szül. Geren
csér Jolán úrnő végezte kevésszámú híveink 
és jó ismerősei körében azzal — amint ő 
maga írja — az igen jóleső érzéssel, hogy 
valamit így ő is tehet a „HarangszóB-ért. 
Fáradozását hálásan köszönjük s úgy őreá, 
mint az adományozókra a jó Isten gazdag 
áldását, megsegítő kegyelmét kérjük.

HARANGSZÓ.

Hetvened, vasárnapján.
Ep. 1. Kor. 9.24—10. 5.

A keresztyén életet a maga teljes ko
molyságában tárja elibénk mai levelében 
az apastoL Rátereli figyelmünket a hervad
hatatlan koronára, az erős és nehéz harcra 
s az igazságos itélöre.

Kérelem. A magyarországi ev. lelkész- * 
egyesület közgyűlésének határozatából föl
kérem a lelkésztestvéreket, hogy tagdíj- 
hátralékaikat minél előbb címemre küldjék 
be. A tagsági díj 1923—4. tagsági évre 1000 
korona. Tájékoztatóul jelzem, hogy a pénz
tárba mai napig következő tagsági díjak 
folytak be: Kruttschnitt Antal, Blatniczky 
Pál, Kralik Ervin, Belicza András, Csővári 
Géza, Piry Károly, Gáncs Aladár, JLigeti 
Ede, Noszko István, Kálmán Rezső, Horé- 
musz Pál, Kovács Andor, Sárkány Béla 
1000—1000 K, Varga Gyula, Wágner Ádám, 
Terényi János, Scholtz Ödön, Horváth Oli
vér, Kulhy Dezső, Schultz Aladár, Honétzy 
Pál, Bakay Péter, Meskó Károly, Podh- 
radszky János, Bódi Pál, Jeszenszky Gyula j 
1200—1200 K, Németh Sándor 3000 K. Már 
a törzskönyv fölfektetése céljából is szere
tettel kérem az itt föl nem sorolt testvé
reket, hogy kötelezettségüknek eleget tenni 
szíveskedjenek. Cinkota, 1924. február 5. j 
Blatniczky Pál, pénztáros. N

A budapesti ifjúság Szuchovszky Gyula 
vallástanár vezetésében február 12-én val
lásos estét tartott, mely alkalommal Prot. ■ 
árvaház növendékei énekeltek, dr. Raffay i 
Sándor püspök pedig „Az iparosság és 
hazafiság" címmel előadást tartott. A mű
sor egyébként 10 pontból állott.

Február 26-diki estélyén dr. Hittrich 
Ödön főigazgató tart értekezést „Régi ma- i 
gyár mesterségek" címen.

Jótékonyság. A Tolna—Baranya—So- I
mogyi egyházmegye lelkészei Schöll Lajos 
főesperes kezdeményezésére maguk között 
az egyházmegyebeli nyugdíjas lelkészek, 
lelkészözvegyek és árvák támogatására 
gyűjtést indítottak, mely terményben és 
készpénzben 1,360.600 K-t jövedelmezett.
E gyűjtéshez 2 gyülekezet természetbeli,
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£ 3 gyülekezet pénzbeli adománnyal járult. 
t Az Összegből a nyugdíjas lelkészek, lelkész
ig özvegyek, lelkészárvák és 2 özvegy tanítónő 
a kisebb-nagyobb segélyt kaptak.

Í Ugyancsak ezen egyházmegyében a né- 
[I met nyomor enyhítésére rendezett gyűjtésre 
:J közel 6 millió kor. fizettetett be a gyám-

I. intézeti pénztárba.
Protestáns diákok nagygyűlése. A 

l Magyar Protestáns Diákszövetségben tömő
i t  rült diákszervezetek a napokban tartották 
ii' meg évi rendes közgyűlésüket. A nagygyű

lés elhatározta, hogy diákcsere rendezésére 
b kapcsolatot keres a genfi református teo- 
t lógiával és felújítják a hollandi és német- 
i országi protestáns ösztöndíjakat. A meg- 
» beszélések során a husvétkor hazánkba 
1 érkező svájci protestáns diákok fogadtatása 

és elhelyezése is szóba került A tárgyso- 
< rozat megvitatása után az uj tisztikart vá
lt! lasztották meg. Elnök Pieczner Sándor, a 
IJLuther-Szövetség elnöke és a Mefhosz al
t-elnöke lett, az alelnöki tisztséget pedig 
líiBalogh Vilmossal, Czmorek Jenővel és 
t-IFarkas Elemérrel töltötték be. Főtitkárukká 
iHPálóczi Horváth Ödönt választották meg,
[ ua tanárelnöki tisztségre pedig dr. Mauritz 
IHBéla egyetemi tanárt kérték fel.

A székesfehérvári gyülekezet február 
?3 án tartotta számadó közgyűlését, melyen 
 ̂ nagy örömül szolgált, hogy a gyülekezet 

pirégi buzgó tagja özv. Mirth Ferencné még 
je békében az egyháznak adott 500 K köl- 
k csönét a gyülekezetnek ajándékozta fele 
p  részben a tempiomépítési, felerészben az 

egyházfenntartási alapra. Azonkívül az aján- 
lldékozó egy nagyobb kölcsönre nézve le- 
: mondott végkép a visszakövetelési jogról. 
\ Jgyanaznap tartotta közgyűlését a Nöegylct 

.8 Zsuzsanna leányegyesület mindjobban 
negelevenedő életről tanúskodván.

A kelenföldi evang. leánykör február 
ló 10-én műsoros tea-délutánt rendezett 

1 n következő műsorral: 1. Prolog. Előadta 
i 'ernengel Olga 2. Dussek: Gavotte Hu- 
: u y : Hejre Kati. Hegedűn előadta Tóth 
r  vtária. 3. Előadást tartott Szüts Gábor ev. 
[fcelkész. 4. Ábrányi—dr. Horváth: Mi a 
pnaza? Melodráma, szavalta Török Julia, 
»zongorán kísérte Tóth Béla. 5. Magyar da- 
y ok. Énekelte özv. dr. Skalnicki Henrikné.
I >. Rachmaninoff: Prelude. Aggházy: Ma- 
irvvar esték. Zongorán előadta Tóth Béla. 
[ ’. Magyar solo. Előadta Komáromy Médi.

Jótékonyság a jövő nemzedékért. 
»Nemes Samu gönyüi mészáros- és hentes- 
prnester tanuló fia szép elhaladásának örö- 
B.nére a Soproni Evang Líceumi Ifjúsági 
liOiákszövetség javára 125 ezer, a Harang
ba zó fenntartására 10 ezer, a szűkölködő 
p^iémetországi ev. hitsorsosok javára 25 ezer 
looronát adományozott. Példáját követték 

neth György és Németh János ugyan
c s a k  gönyüi lakosok, akik a Soproni Ev. 
bt.iceumi Ifjúsági Diákszöv. javára 25—25 
i zer koronát adtak. A nemes tett mindig 
kbnaga beszél magáért; itt csak azt a kér- 
(eiést vetjük fel, vájjon a példa sürü köve- 
i ise nem tehetné-e lehetővé azt, hogy — 

a mustármagszerü módon is — mégis 
linél előbb megkezdődhessék p. o. a tervbe 

élt „Soproni Evang. Líceumi Diákotthon* 
| l lúködése?!
Beled és filiái a németországi inség- 

.kció javára 252.650 koronát gyüj'öttek. 
Is pedig magában Beleden 214.0Ö0, Vásá- 

osfaluban 8500, Edvén 30 150 K folyt be. 
A nemescsói gyülekezet aranykönyvé- 

r.en  az 1923-dik evben 52-en örökítették 
teg nevüket összesen 302 900 kor. összegű 

: dománnyal.

Szentgotthárd. A 282 lelket számláló 
missziói anyaegyházközségben a német 
hittestvérek felsegítésére befolyt 180 000 
korona. Utólag Luthár Lajos 20.000 koro
nát adományozott még, úgy hogy a fenti 
célra 200 ezer korona küldetett be az egye
temes gyámintézet pénztárába.

Szalber Károlyné, kereskedő neje elhalt 
édesanyja emlékére a leány-énekkarnak 
25 ezer koronát adományozott.

A zalai egyházmegye gyámintézete No- 
vák Elek pénztáros jelentése szerint a né
methoni Gusztáv Adolf egyesület szabad 
rendelkezésére összesen 145 537 koronát 
gyűjtött.

A pécsi anyagyülekezethez tartozó Po
gány Jeánygyülekezet elismerésreméltó és 
buzgó áldozatkészségről adott tanujelet, 
amennyiben a németországi inségakció sa
ját kebelében 81.790 koronát gyűjtött és 
juttatott rendeltetési helyére. — Ezenkívül 
Märcz Andrásné, Kirch Vilmosné és Ster
ner Erzsébet hajadon további buzgó gyűj
tése 337.KX) koronát eredményezett, mely 
összegért a pogányi ev. imaházban gyö
nyörű csillár szereztetett be. A gyülekezet
ben Spiszák Károly levita-tanító buzgól- 
kodik nagy kitartással.

A várpalotai gyülekezetben január hó 
27-én ismét vallásos délutánt tartott a nő- 
és leányegylet, amelyen a gyülekezet ifjú
sági egyletnek leány tagjai is szerepeltek. 
Közének és ima után MÍrocz Róza, majd 
Nagy Margit 2dtak elő vallásos tartaimu 
költeményeket, úgy, hogy azok valóban a 
szívhez szóltak s a hallgatóságnál nagy 
tetszésre talállak. A helyi lelkész Luther 
ifjú koráról tartott előadást, kidomborítva 
abban az isteni gondviselést, mely egy val
lásos nő képében őrködött az ifjú eisenachi 
diák felett, úgy hogy tanulmányait nem 
kényszerült abbahagyni, hanem a nevelő 
anya támogatásával befejezve képes lett 
reformátori nagy munkáját megkezdeni A 
mindvégig figyelemmel hallgatott előadás 
után Szaip Mariska valamint Mózvei Etuska 
szavaltak megható tartaimu költeményeket, 
jól elkészülve és jól előadva a hallgató 
közönség elismerésreméltók lettek. A val
lásos összejövetelt ima és közének zárta be.

Nagyszokoly. Ó. Tóth Lajos és neje 
a Harangszóra 10 ezer, az egyházi alapra 
20 ezer, Berki Sándor, Berki Lajos, Németh 
József felsöiregi lakosok a harangalapra 
10—10 ezer koronát adományoztak a nagy- 
szokolyi evang. egyháznál.

A nőegylet az iskolás gyermekek részére 
a templomban szépen sikerült karácsony- 
estélyt rendezett. A feldíszített karácsonyfa 
körül az iskolás gyermekek szavalata, Fa
zekas Lajos tanító által bénított megható 
éneke, Fabry László lelkész szép beszéde, 
imája a zsúfolásig megtelt templomban levő 
közönséget igen meghatotta.

KÜLFÖLDI HÍREK.
James Isaac Good kiváló egyháztörté

nész, a magyar református egyháznak egyik 
leghívebb barátja elhalt.

Danzig. Január 20-án iktatták be hiva
talába D. dr. Kalweis fősuperintendenst.

Kitoloncolták. Seiler ev. lelkészt, egy 
ember, aki a politikától teljesen távoitar- 
totta magát, 4 havi fogság után kiutasítot
ták a franciák Essenből és kitoloncolták 
a határra.

D. dr. Dibelius Ferenc udvari lelkész 
Drezdában 77 éves korában elhalt.

Nyugalomban. Dr. Haupt boroszlói 
főszuperintendens nyugalomba vonult.

Burgenland. Felsőörött, Kukmérott 
szép ünnepségek keretében harangokat 
avattak.

CS ALÁDI  É RTE S Í T Ő.
Halálozás. Ö'.v. Laszip Jánosné, szül. 

Mirák Zsuzsanna 82 éves korában Rákos
keresztúron elhunyt Férje Rakospalotán 
volt ev. kántortanító, ahol a legszebb em
lékeket hagyva maga után, hűséges élet
társát 21 évvel megelőzve költözött át az 
örökkévalóságba Ö:v. Laszip Jánosné f. 
évi február hó 5 én lefolyt temetésén is 
nyilvánvalóvá lett, hogy akit életében sze
rettek, a maga körében felejthetetlen lesz 
hosszú időkön át. Noszkó Isván helybeli 
lelkész és Szuchovszky Gyula budapesti 
vallástanár-lelkész temették a résztvevők 
sokaságától kísérve.

Á’dás emlékére!

ÚJ DONS ÁGOK.

Szabó Endre meghalt. A magyar iro
dalomnak gyásza van: Szabó Endre meg
halt. A pátriárkák korában, élete hetven- 
ötödik esztendejében zárta örök álomra 
szemét a halál és szegényebbé tette a ma
gyar kultúrát. Igazi lírikus volt; őszinte, 
melegszavu költő, aki mindig azt dalolta, 
ami benne élt, benne volt. Nem keresett 
mintákat: magát hozta mindig s egyike lett 
legismertebb, legnevesebb lírikusainknak. 
Igazi jelentőségét azonban más adta meg. 
Nagy nyelvtehetségü ember volt s mint 
ilyen megtanult oroszul. Az ő közvetítésé
vel ismerkedett meg a magyar közönség 
az orosz irodalommal. Egy bűne volt csak, 
hogy ő is protestáns volt.

Gyűjtenek a főiskolásoknak. A bel
ügyminiszter megengedte, hogy a rettenetes 
nyomorúságban sínylődő egyetemi hallga
tók ré*zére az ország egész területén gyűj
tést rendezzenek. A Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége 
a gyűjtés irányítására minden megyében az 
alispánt kérte fel s az alispánok készség
gel tettek eleget a főiskolások kérésének. 
Talán nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy 
az ifjúság sorsa a nemzet sorsa s a nem
zetén segít az, aki az ifjúságon segít.

Egy erdélyi írónő halála. Kelemenné 
Zathureczky Berta írónő Sepsiszentgyörgyön 
hetvenéves korában meghalt. Kelemenné 
tárcák és regények írásán kívül zeneszer
zéssel is foglalkozott, különösen E Kovács 
Gyulának, a tragikus véget ért poéta-szí
nésznek verseihez szerzett melódiákat s a 
Szovátai búcsú és Volt nekem egy ima
könyvem című dalai Erdélyben ma is is
merősek.

Baromfikiállítás. A Baromfitenyésztők 
Országos Egyesülete kiállítást rendezett a 
Tava3zmező-utcai főgimnázium tornatermé
ben. Az érdekes és értékes baromfikiállitás 
anyagát hires baromfitenyésztők hordták 
össze. A teremben 425 ketrec sorakozik 
egymás mellett körülbelül 800 ritka barom
fival, amelyek összességükben és egyenként 
díszére válnak a kiállításnak és a kiállí
tóknak.

A csehek nem engedélyezik a magyar 
mőkedvelőelőadásokat A tornalyai járás 
főnöke járása területén rendszeresen meg-
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tagadja a magyar nyelvű műkedvelő színi- 
előadások rendezését.

Nicolae Jorga a magyar templomok 
ellen. Nicolae Jorga, ez a magyargyűlöle- 
tében állandóan fogait csikorgató oláh 
„tudós“ és tanár hosszabb szünetelés után 
a Prager Pressébe cikket írt, melyben a 
magyar templomokat, mint az irredentiz
mus fészkeit bélyegzi meg.

Létszámredukció Ausztriában. Hiva
talos közlés szerint a szanálási munka első 
évében Ausztriában 61 477 hivatalnokot 
bocsájtottak el 1923 december 31-ig.

Halálosvégü párbaj apa és fiú kö
zött. Nápoly melleit egy faluban egyik föld- 
mives párbajt vívott saját fiával, akivel már 
hosszabb idő óta elllenségeskedésben élt. 
A párbaj mindkettő halálával végződött.

Alkohol után kutattak newyorki atta
sénknál. Hughes államtitkár bocsánatot 
kért az amerikai magyar ügyvivőtől, mert 
a magyar követségi attasé lakásában alko
hol után kutattak. A lakásban nem találtak 
semmit. Hasonló kutatást tartottak a was
hingtoni lengyel követség titkáránál is. Mi
után a titkár lakásán tényleg alkoholra 
bukkantak, a lengyel követségi titkárt visz- 
szahivták.

Százötvenkilenc ember megfagyott.
Egész Görögországban rendkívül nagy hi
deg uralkodik. Szalonikiben 159 ember, 
aki sátorban táborozott, megfagyott.

Amerikában az egyetemeken tanítják 
a falusi szociológiát. Az amerikai főisko
lákon külön tárgyként vezették be a falusi 
szociológia tanítást. Az uj tudomány a föld
műves munkást tanulmányozza és a városi 
munkással szemben szellemi tulajdonságait 
definiálja.

A londoni forgalom áldozatai. Azok 
között a városok között, amelyeknek utcai 
forgalma sok áldozatot követel, London 
az első helyen áll. Az áldozatok száma ál
landóan emelkedik. Az utcai forgalom 1918- 
ban 18 000 embert ölt és sebesitett meg, 
1923-ban ellenben már 30.000-re emelke
dett az utcai közlekedés áldozatainak száma.

Herczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Uj Idók-nek 5. szám ában folytatódnak Erdős Reneé 
és A. M. W illiamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Szomaházy István és Dickens elbeszélé
seit, Lyka Károly és Bakonyi László cikkeit. P&ál 
Jób érdekes reportját a tavaszi divatról. Szigethy 
Ferenc szép versét. Mühlbeck Károly elmés fejléceit, 
szám os művészi és időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 20.O00 korona. M utatványszám ot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
kér., A narássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Scháberl János Szentgotthárd 25 ezer, Óno- 
dy Zoltán polg. isk. tan. gyűjtése Duna- 
földvárott 2730, Habermayer Mátyás Sár- 
bogárd 5 ezer, Kovács Jenő Ikervár 500, 
Vasárnapi iskolások Ajka 20 ezer, ifj. Bors

János Kajár 500, Takács Lajos állomás
főnök Beled 5 ezer, Offertórium Penc 5912, 
Puskás Ilonka Ostffyasszonvfa, Varga Jó
zsef Devecser 10—10 ezer, Ferenczy Dezső 
Dobrony, Kiss Istvánná Magyarbóly, Ex’e 
Jakab Magyarbóly, Gönye Istvánná Kéty 
2—2 ezer, Vida Ferenc tanító Bilf 5 ezer, 
Langjános theológus Sopron 2 ezer, Sterm 
Dezsoné Gvömrő 1500, Kiss István Tisza- 
fö'dvár 2500, Zomólyi József Moson 1 ezer, 
Boda Károly Mircalgergelyi 2 ezer, Kálmán 
Lajos Beled 500, Jutassy Teréz Szombat
hely 3 ezer, Balogh István Vönöck 2500, 
Kálmán Béla Rpalota 1 ezer, özv. Szép 
Imréné Tét 1 ezer, Rátz István Söple 1000, 
Németh Sándor Tét 1 ezer, Szűkíts Gy., 
Hegyháthodász 2 ezer, özv. Márkus L.-né 
Zalaszentgrót 4600, Dezső Lajosné Kispirit 
15 ezer, Ábrahám Sándor Nagysimonyi 1 
ezer László István Papa 1 ezer, Frank Ká
roly Csikóstöttös 2 ezer, Csite János Gór 
5 ezer, ódor Sándor Ötvöskóny, Falb M. 
Győr 1—1 ezer, Asbóth Sándor Börcs 1500, 
Pólón János Sárbogárd 200, dr. Farkas E. 
Sárkeresztur 5 ezer, Schwircz Károly Mis- 
kolcz 1 ezer, Bisznyák István Sopron 3 ezer, 
Pongrác Ernő Pusztagyimót 3 ezer, Cseri 
Ferenc Monor 1 ezer, Pécsinger Ferenc 
Gór 1 ezer, Ekker Lajosné Győr 3 ezer, 
özv. Baráth Janosné Boba 500, Nemeskó 
Sándorné Dunaföldvár 2 ezer, ifj. Kocsis 
József Bük 2 ezer, Matern Pál Kisláng 1 
ezer, Balázs Lajos Szombathely 2 ezer, 
Nagy Sándor tanító Moson 5 ezer, Klein 
Paula Cegléd 1 ezer K.

Felelős szerkesztő «s kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Hseatgotthárd, Vuvánneirye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH RABOLT. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Gyümölcsfát
Magastörzsii rózsát
Bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét
Szőlővesszőt
Akác-csemetét
Gleditschia-csemetét stb.
bármilyen nagy mennyiségben szállít

U n gh váry  J ó z s e f
1000 holdas faiskolája

CZEGLÉD.
Részletes nagy árjegyzéket 

ingyen küld.

n i n c s  m a n

Második javított kiadásban jelent meg 
Csite Károlynak a „Tóth Lidi* című hosz- 
szabb, hazafias irányú, énekes 1 feivonásos 
népszínműve. Ára előadási joggal 3000 ko
rona. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon. Ugyanott megrendelhetők Csité- 
nek „A bíró leányai“, „Legényfar fang“ és 
a „Piros alma“ című vidám, énekes 3 fel- 
vonásos népszínművei. Áruk, előadási jog
gal 4800—4000—4000 korona.

Vennék egy használt, de jókarban levő \ 
asztalos gyalupadot. Ármegjelöléssel leve
lek Kovács Imre vasúti segédtiszt Marczali 
Somogymegye kérem. s-s

„Evang. papi család március 1-re 20—30 | 
éves házikisasszonyt keres, aki jól főz, j 
varráshoz ért és a falusi életet kedveli. ] 
Cím Blatnincky Pálné Cinkota, Budapest 
mellett.“ i_2

Egészséges vidéken lehetőleg lelkész- I 
családnál keresünk néhány hónapi levegő- 
változásra 15 éves leány részére helyet. I 
Különösen kívánatos gyengéd bánásmód, 
szívélyes környezet. Jelentkezéseket kérjük 1 
„Evang. lelkészi hivatal, Pécs, Dischka Gy. 
ut“ címen. 2-2 I

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S T V ÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

PIAC.
Február 12. Zürich: Budapest 0.0201. 

Deviza: Dollár 32.650, Dinár 387, Osztrák 
kor. 0 45 80, Szokol 944*—, Lei 170 —, Frank 
1490, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 14.000, disznóhus 15.000, borjú
hús 18.000, zsír 22.000. — Gabonaárak: 
Búza 210335, rozs 173 000, árpa 178.750, 
zab 191.250, tengeri 176 250, korpa 113.750.

i
A
~

i
Hyunuilotl WaJlísch Sála viSlsus&senft könyvnyomdájában Sxsatgottbáfdcm.
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Alapította
K A P I B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonos:
i  Dunántúli Luttier-Szövslsío.
Az OrNzáaoN I .u th n r - S z ö r e t -  

«ég h ir a t i i lu »  lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
é s  r e k l a m á c ió k  a  

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetőst elfogad 
minden evang. leikési 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

H a  gyű lö l titek e t a v ilág , tu d já to k  m eg, 
hogy engem  elébb gyű lö lt tin á la to k n á l.

Bierkeaitő-klaáőhlratal :
szen to o tthAr d .

Vasvármegye.
k  „HARANHSZO" 

e ló f iz e té a l á ra : 
negyedévre 5000 korona. 
Külföldre a kétszerese. 

Lather-Szövetégl tagoknak 
UA/o-oe kedvezmény. 

Amerikába küldve előfize
tőéi ára egész évre 1 dollár. 
Kgyea izém ára 440 korona.

A .Harangszó* terjeezté- 
aére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Ami az ekrazitnál is 
jobban robbant.

Ágyuk bömbölése nem hallat
szik, srapuell búgása, gépfegyverek 
kattogása sem rázkódtatja meg a 
levegőt. Csonka honvéd forró vére 
nem festi pirosra a határt. Nem 
nyílnak vérvirágok s az emberek 
mégis nap-nap után ölik, gyilkol
ják egymást a csonka hazában.

Gyilkosokkal újból telve a szom
jas föld. Mert nemcsak aki másnak 
életét veszi, de „valaki gyűlöli az 
ő atyafiát, az is gyilkos“. Luther 
szerint i s : öl a bánat, öl a rágal
mazó szó, az álnok nyelv, a gyű
lölet, a csábítás, a rossz példaadás, 
melyek a lelkeket ölik meg.

Emberevő néger napról-napra 
kevesebb, egymást szóval, nyelv
vel inardosó, gyűlölködő, gyilkoló 
ember napról-napra annál több 
lesz. A legszomorubb azonban az 
egészben, hogy a mardosásban, 
gyűlölködésben, gyilkolásban nem 
egyheiyütt Krisztus u. n. felkent 
papjai vezetnek. Ezek között is nem 
egyszer azok viszik a szót, akik
nek „Hallgass“ a nevük. Elfelejtik 
a szerencsétlenek, hogy ócsárlásuk- 
kal, gyalázkodásukkal, gyűlölködé
sükkel míg egyfelől megmételyezik 
a társas életet, tovább ássák a nem
zet sírját, mindenekfelett önönma- 
guk alatt vágják a fát. Elfelejtik, 
hogy a gyűlölet az ekrazitnál is 
erősebb robbantó szer. Alaposan 
széjelebb veti az embereket.

Ha már azért Krisztus követése: 
Arról ismernek meg titeket, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretitek, magasabb ér
dekből, politikából oly sok nehéz
ségbe ütközik éppen az Ő egyes 
fölkent szolgáinál: engedjék meg, 
hogy legalább a görög bölcsnek,

Szimonidesznek időszerű mondását 
juttassuk eszükbe: Hogy beszéltem, 
azt sokszor megbántam; hogy hall
gattam, azt soha! „Nagyon viszás 
dolog, ha a béna csúfolja a sántát; 
a vak tart leckét a fájós szem űnek; 
a farkas prédikál a báránynak és 
a szerecsen szidja feketesége miatt 
a cigányt.“

Ne ócsároljuk, ne rágalmazzuk, 
ne gyalázzuk, ne gyűlöljük egymást 
tehát. Ne felejtsük el egy pillanatra 
sem, hogy volt nekünk még nem 
is olyan régen egy szép közös 
örökségünk: Nagymagyarország s 
ennek úgyszólván 'lh  részét elveszí
tettük. A megmaradt l/s rész felett 
pedig ott lóg még mindig a Damok- 
les kardja. Ne akarjuk a megmaradt 
Vs részt is erőnek erejével elher
dálni; igyekezzünk legalább ezt 
az V3 részt egyenlőre megtartani, 
ha már az elveszett 2/s résznek 
visszaszerzésére képtelenekké let
tünk.

Egyetértésben, összetartásban az 
e rő !

Ne töltsünk több időt mások 
ócsárlásával, mint az Istennek di
csőítésével.

A pénz zenéje.
Érdemes visszatérni az olyan 

apróbb örvendetes tünetekre, mint 
amilyenek azok, hogy Balthazár 
püspök Debrecenben a mi templo
munkban hirdeti az Isten igéjét, 
ugyanakkor a mi papunk, Farkas 
Győző a kálvinista nagytemplomot 
tölti be imádságos szavával. A 
békésgyulai baptisták a luteránu- 
soknak engedik át az egyik ima
házukat. Bérösszegül nem kívánnak 
mást, csupán az evangéliumnak 
tiszta hirdetését. Mint aki a terített 
asztalához ültetett éhező embertől

csak annyit kiván, hogy váljék 
egészségére! A kálvinista pap az 
úrvacsorához készített kenyér közé 
megszentelt ostyát is tesz, mert 
mindig akad egy-két luteránus test
vér is az Úr asztala körül, aki nem 
tudja, hogy ki kell venni az Úr 
testét. Hanem csak várja, hogy a 
pap nyújtsa, hogy egyétek azt az 
ő emlékezetére. A luteránus pap 
meg megszentelt kenyeret tesz az 
ostya közé az oltár előtt. Hadd 
nyújtsa kezét utána az a kálvinista 
testvér, aki így szokta meg, hogy 
vegye az Úrnak testét.

A testvérek szent közössége.
Ne engedjük, hogy feledésbe 

menjen a budai luteránus nőegylet 
három év előtti estélye a budai 
vigadóban, amelyiken a kálvinista 
Hegedűs Lóránt, pénzügyminiszter
ségének legnapsugarasabb idején, 
április 30-án tartotta azt a ragyogó 
előadását a magyar középosztály 
felsegélyezéséről.

Mi, a hallgatóság — szinte kivétel 
nélkül a magyar középosztályból 
valók — ettől a beszédtől elfelej
tettük minden bajunkat. El az, aki 
még a jegygyűrűjét is odaadta 
vasért; el, aki hazaárulásnak vélte, 
ha az apjáról rámaradt tízezer 
arany-ezüst koronáját be nem vál
totta volna papirkoronára; el, aki a 
felesége hozományát hadikölcsönbe 
fektette és akit hiába figyelmeztet
tek, hogy elveszítjük a háborút, 
odavész. Hadd vesszék akkor ez is ! 
Elfelejtettek minden bajt az árvák, 
kiknek koronái az árvaszékeknél 
értéktelenedtek el lassan: Hegedűs 
Lóránt a pénz zenéjéről beszélt.

A zenéről, amihez mint maga 
mondta, nem ért, mert a nevén 
kívül nem muzsikális rajta semmi 
— mondta és mi kacagtunk szájjal 
a pénzről, amihez ért és minekünk 
kacagott a szívünk a reménységtől.

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó,
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Beszélt arról, hogy milyen hatása 
van a zenének az olyan emberre, aki 
zenéhez nem ért. Hiszen éppen az, 
hogy nem ért hozzá, adott neki 
jogcímet arra, hogy erről beszéljen. 
Á zenéhez nem értő ember tud 
csak közvetlen meggyőző erővel 
beszélni arról, hogy mit érez az 
ilyen ember -— amint Hegedűs 
mondta — ha egy Beethoven, egy 
Wagner, egy Mozart, egy Grieg 
motívumnak hangáradata harma- 
tozza a lelkét, zuhog a lelkére, 
suhog a lelkén át.

Vele együtt feltidültünk a sza
vától, szinte játszva értettük meg 
utána a pénz zenéjét. Ennek a 
hármas zúgását, a nyugotról keletre 
áramlása utjának hirtelen fordulá
sát és feloldását a nagy némaságba, 
a pénztelenségbe.

Ott állt előttünk a nagy karmes
ter, kinek a nemzet bizalma kezébe 
adta a vezénylő pálcát, hajtotta fel 
a korona csengésének hangját, már 
láttuk a sorok felett háromszor át
húzott hangjegyét, amit elénk raj
zolt ; addig visszük fel a hangot! 
Már éreztük ujjunkon a visszavál
tott karikagyűrűt, templomainkban 
a harangok visszaszálltát, lábainkon 
a meleg cipőt, otthonunkban a pat
togó kályhát. Ment le a külföldi 
pénzek ára, a dollár 140 koronára 
esett. Túladott mindenki rajtuk és 
a külföldi pénzen magyar koronát 
vásárolt mindenki Hegedűs szavára.

És akkor felébredtünk. A dollár, 
a font, a svájci frank, a szokol, 
minden, amin túladtunk, rohant a

magasba, csak a koronánk esett. 
Elvesztettünk mindent és Hegedűs, 
aki velünk együtt minden vagyonát 
magyar koronába fektette, koldus- 
szegényen, betegen vonult egy kül
földi gyógyintézetbe.

Mi nem haragszunk, nem sírunk. 
Mi hálával, boldogsággal gondolunk 
vissza arra a szépestére, annak a 
szép estének egy-két órai boldog 
álmodozására. Talán az volt az 
igazi élet, az a boldog álom, amit 
az ő önfeláldozó cselekedetével is 
megpecsételt prófétai ihlete vará
zsolt elénk és csak az ébredés a 
rossz álom.

Nehéz dolog az Isten házán kívül 
mindeneknek tetsző igazságot be
szélni. Nincs más igazság, csak az 
evangélium. Nincs más evangélium, 
csak a szeretet.

Nyílt és burkolt hiúság, hiába
valóság a többi m ind ! Szent csak 
a szerető szó és a szeretetteljes 
cselekedet. E z: óra et labora!

Immendingen Mihály.

„Az emberek legtöbbször tévesen 
Ítélnek, mert embertársaik belsejébe 
nem láthatnak, azért ha az emberek 
félreismernek és megvetnek, menekülj 
Istenhez és így fohászkodjál: Te, 
Uram, látod az én érzelmeimet. Csak 
legyen tiszta szivem, akkor közömbös 
előttem az emberek Ítélete, akkor nem 
fá j nékem az, ami az emberektől jön. “

R  legmagasztosabb 
emberi hivatás.

Ne csak az elism erés szavait ad 
juk, hanem  adjuk meg annak  a 
m unkának az ellenértékét is, am it 

a  tan ítóság  végez.
N agyatádi Szabó István m inisz

te r a tan ító járó l.
A legmagasztosabb emberi hivatás 

a tanítóé, amely a gyermek lelkének 
termékeny televényét van hivatva a 
hit, a tudás s az emberi erények 
nemes magvaival virágos kertté vál
toztatni . . .  Viszont a jó tanítóé a 
legnemesebb öröm, amikor látja, hogy 
magvetése aranykalászba szökken s 
az ábécét találgató buksi kisgyerekből 
egész ember válik.

Ilyen jó és boldog tanító lehetett 
— írja laptársunk — Nagyatádi Szabó 
István derék tanítója, Szaióky Dániel 
mester ur, akiről a miniszter a hajdú
böszörményi beszámolón, Dobó Sán
dor igazgató tanító üdvözlésére vála 
szólva, a következő kegyeletes sza 
vakkal emlékezett meg:

— El kell ismernem, hogy akárhol 
vagyok, akárhova jutottam, azt Igen 
sok részben Szalóky Dánielnek, az én 
öreg faiusi tanítómnak köszönhetem. 
Mert amire nem lehetett megtanítani 
az alatt a kis idő alatt az iskolában 
a gyermeket, arra ő adta meg a 
módot nekem, hogy tovább lehessen 
fejlődnöm. Ez az én tanítóm, aki 
mellett szerencsém volt felnőni s aki 
nek nem volt más törekvése, minthogy

Árva fiókák.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné.
Egy őszi napon azután holtan hozták 

haza Pintér Jánost, száraz-lombra ágyazva 
a saját szekerén. Irtani volt az erdőn tár
saival együtt s a kidülő fa sudara épen 
halántékon vágta. Mert az erdő gyűlöli a 
fejsze-csattogást és boszut áll, ha lehet 
azokon, akik fáinak életére törnek.

Olyan szép nyugodtan feküdt ott a 
János, mint akinek semmi gondja többé 
hitlen asszonyra, árva gyerekekre.

Veronka majd fölvette sírásával a falut, 
de egyben kijelentette, hogy őt semmiféle 
törvény nem kényszerítheti, hogy ennyi 
éhes szájat egymaga etessen. Szerencsére 
a fiukat elvállalták jószívű emberek — jó 
segitség lesz idestova a nagyobbja! — a 
Böskét pedig elvitte magával egy budapesti 
úri család, aki épen az uraságnál volt 
látogatóban. Sok gyerek volt a háznál, 
kisebb-nagyobb, sűrűn változtak a szeszé
lyes uriasszony ^teze alatt a kitanult városi 
cselédek, kész szerencse lesz a háznál egy 
ilyen igénytelen kis pesztonka, akinek se 
apja, se anyja, akihez panaszkodni haza
járjon s kezet csókol, ha egy kis avult 
holmit vetnek reá.

És csakugyan, a Böske rövid idő alatt 
nagyon hasznavehető kis cselédnek bizo
nyult és a gyerekek bomlottak utána. Reá 
lehetett bizni még azt is, hogy a napos 
téren sétálni vigye őket. A két legkisebbet 
kézenfogva vezette, a nagyobbakra pedig 
folyton aggodalmasan rikoitozott, mint egy 
éber kis kotlóstyuk — a járókelők nevettek 
a kedvesen furcsa jelenesen. Megtette min
den kedvüket. Volt elefánt, kétpupu teve 
és hátán hordozta az egész karavánt. Meg
engedte, hogy a kis-leányok csodálatos 
kontyokat tűzzenek szép hajából és cifra 
varkocsokba fonják. Ha Loreley-t játszottak, 
föl kellett ülnie a kályha tetejére és egy 
nagy bontófésüve! fésülködnie, mialatt a 
Zoltánka egy kis mosdóteknőben ülve 
énekelt föl hozzá, egész önkényes melódi- 
kat Változatosság okáért olykor megtették 
Csillag Annának. A nyakába volt kötve 
hátul az anyuka selyem köténye, azon 
omlott végig a szőke haja, a mereven ki
nyújtott kezében pedig 3 szál virágot tartott.

Nem válogatott a dologban se és a többi 
cselédnek készséges segítsége volt. Kefélte 
a padlót, súrolta az evőeszközöket s sza
ladt ahova küldték, amellett örült, hogy 
nem bántotta senki és beérte a maradékok 
maradékával, amit neki juttattak. Otthon 
ilyenben se volt része.

A jobb életmód mellett pedig a termé
szet lassan-lassan pótolni kezdte, amit 
elmulasztott. Vézna kis termete megnyúlt, 
megerősödött, sápadt orcácskái megszine- 
sedtek s egypár év alatt olyan szép kis 
fruska cseperedett Böskeből, hogy a vendég 
urak rajta felejtették a szemüket, ha vélet
lenül ő nyitott nekik ajtót.

És ez volt a baj. Mert egy nagy kamasz- 
fiú is volt a háznál — már a felsőbb isko
lákba járt — s fényes szemében ott égett 
nemének öntudatlan éhes vágyakozása, ha 
a szép leánykára nézett. Ám az édesanyja 
résen volt és veszedelmet szimatolt es 
mert saját fiát nem távolíthatta el, inkább 
lemondott hűséges alkalmazottjáról és 
beajánlotta egy öreg házaspárhoz szoba
leánynak.

Itt csakugyan nem kellett magát meg
erőltetnie a munkával, mert kívüle még egy 
szakácsnő is volt az uraságok szolgálatára. 
Ez a leány — Rózának hívtak — valósággal 
példányképe volt a léha, nyelves, rossz- 
erkölcsü városi cselédnek, szegény Böske 
bizony nem sok jót tanult tőle 1 „Egyszer 
élünk csak!“ volt a jelszava, ha dolgát 
jól-rosszul elvégezte, csak a mulatságon 
járt az esze s magassarku topánkájában 
lépegetve, bizony, nem egyszer félre lépett. 
Egy ilyen lápvirágnak ellenére van az, ha
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mindent átültessen a gyermek fejébe, 
amit ó maga tud, sőt a saját vagyoni 
állapotával sem törődött, hanem ha 
ideje volt, gyalog járta be az országot, 
hogy tapasztalatokat szerezzen és 
tudjon még többet tanítani. Egymaga 
tanított több mint 100 gyermeket, nem 
volt még segédtanítója sem.

— Hogy az ilyen munkát végző 
ember mennyi hasznot hajt a nemzet
nek, azt szóval kifejezni nem tudom.

— Nekem az a szerencse adatott 
meg, hogy egy ilyen kiváló tanító 
működését éltem végig.

— Nem tudom helyes politika volt-e 
az egyetemek fokozása és a falusi 
iskolák, a középiskolák háttérbe szó 
rítása. Mostanában panaszokat hallok 
az én vidékemen is, hogy a falusi 
iskoláknál megszüntették az állam
segélyeket. Ezt nem tartom helyesnek 
és az a törekvésem, hogy ezen az 
állapoton, amennyire az ország hely
zete megengedi segítsünk.

— Mert szerintem, amikor — hála 
Istennek olyan nagy számú intelligen
ciával rendelkezik az ország, az al
sóbb népréteg pedig ott marad a kis 
iskolák nélkül — akkor elsősorban 
arra van szükség, hogy a népünket 
neveljük, hogy Írástudatlan ne ma
radjon.

— A külföldiek, kik itt járnak, 
egytől egyig elismerik, hogy annyira 
müveit, annyira tisztességes, annyira 
intelligens földmiveló népet sehol sem 
lehet találni, még a legműveltebb 
nyugati országokban sem, mint Ma
gyarországon.

fehér liliomot lát.
öreg gazdáik korán elköltötték könnyű 

vacsorájukat és pihenőre tértek. Másnap 
reggelig nem tartottak igényt szolgálataikra, 
nem kérdezték, hogy a közbeeső időt hol, 
hogyan lölték alkalmazottjaik. Róza hát 
nap-nap után fölöltözött szépen, kifodorí- 
totta a haját és elment szórakozni a barátai 
és barátnői társaságába. Olykor csak a 
hajnal vetette haza s ki nem fogyott a 
dicsekedésből, milyen jól mulattak hol 
színházban, hol moziban, hol meg bálban. 
Hívta is mindig Böskét magával, ki köszöni 
meg azt neki, ha mindig itthon csücsül, 
mint egy apáca? De Böskét valami ösztön- 
szerű félelem mindig visszatartotta, mígnem 
egyszer mégis csak hajlott a csábító szóra. 
A saját hímzett blúzát adta neki kölcsön 
a Róza, aminek kivágásából elővirított szép 
fiatal nyaka és elmentek a színházba. Jaj, 
de csodaszép látnivalók voltak ott, ilye
nekről Böske még nem is álmodott. Szép 
urak, kisasszonyok bohóskodtak, táncoltak, 
énekeltek és nekik szabad volt azt nézni, 
bársony zsölyében ülve. Kijövet meg fiatal 
urak csatlakoztak hozzájuk, kedveskedve 
beszélgettek velük és egy csupa-tükör 
kávéházba mentek. Kérdezték tőlük, hogy 
mit parancsolnak, kávét, fagylaltot, vagy 
theát ? — Böske azt se tudta, hova nézzen

— És kinek köszönhető ez ? A 
tanítói karnak I

— Születhet valaki valamire, de 
ha képessége nincs rá, nem tudja 
megszerezni, tehát valakinek kell azt 
adni, nevelni kell.

— Ez a tanítói kar érdeme. Épen 
ezért én, mint a kormány tagja, azon 
leszek, hogy ne csak az elismerés 
szavait adjuk, mint ahogy eddig szo
kás volt, hanem adjuk meg annak 
a munkának az ellenértékét is, amit 
a tanítóság végez.

Havasi fény.
— Meyer K. F. -

Hogy vert e szív, dobbant c mell, 
Habár még vándorkedv emelt, 
Megtérve ha láttam felül:
Havas ormán kék fénnyel ül 

A nagy csöndes ragyogás!
Lélegzetem lett szaporább, 
Szívtam város gőzét, porát.
A harcot láttam. Kérdtek én,
Mit szólsz hozzá havasi fény,

Te nagy csöndes ragyogás ?
Nem kérkedtem veled hazám, 
Mégis szeretlek igazán!
Lényem s költészetem felett 
Havasi fény izzik, lebeg,

A nagy csöndes ragyogás.
Mit tehetek érted honom,
Míg rám borul a sírhatom ?
Mit adjak, mi örök marad? 
Talán egy dalt, zengő szavat, 

Egy kis csöndes ragyogást!
Kutas Kálmán.

zavarában s messze eihuzódva az asztaltól 
kanalazgaita, amit elébe tettek. Pirosképü 
kisasszony jött hozzájuk s virágot kínált, 
az egyik gavallér vett is Bcskének egy 
bokréta nefelejcset és azt mondta, hogy a 
szemei épen ilyenek. Ez a fiatalúr mindig 
igen finoman beszélt Böskével, „kisasz- 
szony“-nak meg „kegyedének szólította 
és nagy hatással volt a tapasztalatlan 
leánykára. A nevét se tudta, a Róza se, 
ebben a környezetben nem szokás bemu
tatkozni. A ruhája után ítélve gróf is lehe
tett, de talán csak borbély- vagy szabó
legény.

A-tután már többször is elment a Böske 
az éjjeli kirándulásokra — buta kis pille, 
mely röpdös a láng fölött mígnem vesztét 
leli — és mind nagyobb lett a barátság 
az ismeretlen úrral. Már köves gyűrűt és 
arany fülönfüggőket is vett neki. Jaj, hogy 
az anya keze nem nyúlhat ki a sírból, hogy 
visszarántsa gyermekét, mikor tévútra lép ! 
Különösen vígan volt egyszer a társaság, 
külön szobába mentek mulatni. Volt sok 
gyümölcs, finom sütemény, még a cigány 
is húzta, s hosszunyaku poharakból habos 
bort ittak. Váltig unszolták Böskét is, noha 
nem szerette az édes italt, mert már az 
első pohártól zúgott a feje és ami azután 
történt, arról csak homályos emlékei ma-

És mégegyszer a Luther-naptár.
Aki egy fogalmat képpel úgy tud 

megmagyarázni, hogy a kép soha el 
nem mosódik, az jól tanít. A meddő 
vallási fanatizmus képére gondolok, 
amit a mi felejthetetlen, édesszavu 
mesélőnk Gárdonyi Géza festett elénk 
a Husszein Hasszán ünnep leírásában.

Erre az ünnepre összesereglik 
Stambulban Mohamed hivő népe és 
a nagy körmenetben sorra jönnek a 
Perzsa föld papjai. Egymásba ka
paszkodva az ucca két során sok 
százával taktusra lépnek egy vég
nélkül ismétlődő rövid melódiára, a 
mihez a Husszein-Hasszán-Husszein 1 
Huhh I szöveget éneklik a szentek 
tiszteletére. Szinte borzadályos ez a 
felvonulás, azonban a legborzadályo- 
sabb, mikor a Huhh! kiáltásnál fél- 
ököllel a mezítelen mellüket verik és 
az ökölcsapások túlcsattogják még 
a dörgő kiálltást is. Allah dicsősé
gére kiáltásokkal, ökölcsapásokkal 
tönkresanyargatott tüdők.

Kortörténeti adat lesz az eljövendő 
irodalomtörténet írás részére, hogy 
ennek a tisztatollu, szent szándékú 
nagy mesemondónknak az elmenetel« 
olyan rövidéletü emóciót tudott csak 
kiváltani ebből a mai nemzedékből 
és éppolyan kérész életű volt annak 
a láthatatlan embernek szentelt meg
emlékezésnek a hatása, amivel a nagy 
íróhoz méltó egy másik szellem Ra
vasz püspök szelleme áldozott G ár
donyi emlékezetének. A termékeny 
vallási fanatizmus égő lángjával.

radtak. Ez azonban épen elég volt, hogy 
halálra szégyelje magát, és soha többé abba 
a környezetbe vissza ne kívánkozzék. A  
gavallérral különben úgyse találkozott volna 
— ismeritek úgy-e a pillangó szokását, 
mely otthagyja a virágot, ha kiszívta mézét?

Böske elbukott. Szánalomrainéltó, bün- 
telen kis bűnös. Védtelensége, tudatlansága, 
és a rossz társaság okozta vesztét. Ne tör
jetek pálcát fölötte, mert ha a megbántott 
erkölcsi rend elégtételt kíván, megadta ő 
azt búsásan, fiatal életét hozva áldozatul.

Mikor a Böske kis fiát egyik fővárosi 
klinikáról keresztelni vitték, épen akkor 
tették föl a másik oldalon a gyászszekérre 
az édesanya föstetlen koporsóját.

Egy ilyen gyámoltalan kis féreggel már 
most mi történjék? A „Fehér Kereszt“ 
majd gondoskodik róla." Kiírnak a közeli 
falvakba, ki fogadna gondozásba egy új
szülött csecsemet annyi meg ennyi meg
határozott összeg fejében, közben pedig 
megállapítják, hogy Pintér Böske horgosi 
iíletőségü volt. Tudatják hát a horgosi elöl
járósággal, hogy néhai Pintér Erzsébet 
törvénytelen gyermekének eltartása a köz
séget terheli. Amennyiben nem óhajtja a 
csecsemőt ott a faluban elhelyezni, fizesse 
érte a szokásos díjakat.

(Folytatjuk.)
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És ez a láng ég és ég. Világít és 
melegít. És ha Darányi földmivelés- 
tigyi miniszternek a dunamelléki egy
házkerület gondnokának, — kinek a 
tiszteletreméltó ősz hajával többre 
van joga, mint más közönséges ha
landónak, — szaván akarunk szólni, 
ezen a szent lángon áldozatul fog 
égni maga az oltár tüzét tápláló pap, 
akinek szent heve magával szemben 
kíméletet nem ismer.

Ravasz püspöknek őnfelá'dozó 
művét azonban százezrek hálája, 
megértő elismerése állja körül.

Aki valaha járt a háború hősei
nek rákoskeresztúri temetőjében, nem 
ilyennek gondolta a tartozás lerová
sát. Rosszul fizetnek az élők a hol
taknak De nem mindenütt 1

Van ott két kis liget, hatszáz hős
nek a városnegyede a holtak váro
sában. Pák között élő sövény örök
zöldjével bekerített csendes uccák. 
Örökzöld borostyán borul a sírokra, 
a vaskereszt mintájára faragott tölgy
fakereszt a fejfa. Egysem különb a 
másiknál, egysem hátrábbvaló. Minden 
fejfán a név, a kor, a szülőhelye a 
hősnek és a keresztre felfutó boros
tyán zöldje körül kimosolyog a tá
voli hazának a színe. Ki* zománc 
tábla. Fekete, fehér, piros, a germán 
birodalom gondol az ó halott hőseire, 
sírjukra

Egyforma mind. Csak az első ke
reszteken van ez a felírás: Józsua 
XV. 13.

Aki a maga életét adja az ő atya
fiához való szerétéiből.

Olcsó lett az élet. És, aki a maga 
vagyonát adja az ő atyafiához való 
szeretetből ? Adja, ami nincs i s ! Ez 
nem hűség a maga hitéhez, ez nem 
termékeny vallási fanatizmus ?

Egy ember, egy nesztelenül járó 
ember, egy szegény-pénzű pap-tanár 
konok makacssággal neki áll, millióra 
menő adósságot vállal magára, csak 
azért, hogy évről-évre kiadhassa a 
Luther-naptárt a hitéhez, a hozzánk 
való szeretetből.

És vannak, akik közönyösen men
nek el az áldozat tüze mellett. — 
Nem vagyok én kalendárium ügynök !

Elhisszük, hogy a keresztény jel
szóval olyan sokszor nyújtottak kérő 
kezeket, méltatlanokat az áldozaton, 
hogy a lelkek csalódása nyomán a 
lelkek csődje nyílt meg. De a Lutlier- 
naptár nem könyöradomány gyűjtésre 
köpönyeg. A legreálisabb üzlet: itt 
az áru, itt a pénz. És a vevő jár 
jobban.

Segítsük hozzá ezt a javíthatatlan 
ideálista Luther-naptár szerkesztőn

HARANQSZO.

két, hogy a jövő esztendőre is — 
biztosan még szebbet hozzon nekünk. 
Vegyük le az 1924. éviekből a nya
kán maradt példányokat nem is az 
ó kedvéért, hanem a magunk, az 
asszonyaink, a gyermekeink kedvéért, 
akiket luteránusoknak akarunk meg
tartani. Iskolai jutalomkönyvnek, ün
nepi ajándéknak, kedves megemlé
kezésnek.

Van olyan jó verseskönyv, mint 
más, a legjobb; jobb képeskönyv, 
jobb meséskönyv, jobb házi kincstár. 
Miért vennétek mást ? Hát luteránu 
sokl Már nem tartunk össze? Vagy 
csak a zsebbe nyúlás előttig?

Mengesz J.

K ossu th  L a jos lá n g eszére  jel
lemző adatot hozott egyik fővárosi 
lap Kossuth hajdanta való titkárának 
Geiszt Gáspárnak feljegyzéseiből.

Az eperjesi kollégium első eminens 
hallgatójának szemrehányást tett a 
teológiai tudományoknak tanára, 
Mayer professzor; domine Kossuth 
ebből a stúdiumból még baj lesz a 
vizsgán. Úgylátta, hogy Kossuth az 
iránt nem sok érdeklődést mutat.

— Ne féljen Professzor úr, nem 
lesz baj.

A vizsgán a szuperintendens azt 
a kérdést intézte Kossuthhoz:

— Domine Kossuth betartja az 
összes erkölcsi törvényeket, megtesz 
mindent, hogy elérje a megérdemelt 
üdvösséget. Hogy magyarázza meg 
azt, hogy ennek dacára is nem a 
maga érdeméből üdvözül, hanem, 
amint az egyház tanítja, az Úr Jézus 
érdeméből ?

— Ha beteg vagyok, elmegyek az 
orvoshoz. Az orvos gyógyszert rendel, 
ápolást; előírja, hogy mit egyek, mit 
igyam, mit ne; milyen életmódot foly
tassak, hogyan öltözzem. Én ezt mind 
betartom és mégis gyógyulok tőle az 
orvos érdeméből.

Mayer professzor elragadtatással 
hallgatta tanítványának feleletét. Ta
nult belőle. Nem volt ez más, mint 
az: Én vagyok az ú t! Neked csak 
járnod kell ezen az úton és üdvö
zölsz. — mm—

Csáp Bindiné nem ér rá.
Irta: Csite Károly.

Kovács Istókné ünneplőbe öltözöt
ten kopogtatott be vasárnap reggelen 
Csép Bindiné komaasszonyához.

— Jó reggelt adjon az Isten 1. . .
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Egészségükre váljék az éccakai nyu
godalom. Mondok, benézek a kedves 
komámasszonyhoz, hogy eljön e a 
templomba ?

— Óh, nem érek rá, édes komám- 
asszony. Elmennék szívesen, de hi
ába, annyi a dolgom, hogy sehogyse 
m ehetek... Higyje meg galambom 
komámasszony, oly rengeteg sok a 
dolgom napestig, hogy még imádkozni 
sem érek rá, legfeljebb majd csak 
akkor, ha ágyba kerülök. . .

De biz’ még az ágyban sem ért 
rá Csép Bindiné imádkozni. Egész 
nap lótott-futott s késő este oly fá
radtan feküdt le, hogy az imádság 
is elmaradt. Elaludt anélkül.

így pergett, rohant lefelé Csép 
Bindinének a teljes élete. Soha nem 
ért rá semmire, tudniillik olyasmire, 
ami nem vagyonszerzésre irányult.

Egy kis tercierére, pletykára kerí
tett ugyan időt: be-beugrott koma
asszonyához

Egyik tavaszi reggelen ágyban ta
lálta a jó Kovács Istókné komaasz- 
szonyt. Csépné összecsattantotta te
nyerét nagy csodálkozással:

— Ejnye, ejnye, komámasszony! 
hát még az ilyen nagy kapálási időn 
is beteg tud lenni 1. . .  Nohát, én nem 
érnék rá ilyenkor ágyban feküdni. . .

— Haj, kedves komámasszony 1 
Én sem érnék ám rá, csak ne volna 
muszáj! — sóhajtotta a beteg.

Ment, törtetett, rohant Csép Bin
diné hol ide, hol oda, hogy az egész 
világ vagyonát összekaparinthassa. 
Mivel sohasem ért rá, mindenféle 
dolgát elhamarkodva, felületesen vé
gezte. Nem ért rá rendes ebédet főzni; 
Nem ért rá gyermekeit gondozni, 
emiatt elcsenevészesedtek, betegesek 
lettek a gyermekek. És a kissé gyá
moltalan urát is folyton űzte, hajtotta 
a dologra.

Aratás előtt kint kaszált a mezőn 
s hirtelen sötét, vészes felhők tornyo
sultak az égen. A népek rajokban igye
keztek haza felé a közelgő vihar elől.

Csép Bindiné utánuk kiabált:
— Ej, ej, de rá ér mindenki, hogy 

oly könnyen megszaladnak a dolog 
elől. Én bizony nem érek rá egy kis 
felhő miatt a dolgomát itt hagyni . . .

Addig-addig törte lázas sietséggel 
a hantot, mígnem a vihar ott fogta, 
megeredt zuhogva a zápor. Mosta 
hazáig. S másnap rákellett neki érni, 
hogy ágyba feküdjék. Tlidőgyuladásba 
esett.

Eljött betegágyához a kedves ko- 
maaszonya.

— Lássa-lássa, galambom komám
asszony 1 mennyire rá kell az ember

/
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gyerekének érni, akkor is, mikor nem 
akarja. . .

Harmadnapra rá megkezdődött a* 
aratás s Csép Bindinének arra is rá 
kellett érni, hogy a legnagyobb dolog
időben a temetőbe térjen örök pihe
nésre. . .

„Farsangnak ideje, dinom-dánom, 
hetedhétországra szóló vigalom; olvas
sunk tehát egy kevés egészségügyi 
intelmet is :

A test fölösleges sanyargatása bűn, 
túltömése öngyilkosság.

*
Sohase egyél úgy, mint a puszták 

szörnyetege (az óriáskígyó) amely fa 
lás után alig tud mozdulni.

Ha érzed, hogy éhséged mull, hagyd 
abba a lakmározást, mert amit azon
túl eszel, teher; mely megköti a moz
gásodat és amelyet ezenkívül gyom
rod föl sem tud dolgozni.

*
Ne vond meg magadtól különösen 

azt, amiből a legtöbb kell és amit az 
Úr kegyelméből mindenütt ingyen 
kapsz: a tiszta levegőt. Nélküle sor
vad a test, de elfonnyad a lélek is. *

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az amerikai Magyar Bányász Lap 

január 3-iki számában egy dörge
delmes vezércikket olvasunk, amely 
Szemtelenség főcím alatt az amerikai 
magyarság legnagyobb botrányáról 
és a Marcinkó-féle csomagszállító 
vállalat tizeiméiről elmélkedik. Ebből 
a cikkből egynéhány idézetet közlünk: 
»Emlékszik még mindenki, hogy a 
botrány mint kezdődött Marcinké 
plébános összegyűjtött vagy tizenkét
ezer csomagot, haza is szállította 
azokat és adott is a fennmaradt pénz
ből jótékonycélra egy pár százezer, 
vagy egy pár millió koronákat. El
számolni azonban nem akart a be
gyült pénz maradványával, mert nem 
merte beismerni, hogy amíg egyrészt 
itt és az óhazában úgy ünnepeltette 
magát, mint a jótékonyság önzetlen 
angyalát, addig igazában vámot sze
dett a jótékonyságon és ezreket ke
resett a csomagszállításnál. Megírtuk 
a legnagyobb őszinteséggel, hogy 
ezek a szeretethez címzett szállítási 
vállalkozások közéletünk leggyaláza
tosabb botrányai, pedig akkor még 
nem tudhattuk, hogy a kiábrándult 
magyarországi közvélemény milyen 
alapos kavarodást csinál e csoma
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gokkal.« Hosszas és meglehetős go
romba fejtegetések után ezt írja az 
akció vezetőjéről: »Kellemetlen lett 
volna most újra odaállni a magyar 
közvélemény elé és beismerni, hogy 
tévedés volt az egész felfújt jótékony
ság, hogy tévedés volt a kormányzói 
kitüntetés, mert hiszen Marcinkó plé
bános keresett szépen és sokat kere
sett azon a szállításon, amelyért mint 
a jótékonyság angyalát ünnepelték 
otthon.«

A bizanczi császár nagyon gyűlölte 
Aranyszáju Jánost, a konstantinápolyi 
püspököt nyíltsága miatt. Hogy az 
udvaroncok magukat kedveidé tegyék, 
azt tanácsolták a császárnak, hogy 
száműzze a püspököt s birtokait fog
lalja le, vagy pedig vettesse fogságba 
és égettesse, vagy ölesse meg. Voltak 
azonban olyanok, akik a püspököt 
nagyon jól ismerték, akik azt mondták 
a császárnak: „Mindez mit sem hasz
nál, mert a száműzetésben mégis 
megtalálja otthonát Istenben. Ha 
elveszed javait, úgy nem őt, hanem a 
szegényeket fosztod meg adományai
tól. Rabláncra fűzöd, úgy csókolni 
fogja láncait. Ha megölöd, akkor a 
halál megnyitja számára a mennyet. 
Csak egy mód van, mellyel öt sze
rencsétlenné teheted s ez az, ha öt 
valamilyen bűnre tudnád csábítani. 
Ami azonban nem fog neked sikerülni, 
mert semmitől sem irtózik annyira, 
mint a bűntől. “

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Miért olvasod a bibliát?
Febr. 25. János 3 .i» —sí. Nem elég, 

hogy olvasom, még azon is meg leszek 
leckéztetve, hogy miért olvasom a bibliát! 
— Óh, kedves lélek, nincs annyi levele a 
bibliának, ahányfélekép azt lehet olvasni. 
Azért ne ijedj meg, mert egy világosan á ll: 
a bibliát olyan célból kell olvasni, amely 
célból Isten azt nekünk redelte „Legyen 
világosság!“ Ezzel a rendelkezéssel kez
dődik a biblia. Amely bibliaolvasást nem 
e rendeltetés vezet, senkisem vállalhat az
ért felelősséget. — Azért olvasod a bibliát, 
mert szereted a világosságát ?

Febr. 26. Ezsaiás 34. í—n. Azt állapí
totta meg minapában egy pártatlan tudós, 
hogy mindenki elszámitotta magát a háború 
óta az utolsó tiz esztendőben, csak az 
igazi biblia-olvasók nem. Nem helyes, ha 
valaki politizáló prófétáskodásból olvassa 
a bibliát, de bizonyos, hogy sok világosság 
hull belőle a világ térképére is, hogy meg
érthessük annak való állapotát s benne 
Isten ítéleteit. Olvashatod a bibliát azért is, 
hogy jó térképed legyen a világ útvesztői
ben való kiigazodáshoz.

Febr. 27. Zsoltár 119. so—10». Valami
féle haszonnal azok is olvassák, akik szép
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mondásokat, meg nyelvezetet, világtörté
nelmet, meg életrajzokat tanulnak belőle, 
de igazi hasznát akkor fogod venni, ha 
azért olvasod a bibliát, mert az örökké
valóság ablakai nyitnak onnét feléd. Mennyi 
mentő, elevenítő, védő, vezető, gonoszt- 
gyűlöltető, Jézust-szerettető erők várnak 
ott rád, egeszen (ereád, ideig és örökké 
való életed számára s te megnyered a 
személyes biblia-olvasás legnagyobb hasz
nát : az Istennel való személyes viszonyok 
biztosítását. /

Febr. 28. Máté 2 2 .»3—ss. Jaj, de bor
zasztó, mikor valaki csak tudálékosságból 
olvassa a bibliát. VItatkozási tárgyakat, 
értelmi abszurdumokat keres össze belőle, 
vagy bizonyítékokat a maga kitalálta élet
bölcsesség számára s végül gúnyos kétel
kedő, örökös disputáié, vagy öntelt „pró
féta“ lesz belőle. Óh, aki így olvassa, 
hagyja abba, kezdje újra s most már alá
zatosan, minden lapján Jézustól vezetve 
olvassa a bibliát.

Febr. 29 Róma 12 3—s Mi mindenre 
használták már fel a bibliát I Perekben és 
politikai beszédekben, színházban és név
napesti köszöntésekben. A bibliának egyik 
legkövetkezetesebb élő megbecsülője a 
bib'iát csak azoknak adná kezébe, akik 
átmentek a szoroskapun s életüket átadták 
Istennek. — Nem lehet lakat alá tenni a 
bibliát, de igazi olvasói nem hagyhatják 
szótlanul prédaként a Sátán kezén. A biblia 
Isten könyve, ne használja senki szellemi 
lakmározására és hatásvadászatra. A biblia 
Isten könyve azok számára, kik az övéi, 
— vagy őszintén vágyódnak a megfeszített 
és feltámadott Krisztusban övéivé lenni.

Március 1. Lukács 4 .1 —4. A Lélektől 
vezetett embernek nem kell tanakodnia, 
hogy miért is olvassa ő a bibliát. Mihelyst 
megszületik bennünk az Isten szerint való 
új ember, mindjárt enni kér s ha nem kér, 
akkor még meg sem született; ha pedig 
már nem kér, úgy halott. Miért olvasom 
én a bibliát? Mert az Isten szerint való 
új embernek ez a kenyér. S miért olvasom 
a bibliát minden nap ? Mert a kenyeret 
nem lehet egyszersrnindenkorra magunkba 
tömködni.

Március 2. I. Tim. 4 . 4—1« Nemrégiben 
egy gyülekezetünkben biblia-órákat kezdett 
a lelkész, de részvétlenség miatt be kellett 
szüntetni. Ata még sok gyülekezetünkben 
nem tudják, ini a biblia-óra. Ne gondoljuk, 
hogy csak akkor volt szükség rá, mikor 
még nem volt minden háznál biblia. A mai 
élő keresztyénségben vájjon tesz-e más 
nagyobb szolgálatokat naponként, mint az 
az ezer és ezer biblia-óra, melyet a föld 
minden táján ma is tartanak s épen ott, 
ahol legtöbb a biblia s annak személyes 
mindennapos olvasója? — Ki imádkoznék 
azért, hogy gyülekezeteinkben lehessenek 
biblia-órák; abban az egyben is, ahol 
megálltak I

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
A ranykoronában vetik ki az 

adókat. A kormány az államház
tartás helyreállítása céljából törvény- 
javaslatot készített, amely szerint az 
egyenes adókat 1924 jan. 1 tói, a 
földadót pedig 1924. júl, 1-től arany
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korona értékben vetik ki. Aranykoro- 
nában kell fizetni a múlt évről fenn
maradó összes, bármely adónemből 
származó, adóhátralékokat is, termé
szetesen a befizetés napjára megállapí
tott kulcs szerint. A törvényjavaslat 
jogerőre emelkedéséig azonban az 
ezután befizetett hátralékok is az 1923. 
é v  végén fennállott kulcs alapján 
számítanak. De csak a törvényjavaslat 
jogerőre emelkedéséig, ami most már 
rövid idő kérdése. Épen ezért figyel
meztetjük az adózd olvasóinkat, hogy 
a köztartozását mindenki saját érde
kében rendezze, mert aki az új adó- 
javaslatot törvényerőre emelkedése 
előtt fizeti be tartozását, az az arany 
koronára való áttérésből semmiféle 
újabb teherrel nem rovatik meg. 
Tekintettel arra, hogy az aranykoro
nára való átszámítás már eddig is 
nagy differenciát, súlyos megterhelést 
jelentene, bizonyosra vehető, hogy 
az adózók örömmel fogadják a pénz
ügyminiszter engedményét, és adó
hátralékaikat még a régi alapon, 
sietve, készséggel rdjjáfc majd le.

H E T I  K R Ó N I K A .
A magyar nem zetgyűlésen a földbir

tok novella tárgyalásán a kereszlyén egy
házak földhözjuttatásánál felszólalt báró 
Kaas Albert, a Lulher-Szövetség elnöke is.

Debrecenben a képviselőválasztás Nagy 
Vince győzelmével végződött.

A koronának rendkívüli nagy esése kö
vetkeztében a drágaság az egész vonalon 
borzasztóan nő. Az árak versenyt futnak 
felfelé. A búza métermázsája háromszáz- 
ezer korona, egy pár cipőfűző ezer korona. 
A bpesti napilapok előfizetési árát >/* éven
ként 60.000 koronában állapították meg.

Az erzsébetvárosi bombamerénylet ügyé
ben a rendőrség befejezte a vizsgálatot.

A kormány szándéka az egészségügyet 
államosítani.

Szombathelyen már hetek előtt nagy 
vámcsalást fedeztek fel. Több kereskedőt, 
vámtisztet s egy rendörfogalmazót letar
tóztattak.

Ausztria külügyminisztere utasította a 
moszkvai meghatalmazott képviselőt, hogy 
a szovjetkormányt értesítse de jure elisme
réséről.

A szerb parlament a fiumei szerződés 
tárgyalását bizonytalan időre elhalasztotta.

Ä bolgár külügyminiszter szerint a 
Népszövetség egy országban sem örvend 
olyan rokonszenvnek, mint Bulgáriában.

Görögországban új köztársasági liga 
alakult, Kondilisz ezredes elnöklete alatt.

Jugoszlávia is elismeri az orosz kor
mányt.

Az albán trónt a nemzetgyűlés többsége 
Aosíei hercegnek akarja felajánlani.

A spanyol katonai direktórium egysége 
megrendült.

Franciaország erőfeszítéseket tesz, hogy 
a frank értékét emelje

A román királyné a külföldi udvarokat 
járja. Célja Miklós fiát a görög trónra 
juttatni.

Az új angol miniszterelnök elmondotta 
programmbeszédjét. Legjelentősebb nyilat
kozata, hogy Oroszországgal az egész vo
nalon egyetértést akar elérni. — A magyar 
szociálista vezérek Londonban hosszabb 
megbeszélést folytattak Snowden állam
kancellárral és Wegvood miniszterrel.

Németországban a kommunisták pucs- 
csot terveztek. Á rendőrség azonban ideje
korán leleplezte őket.

A bajor Pfalzban a szeparatisíák és a 
rendőrség között véres harc volt. A harc
nak 16 halottja van.

HARANOS ZÓ.

Hatvanad, vasárnapján.
Ep. II. Kor. I I . w -1 2 .9.

Hogy a Krisztus evangéliuma mennyire 
Istennek hatalma, minden hívőnek üdvös
ségére, erre nézve eklatáns például szolgál 
mai epistolában is Pál apostol élete. Valami 
lelket felemelő ígéret azért az evang. emberre, 
evang. keresztyén anyaszentegyházunkra 
nézve ezekben a nehéz időkken is: Elég 
néked az én kegyelmem, mert az én 
erőm  erőtlenség á lta l végeztetik el.

A soproni evangélikus ncegylet Kapi 
Béla, dunántúli egyházkerületi püspök véd
nöksége alatt 1924. évi február hó 17-én 
protestáns családi estélyt tartott a követ
kező műsorral: 1. a) M érty: Kossuth-ind. 
b) Pache: Der liebe Hergott hält die Wacht. 
Férfikar. Előadta a soproni gazdapolgárok 
férfikara. Karnagy : Kindler Mihály.,2. Kapi 
Béla püspök előadása. 3. Dalok. Énekelte 
Benedekné Rácz Vilma, zongorán kísérte 
Altdörfer Viktor tanár. 4. Quartett. Előad
ták : Hoffer Ottó, Marcsek Tibor, Klafszky 
Henrik és Zupancic Miklós. 5. a) Abt: 
Waldandacht, b) Hodossy: Ha elmegyek 
nemsokára. Férfikar. Előadta a soproni 
gazdapolgárok férfikara. Karnagy: Kindler 
Mihály.

A vasi közép egyházmegyéből a német 
inségakcióra befolyt: Körmendről és fíliái- 
bói 119.460, Meszlen és filiájából 573.047, 
Nemescsórói 132.C00,Nemeskoitáról 110.435, 
Örimagyarósdról 115.570, Répcelakról es 
filiájából 195 000, Sárvárról 46.000, Szom
bathely 200 400, Nőegylet Szombathely 300 
ezer, Uraiujfaluból és fdiáiból 201.260, 
Szentgotthád 200 ezer K. Összesen 2 millió 
193.442 K.

Pénzügyi bizottsági ülés. A dunán
túli evang. egyházkerület pénzügyi bizott
sága február 19-én Sopronban szentmártoni 
Radó Lajos elnöklete alatt ülést tartott.

Melczer építész, az Ózdon folyó muíi- 
káskoiónia építési vezetője, az ózdi ev. 
egyháznak 400.000 koronát ajándékozott. 
Az egyházközség, hogy az adomány emlékét 
biztosítsa, templomi énekeskönyveket sze
rez be az összegen.

A soproni ev. líceumi Diák-szövetség 
a líceum hősi halottainak emléktáblája ér
dekében felhívást tett közzé, amelyben a 
fenti nemes célra adományokat kér. Az 
adományok a Liceumi Diák-Szövetség tit
kári hivatalának Sopron küldendők be.

A szombathelyi prot. nőegylet újból 
szép tanujelét adta áldozatkészségének. 
A nőegylet a német segélyakció céljaira 
300 ezret, a szegénysorsu theol. hallgatók 
tandij segélyére 200 ezert, a Harangszó 
fenntartására 100 ezer, orgonajavításra 150 
ezer K-t adományozott.

Lelkészválasztás. A nagygeresdi gyü
lekezet üresedésben levő lelkészi állásra 
Balogh Ernőt, a dunántúli püspök titkárát 
választotta meg.

Lelkészbeiktatás Kispéczen. Lelket
építő istentisztelet keretében jan. 27-én 
történt hivatalába való beiktatása Síkos 
Sálmánnak, a kispécz—kajári gyülekezet 
megválasztott ifjú lelkészének A beiktatást 
Németh Károly lébényi lelkész, h. esperes 
végezte mély igazságokat hirdető, lelket
emelő igehirdetés után. Az ünnepély másik 
kimagasló pontja a beiktatott lelkész be
köszöntő beszéde volt; megpecsételése 
annak a szereíetből és bizalomból fakadó 
szövetségkötésnek, amely a hitbuzgó gyü
lekezet és közte létrejött. A gyülekezet 
osztatlan szeretelét és ragaszkodását teljes 
számban való megjelenésével igazolta. A 
beiktatáson jelenvoltak még a beiktatott 
lelkész több hozzátartozóján kívül a gyüle
kezet nagyérdemű, agilis felügyelője Cse- 
mez Béla vártnegyei főjegyző, továbbá a 
szomszédos egyházi és közigazgatási hiva
talok képviseletében több vezető személyi
ség, mint az ünneplő gyülekezet szívesen 
látott vendégei.

Szentgotthárd. Pável Ernő félmillió, 
Lang Gyula 100.000, Schaberl János 50.000 
koronát adakoztak a beszerzendő haran
gokra.

Hánta. Még !923-ban ádvent 3-ik va
sárnapján vallásos estét tartottak. Az estén 
közreműködtek: Németh Giza, Horváth M , 
Molnár Etel, Szente Marcsa, Letenyei Pisti, 
Bertalan Margit, Szabó Giza. Felolvasást 
tartott Sokoray Bálint lelkész: Az egyház 
iránti munkás szeretetről. Az est offertó- 
riuma 3500 K volt a németországi hittest
vérek segélyezésére.

Veszprémvarsány, a veszprémi ehm.- 
nek úgy lélekszámban, mint anyagiakban 
talán a legerősebb filiális egyháza számadó 
közgyűlését január 20-án tartotta. A mara
dék közel 2 millió koronát, 41 dollárt és 
5 ezüst koronát tett ki. Hívei közben min
den irányú mozgalom meleg pártfogásra 
talál. Az elmúlt évben a németországi hit
rokonok segélyezésére 100 ezer koronát 
fordított. Templomát renováltatta 4 millió 
korona költséggel. A szükséges fuvar- és 
gyalogmunkákat egy szó ellenvetés nélkül 
végezte mindenki. Az elrekvirált harang 
helyébe 3,200 000 korona költséggel újat 
állított, melyn.k súlya teljesen felszerelve 
138 kgr. Mindezek fedezésére a tetemesen 
felemelt egyházi adón kívül önkéntes ado
mányokból befolyt 35 mm. búza, 576.000 K, 
92 dollár és 5 ezüst korona. A harangra 
való adakozásban önként vettek részt a 
köztünk élő ref. hívek is. A dollárok gyűj
tését László József, Takács Sándor és V. 
Bognár Juli végezték Amerikában.

A felavató-ünnep február 3-án volt a 
közelről és távolról összesereglett s a tem
plomot roskadásig megtöltő közönség je
lenlétében Magyoróssy Gyula bsztlászlói, 
Pócza Ferenc sikátori ev. és Tóth Sándor 
bsztkirályi ref. lelkészek közreműködése 
mellett. A szép avató beszédet Mogyoróssy 
Gyula bsztiászlói lelkész tartotta. A haran
gok gyönyörű ércmollban csendülnek össze. 
Avatás után egy fél óráig az elhalt hősök 
emlékére szólták. Az ünnepélyen befolyt 
62.160 kor. offertóriumot a Harangszó fenn
tartására küldöttük be. Felejthetetlen ünnepi 
hangulatban távoztunk a templomból.

Szilsárkány és Sopronnémeti lelkes 
egyháztagok néhai lelkészük özvegyének, 
Tóth Sándorné segélyezésére 216.150 K-t 
áldoztak. Valóban a legszebb istentisztelet 1
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Az uraiujfaiut evang. összgytilekezet 
hitbuzgóságának és áldozatkészségének be
szédes bizonysága az a körülmény, hogy 
az Ínséges németországi hitrokonok felse
gítésére 201.260 koronát küldött. A másik 
pedig az, hogy a harmadik harangját is 
megrendelte.

A pápai evangélikus nőegylet február
3-án a németországi nyomor enyhítésére 
nagyszabású vallásos estét tartott a tem
plomban a következő műsorral: 1. Jövel 
Szentlélek Úristen. Közének 2. Mesterházy 
László megnyitó imája. 3. Sántha—Kirch
ner: Esti dal. ■ Énekelte a gyülekezet ve
gyeskara Szutter Dániel vezetésével. 4. A 
keresztyén egyház egységéről. Ünnepi elő
adás. Tartotta Németh Károly lébényi leik.
5. Kurucqóták. Fuvolán előadta Döbröntey 
Imre. 6. Jakab Ödön : Az irgalom. Szavalta 
Englert Rózsi. 7. Orgona-játék. Játszotta : 
Kirchner Elek zeneművész, volt győri kar
nagy. 8. Mester a bősz vihar dühöng. Elő
adta az énekkar. 9. Dalok. Tárogatón elő
adta : Döbröntey Imre. 10. Ima és áldás. 
Mondta Gaál József. 11. Erős vár a mi 
Istenünk. Közének. A német nyomor enyhí
tésére befolyt 183.978 korona. A gyűjtéssel 
együtt elküldetett 300.000 korona.

A pápai evangélikus férfi énekkar febr. 
10-én az ev. tanácsteremben műsoros es
télyt rendezett a következő műsorral: 1. 
Balatoni induló. Énekelte az ev. férfi ének
kar Nagy Pál karnagy vezetésével. 2. Ma
gyar legenda. Irta Muraközy Gyula. Sza
valta Pethő Antal. 3. A zöld s z í v . Vígjáték 
1 felvonásban. Személyek : Férj Závory Gy. 
Feleség Biró Rózsi. Géza Szedlacsek L. 
4. Hegedűszóló. Játsza Huszár József, zon
gorán kiséri Kovács Ilonka. 5. Beszéljen a 
mamával. Vígjáték 1 felvonásban Szemé
lyek : özv. Pálffiné, Kéri Borbála Vikler 
Annus, Eliz leánya Preisinger Bözsi. Hájas 
Benedek kereskedő Árki József Bódog fia 
Kiss Károly. Dr. Thuri Zoltán ügyvédjelölt 
Ferenczi J. Böske szobaleány Nagy Mariska.
6. Pusztai Rózsa. Schubert Of. Énekelte 
Szigethy Gyula III. é. t. n. Zongorán ki
sérte Furmann Ernő II. é. tanítójelölt. 7. 
A beteg. Vígjáték 1 felvonásban. Szemé
lyek: Adél, Biró Rózsi. Berta, Csizmadia 
M. Gusztáv, Závory Gv. Károly, Káldi F. 
Figó apó, Molnár József. 8. Népdalok. Éne
kelte az ev. férfi énekkar Nagy Pál kar
nagy vezetésével. Bevétel 300 ezer korona.

Tényőfalu leányegyházköz3ég torony- 
építésre határozta el magát.

Gércén január 27-én vallásos és haza
fias estélyt tartott az ev. ifjúsági egyesület 
Kastner Samu segéd tanító vezetésével, mely 
alkalommal az ifjúsági egyesület a követ
kező műsorral szerepeit: 1. Közének. 2. 
Lampért Géza: A rpélységbői. . . ,  szavalta 
Friskics Ernő. 3. Jézus nagy vezér, éne
kelte az ifj. egyesületi vegyeskar Kastner 
Samu s. tanító vezetésével. 4 Van-e sza
bad akaratunk? írta és felolvasta Szabó 
Sámuel lelkész. 5. Szalay Mihály : Mienk 
a Tisza . . . ,  szavalta Szalay Mihály 6. 
Gondviselő édes atyám, énekelte Boros 
Vilma, hegedűn kísérte Kastner Samu s. 
tanító. 7. Szalay Mihály: Arra alá Napke
letnek, szavalta Czirók Aranka. 8. Rákóczi 
kesergője, énekelte az ifj. egyesületi vegyes
kar Kastner Samu s. tanító vezetésével. 9. 
Schumann: Trä inerei, hegedűn előadta 
Kastner Samu s. tanító. 10. Ifj. Hetvényi 
Lajos : Istenlátás, szavalta Szombath Irma. 
11. Szabó Sámuel lelkész röviden ecsetelte 
a német nép nyomorát Egyúttal felhívta a 
hívek figyelmét a németországi hitsorsaink 
enyhítésére elrendelendő gyűjtésre, mely

hez kiki tehetsége szerint járuljon hozzá. 
12. Közének. Offertorium 18.900 korona a 
németországi hittestvéreink sanyaruságának 
enyhítésére.

A Luther-Szövetség bálja. Kedves, 
családias keretek között zajlott le Buda
pesten a régi idők protestáns báljainak 
márványtermében, a Deák-téri evangélikus 
iskola dísztermében a Luther-Szövetség első 
bálja. A bál védnökei báró Kaas Albert 
nemzetgyűlési képviselő, a Szövetség el
nöke, Waikó Lajos kereskedelmi miniszter, 
Folkusházy Lajos alpolgármester, Nádosy 
Imre orsz. főkapitány, Haberern Pál, dr. 
Rásó Lajos, Landgraf János, Ilovszky János, 
Halászy László, dr. Lipták Pál, leányfalvi 
Lingel János, Döbrönlei Károly, Meskó Pál 
és a lutheránus társadalom számos kitűnő
sége voltak.

HARANQSZÓ.________

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Burgenland külön szuperintendencia 
lett, mely áll 3 egyházmegyéből: északi, 
közép és déli egyházmegyebői. A szupe
rintendens választást február 3-án hajtották 
végr$ titkos szavazással. Az első alkalom
mal álig fog egy jelölt is abszulut több
séget kapni. A jelöltek között szerepel: 
Rájter János alesperes, Bayer Teofil Breyer 
Jakab, üeiszlinger Pál stb.

Az erdélyi reformátusok ünnepe A 
brassói református egyházközség a napok- 
ünnepelte femiállásánan százéves évfordu
lóját.

Kant születésének kétszázéves év
fordulója. Április 22-én lesz kétszáz esz
tendeje, hogy a „königsbergi bölcs“ meg
pillantotta a napvilágot A német egyetemek, 
városok s meg a falvak is készü nek az 
évforduló megünneplésére. De nemcsak 
saját hazája emlékszik meg nagy szülötté
ről. A világ valamennyi nemzete lerójja 
csodálata és hálája adóját az újkor egyik 
legnagyobb gondolkodója előtt. Az ünnep
ség csúcspontja a Kant-társaság ünnepi 
ülésé lesz. A világ legnagyobb tudós szer
vezetének tagjai Kant szülővárosában, Kö- 
nigsbergben jönnek össze s az ünnepi Pro
gramm három nap alatt zajlik le, szónoka 
pedig Harnack Adolf, a nemet tudományos 
világ egyik legnagyobb kiválósága lesz. A 
németekhez csatlakozik a világ többi mü
veit állama is. Nálunk, ahol Kant tanításá
nak mindig sok hive volt, kiveszi részét az 
ünnepségből minden illetékes faktor. Hol
landiában az amsterdami egyetemen tart 
ünnepséget a holland Kant-társaság. Fényes 
ünnepségre készülnek Angliában, Ameriká
ban, Ausztriában, Svájcban és Bulgáriában 
is. De ünnepséget tartanak a távoli Japán
ban és Kínában is, ahol a műveltség ma 
is magán viseli azt a mélyreható bélyeget, 
amit egykor — a háború előtt — a pekingi 
és tokioi egyetemen működő német tanaro* 
nyomtak ra a keletázsiai országok szelle
mére. Érdekes azonban, hogy Franciaor
szágból edddig nem érkezik hir, vájjon 
részt vesznek-e Kant ünneplésében a Sor
bonne tudósai.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

* W alko Lajosné temetése. Özv. Walko 
Lajosné, született tóthlipcsei Fabricius 
Ameliet, Walko Lajos kereskedelmi minisz
ter édesanyja elhalt. A végtisztességtételen 
a gyászoló család tagjain kívül igen nagy
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közönség volt, ennek soraiban gróf Bethlen 
István miniszterelnök, Daruváry Géza, Kál- 
lay Tibor, gróf Klebelsberg Kunó, Ra- 
kovszky Iván, Nagy Emil miniszterek, Pékár 
G jula és még számos képviselő. A halottat 
Raffay Sándor evangélikus püspök áldotta 
meg s a kerepesi-uti temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

Ú J D O N S Á G O K .

Ledöntőtték a várfalvi Kossuth-szob- 
rot. Az aranyostorda-megyei Várfalva köz
ségben levő Kossuth-szobrot, — melyet 
eddig az oláhok sem bántottak — isme
retlen tettesek ledöntötlék.

A dán trónörökös lemondott a trónra 
való igényéről. Eris dán herceg a dán 
király fia eljegyezte Ottavában (Kanada) 
Rooth Lujzát, Kanada egyik leggazdagabb 
hölgyét. A herceg lemondott minden jogá
ról a dán trónra nézve.

Bérbe adják a közalapítványi b irto 
kokat. A kultuszminisztérium a kezelése 
alatt álló közalapítványi birtokokból 8 pusz
tát, összesen 3500 holdat szándékozik 12 
esztendőre haszonbérbe adni.

Leánybandíta Newyorkban. A newy- 
orki rendőrség e'fogott egy leány banditát, 
aki revolverrel felfegyverkezve számos bolt
rablást követett el. A leányt, aki egy va
gyonos brooklyni özvegyembernek a gyer
meke, egy ifjú árulta el, aki a rablásokban 
bűntársa volt.

Megtalálták a legrégibb újságok 
eredeti példányait. A kölni egyházmegye 
szemináriumának könyvtárában egy könyvbe 
téve megtalálták a legrégibb újság négy 
számát, még pedrg 1C64 december 30 es 
1665 január 2 , 9 és 20. keleltel. Az eddig 
ismert újság 1670-ből való.

Madárvédelem Angliában. Egy orszá
gos bizottság gyűjtése utján összehozott 
jelentékeny pénzösszegben megvásárolta a 
northumberlandi pariok közelében levő 
Farmer szigeteket, hogy ott a madarak szá
mára kiméleli területet rendezzenek be. 
Ezek a meglehetősen sziklás szigetek eddig 
is híresek voltak madárvilágukról, s több 
olyan különleges madárfaj menekült ide, 
amely ritkaságszámban megy az egész föld
kerekségen.

Szaporodnak az indiánok. Az Egye
sült Államok legutóbbi népszámlálásának 
adatai most kerültek nyilvánosságra. Eddig 
azt hitte a világ, hogy Amerika öslakói, az. 
indiánok már jóformán úgy kihaltak, mint 
a bölények, de a tavalyi adatok szerint 
1923 decemberében 344.303 indiánt találtak 
az Egyesült-Államokban, holott 1905-ben 
már csak 270.238-an voltak.

A sűrített levegővel táplált mozdony. 
Rómában a szén helyett sűrített levegővel 
táplált mozdony próbajáratát tartották meg. 
Az uj mozdony alkalmazásával az üzemi 
költségeket állítólag hetven százalékkal si
került csökkenteni. A kísérlet tökéletesen 
sikerült. 'Az uj berendezés Zarlatti római 
mérnök találmánya.

Oláh kulturkép. Lalogenal Trandafir 
oláh állami tanító a resicai iskolában egy 
Varnev Vazul nevű gyermeket, ki a leckéjét 
nem tudta, addig vert a pádhoz, míg a 
gyermek meghalt. A gyilkos tanítót letar
tóztatták.

Hcrczcg Ferenc képes, irodalmi hetilapiának, az 
Uj Idók-nek 8. számában folytatódnak Erdős Reneé 
és A. M. Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Herczeg Ferenc elbeszéléseit. Pékár Gyula 
és Lyka Károly cikkeit. Szentgyörgyi Ferenc: párisi



72 HARANGSZÓ 1924. február 24

divatlertlét, Varságh János és Aadersen György 
szép verseit. Mühlbeck Károly elmés fejléceit, seá- 
mos művészi és időszerű képet cs a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 20.000 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
kér., Andrássy-ut 16.

Íz  Én Újságom. Szerkeszti : Gaál Mózes. Ahogy 
a gyermek olvasni kezd, vágya a/. Én Újságom. Az 
Én Újságomban találja barátját és szórakoztatóját. 
Előfizetési ára negyedévre 8000 K. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrós- 
sy üt 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi lap, fiatal 
leányok számára. Szerkeszti Tutsok Anna. Ciliké 
legújabb viszontagságain kívül negyedévenként két 
azép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, képet, verset 
színdarabot közöl e lap. Előfizetési ára negyedévre 
10.000 kor. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó- 
hivatal : Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
----  /\

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Evangéliumi munkások szövetsége Bpest 
157 670, Szombathelyi protestáns nőegylet 
100 000, Rájter János alesperes Kukmér 
25 ezer, Győrffy Béláné ev. lelkész neje 
Felpéc 5 ezer, Pölöskey Miklósné 3 ezer, 
Kovács István tanár Szthely 5 ezer, Tóth 
Lajosné tanítóné Kispéc 2 ezer, Kocsis Jó
zsef né Kajár 500, Veszprémvarsány 62.160, 
Lébényből: Nagy Gyula 3 ezer, Szigeti 
Géza 5 ezer, Buga József 2 ezer, Móritz 
Gyuláné Szentkirályszabadj i 4500, felső 
Lang János Sárszentmiklós 2 ezer, Büki 
egyház 34 577, Kovács Imre Marcali 2 ezer, 
Hántáról: Turchányi Gézáné, özv Farkas 
Sándorné, özv. Farkas Istvánná, özv. Sura 
Mihályné, Farkas Istvánná 5—5 ezer, Or- 
mosi Erzsi 4 ezer, Török Istvánná 1 ezer, 
Egyetemi Luiher-Szövetség Bpest 12 ezer, 
Szíuha János Káva 15.400, Koritsánszky 
Ottó 20 ezer, Körmendi ev. iskola 1400, 
Remek Kálmán Sárvár 1 ezer. Halász 1. 
szíjgyártó Beled 15 ezer, Győrfiy Gyula 
Boba 3 ezer, özv. Szabó Karolyné Boba 
5 ezer, Acsádról: Bárki Sándorné, Bárki 
Jánosné, ifj. Bárki Lajosné 5—5 ezer, Kiss 
Sándor Körmend 1 ezer, Tarr Pálné Oros
háza 1 ezer, Weiczl János Kisbér 10 ezer, 
Nemetz Ferenc Nagykanizsa 5 ezer koro
nát, Jor August Amerika 2 dollárt.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Többeknek. Az elismerő sorokat a szerkesztést 

illetőleg a szerkesztőség és a munkatársak nevében 
hálásán köszönöm. — Z. P. A reklamációkat leg
kevesebb 8 napon belül az illető postahivatalnál kell 
eszközölni s nem hetek, hónapok múltán. — 11. O. 
Nagykanizsa. Jár. .S z ív . üdv. — II. L. Sár. Előfize
tése rendben. — Őzt. T. íl.-né, Sch. F.-né Pak«. 
8—3 ezer. Kézcsók. — Bér. S. Szabó Amerika. Kö
szönet. Kézhez vettük. Legközelebb levél. — Sz. I). 
Me«z!en. T . J.-nének jár. — (ly. 1). Rábas/.ontaudra«. 
Feltétlenül kérem visszaküldeni. — It. L. Kőszeg. 
Köszönet a buzgólkodásért. — (1 1. Békése.saba.
Április 1-ig 5000. — K. F. Kispest, kendben. S z ív . 
üdv. — B. Gy. Szépeinek. Egy kis türelmet kérek. 
1. L. Kisbabot. Rendben. S z ív . üdv. — Alföldi. Hogy 
miért nem terjesztik a Harangszót ott is. Nyílt kér
dés, mely feleletre vár. — H. I. Zebegény. Kézhez 
vettem. Igen köszönöm. Szív. üdv. Sz. L. H. Rend
ben. S zív. üdv. — Slgimm. Ivléltóztassék Geiszler 
Brúnó Leipzig, Gusztáv Adolf Egylet főtitkára, West
strasse 4 fordulni. — B. I. C«ót. Minden rendbon. 
— S. B. Cegléd. Ezennel igazoljuk, hogy a küldött 
összeget a rendes időben egyszerre vettük kezhoz. 
Szív. üdv. — C. S. Passaic. Köszönet. Szív. üdv. — 
N. F. Nagykanizsa. Legközelebb levél megy. Addig 
is  köszönet és szív. üdv.

Felelő* szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
itaeatgotth.ird, VasTárraegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY.
. Kéziratokat nem adunk viasza.

Gyümölcsfát
M agastörzsü rózsá t
Bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét
Szőlővesszőt
Akác-csemetét
G leditschia-csem etét stb.
bármilyen nagy mennyiségben szállít

U n g h v á r y  J ó z s e f
1000 holdas faiskolája

C ZEG LÉD .
Részletes nagy árjegyzéket 

ingyen k&td.

„Evang. papi család március 1-re 20—30 
éves házikisasszonyt keres, aki jól főz, 
varráshoz ért és a falusi életet kedveli. 
Cím Blafnincky Pálné Cinkota, Budapest 
mellett.“ 2 -2

Pályázat.
A soproni evang líceumnál egy iskola

szolgai állás kerül betöltésre. A pályázat 
március hó 1-én jár le. Csak evang. val- 
lásuak pályázhatnak A pályázni szándé
kozókkal a feltételeket készséggel közli az 
ev. líceum igazgatósága, ha válaszbélyeget 
csatolnak. 1—1

Árva urileány, ev. lelkésznek unokája 
állást keres március 15-ére vagy április 
1-re mint házikisasszony vagy német ne
velőnő nagyobb gyermekekhez, esetleg mint 
társalkodónő vagy titkárnő öreg úrnőhöz.

Szeretetteljes bánásmódra és igazi jó 
otthonra vágyom. Esetleg találkozna olyan 
öreg házaspár, aki magához venne s úgy 
tekintene, mint saját gyermekét.

Leveleket „Nem a fizetés a fő“ jeligére 
a kiadóba kérek. Válaszbélyeg melléke
lendő. 1—3

P I A C .

Február 19. Zürich: Budapest 0.199-5. 
Deviza: Dollár 32.650, Dinár 425, Osztrák 
kor. 0 45-80, Szokol 942-—, Lei 173'—, Frank 
1450, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 14.000, disznóhus 20.000, borjú
hús 20.000, zsir 26.000. — Gabonaárak: 
Búza 300 000, rozs 220.000, árpa 220 000, 
zab 230000, tengeri 215.G00, korpa 16O.C0O

K Ö K . Ä I  L A J O S  k ö n y v k e re sk ed éséb en
B U D A P E S T  IV., Kammermayer Károly-utca 3 kapható könyvek.

Á rváltoztatások joga  fenntartva.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban . . . .

„ „ Tóth Lidi. Népszimű 1 felvonásban . . . .
„ „ A  biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban .
„ „ Legényfurfang. Népszínmű 3 felvonásban .
„ „ Rozika. Egy kis majori leány története
„ „ Ágota megbocsát. Elbeszélés................................
„ „ Magasan repül a daru. R e g é n y ........................

Kenessey G izella: A két szomszédház. Elbeszélés . . . .  
Serly Lajos: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban 
S zig ligeti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban 
Géczy István : Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban 

„ „ A gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban .
Csepreghy F eren c : Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban

„ „ A  piros bugyelláris. Népszínmű 3 felvonásban
Géczy István : Ki a legény a csárdában ? Falusi komédia 
Bakács T ibor: Az egyetlen. Népdráma 3 felvonásban

K 5.040 —
K 4.200.-
K 5.600.—
K 4 760.—
K 5.040.—
K 2.300 -
K 2.300.-
K 8 4 0 .-
K 5.750.-
K 5.750.—
K 5.750.—
K 5.750.-
K 5.750.-
K 5.750.-
K 1.680.-
K 4.200.-

E V A N G É L I K U S  I M A K Ö N Y V E K :
Raffay: Imakönyv, fé lv á szo n k ö té s ......................................................

„ „ egészvászonkötés ..............................................
„ „ celluloid. Fehér vagy f e k e t e ...............................
„ „ párnázott b ő r k ö té s ..............................................

Kovács: Lelki tavasz, bőrkötés..............................................................
Sántha: Buzgóság könyve, fé lv á szo n k ö té s .......................................

„ Őrangyal, vászonkölés, to k k a l ...............................................
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Az angol munkáspárt 

és a keresztyén ideálok.
Még a kevésbbé reakcionárius 

és konzervatív körökben is nem 
kis ijedelmet okozott legutóbb az 
angol munkáspártnak kormányra- 
jutása Angliában. A munkáspárttal 
s ennek élén a vezérnek, inostmár 
miniszterelnöknek Ramsay Macdo
nald személyével kapcsolatban az
ért igen sokat foglalkoztak az utóbbi 
hetekben Angliában. A különböző 
időszerű kérdések között a legelső 
helyen taglalták, hogy a hatalmon 
levő munkáspárt, az új kormány a 
miniszterelnökkel egyetemben mi
csoda álláspontot is képvisel köze
lebbről az egyházzal, a vallással, 
a kercsztyénséggel szemben. A 
legelterjedtebb angol lapok egyiké
ben a The Britisch Weekly-ben, a 
pártnak nem egy vezető politikusa 
többek között a mostani belügy
miniszter Henderson, az alsóház 
elnöke, a párt hivatalos lapjának, 
a „Daily Héráid“ kiadója, a par
lament több neves tagja s igen 
sokan a lelkészek közül is nyilat
koztak.

Az új angol miniszterelnökről a 
nyilatkozatok kapcsán általában az 
a vélemény alakult ki, hogy rend
kívül biblikus ember. Biblia a leg -, 
kedvesebb olvasmánya. A szabadj 
egyház összejövetelein a legmélyeb
ben szántó s a legszorgalmasabb 
előadóknak. Legutóbb is a „Free 
Churíhe Cuncil“ titkára előtt az új mi
niszterelnök odanyilatkozott: „pro
blémáink megoldásának lehelősége 
egyedül a keresztyénség által lehet
séges“. A mostani miniszterelnök 
a szó nemes értelmében vett ke
resztyén ember, ki a nagy felada
tok megoldásához keresztyén hitet,

keresztyén érzületet és gondolko
dást hozott magával.

Általában megállapítást nyert, 
hogy az egyháznak leglelkesebb 
tagjai a munkáspártból kerülnek 
ki. Hogy az egyházszeretet, hűséget 
illetőleg az angol munkáspárt vezet. 
A párthoz, amint azt „The Britisch 
Weekly“ kiadója is megjegyzi ezer 
és ezer élő keresztyén tartozik. A 
párt egyik-másik tagjának meg
nyilatkozásából a Krisztus iránti 
személyes bizonyságtétel szava 
csendül meg.

A párt prograinmja a kialakult 
közvélemény szerint tulajdonkép
pen nem más, mint gyakorlati ke
resztyénség. Célja, hogy a keresz
tyén ideálok a nemzet életében, a 
nemzetközi érintkezésben élő való
sággá váljanak. És minthogy — 
írja Clynes — : „a szociális tanok 
keresztyén tanok, azért keresztyén
ség nélkül egyetlen szociálista ál
lamnak nincs létjogosultsága. S 
ilyen értelemben az angol munkás
párt erősen vallásos párt.“

P á r h u z a m .
A boldogság forrásának kulcsa a 

protestantizmus kezében van.
Egy valaki — nem fontos a név, 

>t az sem, hogy egyházi, vagy 
tlági egyén volt-e — azt állította 

egy alkalmi beszédében, hogy sok
kal nehezebb jó katholikusnak lenni, 
mint jó protestánsnak.

Nem kétséges, hogy az anyagi, 
érzéki világ közelebb áll az ember
hez, mint az érzékfeletti, szellemi 
világ. Az érzéki Világot a kevésbé 
művelt ember is felfogja, aki 
gondolatok, képzeletek világában 
foglalkozni nem szokott. De még 
a legműveltebb is sokkal könnyeb

ben érintkezik az érzéki világgal, 
mint azzal a világgal, hova a lélek
nek bizonyos erőfeszítésével lehet 
csak fölemelkedni. Természetes te
hát, hogy imádkozni is sokkal 
könnyebb érzéki tá rg y : feszület, 
szobor, kép előtt, mint minden lát
ható, kézzelfogható tárgy nélkül 
lélekben felemelkedni a minden- 
napiság, az érzéki világ szemhatára 
fölé abba a világba, hol nem a 
tesli szemnek, hanem a hit szövét- 
nekének fényénél jelenik meg az 
a végeden halalom, akihez a ha
landó vigasztalásért, oltalomért fel
fohászkodik és akit dicsőíteni, aki 
iránt háláját leróni óhajtja. Az 
áhitat érzelmei, a vallásos hangulat 
sokkal könnyebben fölgerjednek 
ott, ahol az érzékekre ható külső 
körülm ények: titokszerü homály, 
szinpompa égfelé törekvést jelké
pező építkezés, Krisztus Urunk és 
a szentek életét feltüntető képek, 
szobrok és más egyebek indítják 
meg az érzelmek forrását. Ellenben 
több lelki erő nyilvánul meg ott, 
hol a vallásos áhitat minden külső 
befolyás nélkül egyedül a léleknek 
a végtelenség után való vágyako
zásából buzdul fel.

Maga az isteni tisztelet rendes 
lefolyása is a hivekre nézve ked
vezőbb a katholikus, mint a pro
testáns templomban. A katholikus 
isteni tiszteleten csak a pap és 
mellékesen a kar működik, a hivek 
ellenben szenvedőleges szemlélői 
az előttük végbemenő különfél« 
jeleneteknek. A protestáns isteni 
tiszteletnek pedig lényeges alkat
része az ének, melyben a hivek 
cselekvő részt vesznek és ez a 
közös tevékenység emeli, mélyíti, 
erősíti az egyesek buzgóságát.

A katholikus az utcán, utón ka
lapot emel a templom előtt; a 
feszület, vagy valamelyik szent

A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó
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szobra előtt elhaladva keresztet vet 
és megnyugtatja lelkiismeretét, hogy 
ezzel a cselekedettel vallásos érzü
letét kielégítette. A protestáns hivő 
lelkében nem ezek a külső tárgyak 
hangolják fel az áhitat húrjait. Az 
igaz protestáns az élet minden 
pillanatában keblében hordja iste
nét; a vallásosság ő nála élet.

Azt a körülményt se hagyjuk 
figyelmen kívül, hogy a katholikus 
egyház óriási vagyonnal, anyagi 
hatalommal rendelkezik; míg a 
protestáns egyház hívei áldozat- 
készségéből, úgyszólván máról hol
napra tartja fenn magát. Ennek 
folytán a katholikus egyház tagja 
anyagi tekintetben biztosabb alapon 
érzi magát és ez a biztosság külö
nösebb vonzó erőt gyakorol azokra, 
akiknek szemében az érzéki világ
nak nagyobb a becse, mint a szel
lemi világé. A katholikus hivő 
anyagi téren is remélhet támogatást 
egyháza részéről; míg a protestáns 
hivőtői az egyház vár áldozatot.

De ami legfontosabb, a vallásos 
életnek leglényegesebb mozzanata: 
a megszabadulás a bűntudat terhe 
alól, a megigazulás a katholikus 
szertartás szerint sokkal könnyeb
ben megy végbe, mint a protes
tánsoknál. A katholikus hivő a 
papnak vallja be bűneit, ő tőle 
nyer feloldozást; az ítéletért tehát 
a pap felelős. A protestáns meg- 
igazulásának föltétele a bűnbánat 
őszintesége s erős elhatározás az 
isteni törvények szerinti életre. Az 
ítéletet nem más személy, hanem

Árva fiókák.
Elbeszélés. Irta : Farkas Mihályné.
Olvassák a falukban — ki van füg

gesztve a községháza előtt a fekete táblán 
— aki gyermeket akar, jelentkezzék a Fehér 
Kereszt-ben, s nevetve mennek tovább 
„Ujjé! Gyerek van itt is elég !“ de a Banda 
Mihályné nagyon gondolkozóba esik.

Banda Mihály, a falu foltozó vargája, 
jóravaló idősebb ember. Még a boszniai 
háborúban belelőttek a mellébe, azóta 
gyönge a tüdeje, és alkalmatlanná lett a 
mezei munkára. Megtanulta hát a varga 
mesterséget, és szépecskén megél utána. 
Van egy kis háza, az istállóban egy tehén
kéje, az ólba is csak kerül évröl-évre egy 
kis hizó — csak épen gyerekük nincsen, 
% ez a legnagyobb bánata a jó házaspár
nak. Pedig élnek-halnak a gyerekért. Ban- 
dáné ez ügyben fiatal korában a vidék 
minden javasasszonyát sorbajárta, most 
már letettek a reményről, csak a másét 
nézegetik vágyakozva. Ami maszatos kis 
gyereket Juli néni előfoghat, azt mind tisz
tára csókolja, és őhozzá szokás vinni pár 
napra a kis torkos emberpalántát, mikor 
•1 akarja választani az édes anyja. Pedig 
nagy sor ez, sok visitás és rugkapálódzás

a saját keblében ólő hit isteni szó
zata mondja ki. A felelősség tehát 
egyedül a hívőt terheli. A katho
likus megnyugtathatja lelkét azzal 
a tudattal, hogy poenitenciát tartva, 
vagy anyagi javaknak az oltárra 
helyezésével bűnbocsánatot nyert. 
A protestáns ellenben azzal a tu
dattal járja végig élete pályáját, 
hogy minden önsanyargatás, min
den anyagi áldozat hiábavaló, mert 
nem érdemeink folytán nyerünk 
bűnbocsánatot, hanem ingyen, a 
mennyei Atya irgalmának kiapad- 
hatlan forrásából, m elyért az igaz 
keresztyén az ő szíve tisztaságát, 
fiúi engedelmességét hozza hála
áldozatul az Űr oltárára. Már pedig 
annak a küzdelmét, aki testi szen
vedéssel, vagy anyagi kincsek fel
áldozásával és a pap ítélete folytán 
szabadul föl a bűntudat terhe alól, 
össze se lehet hasonlítani azzal a 
sárkánytipró harccal, amelyet a 
halandó a keblében lázongó sátáni 
hatalm ak: a pénzvány, irigység, 
testi kívánságok, boszuvágy, hiú
ság, gyűlölet, nagyravágyás stb. 
ellen folytat, hogy ezeket legyűrve 
az erények uralmát megalapítsa s 
ennek édes tudatában keblét az 
istenfiuság érzetével Isten templo
mává avassa.

Akár az anyagi, akár a szellemi 
élet szempontjából tekintsünk tehát 
végig a protestáns és a katholikus 
ember vallásos életműködésén, min
den kétséget kizáró módon meg
állapíthatjuk, hogy a protestáns 
ember vallásos élete nehezebb

közt esik még, álmatlan éjszakákon. Juli 
néni nem bánta. Csak hogy a keblén me
lengethette, szorongathatta az apróságot, 
végigénekelte neki mind a régi nótákat, 
már a szent énekekre is sor került. Estétől 
hajnalig, hosszú idő ám a z ! Nem volt hát 
a gyereklárma szokatlan a Bandáék házában.

„Hallja kend! Mit szólna ha idevenném 
azt a kis porontyot, akit hirdetnek ? Mon
dok, a tehenünk is épen uj-borjas.“

„A te dolgod, te vesződől vele. Pedig 
anélkül is akad ám elég tennivalód.“ E 
beszélgetés eredményeképen Juli néni már 
reggel beballagott a fővárosba, csak két- 
órajárás volt mindössze, s délutánra kelve 
már vissza is tért, a karján egy kis gön
gyöleggel, mely egy pirosképü apró ember
két tartalmazott.

„Soványka bizony az istenadta“ — vélte 
Banda Mihály — „no majd fölhizlaljuk!“ 

A kis Imre pedig a hizlalásra igen al
kalmas alanynak bizonyult, mert nem telt 
bele két hét, már elkezdtek gömbölyödni 
az arcocskái, s mire három hónapos lett, 
már kirúgta tömzsi kis lábaival a vánkos 
Végét. Juli néni boldogan mosta a tornácon 
az apró holmikat, s tüntetőleg teregette a 
kerítés lécére a pólyaruhákat. „A kis ha
szontalan, mindenből kinő 1“

Dehogy, dehogy volt ez az elbánás

küzdelemmel folyik és sokszorta 
nagyobb lelki erőt követel, mint a 
katholikusé. Épen innen van, hogy 
a mai anyagias gondolkodásmód 
szívesebben hajlik az érzékibb 
katholikus, mint a szellemibb pro
testáns világ felé, mely inkább a 
lelki életre fordít gondot.

De az is kézzelfogható tény, 
hogy ennek az anyagias iránynak 
kapzsisága, uralom vágy a, féltékeny
kedése, gyűlölsége, amely azt a 
példátlanul véres háborút előidézte 
s még ma is zsarnoki ridegséggel 
uralkodik az ember lelkületén: az 
egész keresztyén világot megfertőz- 
tette s mélységes erkölcsi sülyedt- 
ségbe, kétségbeejtő boldogtalan
ságba taszította.

Ebből a sötét mélységből, a 
szenvedéseknek, keserűségeknek, 
lelki háborgásoknak e zivataros 
tengeréből nem diplomáciai tárgya
lások, nem törvényes intézkedések, 
még a józan belátás sem emeli ki 
az emberiséget, hanem egyedül a 
hitteljes élet, az isteni törvények 
iránti fiúi, örömteljes engedelmes
ség, szóval a lélek megnemesülése, 
mely nem anyagi javakban, hanem 
a lelki élet hervadhatlan gyönyö
reiben keresi s meg is találja bol
dogságát. E boldogság forrásának 
kulcsa pedig a protestantizmus ke
zében van.

Ez a tudat hálát fakasszon lel
kűnkben a mi prófétáink iránt, 
büszke önérzetet és lelki emelke
dettséget a jelenben és rendületlen 
bizodalmát a protestantizmus győ-

megfizetve azzal a csekélységgel amit érte 
adtak, azt a sok szereteíet pedig mellyel 
körülvették a kis gyámoltalant, a világ min
den aranyával se lehetett volna megfizetni. 
Mert valóságos kincsesbánya rejtezett az 
öreg házaspár szívében a kiaknázatlan 
szeretetnek, s ezt most mind a kis árvára 
árasztották.

Már két fogacskája van, jaj, az édes! 
hogy belemarkpl Mihály bácsi szakálába 1 
Azt mondja : mama 1 Nem, papát mondott 1 
Még egy éves sincs, s már lépeget. Banda 
Mihály nagy nehéz kezeivel apró cipőcske 
varrásába fog

Egyszer aztán — a szokásos utalvány 
helyett levelet hozott a pósta Bandáéknak. 
Az volt írva benne, hogy vigyék a gondo
zásukba adott gyermeket egy megjelölt na
pon vissza a Fehér-Keresztbe.

Nagy nyugtalanság szállta meg őket, a 
szemüket se hunyták le, egész éjjel azon 
tanakodtak, mit akarhatnak velük ? Csak 
nem szándékoznak talán elvenni tőlük a 
kis Imrét? Hisz senkise ápolhatja jobban. 
Kétszer is látta a doktor, s nagyon meg
dicsérte mindig.

Szívszorongva öltöztette föl másnap Juli 
néni a kicsikét. Piros kötött sapkát húzott 
a fejére, hogy meg ne fázzon, s nagyken
dőbe burkoltan úgy vitte a karján. Az ura
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zehne, a keresztyén világ újjászüle
tése s boldogabb idők felvirradása 
iránt. Sass János.

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

Irta : Dr. Proliié Károly egyetemi tanár.

A lefolyt 1923. évnek vallási 
téren legfontosabb eseménye két
ségkívül az eisenachi evangélikus 
világkonferencia. Mivel ezen a 
nagyjelentőségű konferencián sze
mélyesen részt vettem, kötelessé
gemnek tartom, hogy a konferencia 
ismertetése utján tovább terjesszem 
azt az áldást, melyben nekem ma
gamnak részem volt.

Amikor erre törekszem, termé
szetesen nem írhatom le részlete
sen a konferencia egész lefolyását, 
mert akkor egész könyvet kellene 
írnom. Csak a legfontosabb moz
zanatokat emelem ki s azt hiszem 
nem vétek vele, ha előadásomba 
beleszövöm azokat az emlékeimet 
és tapasztalataimat is, melyek ezzel 
a tárggyal kapcsolatosan közérdek
lődésre tarthatnak számot.

I.
Hogy az eisenachi világkonfe

rencia előzményeiről és létrejötté
nek indító okairól is némi fogal
munk legyen, mindenekelőtt arra 
kívánok rámutatni, hogy a világ-

is velük ment, dehogy tudott volna otthon 
maradni e nagy bizonytalanságban! Úgy 
ballagtak szomorúan a város felé.

Ott aztán megtudtak mindent.
Horgos község nem hajlandó a gyer

mekért tartást fizetni, de — ha már kény
telen vele — inkább elviszi és a falu sze
génye egy süket özvegy asszony gondozá
sába adja. Az élelméről majd házszám- 
szerint gondoskodnak El is jött érte a biró 
meg az öreg asszony, ott ültek már a hi
vatal szobában.

,Ez tehát el van intézve“ — szóit az 
igazgató. „Látom, a gyermek erős, egész
séges, becsületére válik önnek, jó asszony. 
Most pedig adja át jövendőbeli gondvise
lőjének “

Bandáék megdermedve álltak, majd — 
gépiesen engedelmeskedve a felszólításnak 
— Juli néni odaadta a kis fiút a másik 
asszonynak, m; guk pedig lesújtottan az 
ajtó felé indultak.

„Mama 1 Mama 1“ kiáltott a gyermek, 
és sirva tárta karjait nevelőanyja után, az 
pedig abban a szempillantásban előtte ter
mett s visszaragadta őt, ölelte, csókolta 
ahol csak érte. Zokogva csak azt hajto
gatta : „Ne, ne vegyék el tőlem ! Az én kis 
gyerekem ez már, inkább az eletemet.“

Banda Mihály is a szemeit töröigetve 
erősítette: „Nem tudunk megválni tőle. 
Hagyják nálunk, Nagyságos Uram!“

Az urak megvoltak hatva, és szívesen

Arra kérlek Uram!
Végtelen űrnek bús bolygója én,
Bejártam már észak s dél világát; 
Nyugati végen nyugalmat keresve, 
Kergettem lelkem tündér álmát vágyát.

De más parancs jö tt s új útra keltem, 
Mert bolygó sorsa nem a pihenés.
Isteni fényét, Isten irta utján,
A bolygónak szórni kell szerteszét.

Isteni fényi telkembe Te adtál.
Parancsod, hogy éjszakában égjen. 
Amikor vak sötétségben élünk 
Világoljon hitem, szent reményem!

Te méred ki Uram meddig — merre, 
Megnyugszom én a Te végzéseden,
Csak arra kérlek, hogy az égi szikra 
Gyújtson szent lángot az emberszíveken.

SZABÓ GÁBOR.

háború katasztrófája micsoda ret
tenetes pusztulást idézett elő nem 
csupán anyagi, hanem — ami még 
elszomorítóbb — egyszersmind er
kölcsi, szellemi értékeink világában. 
Előbb vajmi könnyedén beszéltünk 
az emberiségről, a keresztyénség- 
ről, a keresztyén kultúráról, mint 
valami nagy egészről, mely a tör
ténelmi és földrajzi határok és ki- 
sebb-nagyobb érdekellentétek elle
nére is valami magasabb, nem csu
pán eszményi, hanem valóságos 
közösségbe fűzi a különböző népe
ket és nemzeteket. De hová lett ez 
az egység, hová lett ez a közösség 
a világháborúban? Keresztyén és 
nem keresztyén népek tarka cso-

jártak a jó emberek kezére. Horgos község 
örülne, ha elvethetné a gyermek gondját, 
de ez csak úgy lehetséges, ha valaki azt 
örökbe fogadná. Ha tehát Banda Mihály 
ezt megcselekedné, a kis fiút többé senkise 
tehetné vitássá.

Óh, de mily szívesen vállalta. Olt a 
helyszínén mindjárt meg is szerkesztették 
az erre vonatkozó hivatalos írást, mely alá 
Mihály bácsi nagy körülményesséigel oda 
is vakaita a nevet. Csak előbb egy kicsit 
gondolkoznia kellett, mivel hogy a B betű 
nem jutott hamarosan eszéoe.

Aztán elindultak hazafelé egészen más 
kedélyállapolban mint ahogy jöttek. Vitték 
a gyermeket, mintha kincset vinnének és 
a szivük tele volt boldog reménységgel. 
Úgy érezték, hogy tartalmat nyert alko
nyodé életük, van már aki fáradságuk gyü
mölcsét arassa, van már akit szeressenek, 
van már aki szeresse őket!

Az országúton egy feszület mellett le
ültek az árokpartra pihenni. Kiszabadulva 
kendőiből, gügyögve ténfergett körülöttük 
a gyermek, a szellő a rétek illatát hozta 
feléjük, s ők boldogan nevettek.

A töviskoszoruzta Megváltó pedig kedv
telve nézett le rájuk, mintha mondaná: 
„Ti vagytok az én apostolaim, tisztaszívü 
szegények 1 Mert megosztjátok kenyereteket 
az elhagyatottal s hajlékot adtok az árvá
nak, annak a szeretetnek nevében, amelyért 
én az életemet adtam!“ (Vége.)

portulatokban szövetkezve v ad  i*- 
dulattal harcoltak egymás ellen, — 
és ebben az éktelen viaskodásban 
s az azt követő, közvetve a győz
tes népekre is kiható összeomlás
ban a legnagyobb vesztes a ke
resztyén gondolat, a keresztyén 
név és becsület, különösképen is 
az evangéliomi hitvallás volt. Az 
agyon sanyargatott, megalázott ke
resztyén lélek, mely már a szörnyű 
harc közepette is gyengéd kézzel 
igyekezétt enyhíteni a háború bor
zalmait és szenvedéseit, sírva gyá
szolva, égre fohászkodva tekintett 
körül a világpusztulás rommezején. 
A keresztyén léleknek ebből a fáj
dalmából születtek meg azok a tö
rekvések és mozgalmak, melyek 
kisebb vagy nagyobb körben, szü- 
kebb vagy tágabb alapon a népek 
lelkének összebékülését, a gyűlölet 
és az Ínség leküzdését, a keresz
tyén egyházak tömörülését, az egy 
akol és egy pásztor eszményének 
a valósághoz közelebb hozatalát 
tűzték ki célul. A szomorú idők 
közepette ezeknek a törekvéseknek 
és mozgalmaknak felszínre jutása 
és megerősödése a legfölemelőbb, 
a jövendőre nézve legbiztatóbb je
lenségekhez tartozik.

A Luther hitét, az ágostai hit
vallást követő keresztyénség terü
letén hasonló irányú mozgalom a 
felsegítő hitrokoni szeretet jegyében 
született meg. Mindnyájunk lelké
ben elevenen él az a végtelenül 
jóleső érzés, melyet amerikai hit
testvéreinknek a samaritánusi sze
retet köntösében való megjelenés# 
váltott ki bennünk akkor, amikor 
már-már szinte reménytelen harcot 
vívtunk az Ínséggel, ezzel a pai- 
zsos férfiúval. Morehead és Larsen 
nevei áldottak közöttünk. S aho
gyan ezek a férfiak nálunk mű
ködtek, úgy működtek az inség- 
verte Európa többi országaiban is 
és a szeretet munkáján osztoztak 
az északi evangélikus nemzetek 
egyházai, a svédek, norvégok, dá
nok és finnek is. A képmutatás 
nélkül való szeretet pedig nemcsak 
a nyomort enyhítette, hanem köze
lebb hozta egymáshoz a szíveket 
is, oszlatta a félreértéseket és el
lenszenveket és feltárta azokat a 
mélyen fekvő kapcsolatokat, me
lyek az egy hiten levőket minden 
távolság és minden ellentét ellenére 
is egymáshoz fűzik. így született 
meg az egész föld kerekségén élő 
evangélikusság egyetemes tömörü
lésének a gondolata s miután az
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•lső vezérférfiak a legközelebbi 
teendőkre nézve egymásai meg
egyeztek, az 1922. év őszén dr. 
Ihmels, a szászországi evangélikus 
egyház püspöke, és az azóta élete 
delén milliók fájdalmára korai sírba 
dőlt dr. Larsen, az északamerikai 
Nemzeti Lutheránus Egyháztanács 
elnöke, kibocsátották azokat a meg
hívókat, melyek az evangélikusság 
képviselőit a világ minden részé
ből értekezletre hívták Eisenach 
▼árosába, múlt évi augusztus hó 
19-étől 25-éig terjedő hétre.

II.
Mivel dr. Raffay Sándor püspök

kel és Kaas Albert báróval, az 
Országos Luther-Szövetség elnöké
vel együtt az eisenachi világkon
ferenciára én is meghívást kaptam, 
augusztus 17-én utrükeltem s a 
legrövidebb utón, Bécsen, Passaun, 
Regensburgon, Nünbergen, Ko- 
bui’gon, Meiningen át, majdnem 
24 órai gyorsvonati utazás után 
másnap estefelé Eisenachba értem.

Eisenach, a Hörsel és a Nesse 
összefolyásánál, evdőkoszoruzta kö
zéphegységtől bezárt völgyben 
épült, körülbelül 35 ezer lakossal 
bíró, nyájas külsejű város, Német
ország azon városainak egyike, 
melyek régies, ódon színezetüket 
leginkább megőrizték. Jóleső be
nyomással van az emberre az, 
hogy legalább a házak és utcák 
külső képén alig lehet ^fczrevenni 
annak a gazdasági válságnak a 
nyomait, melyben Németország 
már évek óta sínylődik. Különösen 
ha a belvárosban járunk s nem 
épen amodern kirakatokat nézzük, 
mintha valami varázslatos hatalom 
vagy félezer esztendővel korábbra 
helyezett volna bennünket s vala
mi jómódú középkori városban jár
nánk : a házak annyira épen óvták 
meg változatosságukban is össz- 
hangzatos színeiket és formáikat, 
— még a toronyórák ütése is mintha 
évszázadok távolságából hangzanék 
fülünkbe méla zengésével. De az 
élet azért nem maradt el a jelen 
mögött. Eisenachnak fejlett ipara 
és kereskedelme, számos különféle 
iskolája és egyéb intézete v an ; 
amellett valóságos üdülőhely, Kö- 
zép-Németország idegen forgalmá
nak egyik főközéppontja, melynek 
vonzó erejét csak fokozza a város 
déli oldalán emelkedő hegy koro
nája, Eisenach legszebb és legha
talmasabb dísze, Wartburg ősi vára. 
Eisenach a Wartburg tövénél —

HARANOSZO.

mint a hősi apának daliás alakjá
hoz gyengéden simuló, szépséges 
leányzó. Kevés olyan hely van, 
melyhez annyi történelmi emlék 
fűződnék, .mint W artburg és Eise
nach nevéhez. Kisebb jelentőségűek 
reánk nézve azok, amelyek W art
burg és Eisenach hajdani uraira, 
a régi thüringiai tartománygrófokra 
és a szász-weimari hercegekre em
lékeztetnek. Csak futólag említem 
meg a középkorból az irodalom- 
történetben hires, mondaszerü ele
mekkel is átszőtt „wartburgi dal
nok-versenyt“, mely állítólag 1206 
vagy 1207-ben Wolfram von Eschen
bach és Reinmar von Zweter bírás
kodása mellett Heinrich von Offer- 
dingen és Walter von der Vogel
weide között, majd Wolfram és az 
állítólag Magyarországból meghí
vott varázsló, Klingsor között folyt 
le s melynek képe W artburg díszes 
lovagtermének egyik falát ékesíti, 
— az újkorból Bach János Sebes
tyént, a legkiválóbb evangélikus 
zeneköltőt, aki 1685-ben Eisenach- 
ban született*) — Renter Frigyest, 
az alnémet nyelvjárás méíykedélyü, 
humoros költőjét, aki itt élte le 
élete alkonyát 1874-ben bekövet- 
zett haláláig, és W agner Rikárdot, 
a zenedráma nagyhírű művelőjét, 
akik Wartburg és Eisenach törté
nelmi varázsa szintén egy időre 
magához vonzott. Mindezen törté
nelmi emlékek fényét messze felül
múlják azok, amelyek Thüringiai 
Szent Erzsébet és Luther Márton 
nevéhez fűződnek. (Folytatjuk.)

*) Szobra a Szentgyörgy-temploi* 
előtt áll.

Ső d erb lo m  érsek  Wartburg vá
rában tartott beszédében Luther Már
tont Krisztus egyháza legnagyobb 
evangélistájának nevezte az új-tcsta- 
mentomi idők óta. Ismertette a svéd 
lutheránusok nagyszerű szereietmun- 
káját. A háború óta a kicsiny Svéd
ország tiz millió dollárt adott az 
európai nyomor enyhítésére. így terem 
gyümölcsöt a reformáció a samari- 
tánusi könyöruletben. Egyetlen katho- 
likus ország sem tett ehez foghatót. 
Az érsek azt is mondotta, hogy a mi 
egyetlen erőnk Isten igéje. Semmiféle 
világi eszközök vagy tervezgetések nem 
elegendők, csak a kijelentett ige, ame
lyet Luther hozott újból napfényre.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

1924. más eins 2

Reggeli ima.
Elmúlt az éj; új nap támad 
Áldlak Téged, jó  Atyámat,
Hogy csendes nyugalmat adtál,
S  egészségben felvirrasztál!
Kérlek Téged, égi Atyám!
Viselj gondot ma is reám.
Add, hogy híven munkálkodjam, 
Minden bűntől óvakodjam; 
Tegyem hűséggel tisztemet 
Keresve szent tetszésedet.
Áldd meg szenvedő hazánkat! 
Minden embertársainkat!
Adj már békét a világnak,
Diadalt az igazságnak!
Ne engedd, hogy özvegy-árva 
Koldulgasson házröl-házra. 
Éhezőknek adj kenyeret, 
Egészséget betegeknek!
.rtsd a boszut, gyűlöletet,
Önts szivekbe szere tetet;
Hogy keressük országodat 
S  megnyerjük boldogságunkat! 
Uram! a Jézus nevében,
Oh! hallgass m íg kegyelmesen!
H. P. Ámen.

Egy kis emlékeztető.
Nézted már a gyerekedet, mikor 

hosszabb útra indul és már elhelyez
kedett a kocsiban, hogy mit csinál ? 
Ugyanazt, amit tőled látott. Leugrik 
még egyszer a lépcsőkről, odaszalad 
a perron újságát us bódéjához, össze
vásárol egy pár napilapot, jargonban 
irt vicclapot, nagyon hosszú az út, 
egy két tarkatáblás könyvet is. Amint 
a véletlen éppen a kezébe nyomja. 
Úgy lehet, hogy ez a véletlen nagyon 
kegyetlen hozzá. Egy könyv, egy 
papiroson nyomtatott adag méreg, 
édes, kéjteljes cukorkába rejtve és 
gyereked, kitől elbúcsúztál, többet 
vissza nem tér.

Az, akit visszahoz a vonat, 'már 
nem az, akit kikisértél. Az a lélek 
már más utakoo jár. Érzed a viszont
látás csókját, de a C3dk mögött a 
sötét lovas, a hazugság lappang, a 
betű mérgezése.

A  doveri hajón láttam egy angol 
anyát. Fiát, lányát kísérte a hajóra, 
amelyik velünk áihozta őket a konti
nensre a csatornán át.

Mikor ei kellett hagynia a hajót, 
még egyszer szerencsés átkelést kí
vánt gyerekeinek és mindegyiknek 
egy pár gondosan kiválogatott köny
vet és lapot adott utolsó utravaloul 
a kezébe.

Anikor tízezer koronákat adtok



1924. mái eins 2 HARANOSZŐ. 77

úti olvasmányra, nem gondoltok soha 
arra, hogy az életen való álkeléshez 
kell annyi szerencse, mint a csatornán 
való átkeléshez. Nem kívánjátok-e 
ezt magatoknak és gyerekeiteknek ? 
Egy kevés jóolvasmányt is a sok 
felőriő, izgalmas, idegbontó helyett, 
vagy legalább mellett! Hogyan ismer
nétek meg, ha soha nem veszítek 
kézbe, hogy olyan is van, nem csupán 
a szenzációst hajszoló ? Békességes!

Adtatok e már útra induló gyere
keiteknek a kezébe és az élet utait 
járva vettetek-e már ti magatok kézbe 
Harangszót? Luther naptárt?

Nem akarjátok-e az útról olyan 
tisztán, szüzén, gyermekdeden vissza
vinni az Atyának lelketeket, amilyen 
tisztán, sziizen, gyermekdeden bo- 
csájtott benneteket útra? —h. —s.

„ Egy, az föltétlenül szükséges, 
hogy Jézus lábainál üljünk! A böl
csészet és a tudomány varázsával 
hatalmába ejthet; szívesen adnám is 
nekik szivemet, de lelkem más után 
vágyik, éhezik; s míg ezt a másikat 
nem találom, nem kötöm le szivemet. 
Mit használnak az arany- meg eziist- 
rudak, mikor éhezem. Nekem kenyér 
kell, mely éhségemet csillapítja. S  a 
kenyér egyedül az élő Isten igéje. A 
földnek minden csodálatos, varázs- 
szerii dolgát nélkülözhetjük, de a fö l
tétlenül szükségest bírnunk kell.

Küzdj azért a szükségesért, — 
Isten szent leikéért.“

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
>A karlócai görög-keleti szinódast, 

mely most ülésezik, mulatságos ügy 
foglalko2 taíja. A Szerémségben tizen- 
négy görög-keleti kolostor van nagy
számú szerzetessel, minden kolostor
nak nagy vagyona van, természete
sen ennek csak egy részét fordítják 
az egyházi költségek fedezésére. El
lenben közmondásosan víg és goud- 
nélküli élet folyik itt. Úgy látszik, 
igenis víg, mert hívatlan vendégek 
figyelmét is felköltötte. A kolostorok 
fonókéi ugyanis most panaszt adtak 
be a szinódusboz, hogy újabb időben 
a kolostorokat elöntik a vendégek : 
legtöbbnyire diákok, színészek, taní
tók és tanárok, de akadnak S2épízám- 
ntal nemzetgyűlési képviselőkés egyéb 
politikusok is s mindezek napokat, 
sőt heteket töltenek a kolostorokban, 
fényes lakomákat rendelnek meg és 
alaposan megdézsmálják a kolostorok

gazdag pincéit. De nemcsak a hely
színén isznak, hanem hatalmas buty- 
kosokban viszik magukkal a jóféle 
szerémségi szilvóriumot és ürmöst. 
Mindnyájan azzal állítanak be, hogy 
hogy a kolostorok múzeumait akar
ják tudományos célból megtekinteni, 
voltaképpen azonban az egész tanul
mányozás csak evés-ivásból áll. A 
kolostorfőnökök tehát arra kérik a 
szinódust, hogy tiltsa meg az idege
neknek a kolostorok látogatását. A 
szinódus tárgyalás alá vette a bead 
ványt, végre is hosszabb tanácsko
zás után azt a salamoni Ítéletet hozta, 
hogy a kolostorok múzeumai nemzeti 
közkincsek, azokat nem lehet elzárni 
egy érdeklődő elől sem, ellenben, 
hogy a csak enni inni menő közön
séget elriasszák, szigorúan megpa
rancsolja a Szintídus a kolostorfőnök
nek, hogy szerzetesekhez illő legszi
gorúbb böjtöt tartsanak és csakis 
ilyen böjti étkezést nyújtsanak ven
dégeiknek is. Akkor aztán vége lesz 
magától a sáskajárásnak. A S2 eib 
barátok valószinüieg nagyon vakarják 
most fejüket erre a határozatra s 
hihetőleg piegbánfák az egész pa
naszt. Mit ér, ha dézsmálatlanul ma
rad a hires kolostori konyha s a még 
híresebb pirce, ha ők maguk, a házi
gazdák sem élvezhetik.«

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Böjti olvasmányok! I.
Márc. 3. Római levél 1. í—i. Úgy-e jó 

böjti olvasmány lesz nekünk mind a hat 
hétben ez a levél ? Kicsit nehéz, — mond
ják, még papok sepr mind mernek prédi
kálni róla, de aki előtt megviiágosodhatik 
a Jézus Krisztus, megviiágosodhatik azelőlt 
a Római levél minden lapja. Hogy is ne, 
— mikor annak minden sora a Jézus Krisz
tus világosságában íródott s már az első 
versekben sokat mond e! annak, akinek a 
Jézus Krisztus nem egy eltompult értelmű 
tulajdonnév s aki nem unja el kicsit gon
dolkozni azon, mivé lehet Jézus egy em
berélet — s mivé egy emberélet Jézus 
számára.

Márc. 4 Róm. 1 . *—13 Tegnap csodá
latosnak láthattuk a viszonyt, melyet az 
Úr saját fliaga és a levélírója között léte
sített 1 ma azon a viszonyon csodálkozha
tunk, mely kö'c-önös ismeretlenstg mellett 
a levél írója s olvasói között létesült. Mily 
felséges erők munkálhatnak ott, hol az 
azonos hit hive egymás látása utáni sóvár
gásra késztet, sohasem látottakért való ki
tartó imádkozásra képesít s kényszerít arra 
a bizonyosságra, hogy Istennek velünk kö
zös tervei vannak s adni akar nekünk egy
más hitén által.

Márc. 5. Róm. 1 . u —n. Itt megtudjuk, 
hogy a felséges erők honnét valók. Nem 
a hatás vadászat, nem az egymás életfölét 
élvező ösztön, hanem a Krisztus felismert 
evangéliumából folyó elkötelezettség ma

gyaráz meg mindent, ö  nem »zégyeali,
nemcsak azt, hogy hisz, de épen azt, hogy 
hite a lézus Krisztus evangéliumában me
rül ki Nem szégyenli, nem azért, mert so
kan hiszik ma már, nem azért, mert kifo
gástalan bölcsességbe van öltöztetve, ha
nem azért, mert az az egyetlen hatalom a 
megmentetésre. Addig is, míg Rómába me
het, erről az evangéliumról küldi forró val
lomását s a továbbiakban világító bizony
ságtételeit.

Máié 6. Róm. 1 . x»—33. Pál azért tudta 
nagynak látni Isten kegyeimét, mert nagyon 
látta Isten Ítéletét. A kegyelemről való bi- 
zopyságtevést megelőzi Isten nyilvánvalé 
és kérlelhetetlen Ítéletéről szóló bizonyság- 
tevéssel. Ez az Ítélet jogos, mert Isten, ha 
nem is kegyelme teljéig, de kijelentette 
magát mindeneknek addig a mértékig, hogy 
az Ó mellőzése életünk trónjáról nem tör
ténhetik tudatlanságból, hanem csupán 
hitetlenségből.

Márc. 7. Róni. 1 . 2 4 — 33. Az emberiség
nek ez a bűnös állapota nem teljesen maga 
választotta állapot. Mert Öt mellőzték, Is
ten kénytelen volt büntetni teremtményeit 
és még szeretetből sem kímélhette az em
bert ős-bünének rútabbnál-rútabb követ
kezményeitől. A bűn, úgy is, mint bűn, úgy 
is, mint büntetés egybekeverten jelentkezett, 
a kívánságok titkos birodalmától kezdve 
az emberi élet összes viszonylataiban. De 
még ekkor is ott lebeg az emberben, hogy 
ennek nem így kellene lenni és nem az erő 
hiánya, hanem a szív hamissága az ok, 
hogy nem lehet máskép.

Márc. 8. Róm. 2 . 1—«. Nagyon komor, 
nagyon szigorú a Pál világnézlete ! De nem 
igaz-e? Nincs-e nagy szüksége rá minden 
világon élőnek, hogy fneg tudja Ítéletét s 
a maga menthetetlenségét. Még azzal is, 
aki lajstromozza és eiiteli más bűneit, nem 
kell-e valakinek komolyan tudatni a saját 
menthetetlenségét, míg csak meg nem tér, 
— élele trónjára engedve az elmellőzött, 
de félelmesen élő szent Istent!

Márc. 9. Róm. 2 . »—11. Az akkori gon
dolkozásban különösen szerepelt a zsidó 
és görög, pogány és nem pogány közötti 
különbségtevés Tényleg Isten felöl nézve 
is nagy különbség van — a törvényadás 
alapján — a két embertábor közt. De Pál 
kimutatja, hogy ez a különbség nem hat 
ki az ítélettételben való különbségtételre, 
mert isten előtt nincsen személyválogatás, 
csak egyetlen egy: a Jézus Krisztus. Tör
vény nélkül, vagy törvény alatt; templom 
nélkül vagy templom alatt élők egyformán 
Szerinte veszik el ítéletüket.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
G azdasági cselédek általános 

kereseti adózása . A folyó évi január 
ho 22-én kiadott 10.157/1924. VII. 
számú pénzügyminiszteri körrendelet 
újonnan szaDályozza a gazdasági 
alkalmazóttak általános, kereseti adó
jának átalányozását. Felhívjuk ennek 
alapján a cselédtartő gazdaközönség 
figyelmét, miszerint nevezett rendelet 
érteimében a gazdasági cselédek 3. 
adóosztályba Boroztattak. Az egyes 
adóosztályokba tartozóság kérdését a
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cselédeknek természetben kiszolgálta
tott évi gabonajárandóság (konvenció) 
nagysága szerint következőként sza
bályozza: a) a III-ik adóosztályba 
tartoznak és havi 1200 korona álta
lános kereseti adót fizetnek azon 
gazdasági cselédek, akiknek évi ga
bonajárandóságuk (konvenciója) 18 
métermázsánál több; b) a II-ik adó
osztályba tartoznak és havi 800 kor. 
általános kereseti adót fizetnek azok 
a gazdasági cselédek, akiknek évi 
gabonajárandósága 16 métermázsánál 
több, de 18 métermázsát meg nem 
halad; c) az I. adóosztályba tartoznak 
és havi 480 korona általános kereseti 
adót fizetnek azok a gazdasági cse
lédek, akiknek évi gabonajárandósága 
a 14 métermázsát eléri, de 16 méter
mázsánál nem több. Azok a gazdasági 
cselédek, akiknek 14 métermázsánál 
kevesebb évi gabonajárandóságuk van, 
általános kereseti adó fizetése alól 
mentesek. Felhívjuk a gazdaközönség 
figyelmét arra is, hogy február hó 
végéig az illetékes községi elöljáró 
ságnál (városi adóhivatalnál) kötele
sek bejelenteni az adóköteles gazda
sági alkalmazottak nevét, alkalmazási 
minőségét, pénzbeli és természetbeli, 
valamint minden más természetbeni 
járandóságát és* a munkabérszerző
déssel kikötött szolgálati időtartamát. 
Amely gazdaságban az előző év óta 
sem az alkalmazottak számában vagy 
személyében, sem azok járandóságá
ban semmiféle változás nem állott be, 
úgy a részletes bejelentés helyett elég 
csupán azt a körülményt bejelenteni, 
hogy az előző évre bejelentett ada
tokban semmiféle változás nem állott 
be. Hasonlóképpen bejelentendők a 
gazdasági munkavállalkozók is, még 
pedig bejelentendő a vállalkozó neve, 
állandó lakhelye, a munkavállalás 
tárgya és annak ideje.

„ Hányszor használják gonosz érte
lemben e szép fogalmat: szabadság! 
Sokszor igazán nem egyéb, mint a 
gonoszságnak a palástja. De helyesen 
van ez így ? Az emberek nem veszik 
észre, hogy az ő vélt szabadságuk 
sokszor semmi más, mint kínos rab
szolgaság a bűnnek bilincseiben, s 
ezeket a bilincseket egyedül Jézus 
Krisztus oldhatja meg. Igazi szabad
ságunk csak akkor van, ha a Szent
lélek lakozik szivünkben. “

Keveset viselt szalonöltöny m a
gas alakra eladó. Pomáz, I. szám ú 
óvoda.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés ismét viharos 
napokat látott. A korona katasztrófáüs zu
hanása magával rántotta Kállay pénzügy
minisztert is. Lemondott Nagy Emil igaz
ságügyi miniszter is.

Magyarországra vonatkozó zálogjogokat 
felfüggesztette a jóvátételi bizottság.

A kormány rendeletileg életbe lépteti a 
koronamentő törvényjavaslatot. Az első 
rendelet szerint a takarék-koronának (valo
rizált koronának) a papirkoronához való 
viszonyát egy bizottság állapítja meg, amely
nek elnöke a Jegyintézet képviselője, tagjai 
pedig a mezőgazdasági, ipari és kereske
delmi érdekeltségek megbízottai.

A belföldi kölcsön nagyságát a rendelet 
nem állapítja meg, csupán azt rendeli el, 
hogy a tavalyi jövedelemadó négyszeresét 
és a vagyonadó hatszorosát előlegként be 
kel! fizetni. Az előleget kerek összegben 
rójják k i: 200.000 korona előleg-kötelezett- 
ségen alul 10.000- él, azonfelül 50000-el 
maradék nélkül osztható összeggé egészítik 
ki a kivetett előleget. A kölcsönelőleg ösz- 
szegét a pénzügyigazgatóság állapítja meg 
s a megállapítás után azonnal fizetési meg
hagyást, valamint 3 drb csekket kézbesít 
ki. A fizetési meghagyás takarékkoronára 
szól. Az előleget 3 részben kell lefizetni: 
az előleg 30 százalékát március 10-ig, 35 
százalékát március 31-ig, 35 százalékát áp
rilis 30-ig kell lefizetni. Jelentékeny köny- 
nyités, hogy államadóssági (hadikölcsön) 
kötvényekkel és pénztári elismervényekkel 
szintén lehet fizetni. Vitás kérdésekben a 
pénzügyigazgatóság határoz, fellebbezni a 
határozat kézbesítése után 15 napig a pénz
ügyminiszterhez lehet.

Magyar—Jugoszláv tárgyalás indult 
meg, melynek célja bizonyos jogi és poli
tikai megegyezést létrehozni.

A csehek szobrot emelnek Wilsonnak.
Bulgáriában állítólag forradalom ütött 

volna ki. A hirt megcáfolták.
Bajorország főbiztosa Kahr— Lossow- 

val együtt lemondott.
Görögországban népszavazás nélkül 

akarják kikiáltani a köztársaságot.
Észtország és Lettország katonai 

szövetségre lépnek.
A francia kormány a párisi tőzsdét 

bezáratta.
Németország nemzetközi kölcsönt kap.
Oroszországban egyre jobban terjed 

az ellenforradalom.
Az európai államok hét és fél millió 

dollárral tartoznak Amerikának.
Az Egyesült Államok elnöke általános 

európai kölcsönjegyzésre hívta fel Unió 
népét.

HARANGSZÓ.

Ötvened vasárnapján.
Ep. I. Kor. 13.1—13.

A szeretet a törvény betöltése A hit, 
remény és szeretet között: a szeretet a  
legnagyobb. Mert hitből fakad és reményt 
fakaszt. Szeretet, de nyönyörü isteni ado
mány is vagy!

Szerkesztőváltozás. Az Evangélikusok 
Lapjá-nak szerkesztését dr.Kirchnopf Gusz
táv volt kolozsvári lelkész vette át. Míg 
volt szerkesztője dr. Csengődy Lajos mint

a lap főmunkatársa működik tovább is 
közre a lap szerkesztésénél.

Halálozás. A dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület soproni líceumának tanári 
testületé bánatos szívvel jelenti, hogy Ha- 
niffel Sándor nyug. ev. líceumi tanár éle
tének 72-ik és 31 évi buzgó tanári műkö
dése után történt nyugalomba vonulásának 
16-ik évében folyó évi február hó 15-én 
az Urban csendesen elhunyt. Hült tetemét 
folyó évi február hó 17-én kisérték el az 
evang temelő halottas csarnokából végső 
nyugalma helyére. Az elhunyt buzgó tanár
ban Haniffel Sándor sárszentmiklósi lelkész 
édesatyját gyászolja.

Ágfalva. Az evang. ifjúság felbuzdulva 
a szép sikeren február 2., 3. és 7-én össz- 
szesen ötször adta elő Scholtz Ödön esperes 
betanításával Carl Morré neves színművet. 
A darab úgy mély erkölcsi irányzatával, 
mint finom humorával mély benyomást 
gyakorolt a nagyszámú néző közönségre, 
mely színig megtöltötte a szép tágas iskola- 
termeti A bevetel 1,884 000 K volt, miből 
egy és fél millió csatoltatott a harangatap- 
hOz, amely összeg értéktartóan helyezte
tett el

Bonyhád. Baumgart János és neje 
Wiesner Erzsébet a dombóvári ág. h. ev. 
egyház áldozatkész és buzgó hívei a bony
hádi ág. h. ev. főgimnáziumnál 170000 K 
ösztöndíjalapot létesítettek jó magavise'elü 
és előmeneteld ev. tanulók részére. E he
lyen is hálás köszönetét fejezi ki az intézet 
igazgatója a nemeslelkü alapítványozóknak.

A Budapesti Iparosképző P rotestáns 
Egylet nagytermében február hó 26-án 
Szuchovszky Gyula, B. I. P. E. titkár, 
evangélikus vallástanár és a vezetése alatt 
álló ifjúság Kultur-estélyt tartott gazdag 
műsor keretében. Régi magyar mestersé
gek címen felolvasott dr. Hittrich Ödön 
főigazgató.

A katafai fiókgyülekezet febr. 10-én 
szépen sikerült vallásos estélyt rendezett, 
mely alkalommal zsúfolásig megtelt az 
iskola helyisége. Következő programm sze
rint folyt le az ünnepély: 1. Közének. 
2 Takó Lajos tanító „Győzelem* címen 
tartott felolvasást. 3. Győzelem. Szavalta 
Markó Vilma. 4. Zeng az én ek ... Énekel
ték az iskolás gyermekek. 5. Zeng az 
én ek ... Szavalta Markó Juliska IV. o. t. 
6. Fiamnak. Szavalta Szabó Gizella. 7. Erős 
vár a mi Istenünk. Énekelte az ifjúsági 
énekkar. 7. Dicsőség a magasság Istenének. 
Szavalta Szakonyi Szidi. 9. A hit. Szavalta 
Bertái Eszter. 10. Szegény fejem hová hajt- 
nálak. Szoló ének. Markó Eszter. 11. Bol
dog a ház. Szavalta Kalamár Anna. 12. Egy 
pnyának. Szavalta Markó Eszter. 13. Én 
istenem én bűnös ember. Énekelte Szabó 
Vilma, Marko Ilka, Szalai Zsuzsa, Paksa 
Juliska. 14. Az igaz Istentisztelet. Szavalta 
Kaiamár Szidi. 15. Ne csüggedj el kicsiny 
sereg. Énekelte az ifjúsági énekkar. 16. Áz 
ősi vár. Szavalta Nagy János. 17. Régi dal. 
Szavalta Markó Gyula. 18. Dicsérd én lel
k em ... Énekelte az ifjúsági énekkar. 19. 
A jó öreg kocsmáros. Szavalta Bertái 
Sándor. 20. Oh nagy Isten sok a vétkem. 
Énekelte az ifjúsági énekkar. Az ünnepély 
záró énekkel ért véget. E gazdag programm 
betanítása és szépen sikerült előadása 
Takó Lajos derék tanító érdeme. Az ünne
pély alkalmával offertóriumképpen 27.450 
K gyűlt össze, mely összeget a körmendi 
ág. hitv. ev. templomban elhelyezendő el
esett hősök emléktáblája javára lelt for
dítva.
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A kem enesm agasi-i ev. ifj. egyesület 
január 6-án tartott ujraalakuló közgyűlésén 
tisztikarát a következőkép alakitotta meg: 
elnök: Szabó István lelkész, alelnökök: 
Molnár István és Tima Józsefné, jegyző: 
Mógor János, pénztárnok : Horváth Lajos, 
karmester: Palffy Mihály tanító, könyv
táros : Nagy Károly. Az egyesület még a 
tél folyamán 2 ünnepélyt tart, husvétra 
pedig műkedvelői előadásra készül.

A kissomlyói gyülekezetben a német- 
országi hittestvérek segélyezésére a követ
kező adományok folytak be : az anyagyüle
kezetben 48 750 K, Duka leányegyházban 
132 550 K, Borgáta leányegyházban 71.140 
K, Egyházashetye leányegyházban 204.500 
K, Káid leányegyházban 242.400 K, János- 
háza leányegyházban 45 500 K, Nagyköcsk 
fiókegyházban 42 000 K. összesen 786.840 
korona.

M agyarszombathely. A németországi 
hittestvérek felsegítésére Magyarszombat
hely 184.200, filiái: Bakonybánk 46.400, 
Ászár 26.500, összesen 257.100 koronát 
gyűjtött.

A pápai evangélikus leányegylet a
németországi nyomor enyhítésére fe.br. 
24-én műsoros estélyt tartott a kővetkező 
programmal: 1. Hullócsillagok. Élőkép. 
Jamnitzky Manci, Kavser Ilike, Király Gi
ziké, Szuh Iduska. Énekelt Hütter Anna. 
2. Inczédy Lászó: A nővér. Szavalta: 
Szarka Ferenc. 3 Irredenta-dalokat énekelt 
Mesterházy Sárika ; zongorán kisérte Nagy 
Pál. 4. A föld fejlődése. Szabadelőadás. 
Fejes Zsigmond tanár 5. Hegedű-szóló. 
Vincze József tanár, Hatvani Lajos zongora- 
kiséretével, 6. Vörösmarty Mihály: A hon
szeretet. Kőrös Ilus. 7. A dánok álma. 
Élőkép. Hütter Anna, Lengyel Anna, Mayer 
Idus, Király Ilonka; zongorán játszott Nagy 
Pál. 8. Reggeli harangszó. Zenequartett. 
Kováts István, Fuhrmann Mátyás, Bauer 
Béla, Boda László.

A várpalotai evang. gyülekezelben az 
1923-ik évben született 25 gyermek, kon
firmálva lett 24 gyermek, házasságot 8 pár, 
közülök 2 pár egyházunk javára adott 
reverzálist. Meghaltak Várpalotán és Csurgó 
fiijában összesen 27-en; a szülöttek száma 
eggyel kevesebb, a halottaké öttel több 
mint az 1922-ik évben. Egyházi szertartás 
mellőzésével sem születés, sem házasság- 
kötés, sem temetés nem történt.

A zalaegerszegi evangélikus egyház 
felügyelőjének beiktatása. Az evangélikus 
templomban a múlt héten iktatták be hiva
talába dr. Kovács János törvényszéki bírót, 
Ódor Géza pénzügyigazgató, v. felügyelő 
örökébe. Az ünnepély istentisztelettel kez
dődött, mely után ünnepi közgyűlés volt. 
A közgyűlést bankett követte.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Az am erikai lutheránus gyülekezetek 
életének jellemzéséül álljon itt néhány ada t:

A philadelphiai belmissziói egyesület 100 
ezer dollárt gyűjtött össze egy gyülekezeti 
házra és kórházra. — A buffalói gyüleke
zet (432 felnőtt tag) a gyülekezet kiadásaira 
11.976 dollárt, jótékony célokra 15.000 dol
lárt fordított (figyeljük meg az arányt!); 
úrvacsorával élt 345 hivő; az európai in- 
ségakcióra kilenc mázsa ruhát győjtöttek.

Finnországban öt evangélikus püspök
ség van. Az ötödiket a svéd gyülekezetek 
alkotják, ennek lélekszáma 700.000. A két 
német gyülekezet is a svéd püspökséghez 
csatlakozott.

Tichon pátriárkát, az orosz orthodox 
egyház fejét a szovjet halálra Ítélte, mert 
az egyház vagyonát nem akarta az állam
nak átadni. Az Ítéletet azonban nem haj
tották végre, mert Tichon nyíltan a forra
dalom mellé szegődött. Erre szabadon bo
csátották, és újra elfoglalhatta egyházi hi
vatalát. Most óriási embertömegeknek pré
dikál a moszkvai székesegyházban. Külö
nösen a munkások és a „vörös hadsereg“ 
katonái között vallásos ébredés jelei mu
tatkoznak.

Országos főrabbi. A szerb király dr. 
Alcalay Izsákot, belgrádi rabbinust az SHS 
királyság országos rőrabbijává nevezte ki. 
A kinevezéssel a jugoszláv kormány egy 
egészen új és merőben ismeretlen magas 
egyházi állást kreált, amelynek hatáskörével 
még egyáltalán nincsen tisztában a zsidóság 
egyetemes véleménye sem. Az új országos 
főrabbi az esküt ünnepélyes formák között 
a király kezébe tette le.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Balogh Ernő püspöki titkár, 

megválasztott nagvgeresdi lelkész eljegyezte 
Kapi Dodit, Kapi Béla dunántúli püspök 
leányát Szombathelyen. (Minden külön érte
sítés helyett)

Kiss Lajos pitvarosi áll. tanító elje
gyezte Sztrepka Jucika tanítónőt Pitvarosról.

Ú J D O N S Á G O K .

Milliárdos adomány a Magyar Gyer
mekvédő Szövetségnek. Gróf Széchenyi 
Lászlóné, az amerikai magyar követ fele
sége gyűjtést indított az amerikai magyar
ság körében a Magyar Gyermekvédő Szö
vetség javára. A gyűjtés a mai napig meg
közelítőleg egy milliárd koronát eredmé
nyezett.

Lebontják az aradi várat. Az „Aradi 
Közlöny“ arról értesül, hogy a szomorú 
emlékű történelmi nevezetességű aradi vá
rat közelebbről lebontják. Az oláh kormány 
azért határozta el a vár lebontását, hogy 
a tömérdek anyagot építkezésre fordíthassa.

A m egszállott Felvidéken egymást 
követik a Himnuszperek. Amióta a leg

felsőbb cseh bíróság kimondta, hogy a 
magyar Himnusz éneklése izga'ás a csehek 
ellen, azóta a cseh ügyészségek egymás
után emelnek vádat a Himnusz éneklése 
miatt. Még 1922 janurjában történt Király
rév szinmagyar községben, hogy magyar 
bált rendeztek, mely a reggeli órákig tar
tott. Reggel négy bálozó vonult v.'gig a 
falu főutcáján, amit egy dallal toldottak 
meg, a dal kezdete e z : Magyarok vagyunk, 
nincs szabadságunk. Pikánssá teszi ezt a 
Himnusz-pert, hogy az egyik terhelt Morvái 
Tibor, a község bírája.

Csehországban szervezkednek az el
vált asszonyok. Cseh lapok szerint az 
elvált asszonyok, kiknek száma a „köztár
saság* területén megh sladja a halvanezret, 
titkárságot létesítettek. A titkárságnak az 
elvált asszonyok megszervezése lesz a 
feladata.

Kivégezték a Mexikói felkelők ve
zéreit. Ooregon mexikói elnök parancsára 
agyonlőtték a lázadók három vezetőjét: 
Larraldo tábornokot, továbbá Morale* é* 
Arregano ezredeseket.

Uj népet fedeztek fel. Egy tudományos 
expedíció, mely észak-nyugati Szibériában 
végzett növénytani kutatásokat, uj, eddig 
meg ismeretlen néptörzset fedezett fel. A 
nép erdőkben lakik, külsőleg a szamojé
dokhoz hasonlít és az eszkimóékhoz ha
sonló nyelven beszél.

Herczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Uj Idők-nek 0. számában folytatódnak Erdős Reneé 
és A. M. Williamson érdekes regényei. Kötli a lap 
azonkívül Nadányi Zoltán szép elbeszélését, Lyka 
Károly művészeti és Fodor Gyula zenei cikkét. Ja- 
kaba Ödön és Falu Tamás verseit. Mühlbeck Károly 
elmés fejléceit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket éa a szépségápolást. Az Uj Idők elő
fizetési ara negyedévre 30.000 korona. Mutats’Any- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Buda
pest. VI kér., Andrassy-ut 16.

Az Én Újságom. Szerkeszti : Gaál Mózes. Ahogy 
a gyermek olvasni kezd, vágya az Én Újságom. Az 
Én Újságomban találja barátját és «zórakoztatóját. 
Előfizetési ára negyedévre 10.000 korona. Mutatvány
számot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi lap, fiatal 
leányok számára Szerkeszti Tutsok Anua. Cilik« 
legújabb viszontagságain kívül negyedévenként két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, képet, vertet 
színdarabot közöl e lap. Előfizetési ára negyedévre 
15.000 kor. Mutatvány«zámot ingyen küld a kiad« 
h ivata l: Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Kelői«» szerkesztő és klsdó: CZIPOTT t i l z i  
jtaentgotíhúrd, VMvármegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLT.
Kéziratokat nem adunk viasza.

A kemenesmagasi-i, (Vas m.) ág. h. ev. 
egyházközség II. sorszámú kantortanitói 
állására pályázatot hirdet. A megválasztott 
tanító kötelessége: a reá bízott elemi és 
ismétlő növendenek tanítása, kántorizálás, 
tevékeny belmissziói munka, az ifj. énekkar 
és jegyzőkönyvek vezetése; javadalma: 
szép 3 szobás lakás, kert, 662 K és meg
felelő államsegély. Kommun alatt tanusiiott 
magatartás igazolandó. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított 10 ik 
nap. í—i

V I T Á L I S  K Á R O L Y  k8!memüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal; úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 28—52
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K Ó K A I  L A J O S  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n
B U D A P E S T  IV., Kammermayer Károly-utca 3 kapható könyvek.

Á rválíoztaíások jo g a  fenntartva.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban............................. K 8 280 —

„ „ Tóth Lidi. Nepszimű 1 fe lv o n á s b a n .............................. K 6.900.—
„ „ A  biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . K 9.200.—
„ „ Legényfurfang. Népszínmű 3 felvonásban . . . .  K 7 820.—
„ „ Rozika. Egy kis majori leány története . . . . K ,8 280.—
„ „ Ágota megbocsát. Elbeszélés..............................................K 2.300 —
„ „ Magasan repül a daru. R e g é n y ...................................... K 2 300.—

Kenessey G izella: A két szomszédház. E lb e s z é lé s ...............................K I  380.—
Seriy L a jo s: A tót leány. Eredeti népszínmű daiokkai 3 felvonásban . K 6.900.—
S zig lige ti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban . . . . K 6.900.—
Géczy István: Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban . . K 6.900 —

„ „ A  gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban . . . K 6 900.—
Cseoreghy F erenc: Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban . . . K 6 900.—

„ „ A piros bugyellaris. Népszínmű 3 felvonásban . K 6 900.—
Géczy István: Ki a legény a csárdában? Falusi komédia . . . K 2 760 —
Bakács T ibor: Az egyetlen. Nápdráma 3 felvonásban . . . . K 6900.—

E V A N G É L I K U S  I M A K Ö N Y V E K :  2-20
Raffay : Imakönyv, fé lv á szo n k ö té s .................................................K 16 500.—

, ' „ e g é s z v á s z o n k ö té s .......................................................K 20.700 —
„ „ celluloid. Fehér vagy f e k e t e .................................. K 101200.—
„ „ párnázott b ő r k ö té s ....................................................... K 138 000.—

Káváé*: Lelki tavasz, bőrkötés..................................................................... K 96.000.—
Sántha: Buzgóság könyve, fé lv á szo n k ö té s ................................. K 18.400.—

„ Őrangyal, vászonkötés, to k k a l .................................................. K 18 400.—
„ „ celluloid. Fehér, vagy f e k e t e ....................................... K 138.000.—
, „ bőrkötés . . . . ......................................K 184.000.—

Gyümölcsfát
M agastörzsü rézsáí
Bokorrózsát
Díszfát
D íszcserjét
Szőlővesszöt
Akác-csemetét
G lcditschia-csem etét stb.

bármilyen nagy mennyiségben szállít

U n g h v á r y  J ó z s e f
1000 holdas faiskolája

CZEGLÉD,
Részletes nagy árjegyzéket 

ingyen küld.

TORONYÓRÁKAT KÉSZÍT
Sándor Ferenc utóda

K ö r m e n d .  5-12
Alapítva: 1886. Telefon 9.

14—15 éves kislány egy kedves városi 
papi családnál, mint dajka egy 21/* éves 
gyermek mellett elhelyezést nyerhet. Szü
lőknek, kik leánygyermekeiket a szülői há
zon kívüli nevelésben is részesíteni óhajiják, 
melegen ajánljuk a figyelmébe e kedvező 
alkalmat. — Cím a kiadóban. 1—3

Egy 26 éve« kertész állást keres vala
mely uradalomban. Állami telepeken tanult 
s már uradalomban Önállóan működött, a 
kertészet összes ágaiban, dísz-, konyha- 
és gyümölcskerlészelben és a méhészetben 
is teljes jártassággal bir. C ím : ifj. H ege
dűs Ferenc Réde, Veszprémmegye.

Árva urileány, ev. lelkésznek unokája 
állást keres március 15-ére vagy április 
1-re mint házikisasszony vagy német ne- 
velönö nagyobb gyermekekhez, esetleg mint 
társalkodóriő vagy titkárnő öreg úrnőhöz.

Szeretetteljes bánásmódra é3 igazi jó 
otthonra vágyom. Esetleg találkozna olyan 
öreg házaspár, aki magához venne s úgy 
tekintene, mint saját gyermekét.

Leveleket »Nem a fizetés a fő“ jeligére 
a kiadóba kérek. Válaszbélyeg melléke
lendő. 2 - 3

Lószerszámok kaphatók  m in
den kivitelben, úgyszintén jav í
tá so k at elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Második javított kiadásban jelent meg 
Csite Károlynak a „Tóth Lidi“ című hosz- 
szabb, hazafias irányú, énekes 1 felvonásos 
népszínműve. Ára előadási joggal 3000 ko
rona. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon. Ugyanott megrendelhetők Csité- 
nek „A biró leányai“, „Legényfurfang“ és 
a „Piros alma“ című vidám, enekes 3 fel
vonásos népszínművei. Áruk, előadási jog
gal 4800—4000—4000 korona.

M C á t i s  « l ő r 
ére- és fakoporsó rak tá ra  
----- B e l e d ,  Fő u tca. —

Állandóan dós választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 27

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca Í8. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

P I A C .

Február 27. Zürich: Budapest 0.0125. 
Deviza: Dollár 65.560, Dinár 810, Osztrák 
kor. 0 91-85, Szokol 1900.-, Lei 498 —, Frank 
2390, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 14.000, disznóhus 23.000, borjú
hús 23.000, zsir 36,000. — Gabonaárak: 
Búza 267 000, rozs 215 000, árpa 215 000 
zab 230.000, tengeri 197.000, korpa 145.000,

KyomUáf Wtllieob Ráta viilam&Hiarä tótar/vnyomiájábaa Szanigoithárdoa.



XV. évfolyam.

AUpltott»
X  A  P I  B É L A

1910-ben.

LaptulajdonoB:
i  DQDánlall Lollier-Szővetséo.
Az Országos Lather-Szövet- 

ség hivutalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HAEANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minién vasárnap

1924. március 9. _________

HARANGSZÓ
N em  az fe r tő z te t i  m eg az em bert, a m i a szá jo n  bem egy, 

hanem  a m i k ijö n  a szá jból.

I í. szám.

Sxtrkautó-kUdóhlTaUI:
iz e n t o o t t h Ar d .

Vasvármegye.
1 „IUHANH8Z0“ 

«lőOxetóal ir> : 
negyedén» 5000 korom. 
Külföldre a kétszerese. 

IiBther-SzSreMgl Ugokmak 
10°/o-oi kedvezmény. 

Amerikák» küldve előli»« - 
tésl ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 450 koroaa.

A .Harangsző’ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Az igazi böjtről.
A kivilágított báltermek váro

sokban és falvakban elsötétültek. 
A hosszantartó vígadozásnak vége 
szakadt. Előttünk állanak a komor 
böjti napok; mélységesen komoly 
tartalommal, tanulsággal, intelem
mel. Félő, hogy a legtöbb ú. n. 
keresztyén ember életében ezúttal is 
csak annyiban idéznek elő változást, 
hogy a farsangi zajos önkínzás 
után egy kissé megpihennek, vagy 
a legjobb esetben bizonyos napo
kon tartózkodnak a húsevéstől. De 
kérdezzük: böjtöl-e aztán az, aki 
vajas, tejes, tojásos étellel,■ meg 
hallal él ilyenkor és pedig gyakran 
nagyon jól él. Ha ezért a régi, igazi, 
szomorú böjt (L. Ezsaiás 5 8 .5 .) nem 
tetszett az Urnák, akkor ez a mai 
képmutató böjt, amikor az ember 
egyfelől nem is böjtöl, csak ételét 
változtatja, másfelől meg a legtöbb 
ember úgyis kelleténél többet böj
töl egész éven át, bizonyára még 
kevésbbé tetszik az Istennek.

Az ú. n. böjti időszak nem a 
testnek, hanem a léleknek ünnepe. 
A böjtnek az a hivatása, hogy meg
tanítsa az embert az élet igazi ér
tékének és céljainak ismeretére. 
Az igazi böjt abban áll, hogy min
denek előtt a lélek böjtöljön. S úgy 
ennek eredmény ekép a test. Az egész 
test: a gyomor, a nyelv, a szem, 
a fül, a kéz, a láb tanúsítson mér
tékletességet. A nyelv mások be
csületében rie gázoljon; a szem 
ne nézze az ocsmányságot; a fül 
ne hallgassa a kísértőnek meg
mételyező beszédjét; a kéz ne 
szolgálja a gonoszt; a láb a hitet
lenek tanácsába ne járjon és a 
bűnösök útjára ne térjen. Az igazi 
böjt az erkölcsi tisztaságban, vagyis 
abban áll, hogy a lélek az Isten

által eltiltott egyetlen ételtől: a bűn-, 
tői óvakodjék.

Az ilyen böjt nélkül a nemevés 
semmit sem használ. Hiszen az ör
dög sem eszik és iszik és böjtö
lése ellenére is csak ördög marad 
ő mindörökké. Ne tévelyegjen te
hát senki! Isten nem azt akarja, 
hogy néha sanyargassuk magun
kat, hanem hogy testünket, lelkün
ket neki szenteljük mindenkorra. 
Az étlap megállapítása egészség 
esetén a családnak a háziasszony
nak, betegség esetén az orvosnak, 
de sohasem az Istennek és az egy
háznak a dolga.

Finnországban.
Irta: Báró Podmaniczky Pál.

Január 2.-a és 27.-e között nagy 
dolog történt. E közé a két nap 
közé esik dr. Raffay Sándor püspök 
finnországi útja, amelyet e sorok 
Írójának kíséretében tett meg. Hogy 
ez a finnországi látogatás miért 
ilyen nagyjelentőségű esemény, ezt 
szeretném a Harangszó olvasóival 
röviden megértetni. Nagyjelentő
ségű esemény azért, mert a velünk 
vérszerinti atyafiságban levő finn 
nép érintkezésbe jutott a magyar 
evangélikus egyházzal. Ez azt je 
lenti, hogy a földkerekség egyik 
.egvirágzóbb egyháza kezdte meg 
a velünk való érintkezést. Hiszen, 
igaz, egyesek eddig is meglátogat
ták Finnországot, de ezeknek a 
látogatásoknak nem volt az a hiva
talos jellegük, mint amikor egy
házunknak egyik püspöke jelent 
meg a finn egyház konferenciáján. 
Ez a konferencia a hatalmas finn 
gyárvárosban, Tamperében tartatott 
meg, ahol azonban nem száraz 
egyházkormányzati ügyeket tár

gyaltak, hanem azzal a nagy kér
déssel foglalkoztak, hogy miként 
lehet Isten országának üzenetét 
legjobban eljuttatni az egyes em
berhez, az egyszerű munkáshoz 
épen úgy, mint a műveltség ma
gaslatán álló intelligens emberhez. 
S noha ez a mindeneknél fontosabb 
kérdés töltötte be a kb. 1000 főre 
rugó közönség lelkét, azért a figye
lem újra meg újra ráterelődött a 
magyar vendégekre. Raffay püspök 
több Ízben beszélt és tolmácsa a 
finn egyház egyik prépostja v o lt: 
Vainio Miklós, aki tökéletesen be
szél magyarul. Micsoda szeretet 
nyilatkozik meg irántunk ebben az 
egy tényben is, hogy valaki így 
megtanulja egy messze távoli nép 
nyelvét!

A tamperéi konferencián való 
részvétel azonban csak épen az 
alkalmat adta a látogatásra. Hozzá 
egy finn testvéreink által bölcsen 
előkészített körút csatlakozott, a- 
melynek az volt a célja, hogy a 
finn néppel megismertesse a ma
gyar egyházi viszonyokat. Ez a 
körút mindjárt észak felé kanya
rodott, majd útba ejtve a fővárost 
egészen az orosz határig elhatolt. 
Raffay püspök, valamint kísérője 
egész sor előadást tartottak min
denfelé. A köztársaság elnöke, a 
nagyváros munkása, a föld népe 
s a diákság egyaránt Umajoki, 
Nurmo közönsége épen úgy, mint 
Kuopio-é, Savvalinnáé, Vüpuriés 
tudomást vehettek bajainkról, küz
delmeinkről. Legfontosabbak vol
tak azonban a magyar viszonyok 
ismertetésére Helsinki-ben nyújtott 
alkalmak. Különösen megemlítem 
dr. Raffay Sándornak a helsinki i 
hatalmas Nikolai templomban ta r
tott beszédét, továbbá az egyház
történeti társulatban és az egyete
men elhangzott előadásait, amelyek

A keresztyén családok Legkedveltebb lapja: a Harangszó.
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nagy érdeklődéssel találkoztak, 
hogy rövidesen valószínűleg meg
jelennek finn fordításban is. Ezek
kel a beszédekkel és előadásokkal 
természetesen a hírlapi cikkek egész 
sora is foglalkozott. A magyar 
ügyek iránt való érdeklődés any- 
nyira fölébredt, hogy a finneknek
60.000 példányban megjelenő lapja, 
a Kotimaa elhatározta, hogy állandó 
rovatot nyit a magyar viszonyok 
ismertetésére és e sorok Íróját föl
szólította, hogy lépjen be munka
társai közé.

Dr. Raffay Sándor püspök Finn
országban való látogatása tehát 
nagyjelentőségű esemény azért is, 
ami már megtörtént, de fontos 
azokért a következményekért is, 
amelyek nyomon fogják kisérni.

A finn egyház, amennyire ezt 
földi egyházról el lehet mondani, 
élő egyház. Körülbelül 100 évvel 
ezelőtt ébredt föl abból a vesze
delmes álomból, amelybe őt is 
beleringatta a sötét emlékű, a meg
feszített és föltámadott Krisztusról 
mitsem tudni akaró úgynevezett 
tolvilágosodottság. Az evangéliumi 
élet azóta egyre hatalmasabban 
bontakozik ki a finn egyházban. 
Az egyház épül befe lé : mind job
ban belemélyül Isten igéjébe, mind 
jobban áthatja a társadalmi és ál
lami életet, aminek legbeszédesebb 
bizonysága a néhány évvel ezelőtt 
életbeléptetett szesztilalom. Ámulva 
láthattuk, milyen sokágú ott a bel- 
missziói munka. Vannak munkák, 
amelyek külön foglalkoznak vas

utasok, matrózok, munkások lelki 
szükségleteivel. Négy diakonissza 
ház képezi és foglalkoztatja a dia
konisszák nagy seregét, részint a 
gyülekezetekben, részint a legkü
lönbözőbb, a mi viszonyunkhoz 
képest valóságos fényűzéssel be
rendezett szeretet-intézményekben. 
De végzi ez az egyház az építő 
munkát kifelé is. Virágzó missziói 
munkái vannak Délafrikában, Kíná
ban és Japánban. A legszebb ered
ményt eddig Délafrikában az oram- 
bó szerecsenek között érte el, ahol 
bizonyságtétele nyomán virágzó 
egyház támadt, amely pl. 1922-ben 
2332 szerecsen megkereszteléséről 
tehetett jelentést.

Ilyen egyháztól mi sokat várha
tunk. A vele szomszédos Oroszor
szág is meg fogja tapasztalni csak
hamar, hogy milyen hatalmas tűz 
lobog az ezer tó országában — 
akkortájt, amikor a sortavalai ha
talmas bibliai intézetben jártam, 
küldtek Oroszországba 50,000 új
testamentumot s ez az intézet nem
csak egész Finnországot,’ hanem 
Oroszországot is képes bibliákkal 
ellátni s bizonyos, hogy el fog 
jönni az idő, amikor az evangéliumi 
életnek ébresztő, megelevenítő ára
ma utat fog találni Finnországból 
hozzánk is. Már dr. Raffay Sándor 
ottlétekor is nagyfontosságu tervek 
kialakulása kezdődött meg. Minden 
okunk megvan rá, hogy bizalommal 
teli várakozással tekintsünk fel 
észak felé a finn testvérnép virágzó 
egyháza felé'. A felénk irányuló

szeretetnek egyik előfutára nem
csak az a vendégszeretet, amelyet 
mi élveztünk Finnországban, hanem 
az a 6 és fél millió koronát kitevő 
adomány is, amely szűkölködő 
missziói gócpontjaink szükségletei
nek a fedezésére az általunk tartott 
istentiszteleteken és előadásokon ön
kéntes adományokból gyűlt egybe.

Egyelőre legyen elég általános
ságban ennyi. Hosszabb-rövidebb 
időközökben több cikkben akarok 
— ha Isten is így akarja — a Ha
rangszó olvasóinak a Finnország
ban tapasztaltakról beszámolni.

Március 5-én volt 250 éves évfor
dulója, hogy a pozsonyi vérlörvény- 
szék elé idéztek 715 protestáns lel
készt és tanítót. A megidézettek kö
zül 336-an jelentek meg, 256-an 
evangélikusok és SO-an reformátusok.

A pozsonyi rendkívüli törvényszék 
és a gályarabok történetét a 250 éves 
évforduló alkalmával idézzük fe l újra 
híveink emlékezetébe. Erre az emlé
kezésre annyival is inkább szükség 
van napjainkban, mert a Szelepcsé- 
nyiek és Kollonicsok újból munkába 
állottak.

Levél.
Evangélikusok nem mindenhol 

alkotnak egyházközséget, mert nem 
minden helységben vannak ezré
vel, de még csak százával sem, 
hanem sok helyen elszórtan, vagy

Az égett malom.
Irta: Fenyves Ede.

Téli estéken vígan peregnek a rokkák. 
A rokka, ez a kizárólagosan női házi szer
szám ismét előkerült a sutból, a padlás
beli lim-lom közül. Régebben nélkülözhet- 
len bútordarabja volt az alacsony, mester
gerendás szobáknak ép úgy, mint a bolt
íves úri termeknek.

Valamikor eldurvult kezek és finom, 
kényes ujjacskák egyiránt eresztették a vá
szonhoz szükséges fonalat, sőt fejedelem
asszonyok is pergették az aranyozással 
díszes guzsalyról a szőke kender, avagy 
lenfonalat.

Nagyon jól teszi a mai asszonynemze
dék, ha ismét visszatér ehhez az egyszerű, 
de igen hasznos háziiparhoz. Még nagy
anyáinknak csak ily házi készítményekből 
állott értékes fehérnemű készletük s büsz
kék voltak a kelengyében végszám kapott 
vásznakra s a lenből készült, az időkkel 
dacoló sávolyos asztalnemúekre.

A nehéz idők járása megint igazolta a 
rokka értékes és szükséges voltát. De a 
nyájas olvasók egy része még talán nem 
is látott ilyenfajta gépezetet, mely áll egy

lábbal hajtott két arasznyi átmérőjű kerék
ből, annak hajtózsinórja pedig pergeti az 
orsót s ez egyúttal felgombolyítja a fona
lat is.

A magyar-rokka kereke vízszintes ke
retben forog, a guzsalyszár külön állványon 
áll. A tőke-rokkának függőleges kerete van, 
rajta áll a szár. Ilyenforma a ferdeállásu 
kecske-rokka, mely, ha hozzá képzeljük a 
szarvát, farkát, hasonlít az ágaskodó kecs
kéhez. Hogy melyik jobb, célszerűbb, azt 
még nem döntötték el az illetékes fonó
asszonyok, miért is hát mindegyik fajta 
egyaránt használatban van.

* *
*Vígan peregnek a rokkák. Csendes kat

togásuk mellett járja a terefere, a tréfás 
évődés, de felélednek a régi mesék, törté
netek, elmúlt idők víg és gyászos ese
ményei.

Múltkor Lidi néni vitte a szót. Szépen 
csengő szavával, eleven előadásával elre
gélte az égett malom történetét. Romja ott 
áll az Eger patak partján, közvetlen az 
országút mentén. Düledező, redves falain 
még látszik az ajtó és ablak helye, rajta 
ki s be jár a süvítő szél s a magas szil
fák ágai között fújja el szomorú nótáit. Az 
élősdi folyondár felfutott a csucsfal tetejéig 
s eltakarja a bagoly és denevér buvófész-

két. Körülötte a malomudvart felverte a 
széles lapu s az öles bürök. Az ország
úból a malomkapuba vezető töltést elmos
ták a tavaszi áradások s így a romtanya 
szinte egy körülzárt szigeten áll, mit ki
váncsi ember csak ritkán közelít meg.

Erről a gazdátlan, elhagyott düledékről 
szól a Lidi néni elbeszélése ekképen :

— Abban az időben a faluban módos 
ház volt a Csapóék portája. Özvegy Csa
póné lakott abban egyetlen legény fiával, 
Andrissal.

— Azután jött az a hires, nevezetes 
esztendő, amikor napról-napra verbungo- 
sok muzsikájától volt tele a falu utcaja. 
Nyalka huszárok hívogatták, csalogatták a 
legényeket, mert bajban volt a haza, mert 
„Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regi
mentje.“

— Hej, hogy az Andris még csak felé
jük se mehetett, úgy messziről hallgatta a 
felcsapott jókedvű legénysereg víg kurjon- 
gatasát. Édes jó özvegy szülője sírva kér
lelte : ne menj el édes fiam, lásd mi lesz 
akkor én velem tehetetlennel, ki lesz oltal
mazom és azután mi lenne jószágunkkal, 
ki szántja, veti földjeinket, ki kaszálja le 
a szilvásvölgyi öreg rétet, ki metszi, ka
pálja meg a bálinthegyi szőlő tőkéjét?

— Fájt az Andris szíve, fájt nagyon,
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csak igen csekély számban élnek 
más vallásuak nagy tömegei között. 
Ezek állandó veszélynek vannak 
kitéve. A legtöbbször anyagi sze
génységgel küzdve, a minden ol
dalról jövő megkísérlés ellen egye
düli védőeszközük evangéliomi hi
tük és egyházukhoz való ragasz
kodásuk. E kettő kétségtelenül erős 
bennük, mert e nélkül hamar ál
dozatul esnének.

Ámde a szilárd tölgy is, amely 
nem zárt erdőben, sok fa sűrűjében 
áll, hanem magányosan, kitéve 
szélnek, viharnak, hol nem számít
hat sem kisebb, sem nagyobb tölgy
társai védelmére, támogatására, 
végre nem bir ellentállani a vihar 
folyton megújuló támadásának és 
az anyaföldből, mely őt nevelte, 
gyökerestől kicsavarva, élettelenül 
terül el.

Így jár nem egy a mi evangé
likus testvéreink közül is, a leg
többször nagy lelki küzdelmek vé
gén : kiragadva egyházunk éltető 
talajából, számunkra meghal.

Pedig ezek a gyenge gyüleke
zetekben vagy szórványban élő 
testvéreink olyan értékei egyházunk 
egyetemének, mint egy nagy ka
tonai erősségnek az ő külső véd- 
rnüvei. Ha az ellen ezeket hatal
mába keríti, akkor a belső vár, a 
főerőd már nem bir soká ellen- 
állani a megújuló rohamoknak és 
az ellenség kezére jut.

Nem szabad tehát ezen mi test
véreinket elveszni hagynunk, ha
nem követnünk kell az evangéliom 
és az önfentartási ösztön egybe-

hogy nem mehetett a többiekkel vérvirágot 
kaszálni a csatamezére. De hát csak otthon 
maradt, már szinte egyedül volt a faluban 
azok közül, kik legénysorban jártak, a többi 
ki erre, ki arra tülekedett a haza védel
mében.,,

— Őtt otthon fogta édes szülője rimán- 
kodása, a gazdaság gondja és talán még 
legjobban valami. . .  egy pár fekete tüzes 
szempár, a Rostás Eszti szemepárja . . .

— Enyje no, elszakadt a fonalam.
Míg Lidi néni a fonalát kötözgeti az

eddig figyelő leányok halkan összehuncog- 
nak, mintha mondanák:

— Ni ni csak, leány is van a dologban.
* **

Lidi néni azonban egy-kettőre össze
bogozta fonalát és tovább folytatta.

— Egy napon alkonyat tajban, mikor 
Andris epen utolsót fordult ekéjével a nyári 
tarlón s kiért ökreivel a dűlő útra, egy cir
káló dragonyos csapat üget az utón a falu 
irányába. A csapat megáll Andris előtt s 
vezetője egészen melléje rugtat, majd is
meretlen nyelven, kemény hangon beleköt 
a mitsem sejtő legénybe; a katona beszéde 
csakhamar durva szitkozódássá lesz. And
ris, kit még eddig ember a lábáról le nem

hangzó parancsszavát: „Tégy jót 
mindenekkel, de legfőképen a te 
hitednek Borsosaival.“

Mit tehetünk és mit tegyünk, 
hogy megtarthassuk őket? Keres
sük fel őket az evangéliomi szere
tet melegével, bátorítsuk őket ki
tartásra, juttassuk őket templomhoz 
és iskolához, lelkészhez és tanító
hoz. Igen, de hogyan, mikor ők 
kevesen vannak és szegények, és 
szegény a mi egyházunk is, már 
pedig minden emberi terv kivite
léhez anyagi eszközök kellenek.

A mi egyházunk csak addig 
szegény, amíg vagyonát keressük. 
Ha nem az anyagiakat, hanem azt 
a megmérhetlen kincset nézzük, 
amit Krisztus tanítása ad az evan
géliomi léleknek, megsokszorozva 
annak ható erőit, ami az egyház
tagok áldozatkészségében is meg
nyilvánul, akkor gazdag a mi egy
házunk.

Voltak idők, amikor az evangé
liomi lélek erőssé tette a magyar 
protestánsokat a kínpad és a gá
lyák szenvedéseinek elviselésére 
hitükért és hitsorsosaikért. Hála az 
Égnek, ilyen vértanusággal ma nem 
tesz bennünket próbára. Ma csak 
azt kívánja tőlünk, hogy engedjük 
magunkra hatni az evangéliom 
erejét és teljes készséggel siessünk 
nélkülöző hitsorsosaink segítségére. 
Juttassuk őket az elkerülhetlenül 
szükséges anyagi eszközökhöz fe
leslegünkből ha van, ha ez nincs, 
akkor áldozattal. Annál becsesebb 
lesz adományunk.

Ezt kívánja tőletek a Krisztus

vett, nem tudván mire vélni a dolgot, ki- 
feszitett mellel áll és merően szembe néz 
a hencegő vitézzel s mint az ugrásra kész 
párduc megveti lábait. Pár pillanatig tart, 
míg így farkasszemet néznek, mire a lovas 
hirtelen váratlan a legény felé rúg és csiz
mája orra az Andris mellét éri. Ez egyet 
hátratántorodik és szörnyű haragjában el
kapván az ekeszarva között az ösztökét, 
azzal mint a villámütés olyant suhint a lo
vas felé, hogy azt halántékon találva, men
ten holtan fordul le a nyeregből.

— Míg a cserepárok parancsnokuk se
gítségére sietnek, addig Andris usde, vesd 
el magad eltűnik a közeli cserjés csalitja 
között s a felkelő hold tányérja már a Da- 
bos erdő sűrűjében küldi bágyadt sugárait 
Andris felé.

— A katonák megjelenése nagy riadal
mat kelt a községben. Felhajszoliák a bírót 
s az esküdteket, halállal és pusztító tűzzel 
fenyegetik a népet, ha a gyilkos legényt 
24 óra alatt elő nem kerítik. De az bizony 
nem került elő, elnyelte az erdő sűrűsége, 
a Bakony mélysége lett oltalmazója, elbu- 
sult szegény legények nappali és éjjeli 
társasága.

— Pedig jóságos édes anyja várta szün-

lelke és erre kér benneteket a 
Gyámintózet.

„ Nem elég, hogy az Úrnak éne
kelünk, hogy meghajolunk előtte és 
szivünk háláját szép szavakba fog
lalva imában eléje tárjuk, áldozatot 
is kell hoznunk néki. A legtöbb em
ber vallásossága érzésekben nyilvánul, 
mihelyt áldozatról van szó, vissza
vonul. “

A nevetés.*)
Kapi Béla püspök előadása a soproni 
evang. nőegylet estélyén február 17-én.

Ez alkalommal egy egészen külö
nös tárgyról szólt a dunántúli püs
pök : a nevetésről. A hatalmas ter
met betöltő közönség feszült figye
lemmel hallgatta a mélységes igaz
ságokban gazdag előadást. A beszéd 
tartalmát csak kivonatosan az aláb
biakba;) közöljük:

Az erős érzetek megörökítése előtt 
elmélyedve elgondolkodunk. De amíg 
a fájdalmat ezer és ezer alakban áb
rázolta ki a szobrász vésője, a festő 
ecsetje, addig az életvidámság meg
örökítését alig találjuk. Kacagtató 
éietepizód ha van is, hiába keressük 
a nevető ember galériáját, mely a 
nevető arcban szemléltetné az élet
vidámság filozófiáját és etikáját.

Pedig micsoda lényegbeli különb
ségek vannak a nevetésben 1 A ki
csiny, ártatlan gyermek kacagása

*) Lapunk múlt heti számából sajnála
tunkra lekésett.

télén, a hajnal óráiban és napszálltakor, 
holdfényes estéken és zivataros éjfél idején. 
Sirt, kesergett egyetlen fia elvesztésén. 
Majd búnak hajlott sajgó szive, beteg lelke, 
nem bírta sokáig viselni borús napjai ke
resztjét, zaklató zsandárhad mindennapi 
durvaságát, fájdalmában szíve megszakadt 
s az őszi dér frissen hantolt sírjának gö
röngyeit vonta be hamvas virágaival.

— A bujdosó Andris ment volna most 
a verbuválókkal, ácsorgott, leskelődött az 
utak mentén, hacsak meg egyszer találkoz
hatnék velők, de azok csak nem jöttek. 
Nem kellett többé a honvéd, aki volt is 
szétriadt, mint rebbenő madársereg, mikor 
a vércse közéjük csap, vesztett csaták téréin 
már csak rut halálmadarak vijjogtak.

— Továbbra is hát csak kóborgott And
ris a többiekkel. Erdők mélyén tanyáztak, 
kenyerüket, borukat más termesztette, 
csengő arany, ezüst más erszényéből ke
rült elő . . .

— Ráncosadta, már megint elszakadt a 
fonalam.

— így hát szegény legény lett az elbu- 
sult Andris, szóltak közbe többen is.

— Bizony az lett, erősítette meg Lidi
néni. (Folytatjuk.)
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olyan, mint az ezQstkelyhfl harang
virág csilingelőse A szüzek és ifjak 
ártatlan, életvidám nevetéséből az 
egészséges, tiszta lélek bája sugár
zik. Ott van a Lelárák érzéki kaca
gása, a szatfr arcú férfiak éhes mo
solygása, az életharcban és felelős
ségtudatban megkomolyodott ember 
mosolygása, az érzéki mámor, a gúny, 
a káröröm undok kacagása

A nevetés az életöröm tűláradása. 
Az ember életserlegébe ezüst gyöngy- 
cseppekben csergedezik az életöröm. 
Mikor eléri a kehely peremét, habzó 
ezüst patakként ömlik alá s pajzán 
csobogással egymást kergetve szalad 
tovább. Az emberélet remekbe ké
szült alabástrom urna. Fényes és fe
kete sugarakkal telik meg az urna. 
A fekete sugarak: az élet szomorú
sága, az ezüst sugarak : az élet öröm 
által kiváltott lelki hatások. Az első
nél a kín fájdalmában eltorzul az arc, 
a másodiknál a boldogság örömében 
nevetés születik az ajakon.

A nevetés hozzátartozik az élet 
teljességéhez. Amint vesztes az, ki 
nevetés- hajszolássá teszi életét, éppen 
úgy vesztes az is, ki megérdesül az 
élet harcában, elkeményedik a foly
tonos kötelességteljesítésben s mint 
múltját sirató fáról, leszakad ajaké
ról a nevetés virága, kiszáradt földdé 
lesz, melyet nem táplál az életöröm 
és életvtdámság.

Az életöröm az élet lényegének 
megnyilatkozása. Aszerint, hogy az 
életvidámság milyen alkotó részek
ből alakul ki, a nevetés is különböző. 
A nevetésnek vannak kategóriái: a) 
az életgyönyör, érzéki gyönyör, az 
élvezet, a mámor kacagasa. Ettől a 
nevetéstől hangos ma a világ. Ettől 
hangosak a mulatóhelyek, társaságok 
a nemzet koporsója körül Karnevál 
rabnöi és rabszolgái még a pestise» 
szájából is kicsókolják az obulust.

b) Az életvidámság, a vidám tréfa, 
a humor kacagása. Ez vidáman csen
dül s olyan, mint a tóparton szalad
gáló gyermekek futása a süppedős 
homokon. Pajzánul röpdös, cikkázza, 
mint a tó tükrére hajtott lapos ka
vics bukdácsoló ugrándozása,

c) Az életboldogság nevetése. Ez 
már magasabb, tisztább erkölcsi fok. 
Elért munkaeredmény, betöltött hiva
tás, kötelességvégzés, barátság, sze 
retet szüli ezt. Csendes, nyugodt, mint 
egy állandó verőfény beragyogja az 
életutat Míg a két első esetleges és 
a külső élettől függ, addig ez követ
kezésképpen! és összegező.

d) A lélekboldogság nevetése. Ez 
a legmagasabb erkölcsi fok, melyen

Hóvirágok.
Z ebegényi hegyéit között,
—  K in y íl t  m á r  a  hóvirág . 
N ézegetjük  —  szedegetjü k
—  s  keressü k  a z  —  illa tá t.

E ltű n ő d ü n k  a ta lá n y o n :  
m ié r t n in csen  il la ta ?  —  
i ly e n , n ém ely  le á n y lé le k : 
fehérsége g yö n yö rk ö d te t  —  de
—  h iá n y z ik  a ta r ta lm a .  —

Hudy Ilona.

csak a belső élet érvényesül s ki
kapcsolódik a külső. Nem is nevetés 
ez talán, hanem valami csodálatos 
belső mosolygás, egy bizonyosság, 
egy megdönthetetlen érzés, az Isten
ségben való bizonyosság. Van Isten 
és Ő az én Istenem, szeret engem, 
gondoskodik rólam, vezet. Lelkem, 
mosolyog, ráragyog arcomra, meg
világítja életemet.

Nevetett■ e Jézus ? Bizonyára igen, 
de ez a lélekmosolygás isteni le h e 
letként úszott lelkén s ma is rajt 
ragyog az élet utján.

A nevetés skálája: az emberré le
vés skálája. Fel kell emelkednünk az 
érzéki életből, meg kell tisztítanunk 
érzéseinket s egy egységes közép
pont körül elrendeznünk. Legyen ez 
a középpont: Jézus. Az életvidámság 
igazi tartalma ővele kapcsolatban 
alakul ki.

Ha ezt a lelki mosolygást meg
szerezzük, akkor megértjük, hogy az 
írás még az Isten nevetéséről is be
szél (37. zsolt. 13: v )  és beletekin
tünk az örökkévalóságba s megis
merjük, hogy a lélek nevetése az Is
ten atyai orcának ragyogása. B. E.

„A középkorban tömjén füsttel és 
szenteltvízzel próbálták az ördögöt 
kiűzni az emberből, meg a házból. 
Az ördögűzésnek mindenesetre ké
nyelmes módja ez, csak egy hibája 
van, t. i. az, hogy céltalan. Az ördög 
nem irtózik a tömjénfilsttöl. Ha ki 
akarod űzni magadból, ki a házadból, 
akkor kelj bírókra vele és állj neki 
ellent. Ne engedjed, hogy akaratodon 
úrrá legyen s hogy mint nyomorult 
rabszolgát korbácsoljon előre a szen
vedélyek útján. Az akaraterős talpra- 
állás a legjobb ceremónia ellene. Ahol 
szilárd ellenállásra talál, ahol az em
berek a hitnek paizsával, fegyverével 
küzdenek ellene, ott úgy is feladja a 
küzdelmet és elhagyja a harcteret.“

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

I r ta : Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár.

Szent Erzsébet minket magyaro
kat már csak azért is közelről érdekel, 
mivel Árpád-házbeli m agyar király, 
II. Endre, leánya volt és 1207-ben 
Pozsonyban született, — oly vonat
kozás, melyet dr. Schmidt Károly 
Jenő pozsonyi esperes-lelkész ügye
sen használt fel egy világkonfe
rencián tartott beszédében. Akkori
ban nem ritka eset volt, hogy fe
jedelmi és főúri családok már ilyen 
korán eljegyezték egymással gyer
mekeiket. Így lett i\ szülők meg
egyezése folytán a kis Erzsébet 
magyar királyleány m ár 4 éves 
korában I. Hermann, thüringiai 
tartománygróf fiának, Lajosnak, 
jegyesévé, kit aztán hamarosan el 
is vittek a thüringiai tartomány
grófok ősi fészkébe, W artburg vá
rába, hogy ott együtt nevelkedjék 
jövendőbeli férjével, a nálánál 7 
évvel idősebb Lajossal. A kis ma
gyar királyleány boldog vidámság
ban töltötte gyermekéveit Wartburg 
várában, de anyai nagynénjének, 
a később szintén szentté avatott 
Hedvignek hatása alatt buzgó val
lásosságra és jótékonyságra való 
hajlandóságai is igen korán mutat
koztak. A kis Erzsébet nem egyszer 
megtette azt, hogy játékot, táncot 
hirtelen félbeszakítva, a várkápol
nába vonult vissza, hogy ott áhi- 
tatoskodjék. A mellett távol volt 
tőle minden, a gyermeki természet
hez nem ilíő komorság és nagy
képűség. Hogy édesanyja, Gertrud 
királyné, netn önhibája nélkül, mi
lyen tragikus körülmények között 
értvéget, arról a gyermek Erzsébet 
talán tudomást sem szerzett. Nyájas, 
vidám természetéért az egész udvar 
bálványa volt. Mikor Lajos atyja 
halála után néhány évvel nőül vette 
a még csak 14 éves Erzsébetet, 
hűségesen ragaszkodó, gyengéd 
hitvestársat nyert benne, ki egy fiú 
és két leánygyermekkel tette bol
doggá családi életüket. De Erzsébet 
ekkor is inkább kegyes, alázatos 
szívű jóltevője volt a Wartburg 
jóságos angyala, semmint paran
csoló úrnője. Lajos, aki maga is 
buzgó, vallásos ember volt, békén 
tűrte fiatal neje különös hajlamait, 
aki éjjeli nyugalmát is meg-meg- 
szakította, hogy lelki gyakorlatokat 
végezzen, böjt idején megkorbá- 
csoltatta magát és pazar kézzel
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osztogatta javait a szegényeknek. 
Erzsébet ezeket nemcsak magához 
bocsátotta, hanem a környéken, 
különösen Eisenachban maga is 
felkereste és meglátogatta őket, 
legkivált a betegeket, akiknek baját 
nemcsak szép szóval és ajándékok
kal, hanem gyengéden ápoló kézzel 
is enyhítette, jó kedvvel állva ellent 
a rossz levegő, szenny, a nyomor 
undorító hatásának. Jótékonysága 
az 1226-iki éhínség idején érte el 
tetőfokát. Akkor az egész köznyék 
nyomorultjainak valóságos mene
déke volt W artburg vára, melynek 
jóságos lelkű úrnője senkitől sem 
tagadta meg a segítő kezet. Napról- 
napra száz meg száz ínséges élt 
akkor Erzsébet bőkezűségéből. Ei
senachban kórházat alapított, to
vábbá szegény és beteges gyerme
kek számára való menhelyet s ezen 
intézetek szerencsétlen lakóit is 
sokszor maga ápolta és vigasztalta. 
A még nem is 20 éves ifjú nő — 
lelkületénél fogva népének valósá
gos anyja. — Miként került később 
teljesen gyóntató atyjának, a zordon 
lelkű marburgi Konrádnak hatalma 
alá, aki mindazokat a kegyetlen 
önsanyargatásokat, melyeket ő ma
ga gyakorolt, ettől a gyenge szer
vezetű ifjú nőtől is megkövetelte; 
miként tapasztalta meg a jóért 
rosszal fizető világ hálátlanságát, 
mikor keresztes hadjáratra indult, 
de útközben fertőző betegségbe 
esett férjének halála után a rokoni 
irigység elűzte őt Warburg várá
ból; miként alakult további sorsa, 
mígnem, alig 24 éves korában, 
ajkán szelíd mosollyal fogadta, mini 
valami mennyei vőfélyt, a ha lá lt: 
mindez más lapra tartozik. A vallás, 
a szívjóság és a szenvedés hármas 
glóriájában tündöklő fejedelmi alak
ját az utókor költői képzelete gaz
dagon ékesítette fel a legenda virá
gaival. Ezekből csak egy-két példát. 
Mikor egyszer köténye alá rejtett 
tele kosárral ment a hegyen lefelé, 
hogy szegényeit boldogítsa, szem
közt jövő férjének azon kérdésére, 
hogy mit rejteget a kötény alatt, 
zavarában azzal felelt, hogy rózsá
kat visz kosarában s amikor köté
nyét fellebbentették, ime, a kosár 
illatos rózsákkal volt tele. A szívből 
fakadó szeretet minden jótette csak
ugyan olyan, mint az illatos virág 
és a szeretetnek mindig igaza van. 
Más alkalommal, mint a legenda 
mondja, Erzsébet annyira ment jó
szívűségében, hogy egy bélpoklost 
távollevő férjének ágyába fektetett,

hogy jobban ápolhassa. Mikor férje 
haza érkezett, az egész udvar népét 
aggodalom fogta el azért, hogy a 
tartománygróf haragra talál ger
jedni a jótékonyságnak ezen a 
különös módján. De amikor a gróf 
odalép az ágyhoz, ime, a Megváltót 
magát látja ott feküdni. Ennek a 
legendának az értelme még vilá
gosabb. A maga módja szerint 
Krisztus Urunknak azt a mondását 
akarja szemléltetni: Amit cseleked
tetek eggyel ezen én kicsiny atyám
fiái közül, én magammal cseleked- 
tétek. Alig 4 évvel halála után 
Erzsébetet szentté avatta IX. Ger
gely pápa. Ezt a kitüntetést minden
esetre jobban megérdemelte, mint 
a római egyháznak egyes más 
szentjei. Életének egyes jeleneteit 
úgy, amint a legendaköltészet ki
színezte, a W artburg falfestményei 
ábrázolják. Mikor a látogatóknak 
egy csoportjával a Wartburgban 
körülvezettek, mélyen meghatva 
állottam abban a boltozatos vár
szobában, mely hajdan árpádházi 
Szent Erzsébet lakószobája volt s 
úgy éreztem, hogy mint magyar 
ember lélekben közelebb állok a 
néhai magyar királyleányhoz, mint 
azok a más, különféle nemzetek 
fiai, akik velem együtt jelen voltak.

(Folytatjuk.)

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A Keresztény Gazdasági Párt 

kiubavatd estéjén Ernst Sándor pre- 
látus fájdalmasan konstatálta, hogy 
a magyar közéletben ismét féktelen 
erővel dúl a gyűlölet.

De hát kérdezzük tisztelettel, kik 
ennek a gyűlölködésnek az apostolai ? 

*
A Hitler pör tárgyaláson München

ben Ludendorff tábornok a következő 
vádoló nyilatkozatot tette: »Erőtlen 
Németország megteremtése és a pro
testáns Poroszország szétzúzása an
nak az ultramontón (katholikus) po
litikának folyománya, amelynek kép
viselője Erzberger volt. A Vatikán is 
németellenes volt.*

#
Most Jugoszlávia fennhatósága 

alatt álló Murszka-Szobotában (Mura
szombat) megjelenő Szabadság című 
lap f. évi 7-ik számában >A prek- 
murjei ember tigris* címen a vezér
cikkben Kleki r. kath. plébánosról a 
következőket olvassuk: »Nincsen rajta

85

semmi, ami imponálna nekünk, ami 
tiszteletet gerjesztene iránta, mert 
egész lénye az alattomosság, az ön
hittség, az öntömjénezés és ravasz
ság keverékéből áll. Csak egy vonása 
közös a puszták tigriseinek vonásá
val, a végtelen, a kímélet nélküli 
volta I Csak ó akar ur lenni Prek- 
murjéban, s csak őt szabad hallgatni 
Prekmurjéban! Kinek más a meg
győződése és hite, az nem becsüle
tes ember, az bitang, annak pusz
tulnia kell!«

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Böjti olvasmányok. 11.
Márc. 10. Róni. 2 . 17—39. A most követ

kezőkben a zsidókra kell térítenie Pálnak 
a szavát, de azért nemcsak a zsidók ért
hetik magukra a bentfoglaltakat, hanem 
mindazok, akik Istennel szemben külön 
előnyökre támaszkodnak, aminő a körül- 
metélkedás, vagy megkeresztelkedés s azt 
gondolják, hogy e címen biztosíthatják ma
guknak Isten kedvező ítéletét. Pedig nyil
vánvaló, hogy csak újabb itéletérdemünk 
tűnik ki abból, ha Istennel szemben való 
kiváltságos helyzetünket az Istennek átadott 
élet mellőzésére használjuk fel.

Márc. II. Róni. 3 .1 —20. Egész sereg 
helytelen következtetés kisérti meg itt az 
olvasót, de a helytelen következtetésekben 
csak a megromlott emberi elme fog kéje- 
tegve megfenekleni, az istentől vezetett el
me meglátja a helyes következményt, mely
nek levonása az eddigiek után rcája vár. 
Csodálatos megvilágosodás lesz ez : a tör
vényből. még annak beteljesítésén erőlködő 
cselekvéséből sem igazul meg senki; még 
az sem, akinek nagy kiváltságképen ada
tott : mert a törvény által Istentől a bűn
nek csak ismerete, nem pedig elvétele van 
biztosítva.

Márc. 12. Róni. 3 . 21—31. Jól vigyázz 
arra, hogy Isten igazsága nem egy gyűjte
mény Isten létére vonatkozó igazságokból, 
hanem az a kegyelmi művelet mellyel Isten 
a törvény által meg nem igazuiható ember 
számára m igigazulást tett lehetővé. Ez a 
lehetőség pedig csakis a Jézus Krisztusnak 
áldozatul hozott drága vérében van, melyet 
Isten megigazító erejűnek ismert el s mely
nek számukra való érvénye csakis az ebben 
való hit által érhető el. Tehát nem azért 
van hit által a megigazulásod, mert csele
kedeteid mellékesek, hanem azért, mert 
cselekedeteidnek nincs, egyedül a Jézus 
vérének van kegyelmi-biztosító ereje.

Márc. 13. Rom. 4 . 1—s. Az eddigi ered
ményt ótestámenlomi példákkal óhajtván 
ellenőrizni, Pál csodálatos egybetalálásokra 
bukkan. Hiszen a hit elöbbrevaló, mint a 
körülmetélkedés s az Ábrahámra hulló ke
gyelmi áradatban semmi része sincs az ö 
cselekedeteinek! Viszont Dávid is boldog
nak azt az embert mondja, akinek Isten 
cselekedetek nélkül, mert valami sokkal 
mélyebb alapon nyújtja a bűnök bocsánatát.

Márc. 14. Róni. 4 . 9—24. Kétségtelen 
most már, hogy zsidók is csak hit által 
üdvözülhetnek, de, hogy semmi ki ne ma
radjon, megtárgyalja Pál azt a kérdést is, 
hátha csak a törvény alatt levő zsidók üd
vözülhetnek hit által. A tények maguk tisz
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táznak mindent. Ábrahárn még a körülme- 
télkedés előtt, tehát pogány voltában tanú
sított hite alapján nyerte el a kegyelmi 
igazságot s már az Ő hite is meghatáro
zott hit volt Isten Ígéreteire vonatkozó s 
Isten ígéreteiben is különösen ama csodá
latos Maggal foglalkozó.

Márc. 15. Róni. 5 . i —a. Szinte fellélek- 
zünk az apostollal, mint a hegymászó, mi
kor fárasztó útja eredményekép tetőre ér
kezik. Mily felséges látvány tárul elénk 
innét, a törvény felett való kijelentés hegy
csúcsáról. Végig olvashatja tekintetünk a 
Jézusból támadó élet minden gyümölcsét, 
de leginkább annál álljunk meg, ami a 
törvény alatti állapothoz képest a legna
gyobb ajándék: hogy Istennek határtalan 
szerelme töltetik ki arra, aki Jézus Krisz
tusban nyer határozott megigazulást.

Márc. 16. Róm. 5 . 12—21. Nézek tovább 
a hegytetőről s két hatalmas folyam bonta
kozik ki előttem. Ez a két hatalmas folyam 
a Pál apostol világlátása. Az egyik fekete. 
Ott fakadt fel az Ádám elesett szívén s 
azóta nőtt dagadt magával ragadt millió 
más szívet s most is folyik friss hullámo
kat vetve, nyaldosva velük mindnyájunk 
szivét. A másik ott csordult ki Jézus szí
véből csendes szivárgó megindulással, de 
a fehér folyam is nő, mint többek életét 
ölelve magába s elfut suttogó folyással a 
te szíved alatt is, hogy lépj ki amabból s 
vitesd magad te is a nagy jézus-folyó ke
gyelem árjában.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlés letárgyalta a 
testnevelési alap és a kisebbségek nyelv- 
használatáról szóló törvényjavaslatokat. 
Bethlen ez alkalommal ismét nagy beszédet 
mondott. Napirenden a valorizációs törvény- 
javaslat van.

Márc. 1-én négy esztendeje volt, hogy 
a nemzetgyűlés Magyarország kormány
zójává Horthy Miklóst választotta.

A rendőrség összeesküvést leplezett le. 
Elfogták Kun Béla összekötő tisztjét. Ta
vaszra visszaakarták állítani a vörös dik
tatúrát.

A népszövetségi delegáció Budapestre 
érkezett.

A törők nemzetgyűlésen Kemal pasa 
beszédet mondott, melyben kijelentette, 
hogy az országot modern közigazgatással 
keli ellátni s a vallást el kell választani 
az államtól.

Csehországban letartóztattak több pol
gári es katonai személyt, akiket az a gyanú 
terhe), hogy a katonai szállításoknál .vissza
éléseket követtek el.

Erdélyben megszüntetik az árvaszék 
intézményét, illetve átszervezik s a törvény
szék hatáskörébe utaljak.

Belgrádban az orosz arisztokraták 
szabad szerelmi klub néven tivornya ösz- 
szejöveteieket rendeztek. A leleplezés nagy 
megbotránkozást keitett. A klub áldozatai 
között előkelő belgrádi családok leány- * 
gyermekei is szerepeinek.

A francia köztársaság elnöke egyik 
legutóbbi beszédében odanyilatkozott, hogy 
a Ruhrvidék megszállása nem cél, csak 
eszköz volt a franciák szemében. A kamara 
egyik ülésén véresre verték egymást a 
képviselők.

Belgiumban a francia-belga gazdasági 
egyezmény tárgyalásainál leszavazták a 
kormányt. .

RARANOSZO.

Az osztrákok febr. 25-iki kelettel el
ismerték a szovjetet.

Bukarestben a sérelmes állampolgár- 
sági törvény tárgyalásánál Sándor József 
magyar képviselőt 200-an támadták meg.

Az angol miniszterelnök azon az állás
ponton van, hogy okvetlenül szükséges egy 
angol-francia megállapodás, hogy Európá
ban helyreállítsák a rendet és a nyugalmat.

Oroszország hivatalos neve: Szovjet
köztársaságok szövetsége lett,

A japán trónörökös Bukarestben láto
gatást tervez április havában.

H A RA N G SZÓ .

Böjt első vasárnapján.
Ep. II. Kor. 13. 6- 10.

Imé, itt a kelterndes idő, imé itt az üd
vösség napja — írja Pál apostol mai leve
lében, — amikor mértékletes, irgalmas, egy
szóval Istennek tetsző élet által méltóknak 
bizonyulhatunk újból Isten kegyelmére. 
Azért senkit semmiben meg ne botránkoz- 
tassunk.

Kápolnaavatás. Dr. Raffay Sándor 
püspök február 24-én avatta fel Buda
pesten a norvég misszió kápolnáját John
son Giesle norvég lelkész és Broschkó 
Gusztáv esperes közreműködésével.

A Luther-Otthon ifjúságának felolvasó 
estélyén Budapesten Szabó László egyetemi 
hallgató: A protestantizmus szerepe Ma
gyarország történetében egy rendkívül mé
lyen szántó előadást tartott. Mesterházy 
László orvostanhallgató pedig nagyhatású 
bibliamagyarázatot. Az intézet ének- és 
zenekara Huszár Béla vezetésével gyönyörű 
ének- és zeneszámokkal szerepeltek.

Az uj felügyelő be ik ta tása  Zalaeger
szegen. Rendkívül impozáns keretek kö
zött iktatták be Zalaegerszegen, mint munka
társunk jelenti, Odor Géza ny. pénzügy
igazgató, felügyelő örökébe dr. Kovács Já
nos törvényszéki bírót Zalaegerszegen. 
Augusztiny Alice utasítása mellett apró 
leánykezek által gyönyörűen díszített tem
plomban a beiktatást Nagy István zalaist- 
vándi lelkész végezte, minthogy az illeté
kes esperes, Vargha Gyula akadályozva 
volt a megjelenésben.

Istentisztelet után díszközgyűlés kere
tében Nagy István a kemenesaljai egyház
megye, Kutas Kálmán a zalaegerszegi egy
ház, Magi Imre törvényszéki tanácselnök, 
a zalaegerszegi fiókegyház, Junyer Mózes 
rabbi az izraelita hitközség nevében üdvö
zölték az uj felügyelőt.

Az uj felügyelő tiszteletére délben a 
Baron vendéglőben 60 terítékes bankett 
volt, amelyen megjelentek Bődy Zoltán al
ispán, Czikó János törv. elnök, a törvény
szék birái, Magi Imre tanácselnök, Czobor 
Mátyás polgármester, Kiss Dénes főügyész, 
dr. Rőt rendőrfőkapitány, Junyer rabbi, N. 
Szabó Gyula lapszerkesztő, Horváth K. és 
Skriba Zoltán kereskedők s még igen so
kan a társadalom reprezentásai közül. A 
banketten nem kevesebb, mint 37 felkö
szöntő hangzott el.

Kovács János dr., Kovács Mihály nagy- 
mórichidai lelkésznek a fia, 34 éves, de 
már is gyönyörű kariért futott meg a bírói 
pályán. Zalaegerszegen nagy tiszteletnek 
es szeretetnek örvend.

Az abaujszántói egyházközség szép 
vallásos estét rendezett február hó 24-én,
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amely alkalomból dacára a nagy hidegnek 
szinültig megtöltötte a közönség felekezetre 
való tekintet nélkül a templomot. Az estély 
a Dunántúli Énekeskönyv 430 sz. énekével 
kezdődött, anielv ének első 2 versének el- 
éneklése után Plachy Viola kérte buzgó 
imájában Isten áldását az összejövetelre 
és Lakó Margitka szavalta el mély hatás
sal Sáníha K. pályadíjnyertes fenséges köl
teményét „Édes anyánk“ címmel. Ezután 
Duszik Lajos előadása következett, aki 
„Nemzeti verességeink* c. előadásában 
megkapó vonásokkal mutatott reá, Mohi
pusztára, Várnára, Mohácsra, Világosra 
stb. levonva inindenikből küíön-külön a 
magyar nép számára a tanúságot. És e 
tanúságok- összegezéseké pen rámutatott a 
jelen tátongó sebeire, amelyek csak úgy 
gyógyulhatnak be, ha a magyar egymást 
megbecsülve, egymást szeretve, rendületlen 
hittel, munkás akarattal és égő honszere
lemmel fogják keresni egymás és hazájuk 
boldogulását. Előadása után Kovács Gizel
la, Kacska Karola, Erőss József és Weisz

tózsef énekelték el szép együttesben Main 
’. Hubert „Fogjad kezem“ c gyönyörű 

quartetjét Czékus Gabriella orgona kísé
rete mellett, maid Peílik László ért el nagy 
hatást Vargha Gyuláné „Győzelem“ című 
költeményének elszavalásával és Varga L. 
helyi lelkész kérte Isten áldását az össze- 
gyültekre, kiket áldással bocsátott el Isten 
házából, de mielőtt szétoszlottak volna a 
Hymnuszt énekelték el. — Az estély 82.250 
K offertóriummal gazdagította az egyház 
toronyalapját.

A szegedi Evangélikus Egyetemi Lut- 
her-Szövetség a Kaas-szálló nagytermében 
március 8-án művészi vallásos délutánt 
rendez, melynek keretében Zemann Zoltán 
tábori lelkész a női eszményről tart elő
adást.

A belmissziói m unka Tolnában. A 
tolna-baranya-somogyi egyházmegye lelk.- 
belmissziói egyletének rendezésében febr. 
20-án Györkönyben, 21-én Bátapátiban, 
22-én Kismányokon nagyon jól sikerült 
vallásos estélyek tartattak, amelyek szem
mel láthatóan mély hatást teltek a temp
lomokat zsúfolásig megtöltő hívek seregeire. 
Györkönyben Schöll Lajos főesperes lelkes 
hangon beszélt egyházunknak a múltban 
kifejtett kulturális tevékenységéről, szeretet- 
munkásságáról, a jövö nagy feladatairól. 
A jövőben is egyházaink hivatásaikat úgy 
töltik be, ha megbecsülik a hívek az ige 
tiszta és igaz hirdetését, ha szorgalmasan 
és buzgón igénybe veszik a Jézus rende
lése szerint közölt kegyelmi eszközöket, 
ha az ifjúságot önérzetes Lutheránus szel
lemben nevelik. Ajánlotta e célból az ifjú
ságnak lutheránus ifjúsági egyesületbe való 
tömörülését. Bátapátiban és Kismányokon 
Schmidt János györkönyi lelkész. Gyerme
keinknek a családi körben való vallás-er
kölcsi neveléséről, az Isten szeretetének, 
a bibliai mondatok elsajátításának, az imád
ságra szoktatásnak, a kötelességludat fej
lesztésének nagyfontosságu jelentőségéről 
beszélt. Az előadásokat megelőzőleg Perl 
János igen tartalmas, épületes bibliama
gyarázatokat tartott. Györkönyben Ammin- 
ger Kálmán orgonán Bach fugáját játszotta, 
az énekkar Marth Péter vezetése mellett 
„Verzage nicht du Häuflein Klein“ (ne csüg
gedj el kicsiny sereg) egyházi énekünket 
adta elő. Bátapátiban Mészáros I. tanító 
vezetése mellett a zsibriki énekkar két egy
házi éneket énekelt és a helybeli iskolások 
is. Kéthangu énekkel szerepeltek. Kismá
nyokon Schauermann hidasi ifjú „Vater-
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land“ (A hazáról), Petőfi költeményét sza
valta, a gyermekek énekkara énekelt és a 
hidasi ev. dalárda Pfeifer tanító vezetése 
mellett „Sturmbeschwörung“ és a magyar 
„Hiszek egy“ hazafias éneket adta elő. A 
belmissziói lelkészegylet legközelebb Dö- 
röcskén, Bábonyban, Tamásiban és Belecs- 
kán tervez ily vallásos estélveket.

A pápai evangélikus Diák-Szövetség 
febr. 17-én sikerült estélyt rendezett. Köz
reműködtek : Szabó Kálmán, Kovács J., 
Furmann M., Bauer B., Boda L. tanulók, 
Bauer Béla, Molnár Juliska, Bothár Vilmos, 
Kovács Ilonka, Porkoláb Gyula, Kovács 
Iván, Nief Jenő, Fülöp Dezső, Szuh Ilonka, 
Király Gizus, Szabó Kálmán, Bándy Géza, 
Kovács Síidre, Szuh Ida, Nagy Nelly. Miért 
van szükség ifjúsági egyletekre ? cimen 
Fadgyas Aladár tartott előadást.

A Kelenföldi Evangélikus Leánykör 
f. évi március 2-án műsoros összejövetelt 
rendezett újból. A nyitányt előadta az Evang. 
Luther-Szövetség zenekara. Raff: Cavatine, 
Kreisler: Schön Rozmarin, hegedűn elő
adta Dicsőfi Béla. Magyar dalok, énekelte 
Vajda Lujza m. kir. operaénekesnő. Kuruc 

. dalok, gordonkán előadta Baczynsky Judith. 
Magyar tánc, táncolták Komáromy Médy 
és Hajnik Marica. Szavalt Haiti Eleika. 
Zongorázott Tarnay Alajos zeneszerző. 
Zenekari finálé, előadta az Evang Luther- 
Szövetség zenekara. Előadásokat Szüts 
Gábor lelkész és Keményffy Károly tanár 
tartottak.

A székesfehérvári gyülekezet február 
23—24. napjaira vendégül látta dr. Deák 
János theol. fakultásunk tanárát, úgy is, 
mint a Magyar Kékkefeszt Egyesület elnö
két. Első nap a Nöegylet rendezett tea
estélyt ezúttal ragadván meg az alkalmat 
először az egyesületi élet ilymódon való 
előmozdítására. Giffing Edéné elnök tartal
mas megnyitójában örömét fejezte ki a nő
egylet megújuló életén, felhívta a figyelmet 
a személyes munka fontosságára, valamint 
az egyesület jövő évben bekövetkező Ötven
éves jubileumára. „A keresztyén nő és a 
magyar jövő“ címen tartotta Deák János 
előadását széleskörű ismerettel ecsetelvén 
mi volt a magyar nő a múltban; mi az, 
ami most belőle hiányzik legiobban s a 
Jézushoz való személyes viszony felvételé
hez fűzte feltételét annak, hogy a magyar 
jövő érdekében a nő azzá lehessen, amivé 
lennie kell. Az estélyen Gáncs Aladár leik. 
„A kék hegedű“ címmel írt elbeszélését 
olvasta fel, mire imával és énekkel a jól 
sikerült együttlét zárult. A tea-estély asz
talairól kórházi betegek és szegények asz
talaira is került a szeretetadományokbói. 
— Vasárnap az istentiszteleten I. Korinth. 
9 . io alapján beszélt a gyülekezet vendége 
a világ öröméről, mely voltakép a megvál
tás örömét nélkülöző lélek jajkiaitása szem
ben azzal a jajjal, mit a hivő ember csak 
akkor érez, ha az evangéliumot riem hir
detheti, mert olyan nagyon nagy öröm van 
abban. — Délután már mint a Kékkereszt 
munka szolgája beszélt a fogházmisszió 
óráján, majd vallásos estén nagy érdeklő
dés mellett e cimen : „Az alkoholkérdés és 
a magyar nemzet.“ Az előadásból megrázó 
erővel tűnt ki, hogy milyen nagy fontos
ságú az alkohol elleni küzdelem, s hogy 
mennyire elmaradni nk e tekintetben a nagy 
fejlődésnek örvendő országoktól. Egyben 
kitűnt az is, hogy az alkohol elleni igazi 
küzdelemhez felülről jövő erők szükségesek 
s hogy mindenütt csak akkor lett eredmé
nyes a munka, amikor imádaozók és bibli
áitok s elsősorban nők adták bele a szivü

ket. — Vallaton—Boissonas-tól „Hozzám 
kiálts!“ c. éneket hallhatta aztán a közön
ség, mely Gáncs Aladár zárószavai, János
3 . ic—21. igéi, ima és gyülekezeti ének után, 
ke«€ben a Kékkereszt havi közlönyével: 
a Józansággal, lelkében pedig mély be
nyomásokkal térhetett otthonába.

Budapest. Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló Ifjúsági Thurzó 
György Egyesület újból vallásos-estélyt 
rendezett, mely alkalommal A XVI. század 
keresztyén jelleme Magyarországon címen 
előadást Hamvas József iró tartott.

Veszprém. Az ev. nőegylet december 
havában a gyermekek karácsonyfája javára 
magas színvonalú műsoros estet rendezett 
a városi iparos iskola nagytermében. Köz
reműködtek : a Veszprémi Dalárda, a 
„Himnusz“, „Nemzeti Hiszekegy* s „E 
nemzet nem vész el. . . “ eléneklésével He
ring János lelkész a „Szenvedésről“ mondott 
szabadelőadásával; Szabó Sándor Ítélő
táblái biró művészi hegedüjátékkal, Hering 
Jánosné szakavatott harmoniumkisérete 
mellett; Radetzky Rózsi úrleány műdalokat 
énekelt; Csajághy Olga és Gyenes Juliska 
urleányok alkalmi költeményeket szavaltak. 
Az élvezetes estély jövedelméből a gyer
mekek karácsonyára 120 000 K jutott. A 
karácsonyfa ünnep dec. 23-án folyt le 
lithurgikus gyermekistentisztelet keretében. 
A rendezés érdeme Gálos Gyula tanító 
mellett Bodlaky Magda urleányé, az ifjúsági 
Luther-Szövetség tagjáé. A hívek áldozat- 
készsége több alkalommal szépen meg
nyilvánult. Mivel az 1923. évi egyházi adó 
értéke nem tudott lépést tartani a folytonos 
drágulással — ámbár az év elején kivetett 
adónak háromszorosát kellett az ősszel 
pótadóban kivetni, s ez a kivetett pótadó 
dicséretes gyorsasággal be is folyt — az 
egyházközség nem tudta beszerezni a fűtő
anyagot az iskola számára. Nehogy zavar 
álljon be a tanításban a fűtés hiánya miatt, 
az iskolaszék elnöksége gyűjtőivet bocsátott 
ki iskolafütés céljára. A gyűjtés eredmény
nyel járt, úgy hogy most már negyedik 
hónapja abból a tüzelöszerből (fából, szén
ből) tolyik a fűtés, amit a hívek métermá
zsánként, hasábonként összeadtak. Azokon 
a vallásos esteken, melyeket a templomban 
szoktak rendezni, gyertyával világítottunk. 
De előzőleg mindig ki kellett hirdetni a 
szószékről, hogy „mivel az egyházközség 
pénztárában világításra nincs fedezet, kér
jük a híveket, hogy magukkal gyertyát hoz
zanak“. Hoztak is. Persze az mindig sok 
nehézséggel járt és azt sem lehetett előre 
tudni, hoznak-e elég gyertyát. A reformá
ció emlékére rendezett vallásos est után 
egy egyháztag felvetette a gondolatot: nem 
lenetne-e a villanyvilágítást bevezetni? 
Felvetette s az egyházközség agilis gond
noka, dr. Zauner Róbert pénzügyi tanácsos, 
a lelkésszel együtt magáévá tette. Dr. Kom
játhy László polgármester közvetítésével 
(ki maga is evangélikus ember) érintkezésbe 
léptek a városi villanytelep üzletvezetőjével, 
aki megfelelő számítások után átadott egy
670.000 K-ról szóló költségelőirányzatot. 
Elég volt a gyűjtést a szószékről háromszor 
kihirdetni. Aki magától nem hozott, attól 
nem kértek, hogy senkinek se legyen oka 
zúgolódni a zaklatás miatt. Hiszen kevéssel 
azelőtt házaltuk végig a híveket az iskola- 
fűtés céljára, aztán adót emeltünk, amellett 
a villanyvilágításra vaió adakozással egy 
időben folyt a házankénti gyűjtés a gyer
mekek karácsonyfájára. Alig, két hét alatt 
együtt volt 300 000 korona. És az óév esti 
istentiszteleten már derűs világosságu, ba

rátságosan fényes templom fogadta a híve
ket. A városi tanács, mely irántunk máskor 
sem volt szűkkeblű, szintén segítségünkre 
sietett. Beadtunk egy kérvényt, mire feleletül 
a munkabért, anyagot önköltségben adta, 
a fizetésre pedig hat hónapi haladékot 
adott, három részletben való törlesztéssel; 
azonkívül költségeinkhez 50.000 K-val hozza 
is járult. Ilyenformán az összegyűjtött ösz- 
szegből félre is tudtunk tenni más hasznos 
célokra. A januárban összehívott közgyűlés 
pedig örömmel vette tudomásul, hogy a 
villanyvilágítás bevezetése által a gyülekezet 
temploma értékben gyarapodott; az ada
kozóknak, a gyűjtésben s az utánjárásban 
fáradozóknak, különösen az agilis gondnok
nak őszinte köszönetét mondott. Az új év
ben pedig szerencsétlen német testvéreink 
számára indult meg a gyűjtés. A legelső
10.000 koronát, Kocsis Rózsi adományát, 
györssegélyképen már el is küldtük Meck- 
lenburgba, válaszul egy öreg ottani hit
testvérünk kérőlevelére. Eddig több mint
100.000 korona gyűlt össze a német nyomor
enyhítésére. H.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Az S. H. S. királyság ev. és ref. egy
házai április 28 án Növi Vrbaszon bel
missziói konferenciát tartanak.

Az amerikai újságok és a Biblia. 
Az Egyesült Államokban több mint ezer 
napilap közöl megállapított programot sze
rint részieteket a Bibliából.

A belgrádi kormány az S H. S. ev. 
egyházkerület szervezését irásbeüleg nem 
hagyta jóvá, hanem követeli az egyház
megyék és gyülekezetek jegyzőkönyvi kivo
natait az újvidéki határozatok ratifikálá
sáról.

A Nemzetközi szövetség a protes
tantizmus védelmére március 4 én és 5-én 
gyűlést tartott Amsterdamban.

Egy am erikai asszony, Russel Sagené 
félmillió dollárt' adományozott a Biblia 
Társulatnak.

Kinában 1921-ben a három biblia tár
sulat 6,821 800 bibliát és bibliai részt ter
jesztett el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
f  Somogyi Pál. Febr. 23-án temették 

el a pápai evangélikus egyház derék pres- 
biteret: Somogyi Pált. Egyszerű iparos 
volt, de lelkében igazi úri ember volt. Ott 
állt a mai pápai templom fundamentumának 
letevésénél, azután részt vett egyházának 
minden örömében-bánatában; a kommu
nizmus istenkáromlása közepette bátran 
bizonyságot tett hitéről, nem törődve a 
következményekkel. Ritka vasárnap múlt el, 
hogy templomba ne lett volna. Özvegye, 
két gyermeke mélységes bánatában egybe
fonódott a gyülekezel bánata is. Megható 
volt temetése. A presbitérium testületileg 
indult el a parókiáról a halottas házhoz. 
A menetben ott volt Gyurátz Ferenc ny. 
pőspök is. Mikor a szertartás a háznál 
véget ért s indulni kellett, — bár ott állt 
a halottas kocsi — a presbiterek maguk 
vitték ki a Szentmihálylován presbitertár- 
sukat a temetőbe. A háznál Mesíerházy 
Lászíó, a temetőben Gaál József parentálta 
el a megboldogult presbitert, akivel egy 
erős oszlop dőlt ki e földi hazában, de 
ugyanilyennel gazdagodott a mi mennyei 
hazánk.
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Ú J D O N S Á G O K .

M egdrágult a patika. A hivatalos lap
ban megjelent a népjóléti miniszternek a 
gyógyszerek árának felemeléséről szóló 
rendelete. Eszerint a gyógyszerek, kötsze
rek, szesz és különféle nyersanyagok, a 
gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges 
edények eddig érvényben volt áraihoz a 
gyógyszertárak 90 százalék felárt számít
hatnak.

Egy cseh káplár e ladta a komáromi 
lőszergyár berendezését. Egy Moravek 
nevű cseh káplár, kit a megszállás után a 
komáromi lőszergyár parancsnokává ne
veztek ki, a gyár berendezését eladta há
rom kereskedőnek.

Lenin agyveleje. Köztudomás szerint 
a vörös diktátort, Lenint agyvelő és szív 
nélkül temették el, mert úgy szívét, mint 
agyvelejét boncolás utján kivették és tudo
mányos célokra konzerválták. Az orvosok 
véleménye szerint Lenin agylágyulásban 
halt meg s beszéd centruma már teljesen 
bomlott állapotban volt.

Tavasz a télben, vagy a hetvenhat
éves vőlegény. Érdekes esküvő volt a na
pokban Aradon, ahol a hetvenhatéves Merkl 
József esküdött örök hűséget a hatvanéves 
Ducadam Máriának.

Kiszáradt N apokon szomorufüze. 
Amikor napóleon 1821 május 5-én Szent 
Heléna-szigeti számkivetésében elhunyt, 
ideiglenesen a szigeten temették el. Ott is 
pihent egészen addig, míg 1884-ben a pá
risi Invalidusok dómjába átszállították holt
testét. Amikor földi maradványait a fran
ciák exhumálták, áthozták Franciaországba 
azt a szomorufüzet is, mely a nagy katona 
sírja fölött őrködött. A szomorufüz oda 
került az Invalidusok dómjába, ahol a na
pokban azt vették észre rajta, hogy már 
elhalt. A fűz 104 évet élt.

A komrnün a la tt húsz százalékkal 
csökkent Moszkva lakossága. A szovjet
hatóságok legutóbbi hivatalos közlése sze
rint Moszkvában jelenleg 1,542.877 ember 
él, vagyis nyolcvan százaléka az 1916. évi 
lakosságnak, amikor is Moszkvának 1 mil
lió 984 ezer lakója volt

Mikor a szerb lelkész haragszik. 
Tovarisevón temetés volt, amelyen Lázics 
ottani szerb lelkész végezte a szertartást. 
Amikor a menet a falu főutcáján végigha
ladt, a lelkész a gyászmenetben felfedezte 
Krajnovits jegyzőnek, régi ellenségének fe
leségét. A pap felszólította az uriasszonyt, 
hogy lépjen ki a menetből s mikor nem 
engedelmeskedett, a teljes egyházi ornátus- 
ban levő szentatya kiragadta egyik paraszt 
kezéből a botot s addig ütötte a nőt, míg 
eszméletlenül össze nem rogyott. Ezután 
— mintha semmi sem történt volna — el
végezte a temetési szertartást.

H e rc /.e g  F e re n c  k é p e s ,  i r o d a lm i  h e t i l a p já n a k ,  az  
U j Id ő k -n e k  10. s z á m á b a n  f o ly t a tó d n a k  E r d ő s  R e n e é  
é s  A . M . W i l l i a m s o n  é r d e k e s  r e g é n y e i .  K ö z li a  la p  
a z o n k ív ü l  H e rc z e g  F e r e n c  c ik k é t .  S u r á n y i  M ik ló s , 
K o s á r y n é  R é z  L o la  é s  J a c k  L o n d o n  e lb e s z é ló a e it ,  
N a d á n y i  Z o l tá n  v e r s é t ,  M ü h lb e c k  K á ro ly  e lm é s  f e j 
lé c e i t ,  s z á m o s  m ű v é s z i  é s  i d ő s z e r ű  k é p e t  é s  a  la p  
r e n d k ív ü l  n é p s z e r ű  r o v a t a i t ,  a  s z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k e t  
é s  a  s z é p s é g á p o lá s t .  A z  U j Id ő k  e lő f iz e té s i  á r a  
n e g y e d é v r e  30 .000 k o ro n a . M u ta t v á n y s z á m o t  k ív á 
n a t r a  in g y e n  k ü ld  a  k ia d ó h iv a ta l ,  B u d a p e s t ,  V I. k é r . ,  
A n d r á s s y - u t  16.

Az E n  Ú js á g o m . S z e r k e s z t i  : G a £ l  M ó z e s . A h o g y  
a  g y e rm e k  o lv a s n i  k e z d , v á g y a  a z  E n  Ú js á g o m . A z 
E n  Ú js á g o m b a n  ta lá l j a  b a r á t j á t  é s  B z ó ra k o z ta tó já t .  
K ló llz e té s i á r a  n e g y e d é v re  10.000 k o r o n a .  M u ta tv á n y -  
a z á m o t in g y e n  k ü ld  a  k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t ,  V I ., 
A n d r á s s y  u t  16.

M ag y ar L á n y o k . K é p e s  s z é p i r o d a lm i  la p ,  f ia ta l  
l e á n y o k  s z á m á r a .  S z e r k e s z t i  T u t s e k  A n n a .  C ilik é  
le g ú ja b b  v is z o n ta g s á g a in  k iv U l n e g y e d é v e n k é n t  k é t

s z é p  i f j ú s á g i  r e g é n y t ,  s o k  e l b e s z é lé s t ,  k é p e t ,  v e r s e t  
s z ín d a r a b o t  k ö z ö l e  la p . E lő f iz e té s i  á r a  n e g y e d é v re  
15 .000 k o r .  M u ta tv á n y s z á m o t  in g y e n  k ü ld  a  k ia d ó -  
h i v a t a l  : B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y  u t  16.

Felolós szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
Kseatgotthárd. Vasvármegye.

S z e r k e s z t ő t á r s : N ÉM ETH  KÁROLY.
K é z i r a to k a t  n e m  a d u n k  v ia s z a .

A terestyénjákfai (Vas m.) ág. h. ev. 
leánygyülekezet a nyugdíjazás folytan meg
üresedett kántortanttói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom : 2 (két) szobából, kony
hából, a szükséges mellékhelyiségekből 
álló lakás kerttel és törvényes készpénz
fizetés. Kötelességek hiványszerüek. Kom
munizmus alatti magatartás igazolandó. 
Határidő a lap megjelenésétől 10 nap. Vá
laszbélyeg küldendő.

Lelkészi hivatal Uraiujfalu 
1—1 (Vas m.)

Egyéves kis leányom mellé keresek egy 
jobb családból való intelligens leányt, aki 
egyúttal könnyebb házi munkákat is el
végezne. — Cím a kiadóban. 1—3

14—15 éves kislány egy kedves városi 
papi családnál, mint dajtta egy 2'/a éves 
gyermek mellett elhelyezést nyerhet. Szü
lőknek, kik leánygyermekeiket a szülői há
zon kívüli nevelésben is részesíteni óhajtják, 
melegen ajánljuk a figyelmébe e kedvező 
alkalmat. — Cím a kiadóban. •>—%

F elh ívás
a soproni ev. tanítóképző intézeti Diák- 

Szövetség tagjaihoz.
Kedves Kartársak!

Kegyeletes cselekedet volna részünkről, 
ha a soproni tanítóképzőben tanult, érettünk 
s hőn szeretett hazánkért hősi halált halt 
kartársak emlékét alma materünk falába 
illesztett emléktáb án mi is megörökítenők. 
Engedjétek meg azért, hogy erre a kegye
letes cselekedetre én, mint legöregebb 
kartársatok felhívjam alázatos tisztelettel 
figyelmeteket s felszólítsalak benneteket, 
hogy kiki tehetsége szerint a fent jelzett 
célra szíves szeretettel hozzon áldozatot. 
Én a magam részéről 10 ezer koronát már 
is beküldtem a soproni tanítóképző intézet 
igazgatóságához.

Sok-sok szeretettel öreg kartársatok: 
Berecz Gábor 

Beled.

P I A C .
Március 5. Zürich: Budapest 0.01215. 

Deviza: Dollar 68.850, Dinár 863, Osztrák 
kor. 0 96-70, Szokol 1980.-, Lei 368-—, Frank • 
2905, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 18.000, disznóhus 26.000, borjú
hús 23.000, zsír 34.000. — Gabonaárak: 
Búza 300 000, rozs 250 000, arpa 260.000. 
zab 245.000, tengeri 215.000, korpa 160.C00.

K Ó K A I  L A J O S  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n
B U D A P E S T  IV., Kammermayer Károly-utca 3 kapható könyvek.

Á rváltoztatások jo g a  fenntartva.
Csite K ároly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban .

„ „ Tóth Lidi. Nepszimű 1 felvonásban
„ „ A biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban .
„ * Legényfurfang. Népszínmű 3 felvonásban .
„ „ Rozika. Egy kis majori leány története
* „ Ágota megbocsát. Elbeszélés...............................
„ „ Magasan repül a daru. Regény . . . .

Kenessey G izella: A két szomszédház. Elbeszélés 
Serly L a jo s: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban 
S z ig lige ti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban 
Géczy Is tv án : Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban 

„ „ A gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban .
Csepreghy F eren c : Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban

„ „ A piros bugyellaris. Népszínmű 3 felvonásban
Géczy Is tv án : Ki a legény a csárdában ? Falusi komédia 
Bakács T ibor: Az egyetlen. Népdráma 3 felvonásban

E V A N G É L I K U S  I M A K Ö N Y V E K :
R affay : Imakönyv, fé lv ászo n k ö tés .......................................................K

„ „ e g é s z v á s z o n k ö té s ........................................
, „ celluloid. Fehér vagy fekete . . . .
„ „ párnázott b ő r k ö té s ........................................

Kovács: Lelki tavasz, bőrkötés......................................................
Sántha : Buzgóság könyve, fé lv ászo n k ö tés..................

„ Őrangyal, vászonkötés, to k k a l ........................................................ K
„ „ celluloid. Fehér, vagy fekete . . . .
„ „ b ő r k ö t é s .......................................................

K 8,280.—
K 6.900.—
K 9.200.—
K 7 820.—
K 8.280 —
K 2.300 —
K 2.300.—
K 1.380.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 2,760.—
K 6.900.—

3—20
K 16 500.—
K 20.700.—
K 101 200.—
K 138.000.—
K 96.000.—
K 18.400.—
K 18.400.—
K 138.000.—
K 184.000.—

Nyomatott WaUiaoh Béla vfllamfizamfi Mnyroyomdájában Siaatgottbárdon.



XV. évfolyam. 12. szám.1924. március 16.

Alapította
K A P  I B É L A

' 1910 ben.

Laptulajdonoä:
i  U u a á tu ll LnHier-SzSveisÉj.
4* OrszágON Lttther-S/.övet- 

nég hivatalos lapja.

Késiratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

8*entgotfchárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

óz tanító.
*68lJl«Blí Gilnúen Tasáriap.

Az É r p e d ig  a L élek ;  
és ahol az Ú rnak  Lelke, o tt a  szabadság .

Surkeaitó-kladóIilrtUl: 
SZFN TQOTTHÁRD. 

V*svírmegye.

i  „HABANHHZ0“ 
előflxetéel iiu  : 

negyedévre 5000 korona. 
Külföldre a kétszerese. 

lintber-Szüretégl tagoknak 
10“/o-os kedvezmény. 

Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár, 
Kgjea szám ára 450 korona.

A .Harangssö* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Magyarok imája.
A „Szombathelyi Protestáns Kör“ estélyén 
elmondta: Jánossy Gábor, a Kör elnöke.

Hiszek egy Istenben. . .
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország föltámadásában.

Ámen.
Testvéreim a Krisztusban, a szo

morú sötét magyar éjszakában vilá
got gyújtok s ennek az én kis mécs
világomnak a fénye mellett fölülöm 
a „Könyvek Könyvében“ a Jere
miás próféta siralmairól szóló lapo
kat s olvasom olt a III-ik rész 
41-ik és a következő szakaszait, 
amint azok megírva vannak ekép- 
pen: „Emeljük föl szíveinket ke
zeinkkel egyetemben az égbe az 
Istenhez.

Mi vétkeztünk és engedetlenek 
voltunk, azért nem kedveztél te.

Ellenünk támasztottad haragodat 
és minket üldöztél, megöltél és 
nem kedveztél.

Felhőt vetetlél elődbe, hogy által 
ne menjen a mi imádságunk.

Polyvává és elvetett állatokká 
tettél minket a népek között.

Megnyitották ellenünk szájokat 
minden mi ellenségeink.

Rajtunk volt a rettegés, a tőr. 
a pusztítás és a rontás.

Vadászván vadásztak engem, 
mint a madarat az ön ellenségeim 
méltatlan.

Bészorították az én életemet a 
tömlőébe és reám követ hánytak.

Láttad óh Uram az én nyomo
rúságomat; ítéld meg az én ügye
met.

Láttad minden ő boszuállásokat, 
minden én ellenem való gondolat- 
jaikat.

Pteess meg nékik Uram az ő 
kezeik munkája szerint.

Adj nekik szívfájdalmat és a te 
átkodat vesd reájok.

Kergesd meg őket haragodban 
és vezesd el őket az ég alól óh 
Uram!“

A próféta szívének kesergése 
szól a mi szíveink mélységeiből is 
ezekben a szavakban: „Bétöltötte 
az Ur az ő haragját és az ő boszu- 
állásának hévségét kiöntötte, és 
tüzet gyújtott Sionban, mely meg
emésztette annak fundamentomit.“ 
A népnek, magyar népnek panasza 
és könyörgése tör föl az egek 
magasságiba Jeremiás próféta si
ralmainak V. részében: „Emlékez
zél meg Uram arról, ami esett mi 
rajtunk, tekints reánk és lásd meg 
a mi gyalázatunkat.

A ir.i örökségünk szállott a kívül 
valólíra, a mi házunk az idegenekre.

Elesett a mi fejünknek a koro
nája, jaj most nekünk, mert vét
keztünk. Miért felejtkezel el örökké 
rólunk, elhagysz-e minket sok 
ideig ?

Téríts meg Uram .minket tehoz- 
zád, és megtérünk, újítsd meg a 
mi nagyjainkat, mint vala a régi 
időben.“ — Ámen.

De olvassuk tovább, a sötét 
magyar éjszakában a Szent Biblia 
biztató világosságában a „Királyok 
Könyvében“, amint Írva vagyon:

„Te hallgasd meg a mennyekből 
és bocsásd meg a te népednek 
vétkét és hozd vissza őket a földre, 
melyet adtál az ő atyáiknak. (Ki
rályok Könyve Vili. rész.)

Mikor majd a te néped kimegyen 
a hadba, az ő ellenségéi ellen, az 
utón, melyen elbocsátod őket és 
imádkozandanak, az Urnák fordul
ván, az utón — e hazára, melyet 
nekik választottál, — meghallgas
sad a mennyekből az ő imádságo
kat és könyörgéseket és állj boszut 
ő érettek.“

Egy nemzet szívéből fakad a 
könyörgés a Zsoltárok költőjének

szavaival a magyarok Urához Iste
néhez: „Te hozzád kiáltok Uram, 
én erősségem, ne vesztegelj az én 
kiáltásaimra, mert netalán ha vesz- 
tegléndesz, hasonlatos lészek a 
megholtakhoz. (Zsoltár Könyve 28. 
zsoltár.) Ne számlálj engemet a 
hitetleneknek és a gonoszság cse- 
lekedőinek közikbe, kik békességet 
szólnak felebarátaikkal, gonosz va
gyon pedig az ő szívekben. Fizess 
meg nekik az ő cselekedetek szerint 
és az ő igyekezeteknek gonoszsága 
szerint, az ő kezeiknek munkája 
szerint fizess nékik.“

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
hazában, hiszek egy isteni örök 
igazságban, hiszek Magyarország 
föltámadásában“, hiszem azt, hogy 
jönni fog az idő, az óra, a perc, 
amelyben ez a Golgota útját járó, 
ez a keresztfáid feszített, ez az 
önmagával meghasonlott nemzet 
önmagára ismerve, megtartó Iste
néhez visszatérve, bűneitől meg
tisztulva, a nagy szent célért élve, 
dolgozva, föltámad halottaiból és 
„Dávidnak az ő háza fölszentelése
kor énekeltetett Zsoltárával“ énekli 
az ő megszabadító Istenéhez a 
XXX-ik zsoltár ujjongó hym nuszát: 
Fölmagasztallak téged Uram, mert 
fölemeltél engeinet és nem enged
ted, hogy az én ellenségeim rajtam 
örüljenek, én Uram istenem, te- 
hozzád kiáltottam és meggyógyí
tottál engemet, Uram, kihoztad a 
koporsóból az én lelkemet, meg
elevenítettél engemet, holott egye
bek a koporsóba szállottak, a te 
kezedbe ajánlom az én lelkemet, 
mert megváltottál engemet Uram, 
igazságnak erős Istene!“ (XXXI. 
zsoltár.)

Szabadíts meg azért Ur Isten ben
nünket külső és belső ellenségeink
től, haragodnak vesszejét vedd le 
vállainkról és hárítsd azokra, sújtsd

A sajtóra is áll; Egymás terhét hordozzátok!
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vele a föld porába azokat, kik e 
nemzetet megrontották, kik e haza 
földét megrabolták, derítsd föl ránk 
a szabadulás napját, hogy Szent 
István koronájának újra eggyé vált 
országaiban az ő megszabadító 
Istenéhez megtért és egybeforrott 
nemzet föltámasztassék a halálból 
az életnek, megváltassék a szolga
ságból a szabadságnak és szent 
hallelujája bétöltse az eget és a 
földet Kárpátoktól az Adriáig, Bo
rostyánkő bérceitől a brassói Cenk 
ormáig, támasszad föl porbasujtott 
népedet s áldd meg Isten a magyart 
mindakét kezeddel. Ámen.

Keresztyén —  keresztény.
Bámulatos, hogy aki civódni 

akar akár mással, akár magama
gával, milyen ravasz módon talál 
is mindig okot rá. Van, aki a má
jusi eső miatt is késhegyre tud 
menni. — Arany ez a vetésedre!
— Az hát. De mégsem köll. — 
Föléled az eltikkadt jószágod! — 
Tikkadjon e l ! — Kihajt a kerted
ben a vetem ényed! — Száradjon 
ott! — Már majd, hogy ki nem 
égett a kaszálód, a legelőd! A ró
zsa is nyílik tő le! — Nem köll. — 
Hát mi köll? — Szép száraz idő. 
Van egy kas méhem, hogy hord
jon ! — Annyira szereted a mézet ?
— Szereti a fene! — Akkor mit 
porolsz? — Csak! Már csak van 
jogom hozzá! — És igaza v a n : 
szabad országban élünk.

Az égett malom.
Irta: Fenyves Ede.

— Épen farsang közepe volt — foly
tatja Lidi néni — Rostáék házában víg 
zenebona s mulatozás járja. A szép Esztit, 
a falu virágát most viszi az esküvőre a 
félszemü, gazdag Darvas molnár.

— Vigadoz a násznép, csendül a pohár, 
fürge párok szaporán járják a kopogóst.

— Az emberek meg egyre másra csak 
csóválgatták a fejüket, hogy így, hogy a- 
mugy, ilyen házasság, olyan házasság. Dús 
aratása van a mende- mondának. Beszél
nek, suttognak furcsa dolgokról, a Darvas 
molnár gazdagságáról s miegymásról s az 
utóbbi időben viselt dolgairól. Ha magyar 
csapat járt a vidéken, a molnár nem mu
tatkozott, ha ellenséges csapat jött errefelé, 
a tisztek betértek a félszemü molnárhoz s 
órák hosszáig tárgyaltak vele. Nem is volt 
az máskép, kém volt, ispion volt, haza
áruló volt.

— Az asszonynép a sok hallotta-e, 
tudja-e között gyakran emlegette a Csapó 
András nevét, hátha még hazajönne, hátha 
a törvény megkegyelmez szegény fejének 
és akkor. . .  hogy Esztijét másnak a kar-

Most olvasok egy ilyen nagy
ban folyó önpört arról, hogy ke
resztyén-e vagy keresztény. Fölösle
ges csípősségekkel, kölcsönös le- 
sajnálkozással, filológiával, etno
gráfiával, hitcikkelyekkel, levéltári 
kutatásokkal. Heine kapucinusának 
és rabbinusának összes fegyverei
vel. Ráillik a vers utolsó sora is. 
Joguk van hozzá. Szabad ország
ban élünk.

Uraim ! Marhauzer, meg Müllner 
Mátyás nagytiszteletü urak soha
sem bántottak bennünket, ha mi 
keresztényt mondtunk, a hirte- 
lenkezü Bencze apátplébános úr 
hittanóráin sem nadrágoltak el gye
reket, ha körösztyénre járt a szája.

Az egyik azt mondta kalán, a 
másik azt, hogy kanál, a fő az volt, 
hogy legyen benne valami jó ka- 
lánozni, kanalazni való. Akinek a 
szája keresztyénre járt, az keresz
tyént mondott, akiének keresztény 
esett jobban, az keresztényt mon
dott. Nem egészen tökéletes az 
olyan ember, aki ahelyett, hogy 
ennék a közös tálból, inkább nem 
eszik, csakhogy jól kigyűlölköd- 
hesse magát a másikkal, aki ka
binnal eszik, mert mivelhogy azt 
kanállal köll meregetni, vagy kü
lönben nincs igazság.

Hát nem kisütik, hogy a pápista 
csak úgy üdvözül az ő hitében, ha 
kereszténynek vallja magát és po
kolra való eretnek, magyarul sem 
tudó hazaáruló, egyszóval keresz
tyén a másik? Azt mondja, hogy 
inkább legyen a Sebestyén is Só

jában találná. íme háza egyre pusziul, foszló 
tetejét a vihar keresztül-kasul járja, elha
gyott földjeit felveri a dudva, azt Í3 mon
dogatják, hogy a Darvas molnár többször 
ott settenkedett a ház körül s a földeket 
is méregette lépegette, hátha a Csapó bir
tok is árulásnak díja lesz s a molnár ke
zére talál jutni?

— Mesebeszéd I . . .
— Vigadoz a násznép, csendül a pohár, 

a félszemü mólnál1 most viszi haza Rostás 
Esztit, szépséges menyasszonyát uj ottho
nába a községtől mintegy fél órányira, a 
Durrogó hegyen túl levő malomba . . .

* *
*

A rossz hir lóháton jár. Felkutatja, meg
találja ezer mérföidön túl is kit keres. 
Előtte nincsen távoli zúg, hogy elrejtőzzék 
valaki, kaján örömmel kapaszkodik áldoza
tába s fülébe kiáltja ami fáj, ami összetöri 
a szívet, megöli a lelket.

— Andris is megtudta a falujabeli hirt. 
A rajkai bérlő juhásza, a Bogár Döme be
szélt vele a pagonyi iíatónál, az mondta 
el töviről hegyire mi újság van odalent 
szülőfalujában s mi készül ott a közel na
pokban.

— Szegény Andris most is megtánto- 
rodik, talán jobban, mint mikor a német

bestény, az ostyából osta, de a ke
resztyénből mi magunknak keresz
tényt csinálunk.

Ha pedig a protestánsok a bé
kesség kedvéért szintén kereszté
nyeknek vaüanák magukat, akkor 
leszünk mi a keresztyének. Csak 
köll lennie valaminek, ami elvá
laszt bennünket! Találunk mi olyat, 
csak ránk kell bízni, — mondják 
ők. De még olyat is, aki hallgat 
rájuk.

Hej az a Heine, az a H eine!
— mm—

„ Minden ember kivétel nélkül bol
dogság után vágyik és mégis mily 
kevesen vonnak, akik igazán boldo
gok. Mi ennek az oka ? Kétségkívül 
az, hogy nem jó utón keresik az em
berek. De hol található ? Egyedül a 
jó  Istennél, mert Ő maga a tökéletes 
boldogság. Istenben mindazt megta
lálod, ami téged igazán boldoggá tud 
tenni. Ha az Ur utjain jársz, élez
heted áldását napról-napra és ez az, 
ami téged valóban boldoggá tesz.“

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

I r ta : Dr. Proliié Károly egyetemi tanár.

Szent Erzsébet nevénél is fénye
sebben ragyog Eisenach és a W art
burg történetének lapjain a nagy 
reformátor, Luther Márton neve. 
Luther — Eisenach — W artburg

lovas ruhása érte. Oh bárcsak könye volna, 
hogy kisírhatná magát, de köny nem fakad 
szeméből, annál jobban tépi, rágja, égeti 
belsejét a néma, maró fájdalom mérhetet
len kínja . . .  Édes anyja a sírban, arája 
más karjában . . .

— Azután összeszedi legényeit s oly 
szelíden, amilyen hangon még sohasem 
szólott cimboráival, ezt mondja nekik: 
Fiuk, holnap eslére nem mindennapi dári- 
dóra megyünk, készüljetek hozzá, ott a 
Darvas malomnál találkozunk, addig hagy
jatok magamra, ott majd elvégzitek, amit 
parancsolok, különben is ez lesz utolsó 
parancsom, hát jól elvégezzétek.

— E]fél felé járt az idő, künn a fekete 
éjszakában kormos felhőket kergetett a sü
vítő bakonyi szél, benn a malomban a fél
szemü molnár nászágya előtt ölelgeti drága 
kincsét, menyasszonyát. . .

— Égyszercsak mintha pokol tornácából 
kiszabadult ördöghad törne elő, vérfagyasztó 
rémes ordítás zúg a malom körül s ipbogó 
lángkévék csapnak ki mind a négy sarkán 
s recsegve, pattogva öleli át a vészes elem 
mindazt, ami útjába akad s sziporkázva 
kergeti a vihar szárnya csomókban a zsa
rátnokot a sötét éjszakában.
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— elválaszthatatlanul összetartoz
nak történelmi emlékezetünkben. 
Eisenachban még áll annak a 
Szenlgyörgyről címzett iskolának 
az épülete, melyben az ifjú Luther 
1498—1501 mestereinek, Treboni- 
usnak és W igandnak lábainál ülve 
lerakta klaszikus műveltségének az 
alapját. Innen járt ki a szegény 
Márton diák hasonló sorsú társaival 
Eisenach utcáira, hogy a házak 
előtt sokszor ázva-fázva szent éne
kek éneklésével keresse meg min
dennapi kenyerét, míg végre a 
nemeslelkü Cotta Konrádné fogadta 
őt házába, ahol egyszerre mene
kült meg a szegénységtől és a lelki 
eldurvulás veszedelmétől, mely a 
magukra hagyott szegény diákokat 
akkor is, mint mindig, fenyegette. 
Ez a Cotta-féle ház, melyet most 
Luther-háznak neveznek, szintén 
áll még és természetesen nem 
mulasztottam el annak a régies 
polgári egyszerűséggel bútorozott, 
kizárólag Luther emlékének fenn
tartott kis szobának a megtekinté
sét, melyben egykor az ifjú Luther 
lakott. — Az eleven képzeletű diák 
bizonyára sokszor nézett fel W art
burg vára felé Szent Erzsébet em
lékén andalogva, de nem sejtve 
azt, hogy az isteni gondviselés 
csodálatos utjai egyszer őt is oda
vezetik még. Amit akkor még nem 
is sejthetett, 20 év múlva megtör
tént. Mindnyájan tudjuk, hogy Lut
hert, mikor wormsi kihallgatása 
után útban volt hazafelé, Bölcs 
Frigyes szász választófejedelem 
titkos parancsára ismeretlen lova
sok támadták meg és W artburg 
várába szállították. így akarta a 
választó fejedelem a birodalmi

— Mire a falu nepe odaért, már nem 
volt mit menteni, kormos üszkön és pis
logó parázs jelezte már csak a vész szín
helyét.

— Kik korábban indultak a tűzhöz, 
minlha a völgyben két lövésnek dörgő 
visszhangját hatották volna. Úgy is volt. 
Másnap a malomgát filzbokrai "között egy 
női és egy férfi holtiestet találtak. Mind
kettőnek szivét járta át a golyó. A nő Ros
tás Eszti, a férfi Csapó Andris volt. Egy
más mellé temették és mindenki megsiratta 
őket.

— A Darvas molnárt azontúl soha sen- 
kisem látta. Azt mondják bennégett a ma
lomban, melynek táját még most világos 
nappal is kerülik az emberek.

Így végződött Lidi néni fonóbeli elbe
szélése.

Forognak a rokkák, sodródik a fonál, 
életünk fonalát ekkép eregetik égi kezek 
és szövődik számunkra az öröm virágos 
köntöse helyett legtöbbször a gyászfátyol 
s a szemfedő.

-  Vége. -

HARANOSZÖ.

A mi harangjaink.
Fehér templomunknak fehér tornyában 
Három harang hangja szállt az égig. 
Földvár akáclombos falujában 
Akkortájt még gyermek voltam én is;
De ahogy mcghallám bűvös szavuk, 
Diadalt, gyászt közösen jelentve: 
Megrezdült a szivem minden húrja.
Úgy örül és sir még most is bele.

Három jó testvér kondulva kondult,
Ha öszhaju agg szállt sírba le.
Húrom jó testvér szive megindult,
Ha virágért nyúlt a halál keze.
Gyermek, ifjú, ősz agg bús slrjáhz 
Fájó hangjuk gyászkísérettel áldoz;
S  szelíd, csendes estén édes szavuk 
Lágyan zsongott: „ Vándor, térj az Úrhoz!“

De vészkiáltás hangzott e hazán, 
Felcsendült újra a „Talpra magyar!“ 
Észak, kelet, dél és nyugat felöl 
Támadt ránk bőszen milliónyi kar. 
Jelszavunkká lön: „Élet vagy halál!“ 
Hazánkért semmi áldozat sem kár.
S  mikor már nem volt mit odaadnunk, 
Harcba küldtük mi is két harangunk.

S  kik eddig Isten szolgái voltak,
A békét, szeretetet hirdeték,
Most bömbölve zúgtak az ellenre, 
Pusztulást, halált osztva szerteszét.
S  a megmaradt testvér árván kesergett; 
Visszavárta édes testvéreit.
De azok ott maradtak örökre . . .
Reményt. . .  hitet. . .  hazát eltemetve.

De nem, hisz megjöttetek, itt vagytok újra; 
Diadalmi szózatotok szivembe kél;
És fölajzott lelkem lm lecsendesül ma. 
Kong. . .  kong. . .  kong templomunkbau a

három testvér.
Zengjetek, bongjatok földvári harangok 
S ha Istent imádni a magyart hívjátok, 
Kongjátok be minden legkisebbik házba : 
„ Csonka törzsünknek még kihajt minden ága, 
Árva szép hazánknak, mély, sötét sírjából 
Lesz föltámadása I“

KISS LA/OS.

átokkal sújtott Luthert megmenteni 
ellenségeinek tőrétől. Tiz hónapig, 
1521. május 4-étől 1522. március 
3-áig rejtőzködött Luther Márton 
a Wartburg várában György lovag 
név alatt. Azzal, hogy lovagruhát 
viselt, szakállat eresztett és vadászni 
járt, épen csak annyit tett, ameny- 
nyit okvetellenül tennie kellett, 
hogy lovagszámba menjen, de 
de egyébként annál derekasabban 
vitézkedett a Krisztus evangélioma 
szent ügyének szolgálatában, név
telenül kiadott, de nagy szellemé
nek minden jegyét viselő irataival 
tovább folytatta a reformáció har
cát, egész odaadással merült el 
szeretett Bibliájában és rövid idő 
alatt hallatlan szorgalommal és 
páratlan sikerrel németre fordította 
az egész Újtestámentomot, — oly 
munka, mely már magában véve
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is legelsőrangu hőstett számba megy 
a szellemi élet birodalmában. Megint 
lelkem mélyéig tartó, leírhatatlan 
élmény volt számomra, mikor erre 
a nagy szellemi hősre való emlé
kezéssel járhattam végig W artburg 
várának termeit, ott időzhettem 
György lovag egykori lakószobájá
ban, ott állhattam annál az ablak
nál, mely előtt — szokása szerint 
— legtöbb imáját elrebegte, s ame
lyen keresztül majd Isten szabad 
egébe nézett, majd a gyönyörű 
szép vidéken jártatta, majd a távoli 
kedves Wittenberg felé szögezte 
tekintetét, majd meg az odaszálló 
galamboknak és égi madaraknak 
hintett eledelt. Az ablaktól jobbra 
mutatják azt a helyet, ahol a ha
gyomány szerint az a tintás üveg, 
melyet Luther az ördögjelenés felé 
dobott, a falba ütődött. A hires 
tintafoltnak természetesen semmi 
nyoma. A vakolat azon a helyen 
széles körzetben eltűnt a szoba 
faláról. Vannak komoly tudósok, 
akik ennek az egész — Zichy 
Mihályunktól hatalmas képen ábrá
zolt — jelenetnek a történetiségét 
kétségbe vonják. A történettudósok 
dolgába nem akarok beavatkozni, 
de annyi bizonyos, hogy Luthert 
is mélyen áthatotta az a tudat, 
mely Pál apostol azon szavában 
jut kifejezésre: „Nem vér és test 
ellen van nékünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, az élet sötét
ségének világbirói ellen, a gonosz
ság lelkei ellen, melyek a magas
ságban vannak.“ Efez. 6, 12.

Luther, amint már jeleztem, 1522. 
március 3-án hagyta el wartburgi 
biztos menedékét, hogy lecsillapítsa 
azokat a zavarokat, melyeket távol
léte alatt egyes rajongó lelkek 
támasztottak Wittenbergben. Bölcs 
Frigyes még nem látta elérkezett
nek az időt arra, hogy Luther újra 
a nyilvánosság elé lépjen, de Lut
her nem állhatott ellent a lélek 
ösztönzésének és útközben azt irta 
aggódó, haragvó fejedelmének, hogy 
ő egy sokkalta magasabb hatalom
nak az oltalma alatt megy Witten- 
bergbe, mint amilyen a választó 
fejedelem. Luthernél nagyobb hőst 
bizonyára a W artburg soha, de a 
világ is keveset látott. — Eisenach
ban Luther később is ismételten 
megfordult és szívesen beszélt róla, 
mint az ő kedves városáról. Ércbe 
öntött szobra Eisenach legnagyobb 
terét díszíti.

Mivel Eisenach nagy idegenfor-
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galomra vau berendezve s amellett 
teljesen ment a nagy városok zajá
tól, ellenben környékével együtt 
oly gazdag természeti szépségekben 
és történelmi emlékekben egyaránt, 
érthető, hogy szívesen választják 
nagy gyűlések helyéül, különösen 
olyankor, amikor az evangéliom 
ügyéről van szó. így az evangéli
kusok első világkonferenciája szá
mára sem találhattak alkalmasabb 
helyet a Wartburg tövében épült 
Eisenachnál. (Folytatjuk.)

„Sok a világon a teherhordó, ki 
sóhajtozva hordja terhét. S  még töb
ben vannak olyanok, kik szívtelen 
részvéttelenséggel haladnak el ezek 
mellett a sóhajtozók mellett. Hány
szor lenne alkalmunk felebaráti sze- 
retetet gyakorolni s megtesszük-e min
dig? Kényelmesek, lanyhák vagyunk 
legtöbbnyire ? Keresztyéni szeretet-e 
ez ? Isten mást vár tőlünk! Azt, hogy 
másnak a terhét vegyük magunkra, 
még akkor is, ha a sajátunk alatt 
roskadozunk. A valódi keresztyéni 
szeretet kettős terhet is elbír. Olva
sóm, mit mond lelkiismereted ehhez ?“

f \ villanylámpa.
Elektromos világítást vezettek 

be a lakásunkba. Jöttek a munká
sok, hoztak magukkal mindenféle 
drótot, szerszámot és mi egyebet 
és hozzáfogtak a munkához. Mind
nyájan érdekkel néztük munkáju
kat, de legkivált kis leányom kí
váncsiskodott nagyon. Mindég azt 
kérdezte, hogy mikor ég már a 
lámpa. Alig tudtam lecsitítani. Végre 
is úgy estefelé elkészültek a mun
kások és épen besötétedett már, 
mikor meggyulladtak a lámpák és 
szép fényt árasztottak a szobákban. 
Gyönyörködve néztük az uj fényt. 
Legjobban a kis leány örült a fé
nyesen égő lámpáknak. Hát ami
kor rájött, hogy csak egyet kell 
csavarintani és a fény elalszik vagy 
újra kigyullad, vége hossza sem 
volt a csavarintásoknak. De egy
szer csak ezt is megelégelte s hoz
zámfordulva fontoskodó arccal 
m ondja: Papa, nem furcsa, hogy 
ha egyet esavarintunk, akkor meg
gyullad a lámpa és fényesen ég? 
Erre megmagyaráztam neki, hogy 
a csavarintás következtében az ad
dig elzárt elektromosság szabad 
utat nyer és a lámpa hideg szén
fonalát izzóvá teszi s azért ég. Be

FfARANQSZÖ.

jó volna — mondja erre a gyerek 
— ha az emberen is csavarintani 
lehetne egyet és az is égne és vi
lágítana. De — s ezt sajnálattal 
jegyezte meg — az mégsem lehet. 
Pedig lehet, mondom én, csak más 
értelemben. Ha megfordulunk mi 
is úgy, mint az a csavar, azaz ha 
megtérünk, elhagyjuk eddigi bűnös 
szokásainkat és az eddig szívünk
től elzárt isteni kegyelemnek sza
bad utat engedünk, az is átjár ben
nünket és hideg lelkünket izzóvá 
teszi, úgyhogy mi is világítunk 
majd, mert azt mondja a szent
írás : Az igazak fénylenek, mint az 
égő nap az ő atyjoknak országá
ban. (Mat. XIII. 43.')

Dr. T irtsch  Gergely.

Ä theol. fakultás köréből.
A m. kir. Erzsébet tudományegye

tem Sopronban működő evang. hit- 
tudományi karára az 1923—24. tanév 
II. felében 72 hallgató iratkozott be, 
(közöttük 2 nőhallgaíó), rendes hall
gató 66, rendkívüli 6 Még pedig: 
a II. semesterre (i évfolyam) 17, a 
IV. semesterre (II évfolyam) 14, a 
VI semesterre (III. évfolyam) 18 és 
a Vili. semesterre (IV. évfolyam) 23 
hallgató. A hallgatók közül a bányai 
egyházkerületből való 32, a dunán- 
inneni egyházkerületből 2, a dunán
túli egyházkerületből 32 és a tiszai 
egyházkerületből 6 hallgató.

A fakultás fernáilása óta, szegény- 
sorsú theolőgusok segélyezésére köz
vetlenül a dékáni hivatalhoz a követ
kező adományok folytak be:

1. A soproni helyi gyámintézet K
150.000.—, 2. Soproni alsó egyház
megye K 2 000 —. 3. Az E. E E. 
Gyáminíéiet K 8.600.—, 4. Gyéké
nyes egyházközség (ofLrtóriütn az 
oltárt és szószéket avató ünnepély 
alkalmával) K 42.300.—, 5. Vönöck 
egyházközség (vallásos estélyen fce- 
fo'yt cff jrtóriam) K 15.759.—, 6. 
Pieier nővérek Sopron K 10.000. —,
7. Nagy Margit Szombathely (néh 
bátyja Nagy Ferenc nagygeresdi lel
kész emlékére) K 5 000.—, 8 Nagy
cenki Cukorgyárak Részvénytársulata 
K 100.000.—, 9. Mezőberényi II ev. 
egyház K 500 000.—, 1Ó. Prcsi
evang. társaság (tandíj segély címéi)) 
K 250.000 —, 11. Szombathelyi Pro
testáns nőegylet K 200.000.—.

Ezenkívül dr. Kovácsi Márton 
ügyvéd 100.000 K pályedíjat tűzött 
ki egy karácsonyi egyházi beszéd, 
— Kakas József dabronyi lelkész
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25.000 K t a bibliai helyek felkeresé
sében legjártasabb hallgató, — és a 
székesfehérvári gyülekezet belmissziói 
egyesületeinek szövetsége 100.000 K t 
egy a Harangszó számára készítendő 
egy hétre szóló bibliai kalauz jutal
mazására. Fogadják az adakozók 
ezen az utón is a leghálásabb kö
szönet nyilvánítását. Vajha akadnának 
a jövőben is ügy gyülekezeteink, mint 
híveink köréből minél többen, akik 
felismerve a lelkészképzésnek egy
házunkra nézve elsőrendű fontosságát, 
készséggel sietnek segítségére azoknak 
az ifjúinknak, akik a mostani súlyos 
megélhetési viszonyok között csak a 
legnagyobb gondok és nélkülözések 
között képesek tanulmányaik folyta
tására.

A fakultás megalakulása alkalmá
val két tanszék, nevezetesen : a »val
lástörténeti, vallásbölcsészeti és kér. 
neveléstudományi«, továbbá az »új 
szövetségi Írásmagyarázati és- rend
szeres theol. segédtudományok« tan
széke egyelőre betöltetlen maradt. 
Az előbbinek részbeni helyettesítésére, 
nevezetesen vallástörténeti előadások 
tartására, a karnak sikerült a 11. fél
évre dr. Schneller István nyug. egyet, 
ny. r. tanárt megnyerni, aki azonban 
erre vonatkozólag tett ígéretét utóbb, 
előrehaladott korával kapcsolatban 
jelentkező gyöngeségi állapotára való 
hivatkozással, a kar legnagyobb saj
nálatára kénytelen volt visszavonni, 
minek folytán a szóban levő tudo
mányág előadására a I!. félévben dr. 
Pröhie Károly egyet. ny. r. tanár 
vállalkozott. A bölcsészet történetet 
ugyanő, a kér. neveléstudományt pe
dig Payr Sándor egyet ny. r. tanár 
adja elő — Az »új szövetségi irás- 
magyarázat é3 rendszeres theol. se
gédtudományai« című tanszéknek he- 
lyettesítőleg való ellátására, a kar 
egyhangú javaslatára egyelőre Karner 
P. Károly pécsi hitoktató, oki. theol. 
tauar nyírt megbízatást.

Isten nem hagy el bennünket! De 
mindnyájunkat a csendességbe, az el- 
hagyatottság útjára vezet. Mindnyá
junkat külön-külön személyiségeknek 
teremtett, alaptermészetünkben ember
társainktól teljesen különbözőknek, 
úgy, hogy a másikat soha nem ért
jü k  meg teljesen s a mi legelrejtet- 
■tebb lényünkbe a másik nem tekint
het bele. E válaszfalnak maradnia 
kelt, hogy annál biztosabban mene
küljünk Istenünkhöz, Ő hozzá, ki 
forrása és teremtője életünknek.

Wurstler P. theol. tanár.
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Karcolatok a hélről.
Zákány Gyula volt nemzetgyűlési 

képviseld, róni. kath. plébános ügye 
foglalkozatta erősen a közvéleményt 
legutóbb' Györki szociáldemokrata 
képviselő iüterpellációjávai kapcso
latban. Vass József miniszter ugyanis 
szánalomból százezer korona segélyt 
adott a rendelkezésére álló ű. n. 
szegény-segélyalapból 1922 évi de
cember havában a kivándorló Zákány 
Gyulának, mert megesett a szíve rajta. 
Felemelt fővel állom — úgymond a 
miniszter — a felelősséget. A Zá
kány ügynek az Eskütt üggyel való 
kapcsolatáról nem tudtam. . .  Az ir
galmasság cselekedete volt, amit tet
tem. , .  Nekem, mint miniszternek és 
mint embernek, de mint paptestvér
nek is kötelességein a nyomorban 
sínylődő ember iránt megtenni, amit 
tehetek

*

Az angorai nemzetgyűlés Musztafa 
Kema! kívánságának megfelelően 
megszüntette a kaüfátus intézményét, 
kimondatta az állam és az egyház 
teljes szétválasztását s arra kötelezte 
a jelenlegi kalifát, hogy egész csa
ládjával tíz napon belül hagyja el 
Törökország területéi. Az angorai 
nemzetgyűlésnek ez a törvényerőre 
emelt határozata a mohamedánság 
egy több mint ezereszíendős intéz
ményét szünteti meg. A vajudő idők 
újabb jele.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Böjti olvasmányok. III.
Márc. 17. Róm 6 . i —n. Mindjobban 

rá kell ismernünk, hogy az a kegy, amelyre 
a római levél felvezetett, a Golgotha he
gye. A felséges kilátást egy csodálatos ki
látó torony: a Jézus Krisztus keresztje 
nyújtja. Ha onnét nézel, megérted, hogy 
amint a lelkek sietnének ki a fekete folyó
ból át a,fehérbe, miért állítja meg valaki 
őket: „Oh igen jöhettek bűnös szivetekkel, 
annak minden szennyes rakományával, kész 
a számára minden kegyelem. Da a bűnös 
énedet halálba kell adnod, ez alól nincsen 
semmi kegyelem!“

Márc. 18. Róm. 6 .12 —23. Jaj annak, ki
nek a kegyelem kisértés a bűnre, a törvény 
alóli szabadulás alkalombőviilés a Sátán 
szolgálatára! De üdv annak és örök élet, 
aki ép úgy, mint korábban a bűnnek és 
hamisságnak, oda szánja most mindenestül 
magát az élő Istennek. Mert arra való a 
szabadulás a lörvény alól, hogy szabad 
lehess egészen az Úr Jézusban Istentől el
gondolt életed számára

Márc. 19. Róm. 7 . 1—13. Látod-e azt a 
tündöklő világosságot, mely itten az üdv 
háztartásának egy mély titkára hull ? A

HARANQSZu.

törvényalaiti állapot csak addig marad ér
vényben, inig az ó-ember Krisztussal együtt 
meg nem hal. Mihelyest meghalsz a bűn
nek, meghalsz a törvény számára is és be
áll a törvény feletti állapot. Nem azért van 
Így, mintha a törvény is bűnös lenne. A 
törvény szent és tökéletes, de az üdvrend
ben az üdvözités szerepe Istentő! nem neki 
adatoíl: neki ebben csak az, hogy felfedje, 
milyen nagyon nagy dolog — és bűnös 
a bűn

Márc. 20. Róm. 7 . 11—8 4 Legszentebb 
szerepében láthatjuk itt a törvényt. Úgymint 
azt minden üdvkeresö ember áttapasztal
hatja. Én tehetetlen vagyok a jóra, de mé
gis el vagyok kötelezve reá. Ki oldja meg 
az én problémámat ? Kicsoda szabadít meg 
engem, — mert abban .vagvok-e halálnak 
testéből? Ez a törvény szolgálatának vége, 
de ugyanakkor a Jézus Krisztus szolgála
tának kezdete, mely azon teljesül, hogy 
nincsen immár semmi kárboztatásuk azok
nak, kik Hozzá menekülvén átveszik a 
Benne való élet csodás törvényét.

Márc. 21. Róni. 8 . 5—15 A Krisztusban 
való élet új törvényei tartják bemutatkozá
sukat itt három csoportban a fejezet vé
géig. Ezek a törvények sokban különböz
nek az eddigiektől, de leginkább abban, 
hogy nem, mint kívülről való merész kö
vetelések rohanják meg az emberi, hanem 
mint boldog tapasztalatok kinyílnak neki a 
belőie kibontakozó új életről. Első törvény
csoport a testiesség megszűnését jelzi, erő
ben, célban, vágyban, okoskodásban egy
aránt s az élelünk még panaszokban s 
kritikákban sem kerül az élő Istennel ellen
tétbe. Minden odamutat, hogy istennel új 
viszonyba kerültünk s ez a határozott 
gyermekiség.

Márc. 22. Róm. 8 . 16- 27. A második 
csoport törvényeiből kitűnik, hogy. Isten 
gyermekei új viszonyba jutnak áz Öleiké
vel. Bár a Krisztusban teljes üdvösség bir
tokába helyeztettek immár, üdvállapotuk 
nem valami mereven lezárt állapot, s meg- 
váltottaáguk egyik pecsétje épen az, hogy 
állandó sóvárgásban élnek mind maguk, 
mind a teremtett világ számára szóló fo
hászkodásokban. S mindebben semmit sem 
a maguk, hanem a Léleknek küiönöskép a 
megvallottakkal sóvárgó ereje szerint.

Márc. 23. Róm. 8 . 28—39 Az első az 
Atyával, a második a Szentlélekkel, a har
madik csoport a Jézushoz való viszonyban 
tünteti fel az új elet törvényeik Még pedig 
hármasán. A megváitottaknak minden ja
vukra szolgál; a megváltottak mindent a 
Jézus Krisztus által kapnak 3 a Jézus Krisz
tusban mindent megkapnak; a megváltót - 
takat sok minden próbálja, de semmi sem 
szakaszthatja el a Krisztustól. — Ügy e 
milyen csodálatos tünemények s narn kel! 
más csak érvényre engedni a megkeresz- 
telkedésí az Ő halálában.

„Gazdag vagy, gyönyörködöl dú
san termő földeidben és viruló lege
lőd az egyedüli ég és föld között, 
ami szívedet megvidámítja ? Oh em
ber, talán holnap, de talán még ma 
beteljesül rajtad az írás igaz szava : 
mezítelen jöttem a világra és mezí
telen hagyom el megint; mert a gaz
dag, ha meghal, semmit sem vihet 
magával. Mit gyűjtöttél ? Kincset, 
amit a rozsda és a moly megemészt ? 
Jaj annak, akinek egyebe nincsen!“
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H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlésen a valorizá
ciós javaslatot tárgyalták. Utána a földbir- 
tokreform-novella kerül újból a nemzet- 
gyűlés elé. A földbirtokreform-novelia után 
a kényszerkölcsön javaslat, majd a külföldi 
kölcsönnel kapcsolatos javaslatokat tár
gyalják.

A minisztereinök legutóbb a forrada
lommentes evolúciónak, fejlődésnek szük
ségességéről nyilatkozott igen bölcsen.

A népszövetségi delegációnak átnyúj
tották a két és félíves költségvetést. A ta
karékossági rendszabályok legfontosabbika 
a tisztviselői létszám apasztása, a termé
szetbeni ellátás megszüntetése. A népszö
vetség követeli az egész adminisztráció 
egyszerűsítését. A szanálási terv egy cso
mó intézményt, hivatalt szüntet meg.

A prágai benzin botrány mindnagyobb 
arányokat ölt. Eddig 16-an vannak letar
tóztatásban, köztük 12 magasrangu katona
tiszt.

Az angol nők szeretnének bejutni a 
lordok házába. A mozgalom élén Rhondda 
Viscomte áll.

Az orosz vörös törvényszék Pepeliayev 
tábornokot és húsz tisztjét halálra ítélte 
ellenforradalmi tevékenységűk miatt.

Svájc lakossága népszavazással dön
tött a nyolcórai munkaidő mellett.

A Fekete tenger mellett Oroszország 
déli részében Zsidó állam megalapítását 
vették tervbe, melynek fővárosa Odessza 
lenne.

Az indiai nemzeti kongresszus hatá
rozatot hozott, amely azonnali autonómiát 
követel India részére.

A tokiói földrengés áldozatainak em
lékére egy 100 láb magas Buddhaalaku 
szoborban fogják elhelyezni.

A marokkói felkelők megverték a spa
nyolokat.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.

Nagy kedvezmény a  belföldi 
kölcsön adózóinak. A belföldi köl
csönre már a rendelet megjelenése 
utáni első napon több száz millió 
korona folyt be. Mitidenki siet eleget 
tenni hazafias kötelességének. Azok, 
akiket a belföldi kölcsönhöz való 
hozzájárulásra kőtelei a kormány 
törvényes rendelkezése, nemcsak er 
kölcsi értelemben, hanem financiális 
biztosítékok tekintetében is, bírják az 
államnak garanciát arra nézve, hogy 
belföldi köicsönkötvények el nem ér
téktelenedhetnek, úgy mint a hadi- 
kölcsön kötvények, ntivei a belföldi 
kölcsön részesei takarékkoronáről 
szóló köívény-dismervényt kapnak, 
tehát valorizált hitelt nyújtanak az 
államnak. A belföldi kényszerköícsőa 
kötvéayekre iombsrd hitelek is vehe
tők lesznek.

A m agyar házassági jo g  Bur
g en land iam  Mint ismeretes, Ausz
triában mindent elkövettek, hogy a
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burgenlandiak ragaszkodását a ma
gyar házassági joghoz, a polgári há
zasság intézményéhez gyengítsék és 
a törvény hatályát a gyakorlatban 
megnyirbálják. Bécsben úgy rnagya 
rázták a dolgot, hogy a Burgenland- 
ban osztrák illetőséget szerző idegen 
állampolgárok nem köthetnek érvé
nyes polgári házasságot. Hogy az ügy 
tisztáztassák, a burgenlandi kormány 
elvi döntést provokált az osztrák 
igazságügyminisztériumban. A válasz 
megérkezett, mely ügy szól. hogy az 
igazságügyroinisziérium elismeri a 
magyar házassági jog alkalmazását 
azokra is, akik a jövőben szereznek 
burgenlandi honosságot.

F ranciaország küzdelm e az 
egyke ellen. A francia parlament 
elhatározta, hogy a jövőben a szü 
löknek minden első gyermek után 165 
frank évjáradékot fizet, ami azoknál, 
akik két gyermeknek adtak életet, 
megduplázódik. A harmadiktól kezdve 
minden további gyermek után 240 
frankra emelkedik az évjáradék. Fran
ciaországban — mint köztudomású — 
eddig is a szülők támogatáséval küz
dött az egykerendszer ellen s a se 
gélyek felemelése csak azt igazolja, 
hogy ez a küzdelem nem volt meddő. 
Mi magyarok nem követhetjük már 
anyagi helyzetünknél fogva sem a 
franciák példáját, de nem volna e 
tanácsos, ha mi is az anyák foko
zottabb támogatásával ktizdenénk a 
nálunk is mind nagyobb teret hódító 
egyke ellen ?

H ARA N GSZÓ .

Böjt 2-dik vasárnapján.
Ep. I. Thessz. 4. 1—7.

Az emberek sokszor kérdik: mi hát tu
lajdonképpen az Isten akarata velünk ? Pál 
apostol megfelel erre a kérdésre is mai 
levelében: Az Isten ak ara tja  a ti szentté 
lételetek.

Szeretettel k é r jü k  a h á tra lé 
kos előfizetőket, k ü ld jé k  be s ü r 
gősen  m ost m á r  a z  J. n egyed re  
szóló  h á tra lékos előfizetési d í 
ja t ,  m e ly  a lig  2  és fé l  kuba- 
s z iv a r  á rá n a k  fe le l m eg.

A  dunántúli püspök betegsége. Kapi 
Béta dunántúli püspök közel két hete 
influenzában súlyosan megbetegedett s még 
ma is gyengélkedik. A püspökkel egyidőben 
beteg volt a családnak minden tagja. Vilma 
leányán pedig még vakbélműtétet is kellett 
végezni és pedig hál’ Istennek sikerrel.

A püspök és családja a javulás utján 
vannak. A jó Isten megsegítő kegyelme 
adja vissza mielőbb drága egészségüket, 
hogy szeretett főpásztorunk újból testi ere

jének teljében teljes odaadással végezhesse 
egyház- és nemzetépitő munkáját mind
nyájunk örömére, Istennek dicsőségére.

Debrecenben a Luther-Szövetség böjti 
vallásos estélyein Geduiy Henrik ev. püs
pök és Győry Lóránt v. miniszter fognak 
előadásokat tartani. A sajtó vasárnapon 
Paulik János a Mele. elnöke lesz az ünnepi 
szónok. — 1923-ban a hívek 3 600.000 K-t 
juttattak adományként az egyházi pénztárba. 
Febr. hó 4-én a Fillér Egyesület teaestélyt 
rendezett, mely 5,400.000 K-t juttatott a 
létesített új orgonaalapra.

Pósch Károly f  A budapesti Deák-téri 
iskolánk neves tanítója, az „Iskola Uránia“ 
szerkesztője, a gyümölcs gombák, szőllő 
bacilusok kilünő ismerője, a felnőttek jó- 
barátja, a kicsinyek mesemondója, váratla
nul (agyvérzés) február 28 án meghalt. 
Mindössze 50 éves volt. Pozsonyban szü
letett. Sopronban nyert oklevelet. Répce
lakon, Grinádon, Pozsonyban és Bpesten 
tanitóskodott. Legfőbb gondja: a szív és 
jellemképzés vo lt. . .  Sok szép tervet sze
retett volna még megvalósítani. . .  Bár ka
tedráján elfoglalják a helyét, utódját is 
megszeretik a gyermekek, mégis Pósch K. 
sokak szivében felejthetetlen lesz. Özvegyén 
kívül öt árvája maradt. Legyen a derék 
népnevelő emlékezete áldott 1

A Szombathelyi P rotestáns Kör febr. 
28-án műsorral egybekötött estélyt rende
zett : 1. Szabados-Papp Váryné : Hiszekegy. 
Előadta a kör vegyeskara. 2. Magyarok 
imája. Mondta Jánossy Gábor, a kör elnöke. 
3. Beethoven: Frühlingssonela I. tétel, 
Schumann: Träumerei, Schubert: Ave Ma
ria Zongorán és hegedűn előadták Jánossy 
Piroska és Csik László. 4. Duett. Énekel
ték Portschy líus és Schök Gyula. 6. He- 
gedüduett. Előadták Vitálisz Károly és 
Portschy László. 7. Beeihowen: Isten di
csősége. Előadta a kör vegyeskara. Az est 
központja Kapi püspök előadása volt.

A pápai evang. leányegylet március 
2-án műsoros estélyt tartott a következő 
programmal: 1. Prológ. Irta Pál Béla ev. 
s. lelkész., szavalta Király Gizella. 2. Sze
renád. Iparos-ifjak zenekara, Hatvani Lajos, 
tanár vezetésével. 3. Szabadelöadás. Tar
totta Pál Béla uraiujfaiui ev. s. lelkész. 4. 
Irredenta dalok. „Székelyföldi lakodalom“, 
„Maros menti kis kocsmában“. Énekelte 
Körmendy Zsigmond, zongorán kísérte 
Irányi Piroska. 5. Szavalt: Szabó Imre. 6. 
Szerepeltek még: Kunszt Manci, Venczák 
Lenke, Tóth József, Király Ilonka, Huszár 
István, Tüske Irénke, Szabó Kálmán, Med- 
gyessy Ferenc, Erdős Irike, Orbán Magdus, 
Kovács Iván, Nagy Nelíi.

A sárvári leányegylet egy felállítandó 
evang. szegényház létesítését vette tervbe 
ahol a magános, elhagyott szegény hiisor- 
sosok öreg napjaikra meleg otthont talál
nának E célra f. hó 1-én egy igen jól si
került „Protestáns Bált“ rendeztek, amely 
körülbelül egymillió koronát eredményezett 
a nemes célra. Sok hálás és nemes elis
merés illeti meg ezen kis egyesületet, mely 
igazán a szeretet szolgálatában működik.

Az egyház céljaira újabban adakoztak : 
Dr. Nagy János gyűl. nyugdíjalapra 13.950 
és 35.000 K-t. N N. lelkészlaképítési alapra 
9600 K. Leányegylet templomalapra 100 
ezer, Gáyer Endre alapítványa gyarapítá
sára 10 ezer K. Sárvári Első Takarékpénz
tár iskolának 50 ezer és özv. Berke Gezáné 
néh. férje Berke Géza volt gyűl. felügyelő 
végrendelete szerint templomalapra 1 millió 
250 ezer koronát.

A székesfehérvári gyülekezetben böjt 
6 vasárnapján Gáncs Aladár lelkész esti 
istentiszteleteken „Böjti kérdések“ címen 
tart előadásokat és pedig március 9-én, 
böjt I. v. Mit tesznek veled a bűneid ? I. 
Mózes 4 8—16. Március 16-án, böjt II. v. 
Mit teszel te a bűneiddel ? I. Mózes 25. 
29—34 Március 23 án, böjt III. v Mit tesz
nek Jézussal a bűneid? Máté 8 . 2», 9 . i .  
Március 30-án, böjt IV. v. Mit tesz Jézus 
a bűneiddel ? Máté 9 . s—8. Április 6-án, 
böjt V. v. Mit tudsz te a bűneid ellen? 
Róma 7.31—24. Április 13-án, böjt VI. v. 
Mit tud Jézus a bűneid ellen ? Róma 8 . 1 - 4 .

A vései ifjúsági egyesület női alosz
tálya elnökének, Polster Gyula s. lelkész 
indítványára a németországi testvérek nyo
morának enyhítésére gyűjtést rendezett, 
mely 206 500 K-t eredményezett. A buzgó 
gyűjtők voltak: Bertók Örzse, Németh Ör
zse, Varga Örzse, Bertók Örzse II., Szabó 
Örzse, Bertók Bözsi, Bertók Katica, Lébár 
Örzse. A gyülekezet buzgósága és áldozat
készségéről tanúskodik, hogy a jelenlegi 
súlyos viszonyok között múlt nyáron meg- 
renováltatta templomát és tornyát. Ugyan
akkor megrendelte a 322 bgr. súlyú új 
harangját is.

Az egyházashetyei gyülekezet február 
24 én rendkívül gazdag műsoru vallásos 
estélyt tartott. Az est központja Tompa 
Mihály lelkész felolvasása volt, ki „Álljatok 
meg a hitben“ címmel értekezett. Énekeik
kel, szavalataikkal közreműködtek az est 
sikerén: Szita István. Ódor Annus, Somo
gyi Lidia, Welter Irénke és Iduska, Boda 
Észter, lnne Jolán, Sebestyén Jolán, Varga 
Idus, Vargyai Ferenc, Ihász Károly, Sebes- 
lyén Imre, Mesterházi Krisztina, Finta E., 
Németh Lina, Welter Dezső, Mesterházi 
Lidia. A megható estély közénekkel és 
imával kezdődött, imával és Hvmnuszszal 
végződött. Offerlórium címén befolyt 68.650 
korona. Az est rendezésében és sikeré
ben az oroszlánrész Welter György taní
tót illeti.

A takácsi-i ifjúság március 2-án a ha
rangalap javára szépen sikerült műkedvelő 
előadási rendezett. Színre került a „Tolonc“ 
című népszínmű. A szereplők dicséretre 
méltó buzgalommal fáradoztak s teljes si
kert arattak. Bevétel volt 1,210.000 kor., a 
tiszta jövődelem 810.000 korona.

A németzsidányi leányegyház, buzgó 
tanítójának, Terplán Oszkárnak rendezésé
ben szép estélyt tartott a következő mű
sorral : Közének. Vasárnapi evangéüom: 
Paár István. „Lasset uns mit Jesu ziehen“ 
Terplán Oszkártól. „Zum Gebet“ Leány
énekkar. .Glaube, Liebe, Hoffnung“, sza
valta Lágler Gottiieb. „Gottvertrauen“, sza
valta Kober Teréz. „Der beste freund ist“ 
Leány-énekkar. Közének.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A berlini misszió társa
ság február 29-en ünnepelte fennállásának 
100-ik évfordulóját.

Márc. 8-án volt 100 éve, hogy a világ 
egyik legnagyobb pedagógusa, Dörnfeld 
Vilmos Frigyes született. Ő mondta azokat 
az emlékezetes szavakat, „aki a vallások
tatást ki akarja zárni az iskolából, a tavaszt 
lopja meg az évből.“

A Gusztáv Adolf Egylet kiadásában új 
lap indult meg „Allgemeinen Gusztáv-Adolf 
Boten“.

Az evangélikus énekeskönyv 400 éves

tm
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jubileumát egész Németországban május 
18-án ünnepük meg.

A megszállt Rajna vidékén az egyház 
adminisztrálásával Soltenhoff lelkész Essen- 
ből nyert megbízatást.

Berlinben márc. 5—7. napjaiban tartot
ták meg az evangélikus sajtókurzust rend
kívül nagy érdeklődés mellett.

Anglia. A canterbury érsek nyilatkoza
tot tett közzé, amely szerint közte és 
Mercier belga érsek között az anglikán 
és róm. kath egyház egységesítése tárgyá
ban történt beszélgetések tisztán magán
beszélgetések voltak és egyéb semmi. 
Hasonlókép nyilatkozott Mercier is.

Rádió a Vatikánban. A pápa bele
egyezését adta egy rádio-állomásnak a 
Vatikánban leendő felállításához. A pápa 
drótnélküli utón akarja a híveket az általa 
olvasott misében és pápai áldásban része
síteni.

Ókori templomot fedeztek fel Olasz
országban. Nápoty mellett Santa Maria 
di Capob-Vetere helységben egy ókori 
templomot fedeztek fel, melyben Mitrát, a 
perzsa napistent imádták.

Foszformergezés volt a fáraó bosz- 
szuja. A Tutankamen fáraó sírjában elő
fordult titokzatos haláleseteket most a 
tudósok azzal magyarázzák, hogy az év
ezredes sírboltban' különös vegyi össze
tételű foszformérgek állottak elő s ezek 
belélekzése ölte meg azokat a tudósokat, 
akiknek halálát a fáraó bosszújának tulaj
donították Egy másik tudományos vélemény 
szerint pedig bacillusok is vannak a fáraó 
sírboltjában

Argentínában is gyűjtenek a német 
gyermekeknek. Qasparri bibornok-állam- 
titkár kezdeményezésére Bueros-Airesben 
az érseki palotában a legelőkelőbb argen
tínai társadalom hölgyei összejövetelt tar
tottak, amelyen gyűjtést rendezlek az Ínsé
get szenvedő német gyermekek és szellemi 
munkások javára. A gyűjtés 20.000 pezot 
eredményezett. Az argentínai iskolákban 
szintén gyűjteni fognak erre a célra.

Színház a tem plom ban. Londonban 
a Coven-gardeni Szent Pal-templom csar
noka színházi terem gyanánt 13 szolgál. 
Egy angol Írónak Tolsztoj egyik regényéből 
irt drámáját adták elő benne. Az oltárt 
színpaddá alakították át és a színészek a 
sekrestyén át mentek a színpadra. Felvonás
közökben az orgona zsoltárokat játszott.

Betöltik a tem esvári püspöki székét. 
A temesvári római kathoiikus püspöki szé
ket rövidesen betöltik. A jelölt neve még 
nem ismeretes.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Einbeck Géza és neje Ritter 
Erzsébet sárvári lakosok bájos leányát: 
Erzsikét eljegyezte Dala Béla sajtoskáli 
körjegyző.

Házasság. Ifj. Fliegenschnee János 
felsöóri vaskereskedő házasságot kötött 
Loos Micivel Rohoncon.

A jó Isten áldása legyen velük.
Halálozás. Súlyos csapás érte Győrffy 

Béla felpéczi lelkészt és nejét. Kis fiuk 
Béla, rövid szenvedés után váratlanul el
halt. Nyugodjék békében 1

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Ú J D O N S Á G O K .

A svéd királyi pár útja. A svéd király 
és a királyné délvidékre utazott. A király 
Nizzába, a királyné pedig Capriba.

A svájci szövetségtanács adománya 
a m agyar gyermekeknek. A szövetség
tanács elhatározta, hogy a németnyomor 
enyhítésére 80.000 frankot, a magyar gyer
mekek javára 10.000 frankot és a francia 
gyermekek javára 5000 frankot, tehát Ösz- 
szesen 95.000 frankot engedélyez.

Csökkent a ném et főváros lakossága. 
Az év elején Berlinben tartott népszámlálás 
szerint a német fővárosnak 4,400.000 lakó !- 
sága van, vagyis tizenötezerrel kevesebb, 
mint a múlt évben. A lakosság csökkenését 
a nyomorúság, drágaság és munkanélküli
ség okozta.

Kiütéses tifusz dühöng Erdélyben.
A kiütéses tifusz Erdélyszerte tovább szedi 
áldozatait. A járvány föfészke jelenleg 
Marosvásárhelyen van.

Tizenegy leány tűzhalála. Egy londoni 
gyárban tűz ütött ki, amely tizenkét embert, 
köztük tizenegy munkásnot ragadott el az 
élők sorából

Tizenegy cigányt megölt a felrobbant 
gránát. Segesvár Határában az üstfoltozó 
cigányok egy gránátot találtak. Mivel a réz 
alkatrészeket leakarták róla olvasztani, 
tüzbe tették és elkezdték olvasztani. A 
gránát borzalmas durranással felrobbant. 
Tizenegy cigányt darabokra tépett, ötöt 
pedig súlyosan megsebesített.

Három borju t ellett egy tehén. Az 
amerikai Newtonban Josepn Rose nevű 
farmernek van egy holsteini tehene, amely 
három borjut ellett. Eddig két borjú volt 
egy tehéntől a rekord.

A cseh korm ány megvette a kékkői 
várat. A cseh állam az Atmássy grófoktól 
megve'te a kékkői várat. A másfélmillió 
szokolért megvásárolt történelmi múltú 
várban az új urak kerületi főnökséget, 
járási adóhivatalt és járásbíróságot rendez
nek be.

Svájc eltörölte az átutazást vizum- 
díjat. A svájci kormány a Svájcon való 
átutazásra jogosító láttamozások diját el
törölte. Az átutazásra jogosító láttamozást 
a határon is meglehet díjmentesen szerezni.

Három napig  egy hajóroncson. Egy 
angol gőzös nemrégiben raakadi a Lord 
Hamilton gőzös roncsára, mely a Goodwin 
Sans mellett zátonyra futott. A hajóroncson 
két, az árbóchoz kötözött matrózt találtak, 
akik elmondották, hogy három napig voltak 
az árbóchoz kötözve tehetetlen áldozataként 
a roncson átcsapó hideg hullámoknak.

Elpusztult egy amerikai város. A 
costarikai San Jóséban földrengés volt, 
amely az egész várost elpusztította. Igen 
sok ember életét vesztette.

Tlerrzeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Üj Idők-nek 10. számában folytatódnak Erdős Reneó 
és A. M. Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Herczeg Ferenc, Benes Klára és Erdődy 
Mihály elbeszéléseit, Pékár Gyula cikkét. Tábori 
Piroska és Andersen György verseit, Szentgyőrgyi 
István párisi levelét, számos művészi és iuószerü 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 50.O0U korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VI. kér., Andrassy-ut 16. Aki január 1-től elő
fizet, díjtalanul megkapja Csók István Tavasz című 
hírneves festményének kiválóan sikerült sainnyoma- 
tót finom rajzpapir keretben.

Az Én UjNÚgom. Szerkeszti: Gaál Mózes. Ahogy 
a gyermek olvasni kezd, vágya az Én Újságom. Az 
Én Újságomban találja barátját és szórakoztatóját. 
Aki januártól előfizet, ajándékul megkapja Kosárynó 
Réz Lola gyönyörüszép karácsonyi színdarabját. 
Előfizetési ára negyedévre 10.000 korona. Mutatvány

számot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy ut 16.

Nngyar Lányok. Képes szépirodalmi lap, fiatal 
leányok számára. Szerkeszti Tutsok Anna. Ciliké 
legújabb viszontagságain kívül negyedévenként két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, képet, verset 
színdarabot közöl e lap. Előfizetés ára negyedévre 
15.000 kor. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó
hivatal : Budapest, VI., Andrássy ut 1G.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Többeknek. A lapot hétfőn este zárjuk. — Z. I. 

.Moson. Mert könyvalakban jelent meg. — V. Gy. Vö- 
nöck. Majd alkalomadtán személyesen. S zív . üdv. — 
N. V. Zsédeuy. Legközelebb. Szív. üdv. — N. K. Ajka. 
Türelem. Azt fel is kell dolgozni. Jönni fog. S z ív . 
üdv. — 8. K. Szombatra. Forduljon Pomáz I. sr.  
óvoda. S z ív . üdv. — O. IM. lljninlormok. Forduljon 
szintén Pomáz I. sz. óvoda. — T. Sz. M. Kazmikaly. 
Sajnáljuk elfogyott. Szív. üdv. —. N. Gy. Szekazárd, 
N. I. Zalaifttvánd. 1—6 elfogytak. S zív . üdv. — N. 
Sz. Gy. Zalaegerszeg. Hálás köszönet. A legközelebbi 
számban jönni fog. Levél megy. S zív . üdv. — Seb. 
M. Magyarbóly. H. I. többször is visszaküldte. Szív. 
üdv.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e :
Bakay Péter Apostag 10 ezer, Szalay 

Mihály Kispéc 5 ezer, Rác/ Karoiyné Kis- 
péc 5 ezer, Tóth József Őriszentpéter 1 
ezer, Haás Gézáné Győr 1 ezer, ifj. Fodor 
Ferencné Pusztagyimot 2 ezer, Martin Jó- 
zsefné Szeitgotthárd 10 ezer, Sarkady 
Károly Szombathely 5 ezer, Artner Lajos 
Répcelak 1 ezer, Juszt Józsa Felsőpetény 
2 ezer, Széles József Beled 1 ezer, Mórotz 
Gyula Boba 1 ezer, Stábéi Lajos Nagy- 
mányok 2 ezer, Ledig Józsefné Bpest 5 
ezer, Seregély Lajos Berektonipaháza 5 
ezer, Rácz Albertné Tárcái 1 ezer, Keme- 
nesmagasiból: Horváth Pál, Smidéliusz 
Sándor, Böröndy József és Molnár István 
összesen 14 ezer, Bélák Jánosné Sopron 
18 ezer, Lampérth Mihály Tét 1 ezer, Kiss 
Róza jánosháza 3500, Kopoczki István 
Gyón 5 ezer, özv. Németh József Csönge 
5 ezer, Kelemen Sándorné Csesztreg 2 ezer, 
Bartos Istvánné Pinnye 500, Lipót Istvánná 
Várpalota 2 ezer, Németh Márton Győr 1 
ezer, Csigi Flóriánná Győr 5 ezer, Ková- 
csics Sándorné Győr 3 ezer, Gay Károly 
Győr 2 ezer, Becker Ferencné Sárszent- 
miklós 2 ezer, Marschalkó Béla Budafok 
5 ezer, Fleischhacker Gusztávné Kaposvár 
1 ezer, Kalmár István Pápa 1 ezer, Pová- 
zsay Pál kir. főmérnök Sátoraljaújhely 3000, 
Horváth Jánosné Győrság 5 ezer, Váczi 
Mihály és felesége Győrság 5 ezer, Kovács 
Sánddrné Körmend 5 ezer, özv. Pável Já- 
nosné Szentgotthárd 14.400, Törő Istvánné 
Szekszárd 5 ezer, N. Gy. Szekszárd 3 ezer, 
Gályik János Békéscsaba 1 ezer, Kerécz 
Ferenc Budafok 10 ezer, Németh Sándor 
Gönyü 10 ezer, Koncz Ferenc Jobaháza 
10 ezer, özv. Szulczer Józsefné Szentgott
hárd 10 ezer koronát.

Fel.ifa uerk««r.t£ M  kiadó: CZIPOTT KÉZI 
Vsr.tirmngre.

Szerkesztő tára: JÍÉMKTH KiItOI,Y. 
Kéziratokat nem adunk vinsza.

N A G Y O T H A L L Ó K !
Uj életet jelent a Deutsche Akustic Gel», 

hallókészüléke. Egyedül kapható:
Dr. Kovács S. Budapest,

VII., Erzsébet-körut 40—42. 1. 4. 
Vidékieknek díjtalan felvilágosítás.
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K Ó K A i  L A J O S  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n
B U D A P E S T  IV,, Kammermayer Károiy-utca 3 kapható könyvek.

Á rváltoztatások joga  fenntartva.
Csite K ároly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban . . . .

„ „ Tóth Lidi. Nepszimű 1 felvonásban . . . .
* „ A  bíró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban .
„ „ Legényfurfang. Népszínmű 3 felvonásban .
„ „ Rozika. Egy kis majori leány története
» „ Ágota megbocsát. Elbeszélés................................
„ „ Magasan repül a daru. R e g é n y ........................

Kenessey Gizella: A két szomszédház. Elbeszélés . . . .  
Serly L a jos: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban 
S zig lige ti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban 
Géczy István : Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban 

„ „ A gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban .
Csepreghy F eren c : Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban

„ „ A piros bugyellaris. Népszínmű 3 felvonásban
Géczy István: Ki a legény a csárdában? Falusi komédia 
Bakács T ibor: Az egyetlen. Népdráma 3 felvonásban

E V A N G É L I K U S  I M A K Ö N Y V E K :
Raffay: Imakönyv, fé lv á szo n k ö té s ......................................................

„ „ egészvászonkötés ...............................................
, „ celluloid. Fehér vagy f e k e t e ...............................
„ „ párnázott b ő r k ö té s ...............................................

Kovács: Lelki tavasz, bőrkötés..............................................................
S án th a : Buzgóság könyve, fé lv á szo n k ö té s .......................................

„ Őrangyal, vászonkötés, to k k a l ...............................................
„ „ celluloid. Fehér, vagy f e k e te ...............................
„ „ b ő r k ö t é s ..............................................................

K 8.280.—
K 6.900.—
K 9.200.—
K 7 820.—
K 8 280.—
K 2.360 —
K 2.300.—
K 1 380.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 6.900 —
K 6.900.—
K 6.900.—
K 6.900.—
K 2 760.—
K 6900.—

4—20
K 16.500.—
K 20.700 —
K 101 200.—
K 138.000.—
K 96.000.—
K 18.400.—
K 18 400.—
K 138.000.—
K 184.0C0.—

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernsí János Győr,
Arany János u t c a  1 8 .  Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő uí 55. Telefon 82.

Egy 26 éves kertész állást keres vala
mely urodalomban. Állami telepeken tanult 
s már urodalomban önállóan működött, a 
kertészet összes ágaiban, disz-, konyha- 
és gyümölcskertészelben és a méhészetben 
is teljes jártassággal Dir. C ím : ifj. Hege
dűs Ferenc Réde, Veszprémmegye.

E ladó.
Városban lévő gazdasági ház 20 ma

gyar hold földdel egy tagban. A fold ára 
31 mm. búza h oldanként. Ugyanott másik 
gazdasági ház is eladó. Vele 40 magyar 
hold príma bérlet átvehető. „Biztos jövő“ 
jelige alatt beküldött leveleket továbbít a 
kiadóhivatal. 1—3

Legény háztartásom  továbbvitelére 
50—60 év körüli gazdaasszonyt kere
sek. Fizetése 70.Ó09 K. Útiköltségét 
megtérítem. Ménes Ferenc tanító Mende, 
Pest megye. 1—3

Árva urlleány, ev. lelkésznek unokája 
állást keres március 15-ére vagy április 
1-re mint házikisasszony vagy német ne
velőnő nagyobb gyermekekhez, esetleg mint 
társalkodónő vagy titkárnő öreg úrnőhöz.

Szeretetteljes bánásmódra és igazi jó 
o'thonra vágyom. Esetleg találkozna olyan 
öreg házaspár, aki magához venne s ügy 
tekintene, mint saját gyermekét.

Leveleket. „Nem a fizetés a fő“ jeligére 
a kiadóba kérek. Válaszbélyeg melléke
lendő. 1 3—3

érc- és fakoporsó rak tá ra  
----- B e l e d ,  Fő utca. —

Á llandóan dús választék  érc- és 
fakoporsdkban, szem fedőkben és 
sírkoszorukban, va lam int az összes 

tem etkezési cikkekben. 28

Lószerszám ok kaphatók  min
den kivitelben, úgyszintén javí
tá so k at elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N  *
szíjgyártó mester B E L E D .

Egyéves kis leányom mellé keresek egy 
jobb családból való intelligens leányt, aki 
egyúttal könnyebb házi munkákat is el
végezne. — Cím a kiadóban. 2—3

14—15 éves kislány egy kedves városi 
papi családnál, mint dajka egy 2^2 éves 
gyermek meilett elhelyezést nyerhet. Szü
lőknek, kik leánygyermekeiket a szülői há
zon kívüli nevelésben is részesiteni óhajtják, 
melegen ajánljuk a figyelmébe e kedvező 
alkalmat. — Cím a kiadóban. s—i

Egy mindenes leányt keresek, ki a fő
zésben és takarításban is némi jártasság
gal bir Havi tizetés gyanánt biztosítok 2i 
kg. búzát, ill. annak napi árát. Jelentkezni 
lehet N é m e t h  P á l  t. b. esperes Vése 
u. p. Böhönye (Somogy in.). í—

Keresek egy 4 éves kis lány s egy í 
éves kis fiú mellé egy jobb házból vaU 
leányt, kit családtagnak tekintenénk. Fize 
lés megegyezés szerint. Mielőbbi ajánlató 
kát k é r: P a t z e 11 Oszkárné h. őrnagj 
neje Kaposvár, Tisza I u. 10. i- :

Hirdessen a „H a ra n g szó “-ban
P I A C .

100 takarékkorona =  115 papirkoronáva!
Március 12. Zürich: Budapest 0.0080 

Deviza: Dollár 75.765, Dinár 940, Osztrá! 
kor. 106'40, Szokol 2190.-, Lei 368-—, Fran. 
2825, Márka — . — Hús- és zsirárak 
Marhahús 24.000, disznóhus 30.000, borjú 
hús 30.000, zsír 35.000. — Gabonaárak 
Búza 332 500, rozs 270.000, árpa 290.001 
zab 250.000, tengeri 250.000, korpa 18Q.C0G

tfycwuíoít W*Uhttía Béla httnyvnyßradäjjiws thnuigotiaárdoá.



XV. évfolyam. 1924. március 23. 13. szám.
Alapította

K A P I  B É L A
1910-ben.

Lap tulajdonos:
i  Dnnáutbii L u tb e r -S z M ío .
iz  Országo« Luthor-NiÖTet- 

aég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztó- 
ki adóhivatalának 

Bcentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
■eoJolenllc minden vasárnap

HARANGSZÓ
E s m eg ism erjé tek  a K r is z tu sn a k  m in d en  ism ere te t

fe lü lh a ladó  szeretetét.

Bserkeastő-kladőhlratal :
8ZENTOOTTHÁRD.

Vasvármegye.
A „HARANH8Z0“ 

elSflzetéel á ra : 
negyedévre 5000 korona. 
KOlfőldre a kétszerese. 

Latker-SaSvetégl tagoknak 
10“/o-oa kedvezmény, 

laserlkába kaid ve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szánt ára 4M korona.

A „Harangiad" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Nem Drákon szigora, nem Szólón bölcsessége, nem emberi böl
csesség, hanem a szeretet a világ rendje.

A régi Athén, egy város, nem is 
nagyon nagy, külön állam volt. 
Ott is egyszer úgy volt, mint most 
a világgal van. Isten bocsássa meg 
a bűnömet, de ebben a szomorú 
világban is el köllött, hogy neves
sem magamat azon a kis híren, 
amit a Harangszóban olvastam, hogy 
Angliában igen tiszteletre méltó és 
komoly emberek gyülekezetében 
majdhogy határozatba nem m ent: 
át kell írni a Szentirást a mai kor 
erkölcsi felfogásának megfelelően. 
Ez az eddigi Szentirás szép, szép, 
de kissé kényelmetlen, határozot
tan feszélyezi az embert a maga 
Én-jének lendületteljes kifejtésében.

Athénben is úgy volt: helyet a 
tehetségnek! Ez az alaphang. Mi
vel azonban a maga szemében 
mindenkinek saját maga a legna
gyobb tehetség, az első változat 
már az v o lt: aki bírja, marja. Mi
kor aztán a kisebb tolvajokat a 
nagyobbak meglopták; a nagyobb 
ragadozók a tehetségüknek járó 
nagyobb hely kivívása közben 
agyonverték a kisebbeket, a kiseb
bek mégis csak észretértek és jog
rend után kezdtek kiabálni és mi
vel többen voltak, mint a nagy 
ragadozók, kaptak is jogrendet 
Drákon Archosz személyében.

Ez nagyon komolyan vette a régi 
erkölcsöket. Válogatás nélkül ki
végeztette a tolvajokat, a gyilkoso
kat, a bujkálkodókat, az öregek el
len tiszteletlenül viselkedőket, az 
uzsoráskodókat, a csalókat. Nem 
nézte, hogy kicsi-e vagy nagy a 
ragadozó. A maga — róla el is ne
vezett — drákói szigorúságának 
törvényeit alkalmazta mindenkivel 
szembe, magával szemben is. Ő

maga is aszkéta-életet élt, zsákru
hában járt, sáskával és gyökérrel 
táplálkozott.

Ha sokáig uralmon maradt volna, 
ki is irtott volna Athén földjéről 
minden bűnt, de az embereket is. 
Végül magát a gyönyörű szép At
hént is. Erényes életével pokollá 
tette volna a várost. Bűnnek bé
lyegzett mindent, ami szép. Az élet 
minden szépségeiből egyregy dé
mon, egy-egy ördög mosolygott 
feléje. Nem hogy rend nem lett, 
hanem még betegebbé tette a vá
rost, mint aki viperamarással akar 
eszeveszettséget gyógyítani.

Ne legyetek felette igazak!
Drákonnak félre kellett állnia 

és helyet engednie Sóion bölcses
sége előtt és a bölcsességtől csak
hamar meggyógyult a város. A vi
dám, a derült, a békés, a vitéz, a 
bölcseket, a művészeket, a hősöket 
termő Hellász első városa lett, 
melynek mai rmjaiban is méltó- 
ságos Akrop«..iszában boldogan ta
nyáztak az istenek képei.

Köztük az ismeretlen isten ol
tára is.

De az emberi bölcsesség sem 
tudta örök időkre biztosítani a vi
lág rendjét. Mintha csak szüksége 
lenne rá az emberiségnek, hogy 
időről-időre elveszítse az eszét. 
És a leszálló Mózes kétségbeesett 
haragjában összetörje a törvény 
tábláit. Az aranyborjú körül tán
coló népének minek a feszélyező 
parancs ?

És megjelenik Keresztelő szent 
János. Aszkéta, teveszőr ruhát vi
sel, sáskán él és gyökéren. Leány
mosolyt megvet. Az ádventi idők 
Drákonja. A maga formájára akarja

átformálni a ragadozó, a tobzódó, 
a bujálkodó, a farkcsóváló, a ha
zug, a bűnös embert. Az embert, 
akihez nincs más szava:

— Viperafajzat!
Akkor jelent meg az ismeretlen 

Isten és Jánosnak lelkét a kétel
kedés fogja el:

— Te vagy-e az, aki eljövendő, 
vagy mást várjunk?

Nem hiszi el, hogy másként le
hessen észretéríteni ezt az esze- 
veszeltséget, mint korbáccsal, vas
sal, tűzzel. Mit csinál az a Másik ? 
Hogyan akar az tulajdonképen ren 
det csinálni ezen a világon? Le
tette még azt a kötelet is a kezé
ből, amit a kufárokra emelt. Miféle 
Istenfia ez? Nem hiába fiatalabb 
még, tapasztalatlanabb és nem is
meri ezt a fajzatot! ö rvend az ör- 
vendezőkkel, örvend a felkelő nap
nak, örvend a mezők liliomának, 
az ölébe vett gyermeknek, örvend 
az életnek, magához öleli azt a 
viperafajzatot. A szeretet evangé
liumát prédikálja ezeknek? Ennek 
a viperafajzatnak ? És csodálatos 1 
A bénák járni kezdenek, és a va
kok látni. Ettől az evangéliumtól!

És János haragvó Istene, mint 
hajdanában Drákon, félreállt és át
vette uralmát az isteni bölcsesség : 
És ez a szeretet, melynek himnu
szát az első korintusi levél XIII. 
fejezetében Pál apostol énekelt« 
meg, emberi alakot öltött, hogy 
megértse az embert és Őt megérts« 
az ember.

Homo sum. Nihil humani m« 
alienum esse puto. Ember vagyok, 
nem vagyok mentes semmi emberi
től. Tudom, mit jelent a z : ember
nek lenni.

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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Tanuljátok meg tőlem, mit jelent 
ember fiának, Isten fiának lenni I 
Isten fiai vagytok ti. Nem vagytok 
nyulak, kik házaitok mentén aggo
dalmaskodva surrantok, félve, bo
borról bokorra. Nem vagytok ró
kák, kik vadásztok amazokra ra
vasz kegyetlenséggel.

Testvérek közössége vagytok. 
Az emberi haladás nem lehet ál
dozatok nélkül. De ne legyenek 
fölösleges áldozatok és nem is lesz
nek, ha kérlelhetetlen szigorúság
gal mindenki csak egy irán t: saját 
maga, a saját maga kötelességei 
iránt lesz és ha áldozatul csak 
egyet dob oda: a saját magáét, ha 
kell: saját magát az ő atyafiaihoz 
való szeretetből.

Az élet mindennapi apró rabló
hadjáratainak és a világ nagy há
borújának diadalérzése kielégít 
benneteket és a szerencse zsákmá
nyán sugárzó szemmel ültök. Az
tán eloszlik a mámor és az oszló 
ködből szomorúan néz rátok a le
gázolt, véres áldozat. Vágyatok be
teljesült. No — és legyetek őszin
ték magatokhoz — boldogok vagy
tok most ? Most, hogy a szemetek
ről elmúlik a köd! De csak haj
szoltok valamit tovább. Uj, közeli 
vágyak az üres lélekbe 1 Új áldo
zat, uj teljesülés és az oszló má
mor után még üresebbre kivájt 
szív. Nyugvást nem ismerő, izgal
mat kereső lélek, amit az ördög 
mindig a másiknak feláldozásával 
fűt. A poklok tüzével.

És akik járják az utat, szemei

ül várfői pasa.
Irta : Nárai Szabó Gyula.

Cukorsüveg alakú kis hegy a Mecsek 
északi alján Váralja. Egy szájhagyomány 
szerint a tatárdulás után a tetejére várat 
építettek és az volt a várfői vár. Ma már 
csak a romjai maradtak meg és kevesen 
tudják, hogy valamikor az parancsolt a 
Mecsek vidékén, akinek a zászlójával ját
szott a szél Várfő legmagasabb bástyáján.

Történetünk idején egy török pasa ló- 
farkas zászlója kevélykedett a váron. Hogy 
mi volt a neve a pasának, arról nem ludnak 
a váraljaiak, csak azt tudják, hogy azóta 
sem született nála erkölcsösebb, törvény
tisztelőbb, nemesebb, igazságosabb és szi
gorúbb török Mohamed földjein. Nemcsak 
maga tisztelte az erkölcsöt, hanem mással 
is megtartatta. Kérlelhetetlenül büntetett, 
ha valami gazság a fülébe jutott. Saját 
janicsárjait sem kímélte.

Egyszer egy spáhija fe fedezte, hogy a 
váraljai bírónak szebb rózsája van, mint 
Gül Babának és szerette volna a keblére 
tűzni. Igen ám, de a rózsát Máriának hív
ták és az apja felment a pasához panaszra.

— Annyira félted a rózsádat? — kér
dezte a pasa.

k é t a leg k ö ze leb b  fe k v ő  és m égis 
v é g te le n  tá v o lb a  n y ú ló  cé lra , az 
A ty á ra  fü g g esz tv e , a  s a já t  m ag u k  
sz á m lá já ra  h o zo tt á ld o z a to k k a l me- 
le n g ítv e  le lk ű k e t, a z o k  m eg n y u - 
g o sz ta tn a k  b p ld o g ság g a l, m e rt m eg 
ju ta lm a z z a  Ő e z re d iz ig le n  azokat, 
a k ik  Őt sz e re tik , az  ő f ia ib a n  is 
s z e re tv é n  ő t .  Otth Tamás.

„Nem a teljes évűek mindig a bölcsek. 
Szomorúság van ott, ahol ez valóra válik. 
Szomorú dolog, ahol a családban nem a 
vének a bölcsek. A vén embernek ragyogó 
mintaképnek kellene lenni azok számára, 
akik az életük első felét tapossák, a vén 
ember személyének erkölcsmegtartó erőnek 
kellene lenni az ifjak számára! Mért oly 
erkölcstelen ez a világ? Jórészt azért, mert 
kevés benne az erkölcsös, bölcs, vén ember. 
Mit várjunk az olyan vüágtól, melyben 
rengeteg sok a nem józan, de iszákos öreg 
ember; melyben férfiak, akiknek vállát 
60—70 év terhe nyomja még az élvezethaj
hászás, a Icéjelgés, a bujaság rabjai; és 
nők, akiknek tisztes matrónáknak kellene 
lenni, mint valami ledér piaci leány, festik 
magukat és Ízléstelenül öltözködnek.“

Ébredjelek fel halljátok, testférek 
kiáltanak hozzátok.

Ziermann Lajos egyetemes gyámin
tézeti elnök tavaszi körleveléből.
A Lipcsében megjelenő »allgemeine 

E'vangeiische Kircheuzeitung« leg
utóbbi karácsonyi számának egyházi 
hírei közt olvashattuk, hogy mily cél
tudatosan dolgozik mindenfelé a tóm. 
kath. egyház. Németországban, da
cára a nagy nyomorúságnak, 1919

— Kertem rózsáiból szívesen adok — 
felelt a bíró — ha valaki szépen kér, de 
házam rózsaszálát életemmel is megvédel
mezem, mert olyan a magyar becsület.

— Hát a török se m ás!
. . .  Estére egy spáhival kevesebb áb

rándozott bőségről, pasaságról, no meg 
rózsáról Várfőn.

A pasa mindenki panaszát meghallgatta. 
Jaj volt a bűnösnek, de karóba huzattá a 
vádaskodót is, ha alaptalanul áskáiódott 
valaki ellen.

A váraljai bírónak nemcsak szép, viruló 
rózsája volt, hanem egy vásott fia is. A 
kenderhaju és lenvirágszemü lányát galamb
nak, tubának nevezték el jóságáért és 
szelídségéért, a fiút pedig eleven ördögnek, 
meg piciny Pulutónak, mert száz rossz 
csínyt követett el naponta.

Apja már megpróbálkozott a som-, 
mogyoró-, kökény- és a galagonyavesszővel. 
Hiába 1 Minél több pálca törött el, a fiú 
annál gonoszabb lett. Elvezette a bonyhádi 
lutheránus prédikátorhoz, a pécsi püspök
höz, hogy beszéljenek lelkére, de a gyere
ken nem fogott a sok szép, istenes beszéd. 
Kolo .torba adta, de ott is kitelt a becsület, 
mert elfolyatta a bucsuszentlászlói barátok 
borát.

óta 711 uj helyen telepedtek meg a 
szerzetesek. Egyháziakból s világiak
ból testületek alakulnak abból a cél
ból, hogy tervszerű térítési mozgal
mat indítsanak meg a protestáns tá
borban. Északamerikában egy külön 
lovagrend alakult e célból, a Colum
bus lovagrend. (Knights of Colum
bus), amely eddig 7 5.79 á taggal s 
évente 17 millió dollárral rendelke
zik Angolországban az 1918 ban 
alakult Evidense Cuild »az igazság 
gilde«, Hollandiában a Wiliibrordus 
lovagok, a Mária és Miriha nővérek 
és a KaniMus egylet, Németország
ban az 1920 ban alakúit Winfried- 
szövetség végzi ezt a munkát. Ezen 
testületek hajtóerői mindenütt a je
zsuiták, akik nyíltan bevallják mar, 
hogy a társadalom legmagasabb kö
reitől fogva, le a legalacsonyabb kö
rökig mindenütt gyökeret vernek és 
sikerrel dolgoznak az ellenreformáció 
munkáján.

»Az Allgemeine Evangelisch-Lut
herische Kirchenzeitung« ezen hírét 
mi hasonló hírekkel egészíthetnénk 
ki. Csonkamagyarországon a rótn. 
kath részéről ma — sajnos — ha
sonló munka- folyik, mint az említett 
országokban, vagy mint folyt nálunk 
a XVIII század derekán, amikor itt 
olyan egyesületek létesültek, amelyek
nek bevallott céljuk volt az igaz hit
nek (értsd a róm. kath. hitnek) »uj 
és hathatós« módon való terjesztése, 
az eretnekségnek pedig teljes elnyo
mása. (L Payr S : Fábry Gergely
8. l ap) Hallottunk már előkelő róm. 
kath. papokat dicsekedni avval, hogy

Mit csináljon ? Eh 1 felmegy ismét a 
pasához, majd az talál valami jó orvos
ságot.

— Ismét a rózsád? — szólt komoran 
a pasa.

— Azt már megvédelmezted igazságos 
pasa. Még egy gyermekem van. Azonban 
lányom szívében angyal honol, fiaméban 
a sátán vert tanyát.

— Káromkodik?
— Száz ember helyett is.
— Jó az háborúban, azért nem bünte

tem meg.
— Rest?
— Nem dolgozik soha
— Ezért sem büntetem meg. A tunya

ságnak, a munkakerülésnek úgy sem ma
radhat el a jutalma sohasem Oiy rettenetes 
az, hogy én úgy sújtani nem tudok.

— Lop?
— A múlt héten egy csikót szerzett 

hamis utón.
— Azért sem bántom. Akinek lova van, 

vigyázzon rája.
— Ha nem bünteted meg pasa, egészen 

a sátán hatalmába kerül.
— Ezen bűnöktől — válaszolt a török 

— még megszabadítja a vessző, csak ne 
sajnáld.

— Nem sajnálom én a vizes kételet sem.
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mily nagy sikerrel térítenek az evan
gélikusok közt és láttuk már ismétel
ten, mily tervszerűen igyekeznek a 
>jd nénikék«, az apácák a róm kath. 
iskolákba járó evang. leányokat és a 
kórházakban fekvő evang. betegeket 
behálózni S hogy az úgynevezett vi
lágiak közül, a kongregácionálisták 
közül mily sokan sietnek a hivatá
sos róm. kath munkásoknak segít
ségére, ki ne tudná?

A nagyszerűen szervezett róm kath. 
propaganda mellett, a nem kevésbé 
jól szervezett s elég anyagi eszkö
zökkel (pénzzel, posztóval, élelmiszer
rel stb.) rendelkező szekták egész 
raja bomlasztja a mi sorainkat. Mi 
a legtöbb esetben összetett kézzel 
nézzük, hogy ezek is, azok is, ho
gyan szedik tőlünk az áldozatokat. 
Ily körülmények közt nem *ér-e ben
nünket méltán Gusztáv Adolf elitélő, 
kemény szava : »Az Ítélet napján majd 
vádat emelnek ellenetek, evangéliku
sok ellen, mert semmit sem tettete
tek at evangéliumérti«? Nem kell e 
nékünk, kik feladatunkká tettük, hogy 
»a Magyar Gusztáv Adolf egylet«, 
a gyámintézet mezején Gusztáv Adolf 
szellemében működünk, az evangéli
kus öntudatot mindenütt felkelteni, 
ébren tartani s a felekezetileg veszé
lyeztetett hittestvérek segítségére 
sietnünk?

Keltsük fei s tartsuk ébren azért 
az evangélikus öntudatot templomban, 
iskolákban, gj üléstermekben s a házi 
látogatások alkalmával. Igyekezzünk 
nagyokat és kicsinyeket, szegényeket 
és gazdagokat, férfiakat és nőket 
megnyerni a gyámintézet ügyének s 
tegyük alkalmas módon mindegyik 
hívőnek kötelességévé, hogy a szór 
ványban, vegyes házasságban, vegyes 
vallásu családban élő, vagy más egy- 
házilag veszélyeztetett hittestvéreinket 
féltő, szerető gonddal körülvegyék s

— Mi a bűne még?
— Megver másokat.
— Úgy kell annak, aki hagyja magát.
— Igazad van pasa, de tegnap csúfolt 

és megparittyázott eg/ fehérhaju aggastyánt 
és nekem is megigerte, hogy követ hajít 
rám.

A pasa erre elkomorult. A birót elküldte 
és meghagyta neki, hogy másnap ismét 
menjen fei hozzá. Amint a biró eltávozott, 
tüstént megparancsolta négy janicsárnak, 
hogy a fiút keressék meg es vigyék fel a 
várba.

Másnap a biró felment a pasához. Az 
elbeszélgetett vele pár percig, majd azt 
mondta neki, hogy nézzen ki az ablakon.

A biró kitekintett. Amit látott, az a 
borzalmak borzalma volt: látta fiát holtan 
— karóba huzva...

Így büntetett a várföi pasa.

azoknak evangélikus hitükben való 
megtarthatásáért s megerősítéséért 
hozzanak áldozatot is. Hassunk oda, 
hogy híveink a gyámintézet oltárára 
hozandó áldozataikat valorizált s meg
duplázott összegben űzessék le. Értes
sük meg velük, hogy utóbbi különö
sen azért szükséges, mert a német 
Gusztáv Adolf egylet segítségére ez 
évben sem számíthatunk, sót, amen
nyire a körülmények megengedik, 
nekünk kell minden szegénységünk 
mellett még a Gusztáv Adolf egylet
nek is juttatni annyi segélyt, mint 
amennyit az irgalmas samaritánus 
nyújtott a tolvajok kezébe esett, tel
jesen kifosztott, félholtra vert. sze
rencsétlen embernek ott a Jeruzsá
lem—Jericho közti véres utón. Ne 
mulasszunk el azért egyetlen egy al
kalmat sem, gyámintézetünk jövedel
meinek gyarapítására s köszönjük meg 
s tartsuk számon és nyilván a leg
kisebb adományt is.

Testvérkém!
Testvérkém! A szivem óh, de fá j  értetek, 
Ha közös sorsunkon mereng el a lelkem.. .  
Vesztett csaták után vesztett boldogságunk 
Rokonnál, barátnál hiába’ keresem.

Szülőföldünk táján idegen silbakol — 
Szegény anyánk sírját nem gondozza senki; 
Felverte a tövis, halma is behorpadt, 
Borongás időben csak az ég öntözi.

Álmatlan éjszakák ijesztő látása 
Valóra váltott és rám kacag szüntelen: 
Puha, meleg fészkünk édes szép emléki 
Portának, pusztulnak mostoha kezeken.

És míg a romokat búsongva járom én, 
Elsiratva sorsát hitszegő testvérnek, [sít... 
Újabb képet látok... Nem gyötör, nem bu- 
... És halkan megcsendül egy biztató ének.

Testvérkém! Ez ének: angyali üzenet.
Tárd fel kicsi szived és fogadd be szépen. 
Testvérkém: Ez a dal jobb jövőnk hírnöke: 
„Él Isten az égben! Légy jó  reménységben.“

M AGASSY SÁNDOR.

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

I r ta : Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár.

III.
A világkonferencia vasárnap, aug. 

19 én d. u. 6 órakor a Szentgyörgy- 
templomban tartott ünnepi istentisz
telettel kezdődött. A nagy templom 
zsúfolásig megtelt áhitatos közönség
gel, míg a konferencia tagjai a tágas 
ohártéren foglaltak helyet. Orgona- 
és harsooakiséret mellett ezer és

ezer ajkról hatalmasan zendült fel * 
reformáció diadaléneke: Érős vár a 
mi Istenünk... Az északamerikai 
svéd lutheránus egyház elnöke, dr. 
Stub, tartotta az ünnepi szentbeszé
det, a Nábóth szőllőjéról szóló alap
ige (I. Kir- 21.1—3.) alapján intette 
a hallgatóságot az atyák örökségé
hez, a reformáció evangéliomi igaz
ságaihoz való hűséges ragaszkodásra. 
Lélekemelő kezdet az Isten házában. 
Nem kevésbbé lélekemelő volt a más
nap délelőtt tartott ünnepi megnyitó- 
gyűlés Eisenach legszebb és legtága
sabb nyilvános termében (Fürstenhof). 
A gyűlés világraszóló jelentősége 
azonnal felötlött. Az egész föld ke
rekségén élő, mintegy 80 millió lel
ket számláló ágostai hitvallású evan
gélikus keresztyénség képviseletében 
mintegy 40 különböző országból kö
zel 200-an gyűltek egybe, az összes 
evangélikus egyházak vezérférfiai : 
Dr. Ihmels szászországi evangélikus 
püspök, aki a gyűlést megnyitotta, 
kiemelve azt, hogy ez az első, tör
téneti nevezetességű alkalom, amikor 
az egész világ evangélikusságának 
képviselői együtt vannak, a bajor, 
szász, württenbergi, öidenburgi, svéd, 
norvég, dán, finn, kurlandi. livlandi, 
lett, orosz, francia, magyar stb. stb. 
evangélikus egyházak egyházi és vi
lági vezető emberei, a püspökök és 
generális szuperintendensek egész 
sora, köztük dr. Söderblom, a svéd 
evangélikus egyház érseke Upsalából, 
az evangélikus theológiai tudomány 
s a belső és külső misszió munkásai 
tekintélyes számmal stb. Sokszoros 
érdeklődést keltett a szovjetoroszor
szági evangélikus egyház képviselő
jének, Meyer generális szuperinten
densnek megjelenése, 'akinek sok ne
hézséget kellett leküzdenie, hogy 
Moszkvából Éisenachba juthasson, 
nemkülönben az indiai henszülött 
evangélikus missziói egynáz sötét 
olajbarna arcú képviselőjének jelen
léte. A német evangélikus egyházak 
mellett aránylag legnagyobb szám
mal képviseltették magukat az ame
rikai hittestvérek, akik anyagi áldo
zatokkal is sokat tettek ezen konfe
rencia létrejöttéért. Az egész nagy 
gyűlés önkénytelenül is arra a pün
kösdi szentieckére emlékeztette az 
embert, mely hosszú sorban mondja 
el azoknak az országoknak és tarto
mányoknak a neveit, amelyekből ün
nepi vendégek gyülekeztek Jeruzsá
lembe : Párthia-oeliek, Médiabeliek, 
Elamná- és akik lakozr»k Mesopo- 
támiába". Júdeábán, Kappodociában, 
Pontú- « Ázsiáoan stb. Bisenachban
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még sokalta több kfilönféle országok
ból valók gyülekeztek össze. És ők 
»valának mindnyájan egy akarattal 
együtt. . .  «

Ihmels püspök megnyitó szavai és 
a hivatalos üdvözlések után az első 
nagyszabású előadást az amerikai 
evangélikusok európai segítő munká
jának jóságos lelkű, fáradhatatlan 
vezetője, dr. Morehead newyorki theo- 
lógiai tanár tartotta arról a tárgyról, 
melynek ismertetésére ő volt a leg- 
hivatottabb ember: az evangélikus 
egyházak általános és kölcsönös se
gítő munkájáról. A szentírás alapján 
indulva nyomatékosan hangsúlyozta 
az evangéliomi keresztyén testvér
szeretet világot átölelő egyetemessé
gét, mely Krisztus Urunk szellemé- 

*  ben kell hogy felülemelkedjék mind
azokon a korlátokon, melyek a népe
ket és a fajokat egymástól elválaszt 
ják. Ez a testvérszeretet, úgymond, 
a világháborúban sebeket kapott 
ugyan, de meg nem öletett. Az észak
amerikai Nemzeti Lutheránus Egyház
tanács már a fegyverszünet megkö
tése előtt megkezdette samaritánusi 
munkáját és nem kevesebb mint 20 
országban látott hozzá a háború nyo
mában járó ínség enyhítéséhez. Pénz
ben 2 és fél millió dollárt, ruházat
ban 2497 métermázsát fordított erre 
a célra, — magyar koronákban ki
fejezve rengeteg összeg. A segítő 
munkások egyik fontos része volt 
azoknak a misszióknak a segélyezése, 
amelyeket a német evangélikus misz- 
sziói társulatok már nem tudtak fenn
tartani. Az anyagi áldozatokhoz já
rulnak a személyiek. A testvérszere
tetnek két munkása lett az Afrikában 
és Oroszországban (Dr. Larsen) el
szenvedett fáradalmak és viszontag
ságok áldozatává. A* előadás végül 
reámutatott a jövendő feladataira, 
főkép az evangéliom szellemében 
forgó szeretetmunkásság egyetemes 
szervezésének a szükségére.

Dr. Söderblom érsek a svéd hit
testvérek segítő munkáját ismertette, 
mely külső és belső érték tekinteté
ben alig marad el az amerikaiaké 
mögött.

A segítő szeretet vezető munkásai 
után azok szólaltak meg, akik annak 
a segítő szeretetnek legtöbbet köszön
hettek. Mélyen megindító hatással 
volt Meyer moszkvai generális szu
perintendens felszólalása, aki élénk 
színekkel ecsetelte azt az 1922—23- 
iki, belső hatásaiban is rettenetes 
nyomort, mely az oroszországi evan- 
gélikusságot m ár már végpusztulással 
fenyegette, majd azt a leírhatatlan

felemelő hatást, mellyel a külföldi, a 
legkülönfélébb nemzetekhez tartozó 
hittestvérek, különösen is az ameri 
kaiak áldozatkészsége és segítő mun 
kája az evangélikus hitvallás orosz- 
országi híveire (nagyrészt német te
lepesek) volt, valóságos életmentő 
munka testi és lelki értelemben egy
aránt. A moszkvai generális szupe
rintendens meghatottan és meghatóan 
mondott érte hálás köszönetét, kérve 
a további támogatást, melyre egyháza 
tovább is reászorul. A vörös uralom 
egyházrontó hatásairól érthető okok
ból csak burkoltan szólhatott. A né
met evangélikusok háláját a külföldi 
hitrokonok segítő munkájáért dr. 
Cordes lipcsei főegyháztanács tolmá
csolta s a köszönet szavához férfias 
méltósággal lűzte hozzá azt a kérel 
met, hogy a külföld ne csak az anyagi 
szükségre fordítson figyelmet, hanem 
tanúsítson egyébként is megértést a 
német nép méltatlan, megalázó hely
zete iránt. A másik oldalról egy ame
rikai képviselő szép szavakkal emlé
kezett meg azokról a szellemi és lelki 
áldásokról, melyeket az új világ a 
régi kultúrájú Európának és különö
sen Németországüak, a reformáció 
hazájának köszönhet.

Ugyanaznap délután a konferencia 
tagjai és Eisenachból is sokan — 
szakadó esőben, de nem boru3 han
gulatban — felvonultak a Wartburg 
várába, melynek udvarán játszódott 
le aztán — az eső időközben alább
hagyott — az evangélikus világkon
ferencia egyik leglélekemelőbb moz 
zanata, az ünnepies hitvallástétel. Ez 
főrésze szerint abban állott, hogy a 
gyűlést vezető Ihmels püspöknek és 
egy amerikai képviselőnek Luther 
hitéhez és a reformáció hilvallásához 
való törhetetlen ragaszkodást fogadó 
rövid beszédeire az egész közönség 
Luther hatalmas énekének, az »Erős 
várunk*-nak az eléneklésével vála
szolt.

Ez volt tehát a világkonferencia 
első napja, melynek összejövetelei 
inkább nyilvános és ünnepies jelle
gűek voltak. Tulajdonképeni tanács
kozó munkáját a világkonferencia a 
következő 4 napon át végezte el azo
kon a fáradhatatlan kitartással foly
tatott fő- és mellákértekezleteken, 
melyek gyakran a késő esti órákba 
is belenyúltak. Ezekről csak a leg
nagyobb tömörséggel számolok be.

-  (Folytatjuk.)

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

„A lágy, engedékeny nevelés következ
ménye az engedetlen rossz gyermek. Örül
jünk, ha Isten fényit, dorgál bennünket, 
mert ez lelkűnknek javára szolgál. Az isteni 
törvények bölcs fegyelme igen hasznos mi- 
nékünk. Egészséges, életképes nemzedék az, 
amely az Úr parancsaihoz tartja magát. 
A világi hazug örömökről való lemondás 
bőségesen meghozza a maga áldásos gyü
mölcseit már itt e földön is, testi egészség
ben, lelki tisztaságban

Isten légy irgalmas
nekem bűnösnek . .  .

\
És a publikánus, aki eddig csak 

a világi boldogságot kereste, eljött a 
templomba. Nem állt a többi imád
kozó közé. Meghúzódott egy félreeső 
zúgban. Lelkében felidézte a tegnap 
átdőzsölt éjszakának emlékét. Még 
hallja a lármás, víg zene melódiáját, 
de eljött a templomba, hogy mind
ezeket egy csendes sóhajtás kísére
tében eltemesse. Már az utolsó rögöt 
dobta a múltra, mikor szemében meg
csillant egy könnycsepp. Nem a te
metésekkor szokásos fájdalom könny
cseppje, hanem a töredelmes bűnbá
nat könnye volt. Siró szemeit nem 
az ég felé emelte, csak lesütötte. 
Maga is meghajolt, mintha csak a 
vétek súlya húzta volna lefelé. Mel
lét verte és imádkozott: Isten légy 
irgalmas nekem bűnösnek.

Mi a világi boldogság ? Erre a 
kérdésre egy nyitott könyv tárul eli- 
bénk, telve tarka képekkel. Szép, ha 
messziről látjuk, de közelebbről nézve 
vesszük észre, hogy abban minden 
ecsetvonást a Sátán fest.

A könyv első lapján, öreg akácfa 
nyitja hófehér virágát. Az illatos ágak 
között egy kis tarbatollu madár rep
ked vidáman. A felkelő napot kö
szönti, de az emberek azt gondolják, 
hogy őnekik beszél és azért olyan 
szívesen hallgatják. Azt tanulják tőle, 
nem kell sietni a megtéréssel, hosszú 
még az élet. Ezalatt lesiet egy ker
tész a családi kertbe. Az ártatlan 
liliomok és szelíd ibolyák helyébe 
kicsi srívvirágot ültet, öntözi, gyom
lálja, hogy valamiképpen ki ne vess- 
szenek. De senki sem veszi észre, 
hogy jaj az olyan kertnek, melynek 
a Sátán a gondozója, . . És jönnek 
az építő munkások és építik a hitet
lenség várát. Erős bástyával veszik 
körül, hogy a szellő be ne vibesse, 
harangok zúgását, orgona sírását. 
Ott az emberek ezek nélkül is elég 
gazdagok, de nem tudják, hogy a 
gazdagságukban mégis milyen sze
gények, mert messze van tőlük a
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Krisztus. Odább a Mammon körül 
járnak láncot s nem hallják meg a 
szegény nyomorgók kérését, nem tör
lik le az árvák és özvegyek könnyeit. 
Most nem gondolnak erre. Olyan 
gyönyörűséges az olyan tánc, mely
hez a Sátán fiák húzzák a talp alá 
valót. Az öreg akác hullatja sárguló 
levelét, a kopár ágak között egy kis 
tarka tollú madár fáradtan dalol. 
Búcsúzik a tűnő napsugártól, de az 
emberek azt gondolják, hogy őnekik 
dalol és azért oly negédesen hallgat
ják. Azt tanulták tőle, nem kell sietni 
a megtéréssel, hosszú még az élet.

Amikor mi a világi boldogságot 
keressük, a képeskönyvnek egy-egy 
lapját éljük végig. S valahányszor 
így vétkezünk, mindig az Urat árul
juk. A bért, a harminc ezüst pénzt 
mi is megkapjuk. De amint Judás is 
elhajította magától, úgy mi is szeret
nénk szabadulni tőle. Temetni akar 
juk a múltat. Azt gondoljuk, hogy 
azt már nehéz rögök takarják, pedig 
csak egy könnyű ködfátyol. Jön va
lami szellő, fellebbenti a szélét és 
ott terem, az emlékezet. És mikor ez 
szívén csókolja az áldozatát, annak 
újra eszébe jut az a pillanat, mikor 
eladta az Urat. A harminc ezüst 
pénznek most sem lehet örülni, csen
gésébe a Sátán gúnykacaja vegyül. 
Csillogó fénye sem gyönyörködtet, 
mert az csak könnyeket csal ki a 
szemekből. De mikor így sírunk, 
mondjuk mi is a publikánus imád
ságát, mondjuk csak egyetlen egyszer: 
Isten légy irgalmas nekem bűnösnek !

M esterházy Lászlóné.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A nógrádmegyei rétsági nemzet- 

gyűlési választás idején, 1922 április
23-án Soltész István nagysápi plébá
nos beszédet mondott az egybegyült 
választók előtt. Beszédében összeha
sonlítást tett a katolicizmus és pro
testantizmus között é3 beszéde végén 
azt a következtetést vonta le, hogy 
Horthy Miklóst, Magyarország kor
mányzóját királlyá koronázni nem 
lehet, mert a protestáns hitet vallja 
magáénak. A budapesti királyi ügyész
ség vádirata szerint a plébános a 
következő kifejezést is használta 
beszédében : Kakas fejére nem áll a 
korona.

A királyi ügyészség kormányzó
sértés vétsége címén megindította az 
eljárást a plébános ellen, akinek 
ügyét most tárgyalta a budapesti

büntetőtörvényszék Krayzell-tanácsa. 
A plébános kihallgatása során tagadta, 
hogy ilyen kifejezést használt volna 
a kormányzó ellen. A tárgyaláson 
is nyíltan a legitimizmus hívének 
vallotta magát, ez azonban nem aka 
dályozza meg abban, hogy a leg
nagyobb tisztelettel ne viseltessék 
Magyarország kormányzója iránt.

A kihallgatott tanuk igazolták a 
királyi ügyészség vádiratában foglal
takat, mire a bíróság Soltész Istvánt 
bűnösnek mondotta ki kormányzó- 
sértés vétségében és ezért egy hónapi 
fogházra és három évi hivatalvesz
tésre Ítélte, de a büntetést a novella 
alkalmazásával felfüggesztette.

„Semmi sem természetesb előttünk, mint 
az a gondolat, hogy meg kell halnunk. És 
mégis, ha ma azt mondaná valaki, holnap 
meghalsz, mennyi elrendezni, elintézni valónk 
volna még. Gondoljunk erre! mert sohasem 
tudjuk, mikor ér el a halál órája. S  mi lesz 
ha békületlen vagy titkos haraggal lépek 
majd ítélő birám elébe? Mi lesz, ha az 
örökélet fényében, minden eltakart bűnöm 
nyilvánvaló lesz és megszégyenülten állok
majd a J ' r r ’_ _  ..... t%milu\\ L' Vy í m  ií
kegyelem néjjm r r T i  r A e T T v
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Böjti olvasrnSnyökTlV.
Márc. 24. Róm. 9 . i—n. Milyen a kilá

tás Golgotha hegyéről a Sinaira? Ez az 
igazi zsidó-kérdés foglalkoztatja e héten 
jövő fejezeteinket. Nem kedvez-e Pál evan
géliumával nagyon a pogányoknak lekicsi
nyelvén Izrael nagyságát? Nem. Ő tudja, 
milyen felséges kincsei vannak az Izrael
nek. De nem mind izraeliták azok, akik 
vér szerint azok. Példák beszélik, hogy 
nem a test és cselekedet szerinti izraeliták
nak, hanem az Ígéret alapján élő s Vele 
kegyelmi viszonyban álló lelki izraelitáknak 
adta Isten e név drága dicsőségét.

Márc. 25. Róm. 9 . is—33. Hogy közte 
és a pogány között nagy különbség van, 
annyira érezte az izraelita, hogy a zsidó 
és zsidó közötti különbség egészen elho
mályosult előtte. Az pedig, hogy bizonyos 
pogányok egy helyre jutnak bizonyos iz
raelitákkal s bizonyos zsidók a nem-nép
nek mondott pogánnyal, hallatlan volt gon
dolatnak is. Ténynek persze sem Hoseás, 
sem Ezsaiás számára nem volt hallatlan. 
Világossá mindamellett csak a Golgotha 
hegyéről válik minden, midőn kitűnik, hogy 
Isten félelmetes-csodás kiválasztó munkát 
végez zsidón és pogányon egyaránt, asze
rint, amint elfogadod a kegyelem szikláját, 
vagy végkép megütközöl rajta.

Márc 26. Róni. 1 0 .1—11. Olyan kérdés
ben, mint a zsidókérdés, állandóan fennáll 
az elfogultság veszélye. Pál magát ellen
őrizve újra meg újra megállapítja, hogy 
mennyire szereti Izrael népét. Tudja sok 
buzgóságukat, de a legjobbaknak is van 
egy hiánya. Nem engedik elvezettetni ma
gukat a maguk igaztalansdgának és az 
egyedül Istentől nyerhető igazságnak meg
ismerésére. Pedig már Mózes könyvéből

is kilehel a hit bizonyságtétele s az őszinte 
lelkeknél a törvénynek Krisztusra kénysze
rítő ereje.

Márc. 27. Róm. 1 0 .is—31. Azt a gőgöt 
mintha zsidó meg görög közt különbség 
lenne félre kell tenni az üdv fórumán. Hi
szen nyilvánvaló szent könyveikből is, hogy 
Isten dolgozik a pogányok megtérítésén, 
sőt épen azzal, hogy más népeken ragyog- 
tatja kegyelmét, uj ösztönzéssel igyekszik 
fel ingerelni az engedetlensége miatt szen
vedő Izraelt az Ö kegyelmének teljes el
fogadására. — Vájjon „ragyog-e így szent 
ingerlő módon ma az. 0  kegyelme ?

Márc. 28. Róm. 1 1 .1—10. A látszat ugyan 
ma az, hogy Isten teljesen elvetette az é  
első népét, de Izrael történetében volt már 
efajta látszat, mikor azt gondolták, hogy 
mindenki hátat fordított a magát kegyelem
ben közlő Istennek és kitűnt, hogy ezrek 
voltak, a népnek legjava, kik a kegyelem 
szerinti életben rejtőztek el. Bár a legtöbb
jének megsötétült szeme a Krisztusból való 
kegyelem ellen, megvan azért bizonyára 
ma is Izraelnek drága hétezer je.

Márc. 29. Róm. 11.11—21. Mennyi uj 
szeretet sugárzik ki e sorokból a Krisztus 
keresztjében megbotló Izrael felé. De így 
kell annak sugározni, minden szívből, a 
melynek felnyílott a kereszt csodája. Mily 
hatalmas élű szemmel fedezi fel Pál a tör
téntek titkát 1 Óh ne kevélykedj keresztyén- 
ségedben Izrael ellen, mert ha az esetük 
hiddá lett a pogányok számára, hogy a 
nagy szakadék áthidaitassék, s a vadolaj- 
ágak beoltassanak; — mi lesz majd akkor, 
ha Izrael kitöretett ága beoltatik újra — a 
szelíd Olajfába! ?

Márc. 30. Róm. 11.20—36. Mintha uj 
torony merészkednék az eddigi kilátó fölé, 
szinte szédületes a látványosság. Pedig a 
Golgothai kereszt kilátó tornyában vagyunk 
most i s ; ám az erkélynek azon a szélén, 
mely a jövő tájaira nyílik. Izrael meg fog 
térni a szenvedő Messiáshoz. A világtör
ténelem hátralevő részének programmenete 
az, hogy a pogányok teljessége után Izrael 
egésze is megtelepszik az Ö keresztje alatt, 
határtalan dicsőségben tűnvén ki, hogy Ő 
reá nézve vannak mindenek. Tudsz-e imád
kozni hát Izraelért!

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés a valorizációs 
törvényt tárgyalja. Igazságügyi miniszterré 
Pesthy Pál alelnököt nevezte ki a kor
mányzó.

A népszövetségi delegáció több kép
viselőt hallgatott meg. A delegáció tagjai 
teljesen magukévá tették azt az álláspon
tot, hogy Magyarország elsősorban agrár- 
állam s az agrár érdekeltséget nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Egyébként nap
nap után fontos tárgyalások folynak Ma
gyarország pénzügyi regenerálása céljából.

Március idusát ez évben is mindenfelé 
nagy lelk.-sedéssel ünnepelték az egész 
országban.

A görög alkotmányreform a királynak 
önkéntes lemondását s a királyi család 
minden egyes tagjának lemondását a trón
öröklés jogáról tartalmazza.

A belgrádi parlamentben felszólalt 
Siftár Géza a muraszombatiak követe s 
tiltakozott a felekezeti iskoláknak a vend- 
ségben erőszakos államosítása ellen s az 
evangélikus iskolákba kalholikus tanítók 
kihelyezése ellen.
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Az olasz király fogadja Jureniev az 

orosz szovjet római követét.
Olaszország és Románia között is leg

közelebb msgkötik a paktumot.
Franciaországban Poincare csekély 

szótöbbséggel győzött a szenátusban.
Németországban május 4-én választ

ják a birodalmi gyűlés tagjait.
Belgiumban az uj kabinet megalakult. 

Hat katholikusból és öt szabadelvűből áll.
Oroszországban állítólag növekedik a 

bolsevista-ellenes mozgalom, melynek élén 
Trocky állana. Most a demokrácia jelszava 
az, amely a legnagyobb veszedelmet jelenti 
a bolseviki uralomra.

Középamerikában földrengés volt, a- 
mely különösen Rostarikában okozott nagy 
károkat.

M A G Y A R  G A Z D A .

A gyümölcsfák moniiia betegsége 
(gyümölcspenész).

Hazánk gyümölcsöseiben nagy 
pusztításokat okoz egy gombabeteg
ség, melyet a gazdák íőtéaXgyümölcs- 
penész néven ismernek s keletkezésére 
a ködöt okolják. Pedig ennek a beteg
ségnek nem a köd, hanem a moniiia 
gomba az oka. Ez a gomba főleg a 
félig érett vagy érett gyümölcsöt lepi 
meg, melyek ennek következtében 
vagy lehullanak a fáról vagy pedig 
fönnmaradva a fán, ott összezsugo
rodnak és kőkeményekké válnak. A 
gomba eleinte a gyümölcsökön köny- 
nyen felismerhető fehér vagy sárgás- 
fehér bársonyszerü, gyürüalakban el
helyezett gyepet képez. Ellene terme
lőink jóformán semmit sem tesznek 
s tétlenül nézik gyümölcstermésük 
pusztulását. A gombabetegség okozta 
károk némely vidéken óriásiak, mert 
nemcsak a gyümölcsöt támadja meg 
a gomba, hanem magát a fát is. 
Különösen az alma, körte, cseresznye, 
meggy, szilva és kajszibarack fák 
fiatal ágait, virágkocsányait, leveleit 
lepi el ez a gomba, melyek ennek 
folytán elhalnak és a beteg, elhait 
virágkocsányok, levelek, fiatal gyü
mölcsök és az összeaszott gyümölcsök 
(múmiák) jellemzően hossza ideig, 
még gyakran a következő tavaszig a 
fán maradnak s legtöbb esetben pár 
év alatt a fa is elpusztul.

A már leszedett és elrakott gyü
mölcsben is nagy károkat okos ez a 
gombabetegség. A gyümőlcsőskama- 
ráinkat, gyümölcsöspincéinket folyton 
figyelemmel kell kisérnünk Ha vala
melyik almán, körtén gyümöi'cspenészt 
veszünk észre, úgy távolítsuk el rög
tön azt, nehogy a gomba szaporodó 
szervei, a moniiiák a többi gyümöl
csöt megfertőzzék.

HARANOSZÓ.

Tudományos vizsgálatok bebizo
nyították, hogy a moniiia betegség 
főként a növényi részek sérüléseit 
vagy repedéseit lepi el. A conidiumok 
által terjed, amelyeket különböző ro 
varok, szél, eső visznek tovább. Ha 
egy ilyen conidium a megsérült vagy 
felrepedezett felhám közelébe kerül 
s ott elegendő nedvességre talál, 
csiratömlőt hajt, amely behatol a 
gyümölcs vagy az ág belsejébe s ott 
egy gombatelepnek veti meg alapját. 
Újabban a betegség ellen meglehetős 
sikerrel tudunk védekezni.

A M. kir. Növényélet és Kortani 
Állomás útmutatásai szerint a véde
kezést a következőképen hajtjuk vég
re : A betegség által megtámadott 
gyümölcsöt megsemmisítjük, hogy a 
rajtalevő gombatelepeket elpusztítsuk. 
Ha a gyümölcsnek csak egy része 
van megtámadva, úgy a beteg részt 
vágjuk ki. A megmaradt részt tetszés 
szerint gyárilag értékesíthetjük. A 
fákon maradt összeszáradt és meg
keményedett gyümölcsöt már télen 
szedjük le, ássuk el vagy égessük el. 
A betegség által megtámadott és el
halt galyakat, amelyek a csonthéja
soknál nem ritkán mézgafolyást is 
mutatnak, le kell vágni és el kell 
égetni. Arra is kell ügyelnünk, hogy 
a fák koronája ritka legyen, mert 
így elkerülhetjük azt, hogy szélfuvás- 
kor a gyümölcs megsérüljön s a fát 
is bőségesen érheti a gombabeteg
ségek legnagyobb ellensége: a nap
fény. A beteg gályák visszametszésé- 
nél nemcsak a betegség által meg
támadott gályát vágjuk le, hanem az 
egészséges részből is egy darabot, 
nehogy a gomba mkéíiuma is vissza
maradjon. Azonban a műveletek egye 
dül nem gátolják meg a fák fertő
zését, azonban eredményes védekezés 
csak akkor érhető el, ha egyúttal 
gyümölcsfáinkat oly vegyi anyagokkal 
is megpermetezzük, ameyek a gombát 
egyúttal meg is ölik.

A Növénykortani Állomás sok éven 
keresztül kísérleteket végzett külön
féle vegyszerekkel e veszedelmes 
gombabetegségek ellen, különösen 
kénes preparátumokkal, mint pl. mész- 
kénlével, szolbár és kolloiládis kén
vegyületekkel, És eredményeik bizo
nyítják, hogy az ilyen eljárás majdnem 
teljesen biztonságot nyújt a moniiia 
gomba fertőzése ellen Különösen a 
sulfarol nevű készítmények használa 
tánál permetezett fák már az első 
évben jelentékenyen javultak, a má
sodik évben már egészen más termést 
hoztak. Előírása szerint a Sulfarolos 
permetezést a  következőképen kell
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végrehajtani: Először lombhullás után 
permetezzünk 2%-os oldattal, má
sodszor két héttel körülbelül a rügy- I 
fakadás előtt. S a nyári permetezs ] 
virágzás előtt történjék fél % -os ol
dattal, a második nyári permetezés 
pedig elvirágzás után esedékes. Ha 
az időjárás túl meleg és nedves, vagy 
túl erős fertőzés mutatkozik ajánlatos 
még egyszer-kétszer permetezni szin
tén félszázalékos oldattal. Ha a gyü
mölcsöst állandóan kezelik s a szom
szédos fertőzésektől nem kell tartani, 
úgy elég egy téli s két-három nyári 
permetezés. Egy középmagas fára, 
ha két téli és négy nyári permetezést 
számítunk az egész permetezésre 1/a 
kgr. Sulfarol szükséges, melynek ára 
még 1 kgr. alma árát sem teszi ki. 
Használnak moniiia ellen újabban jó 
eredménnyel kaliforniailé vagy mész- 
kénleves permetezést is.

A Földművelésügyi Minisztérium 
Gyógy és Ipari Növényforgalmi Iroda 
Növényvédelmi osztálya IX , Lónyay- 
utce 7. szám a védekezéshez szük
séges védekező gépeket, eszközöket 
és szereket a hozzáforduló gazdáknak 
és birtokosoknak önköltségi áron 
beszerzi s felvilágosítást nyújt az 
érdeklődőknek díjmentesen mindenféle 
növényvédelmi kérdésben is.

H A RA N G SZÓ .

Böjt 3-dik vasárnapj’án.
Ep. Efez. 5 . /—».

Mint világosságnak fiai, úgy járjatok 
— inti Pál apostol — az efezusbelieket s 
általuk különösen az evangélikus keresztyén 
anyaszentegyház gyermekeit. Senki titeket 
meg ne csaljon üres beszédekkel. Időszerű 
intés napjainkban, amikor fájdalom nagyon 
sok üres beszéd hangzik el nem egy alka
lommal.

L apunk legközelebbi s zá m á 
ban  m egjelenő H a ra n g sző  p á 
ly a d íja ira  m á r  e zú tta l fe lh ív 
ju k  a H aran gszó  o lvasóközön 
ségének figye lm ét.

Az evangélikus sajtó köréből. A győri 
egyház Pálmai Lajos esperes szerkeszté
sében egyelőre negyedévenként megjelenő 
lapot ad ki ingyen az egyháztagok részére 
„Erős Várunk“ címen.

A budai Luther-Szövetség dr. Varsányi 
Mátyás lelkész szerkesztésében „Hegyen 
épített város“ cimen jelentette meg lapját. 
A Tudnivalók rovatában a következőket 
Írja: „A Budai Luther-Szövetség súlyos 
milliókat áldozott, hogy lapunk megjelen
hessen és fog még áldozni, hogy fenn
maradhasson.“ Valóban „Hegyen épített 
város“ az olyen gyülekezet, amely sajtó 
céljaira ekkora áldozatot hozott és hozni 
fog. Sok sikert és kitartást.
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A protestantizm us védelmére alakult
világszövetség első nemzetközi össze
jövetelét március 4 és 5. napjain tartotta 
Haarlenben Dr. Raffay Sándor püspök 
akadályoztatása következtében Kuthy Dezső 
lelkész vett részt az ülésen és hosszabb 
előadásban tájékoztatta a konferenciát a 
magyarországi felekezetközi helyzetről. A 
különböző nemzeti egyházak kiküldötteinek 
bizalmas tárgyalásait nyilvános ünnepély 
követte a St. Bavo-templomban, amelyen 
mintegy 6000 ember vett részt. Ezen az 
impozáns ünnepélyen minden nemzet fia 
a saját nyelvén tartott beszédet, amelyet 
Wynhaarden elnök, amsterdami lelkész 
tolmácsolt.

Ajka. Óvády Ilonka ajkai urleány a 
Harangszó részére kisorsolt saját készit- 
ményü kézi munkájából 58 500 K áldozatot 
hozott a Harangszóra. Az ajkai gyülekezet 
febr. 17-én tartott vallásos offertóriumábói 
9631 K-t küldött be a Harangszó fenntar
tására.

Sok, hálás köszönet.
A ném etországi segélyakció céljaira 

Hanzsér Lajos Alsóságról 10 ezer koronát 
küldött be, mely összeget rendeltetési he
lyére juttattuk.

Böjti estek a bpesti fasori evang. tem
plomban. A Fasori Evangélikus Szövetség 
és a Fasori Evangélikus Nőegylet rendezé- 
sébee 1924 évi március és április hóna
pokban A kereszt tövében címmel böjti 
előadás-sorozatot tartanak. Március 12-én 
szerdán előadó Szüts Gábor budai lelkész. 
Március 19-en szerdán előadó dr. Szlávik 
Mátyás theol. akad. tanár. Március 26-án 
szerdán előadó Lamnek Vilmos vallástanár. 
Április 2 án szerdán előadó dr. Kirctiknopí 
Gusztáv lelkész. Április 9-en szerdán elő
adó dr. Raffay Sándor püspök. II. Április
14-én. Lehetséges e az elet krisztianizá- 
lása ? Előadó: Gaudi László vallástanár. 
Április 15-en. Az erkölcs örökkévalósága. 
Előadó Kemény Lajos lelkész. Április 16- 
án. Melyik a jövő vallása? Előadó: Gaudi 
László vallástanár Április 17-én. örök re
formáció. Előadó: Kémény Lajos lelkész. 
Április 18-án Vágyik-e a mai kor meg
váltásra? E löadi: Gaudí László vallás
tanár. Április 19-én. Örökkévaló hit. Elő
adó : Kemény Lajos lelkész.

A pápai evangélikus leányegylet a 
hit nagyasszonyának Papp-Váry Elememé
nek emlőkére március 9 en estélyt rendezett 
a következő műsorral: 1. Prolog. Mondta: 
Kaiser Erzsi. 2. Élőképek. Alakítottak: 
Hodik Imréné, Irányi Piroska, Illés Edit, 
Kunszt Margit, Koncz Mária, Köttbaum 
Lenke, Kovács Emma és Ilonka, Király 
Gizella, Kaiser Erzsi, Nagy Nelly, Hegedűs 
Lajos, Kovács Ivan, Pacsay Gyula, Szabó 
Kálmán, Tóth József. Az élőképek két rész
ből állottak. Az 1.-ben a rombadőlt haza 
feletti bánat, a 11.-ban a feltámadás hite 
jutott kifejezésre. A gyönyörű képek, ki
domborítva a nagyasszony hitét, felejthe
tetlen marad. 3. Hiszek eg y ... Szavalta: 
Boda József. 4. A Nagyasszony... Felolva
sást tartott: Dienes Sándor. Avatott tollal, 
szép magyaros stílusban, lelkes méltatás
ban, dacos magyar és lutheránus érzéssel 
mutatta be Dienes S. a nagyasszonyt. Szép 
előadásáért — a sok taps és elismerés 
jutott reszül a jeles .iróembernek. 5. Hiszek 
egy Istenben. . . Énekelte a Leányegylet 
vegyeskara. 6. Mint Jákob ... Szavalta: 
Tatay Elus. 7. Himnusz. Mindegyik sze
replő átérezte az estélyen a nagyasszony 
szellemének közelségét s mély átérzéssel, 
a lélek inspirációjával mutattak egy kis

mozaikdarabot a hit nagyasszonyának a 
hitéből; mely kell, hogy ezt a magyar 
nemzetet megőrizze és megtartsa egy jobb 
jövendő felvirradásáig. 300.000 K tiszta jöve
delmet Papp-Váryné síremlékére fordítjuk.

A budapesti egyetemi Luther-Szövet- 
ség március 1-én jól sikerült tea-délutánt 
rendezőit tagjai közreműködésével. A leg
közelebbi tea délutánt f. hó 22-én este 6 
órai kezdettel itarija a Szövetség helyiségé
ben, (Vili., Üllői u. 24. 1. ein.) amelyen 
érdeklődő testvéreit szívesen látja. — Már
cius 15-iki ünnepély helyett f hó végén 
hangversenyt rendez. A közelebbi időpont
ról annak idején értesítjük érdeklődé hit
rokonainkat.

M agyargencien, Vasvármegye egyik 
legerősebb evangélikus gyülekezetében is 
fellendült a belmissziéi élet. Karácsony 
után az egyházközség új fiatal osztály- 
tanítója: Somogyi János megalakította az 
Evangélikus lijusági Egyesületet, amely a 
lepergett 2 hónap alatt a legszebb sikerrel 
működött. Nagyon szép alakuló ünnepély 
keretében indult el az Egyesület további 
útjára és azóta egy nagyon jól sikerült 
szeretetvendégséget és 2 estélyt rendezett. 
Március 2-ára azonban olyan dologgal 
lepték meg a jó Gencsieket, amelyre ezelőtt 
4 hónappal még nem is számítottak. Tel
jesen új színfalakat, hátteret festettek s a 
mai drága világban merészen, minden 
akadályt legyűrve, praktikus ésszel teljesen 
új színpadon került színre Géczy István 
kedves népszínműve: a „Gyimesi vadvirá
gok “ A derék ifjak és lányok igazi tehet
séggel örömmel ragyogó szemmel játszottak, 
hiszen regi-regi vagyuk teljesült. Magyar- 
gencsen is megvan Thalia helye és színtere 
s a falu knlturaja, csonka hazánk világító 
szellemsugara egy szikrával szaporodott.

A kurtái egyházközség 1924 febr. 12 én 
tartotta évi rendes számadó közgyűlését. 
Az egyházközség 29 éven át ügybuzgó, 
leikes és áldozatkész felügyelője: Töpier 
Károly, volt Károlyhaza pusztai, most aisó- 
szelestei nagybérlő, közegyházi életünknek 
ismert, hitbuzgó munkása, előrehaladott 
korára, a vele járó gyengélkedésre és a 
nagy távolságra való utalással felügyelői 
állasáról lemondott. Az egyházközség át
érezve az oly hosszú éveken át hűséges 
és bölcs egyházvezere elvesztésének súlyát, 
igazán fájó szívvel fogadja lemondását. 
De tőle a gyülekezet nem búcsúzik el 
végképen, hanem amidőn halás köszönettel 
emlékezik meg szeretett felügyelőjének 
érdemeiről, amelyeknek legszebb bizony- 
ságtevöi a gyülekezeti épületek, amelyeknél 
ingyenes tegiaanyag és fuvarok adásával 
mindig elöijart az áldozni akarásban, to
vábbá a közgyűlések, amelyeknek talán 
egyikéről sem maradt távol a hosszú idő 
aiatt, — őt a szeretet és a bizalom náiás 
kötelékeivel továbbra is magahoz fűzni 
óhajtja, amikor őt egyhangú közfelkiáltással 
tiszteletbeli felügyelőjévé választja meg, 
A közgyűlés egyhangú határozattal kimon
dotta a rossz auapotban levő lelkészlakas 
teljes renoválását és megnagyobbítását, 
majd a március 4-iki közgyűlésen ki is 
adta az építkezési munkálatokat: 365 :né- 
termazsa rozs összegben Perendy és Vit- 
tinger ismert jáneshazai építési vállalkozók
nak. A teljesen vagyontalan egyházközség 
ezen építkezési költségeket a hívek egyházi 
adójával fedezi. A súlyos terhek könnyíté
sére eddig Tópler Karoly felügyelő 10.000 
drb. téglái, Ihász Mihály iplkész 20 (nusz) 
métermázsa rozsot, Polgár Mihály kiská- 
mondi tanité 1 (egy) métermázsa rozsét

adományoztak.
A váczí egyház f. hó 3-án a kaszinó

helyiségeiben az iskola javára kitünően 
sikerült tea-estélyt rendezett. A mösort a 
bpesti főisk. hallgatók Luther szövetségének 
hatásos nyitánya kezdette meg. Utána 
lelkiismeretes készültségre valló átérzéssel 
Késmárszky Kálmán orvosjelölt szavalta 
Reviczky Gy. „Pán halála“ című — a ke- 
resztyénség győzelmét a pogányság felett 
tárgyaló hatalmas költeményét. Élvezettel 
és megértéssel hallgatta a közönség Mály 
Béla keresk hallgató hegedöszámát Bene
dek Ernő főisk. hallgató zongorakiséretével. 
Megrázó erővel és hazafias hévvel szavalta 
azután Syposs Simon gyógyszerész hallgató 
„A karthágói harangok“ című melodrámát 
Kasza idus úrleány pompásan hozzásimuló 
zongorakisérete mellett. Szűnni nem akaró 
tapsvihart aratott Szalay Bertuska úrleány 
is magyar dalaival és Rausch Ilonka úr- 
leány: „Fiam lakodalmára“ című derű* 
hangulatot keltő monolog kiválóan sikerült 
előadásával. A szép műior méltó befejezője 
volt Benedek Elek művészi zongorajátéka.

A hangversenyt követő tea-osztás után 
a főisk. Hallgatók zenekara szívességből 
játszott még a közönség gyönyörködteté
sére. Az estély az iskola javára közel két 
milliót jövedelmezett.

A pápai evangélikus gyülekezetben a 
Nő-, a Leány- és Zenepártolóegylet együt
tesen a német nyomor enyhítésére 757.508 
K-t áldoztak. Volt 10, 25, 100 K-s ado
mány is, de iegmegkapóbb volt Hütter 
Lajos volt nagykanizsai, jelenleg Pápán élő 
nyugdíjas lelkésznek telte, aki egy havi 
nyugdiját ajánlotta és adta e célra. — 
Vannak még, kik nem feledték még el azt 
a sok jótéteményt, melyet mint theoiogusok 
élvezlek a német egyetemeken..

Pápán a böjti időszakban, minden csü
törtökön és vasárnap este 6 órai kezdettel 
esti istentiszteletek tartatnak.

Az Egyetemi Luther Szövetség azon 
kérelemmel lordul evangélikus testvéreihez, 
hogy a pusztuló protestáns kultúrát meg
menteni segítsen. E célból arra kéri a ne- 
messzívü adakozókat, hogy az elhanyagolt 
könyvtáruk pótlására adományaikkal járul
janak hozza. A szövetség elfogad könyv 
es pénzbeli adományokat, kérjük a nemes- 
szivű adakozókat, hogy kérelmünket tegyék 
a magukévá, mert ezáltal hazánknak es a 
protestáns kultúrának tesznek megbecsül
hetetlen szolgalatot. Az adományokat szí
veskedjenek a Szövetség helyiségébe (Vili. 
Üllői u. 24. i. em.) Nagy Kálmán szövet
ségi titkár dinére Küldeni.

Felszopor fiókegyházközség a hazának 
feláldozott harangja helyett közadakozás
ból szerzett be egy 80 kg.-osat 32 mm. 
búzáért. Az uj harang felavatása f. hó 9-én 
történt meg egybekapcsolva az elesett hő
sök emlékünnepélyével. A Himnusz elhang
zása után Berecz Gábor nemeskéri lelkész 
mondotta el felavató beszédjét, mit a Ma
gyar Hiszekegy éneklése követett. Horváth 
Bózsike és Varga Mariska alkalmi költe
ményt szavaltak. Fodor Miklós nyug. tanító 
az elesett hősökről emlékezett meg. irre
denta költeményeket szavaltak Barath fly. 
és Kőfalvy Árpád polg. isk. tanulók. Az 
ifjúsági énekaar Nagy Lajos tanító veze
tésével Sarudy: „Sírnak a harangok“ c. 
irredenta daiat énekelte. Nagy Lajos alsze- 
pori tanító, a honfiúi kötelességek teljesíté
sére buzdító beszedet mondott. A gazdag 
tartalmú és lélekemelő ünnepség a Szózat
tal ért véget.
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Vetített képek. Febr. 28-án és márc. 
5 én a pápai evangélikus Nő- és Leány- 
egylet vallásos estét tartott. Közének, ima, 
bibliaolvasás, kétszólamu gyermekkar után 
Jézus élete került vetített képekben elő
adásra. A képekhez magyarázatot Gaál 
József tartott. A megfelelő képek előtt 
szavaltak: Rozsnyai Jenő (A napkeleti böl
csek), Szabó Julia (A Getsemáne), Varjú 
Jolán (Krisztus édesanyja), Gubicza Gizella 
(Kövesd a Jézust). Az egyik est offertóriu- 
mából 80.C00 kor. 20 drb. Luther naptár 
vételére fordíttatott, mely a szórványokban 
levő hívek (cselédemberek) közt ingyen 
osztatott szét.

Budapesten Szuchovszky Gyula, B. I. 
P. E. titkár, evangélikus vallástanár veze
tése alatt álló ifjúság márc. 18-án kultur- 
estélyt rendezett. Niumann, a munkásbarát 
pan címen Gaudy László ev. lelkész tartott 
eliadást.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Sir A. Hamilton angol arisztokrata 
Mohamed hive lett.

Dr. Stalkert James a Skót Egyesült 
Szabad Egyház aberdeeni theo'ógia világ
hírű tanára nyugdíjba megy.

„Hit és Szervezet Világkonferenciá
jának“ amerikai ága most tartott sikeres 
gyűlést Buffalóban.

Svájc. Az állam és iskola egymáshoz 
való viszonya képezte ez évben is a svájci 
tanítóegyesület közgyűlésének tárgyát.

Burgenland. Külön evangélikus szupe- 
rintendencia alakult három egyházmegyé
vel. Szuperintendens Bayer Teofii lett.

Mott János a Kér. Diákok Világszövet- 
tégonpk elnöke áprilisban Budapestre jön.

Missiói film. Livingstone, hires utazó 
és missziónárius életét filmen dolgozzák 
fel. A felvételeket Afrika ösvadonjában ké
szítik.

Pommerániában június 15 én (inneplik 
meg a lakosság keresztyén hitre térésének 
100 éves évfordulóját.

A berlini külmisszió 100 éves évfordu
lója alkalmából dr. Stressemann külügy
miniszter meleghangú levélben üdvözölte 
a missziót.

Passió Szovjet O roszországban. Az
orosz szovjet kormány német művészeket 
hivott meg Pétervárra, Moszkvába s más 
nagyobb orosz városokba, hogy Mattié pas
sióját német nyelven énekeljék. A művészek 
március 6 án elutaztak Oroszországba.

Berlinben, Wittenbergben, Naumburg- 
ban, Soestben a lelkész szemináriumokat 
újból megnyitották.

W ürttenberg egyházi elnökévé D. dr. 
Merz Jánost választották meg D. Traubbal 
és D. dr. Schoell-lel szemben.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

■Ijegyzis. Özv. Gáspár Béláné leányát, 
Irénkét, Sárvárról eljegyezte Jeify Géza 
budapesti bankhivatalnok.

Ú J D O N S Á G O K .

Valorizálják a katholikus alsópapság 
kongruáját. A műit évben ötven százalékra 
valorizáltak a katholikus alsópapság kon
gruáját. A vallásalap jövedelmét most any-

nyira sikerüli emelni, hogy a nyár folyamán 
teljes kongruát juttathatnak a lelkészkedö 
papságnak, tehát 50-ről 100 percentre eme
lik a kongnia valorizálását.

Hetvenöt millió korona egy bika. 
Debrecen város törzsgulyája mindenkor 
szép állatokat nevel s különösei bikái or
szágos hírnévre tettek szert. Legújabban 
egy nagy urodalom kért bikát a várostól, 
mely tanácsülésén elhatározta, hogy az 
egyik bikát három vagon zabért, mai ér
tékben 75 millió koronáért hajlandó oda
adni

Öngyilkos gyerm ekrontó. Radnay N. 
67 éves, nős es családos Eplény-pusztai 
tanító állati aljasságból visszaélt a gondjaira 
bízott gyermeklányok ártatlanságával. Fel
függesztették és büntető eljárást indítottak 
ellene, amitől való félelmében öngyilkos
ságot követett el. A lakása mögött levő er
dőben előbb felkötötte magát egy fára, 
majd kirúgta lábai alól a magával vitt szé
ket és szívenlőite magát.

A szatm ári tanfelügyelő levágatta a 
zsidó iskolásgyerekek pájeszát. A Szat- 
mar melletii Aranyos-Medgyesen a községi 
állami elemi iskolában megjelent Pop Dáriu 
tanfelügyelő. A tanfelügyelő maga mellé 
vette az iskolaszolgát es a zsebéből egy 
hatalmas ollót véve ki, a szolgával a zsidó 
iskolásgycrmekek pájeszát levágatta. Az 
„operációt“ az összes osztályokban a gye
rekek nagy siránkozása közben végre
hajtották.

A román kam arában tiltakoztak a ma
gyar könyvek bevitelének engedélyezése 
ellen.

A pápa és az olasz kormány kibékü
lése küszöbön ali. A pápa megkapja az 
egész Vatikán-halmot, amelyen az olasz 
kormány a bíborosok számára palotát fog 
építtetni, viszont a Szentszék átengedi az 
olasz kormánynak Rómában levő összes 
birtokait. Ezzel a papa megszűnik magát 
vatikáni fogolynak tekinteni.

Ha amerikában élő rokonainak, hoz
zátartozóinak címet ezideig nem tudja, 
küldje be a keresendő személyi adatait 
Miskolczy Márkhoz Budapest, Hl., Szép
völgy u. 52/c. Valaszbélyeg elíenében díj
talan felvilágositas. 1-2

Ilerczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, az 
Üj Idők-nek 12. számában folytatódnak Krdős Reneó 
és A. M. Wiiiiamsou érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Krúdy Gyula és Pásztor József elbeszélé
seit, Herczeg Ferenc cikkét. Surányi Miklós tanul
mányát, Környey Zoltán és Szathmáry István verseit, 
számos művészi és időszerű képet es a lap rendkí
vül nópazerü rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ara negyedévre 
50.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. kér., Andrássy- 
ut 10.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZIP0TT GÉZA 
ftiieftugotthÁirá., Yasváruiegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMLETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Kötelestanonc
teljes ellátás és ruházat biztosítása mellett 
felvétetik. — Feltétel: 14 év betöltése, 
ügyesség, megbízhatóság. Árva fiuk előny
ben. — Cím: Somogyi Gyula kötelesmes
ter Pápa, Jókai ulca 40. sz. 1—2

Leány csel
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 12 000 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthardon.

Egyéves kis leányom mellé keresek egy 
jobb családbói való intelligens leányt, aki 
egyúttal könnyebb házi munkákat is el
végezne. — Cím a kiadóban. 3—3

Egy mindenes leányt keresek, ki a fő
zésben és takarításban is némi jártasság
gal bir Havi fizetés gyanánt biztosítok 25 
kg. búzát, ill. annak napi árát. Jelentkezni 
lehet N é m e t h  P á l  t. b. esperes Vése, 
u. p. Böhönye (Somogy m.). 2—3

Keresek egy 4 éves kis lány s egy 5 
éves kis fiú mellé egy jobb házból való 
leányt, kit családtagnak tekintenénk. Fize
tés megegyezés szerint. Mielőbbi ajánlato
kat k é r : P a t z e 11 Oszkárné h. őrnagy 
neje Kaposvár, Tisza 1. u. 10. 2—2

Egy 26 éves kertész állást keres vala
mely uradalomban. Állami telepeken tanúit 
s  már uradalomban önállóan működött, a 
kertészet összes ágaioan, dísz-, konyha- 
és gyümölcskeriészeiben és a méhészetben 
is teljes jártassággal Dir. C ím : ifj. H ege- 
düs Ferenc Réde, Veszprémmegye. _____

~Eladó]
Városban lévő gazdasági ház 20 ma

gyar hold földdel egy tagban. A föld ára 
31 mm. búza holdanként. Ugyanott másik 
gazdasági ház is eladó. Vele 40 magyar 
nőid príma bérlet átvehető. „Biztos jövő“ 
jelige alatt beküldött leveleket továbbít a 
kiadóhivatal. 2—3

P I A C .

114 takarékkorona =  100 papirkoronával.
Március 17. Zürich: Budapest 0.0083. 

Deviza: Dollar 76.050, Dinár 930, Osztrák 
kor. 1-0650, Szokol2185.-,Lei400—, Frank 
3665, Marka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 22.000, disznóhus 28.000, borjú
hús 28.000, zsír 35.000. — Gabonaárak: 
Búza 317.665, rozs 272.500, árpa 300.000. 
zab 260.000, tengeri 257.500, korpa 182 500.

Myoastost WelMsdh Rét* fülawttsensä kfcnytmycnadájjítuut SxentsaUfeáfctao.
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Alapított*

K A PI  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonoa:
i  Dunántúli Lntlisr-Szöyetsfio.

Orazjígo* l,u1hor-S?.ÖTOt- 
stg hivatalé* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklámidők a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatal inak 

Bientgotthirdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Blőfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

is  tanító.
InoJelgnlt minden vasárnap.

M u n k á lk o d ja to k  ne az eledelért, m e ly  elvesz, 
han em  az eledelért, a m e ly  m eg m a ra d  az Örök életre.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
tZENTOOTTHÁRD. 

Vas vár megye.
4 „HAHAN6SZ0“ 

elólUetéat ára: a második 
negredivre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese, 
bather-gzdvetégl tagoknak 

10“/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve alőflae- 
tésl ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 1000 kar.

A .Harangssó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Böjti gondolatok.
Ne böjtöljünk, mint a farizeu

sok: hetenként háromszor; de böj
töljünk, mint Istennek fia i: állan
dóan, — megtagadván magunkat. 
(Márk. 8.34—35.)

*
önvizsgálatra, önmegismerésre 

van szükség. Az önvizsgálat meg
ismerteti emberi természetünk vé
ges voltát, az önmegismerés a vé
geden szeretet és jóság kegyelmé
nek megragadására indítja akara
tunkat; a hit optimizmusa pedig 
megláüatja velünk, hogy a véges 
léten is égi dicsőség sugárzik át.

*
Az ember kötelességei közé tar

tozik az állandó böjtölés, akár bő
ségében van az ennivalónak, akár 
nincs betevő falatja. Ha ugyanis 
megvizsgáljuk önmagunkat, testi
lelki berendezésünket, egyúttal 
azonban emberi rendeltetésünk 
végső céljait is szemügyre vesszük, 
akkor világos lesz előttünk, hogy 
véges természetünkben már adva 
vannak az állandó böjtölésre vo
natkozó kötelességeink.

*
Érzékszerveink működésére leg

kedvezőbbek a mérsékelt erősségű 
ingerek. Az érzékeink ilyetén ter
mészete tehát mértékletességre int 
bennünket. Isten adománya a mi 
testünk s ennek minden érzéke. 
Isten adományát, a lélek e tem
plomát, bármennyire korlátolt is 
az, meg kell becsülnünk. (Róm. 
12 . 1.)

*
Mily sokszor megfeledkezünk 

véges természetünkről s élünk, 
mintha sohse halnánk meg!

*

Isten nem örül a mi nyomorú
ságunknak. Nyomorult állapotaink
nak mi magunk vagyunk az' okai.

*
Szeretném tudni, hogy vájjon 

mely ponton, hol tartunk mi ? A 
sátán-e még a mi társunk ? Avagy 
megismertük-e már, hogy van ment
ség számunkra a Világmegváltó
ban?! S ha megismertük, akkor 
nem szabad sötét pesszimizmussal 
kétségbe esnünk bűneink miatt, 
de őszinte bűnbánattal s a keresz
tyén optimizmus hitével kell meg
ragadnunk nekünk s nemzetünk
nek a végotlcn jóság és szeretet 
felénk sugárzó kegyelmét. Akkor 
nem lesz csupán stereotip szólam 
az ajkunkon a megváltásba, a fel
támadásba vetett hitünk nyilvání
tása, hanem valóságos, élő, diadal
mas hitvallás, midőn szívvel, lélek
kel valljuk s velünk együtt magyar 
nem zetünk: „Hiszek egy Isten
ben, . . . Hiszek Magyarország fel
támadásában !“ Hamar Gyula.

Egyházunk és a munkásság.
Irta: Dr. Szlávik Mátyás.

Egyházunk nemcsak hit, — ha
nem szeretet közösség is egyszers
mind, — olyan közösség, amelynek 
tagjait szeretet fűzi egységbe. Eb
ben benfoglaltatik az együvétarto- 
zás, a vonzódás, a kölcsönös ra
gaszkodás, legfelsőbb fokán a má
sok iránt való jóakarat érzése, 
amely gyakorlatilag a felebarátaink 
testi és lelki jólétéről való gondos
kodásban s az érettök való ön- 
feláldozásban jut kifejezésre. Ha 
ez így van, és ez a jézusi keresz- 
tyénség második főparancsolatja, 
akkor a munkásságnak egyházunk
ban van a helye és nem olyan

körben amelynek a munkás élettel 
annyi kapcsolata sincsen, mint a 
dalos pacsirtának a szántóvető mun
kájával, mert rideg önzése emészti 
az erkölcsöt és mammonimádásá- 
val eltávolít az Istentől.

Hogyan távolodhatott el annyira 
a munkásság az egyháztól, holott 
irodalma, sajtója is hirdeti, hogy 
Jézus a szenvedés és a szeretet 
Istene és hogy a keresztyénség a 
munkás földi életét megnemesítő 
vallásos erkölcsi 'igazságrendszer, 
amelynek minden törvényei a földi 
ember követelményeire és szük
ségleteire vannak szabva? Erre a 
felelet csak az lehet, hogy nem 
gondoztuk eléggé testileg és lelki
leg ezt a munkásságot, nem érez
tünk vele szemben felelősséget, a 
fenálló szolgai és erőhatalmi vi
szonyt jóváhagytuk vagy legalább 
is nem bolygattuk és nem keres
tük a munkásmozgalom és a ke
resztyénség közötti kapcsolatot. 
Erkölcstanunk is inkább az egyéni 
személyes, mintsem a társas kö
zösségi élet krisztianizálásán fára
dozott az irodalomban, a sajtóban 
és az egyházi életben egyaránt. 
Elfelejtettük, hogy Krisztus és az 
ő első tanítványai is munkásembe
rek voltak, akiknek Isten- és em
berszeretetett hirdető és gyakorló 
evangéliumában az igazi demokra
tikus élet- és világfelfogás alap
igazságai rejlenek.

A társas közösségi élet szociáli- 
zálásában és krisztianizálásában 
még igen nagy feladat vár egyhá
zunkra a jövőben. A felebaráti sze
retet parancsából kifolyólag keresz
tyén szolidáris érzülettel és jóakaró 
támogatással ismernünk kell a 
munkásság testi és lelki bajait, de 
enyhítenünk kell annak féktelen 
túlzásait. A jézusi megelégedés ér
zületével hangoztatnunk kell, hogy

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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nem „csak kenyérrel“ él az ember, 
hanem igével is, s hogy szüntelen 
kell dolgoznia az egészséges em
bernek, mint Isten munkatársának. 
Egyházunknak nagyobb áldozat- 
készséget és energiát kell kifejtenie 
a társas községi viszony ok átala
kításában s a szociális üajok és 
szenvedések enyhítésében. Nem a 
lélek- és életnélküli mechánikus 
munka folyoságára, hanem a hegyi 
beszédre és Jézus hasonlataira kell 
utalnunk a mi munkásainkat és 
azok kény éradóit, ami mindenesetre 
mindkét részről nagy önfeláldozás
sal és önmegtagadással jár. A ke
resztyén emberiség benső üdvtör
ténete azt igazolja, hogy azok az 
igazi megváltók és üdvözítők, akik 
fájdalommal szülik az élet nagy 
igazságait. Azok a „gyümölcsök“, 
amelyekről „megismerjék“ őket, a 
lélek békéje és öröme, a személyi
ség erkölcsi értékének tudata s az 
Istennel, mint a világakarattal való 
egység legyenek. Az emberek egy
máshoz való viszonyából ki kell 
küszöbölnünk a hatalmaskodás vá
gyát és belé kell oltanunk a szol
gáló, sőt az önfeláldozó szeretet 
előkelő jézusi ösztönét.

Erre pedig legalkalmasabb a 
keresztyénség, mint az istenfiuság, 
tehát az Isten- és emberszeretet val
lása, és pedig itt is az aktiv és 
agilis protestantizmus. Csak a val
lás neveli istenfiává és igazi test
vérré az embert. Jézus és Pál apos
tol, de Luther, Kálvin, Húsz és 
Cromwell is igazolja, hogy a ke

resztyén ember lényegéhez — és 
azt szívlelje meg a munkásság — 
az önfeláldozó szeretetben gazdag 
szabadság és nem a szolgalelküség 
tartozik. És szívelje meg a mun
kásság, hogy a keresztyénség nem 

. szükképen antikapitalista és anti- 
militarista, bár sok bajt és nyo
morúságot okozott az emberiség
nek a tőke és a katonaság uralma 
egyaránt. A keresztyénségnek, mint 
a béke vallásának birodalma a lel
ketlen mammoneken és rokonér
zése a szegényekkel és elnyomó
tokkal még nem teszi feleslegessé 
a tőkét és a katonaságot, mert re- 
lativot visz abban s legjobb bizto
sítékát látja az egyéni és az állami 
élet- és vagyonbiztonságnak, és 
hatalmas óvószerét az elszegénye
dés és a kulturális hanyatlás ébre
désének. Csak ethikai tartalommal 
kell mindkettőt megtöltenünk. A 
gazdasági és pénzügyi világot is a 
krisztusi szeretet lelke hassa át 
minden vonatkozásaiban.

'Vissza kell hódítanunk a mun
kásságot egyházunk, mint szeretet- 
közösség mellőzött és elhanyagolt 
szentélyeibe. Ez egyházunk egyik 
legfőbb beimissziói és evangelizáló 
jövendő életfeladata. Éhez azonban 
igen sok türelem, bölcsesség és 
józan fegyelem szükséges._______

„ Élni a Krisztusnak, ez a komoly keresz
tyén ember óhaja. Azonban a Krisztusnak 
élni csak úgy lehet, ha előbb elhalunk e 
világnak. Ezen elhalás nyomán új isteni 
élet támad, melyben a régi ádámi természet 
e világ minden kívánságával együtt meg 
van feszítve.“

A kereszténység alkonya.
Kayserling Hermát! gróf a világot 

járt filozófus önönmagával viaskodik 
és a nyugati kulíura alkonya divaios 
áramlatának érzésében, ezt az alko- 
nycdást a kereszténység napján is 
látja már. Csak semmi elhamarko- 
dás I Csak semmi kishitűség I Az iz
galmas sietségtől elboruló szem nem 
látja, hogy a nap elé felhő vonult 
és a felhő, amint jött, el is húzódik; 
nem alkony az, csak látni nem tu
dás. Uj vallás utáni vágyódása apos
toli utakra hajtja. Eljutott a buddhis
ták közé is. És a mély filozófiáju budd
hizmus teológusai között is tartott 
előadást a kereszténység alkonyáról. 
Kétségkívül ragyogó előadása van. 
Azzal kezdte, hogy ismertette a ke
reszténység tanításait, történetét, szen
vedéseit, diadalát Nagy figyelemmel 
hallgatták. Ámulattal, lelkesedéssel. 
Aztán áttért az alkonyra.: a keresz
ténység kiélte megát. —  Itthon ma 
már rámutatunk erre az utszéli jel
sióra. Ott a figyelem fokozódott. — 
Aztán folytatta : és most, amint meg
ismerkedtem az önök vallásával, az 
örök megértéssel maga elé mosolygó 
istenség vallásával, Buddha hitével, 
ügy érzem, hogy effelé a vallás felé 
tekint vágyódással a fáradt nyugoti 
szem. — Hát ki ne örülne annak, 
ha ilyen hódolattal van a vallása 
iránt a messze idegenből jött előkelő 
apostol Buddha papjai mind megér
téssel bólogattak és csendes szemmel 
fordultak a legidősebb felé, aki vá 
laszolni fog a fáradt kereszténynek

M a g y a r  v i r t u s .
Irta: Ferenczy Qéza.

Anya és íia beszélget.
— Mi az ördögöt akarsz fiam, evvel az 

öldöklő katonaszerszámmal ?
— Hát semmit se.
— Talán nem ölöget vagdalkoztál ked

vedre ilyesmivel huszárkorodban, mikor 
muszkákat döföltél, csapoltál meg vele! 
De hát honnan az ördögből cipelted ide 
ezt a kardot?

— Hát csak úgy hoztam.
— Az ördög vinné el a bolond eszedet. 

Majd utóbb még a csöndérekkel gyűlik meg 
az ember baja, ha megtudják, hogy ilyesmit 
tartogatunk a háznál. De szólj már, az 
Isten mozdítsa meg a nyelvedet, mit akarsz 
vele? Talán bajszos létedre háborúsdit 
akarsz játszani a hátulgombolós nadrágu 
gyerekekkel ? Mit akarsz ezzel az otromba 
nagy karddal?

— Hát csak úgy szeretem markolászni. 
Hát már régóta nem volt ilyenféle a ke
zemben.

Valami nagyon cifrát akarhatott erre 
mondani Mári néni; nekikészültében fölső

ajkát hirtelenében annyira fölrántotta, hogy 
még az orra is meghőkölt bele; a homlo
kán meg keresztül-át izgő-mozgó ráncok 
szabdalták egymást, — de ijedtében nyel
vére fagyott a mondókája, mert János fia, 
aki szemét lesütve úgy látszik már meg is 
feledkezett róla, hogy ketten vannak a 
szobában, hamarjában kikapta hüvelyéből 
a kardot. Csak akkor vetette föl meztelen 
kardjára ragadt szemét, mikor félreugró 
anyja sikolyát hallotta:

— Megőrült...
János majdnem kiejtette kezéből azt az 

átkos kardot. Csak most tért igazán ma
gához mélázásából. Ennyire megrémisztetté 
ő akaratlanul szegény édesanyját! Ez a 
gyöngeszívü fehérnépség.

Mikor a lihegő Mári néni megkönnyeb
bülten vette észre, hogy szegény János fia 
talán nálánál is jobban megrémült őmiatta 
(tehát mégis eszén van), visszanyerte har
cias természetét. Ösztövér öreg teste ki- 
egyenesült, de mégse szóit semmit. „Nem 
érdemes evvel a gyermekkel zsörtölődni, 
mikor ilyen bolondforma kedvében van. 
Lepörög róla a szó, mint a lúd tolláról a 
viz“ — csitította magát. S már húzódott is 
kifelé. De azt mégse tudta megállni, hogy 
az ajtónyilásból fejcsóválva vissza ne bök
jön valamit:

— Ej, te János fiam, ostoba gyerekem 1
János magára maradt. Fölvette az asz

talról a széles kardot, marokra fogta, 
megszorította amúgy magyarosan, meg
remegtette és cs?k vizsgálgatta. Végigsimi- 
totta két ujjával, — „De jó penge!“ — 
megpöngette bal hüvelyke körmivel, — „De 
jó acélhangja van!“ — majd nekihuzalko- 
dott és suhintott vele egyet oldalra. — „De 
jó esetje van!“

Avval lezökkent az ágy szélére, lába 
közé állítva fegyverét s föltekintett. Egy 
mélyet lélekzett, mint a borozgató, kinek 
különösképen jól esik az első néhány korty 
s pihen közben, hogy kifújja magát. Körül- 
jártatta szemét a szoba falán, a régi, füstös, 
talán ükapjától rajuk maradt képeken. Mind 
egy-egy hősünket vagy csatajeleneteket 
ábrázolt. Volt ott pár újrámás i s : az aradi 
tizenhárom, 11. Rákóczi Ferenc, meg a 
szigetvári Zrínyi utolsó kirohanása. Ezen 
állapodott meg a tekintete. Föl is állt, 
hogy közelebbről lássa. Csak úgy szíta a 
szemét ez a kép. Egészen úgy beszélt, 
ahogy ő látott. Tűzben, füstben a belső 
várba szorult kis maradéknép. Férfi és nő 
vegyest. A tárt kapunak özönlő törökre 
egy ágyú (árva-maga) és mellette Zrínyi 
szoborszilárd alakja mered. Díszben a ve
zér. Fejében kócsagtollas kalap. Kezében
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mindnyájuk egyetértésével.
— Látod te nagy pap, — S 2 Ó l t  az 

öreg — te nagyon megokosítottál 
most bennünket. Mindig éreztük mi 
azt — magunk közt nagy, titkos vi
tákba merülvén a mi Istenünk felett,
—  hogy nem elégít ki bennünket ez 
a mi Buddhista hitünk. Kerestünk 
valami mást, ami különb, mint a mi 
szemlélődő istenimádásunk. És most, 
hogy megismerkedtünk a te ragyogó 
beszédedből az élő, a cselekvő Jézus 
hitével, érezzük, hogy ez az, ami után 
mi vágyódunk: a cselekvő szeretet 
vallása, a kereszténységé De mi meg
értettünk mást is, hiszen láthattad a 
mi fejünknek mozgatásából. Te ak
kor, amikor megfáradtál, elfordulsz 
a te Jézusodtól és megfeledkeztél 
arról, amire a megfáradtakat tanítja
—  amint te mondtad — jöjjetek hoz
zám, akik megfáradtatok. Elfordulsz 
tőle, amikor a legtöbb szükséged lenne 
rá és nyughatatlan szellemmel haj
szolsz valamit, amiről magad sem  
tudod, hogy mi. Eredj C3ak vissza a 
te Istenedhez és ti mindannyian, kik 
úgy érzitek, hogy ráuntatok, nyissá
tok csak meg a ti saját magatok ál
tal agyonhajszolt lelketeket az ő hí
vására : jöjjetek hozzám, akik meg 
fáradtatok és megtöröttettek! Vissza
megyünk mi is a Mienkhez. Nagyon 
köszönjük neked, hogy raegvilágosí- 
tottál bennünket: nem tanácsos az 
embernek az ő Istenére raunni és 
unalomból más isteneket hajszolni. 
Béke veled!________________ — h. —s.

„Szenvedés nélkül olyan az élet, mint 
a virág illat nélkül! Ha Istened sújt s 
bánattal keres fel, ha terveidet keresztezi 
és segélykiáltásodat azt hiszed nem hallja: 
áldás lehet számodra. Tudod-e, hogy Ö 
azt szereti legjobban, akinek a legnehezebb 
terhet adja ?

Azért ne csüggedj el, bízzál ö benne s 
meglásd, ha meghajolsz előtte, áldás fakad  
belőle s életed olyan lesz, mint a tiszta 
kristályvize, melyből életet, egészséget merit 
mindaz, aki vele érintkezésbe ju t.“ ,

könnyű kard. Köröskörül tűz és füst. A 
maroknyi nép! Rohan! Férfi és nö vegyest!

— E j! Majd 1 . . .
Többet nem szólt. Egész teste félelme

tesen megvonaglott, minden izma össze- 
rándult, mint hogyha villanyos áram ütötte 
volna. A kard reszketett markában. Arca 
ijesztően eltorzult. Szeme még mindig 
Zrínyi alakját szúrta. Szája tágra nyilt, 
hogy szabad-utja legyen lélekzetviharának. 
Nekilendült és egy hatalmasat vágott. Meg
rendült bele az egész szoba. Az acél 
csöngve-bongva, két darabban hullott visz- 
sza. Utána a padlás-gerendából pár szál 
forgács.

Sírásra finforodott arca. Fölvette a két 
acéldarabot. Összeillesztette. Fölpillantott 
Zrínyi kardjára. Aztán lesütötte szemét 
törött magáéra. Egy kövér könnycseppet 
pottyantott rá ja .___ ____

A rózsák lehullnak. . .
A rózsák lehullnak ha elvirulnak,
Porba hullsz te Is, ha Időd lejár;
Úgy élj, hogy vissza tekinthess múltadra, 
Ha fejed fölött elsuhan a nyár!

Tanuld meg, hogy csak ajándék az élted, 
Időd drága!... Ne légy hát soha rest;
A lármás világ vegyes tárházában,
Mindig a szépet s nemeset keresd !

Örülj, ha egy-egy könnyet letörülhetsz 
Az árvák, a szenvedők arcáról;
Őrülj, ha egy-egy tévelygőt kimenthetsz 
A bűnök tátongó mocsarából!

Vigyázz, a látszatok meg ne tévesszenek! 
Ne fuss ócska hamisgyöngyök után!
Az élet nagy tengernyi mélységéből 
Az igazgyöngyöt emeld fe l csupán!

És ha látod nagy léha embereknek 
A fájdalomtól félre vert szívét;
Gyógyító balzsamként öntsed lelkűkre 
A benned élő Jézusnak hitéi!

— Bátran lehullhatsz rózsákkal a porba, 
Ha így éltél, ne fé lj! ... Nem maradsz alant! ... 
Ha megtörik majd szemed szelíd fénye,
Ha sírba tesznek, . . . ha beföd a h a n ti . . .

GYÖRIK GYÖRGY.

Á győri evang. egyházmegye fel
ügyelőjének és a bágyogi plébános

nak sajtópöre,
Egy fővárosi lapból közöljük az 

alanti hiradást:
»Még 1923 nyarára megy vissza 

annak a sajtópernek az indító oka, 
amelyben a napokban hozott ítéletet 
a győri királyi törvényszék. A sajtóper 
egyik vádlottja dr. Fischer Gyula a 
győri evangélikus egyházmegye fel
ügyelője, a másik pedig Nagy Gyula 
bágyogi katolikus plébános. A becsti- 
Ietsértesi per előzményei a követ
kezők :

A múlt év június 4 én közgyűlést 
tartott a győri evangélikus egyház
megye, amelyen dr. Fischer Gyulát 
választották meg az egyházmegye 
felügyelőjévé. A gyűlés után két nap
pal Fischer Gyula egy olyanféle 
kijelentést tett, hogy a katolikus alsó- 
papság durván izgat a protestáns 
felekezetek ellen, míg a hercegprímás 
és a püspökök részéről szép kijelen
tések hangzanak el.

Erre a kijelentésre Nagy Gyula 
plébános 21 cikkből álló cikksorozatot 
tett közzé a Dunántúli Hírlapban. 
A cikkekben Összehasonlítást tesz a 
protestantizmus és a katolicizmus 
között. Cikkeit különböző statisztikai 
adatokkal támogatta, amelyekre az 
utolsó cikk megjelenése után felelt
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dr. Fischer Gyula. Feletetében a kö
vetkezőket mondja:

»Eddig nem cáfoltam, mert meg 
akartam várni a cikksorozat végét, 
hogy ország-világ lássa, mennyire 
megy a fanatizmus, a vallástürelmet- 
lenség és a felekezeti béke megbon
tására irányuló szándék « Erre Nagy 
Gyula a következőket mondotta: 
»Fischer Gyula lecsúszott a jog út
járól.« Eme kijelentések alapján dr. 
Fischer Gyula becsületsértés miatt 
megindította a bűnvádi eljárást Nagy 
ellen, aki viszontvádat emelt dr. Fi
scher Gyula nyilatkozata miatt.

A napokban volt ennek az ügynek 
a főtárgyalása a győri királyi törvény
széken. A bíróság elnöke dr. Schlott 
Vilmos ki akarta békíteni a feleket 
és hivatkozott Krisztus azon mondá
sára, hogy szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat és aki megdob téged 
kővel, dobd vissza kenyérrel.

Hiába volt azonban minden békí
tési kísérlet, a felek mereven elzár
kóztak minden közvetítéstől A tár
gyalás megnyitása után Fischer Gyula 
elmondotta, hogy ők egyszer már 
békülni akartak, azonban Nagy oly 
módon »békült«, hogy egy levelet irt 
neki, amelyben hosszas lekicsinylő 
fejtegetés után sajnálkozásának ad 
kifejezést.

Nagy Gyula előadja, hogy cikk
sorozatát és nyilatkozatát vallása 
iránti lelkesültségből irta és hogy 
sohasem volt az az állandó érzése, 
amit nyilatkozatában mondott.

Igen sajnálja, hogy Fischer Gyulát 
erre a helyre juttatta és fáj neki, 
hogy két férfin saját egyházuk miatti 
lelkesedésből került szembe egymás
sal, majd a vádlottak padjára. A tá
madás — mondja Nagy Gyula — az 
evangélikus egyházmegye közgyűlé
séről indult el. Az ő cikkei csak 
elméleti fejtegetések, .hogy melyik 
vallás értéke nagyobb. Öt érte először 
a támadás, mert a katolikus alsó
papságot vádolták fanatizmussal, bé
kebontással, izgatással és hazaelle- 
nességgel. Azt mondották, hogy hamis 
adatokkal dolgozik.

Amikor ez a beszéd nyilvánosságra . 
jutott, a győri káptalan tagjai tanács
kozásra gyűltek össze. Ha ezt a 
kijelentést nem az evangélikus egy
házmegye magas funkcionáriusa tette 
volna, abban az esetben néni is 
méltatta volna feleletre. Az inkriminált 
kifejezéseket jogos felháborodásában 
használta, cikksorozatát idealizmusból 
és vallása iránti lelkesédésból irta.

Fischer Gyula nézete szerint az ő 
nyilatkozatában nincsen becsületsér
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tés, az az állítása, hogy Nagy Gyula 
fanatikus, csak azt jelenti, hogy túl
teng benne a vallási meggyőződés. 
A vallási türelmetlenség saját vallá
sának túlértékelését jelenti bárki ré
széről. ó  jogos felháborodásában 
irta az ellene felhozottakat, mert 
vallását lealacsonyították és lekicsi
nyelték. így például az egyik cikk 
azt tartalmazza, hogy a protestánsok 
ünnepeiken a szónoklatokban és az 
iskolai órákon is támadják a katoli 
kusokat és az ifjúságot a katoliciz
mus ellen nevelik.

Azt írja továbbá a cikk, hogy a 
protestánsok hitéletének érzelmi tar
talma a katolikusok elleni irigység, 
gyűlölet és egymásnak állásba segí
tése a katolikusok rovására. A mi
niszteri tárcák és katonai vezető 
állásokba prepotensül nyomulnak elő 
és atyafiságuk révén egymást zsíros 
állásokba segítik. A protestantizmus 
századok óta pusztítja az országot, 
önmagát és a szép magyar fajt. Ennél 
súlyosabb vádat emelni már nem is 
lehet, ez egyenlő a hazaárulás vád
jával.

Ezután az ügyvédek mondották el 
perbeszédüket, majd az ügyész a 
vádbeszédet. A beszédek elhangzása 
után a bíróság mind a két vádlottat 
bűnösnek mondotta ki becsületsértés 
vétségében és ezért Nagy Gyulát
600.000, dr. Fischer Gyulát pedig
300.000 korona pénzbüntetésre és az 
ítéletnek a Dunántúli Hírlapban való 
közzétételére ítélte.

Az ítéletben Nagy Gyula megnyu
godott, dr. Fischer fellebbezett, sőt az 
Ítéletnek azt a részét is megfellebbezte, 
amelyben redvonatkozóan a Btk. 92. 
szakaszát, amely tudvalévőén az eny
hítő paragrafus, alkalmazzák. Kijelen
tette, hogy ó nem bűnös és így nem 
kér enyhítő vagy kedvező intézkedé
seket.*

„Ha a kis csibék veszélyben vannak, nem 
gondolkoznak sokáig, hanem egy-kettőre a 
kotló-szárnyai alá menekülnek, hol bizton
ságban érzik magukat. — Ki valóságban 
azt mondhatja: Bizalmam és mentsváram 
az Úr, az én Istenem, kibe reményemet 
vetem, az „tudja, hogy minden bajban, ve
szélyben Őhozzá fordulhat és hogy ott min
dig segítséget s megnyugvást talál.

Szegény csibék, akik nem bújhatnak a 
kotló védő szárnyai alá, még szegényebb 
ember, kiknek nincsen élő hitök és bizalmuk 
Istenben. “

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L Á S Z  I S TVÁN
szíjgyártó mester B E L É D .

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

I r ta : Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár.
Az értekezleteken tartott előadások 

fényesen emelkedtek ki dr. Ihmels 
püspök, dr. Jörgensen kopenhágai 
theologiai tanár és az északamerikai 
egyesült lutheránus egyház élén álló 
dr. Knubel elnök előadásai, melyek 
más és más vonatkozásban az egész 
evangélikus keresztyénség tömörülé
sének belső, elvi föltételeit fejtegették. 
Mindegyik előadásra beható megbe
szélés következett. Az előadások és 
megbeszélések nagyobbára német 
nyelven folytak. Az angolnyelvű fel
szólalásokat német nyelven tolmácsol
ták. A helyi, nemzeti és egyéni jelleg 
minden különbözősége mellett is fé
nyesen tűnt ki az előadások és fel
szólalások összességéből az egész 
világon élő evangélikus keresztyén
ség belső egysége. Míg egyéb vallá
sos világkonferenciák, melyek mosta
nában úgyszólván napirenden vannak, 
keresni kénytelenek valami közös elvi 
alapot a megegyezés számára, addig 
az evangélikusok eisenachi világkon
ferenciáján csak kifejezésre kellett 
jutnia annak, ami szívekben volt, és 
legott kitűnt a hitnek és a hitvallás
nak az a mélységes, benső közös
sége, mely az egész világ evangéli
kusait egy nagy, eleven egésszé kap
csolja egybe. Közvetlen tapasztalássá 
vált itt az apostoli hitvallásnak az a 
szava: Hiszek egy közönséges ke
resztyén anyaszentegyházat, szentek
nek egyességét. Annak felemelő, bol
dogító tudatara ébredtünk, hogy az 
egész világ evangélikus keresztyén- 
sége megtalálta a szivét. Feltárult 
előttünk az evangélikus hitvallás a 
maga egyetemes, világot átfogó je
lentőségében, de nem mint valami 
vértelen, halvány gondolat, hanem 
mint eleven erő, mely minden ország
ban, minden nép között, mindenütt, 
ahol emberek laknak, akik befogad
ják, sajátszerüen, új meg új alakban 
fejti ki a maga életujító és életépítő 
hatását, nem mint valami holt tan
tétel, vagy mesterséges szóvirág, ha
nem mint élő hatalom, mely nemcsak 
a múlté, hanem amely a maga szá
mára kívánja a jelent és a jövőt. 
Mi evangélikus keresztyének úgy va
gyunk a világban, »mint megholtak, 
noha imé élünk; úgy, mint kik osto
roztatok, de nem öletünk meg; mint 
bánkódók, noha mindenkor örvende- 
zők; mint szegények, noha sokakat 
gazdagítunk; mintha semmink nem

volna, noha mindennel bírunk*. II. 
Kor. 6 .9 —10. Ez volt az eisenachi 
napok nagy élménye.

Egyanez a tapasztalás ujult meg 
a tanácskozásoknak azon másik so
rozatában, melyben főkép az evan
gélikus keresztyénség gyakorlati fel
adatairól volt sző. nevezetesen a kül
ső és belső misszió, az evangelizáció, 
a tengerészeti és kivándorlási misz- 
szió, a szórványügy, a vallásoktatás 
és az egyházi sajtó kérdéseiről és 
szükségleteiről. Mindezek a gyakor
lati kérdések és feladatok is beható 
tárgyalásban részesültek és mindegyik 
munkakörben újra meg újra kifeje
zésre jutott az az óhajtás és követe
lés, hogy az erők tömörítése, az 
evangélikus keresztyén szeretetmun- 
kásság szervezetének kiépítése elodáz
hatatlan feladat. Ennek a feladatnak 
a megoldása végett a konferencia 
igyekezett is megtenni mindent, amit 
első lépésként megtehetett és az evan
gélikus szeretetmunkásság több ága
zata számára központi szervek léte
sítését határozta el. Ezekben a ta
nácskozásokban ismét azt az élénk 
benyomást nyerte az ember, hogy a 
lutheri reformáció alapján álló ke
resztyénség nem, mint ellenségei ál
lítják, pusztán a tiszta tan iránt ér
deklődő, egyébként pedig gyakorlati 
téren meddő keresztyénség, hanem 
olyan egészséges keresztyénség, mely 
Mária Krisztus ajkán csüngő hitének 
mélységes bensőségét, Márta buzgó 
szolgálatra készségével egyesíti s épen 
ezzel is különbnek bizonyul a keresz
tyénség egyéb formáinál, — amint
hogy Luther Márton is nemcsak a 
tiszta hit és a tiszta tan elszánt har
cosa volt, hanem egyúttal az Úr 
szöllejének fáradhatatlan munkása, 
embertársainak a szeretet leikétől át
hatott szolgája és segítője, — és 
amint maga az első evangélikus vi
lágkonferencia is a felsegítő hitrokoni 
szeretet indításainak köszönhette, a 
maga létrejöttét.

A világkonferencia befejező tár
gyalásainak két kimagasló mozzanatja 
volt egyrészt a lutheri reformáció 
elévülhetetlen igazairól való újabb, 
közös, ünnepies vallástétel, másrészt 
egy hattagú állandó választmány ki 
küldése, mely dr. Ihmels püspök el
nöklete mellett arra van hivatva, 
hogy a világkonferencia munkáját 
tovább folytassa, egy az összes evan
gélikus egyházak képviselőit magá
ban egyesítő tágabbkörü választmány 
alakulását, nemkülönben a második 
egyetemes evangélikus nagygyűlést 
előkészítse és esetről esetre műkő-
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désbe lépjen, valahányszor az egész 
egyetemes evangélikus keresztyénség 
érdekében és képviseletében való szó
lásnak vagy cselekvésnek komoly 
szükségessége mutatkozik

Akinek füle vagyon a hallásra és 
szeme a látásra, az már az elmon
dottak alapján is felmérheti az eise- 
nachi konferencia eredményeinek a 
jelentőségét. Ha nem állott is minden 
elhangzott felszólalás egyenlően a 
helyzet magaslatán és ha egyben 
vagy másban talán többet is lehetett 
várni, egészben véve mégis csak Is
ten iránt érzett mélységes hálával 
állapíthatjuk meg azt, hogy az első 
egyetemes evangélikus konferencia 
minden lényeges pontban elérte az 
elébe kitűzött legközelebbi célokat és 
amint szinte szemmelláthatóan rajta 
volt Isten áldása, úgy bizonyára ál
dásos hatása lesz az egész evangé
likus keresztyénség területén. Azt hi
szem, nem esünk túlzásba, amikor 
sokakkal azt mondjuk, hogy az eise- 
nachi evangélikus világkonferencia 
fordulópontot jelez az egész evan- 
gélikusság és általában a protestan
tizmus történetében. (Folytatjuk.)

KO R K É P E K .

Karcolatok a hétről
Nemrégiben Hevesmegye az összes 

törvényhatóságokhoz átirt, hogy kér
jék a törvényhozástól az istenkárom
lásnak vétséggé való minősítését. Az 
átiratot most tárgyalta az egyesített 
Borsod- és Qömör vármegyek köz
gyűlése, amely részben csatlakozott 
az indítványhoz, kimondván, hogy az 
istenkáromlás szigorú megbüntetését 
kéri, ha az közbotrányt okozott. A 
közgyűlés e határozatához hozzáfűzte 
azt az óhaját, hogy örömmel venné 
a vasár- és ünnepnapok kötelező 
megünneplésének elrendelését is és 
azt kívánja, hogy ezeken a napokon 
minden felnőtt az istentiszteleten való 
részvételre köleleztessék.

O L V A S S U K  A BIBLI ÁT!

Böjti olvasmányok. V.
Márc. 31 Róm. 12. í— 8. Lejövünk a ki

látó toronyból, s egy keresztyén gyüleke
zeten vonulunk az apostollal végig. Itt nem 
kell már azt bizonyitani, hogy nem Mózes, 
hanem Jézus — ! De mégis egymásután 
látunk felvillámlani három veszélyt. Elha
nyagoltaik az Istennek való s mindenre 
kiterjedő életátadás; kisért a világ; felütik 
fejüket egyes bölcselkedök minden áron 
különbnek tartván magukat még a szentek

között is másoknál. Ám az anyaszentegy- 
házra villámháritóul sem adatott más, mint 
fundamentumul: a sokféleség ellenére is 
mindenekben ugyanazonegy Krisztus

Április l.Róm 12. o—sí. Harminchárom 
intés, megannyi felszólítás van e jó tucat
nyi versben. Mi az, hogy újra rendeletek 
fogalmaztatnak ? Visszamegyünk a Szinai 
alá ? Óh nem ! A véren váltott gyülekezet 
öntisztulási s megszentelődési folyamata 
e z ; állandó növekedése a Krisztusban, ál
landó örvendezése a megváltatásán, har- 
mincháromszorosan gyönyörködve azon, 
hogy mitől szabadította meg az, Aki meg
győzte a gonoszt a legnagyobb jóval: 6 
drága vérével.

Ápr 2. Róm. 13.1—7. A gyülekezet 
szemben találja magát e világban politikai 
szervezetekkel s problémájává lehetett kü
lönösen a római gyülekezetnek, hogy mi
lyen magatartást kell tanúsítani a császári 
hatalmasságokkal szemben. Ezt a speciális 
kérdést oldozgatja a levél itt kibontakozó 
gondolatvilága rámutatván arra, hogy a ke
resztyén ember sohasem lehet forradalmár, 
mert a felsőbb hatalmasságoknak, ha nem 
is üdvözitésre, de adatolt Istentől bizonyos 
hatalom s Istenhez való hűtlenség nélkül 
adhatjuk meg nékik a tiszteletet és adót 
egyaránt.

Ápr. 3. Róm. 1 3 .»—ío. A felvetett prob
léma megoldását Luther e két mondatban 
olvasta k i : A keresztyén ember hit által 
mindennek szabad ura és senkinek nincsen 
alája vetve; a keresztyén ember szeretet 
által mindenek szolgája és mindenkinek 
alája van vetve. Ez a hitből való szeretet 
teszi lehetővé, hogy betöltsünk minden a 
földi viszonyainkra s világi embertársainkra 
vonatkozó törvényt, anélkül, hogy Istent 
megrabolnánk, s ez kötelez arra is, hogy 
szeretetünk irányításában ne csak a tízpa
rancsolat, de benne legyen a Krisztus hir
detése is.

Ápr. 4. Róm. 1 3 .11—14. Felettünk és 
körülöttünk székelőkkel szemben egyaránt 
könnyen megoldódnak a keresztyénségünk 
problémái, ha mi egyébként rendezett s 
egyre mélyülő viszonyban vagyunk a min
denek felett székelő Úrral: a Jézus Krisz
tussal. Valóban a keresztyénséget élő em
ber mindjobban tapasztalja, hogy a világi 
környezettel szemben való viszony s min
den láncolata a vele kapcsolatos köteles
ségeknek, még jobban odaláncolja őt a 
Jézusban való élethez s Isten ezáltal is 
kényszeríti hivő gyermekét, hogy egészen 
öltözze fel az Úr Jézust.

Ápr. 5. Róm. 1 4 .1—9. Gyülekezetekben, 
hol vegyesen voltak zsidóból és pogányok- 
ból lett keresztyének, jelentkeztek meg evés 
és ünneptartás terén is bizonyos problé
mák. Sok lelki kárt hozhattak magukkal 
az erről való vitatkozások s ebben a feje
zetben igen nagy szeretettel s tapintattal 
mutat rá Pál a kár-háritóra, mely Jézus 
Krisztusban adva van, ha a gyülekezet tag
jai tán külön vélekedések mellett, de igazán 
az Úr uralma alatt s Ő neki élnek.

Ápr. 6. Róm. 1 4 .10—23. Baj, ha valaki
nél a külsőségek elborítják a Jézus Krisz
tushoz való igazi viszonyt, de csak növel
jük a bajt, ha sokat vitatkozunk rajta s 
nem hagyjuk, hogy az Úr Ítéljen végkép a 
nagy számadáskor. Aki túlságosan küzd a 
külsőségek ellen, az maga is külsőségekbe 
fog esni s elsiklik előle a Jézus Krisztus
ból való élet gazdagsága Ma is felkisért- 
hetnek ilyen problémák, de az apostol in
tése ma is elégséges velük szemben. Ke
rülni, amint rajtunk áll a megbotránkozást

minden irányban, s őrködni, hogy semmi 
ki ne vegyen a hitből ismét a cselekedetek 
kudarcokba vivő útjára.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés még mindig a valori

zációs törvényjavaslatnál tart.
A kormányzó a földbirtoknovellát vissza

küldte a nemzetgyűlésnek.
A népszövetségi bizottság befejezte 

munkáját.
Pénzügyminiszternek Korányit emlegetik.
Szerbia. A szkupstinát elnapolták. Pa

stes lemondott volna. A Radics-párt 50 
mandátumot nyújtott be igazolásra.

A román külügyminiszter expozét mon
dott, melyben hangsúlyozta a kormány 
békepolitikáját.

A görög király nem akar lemondani.
A cseh hadsereg 10 évig francia veze

tés alatt all.
Hollandia nem ismeri el a szovjetet.
Az olasz király Fiume annexiójának 

ünnepe alkalmából meglátogatta Fiúmét.
Németországban megkezdődött a vá

lasztási küzdelem. A Hitler-pör tárgyalásán 
kitűnt, hogy a puccs alkalmával Fauihofer 
kardinálist Münchenben nyílt utcán meg
verték.

Francia- és Angolország között újabb 
megbeszélésre kerül a sor.

Az Egyesült Államok elnöke nem 
tartja még időszerűnek a leszerelési érte
kezlet összehívását.

Perzsiában a királypártiak s a köz
társaságpártiak összecsaptak. Több sebe
sülés történt.

A kínai kormány kiutasította a szovjet
követet. A helyzet feszült.

HARANGSZÓ.

Olvasóinkhoz.
A H a ra n g  szó szívós küzdelem

mel állotta mindezideig a drágulás 
folytonos emelkedését. Az elmúlt 
negyedévre megállapított összeg azon
ban ma már oly csekély, hogy szá
mításainkat egyáltalán nem találjuk 
meg többé. A z  á p r i l i l is — m á ju s  
—jú n iu s  h ó n a p o k ra  eső n e 
gyedévre az előfizetés á r á t  a zért
10 .0 0 0  k o ro n á b a n  á l la p í t ju k  
m eg. Ez az összeg sincs arányban 
a drágulással, de mi tovább bízunk 
Isten megsegítő kegyelmében, mely 
mindezideig velünk volt s a Harang
szó olvasóközönségének tántoríthatat
lan ragaszkodásában, szeretetében, 
mely mindent kárpótol.

A beküldött előfizetéseknek könyebb 
és gyorsabb kezelhetése céljából kér
jük  a nagyrabecsült előfizetőket, hogy 
a m o st m e lléke lt utalványt legye
nek szívesek igénybe venni.

Testvéri szeretettel
«

a  , H a ra n g szó 1.
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Böjt 4-dik vasárnapfán,
Ep. Gál. 5 . 21-31.

Szabadok, örökösök vagyunk a Krisz
tus keresztje által. Az Úr Jézus megszaba
dított bennünket a halálnak, az ördögnek 
stb. hatalmától. Örökösök már itt e földön 
Isten országa Ígéreteinek. A szabadságban 
azért, mellyel minket Krisztus megszabadí
tott, álljatok meg.

Személyi hir. Kapi Béla dunáiiiúli 
püspök több hétig tartó betegségéből fel
épült. — Gyurátz Ferenc ny. püspök leg
utóbb egy tanügyi bizottsági ülésen erős 
orrvérzést kapott, mely vérzés másodnap 
is megismétlődött. — Mint részvéttel érte
sülünk, beteg a bányaegyházkerület nyug. 
püspöke, Scholtz Gusztáv is. A jó Istennek 
megtartó kegyelme őrködjék egyházunk 
nagyjainak életén.

Legutóbbi számunkban jelzett pálya
tételeket és pályadíjakat helyszűke miatt a 
jövő számban közöljük.

Lelkészbeiktatás. Balogh Ernőt, volt 
titkárt, március 23-án iktatták hivatalába 
Nagvgeresden.

'Uj titkár. Kapi Béla püspök titkárává 
kinevezte Puskás Jenő segédlelkészt.

A pápai evangélikus nőegylet és férfi
kara március idusának emlékét a következő 
műsoros estély programmjával ünnepelte 
meg 1. Himnusz. Közének. 2. Zongorajáték. 
Négykezes. Játszották: Kunst Manci és Irén.
3. ünnepi beszéd. Mondta: Gaál József.
4. Áldd meg Isten szép hazánkat. Előadta 
a férfiénekkar Nagy Pál karnagy vezetésé
vel. 5. Szabolcska Mihály: Március, Sza
valta : Varjú Ilonka. 6. Hazafias dalok. Elő
adta a férfiénekkar. 7. Szabolcska Mihály .- 
Kettős ünnep. Szavalta: Gubicza Erzsiké.
8. Hiszekegy Istenben. Előadta az evang. 
vegyeskar Szutter Dániel karnagy vezeté
sével. 9. A színdarabban szerepeltek: Stei
ger Lajos, Ferenczi-Gyula, Legény Manci.
10. Szózat. Közének.

Március 23-án a Harangszó támogatá
sára sajtó-estélyt tartott a következő mű
sorral: 1. Közének. 2. Ima és igeolvasás. 
3. A „Harangszó“ szerkesztője előadást 
tartott. 4. Dr. Uzonyi Kálmán két szép 
hegedüszámot mutatott be Hatvani Lajos 
zongora kísérete mellett. 5. Kövesd a Jé
zust. Előadta a gyermekkar Szutter Dániel 
vezetésével. 6. Sajó S .: Bosszú. Szavalta: 
Bauer Béla. 7. Nem veszhet el Magyaror
szág sohasem. Előadta a gyermekkar. 8. 
Végvári: Eredj, ha tudsz. Szavalta Németh 
Piroska. 9. Ima, áldás. 10. Közének.

Kemenesmagasi. Megható módon vett 
búcsút a kemenesmagasii ev. gyülekezet 
szeretett tanítójától, Páiffy Mihálytói, akit 
szülőfaluja gyülekezete, Beled, választott 
kántortanitójává. Február 24-ikén isten- 
tisztelet keretében a gyülekezet, február 
28-án díszközgyűlésen az ifj. egyesület 
nevében szólott hozzá Szabó István lelkész, 
ifj. egyl. elnök s szavaiban azt a szeretetet 
és ragaszkodást tolmácsolta, amelyet távo
zása úgy a gyülekezetben, mint az egye
sületben fokozott mértékben megnyilatko
zásra indít. Március 3-án növendékeit intette 
még egyszer jóra s áldotta meg a búcsúzó 
tanító, akik közül Szényi Annus, Nagy 
Annus és Szűcs Eszti mondták el könnyes 
szemmel, mit érez most az ő kicsi-szívük, 
s mint kívánnak áldást jó tanítójuk jövendő 
útjára is. Az ifj. egyesület szeretete új 
állomására is elkísérte Páiffy tanítót. Be
iktatása napján, márc. 16-án, a délutáni

istentisztelet alatt arany pecsétgyűrűt nyúj
tott át neki Barcza Sándor, Horváth Lajos, 
Nagy Károly egy. tagok élén Szabó István 
egy. elnök, üdvözlő beszédében reámutatva 
arra, hogy ez a gyűrű kifejezője, megerő- 
sítője annak <a szeretetnek, amely az egye
sület tagjait mindenkor áthatja volt kar
mestere iránt. Legyen áldott a távozott 
munkája új állomásán is 1

A potyondi evang. ieánygyülekezet 
márc. 16-án hazafias ünnepéllyel egybe
kapcsolt vallásos estélyt tartott a következő 
m űsorral: 1. Közének. 2. ima. Mondta 
Geőcze Gy. s. lelkész. 3. Isten. Szavalta: 
Rosta Ida. 4. Ne csüggedj el kicsiny sereg. 
Énekelték az iskolás gyermekek. 5. A leg
szebb jutalom. Szavalta : Lukácsy János.
6. Mint kőszál a tengerben. Énekelte a
gyűl. vegyeskar Czirák György tanító veze
tésével. 7. Március 15-ikének jelentősége. 
M éltatta: Böjtös László lelkész. 8. Az 
utolsó sor. Szavalta: Halász Annuska.
9. Judás. Szavalta: Kiss Ilona. 10. Térj 
magadhoz drága Sión. Énekelték az iskolás 
gyermekek. 11. Régi dal. Szavalta: Bö- 
röczky Jolán. 12. A koldus. SzavaHa: Ge
őcze Gy. s. lelkész. 13 Hymnusz. (Közének) 
Az ünnepély végeztével a hívek 29886 
koronát adtak össze, melynek fele a „Ha
rangszó“ támogatására, fele pedig a soproni 
líceumi „Diákotthon“ javára fordíltatik.

A soproni evang. tanítóképző-intézet 
ifjúsági belmissziói-egyesülete márc. 22-én 
vallásos estélyt rendezett, melyen Böjti 
gondolatok címen az intézőt imatermében 
Hamar Gyula igazgató előadást tartott, 
Váraliyay János vallástanár imádkozott, 
Borbély Endre IV. évf. növendék elszavalta 
Tompa M. „Harangszó“ c. költeményét, 
Hoffmann Károly és Glatz Lajos orgonán 
játszották Erkelnek a Madách-féle „Ember 
Tragédiája“ c. operájából „Miltiades halá
lára“ írt opera-részletét, melyet Kárpáti 
tanár orgona-négykezesre írt át. Az estély 
offertórium-jövedelmét a „Harangszó‘-nak 
szánták.

A szepetneki gyülekezet március 16-án 
hazafias ünnepélyt rendezett a következő 
m űsorral: 1. Himnusz. Férfi-énekkar. 2. A 
lelkész ünnepi beszéde: Haza és vallás. 
3. Ne csüggedj el kicsiny sereg. Gyermek
énekkar. 4. Papp-Várv Elemérné emléke. 
Lelkész előadása. Versek szavalása: Min
dent elsírtak m ár... Nem vagyok én sen
k i . . .  Ha volt adósságunk... Hitvallás. 
Melodráma. 5. Hiszek e g y .. .  Vegyes ének
kar. 6. A tanító előadása Március 15-ről.
7. Gyenge violának... és Hertelendy induló. 
Gyermek-énekkar. 8. Szatmáry István: Mi 
zaj riad a Tátra ormán. Szavalat. 9. Jakab 
Ödön: Riadó. Szavalat. 10. Hallgassátok 
meg magyarim.. .  Vegyes énekkar. 11. Sajó 
Sándor: Bosszú. Szavalat. 12. Sajó Sándor: 
E rab föld mind az én hazám ... Szavalat. 
Kuruc dalok. Zenekar. 14. Szózat. Közének. 
Az offertóriumból 50 000 K a Harangszó 
terjesztésére fordíttatott. A fennmaradó 
rész a németországi nyomor enyhítésére 
már régebben beküldött 100 000 koronás 
adomány kiegészítésére fog felhasználtatni.

Halálozás. Gaál Lajos nyugalmazott 
domonkosfai evang. tanító 73 éves korában 
Nemesleányfaluban, március 11-én, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése 13-an 
volt. Koporsója fölött Fenyves Ede zalai 
egyházmegyei esperes és Zsiray Lajos 
nagyvázsonyi lelkész mondtak beszédet; a 
simái Halász János nemesleányfalui tanító 
búcsúzott el tóle az egyházmegyei tanító- 
egyesület nevében.

A boldogult 34 éven át működött nagy 
buzgalommal s kiváló eredménnyel a most 
megszállott területen fekvő domonkosfai 
evang. egyházközségben. A vend nyelvű 
nép között elévülhetlen érdemeket szerzett 
a magyarosítás terén. Nyugodjék békében!

Somlóvecse Karácsony este szép kará
csonyfát állított a Nőegylet iskolás gyer
mekeinknek az iskolában. A gyermekek 
szép szavalatokkal és énekekkel gyönyör
ködtették a telt iskola közönségét. Az offer
tóriumból egy ifjúsági színművet rendeltek 
a „Csonka honvéd“ címüt és március 15-én 
előadták az iskolás gyermekek 2-szer. 
Szereplők voltak: Vida Kálmán, Kiss Géza, 
Nagy Sanyi, Gáspár Emil, Hajas Ilus, Egyed 
Irén és Egressi Karolin. Mind igen jól 
játszottak. Ezen kívül szavalatok, énekek 
voltak s az ünnepi beszédet Gáspár István 
tanító tartotta 78 000 K gyűlt össze, mely 
összeget a József kir. herceg szanatóriumra 
küldték be.

A veszprémi egyházmegyei belmisz- 
sziói egyesület egyh. elnöke Hering János 
veszprémi lelkész, esperese felhívására 
megkezdte a rég tervbevett belmissziói 
vallásos estek rendezését, az egyházmegye 
gyülekezeteiben. Eddig Ajkán. Öskün, Suron 
fordult meg, legközelebb Zircz, Bakony- 
szentlászló, Sikátor, Bszombathely, Hánta, 
Kisbér jönnek sorra. Az ajkai gyülekezet
ben az iskola volt az est színhelye. Köz
ének után Novák Rezső helyi lelkész imád
kozott, egy iskolás leányka szavalt, majd 
Hering János előadása következett. Az estet 
a helyi lelkész szavai s közének zárták be. 
Ebben a gyülekezetben sok a learatni való 
gabona, de a Mindenható a lelkész mellé 
egy kiváló, lelkes munkatársat állított, 
hitvestársa személyében, aki Ajkán vasár
napi iskolát vezet, gyermekkart szervez s 
havonként egyszer kimegy a filiába, ahol 
az asszonyok már türelmetlenül várják, 
hogy vele együtt olvassák az írást, énekel
jenek, imádkozzanak, kézimunkázzanak, 
Suron a paróchia kedves vendégszeretete 
és ami a fő: zsúfoit templom fogadta a 
beim. egyesület kiküldöttét, akit ide elkísért 
ifj. Lányi Sándor, a veszprémi ifjúsági 
Luther- Szövetség elnöke, IV. oszt. keres
kedelmi iskolai tanuló. Közének. Kéri János 
helyi lelkész oltári imája, szavalatok, a 
helyi férfikar karéneke, Marosi tanító veze
tésével volt a keret a beim egylet kikül
dötte és ifj. Lányi Sándor előadása számára. 
Hering János böjti színezetű előadást tartott 
az egyház és Krisztus iránt való hűségről, 
ifj. Lányi Sándor pedig „A keresztyén 
ember kötelessége hazája és egyháza iránt“ 
címen mondott igen talpraesett beszédet. 
A 18 éves fiatal embernek ez volt legelső 
nyilvános szereplése s ezt is egyháza 
szolgálatára szentelte. Öskün is hasonló 
keretek között folyt le a beim. vall. est, 
az ott szokásos szép lithurgikus, antipnonás 
oltári szolgálat kíséretében, melyet Nagy 
Jenő helyi lelkész végzett. A beim. kiküldött 
a templomot egészen megtöltő hívők feszült 
figyelme közben, böjti aláfestésben arról 
mondott beszédet, hogy ama krisztusi fel
hívás : „Kövess engemet“, mit jelentett a 
tanítványok, az első keresztények, a refor
mátorok, ev őseink számára s hogy mit 
jelent a mi számunkra. A hívek pártfogá
sába ajánlotta a „Harangszó“-t is s a 
jelekből ítélve, talán nem egészen hiába. 
És ha a hívek mindenütt olyan lelkülettei 
fogadták az eladásokat, mint amennyire 
azok lélekből fakadtak, akkor az elvetett 
magnak Isten segítségével itt-ott gyümölcse 
is terem. Megemlítésre méltó, hogy mind
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három gyülekezetben a helyi lelkész viselte 
az épen nem csekély anyagi terheket (fuvar, 
ellátás s tb ), nehogy a hívek tehernek erez
zék azt, ami épen a lelkek felemelésére 
volt szánva.

Dombóvár. Ez az alig 280 lelket szám
láló kicsiny, alakuló félben lévő gyüleke
zet február hó 3-án tartotta számadó köz
gyűlését, melyen lelkész beterjesztett évi 
jelentésével kapcsolatban hálatelt szívvel 
mondott köszönetét a gyülekezet azoknak 
a kaposszekcsői és csikostöttösi hittestvé
reknek, kik teljesen ingyen fuvarozták fel 
a ház helyére a múlt esztendőben vásárolt 
20 wagon terméskövet. Ugyancsak ez a 
gyűlés fogadta el egyhangú lelkesedéssel 
h. lelkésznek egy, az épílkezés ügyét elő
mozdítani hivatott gyűjtési akciónak, a hívek 
körében való megindítására vonatkozó 
indítványát. Hogy nem lesz sikertelen, 
annak bizonysága a gyűlésen felajánlott 
összegek. A gyülekezet áldozatkész fel
ügyelője áll az adakozók élén. 1,760.000 
K-val utána következnek a többiek: Baum- 
gart János, ifj. Frey János 220 —220 ezer, 
Hűti János, Keres László 100—100 ezer, 
Balassa Sándor, Freyler Lajos, Thomasz 
Miklós, May Ádám, Cirbesz Béla, Wimmer 
János 50—60 ezer, Wégner János 35 ezer, 
Milicsevic3 Antalné 30 ezer, Tóth Sándor 
25 ezer koronával, Müller Henrik 5, Tóth 
Dániel 1, Hatsz Jakab, Reidinger Konrád, 
König János Vs—Ve q búzával, Lang Hen
rik 3 m*. vitéz Rajnai János Vs m* épület
fával. Ugyanezen célra adakoztak a közel
múltban : Szollár Mihály 10 ezer, Kubina 
József, Schlitt József 20—20 ezer, Keres 
László 25 ezer, Nagysimonyi gyámintézet 
650 K-t. Amikor a nemesszívü adományok
ról megemlékezünk, hálás lélekkel kérjük 
evangélikus testvéreinket, hogy adománya
ikkal segítsenek megvalósítani a gyülekezet 
vágyát, mely fejlődésének, virágzásának 
legfőbb kelléke: egy gyülekezeti ház fel
építését.

A pécsi m. kir. Erzsébet tudomány 
egyetem soproni fakultásának hittudományi 
kara az 1923— 24-dik ll-dik felében a kö
vetkező stúdiumokat adja elő : Ószövetségi 
irásmagyarázat és theológia. Héber nyelv. 
Heti 3 óra. Dr. Deák János ny. r tanár. 
A zsoltárok magyarázata. Heti 3 óra. Ugyan
az a tanár. Izráel vallása. Heti 3 óra. 
Ugyanaz a tanár. Otestámentomi exegetikai 
szeminárium. Heti 1 óra. Ugyanaz a tanár.

Újszövetségi irásmagyarázat és theoló
gia. Újszövetségi irásmagyarázat (János 
evangélioma). Heti 4 óra Kiss Jenő ny. 
rk. tanár. Újszövetségi írásmagyarázati sze
minárium Heti 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Újszövetségi theológia. 11. Heti 2 óra. Ugyan
az a tanár.

Rendszeres theológia. Keresztyén er- 
kölestan. II. Heti 4 óra. Dr. Prőhle Károly 
ny. r. tanár. Theológiai encyclopaedia. II. 
Heti 2 óra. Ugyanaz a tánár. Rendszeres 
theológiai szeminárium. Heti 1 és fél órá
ban. Ugyanaz a tanár.

Egyetemes keresztyén egyháztörténet 
újkora. Heti 4 óra. Payr Sándor ny. r. ta
nár. Egyháztörténeti szeminárium. Heti 1 
óra. Ugyanaz a tanár. Svmbolika Heti 2 
óra. Ugyanaz a tanár. Egyházi latinság. 
Heti 1 óra. Ugyanaz a tanár.

Gyakorlati theológia. Cura PastoraÜs. 
Heti 3 óra. Síráner Vilmos ny. r. tanár. 
Gyakorlati exegezis. Heti 2 óra. Ugyanaz 
a tanár. Gyakorlati (homiletikai és katech- 
etikai) szeminárium — két csoportban. — 
Heti 2—2 óra. Ugyanaz a tanár.

Egyházi jog és magyar protestáns egy-

háztörtánelem. Magyar evang. egyházjog. 
Heti 3 óra. Dr. Kovács Sándor ny r. tan.
Egyházjogi szeminárium. Heti 1 óra. Ugyan
az a tanár. M igyar prot. egyháztörténelem. 
Heti 3 óra. Ugyanaz a tanár. Az egyház- 
íörténetirás elmélete. Heti 2 óra. Ugyanaz 
a tanár.

Vallástörténet, vaüásböicsészet és ke
resztyén nevelés-tudomány. Vallástörténet. 
Heti 3 óra. Dr. Schneller István egyetemi 
tanár, mint előadó. Az újkori philosophia 
története II. Heti 2 óra. Dr. Prőhle Károly 
ny. r. tanár, mint előadó. Keresztyén neve
léstudomány. Heti 2 óra. Payr Sándor ny. 
r. tanár, mint előadó.

Újszövetségi irásmagyarázat és a rend
szeres theológia segédtudományai. Újszö
vetségi nyelvészet. Heti 2 óra. Kiss Jenő 
ny. rk. tanár. Jézus élete. Heti 3 óra. A 
megbízandó előadó. Egy újszövetségi irat 
magyarázata. Heti 3 óra. A megbízandó 
előadó.

Rendkívüli tárgyak. A magyar történe
lemből : A nemzeti újjászületés kora. Heti 
3 óra. Dr. Kovács Sándor ny r. tanár. 
Közegészségtan. Heti 2 óra. Dr. Király J., 
kórházi igazgató-főorvos. Német nyelvi 
gyakorlatok. Két csoportban. Heti 1—1 óra. 
Stráner Vilmos ny. r. tanár. Tót nyelvi 
gyakorlatok. Bothár Dániel nyug. ev. líce
umi tanár, mint lector.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Templomrabló festő. Firezében hóna
pokon keresztül kutatott a rendőrség egy 
templomrabló banda után. A nyomozást 
kiterjesztették más városokra is, mert ott 
is nyom nélkül tűntek el nagyértékü képek. 
Fáradságos nyomozás után végre sikerült 
a hatóságoknak a kitünően megszervezett 
tolvajbandát leleplezni és tagjait elfogni. 
Harmincnégy személyből állott a banda, 
élükön Cárobbi Emilio festő és restaurátor 
állott.

A vatikáni zsinat folytatása. A félbe
szakított vatikáni zsinat ujrafölvételéről 
még mindig szállingóznak hírek. Állítólag 
jövőre, vagy legkésőbb 1926 ban ülne ösz- 
sze újból a zsinat.

Görögkeleti propaganda az Erdős- 
Kárpátokban. A csehek tiizzel-vassai ter
jesztik Északmagyarországon a görögkeleti 
vallást. Az új hitközségek száma a tavalyi 
évben 33-ról 44 re emelkedett. A hiteha- 
gyottak számát százezerre becsülik. Tizen
hat községben egyszerűen elvették a régi 
hívőktől a templomot. A templomok körül 
gyakran elkeseredett harcok folynak a régi 
hívők és a szakadárok között.

Uj Ku-Klux Klan. A hires Ku-Klux- 
Kianból immár a második frakció válik ki, 
hogy különválva új szervezetté tömörüljön. 
A legutóbb kivált fővezér, William Joseph 
Simmons, most a Lángoló Kard Lovagjai 
néven kezdett hozzá egy új szervezet meg
alakításához. Az új szervezetnek ugyanazok 
lesznek a céljai, mint a Ku-Klux-Kannak, 
annak tiszta eszméit akarják diadalra jut
tatni, csak eszközeiket változtatják meg. 
Simmens társasága a hazafias amerikai 
protestánsokat akarja egyesíteni a fehér 
faj fölényének fenntariására, a közélet tiszta
ságainak ellenőrzésére és a nők védelmére. 
A szervezet elveti az álarcot, a fehér lep
let és a különféle lovas felvonulásokat.

A pápa intervenciót kér Mac Donald- 
tól. A pápa minap levelet intézett Mac 
Donald angol miniszterelnökhöz, melyben 
kéri, hogy az orosz kormánynál tegyen lé

péseket a bebörtönzött róm. kath. papok 
kiszabadítása érdekében. A pápa annak a 
reménynek ad kifejezést, hogy miután az 
angol kormány de jure már elismerte az 
oroszországi kormányt, lépései nem lesz
nek minden ereménv nélkül.

Nesze semmi. Németországban az ál
lam segélyezte az egyházakat. Szászország
ban pld. 4 000 000 márkát kapott az evan
gélikus egyház. Ez a pénz a békében nagy 
pénz volt. De most 0 0004 aranypfennig. 
Anhalt államban 215 000 márkát kapott az. 
egyház békében. Azt most i s ' megkapja. 
Az érték 00000215 aranypfennig-. Ez is egy 
bizonyság, hogy Németországban milyen 
nehéz sora van az egyházaknak.

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Tárnokyjános pápai dohány

gyári tisztviselő eljegyezte Kunszt Margitof, 
Kunszt Henrik vaskereskedő, a pápai gyü
lekezet buzgó presbyteránek s neje Csőszi 
Irén leányát.

Halálozás. Nagy részvéttel temették el 
Pápán Schneller Vilmát. Áldás emlékére 1

Ú J D O N S Á G O K .

Szabolcska Mihály temesvári költő
pap most ünnepelte 40 éves írói működé
sét.

Gazdasági középiskolák a polgári 
iskolákból. A kormány a magyar népne
velés helyes irányba való fejlesztése céljá
ból az alföldi polgári iskolákat gazdasági 
középiskolákká akarja átszervezni.

Kivándorlás a Bánátból. Nagybecs- 
kereki jelentés szerint a Bánát magyar és 
németlakta községeiből január elseje óta 
4000 család vándorolt ki Délamerikába. 
Vájjon miért vett vándorbótot a kezébe ez 
a sok ember ott, ahol a föld 20 q búzát 
terem holdanként.

Kercsztgyalázó bányamunkások. A
moóri csendőrség előállított négy moóri 
bányamunkást, mert a pusztabáni ország
ukon álló feszületet meggyalázták.

Kutyahust esznek a csehek. A prágai 
uzsorahivatal jelentése szerint a cseh fő
városban egyre szélesebb körben terjed a 
kutyahus fogyasztása. A kutyák rendes 
állatorvos által kiállított bárcákkal kerül
nek a piacra s húsúkat kilogrammonként 
14 koronájával árusítják.

Urambátyám őfelsége, így szólíthatja 
meg Mussolini miniszterelnök az olasz 
királyt. Fiume megszerzéséért ugyanis 
nemcsak D’Annunzio kapott hercegi címet, 
hanem Mussolinit is kitüntette a király, 
még pedig legnagyobb rendjelével, az 
Annuntiata renddel, amellyel a kegyelmes 
tituluson kívül még az az előjog is jár, 
hogy a kitüntetett urambátyámnak szólít
hatja uralkodóját.

Paróka — üvegből. Egy thüringiai 
üveggyárnak sikerült üvegből álhajat készí
teni. A kopasz fejek ezen legújabb és leg
modernebb vigaszai felettébb könnyűek és 
bármely természetes hajszínben elöállit- 
hatók. Csak éppen a lüztől kell félteni, 
akárcsak az igazi hajat, mert az üvegfürtök 
bár nem égnek el, de olyan csomóvá gu- 
bancolódnak, hogy semmiféle fésűvel helyre 
nem igazíthatók többé.

Ai Én Újságom. Szerkeszti: Gaál M ó z e s . Ahogy 
a gyermek olvasni kezd, vágya az Én Újságom. Az 
Én Újságomban találja barátját és szórakoztatóját. 
Aki januártól előfizet, ajándékul magkapja Koaáryná
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KÓKAI LA JO S k ö n y v k eresk ed éséb en
BUDAPEST IV., Kammermayer Károly-u. 3 kapható könyvujdonságok.

Alapár.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban .....................................K 2.—

„ „ Leánycsel. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . . K 2,50
,  „ A biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . .  K 2.—
„ „ Legényfurfang. Népszínmű 3 fe lv o n á sb a n ...............................K 2.—
, „ Rozika. Egy kis majori leány t ö r t é n e t e ...............................K 1.80
, „ Ágota megbocsát. E lbeszélés..................................................... K 0 50
„ , Magasan repül a daru. R e g é n y ............................................. K 0.50
, „ Tóth Lidi. Népszimű 1 f e lv o n á s b a n ......................................K 2.—

Hazafias színpad. Négy egyfelvonásos irredenta színjáték . . . . K 4.—
Teljes ár.

Serly Lajos: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban . K 6.900.— 
Szig ligeti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban K 6.900.—
Oéczy István: Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban . . K 6.900.—

„ „ A gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban . . . K 6.900.—
Csepreghy F erenc: Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban . . . K 6.900.—

„ „ A piros bugyelláris. Népszínmű 3 felvonásban . K 6.900.—

E G Y H Á Z I R O D A L M I  ÚJDONSÁGOK.  Alapár.
Farkas József: Az Ur siona vagy a keresztyén egyház 19 száz éves történelme K 3.—
Prohászka O ttokár: Elmélkedések az evangéliumról.......................................K 19.—
Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában I. II. . K 2.20
Weber M .: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme.............................. K 5.50
Ravasz László: Két beszéd. (Tisza István és a magyar tragédia. Műalkotás

és műélvezet) .............................................................................................K 2.50
A heidelbergi káté magyarázata. (Ötvenkét egyházi beszédben.) I. kötet

I—IV. ű r n a p j a ...........................................................................................K 1.20
II. kötet V—VIII. ű r n a p ja ........................................................................... K 1.20

A közölt árak alapárak, melyek 5500-zal szorozva adják a könyv napi árát. Szállítás 
c s a k  utánvéttel történhetik. Árváltozások joga fenntartva. 5—20

Réz Lola gyönyörützép karácsonyi színdarabját. 
Előfizetési ára neprvedérre 10.000 korona. Mutatvány
számot Ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi, lap, fiatal 
leányok számára. Szerkeszti Tutsek Anna. Ciliké 
legújabb viszontagságain kívül negyedévenként két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, képet, vértset 
színdarabot közöl e lap. Előfizetési ára negyedévre 
15.000 kor. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó
hivatal : Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Ha Amerikában élő rokonainak, hoz
zátartozóinak címét ezideig nem tudja, 
küldje be a keresendő személyi adatait 
Miskolczy Márkhoz Budapest, III., Szép
völgy u. 52/c. Válaszbélyeg ellenében díj
talan felvilágosítás. 2—2

Feleló« szerkeszt« és kled»: CZIP0TT UKÍ5A 
Szentgotthjird, VzsTérmemre. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Legény háztartásom  továbbvitelére 
50—60 év körüli gazdaasszonyt kere
sek. Fizetése 70.000 K. Útiköltségét 
megtérítem. Ménes Ferenc tanító Mende, 
Pest megye. 2—3

„Keresek német nevelőnőt 11 
és 9 éves leányaim és 4 éves fiam 
mellé, akik németül már beszél
nek. Biztosítok jó bánásmódot, 
családtagnak lesz tekintve. Néme
tül beszélő magyar leányok is 
jelentkezhetnek. Ajánlatokat bizo
nyítvánnyal dr. Matolcsy Sándor- 
né Kaposvár címre kérek.“ 1— 2

„Vidéki városban, megye szék
helyén, 12 év óta fennálló jó  for
galmú üzlethez keresek társat. 
A z  illető lehet üzletember vagy oly 
képzettségű egyén, ki az irodai 
munkát önállóan végzi. Két- vagy 
három szobás lakás biztosítva. —  
„M unkam egosztás“ jelige alatt be
küldött leveleket a kiadóhivatal 
továbbít.“ 1— 2

N A G Y O T H A L L Ó K !
U) életet jelent a Deutsche Akustic Oils, 

hallókészüléke. Egyedül kapható :
Dr. Kovács S. Budapest,

VII., Erzsébet-körut 40—42. I. 4.
Vidékieknek díjtalan felvilágosítás.

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
----  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 29

Leány csel
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 12 000 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Weltisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

Kötelestanonc
teljes ellátás és ruházat biztosítása mellett 
felvételik. — Feltétel: 14 év betöltése, 
ügyesség, megbízhatóság. Árva fiuk előny
ben. — Cím: Somogyi Gyula kötelesmes
ter Pápa, Jókai utca 40. sz. 2—2

Egy mindenes leányt keresek, ki a fő
zésben és takarításban is némi jártasság
gal bir Havi tizetés gyanánt biztositok 25 
kg. búzát, ill. annak napi árát. Jelentkezni 
lehet N é m e t h  P á l  t. b. esperes Vése, 
u. p. Böhönye (Somogy m.). s—s

P I A C .
100 takarékkorona =  118 papirkoronával.

Március 26. Zürich: Budapest 0.0085. 
Deviza: Dollár 79.300, Dinár 970, Osztrák 
kor. 11150, Szokol 2290.-, Lei 415-—, Frank 
4380, Márka — Hús- és zsirárak :
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 28.000, zsir 38.000. — Gabonaárak: 
Búza 329 585, rozs 282.500, árpa 300.000. 
zab 265 000, tengeri 257.500, korpa 199.000.

Nyonatott WaUisdi Sála viUamflunfl könyvnyomdáiéban SnntgottbArdoo.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i Dunántúli Lntlier-Szövelsec
k i  ürN/flKOs l.nther-SzÖTCt- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Bzentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
MeaJeleoU mindéi] vasárnap

íjaerkeaztó kiadóhivatal :
»ZENTOOTTHÄRD.

Vasvármegye.
& „BABANHSZO“ 

előfizetési á ra : a második 
negyedévre 10.000 korona.

KQlfSldra a kétszerest. 
Lather-Sztfvetégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előlire 
kési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes ezám ára 1000 kor.

A k i  velem  n in c se n , e llenem  vagyon , 
és a k i ve lem  n e m  ta k a r , télioxol a«.

A .Harangaző* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

H a ra n g szó .
A keresztyén ember lelke sokat 

hall meg, sokat olvas ki a harang
szóból. Valahányszor megkondul a 
völgy harangja, valahányszor csen
des hajnalon, fényes délben, estéli 
homályban általhatja a vidéket a 
harangok szózatja, lelkünk, mint 
érzékeny rezonátor felveszi magába 
a harang szavát, mely bennünk 
tovább rezeg mint édes, fájó áhi
tat, mint öröm avagy fájdalom ér
zelme, mint jó barát és hű kísérő 
vigasza, mint igehirdető szó, mint 
vészjósló avagy nyugalomra intő 
szózat, mint reményt nyújtó Ígéret.

Ó hány nemes érzelemnek s 
gondolatnak, hány nemes elhatá
rozásnak és cselekedetnek volt már 
okozója a harang szava! Mily so
kat és sokfélét tud az mondani, 
mennyi eseményről, érzelemről, 
dicsőségről, örömről és fájdalomról 
tud az zengeni! Égiekről, földiek
ről, föld felettiekről s föld alattiak
ról, mulandókról és örökkévalókról 
ó mi sokat lúd hirdetni a harang 
érc nyelve! Égi zene a harangszó, 
mely összeköti a földieket az  égiek- 
kel, harmóniába hozza a végest a 
végetlennel, megihleti a le lkeket; 
a költőkét és a prózai emberekét 
egyaránt.

Csuda-e hát, hogy a harangszó 
oly kedves a lelkűnknek ? Nem 
érthető-e hát, hogy bizony nagy 
áldozat volt a világpuszlító hábo
rúban az, midőn harangjainktól, 
mint drága kincseinktől, szívfájda
lommal vállunk meg, csak azért, 
hogy azután már más nyelven s 
más formában hirdessék a vészt, 
a veszedelmet s — a reményt, a 
hitet s hogy tüzes szilánkokká 
robbanva, halált osztogatva menny
dörögjék ellenségeink fe lé : „Ne 
bántsd a m agyart!“

S lelkünk most a világpusztulás 
után visszavágyódik a harangszóra. 
Csendüljön uj harangszó, Istenhez 
szálló, mennyekbe hangzó! Kon- 
duljon lágy harangszó, földnek 
múló szenvedését örök élettel biz
tató ! És zúgjon fel a harangszó, 
bűn szavát felülmúló, a világ meg
váltását h irdető!

S van nekünk egy másik ha
rangszónk is: a H arangszó. Hét
ről hétre, minden vasárnap hűsé
gesen megjelenik s bekopogtat 
evang. családjainkhoz. Ahol szere
tettel fogadják, ott csak áldást hint 
maga köré.

Kedves kötelességet teljesítek, 
amikor felhívom a szíves figyel
met, érdeklődést és áldozatkészsé
get a H arangszóra. Hamar Gyula.

F elh ív á s
a  d u n á n tú li E g y h á z k e rü le t  

összes G y á m in té z e te ih e z .

\  dunántúli ev Egyházkerület 
Gyámintézetének 1923. évi közgyűlése 
alkalomnak, a tárgynak és egyházunk 
magasztos hivatásának megfelelő 
emelkedett hangulatban folyt le. A 
gyűlésen részt vett minden lélekben 
megfogamzott és olt mindjárt hango 
san megnyilatkozott elhatározás, hogy 
a jövőben mindannyian fokozottabb 
munkával szolgáljuk evangéliumi 
gyámintézetünk egyházfcntartó céljait.

Ai a »jövő« elérkezett, itt van, 
minden nappal közelebb jutunk az 
1924. évi gyámintézeti közgyűléshez, 
amelyen pásztornak és nyájnak, ki
csinek és nagynak számot kell adni 
egy évi sáfárkodásáról. A mai nehéz 
idők mindenkitől teljes munkát kíván
nak. Elő szervezetként egyházunk is 
csak úgy juthat át a reménybeli 
nyugodtabb, boldogabb időkbe, ha

minden tagja fokozott buzgősággal 
hordozza egymás terhét.

Ev. gyámintézetünk szabályai elő
li ják, hogy minden lelkész tartson 
gyülekezetében legalább egy gyám - 
intézeti istentiszteletet évenkint. Ne 
legyen ez csak kötelességmunka, egy 
tartozás szükségszerű lerovása, ha
nem avassák a lelkész urak ezen 
napot gyülekezeteik kiemelkedő ünne
pévé. Ebben szíves segítőtársuk lesz 
tanító, tanuló, nőegylet, dalárda. Idő, 
mód és kivitel, részlet dolga, mi csak 
utalni akarunk a keretekre. De van 
egy kérésünk az egyházmegyei gyám
intézetek elnökségeihez, kiváltképen a 
világi élnök urakhoz. Ha egy-egy 
gyülekezet meghívná őket gyáminté
zeti ünnepélyére, kérjük, hogy ne uta
sítsák vissza a meghívást, hanem 
kövessék azt, használják fel az al
kalmat és bocsássák közre azokat a 
talentumokat, melyekkel az Ige ere
jénél fogva megáldottá őket a Min
denható ! Higyjék el, hogy ez által 
nagyban hozzájárulnak az ev. társa
dalmi élet kialakulásához. Gondol
kozzanak e fölött és — cselekedje
nek. Érdemes. Minden hívünk pedig 
olvassa el újra a »Harangszó« 1923. 
december 25 iki számából a »Kará
csonyi üdvözlet«-et és az 1924. már
cius 9. számából a »Levél« felirásu 
sorokat. Olvassa úgy, hogy a szíve 
és a lelke befogadja azokat.

Végül felkérjük a lelkész urakat, 
hogy a házankénti s iskolai gyűjté
sekből, továbbá a konfirmandusoktól, 
a gyámintézeti perselyekből s egyéb 
önkéntes ajándékokból befolyó ado
mányoknak a helyi esperességi gyám
intézetet megillető részét helyezzék’el 
azonnal értékálló alakban, az egy
házkerületi s egyetemes Gyámintéze
tet illető részét pedig küldjék be le
hetőleg azonaal Czipott Géza lelkész, 
egyházkerületi gyámint. pénztáros úr
hoz Szentgotlhárdra, ugyanezen cól-

A  s a jtó ra  is á l i :  E g y m á s  te rh é t h o rd o z z á to k !
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A Krisztus életére épült hitsorsosi 

szeretetbe vetett reménységgel
a dunántúli egyházker. evangélomi 

gyám intézet E ln ö k s é g e .

„A társadalom széles köreiben — írja 
a német John 1922-ben — még akár tuda
tosan, akár öntudatlanul él a keresztyénség. 
Minden darwini és materiálisztikus művelt
ség ellenére a keresztyénség erkölcse maradt 
életünk egyedül uralkodó nagy hatalma. 
Társadalmunk még nincs kiforgatva keresz
tyéni mivoltából.. .  Még minden megment
hető, de annyi bizonyos: nem műveltségünk 
fo g  minket megmenteni, hanem egyedül az 
evangéliom. ’

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

Irta: Dr. Proliié Károly egyetemi tanár.

IV.
A nap egész általános rajza mel

lett álljon itt még néhány részletvo
nás, mely, azt hiszem, szintén nem 
less teljesen érdektelen.

A már említett vasárnapi meg
nyitó istentiszteleten kívül még ked 
den és csütörtökön délelőtt és pén
teken délután tartott a konferencia 
istentiszteletet, az utolsó volt az ün
nepi záró istentisztelet. A SzentgyOrgy- 
templom mindegyik alkalommal meg
telt az áhitatos hivők seregével, — 
jele annak, hogy maguk az eise- 
nachiak is milyen élénk érdeklődést 
tanúsítottak a konferencia iránt. De 
nem is egyhamar esik meg az, ami

Van Isten.
Irta: Schlitt Gyula.

Nagyot ütött öklével Kemény János uram 
a rozoga kocsmaasztalra, csak úgy táncol
tak rajt a boros poharak; nyomatékot akar 
ezzel adni szavának s egyszersmind a 
vendégek figyelmét hívja fel bölcs, felvilá
gosult szavaira:

Távoli földeknek tiportam én már a 
sarát, az életiskolájának nincs oly zeg-zuga, 
melyet én végig nem jártam volna, higyjétek 
el, én tudom, hogy mit tudok, sok tudomány 
szorult belém már világéletemben, higyjétek 
el, hiába is logyog nekem az a pap erről, 
avagy arról, holmi isteni világkormányzás
ról, láttam én már mindent, beszélhet ne
kem Istenről, én tudom, csak a természet 
uralkodik, a természet. Itt megállt beszé
dében.

A két tenyérre támasztott, nekiveresedett 
fejek szájtátva bámulják az okos embert, 
csak úgy nyelik bölcs megállapításait. Hon- 
nét is szedi azt a rengeteg tudományt?

Kemény uram mélyre húzott szemöldök
kel végignéz a társaságon, széjjelsimitja 
bajuszát s nagyképűen folytatja:

Isten ? Mese. Gyereknek való mese. 
Isten? Itt felnevet, legyint egyet kezével,

akkor Eisenachban történt, hogy 
ugyanabban a templomban ugyanar
ról a sióssékről négyszer egymás 
után mindig más és más nemzet ha 
és mégis ugyanazon nyelven ésjugyan- 
abban a szellemben hirdette az igét. 
Az amerikai után következett kedden 
dr. Raffay püspök, a mi emberünk*), 
csütörtökön írbe rigai püspök, pén
teken dr. Traub stuttgarti prelátus. 
A többi napokon a diakonisszainté
zet házi kápolnájában voltak írás- 
magyarázattal kapcsolatos kOnyOrgé- 
sek a konferencia tagjai számára, 
minthogy az Összes főülések is imád
sággal kezdődtek és végződtek.

A világkonferenciával kapcsolato
san gazdag bibliakiállítás is volt, 
melyben külOn igen érdekes csoportot 
alkottak a képes bibliák. A biblia
kiállítás arról akart szemléltető ok
tatást adni, hogy a részenként már 
több mint 500 nyelvre lefordított bib
lia csakugyan az emberiség könyve.

Itt említem meg azt is, hogy az 
eisenachi konferencia alkalmával ju
tott kOztudomásra az az Örvendetes 
tény, hogy amint a biblia a legelter
jedtebb kOnyv, úgy Luther Márton 
»Erős vár a mi Istenünk« kezdetű 
éneke a legelterjedtebb ének a vilá

*) Egyházunk meghívott képviselőin kí
vül jelen voltak a konferencián Raffay 
püspök neje (a konferenciatagok nejei is 
szép számmal jelentek meg Eisenachban 
s ezek külön értekezletet is tartottak a női 
hivatással kapcsolatos egyházi ügyekről), 
továbbá dr. Szelényi Aladár egyet, főjegyző, 
Kuthi Dezső egyet, előadó mint Raffay 
püspök titkára és Farkas Géza debreceni 
lelkész, ki épen Németországban volt bel- 
missziói tanulmányúton.

mintha valóban ő volna a világ legfügget
lenebb embere, akinek minden sikerül, amit 
csak akar.

Nem kértem én — szól tovább — Isten
től soha semmit; mégis gyarapodtam, van 
feleségem, kis fiam, van házam, akárki 
láthatja a szomszéd faluban, van mindenem, 
előmunkás vagyok a bányában jó fizetéssel 
s nem az Isten ségitett hozzá, a munkám, 
itt az a két kéz, ha ezek nem dolgoztak 
volna, nem is lenne semmim.

A társaság szinte belesápadt az isten
telen szavak súlya alatt. Hej urambátyám 
— merészkedik egy valaki mégis közbe
szólni — vigyázzon kend I nem múlt még le 
a napja, meg megverheti kendet az Isten.

Engem? — Olyam hangon mondta ezt 
Kemény János, mintha legalább is a becsü
letét akarták volna elvenni. Oh te jámbor 
te; ha az az Isten verni tudna, megvert 
volna az már engem régen. E pohár bort 
sem veheti el tőlem, ha én megakarom 
inni 8 ezzel a felkapott pohár kiesik kezé
ből s ezer felé repül szét a padlón.

A társaság, mintha a villám futott volna 
rajta végig, megkövültén ül s mereven nézi 
az elfehéredett Keményt; úgy állt ott, mint 
egy sóbálvány, iszonyú ütést mért bense- 
jere ez a rideg üvegcsörrenés. Küzd magá
ban. Valami meghatározhatatlan sejtelem

gon. Ez az ének immár 139 nyelven 
sengi az evangéliomi hit világmeg
győző hatalmát.

Egy drezdai cég, mely azon fára
dozik, hogy a modern mozi színé
szetet a vallás szolgálatába állítsa, 
az eisenachi konferencia alkalmát 
arra használta fel. hogy egy, Luther 
életének főjeleneteit ábrázoló filmsza
lagot szélesebb kórben mutasson be. 
Természetes, hogy egy ilyen, komo
lyabb hozzáértéssel készült Luther
film nincs jó hatás nélkül. Hiszen 
alig van ember, aki valamelyest meg- 
illetődést ne érezne, ha valami élén
ken emlékezteti a nagy hithős életé
nek kimagasló mozzanataira. Mind
amellett őszintén meg kell vallanom, 
hogy Luther életének ilyetén színre, 
sőt moziba vitelében nem tudom ked
vemet találni. Hogy jut az a színész 
aki legközelebb talán valami gonosz
tevőnek a szerepében lép föl vagy 
egyébként méltatlan ember ahhoz, 
hogy a nagy reformátor szerepét 
játsza előttünk s eljátsza még azt is, 
ami az Istennel tusakodó lélek leg
bensőbb és legszentebb dolga, az 
imádkozást ? Nem is szólva egyéb 
viszásságokról, melyek ilyesmihez 
mindig hozzátapadnak. A vallásos 
tisztelet és kegyelet tárgyai nem va
lók a színpadra és a moziba.

Ami evangélikus egybázegyete- 
münk képviselőinek a részvételét il
leti, már említettem, hogy a második 
nyilvános istentiszteleten Raffay püs
pök prédikált. Hogy erre felkérték, 
elsősorban egyházunk számára volt 
megtiszteltetés; ő viszont becsületet

keltette rettegés, a történtek felett érzett 
szégyen 8 mindezeket átgázoló dac kava
rognak lelkében. Semmi — tör elő szájából 
a szó, mint a koporsóból — semmi, kiesett 
a kezembből, összetört, vége, ez az egész 
. . .  véletlen — semmi.. .

Hangja felrázta némikép dermedtségéből, 
önbizalma visszatért s ismét a dölyf, a dac 
uralkodik egész lényén.

Felkacag, mint egy őrült s önátokként 
tör ki belőle: Ti bolondok, csak nem hi
szitek, hogy én megijedtem ?

E pillanatban bevágódik az ajtó, egy 
feldúlt arcú férfi esik be rajta s távoli 
félrevert harangok rémes kongása közt 
odakiáltja: .Bátyám, jöjj haza! éig a házad, 
lángokban egész vagyonod“.

Az istenítélet szélvésze gyanánt süvített 
át az ivószobán a rémhír, rohant mindenki, 
mintha bűnrészes lenne az ítélet létrehívá
sában.

Kemény valahogy kitárnolygott az ajtón 
az éjszakába. Nem lát senkit; talán nem 
is igaz ? Talán csak tréfa ? Felemeli nehéz 
fejét, talán az Istent keresi ? Szemben vele 
az égalja tüzvörös, mintha ezer és ezer 
kígyó vergődne fuldokolva egy vértengerben. 
Megtántorodik s egy szó szorul fel keblé
ből : Istenem; fejét két keze közé szorítja 
s megindul, mintha boldogsága rohanna
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sierzett egyházunknak aszal, hogy 
szép feladatát méltóan töltötte be. 
Szintúgy kitüntetés Tolt úgy a püs
pök, mint egyházunk számára az, 
hogy ót beválasztották abba az elnöki 
tanácsba is, mely a záróülésig intézte 
a konferencia ügyeit. Természetes, 
hogy magyarhoni ág. h. ev. egyete
mes egyházunk tekintélye még na
gyobb súllyal esett Tolna latba, ha 
nem szakadt volna reánk a feldara
bolás katasztrófája... Hogy saját 
szerény részemet is megemlítsem, — 
az iskolaügyi értekezleten az elnök
ség felkérésére rOvid áttekintést adtam 
egyházunk iskolaügyének, különösen 
a vallásoktatásnak jelenlegi állapo
táról, tekintettel az államhoz való 
viszonyra. Jelentésemet érdeklődéssel 
fogadták. Az evangélikus sajtó ügyé
ben tartott értekezleten egy központi 
evangélikus sajtószerv létesítésének 
kérdéséhez szóltam hozzá s egyúttal 
köszönetét mondottam az amerikai 
testvéreknek azért a szívességért, 
hogy angol és német nyelvű lapjai
kat ingyen küldik meg a konferencia 
tagjainak. Az utolsó főértekezleten 
elmondott felszólalásom 3 pontból 
állott. Először rámutattam arra, hogy 
az egész világkonferencia milyen so
kat köszönhet a német evangélikus 
theológiai tudománynak azért, mert 
nagyrészt ennek az emlőin nevelőd
tek a legkülönfélébb nemzeti egyhá 
zak lelkészei és theológiai tanárai, 
ami úgy nyelvi mint szellemi, tartal
mi szempontból oly nagy mértékben 
megkönnyítette a kölcsönös megér
tést ; azután a konferencia ügyeimébe 
ajánlottam azon már előbb Írásban 
beadott javaslatomat, mely theológiai 
hallgatóink külföldi tanulmányozásé -

elöle s ezt akarná utolérni. Közbe a félre
vert harangok kongatják mindig erősebben 
a rémes zenét.

Felér a hegyre s a völgyből ijesztő 
világosság ömlik feléje, az ő háza ég, ott 
a faluszélen. Rohan árkon-bokron át, mint 
ki az életét siet menteni; fojtó nehéz égési 
szag csapja meg orrát; fekete tömeget lát 
mozogni a lángok árasztotta sápadt fény
ben, a tömeg érthetetlen zsivaja kavarog 
feléje; oda ér, első szava: Hol a fiam, 
hol a feleségem ?

Olt fekszenek a szomszédban holtan 
— kiáltja egy hang — míg észrevettük, 
megfojtotta őket a füst

Rohan a szomszédba, rádobja magát a 
szeretett hullákra, szólni nem tud, csak sír.

Mi történt? Hogy történt? Nem tudja 
senki s ezek a hideg ajkak már nem nyit
nak meg többé, hogy elbeszéljék, nem 
melegíti ezeket már fel többé a boldogtalan 
apának minden csókja sem.

A hajnal ott éri térden állva kedves 
halottai mellett, fel-felzokog még, de köny- 
nyei már nem hullanak.

Kitámolyog a szobából, bejárja leégett

nak újra lehetővé tétele céljából kért 
hitrokoni támogatást; végül pedig 
helyreigazítottam egy volt magyar- 
országi evang, lelkész tollából eredt 
cikknek hazai evangélikus egyházun
kat érintő helytelen adatait, melyek 
egy a konferencia tagjainak rendel
kezésére bocsátott német lapban je
lentek meg. A javaslatot az állandó 
választmány elé utalták. Reméljük, 
hogy lesz foganatja.

(Folytatjuk.)

Árva madárka!
Bujdosó felvidéki panasza.

Tavasz van, hódító, bűvös kikelet,
Pattan a rügy, bimbó, s a moha felett 
Harmatos ibolya hajt kicsi levelet.
Zsong sok eziistszárnyu, ébredő bogárka... 
Csicsereg röppenve, száz dalos madárka,... 
Lomb között oly lágyan zendül a fuvallat, 
Mintha. . .  tárogató sírna a hegy alatt.

Minden éled, ébred, tör fe l a magasba 
Völgyön, bércen által, a napsugarakba! 
Csak... egy szegény rigó ábrándozik némán, 
Könnyezik szegényke. . .  szárnya tépve. . ,

bénán
Csüng alá fáradtan. Meglátszik, hogy árva! 
Tán a vágy epeszti ? Vagy elhagyta párja?

.Nem p á ro m ... nem vágyam bántja tel
kemet. * —

Szólott a madárka . . . é s  szeme könnyes lett, 
„Fészkem... dögkeselyűk karma széjjeldúlta, 
Gyenge szülőimet. . .  l e . .. a földre rúgta! 
Kesergő a dalom. . .  jajgatok az égig,
H ej. . .  De mind hiába, talán meg sem értik! 
Beteg vagyok. . .  árva . . .  földönfutó lettem, 
Elrabolták tőlem . . .  amit úgy szerettem, 
Azt a puha fészket... melyben megszülettem! 
Azóta nincs nyugtom. . .  könnyem egyre

pereg. . .
Istenkém könyörülj! Add vissza fészkemet!

Irányi Géza.

háza minden helységét, keres valakiket; 
felmászik a tetőnélküli padlásra, beh szo
morú hely ez most, tegnap bősége volt 
még itt mindennek 8 mára hamuvá lett a 
gazdagság. Odaégett minden; de mi az? 
A kémény mellett fekszik valami a füstölő 
pernye alait? Felveszi. Egy könyv.

Ez egyedül maradt épségben a padláson 
elhelyezett minden jószágaiból. Kezei le- 
hanyatlanak, kisirt szemeivel belenéz a 
bágyadt szürkületbe, mintha a távoli múltba 
akarná űzni gondolatait, mintha emlékeznék 
e könyvre; igen, már emlékszik, 20 eszten
dővel ezelőtt dobta ezt a könyvet ide félre, 
mint atyjától reámaradt hasznavehetetlen 
örökségdarabot.

Szivére szorítja az öreg könyvet, a bib
liát, feletnelt fővel, szinte megerősödve jön 
le a padlásról, sűrűn omló könnyein ke
resztül új életet lát.

A temetőben egy frissen hantolt sir van, 
két keresztfával; mellette térdel egy ember 
8 imádkozik.

Ez az ember elvesztette vagyonát, gyer
mekét, hitvesét, de megtalálta Istenét.

Tisztelgés az új igazság
ügyminiszternél.

Abból az alkalomból, hogy a kor
mányzó dr. Pesthy Pál nemzetgyűlési 
alelnököt, aki a sárszentlőrinci gyü
lekezet buzgó felügyelője, igazságügy
miniszterré nevezte ki március hó 
23-án, amely napon az igazságügy- 
miniszter első ízben jött gyülekezete 
körébe, a gyülekezet presbitériuma, 
nőegyleti választmánya és az ifjúsági 
egylet tisztelgett a szeretett felügyelő
nél. A tisztelgéssel a testületek kö
szönetüknek is kifejezést óhajtottak 
adni azért a nagylelkű alapítványért, 
amelyet félmillió összegben a fel
ügyelő jő  szülei emlékére a nőegylet
nél és dalárdánál tett. A minisztert 
Pábián Imre lelkész köszöntötte me
leg szavakban s az üdvözlésre az 
ünnepelt könnyekig meghatva vála
szolt s biztosította a testületeket, hogy 
sok gonddal járó magas állásában is 
szeretettel szívén viseli gyülekezete 
ügyeit.

Itt adjuk az új igazságügyminisz
ter rövid életrajzát is. Néhai szülei
nek, Pesthy Mór uzdi földbirtokosnak 
és neje Bélák Erzsébetnek legidősebb 
gyermeke volt s 1873-ban született. 
Népiskoláit részint Sárszentlőrincen, 
részint Mekényesen végezte. Gimná
ziumi tanulmányait a bonyhádi fő
gimnáziumban kezdte s a selmecbá 
nyai főgimnáziumban végezte. Jogi 
tanulmányait a budapesti tudomány- 
egyetemen végezte, ahol ügyvédi ok
levelet szerzett. Ismereteit ezután 
még részint a berlini, részint más 
külföldi egyetemeken bővítette. Ügy
védi gyakorlatot nem folytatott. Majd 
Pakson albiró, Szekszárdon járásbiró 
s ugyanott a járásbíróság vezetője, 
utóbb ugyanott törvényszéki biró,
1915 ben törvényszéki elnök lett. 
1921-ben kúriai bíróvá neveztetett 
ki, 1922-ben a gyönki választókerü
let túlnyomó szótöbbséggel képviselő
jévé választotta. 1923-ban a nemzet- 
gyűlés alelnöke lett, ahonnét most 
az igazságügyminiszteri székbe hiva
tott el.

Egyházi életünkben mindig tevé
keny részt vett. Előbb a bonyhádi 
főgimnázium választotta felügyelőjévé, 
1917-ben pedig Pördős Dezső örö
kébe otthona, a sárszentlőrinci gyü
lekezet választotta felügyelőjévé. Isten 
áldása kísérje felelősségteljes útján I

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangsző“ fentartására.



„Ha az igazság utján járunk, megerő
södünk, ha az Úr utjain járunk, nem kell 
félnünk. Kinek kell rettegni ? Csak annak, 
aki hamisságot cselekszik. Minél jobban 
szeretjük az Urat, annál inkább igyekszünk 
neki szolgálni, s ö nem hagy el bennünket 
a legnagyobb nyomorúság közepette sem. 
Az igazság megerősít, felemel bennünket, 
a bűn lesújt, lealacsonyít.“
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A „Harangszó“ első 
számú pályázata.
A H a ra n g szó  pályázatot hirdet 

a következő eg y h á z tá rsa d a lm i  
k é r d é s e k r e :

1. Milyennek látja az evangélikus 
keresztyén ember az evangélikus kér. 
anyaszentegyház helyzetét a jelenben 
és egyáltalában a protestantizmus 
jövőjét hazánkban ?

2. Miért ragaszkodik az evangéli
kus kér. anyaszentegyházához 7

3. Melyek volnának a legszüksé
gesebb tennivalók?

4. Mit tehetne különösen a Luther- 
Szövetség ?

5. Mi az oka annak, hogy a ve
gyesházasságok alkalmából igen sok
szor az evangélikus fé l bizonyul gyen
gébbnek akkor, amikor legszebben 
kellene tanúbizonyságot tenni a hit
hűségről ?

6. Miért járatja a Harangszót?
A felvetett pályázati kérdésekre rö

vid, talpraesett válaszokat kérünk és 
várunk.

Az összes beérkezett pályázatokat 
át fogjuk olvasni és az öt legértéke
sebb választ egy öt tagból álló bíráló
bizottság véleménye alapján egyen 
k é n t egy-egy a s ze n tg o tth á rd i  
első m a g y a r  k a sza g y á rb a n  k é 
s zü lt e lső m in ő ség ii ka száva l 
fo g ju k  ju ta lm a z n i .

Pályázhat a Hardngszó minden 
előfizetője vagy családjának minden 
tagja.

A kérdésekre adandó válaszokat 
jól olvashatóan írva saját nevének 
aláírásával küldje be kiki a Harang
szó szerkesztőségébe Szentgotthárdra 
(Vas m.)

A beküldés határideje : 1924 áp
rilis 27.

A pályázaf eredményét a Harang- 
szó f. évi május 4-diki számában 
fogjuk közölni.

KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről.

Marcioko plébánosnak és Berkó 
Gézának az amerikai szeretetadomá-

nyokkal űzött gálád visszaélései ké
pezték legutóbb a nemzetgyűlésen 
annak az interpellációnak a tárgyát, 
melyet Zsilinszky terjesztett elő.

»Az egész Ház megdöbbenve hall
gatta, hogy minő gálád visszaélés 
áldozatai lettek Amerikába vándorolt 
véreink és miképpen csalták meg és 
fosztották ki azokat az Amerikában 
élő magyarokat, akik az itihonrnaradt 
rokonaikon és hozzátartozóikon segí
teni akartak« .. .

»A küldeményből hat vagon egy
szerűen eltűnt.«

>Az interpellációra Vass József 
népjóléti miniszter válaszában elis
merte — »csirkefogás« történt.«

Az interpellációra Marcinké plé
bános »Azújságban« válaszolt »durva, 
paphoz méltatlan, szemtelen hangon.« 
Mire Zsilinszky a Szózatban felelt 
egy nyilatkozatban.

Ugyancsak a Szózatban Fáy Zoitán 
Nyílt levelet intézett Marcinkó József 
passaici róm. kath. plébánoshoz, 
melyben citálja azokat a jelzőket töb
bek között, melyekkel Marcinké plé
bános urat az amerikai magyar lapok 
egy része illette, melyek közül talán 
a legenyhébb »jótékonysági hiéna.«

Nyílt leve’ét Fáy azzál fejezi be: 
>És ha mindezek után ön még min
dig abban a meggyőződésben van, 
hogy hazafias, becsületes munkát 
végzett, ál ítson engem a magyar 
bíróság elé és kijelentem, hogy örülni 
fogok és szívesen veszem a büntetést, 
ha tévedtem volna.«

A magunk részéről végtelenül saj
náljuk az esetet, mert az ilyen s ehhez 
hasonló esetek legkevésbé sem eme 
lik a papikar tekintélyét. Azért akik 
manapság az Isten országának szolgá 
latában állanak, kétszeres en vigyáz
zanak magukra es reverendájukra.

HARANOSZO_______

„Sokféle bölcseség van e világban, melyet 
a különböző korok filozófusai hirdettek; és 
íme mégis e számos bölcseleti rendszer mel
lett az emberek a bűnben mind mélyebbre 
és mélyebbre siilyedtck. Mi az oka ennek ? 
Egyszerűen az, hogy a bölcselők szép sza
bályok mellé nem tudtak erkölcsi erőt adni 
egy tisztább, nemesebb életre. A bűn erejét, 
fullánkját, csak a Krisztus veheti el tölünk 
s Ó adhat egyedül erőt, hogy a bűnnek, 
gonosznak ellenállhassunk.“

Leány csel
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 12Ö00 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

Hősök emléktáblájá
nak felavatásakor.

Hőseink, dicső hőseink!
Nevetek áldva, márványköbe vésve. 
Hőseink, dicső hőseink!
Emléktek írva szivünk közepébe.

Ti küzdtetek, véreztetek 
Honért s miértünk;
Vitéz hősi szellemetek 
Volt a mi vértünk.

Hőseink, dicső hőseink,
Igaz magyarok, ti harcos daliák! 
Emléktek áldott, fennmarad,
Amíg csak ismer hál’adást a világ.

Óh szánjatok szellemszárnyon hozzánk 
S  maradjatok velünk;
Vezessetek diadalra minket,
Ha új harcra kelünk;

Tanítsatok példátokkal 
Szeretni a hazát:
Valamint ti, — minden magyar 
Legyen készen a hazáért 
Feláldozni magát.

GERENCSÉR ZSIGMOND.

1924. április 6

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Böjti olvasmányok. VI.
Ápr. 7. Róm 15.1—7. Nemcsak a külön

böző mű t, társadalmi és faji hovatartozás, 
vagy a külsőségekben jelentkező eltérő fel
fogás fenyegeti a keresztyének egységét, 
hanem a megszentelődési állapot dolgáoan 
mutatkozó különböző mérték is. És a Sátán 
épugy ki akarja ezt aknázni a maga javára, 
mint a töböi különbséget. Sok béketürésre 
van azért szükség a gyülekezet tagjainál 
egymással szemben is. Kik már előbbre 
vannak, nehogy csak maguknak kedvesked
jenek. A többletünket bocsássák rendelke
zésére az elmaradottaknak, mert ez is 
hozzátartozik a Krisztus töveié éhez.

Ápr. 8 Róm. 15 . s—13. Sose felejtsük, 
hogy minden egyenetlenségnek, nv:ly hivök 
között előállhat, nem a Jézus Krisztus, 
hanem a mi megromlott természetünk és 
megrontott világunk az oka. Még akkor is, 
ha az egyenetlenség az által ált elő, hogy 
egyesek mélyebb keresztyénség után vá
gyódnak, „ az Úr Jé usra nem hullhat az 
árnyék. Ő eleget tett zsidók és pogányok 
számára s bizonyára olyan megváltást 
szerzett, melyben egyek lehetnek az egyéb 
ellentétek által elvá ásították is. Táp aljuk 
hát igazan a jó reménységet, hogy eljö az 
idő, mikor az Övéi mind egyek lesznek.

Apr 9. Róm. 15. 14—24. Vége felé kö
zeleg a levél. Ahogy visszapillant, az iró 
érzi, hogy szóvá kell tenni annak intő és 
oktató hangját, nehogy rosszul essék az 
olvasóknak, kik végre is nem Pál apostol- 
sága alá tntoznak. De milyen kedvesen 
igazol ő mindent; úgy megérzik róla, hogy 
nem tartozik a mindenbe belekontárkodó, 
hívatlan prókátorok közé s hogy viszont
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az Úrtól indítva kész szolgálni más gyüle
kezeten is, nemcsak olyanon, melynek 
alapítása az ő nevéhez fűződik.

Ápr. 10 Róni. 15.55 -  83. Milyen kedves 
az is az apostoltól, hogy oly bizalmasan 
közli, nemcsak útiterveit, hanem nehézségeit 
és szívén fekvő aggoda'mait is. Nem plety- 
kálódási hajlamok nyitják erre ajkát, hanem 
hogy őt a rómaiak minél hatékonyabban 
imádkozásokban támogathassák s hogy az 
így várható új és közös Isten-tapasztalások 
után még örvendetesebb és áldottabb le
hessen a legközelebbi találkozás. — Milyen 
jó lenne ma is iinádkozókkal megsokszo
rozni azt az áldást és tapasztalatot, melyet 
a legnehezebb helyzetekben az Úr munká
sai csodásnál csodásabb módokon vesz
nek !

Apr. 11. Róm. 1G . í—is. A levél végén 
tudjuk meg, hogy Fébe, az első diakonisz- 
szák egyike viszi a levelet Rómába. Milyen 
szeretettel ajánlja öt az ottaniaknak: ne 
hagyják magára a nagy világvárosban. S 
mennyi szeretetet vihetett Fébe is nekik a 
levél üdvözleteiben. Huszonnyolc név s 
még több élet suhan el egymásután s mind
egyikhez valami személyes szál: ki tudná 
mennyi közös élmény és imádkozás, sze
mélyes tapasztalat s közös szenvedés meg 
öröm fűzik az Írót. És mily örömmel,olvas
hatták a nevek betűit azok tulajdonosai, 
hogy örülhetett a legutolsója i s : „hogy 
lám még én reáni is gondolt I“

Ápr 12. Róm. lő . 17—so. A huszonnyolc 
név valamelyikénél jutott tán eszébe, hogy 
egyet még elfelejtett. Óvni az ő féltett sze
relmeseit a hamis tanítóktól. Sokszorosan 
fájó tapasztalat lehetett mögötte, mikor 
kor beszél azokról, akik igen szépen, nyájas 
formában jönnek, de elakarják tántorítani 
az evangélium gyermekeit az_igaz tudo
mánytól. Ilyenek is vannak. DT ne essetek 
azért kétségbe! Felismerhetitek, hogy nem 
a lélek, hanem a test vezeti őket. Bátrak 
lehettek ellenük, mert a Sátán kétségbeesett 
végső erőfeszítései vonaglanak bennünk, 
mint aki érzi már a maga végét.

Ápr. 13. Róm. 16 .21— 27. Megint egy 
névsor jön, de ez már rövidebb. Nem az 
iménti névsor, az üdvözlendőké toldatik 
meg itt; azok jönnek sorra, kik az apos- 
todal együtt üdvözletük küldik. Mcssze- 
messze száll az üdvözlet, megannyi imajárás 
előtte utána. A végső sorokból azonban 
minden csak felfelé száll, mint a virág- 
vasárnapi igazi Hozsannából: hála-, őröni- 
és dicséret-ujjongás Ahhoz, Aki kü'dte a 
kimondhatatlan nagy erangéliumot s közli 
Jézus Krisztusban a megváltatást. Ugy-e 
benne van a te hangod is már? Hadd 
záruljon azzal a böjti olvasmány!

E GYRÖL- MÁS RÓL.

A  m i n d e n n a p i  é le tb ő l.

Százhuszonöt éves a szivar. 
Most van szdzhuszonö:ödik évfordu
lója annak, hogy egy vállalkozó szel
lemű asszon, a Connecticut állambeli 
Frout polgárnő feltalálta a szivart. 
Et a hölgy ugyanis addig kísérlete
zett a dohánylevelekkel, míg rájött, 
hogy azok összecsavarva, kissé össze
ragasztva és megformálva azt a cso
dálatos valamit alkotják, amit ma

szivarnak nevezünk Délamerika ős
lakói, a bakairi indiánusok és aszté- 
kok már szintén összegöngyölték a 
dohányleveleket, hogy aztán elégetve 
őket, a füstöt szürcsöljék A dohány
nak ezt a kezdetleges módon való 
élvezése azonban meg sem közelí
tette azt az élvezetet, amelyet a do 
hányoseknak a szivar szivása jelent.

H E T I  KRÓNIKA.
A m agyar nemzetgyűlésnek a közel

múltban rendkívül izgalmas ülései voltak. 
A valorizációs javaslat tető alá került. Be
terjesztették a középiskolai reform törvény- 
javaslatot. A törvényjavaslat ismertetésénél 
a kultuszminiszter megállapította, hogy az 
első középiskolát hazánkban a reformáció 
hivta életre. Letárgyalták a földbirlokreform 
novellát. A felhatalmazási javaslatokat a 
miniszterelnök terjesztette elő. Két nagyobb 
interpelláció is elhangzott. Az amerikai 
szeretetadományokkal űzött visszaélések, 
csalás és panama a szeretetakció ürügye 
alatt általános megbotránkozást kelt min
denfelé.

Az erdős Kárpátokban lezajlott vá
lasztások végleges eredményekép a kom
munista párt 4 mandátumot, a magyar el
lenzéki párt 1, a rutén munkáspárt 1, a 
köztársasági párt 1, a szociáldemokrata 
párt 1, az ellenzéki agrár párt 1 mandá
tumot kapott.

A rom án—m agyar tárgyalások meg
egyezéssel végződtek.

Szerbia. Az uj Pasics kormány meg
alakult. Valamennyi horvát képviselő tün
tetőleg hagyta el a skubstinát.

Törökország. Az angorai nemzetgyűlés 
legutóbb hosszantartó tárgyalás után bizal
mat szavazóit Izmed basa kormányának.

G örögországban nemzeti ünnep kere
tében kikiáltották a köztársaságot.

Angliában megállapítást nyert, hogy a 
bolsevista propaganda itt eredménytelen 
maradt.

Észtországban uj kormány alakult.
Franciaországban Poincaré uj kor

mányt alakított.

HARANGSZÓ.

Böjt 5-dik vasárnapján.
Ep. Zsid. 9. 1 1 - 15.

Pál apostol az idézett versekben bemu
tatja előttünk Krisztust, az igazi főpapot, 
aki az Ő tulajdonvére által ment be egy
szer s mindenkorra a szentélybe, örök vált- 
ságot szerezve nékiink.

Báró Podmaniczky Pál Pápán. Ápr.
6-án a pápai gyülekezet hívására báró 
Podmaniczky Pál Pápára érkezik, hol dél
előtt a templomban istentiszteletet tart, 
este 6 órai kezdettel kezdődő templomi 
vallásos estén pedig előadást tart finnor
szági tapasztalatairól.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában az egyik szombathelyi újság hír
adása nyomán jelentettük, hogy Kapi Béla 
dunántúli püspök Puskás Jenő segédlelk. 
nevezte ki titkárának. Mint illetékes hely
ről értesülünk, a püspök Puskás segéd

lelkészt csak titkári teendők ideiglenes
végzésével bizta meg. Az állás betöltése 
nem történt meg.

A nemeskoltai dalárda és ifj. egylet 
március idusát gazdag műsorral ünnepelte. 
Az ünnep Szózattal vette kezdetét. Ä be
szédet Halász K. tartotta Ének, zeneszá
mokkal és szavalatokkal közreműködtek: 
Vörös Jenő, Szabó Bözsi, Móric Béla, Ha
lász Lajos, a férfi kar. Az ifj. egyesület 
egy egyfelvonásos színdarabot is előadott.

Vallásos estély a Tolna-Baranya- 
Somogyi egyházmegyében. A soproni 
evangélikus „Theol. Otthon- “ból a felügyelő 
tanár vezetése mellett 8 theológus vallásos 
estéket tartott Tolna-Baranya-Somogy egy
házmegye több gyülekezetében március 
8—16-ig terjedő időközben.

Az evangélium erejétől hajtva indult el 
a kis csapat, imádságos lélekkel — magyar 
és német nyelvű egyházi beszédekkel, bib
liamagyarázatokkal, előadásokkal, szavala
tokkal és énekszámokkal, — hogy Isten 
igéjét hirdesse a híveknek.

Dombóvár, Kaposszekcső, Csikóstöttős, 
Gerényes, Nagyág, Bikái, Ráczkozár, Vár
alja, Kismányok, Hidas, Majos, Bonyhád 
voltak az állomáshelyek, melyeken a harang 
szava templomba hívogatta a híveket. És 
ők jöttek ! A legtöbb helyen zsúfolásig meg
telt templomok és iskolák tettek bizony
ságot arról, hogy a mindennapi küzdelmek
ben elfáradt lelkek keresik Istennek békes
ségét.

A vallásos esték programmját mindig 
az illető gyülekezet viszonyéihoz mérten 
állította össze. Ez általában a következő 
volt: 1. Közének. 2. Imádság. 3. Szólóének. 
4. Bibliamagyarázat. 5. Szólóének. 6. Sza- 
vaiat. 7. Karének. 8. Előadás. 9. Karének.
10. Szavalat. 11. Karének. 12. 1 nádság. 
13 Közének. — Változás az egyes helye
ken csak az előadó személyekben történt. 
Ott, ahol az idő ki volt mérve, szűkítették 
a programmot. Az ünnepnapokon az isten
tiszteleteken a belmissziói csapat tagjai 
hirdették az igét.

A kis csapatot mindenütt meleg szívvel 
és áldó szóval bocsátották et további út
jára.

Itt álljon a köszönet szava mindazon 
lelkész és tanító uraknak, buzgó híveknek, 
akik szeretetükkel lehetővé tették a terv 
kivitelét és akik a vallásos esték után a 
„Theol.-Otthon“ felsegélyezésére siettek 
adományaikkal.

Az offertórium a következő volt: Dom
bóvár 208.990, Kaposszekcső 165.953, Csi
kóstöttős 63 389, Gerényes 7785, Nagyág 
58.619, Bikái 27.257, Ráczkozár 272.420, 
Váralja 48.780, Kismányok 133.766, Hidas 
181.322, Majos 61 578, Bony hád 394.235 K. 
Adományok: Pavlik Ferenc (Kismányok) 
50 ezer, Steiner Zsuzsánna (Bonyhád 100 
ezer K Összesen 1,774.094 K.

A jó Isten áldja meg a nemes sziveket.
A theol. ifjúság részéről ez a körút csak 

kezdeíe egy további sorozatos belmissziói 
útnak, melyet szándéka Isten segítő kegyel
mével más kerületek más egyházmegyeiben 
is elvégezni.

Téth. Március 15-diki ünnepen az ün
nepi beszédet Kovácsics Géza lelkész tar
totta. Szavaltak : Hujber Annus, Dombi K., 
Kiss Jolán, Ujváry Zsófi. Énekeitek: Nagy 
Lina, Szabó 1. tanító, Kiss Margit tanítónő. 
A színdarabban közreműködtek : Kiss M., 
Czéhmester Annus, Ujváry Bözsi, Varga 
Lina, Nagy Mariska, Lampért Jolán, László 
Terus. A Hunyadi indulót előadták: Szita 
Irén, Ujváry Bözsike, Kalmár Margit, Káldy
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Irénke, Bősze Jolán, Csete Irénke és Dombi 
Kálmán. A jövedelem 359.000 K volt 

A sárvári egyházközség március 23-án 
tartotta rendes évi közgyűlését. Az 1923-ik 
évi számadásból kitűnt, hogy bevétel volt 
3,233 927 K, kiadás 3,273 828 K, pénztári 
hiány 39.900 K. Önkéntes adományok ösz- 
szege 526 760 K. Az alapok és alapítványok 
összege 743.637 K. — A gyülekezet a Berke 
Géza elhunytéval megüresedett felügyelői 
állásra egyhangúlag Zimmermann Péter 
bajor kir. urodalmi titkárt választotta meg. 
Pénztáros lett Reichert Ede takarékpénz
tári pénztárnok. Uj egyháztanácsosok lettek: 
Mészáros Ferenc, Szigethy Sándor, Török 
Imre Lajos, Bothár Gusztáv, Róth János, 
Hodossy Ernő és Dékán Sándor. Az uj

fyülekezeti felügyelőt esperesi megbízásból 
prilis 6-án ünnepélyes istentisztelet kere

tében iktatja be hivatalába Varga József 
lelkész. És ugyanekkor teszi le az esküt 
az uj gyülekezeti pénztáros és az újonnan 
megválasztott egyháztanácsosok is.

Veszprémben március 28-án böjti val
lásos est volt a templomban. Közének után 
Demjén Márton nyug. ref. esperes mondott 
magasszárnyalásu imát, azután Biró Milike 
és Gyenes Sári kéthangu böjti éneket éne
keltek, majd a helyi lelkész mondott be
szédet a Halálról, melyet csak a hit ereje 
győzhet le, utána Hering Jánosné énekelt 
egy szívhezszólóan szép egyházi müdalt 
saját harmónium kíséretével, végül Budlaky 
Magda adott elő két böjti hangulatú Sza- 
bolcska-verset. Az oltári áldással és köz
énekkel záródó est után offertórium volt, 
mely a Harangszó számára 40 ezer kor.-t 
jövedelmezett.

A győri egyházmegyei lelkészegye
sület március hó 19-én Győrben tartotta 
rendes tavaszi értekezletét, melyen, miután 
az egybegyült lelkészek az úri szentvacso
rával éltek, Németh Károly lelkész egye
sületi elnök tartott írásmagyarázajot; Ba- 
ráth József mérgesi lelkész pedig a „A 
lelkipásztor mint saját magának gondozója“ 
címen hozott értekezést. Az értekezleten 
behatóan tárgyaltatott a „Belmissziói mun- 
kaprogramm.“ Jóváhagyatott az 1923. évi 
lelkészegyesületi pénztár számadása, mely
nek összes bevétele 55.624 K volt, összes 
kiadása pedig 38.100 K. Az egyházmegyei 
belmissziói szövetség tagdíja 2 és 4 ezer 
koronára emeltetett és belőle 50.000 K a 
Harangszó javára utaltatott ki. Az értekez
leten Pálmai Lajos esperes bejelentette az 
esperesi hivatalról való lemondó szándékát, 
amit az értekezlet sajnálattal vesz tudo
másul.

A kemenesmagasi-i ev. ifjúsági egye
sület hivatásának megfelelően mindent el
követ, hogy a hitéletet necsak saját kebe
lében mélyítse, hanem annak ápolását a 
gyülekezet életében is minél szélesebb kör
ben munkálja. Ebben az évben már két 
vallásos ünnepélyt tartott, egyet febr 28-án 
a templomban, a másikat március 2-án az 
egyesület helyiségében, az iskolában. Az 
elsőn Szabó István lelkész, egyes, elnök 
„Történelmünk egyik nagy alakja“ címen 
Mátyás király hatalmas egyéniségét mutatta 
be hallgatóságának, a második pedig a 
régi magyar lakodalmi szokásokat ismer
tette szabad előadásban. Mindkét alkalom
mal Kiss Erzsi, Kiss Juliska, Nagy Károly, 
Mesterházy Gyula, Mógor János szép szóló
énekei és Löké Lina, Csecsenovits Elza, 
Kiss Ilonka és Bodor Károly sikerült sza
valatai gazdagították az ünnepi program- 
mot s tették feledhetetlenné az ünnepé
lyeket.

Március 15-ét is megünnepelte az egye
sület A templomban tartott ünnepély mű
sora a következő vo lt: 1. Közének. 2. Ol
tári ima. 3. Magyar éjszakás, szavalta Já- 
nossy Gyula. 4. Ünnepi beszéd, mondotta 
Szabó István egyl. elnök. 5. Egy menekült 
barátomhoz, szavalta Nagy Gvula. 6. A ha
záról, szavalta Molnár Irma. 7. Uzsoki szo
rosban, énekelték két hangon: Bodor Ká
roly, Mesterházy Gyula, Mogor János, Nagy 
Károly, p. Nagy Károly és Barczán Sándor.
8. A madár fiaihoz, szavalta Bóta Erzsé
bet. 9. Áldd meg Isten szép hazánkat, éne
kelte az egyes, énekkar Szabó István leik. 
vezetésével. 10. Hajnalvárás, szavalta Guóth 
Jolán. 11. Ima. 12. Hymnusz.

Az egyesület legközelebb szavalóver
senyt tart az egylet nőtagjai közt, amelyen 
a legjobb szavaiét egy szép tájképpel fogja 
jutalmazni; husvét után való vasárnap pe
dig a .Szökött katoná“-t adja elő, amely
nek jövedelmét , Otthon-alap“ létesítésére 
fordítja.

Az ajkai egyházközség március 23-án 
Tahách Elek esperes, Somogyi Károly és 
Novák Elek lelkészek közreműködése mel
lett szép ünnepség keretében iktatta be 
lelkészi állásába Novák Rezsőt, lapunk 
jelestollu munkatársát.

Vönőcrkőn Gerencsér András és fele
sége orgonára 8000, Pintér Dezső emlékére 
gyermekei, Sándor és Vilma esketésük al
kalmából harangra 10.000, Papp Lajosné 
elhalt kis leánya emlékére templomra 30.000, 
Dömölki Antalné orgonára 5000, Varga L. 
és felesége Pödör Zsófia Csánigról elhalt 
leánya Takács Jánosné Varga Ilona emlé
kére egyházfenntartási alapra 100.000, Ta
kács János elhalt neje emlékére egyház
fenntartási alapra 50.000, Varga Lajosné 
elhalt katonák emléktáblájára 5000, Nagy 
Lajosné elhalt katonák emléktáblájára 5000 
K-t adományoztak. Soproni elhalt katona
diákok emléktáblájára befolyt 27.500 kor.

A győrujfalui nőegylet március 16-án 
este szépen sikerült vallásos estélyt ren
dezett a következő m űsorral: 1. Közének.
2. Ima és irásmagyarázat. Tartotta Geren
csér Zsigmond győri hitoktató. 3. .Jézus 
a tengeren.“ Szavalta Szigethi Lidi. 4. „Az 
első ibolya * Szavalta Szigethi Margit. 5. 
„A vallásról.“ Felolvasta Isó Vince győri 
lelkész. 6. „Tehozzád, óh Uram.* Kéthan- 
gon énekelte a leánykar. 7. ,A legszebb 
jutalom.“ Szavalta Erdélyi Irén. 8. „A füle- 
mile.“ Szavalta Jakus Piroska 9. „Szegény 
fejem, hová hajtnálak.* Előadta a leánykar. 
10. Közének. 11.' Himnusz. A bevétel 59 
ezer 630 korona. A költségek levonása 
után a Harangszó terjesztésére 10.000 K. 
a Luther-Szövetség részére szintén 10.000 
K-t juttatott a nőegylet.

Nagybábonyban a tolna—baranya— 
somogyi egyházmegye belmissziói egyesü
lete böjt 3-ik vasárnapján vallásos estélyt 
rendezett, melyen megjelent Baldauf Gusz
táv, az egyesület elnöke, pécsi lelkész és 
Takáts Béla kaposvári lelkész. A délelőtti 
istentiszteleten a hívekkel megtelt templom
ban az oltári szolgálatot a helyi lelkész 
végezte, míg Isten igéjét Takáts Béla hir
dette Máté ev. XVI. r. 26. v. alapján, fej
tegetve a „küzdelem én és te közötted“ 
mibenlétét. Este 6 órakor a szépen kivilá
gított templomban kezdetét vette a vallásos 
estély a következő m űsorral: 1. Közének 
184. 1—2. v. 2 ©Itári ima és bibliama
gyarázat. Tartotta Takáts Béla 1. Péter V.
9. 9. v. alapján ismertetvén, hogy „társak 
a szenvedésben* mily jó hatással van lelki 
életünkre. 3. „Mennyben lakó én Istenem“

solo ének, énekelte Kasziba Bözsike. 4. 
Szavalat. „Az apostolok*, szavalta Bucsky 
Ilonka. Utána Baldauf Gusztáv mély gon
dolatokban gazdag beszéde volt az est fény
pontja. 5. Magyar románc. Soloének, éne
kelte Bándy Miklósné. 6. Szavalat. „Jézus 
imája“, szavalta Kasziba Bözsike. 7. Korái. 
„A keresztfához megyek*, alkalmi szöveg
gel énekelték az iskolás növendékek. 8. 
Záróima és áldás. Baldauf G. 9. Prelodium. 
Orgonán előadta Bucsky Sándor tanító.
10. Közének. 256. 4. v. A soloénekeket 
orgonán a helyi lelkész kísérte. Offertórium 
az egyesület céljaira 11 700 kor. Sokáig 
fog élni e kedves estély emléke azok lel
kében, akik ez alkalommal a templomot 
megtöltötték. Ugyancsak megünnepelte a 
gyülekezet és az iskola március 15-ét is, 
mégpedig a testvér ref. egyházzal váll
vetve és a hagyományos polgári ünnep
léssel. Offertórium 3158 korona a József 
kir. herceg gyermekszanatórium javára.

Az acsádi leánygyülekezet március 
16-án jól sikerült vallásos és hazafias ün
nepélyt rendezett, melynek középpontját 
Sztrókay Dániel meszleni segédlelkész 
„Tavaszvárás böjtben“ c. vallásos és haza
fias jellegű beszéde képezte. Az ünnepé
lyen szavaltak: Pajzer Gizella, Kovács 
Bözsi, Herczeg Vilma, Horváth József és 
Herczeg József. Az énekkar énekelte: Ki
tárom reszkető karom. Csak magyarok 
legyünk. Három szín c. dalokat. Az énekek 
betanítását Ábrahám Gyula tanító végezte.

A lajoskomáromi egyház a nyomorgó 
német testvérek részére összegyűjtött 7 q 
búzát és 10 q tengerit. A gyűjtést páratlan 
odaadással, nemes buzgalommal Reizinger 
Tériké és Czéh Tériké végezték. Köszönet 
az áldozatkész gyülekezetnek, köszönet a 
nemesérzésü gyűjtőknek.

Az orosházai gyülekezet Wikkert Lajos 
paksi segédlelkészt hívta meg rendes hit
oktató lelkészének.

Hazafias és belmissziói előadások 
Baranyában. A baranyai déli végeken — 
a jobbára még nem magyarajku gyüleke
zetekben, — folytonos magyar nemzeti és 
ev. belmissziói munka folyik. Magyarbóly
ban március 15-én a templomban a helyi 
lelkész tartott I. Kor. 9, 24—27. alapján 
magyar beszédet. Beszédében azt mondotta: 
a népek versenyében célunk a mennyor
szág, t. i. Nagymagyarország és Isten or
szága. E célt az alapigében jelzett Korin- 
thusi olympiádok, Spárta és Athén nevelé
sére hivatkozással, a test és lélek harmo
nikus kiművelésével érhetjük el. Ha Istenéi 
leszünk, eljö a mi országunk. Délután is
kolai és népünnepély volt a községháza 
előtt, este az olvasókörben Trajtler őrnagy- 
parancsnok lelkesítő beszéde után a felnőtt 
ifjúság műkedvelői „Csonka honvéd“ c. ir
redenta színművet adták elő.

Az egyházmegyei belmissziói egyesület 
kiküldöttje Dörmer Frigyes varsádi lelkész 
Zsolt. 103, 2. és Jel. 3 1—6. alapján már
cius 22-én este Ivándárdán, 23-án délelőtt 
Borjúdon, délután Magyarbólyban nagy kö
zönség előtt mondott nagv hatással hit- 
erősítő beszédet. Borjádon Hatz József ig. 
tanító vezetésével az ifjúság éneke, Iván
dárdán az értelmes szavalatok tűntek ki.

Az énekeskönyv négyszázados jubileuma 
— miután már az előkészületek megtétet
tek — Magyarbólyban március 30 án esti 
istentisztelet keretében tartatott meg. A 
beszédet Schrödl segédlelkész tartotta; köz
ben az énekkar és a gyülekezet egyes szép 
énekeket énekelt. — Siklós fiókegyházban 
nagypénteken Schrödl segédlelkész, Mohá-
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csőn husvét másodnapján Vértesi lelkész 
úrvacsorával egybekötött istentiszteletet 
tart.

K Ü L F Ö L D I  h í r e k .

Alsóausztria. Bécsben újabb három 
evangélikus gyülekezet alakult. Az I., V. 
és XVI. kerületben egy-egy.

A Wien Währingi gyülekezet most ünne
pelte 25 éves fennállását.

St. Pölten második lelkészi állást szer
vezett.

Az alsóausztriai szeniorátus esperesévé 
Fronius Baden választatott meg.

A mödlingi gyülekezet megalapítója 
Gohren Teofii 88 eves korában elhalt.

Alsóausztria. Gosauban 42 leipzigi gyer
meket helyeztek el.

Thening. 13 milliót gyűjtöttek a német- 
országi segélyakció javára és 100 szeretet 
csomagot küldtek el.

Wels. Legutóbb 54 katholikus tért át az 
evangélikus anyaszentegyházba.

Ischl. 400 lelket számláló gyülekezet az 
1923-dik évben perselyből 6Vs milliót vett 
be. Gallneukirchennek 4*/s milliót gyűjtött. 
Egyházi adózásból befolyt 15Vs millió.

Steierország. Voitsbergben új evangé
likus gyülekezet alakult. Lelkészét, Perner 
Lajost február 24-én iktatták hivatalába.

Mürzzuschlag lelkészévé Eggebrechtet 
választotta.

Radkersburg most ünnepelte 25 éves 
fennállásának emlékünnepét.

Csehszlovákiában egy német szeni
orátus alakult.

Jungbunzlauban a Diakonisszaházat ün
nepélyesen átadták rendeltetésének.

Schreckenstein márc. 15-én ünnepelte 
25 éves jubileumát.

Oderbergben új evangélikus gyülekezet 
alakult

Olmützben egy Diakonissza és misszió 
iskola nyílt meg.

A pápa állandó inségakclót tervez.
A pápa oroszországi inségakciójának veze
tője, P. Walsch newyorki körök előtt meg
emlékezett arról a nagyarányú segélyakció
ról, melynek szervezése már serényen folyik 
Rómában. Ha a bolsevista orosz kormány 
eltér eddigi álláspontjától s a pápa ínség- 
akciójának szabad folyást enged s a pápa 
megbízottjainak cselekvési szabadságát biz
tosítja, úgy rövid időn belül már meg is 
kezdhetik az akció végleges megszervezé
sének munkáját, amikor a .Vörös-Kereszt* 
mellett ugyanolyan hatalmas pápai akció 
fogja folytatni a világ ínségesei között 
áldásos működését, mint a katholikusok 
világszervezetének nemzetközi intézménye.

Amerikai bíborosok fölavatása. A 
sixtini kápolnában Mundelein chicagói és 
Hayes newyorki érsekeket bibornokká való 
avatták. A két felavatandó érsek a bíboro
sok stallumai között a pápai trón elé járult, 
amelyen XI. Pius pápa fogadta őket. A trón

felé közeledve a két bíboros három ízben 
térdet hajtott, azután fellépett a trón lép
csőire, ahol a pápának láb- és kézcsókkal 
hódolt. Ezután a pápa a kerek biborosi 
kalapot a két új bíboros tejére helyezte és 
aranyrojtos vállzsinórt tett nyakukba. A két 
bíboros erre ismét lábat és kezet csókolt 
a pápának, majd visszatért a trón előtt 
elhelyezett karosszékekhez. Ezután Mun
delein chicagói érsek olasz nyelven beszédet 
intézett a Szentatyához és megköszönte az 
öt, valamint biborostársát, Hayes newyorki 
érseket és bennük az amerikai katholikus 
híveket, tágabb értelemben pedig egész 
Amerikát ért legmagasabb kitüntetést. Pius 
pápa válaszolva Mundelein bíboros beszé
dére, nagy megelégedésének adott kifeje
zést afelett, hogy szive sugallatát követhette 
és megjutalmazhatta a két bíborosnak az 
amerikai hívek között kifejtett nagyértékü 
buzgó működését.

Bajorország konkordátumot köt a 
Vatikánnal. A kancellár az alkotmányra 
való hivatkozással leiratot intézett a külügy
minisztériumhoz, melyben tudatja, hogy a 
konkordátumnak alkotmányjogi akadályai 
nincsenek. A konkordátum megkötése már 
csak napok kérdése.

Cieplak érseket kiutasították Orosz
országból. A szovjetunió központi végre
hajtó bizottsága felfüggesztette a Tychon 
pátriárka és három vele elitéit pap fölött 
kimondott ítéletet. Egyidejűleg Cieplak ér
sek 10 évi börtönbüntetését Szovjetorosz- 
országból való kiutasításra változtatták.

Bolsevlkiek az egyház ellen. A tranz- 
kaukázusi államszövetség legfőbb törvény
széke a napokban mondott ítéletet a gruzin 
egyház feje fölött. Vele egyidejűleg elitélték 
egész környezetét Ambrus püspököt .á ru 
lás és forradalmi szereplés* címen kilenc 
évi súlyos börtönre, híveit pedig hosszabb- 
rövidebb elzárásra Ítélték. Mindnyájuk javait 
rögtön elkobozták.

Ú J D O N S Á G O K .

Károlyi József gróf a királyi család
nál. Károlyi József gróf a közeli napokban 
le fog mondani nemzetgyűlési mandátumá
ról és Windischgrätz Lajos hercegnek en
gedi át helyét Székesfehérvárott. Károlyi 
József gróf elhatározta, hogy családjával 
együtt több évre kiköltözik a királyi csa
ládhoz.

Egy milliós bankjegyeket bocsátott 
a jegyintézet forgalomba. Az egy milliós 
bankjegyek már megjelentek.

Nem kell robotolni vendségben a 
papoknak. A jugoszláv vallásügyi minisz
ter intervenciójára az építészeti minisztéri
um kimondotta, hogy a papság nem tarto
zik robotolni.

Drágult a patika. A népjóléti minisz
ter az általános drágulásra való tekintettel 
március 24-étől kezdve a gyógyszerárak,

munkadijak, továbbá az edényzet használati 
és díjtételeit 150, a kötőszerek árát 120, 
az edényzetért csupán letétként felszámít
ható ártételeket 100 százalékkal felemelte.

A Panam a jó üzlet. A Panama-csa
torna az Egyesült Államok legjobb üzlete. 
1923-ban az áthaladó hajók 17,870.000 dol
lár vámot fizettek, míg a kiadások csak
7,560.000 dollárt tettek ki, tehát az állam 
10 millió dollárt nyert a csatornán.

Az am erikai magyar bevándorlási 
kvótát értesülésünk szerint az amerikai 
kormány a tavalyi kvóta egyharmadában 
vagy egynegyedében akarja megállapítani. 
Ilyenformán körülbelül 1400—1800 magyar 
mehet kt 1924 július 1-től június 30-ig ter
jedő időben. Megjegyezzük, hogy döntés 
ezirányban még nem történt. Számolni kell 
azzal is, hogy a kanadai kivándorlási láz 
is csökkenni fog, mert Kanadában havonta 
állapítják meg a kontingenst s előnyben 
részesítik itt is az angolokat.

Amerikai segítség a németeknek. A 
képviselóházban határozatot fogadtak el, 
mely 10 millió dollárt engedélyez a német- 
országi nők és gyermekek részére történő 
élelmiszervásárlásokra.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
8000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 6000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Herczeg Ferenc képes, irodalmi hetilapjának, as 
ÜJ Idők negyedévi első számában megkezdi Surányi 
Miklós új érdekes regényének „Az ő fiának"-nak 
közlését. Továbbá folytatódik ebben a negyedben is 
A. M. Williamson érdekes regénye, „Az oroszlán 
egérkóje“. Közli a lap azonkívül Herczeg Ferenc 
ezép elbeszélését, Tábori Kornél cikkét, Szentgyör 
gyi Ferenc párisi levelét. Sas Kde tréfáját, Zilahi 
Lajos nagysikerű darabjának, a „Süt a nap“-nak egy 
vidám, kedves jelenetét, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési Ara negyedévre 60.000 korona. Mutatvány
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Buda
pest. VI. kér., Andrássyut 16. — Akik januártól 
előfizetnek az „Uj Időkére, díjtalanul kapják Csók 
István „Tavasz" című gyönyörűszóp színes repro
dukcióját.

Felelős eierkeeitő ét kUőő: CZIP0TT KÉZI 
Hzeatgotthárd, Yasvánaerye.

Szerkesztőtárs : NKMKTÍ1 KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 30

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, dfszitő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkfvül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. —  Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 29—52
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Értesítés. 1-2
A Luther-Társaság budapesti könyv- 
kereskedése, mely Kozma Ferenc üz
letvezető távozásával alapos leltáro
zás végett hosszabb ideig zárva volt, 
március hónap 31-én újra megnyílt. 
Az uj üzletvezető, Szilágyi Árpád, 
szakképzett könyvkereskedő, aki a 
közönséget gyorsan és előzékenyen 
fogja kiszolgálni. A könyvkereskedés 
a tudományos, vallásos- és szépiro
dalom termékeivel dúsan fel van sze
relve, ezenkívül kifogástalan papir
os irószeráruk, egyházi nyomtatvá
nyok állanak a vevők rendelkezésére.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyeit provi rumszörpöt  

tölt. A provirum

alkoholmentes
ruraizü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban

„ P R O V IT A “ Alkoholm entes Italok
:—  M agyarország i Gyártelepe — :

Szentgotthárdon. n

Legény háztartásom  továbbvitelére 
50—60 év körüli gazdaasszonyt kere
sek. Fizetése 70.000 K. Útiköltségét 
m egtérítem . Ménes Ferenc tanító Mende, 
P est megye. 3—3

„Keresek német nevelőnöt 11 
és 9 éves leányaim és 4 éves fiam  
mellé, akik németül már beszél
nek. Biztosítok jó bánásmódot, 
családtagnak lesz tekintve. Néme
tül beszélő magyar leányok is 
jelentkezhetnek. Ajánlatokat bizo
nyítvánnyal dr. Matolcsy Sándor- 
né Kaposvár címre kérek.“ 2—2

„Vidéki városban, megye szé k 
helyén, 12 év óta fennálló jó  fo r
galm ú üzlethez keresek társat. 
A z  illető lehet üzletember vagy oly 
képzettségű egyén, ki az irodai 
munkát önállóan végzi. Két- vagy 
három szobás lakás biztosítva. —  
„M unkam egosztás“ jelige alatt be
küldött leveleket a kiadóhivatal 
továbbít.“ _ 2— 2

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

PIAC.
100 takarékkorona = 1 1 1  papirkoronával.

Április 1. Zürich: Budapest 0.00765. 
Deviza: Dollár 75.300, Dinár 925, Osztrák 
kor. 105-95, Szokol 2245.-, Lei 390-—, Frank 
4140, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 28.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 302.500, rozs 272.500, árpa 300.00D. 
zab 262 000, tengeri 247 500. korpa 207 500.

HALÁSZ I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

K Ó K A I  L A J O S  k ö n y v k eresk ed éséb en
BUDAPEST IV., Kammermayer Károly-u. 3 kapható könyvujdonságok.

Alapár.
Csiie Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban.............................................. K 2.—

„ „ Leánycsel. Falusi vígjáték 3 f e lv o n á s b a n ..................................... K 2 50
„ „ A biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . K 2.—
„ „ Legémfurfang Népszínmű 3 fe lv o n á s b a n ..................................... K 2.—
, „ Rozika. Egy kis majori leány t ö r t é n e t e ......................................K 1.80
„ „ Ágota megbocsát. E lbeszélés.............................................................K 050
„ „ Magasan repül a daru. R e g é n y .....................................................K 0.50
„ „ Tóth Lidi. Népszimű 1 f e lv o n á s b a n .............................................K 2.—

Hazafias színpad. Négy egyfe'vonásos irredenta színjáték . . . . K 4 —
Teljes ár.

6.900. —
6.900. — 
6.900 —
6.900. —
6.900. — 
6 900.—

Serlv Lajos: A (ót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban . K 
Szigligeti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban K
Géczy István : Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban . . K

„ „ A  gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban . . . K
Csepreghy F erenc: Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban . . . K

„ „ A piros bugyelláris. Népszínmű 3 felvonásban . K
E G Y H Á Z I R O D A L M I  ÚJDONSÁGOK.  Alapár.

Farkas József: Az Ur siona vagy a keresztyén egyház 19 száz éves történelme K
Prohászka O ttokár: Elmélkedések az evangéliumról.........................................K
Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában 1. II. . K
W eber M .: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme................................K
Ravasz László: Két beszéd. (Tisza István és a magyar tragédia. Műalkotás

és műélvezet) . .............................................................. K 2.50
A heidelbergi káté magyarázata, (öívenkét egyházi beszédben.) i. kötet

1—IV. űrnapja . . . .............................................. .. ' . . K
II. kötet V—Vili. u r n tp j a ............................................................................. K

A közölt árak alapárak, melyek 5500-zal szorozva adják a könyv napi árát. Szállítás 
csak utánvéttel történhetik. Árváltozások joga fenntartva. s—20

3.— 
19.— 
2 20 
5.50

1.20
1.20

I X X Ó X . Á M S » Á l > f Á S ,
nm &  mmm__

WyosuteU Béta »ütaisSstíafi kfoiyvnyomdijábaa Ssszfiotthirdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Donánttll Lntüer-Szövetséfl.
l i  Országos I.uther-Szöret- 

ség hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
én reklamációk a 

HARANGSZÓ szarkesztő- 
kiadóhlvatalának 

Baentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

•narksastó-kladéblratal :
8ZENTOOTTHÁRD,

Vflsvánnegye.
A „HAHANGSZO“ 

előfizetési ára: a második 
negyedévre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
IiSther-Ezővetégl tagoknak 

W/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 1000 kér.

A z em bernek m in d e n  d icsősége olyan , m in t a f ű  virága , M egszá-  a  .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból

ra d  a f ű  és v irá g a  elhull, de az Úr beszéde m e g m a ra d  örökké. ' ,6r' ‘ l̂yb*n 1f,k.ó. hlv! lll.k
küldünk.

Az igaz a pálmaágak 
és virágok alatt.

Szebb, lelketfelemelőbb diadal
menetet, mint Jézusnak virágvasár
napi bevonulása Jeruzsálembe, nem 
ismer a világtörténelem. Szép, lel
ketfelemelő ez a diadalmenet, mert 
amilyen egyszerű külsőleg, olyan 
őszinte belsőleg. Szívből jött minden.

A nagyközönség hozsannáit a 
bizalom és a lelkesedés szülte, tá
vol minden kényszertől, tüntetési 
szándéktól. A szegény, elnyomott 
_s szabadulásra vágyakozó nép kön
tösei leterítve a lelki szabadító előtt, 
sokkal meghatóbb jelenetet nyújta
nak, mint am a biborszőnyegek, 
melyeket a hizelgők fényes serege 
igen sokszor a Herodesek útjára 
szokott teríteni.

De szép, lelketfelemelő ez a dia
dalmenet, ha a hatását nézzük, 
melyet a Krisztusra gyakorolt. Pál
maágak, virágok alatt, hány fej 
szédült meg már, hány szív lett 
elbizakodottá az emberiségnek sok
sok ezeréves története folyamán.

Jézus egy pillanatra sem válto
zik meg alázatosságában, nem tán- 
torodik meg céljaiban és nem fe
ledkezik meg nagy feladatáról. A 
dicsőség tetőfokáról is a szegények, 
nyomorultak felé hajlik s előbb 
segítve rajtuk, úgy megy és halad 
tovább.

örül, hogy annyi küzdés és fá
radozás után végre egy lelkes kis 
sereg gyülekezik köréje, mely a 
hatalom parancsszava ellenére is, 
ki meri nyilatkoztatni hitét, meg
győződését, de a tömeg lelkesült- 
sége, tidvrialgása vakká nem teszi, 
mert jól tudja, hogy a pálmaágak 
töviskoszoruvá fognak csakhamar 
átváltozni, ham ar itt lesz az idő, 
midőn a nép nem köntöseit fogja

útjaira teríteni, de az ő köntösén 
fog egymás között megosztozkodni 
s hogy a „hozsannát“ a „feszítsd 
meg“ váltja fel, azért népszerű
ségének kockáztatásával is, ostor
ral a kezében rámutat az igazságra 
s úgy halad tovább föltartózhatat- 
lanul az igazság utján előre.

Harangszó.
I r ta : Búza József.

Társadalmunk beteg. Beteg, mert 
önző. Önzése valósággal vakká tette 
már. Nem lát mást, mint a pénzt. 
Ehhez és ezzel mér mindent. Ami 
ezen kívül esik, az értéktelen előtte.

Nincs megelégedés. Mindenki
nek több kellene, mint amennyije 
van. Még a jómódú is irigykedve 
tekint a nálánál gazdagabbra. Hát 
akkor a koldus szegény hogyne 
irigykednék.

A pénz-láz, az anyagiasság az 
embereket érzéki Jenné, minden 
iránt közönyössé tette. Ennek kö
vetkeztében fogy az emberekből 
az élő h it; ellaposodik, örömtelenné 
válik maga az élet. Ideálok, célok, 
eszmék ma eltörpülnek. Mennyire 
más a múlt. Elődeink készek vol
tak még életüket i; feláldozni hi
tükért, hazájukért. Mert ott égett 
lelkűk mélyén a ni gasabb eszmé
nyek után való vi yódás, ez töl
tötte be egész valójukat.

Kevés ma már az önzetlen em
ber. Sokan csak azért vallásosak, 
sokan csak azért szeretik ezt a 
szegény hazát, mert érdekük. Ez 
az érdek annyira bele ment a köz
tudatba, hogyha valaki tesz is va
lamit, mindjárt azon kezdik, bizo
nyosan érdeke van neki ezt, vagy 
azt tenni. Azt hiszik, haszna van 
belőle.

Mindez pedig azért van, mert

az embereknél hiányzik az igazi 
vallásosság. Vallásos könyvet, val
lásos iratot nem igen kíván olvasni 
a mai ember, mert szerinte nincs 
abban semmi érdekes. Pedig a hely
zeten csak a mélyebb vallásosság 
tud enyhíteni. Csak a vallásos em
ber tud önzetlen lenni, csak a vallá
sos ember szereti igazán hazáját, 
csak a vallásos ember egyszersmind 
igaz, jó ember is.

Azon kell lenni, hogy egy ke
resztyén ember asztaláról se hiá
nyozzanak a keresztyén-erkölcsű 
vallásos iratok. Egy evangélikus 
családnak sem szabad lenni, amely
nek az asztalán ott nincs a mi 
szívhez-lélekhez szóló evang. la
punk : a Harangszó.

A Harangszó olyan légkört tá
maszt maga körül, amely légkör
nek kell körülfogni minden keresz
tyén családot. Ez pedig a vallásosság 
és a hazafiasság. Ha el tudjuk érni, 
hogy ez hat át minden családun
kat, honmentő munkát végeztünk, 
mert a családok alkotják a nem
zetet.

Másodsorban ott kell lenni a 
Harangszónak minden evang. csa
lád asztalán azért is, mert csak ez 
tarthat minket evangélikusokat szo
rosan össze, csak ez képezhet kö
zöttünk olyan kapcsot, amely egy
séges felfogást, meggyőződést, gon
dolkodást teremt meg közöttünk. 
Ez a mi hangunk. Ezen át meg
mondhatjuk, mit tudunk és mit 
akarunk. Nem elég az egyház tag
jaivá lenni, élni kell annak életét is. 
Mert csak az maradhat fenn, csak 
az fejlődhetik, ami él.

Minthogy az egyházunk csak 
rajtunk keresztül élhet és fejlőd
hetik, mert mi alkotjuk, — köte
lességünk annak életét élni.

Ezt pedig hathatósan mozdítja 
elő a Harangszó.

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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Az eisenachi evangélikus 
v világkonferenciáról.

Irta: Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár.
Az eisenachi konferencián több

nyire a »lutheránus« szó szerepelt 
mint egyházunk és hitvallásunk jel
zője. Söderblom érsek egyik beszé
dében megjegyezte, hogy ő ehelyett 
jobban szereti az »evangélikus« jel
zőt és irigyli a magyarokat, akik egy
szerűen evangélikusoknak nevezik 
magukat. Mikor Fiiedner János mad
ridi lelkész, a hires kaiserwerti inté
zet alapítójának, Fiiedner Tivadarnak 
fia, egy különben más tartalmú be
szédében visszatért Söderblom érsek 
említett megjegyzésére, hirtelen fordu
lattal közbevetette : »Üdvözlöm a ma
gyarokat!« Az ülés után megköszön
tem neki a barátságos üdvözlést, 
összebarátkoztunk és még több alka
lommal szívélyeseu elbeszélgettünk. 
Utolsó bizalmas beszélgetésünk során 
egy érdekes élményét közölte velern, 
melyet érdemesnek tartok arra, hogy 
ezen a helyen is tovább adjam. Fii
edner madridi gyülekezete és árva- 
háza ez idő szerint nagy anyagi ne
hézségekkel küzd az ott is érezhető 
gazdasági váltság következtében. A 
nagybuzgaimu lelkipásztor fel akarta 
használni az eisenachi konferencia 
alkalmát arra, hogy gyülekezete és 
árvaháza javára gyűjtést indítson. 
Ebből a célból nyomtatott felhívásra 
volt szükség. Bement egy eisenachi 
nyomdába, hogy a felhívást megren
delje. A nyomda nem voit hajlandó

Győré Márton jussa.
Irta: Csite Károly.

— Tudod, Kati, az én lányaimra olyan 
szép juss, olyan nagy juss néz, hogy azt 
ki sem lehetne számítani. Nagy szerencse 
néz rájuk, tudod, galambom Kati. Márton 
bátyánk szörnyűséges gazdag ember. Aztán 
magtalan s nincs más közeli rokona, mint 
én és a Kovács Jancsiné.

— Igaz, Bözse, igaz. Szerencsések vagy
tok, még szerencsésebbek lesztek, ha majd 
megfoghatjátok azt a nagy örökséget.

— Hát majd csak megfogjuk. Isten 
ments, hogy halálát kívánjam szegény bá
tyánknak. Dehát, úgyy-e, egy hetvenéves 
ember nem sokra számíthat?

— Nem biz’a, Bözse...
— Hát bizony akkor nekünk is fölvirrad 

végre-vaiahára. Tudom Istenem, kapósak 
lesznek akkor a leányaim. Igaz, hogy most 
sincs kérőbe hiány, de hát várjuk a jobb 
szerencsét, ami el is jön majd.

— El, Bözse, e l . . .  Dehát, ugy-e, eddig 
is segített rajtatok a bátyátok?

— De még mennyit, lelköm Katim! Múlt 
hónapban is küldött mindepik lányomnak 
egy-egy öltözetre való, gyönyörű szövet-

a megrendelést elvállalni 55 millió 
márkán alul, — ennyiért is csak a 
legszerényebb formában volt kész a 
kis nyomtatványt kiállítani. A felhí
vásra okvetlen szükség volt, — Fiied
ner nehéz lélekkel bár, de megadta 
a megiendelést. De honnan vegye 
most már csak a nyomdai számlára 
a nagy összeget ? Ez a kérdés ez 
egész következő éjjel nyugtalanította 
és sokszoros sóhajtozásra és fohász
kodásra késztette. Mikor másnap reg
gel elindult a városba s az első kon
ferenciai tag, akivel találkozott, 10 
dollárt nyomott a kezébe. Egy ame
rikai nő, aki férjét elkísérte az eise
nachi konferenciára s az előző na
pon hallotta Fiiedner beszédét, kül
dötte neki ezt az összeget gyüleke
zete javára. Tiz dollár az akkori ár
folyam szerint épen 55 millió márkát 
ért. Igen, él Isten az égben, aki ma 
is meghallgatja gyermekei fohászko
dását.

A személyes érintkezés, előbb ide
genek, ismeretlenek vagy csak név 
szerint ismerősök megismerkedése, 
ősszebarátkozása, a rokenszenv ér
zelmeinek önkénytelen felébredése, 
régi ismerősök újra találkozása, — 
mindez egyébként is az eisenachi 
napok iegörvendetesebb eredményei
hez és áldásaihoz tartozik. Ebben a 
tekintetben is sokat tett a közös hitből 
fakadó lelki rokonság, mely megvolt 
azok között is, akik még soha nem 
látták egymást. »Mint ismeretlenek, 
noha ismeretesek« — a Jézus Krisz
tusban. — Reám nézve természetes 
dolog volt, hogy leginkább theologiai

ruhát, nekem fheg egy meiegkendőt és egy 
kis pénzt is. Úgy ám, K ati! . . .

— Ujjé! c, c, c ! — adott a kis Zsoldos 
istókné Kati néni többfélekép is csodálko
zásának kifejezést. Bokor Józsiné. Bözse 
asszony pedig folytatta a dicsekedést. Az 
ajándék ruhákat meg is mutogatta s Kati 
néni nem kis irigységgel tapogatta végig 
a szöveteket.

Szó, ami szó: Bözsének csakugyan voit 
egy gazdag nagybátyja Budapesten. Negy
ven évvel ezelőtt került fel a fővárosba, 
mint pékíegény. Később annyira vitte, hogy 
maga nyitott pékműhelyt. Lassankint meg
szedte magát. S nem feledkezett meg a 
falusi szegény rokonairól. Évről-évre segí
tette őkel.

Öregségére megvált a pékmühelyétől. 
Eladta jóáron s házbérből, pénzének ka
matjából élt. S még mindig küldözgetett 
egy kis segítséget rokonainak.

Bözse és két leánya mind kapzsibban 
várták nagybátyjuk ajándékait s még türel
metlenebbül várták már) az egész just, míg 
egyszer aztán, rettenetes villámcsapásként 
olyan levél jött Márton bácsitól, hogy majd
nem hanyatt estek az elolvasásakor.

Siralmas, panaszos levél jött most ez 
egyszer Győré Mártontól. Arról értesítette 
Bözsét, hogy egy nagy szerencsétlenség

kartársaim körében kerestem és talál
tam érintkezést. A jelenvolt német 
professzorok között nem volt egy sem, 
akit művei tanulmányozása révén ne 
ismertem volna s természetesen jól 
esett nekik, hogy müveik nálunk is 
ismeretesek. A magam részéről kü
lönösen annak örültem, hogy két 
valamikori greifswaldi professzorom
mal (Haussteiterrel és Schulze Viktor
ra!) újra összehozott a jó sors. Idő
közben persze már mindaketten közel 
jutottak a bibliai korhatárhoz (90. 
zsoltár 10. V.). Jólesett velük régi 
greifswaldi dolgok és rég elhalt, ma 
is áldott etnlékü greifswaldi profesz- 
szerok (Cremer, Zoeckler, Naíiiusius) 
emlékét felújítanom — A konferencia 
azon tagjai, akikkel érintkezésbe ju
tottam, általában élénk és többnyire 
meleg érdeklődést tanúsítottak nem
csak hazai evangélikus egyházunk, 
de magyar hazánk iránt Í3 és termé
szetes, hogy minden lehető alkalom
mal igyekeztem árva nemzetünk ügyé
nek is egy-egy jó szóval szolgálatot 
tenni. —‘ Németekkel való beszélgetés 
közben nem egyszer szóba került a 
magyar-német fegyverbarátság is, — 
hogy az ne legyen csupán a múlt 
emléke, hanem egyúttal a jövendő 
feladata. De hol vagyunk ma ettől ? I 

Ma, sajnos, egészen másról kell 
beszélnünk: a német nyomorról és 
a német nyomor enyhítéséről. A né
met nép nyomorát látni és tapasztalni 
lehetett tnár azokban az augusztusi 
napokban is. Hogy néhány százezer 
magyar koronámmal már Ausztriában 
milliomossá. Németországban pedig

folytán teljesen tönkrement. Már most ö 
szorul segítségre. S hiszi, hogy hálás szi
vekre talál. . .

— Óh, hogy az a tüzes izé meg nem 
vágta a vén gazembert! . . .  Nem tudott a 
pénzünkre jobban vigyázni! — tört ki Bö
zse rettenetes haraggal, sziíkozódással. — 
No, várj, te vén kutya ! Küldök valamit, 
de azt nem köszönöd m eg.. .

Bözse küldeménye egy durva, kegyetlen 
levél voit. Mindennek elnevezte az öreget, 
csak jónak nem. Hogy merte őket úgy 
megkárosítani; leányai szerencséjét tönkre 
tenni. . .

Hasonló, kérő levél érkezett az öreglől 
Kovács Jancsinéhoz. Természetesen ott is 
nagy megdöbbenést okozott. Nem éppen 
azért, hogy vége a jussnak, hanem hogy 
akkor érte őket egy nagy szerencsétlenség. 
Elpusztult az egyik tehenük marhavészben. 
Ami pénzt Márton bácsitól kapogatíak és 
munkájukkal ősszekuporgattak, kellett volna 
most új tehénvételre.

Az özvegy családi tanácsra hívta össze 
gyermekeit. Hatan voltak. A legkisebb volt 
hétéves, a legnagyobb tizennyolc.

— Szóljatok, gyermekeim, mit csinál
junk ? : Szegény Márton bácsin okvetlen 
segítenünk kell. . .  Eleget segített ő eddig 
minket. . .  Hanem akkor. . .  akkor nem lesz
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sokszoros milliomossá lettem, merő 
furcsaságszásnba mehetne, ha nem 
lett volna inkább elszomorító jele 
annak a gazdasági lehanyatlásnak, 
melynek hatását nspról-napra foko
zódó mértékben kellett tapasztalnom. 
Minden kis szükségletnek a fedezése 
százezrekbe és milliókba került. Hogy 
különösen a középosztály jövedelmei 
távolról sem tudtak lépést tartani a 
napról napra ugrásszerűen emelkedő 
drágasággal, az, ssjnos, könnyen ért
hető. A sok váuyadt, gondredőzte 
arcot az ember már-már szinte meg
szokta. De azt a sok nehéz sóhajtást, 
mely a vasúton utazók és utcán járó
kelők kebléből fel íelfakedt, nem hall
hatta az ember anélkül, hogy szívébe 
ne hasított volna Kát Ízben esett 
meg velem az, hogy mikor utam a 
piacon vitt keresztül és körülnéztem, 
myilván a középosztályhoz tartozó nő 
megszólított: Jaj, uram, mondja csak: 
Hiszen már nem lehat kibírni és nem 
lehet megélni! — Szegény, szegény 
emberek! .(Folytatjuk.)

„Az emberiség oroszlánrésze a földi ja 
vakban keresi minden örömét és boldogsá
gát. Pedig mily csalóka lidércfények ezek. 
Milyen más az isteni adomány, mely fölül
ről való: Igazságban való járás, isteni bé
kesség a szívben, öröm a Szentlélek állal, 
melynek nincsen keserű utólze, mint a vi
lági örömöknek.“

Az artézi kút.
Abban a faluban, ahol mint kezdő 

lelkész működtem, sok tanácskozás 
és huza-vona után elhatározták, hogy 
ártézi kutat furatnak a községháza 
előtt. Egy kutfurócnesterrel meg is 
kötötték a szerződést, mi meg nagyba 
vártuk, mikor kezdi meg a mester

tehenünk, nem lesz befogós marhánk! . . .
A gyermekek aggodalmasan hallgattak, 

a hét eves Esztikét kivéve
— Azt mondom én, küldjük e! Márton 

bácsinak a pénzt, hiszen tartozunk neki. 
O küldött eddig nekünk szép ruhát, ke
nyérre valót i s . . .  hat most nem enged
hetjük, hogy éhezzék szegény! Majd ad a 
jó Isten tehenet i s . . ,

A tehén ára elköltözött tehát póstautal- 
vány utján Budapestre. Márton bácsitól pár 
nap múlva olyan megható levél érkezett, 
hogy mindannyian sirtak a kis zsellér por
tán az elolvasásakor.. .

Félév múltán jött egy másik válaszlevél 
is, mint bírósági hagyatéki végzés, mely 
szerint az elhunyt Győré Márton, volt buda
pesti iakós, több milliót kitevő ingatlan, 
ingó és pénzbeli összes vagyonát özvegy 
Kovács jánosnéra hagyta vegrer.deletileg.

Ezt az utóbbi rettenetes válasz-levelet 
megkapta Bözse i s . . .

Ima.
Atyám! Te látod kínomat 
S  Te látod, hogy mit szenvedek, 
Óh oszlasd el fejem fölül 
A kínzó bánat-felleget.
Tekintsed fájó lelkemet,
Vezessen újra szent karod 
És küldd le rám a bú helyett 
Lágy enyhét osztó angyalod.
Eddig vezettél szüntelen 
Bús vándorlásom útjain,
Megőriztél az éjeken 
S  megfényesitéd napjaim.
Ezután is maradj nekem 
Én bátorító Istenem,
És akkor hittel mondhatom,
Bár besötétül nappalom:
„Az Úr az én hű pásztorom.“

Selley Nagy Sándor.

munkáját. Végre aztán egy nap csak
ugyan eljött két munkással és egy 
nagy álvánnyal. Sokan áilottuk körül. 
Kíváncsiskodtunk, hogyan kezdi és 
hogyan folytatja és végzi dolgát. Fel
állították az állványt, beillesztették a 
fúrót és körbe jarva megindult a 
munka. Alig hogy 9 méterre haladtak, 
már is jó nedves főidre akadtak és 
néhányan örültek, hogy oly hamar 
akadlak vízre. Különösen a zsugoriak, 
akiknek igen be volt gombolva a 
zsebük, azt hívén, hogy nagyon ol 
csón fogják megkapni a jó vizű kutat 
De a kutmester nem törődött a ned
ves földdel, csak tovább furatott. 
Minél mélyebbre haladott, annál szá
razabb lett a föld Már elégedetlen
kedni kezdett a nép, mondván, hogy 
minek fúr olyan mélyre, mikor már 
lett volna vize A kutmester nem 
törődött a megjegyzésekkel, csak fúrt 
nyugodtan tovább. Végre, úgy a tizen
negyedik napon kilencvenhárom méter 
mélységben bő forrásra akadt, amely
nek vize igazán kitűnő volt. Magam 
kérdeztem ekkor tőle, hogy miért 
ment olyan mélyre, mikor már kilenc 
méter mélységnyire talált vizet. Tisz
telendő Ur — felelt ő — ha kilenc 
méternél maradtam volna, ügy csak 
talajvizük lett volna s az nem egész
séges. a jó viz igen mélyen van, itt 
kilencven méternél akadtam csak 
forrásvízre. Mélyre kell ásni, hogy 
a jót megtaláljuk.

A mesternek igaza volt A viz 
nagyszerű és bőséges volt. De így 
vagyunk az élet forrásával, a szent 
Írással is. Aki csak felületesen olvassa, 
nem találja benne az élet vizét, de 
aki buzgó lélekkel jó mélyre elmerül

benne, az rátalál a jó és bőséges 
forrásra, melyből valaki ijándik, meg 
nem szomjuhozik soha, hanem a viz 
lészen ő benne örök életre buzgó 
víznek kútfeje. (Ján. ev. IV. 14.)

Dr. Tirtsch Gergely.

Magyarok Golgotháfa.
Annál a keresztnél, melyet váltóinkra 
Rakott, Trianonnak dölyfe, dühe, átka . . .  
Fájóbbat, nagyobbat ezer gyötrelemmel, 
Csak Krisztusunk hordott tliröbb türelemmel 
A Golgotha felé gyászos útját já rva . .  .

Sötét gyászban járunk maroknyi nép itten, 
Már tengerré nőttek elsírt, bús könnyeink, 
A Jelennek gyászát, a Múlt dicsőségét, 
Nemzeti nagyságunk boldog büszkeségét 
Velünk zokogják el rabbá lett véreink. . .

A Hargitta alján... fodros Tisza mentén... 
Dombos Dunántúlon. . .  hosszú évek ó ta..., 
Mintha egy óriás barlangban születne, 
Komor és ijesztő, sötét képet vetve 
Remegve, borongva szól a magyar nóta . . .

Még nem is oly régen — csodálták, úgy
fénylett

A magyar jólétnek, boldogságnak napja ..., 
Hajh de lehanyatlott, sötét éj borult ránk 
S hogy később virradjon — megsebzett bús

Hazánk
Újabb, mély sebeit fiaitól kapja . . .

Azért oly szomorú, oly gyászos, oly sötét 
Nemzeti nagyságunk temetője, sírja,
Mert magyar és magyarfájdalmat csak mimet, 
Egymás ellen támad önző kufár szívvel, 
Trianon bűnéhez — önbüneif írja . . .

Magyar éjszakából, bűneink álmából 
Egy nagy szent hajnalra óh mikor ébredünk ? 
Meddig ostorozza Isten még e népét. . .  ? 
Amíg visszanyeri Hazánk régi képét 
Csak zokogni tudunk ? — Tűrünk ? — És

csüggedünk ?

Trianon! — nevedet szivünkbe, elménkbe 
Ahogy csak lehetett, olyan mélyre véstük, 
Hogy sohse feledjük, hogy mindaddig jájjon, 
Hogy tüzelve szóljon minden magyar —

szájon
Mig bilincseinket szét nem törtük, téptük. . .

Trianon! — ki vesztünk, romlásunk akartad 
Látva: mint kisért itt a turáni átok,
Nem győzött örökre álnok cselszövésed, 
Elleneink tábora sírkövedet véssed, 
Magyarok Istene süjtni készül rátok!

A Golgotha után — jön a feltámadás. . . !  
A testvér- és pártharc ha egyszer elcsitul...: 
Szívünkben győző hit, honfiak közt egység, 
Áldást hint Hazánkra az örök Istenség —, 
Adria, Kárpát közt egy szent hair tüze gyűl...

S  a miénk lesz, miénk — vesztett magyar
földünk,

Melyre rabtó népség utoljára hágott! 
Megküzdünk, hogy ha kell: poklok ördögével, 
Ha nem lesz fegyverünk: magyar föld rö

gével
Zúzzuk pozdorjává az egész világot. . .  I 

PÁL BÉLA.
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k o r k é p e k .

Karcolatok a hétről.
A budapesti főkapitányságon egy 

nő ült, akinek a betörővilágban nagy 
neve van. Aiig 26 éves, hétszer volt 
lopásért büntetve és néhány hőnap
pal ezelőtt szabadult ki Márianosz- 
tráről, ahol két évet ült. Polecsek 
Anna Máriának hívják, uricsaíád 
gyermeke. Már egész fiatalkorában 
csavargó hajlamai voltak, megszö
kött hazulról, a tolvajtanyákra vető
dött és a bűnüzők hálójába került 
A regényeshajlamu leány szeretője 
lett Huszár János hírhedt betörőnek. 
A kancsalszemü féliábu tolvaj gyak
ran szállt szembe a detektfvekkel és 
ez imponált a beteghajlamu leány
nak. Segítőtársa lett barátjának és a 
betöréseknél mindig mellette volt. 
Amikor néhány hónappal ezelőtt 
visszanyerte szabadságát, besurranó 
tolvaj lett. Álkulcsokat szerzett és 
feszftővasakkal dolgozott. Bevallotta, 
hogy néhány hét alatt több mint 30 
helyen surrant be a különböző laká
sokba és 40 millió koronát keresett 
a lopott holmikon, ami több mint 
húszszor annyit ért. Kihallgatásánál 
semmiféle megbánást nem mutatott, 
sőt nagyra volt tetteivel és amikor 
egyik-másik ügyesebb betörésről volt 
sző, kétkedve jegyezte meg : »csinálja 
ezt utánam valamely férfi tolvaj.«

„Az Úr alászállt, hogy közöttünk le
gyen! Csöndesüljön el előtte minden és az 
egész fö l népe járuljon eléje zengedezéssel, 
hálaadással, így akarja és kívánja ezt az Úr.

Ha körülnézünk, mit látunk vájjon ? 
Hol vannak a megszentelt vasárnapok, hol 
az Ót imádó tömeg ? Hol maradtak az első 
keresztyének által tapasztalt áldások, hol 
a csodák, hol a szeretet ? Népünk már nem 
tudja, hogy mit tesz, elcsöndesedni Ő előtte, 
a nagy Isten előtt, nem tudja mit tesz há
lát adni, mit tesz dicsérni Isten nagy ne
vét. S  minél kevésbé használja ezen kegyelmi 
eszközöket, annál távolabb marad tökünk 
az Úr, s már ritkábban érezzük, hogy: az 
Úr pedig az ő szentséges templomában 
vagyon!“

e g y r ö l -mAs r ó l .
A m indennapi életből.

A jövedelem- és a vagyonadó 
bevallása. Bár még a kölcsőnjavas- 
latot nem tárgyalták le, a pénzügy
miniszter máris rendeletileg intézke
dett annak egyes részeinek végre
hajtásáról. Ai erre vonatkozó ren
delet szerint az 500 aranykoronát 
meg nem haiadő vagyon adómentes.

«ARANOSZO

A jövedelemadó tétele a két család
tagnál nagyobb háztartásu adózó ré
szére 1 százalék, a legmagasabb té
tel 200.000 aranykoronánál 40 szá
zalék. A rendelet intézkedései szerint 
a pénzügyigazgatóság a szokásos 
módon feihivja az adóköteleseket, 
hogy adóbevallásukat legkésőbb áp 
rilis 20 ig adják be. Az olyan ma
gánalkalmazott, akinek 1923 ban szol
gálati járandóságán kívül 500 arany
koronát meghaladó jövedelme nem 
volt, a jövedelemadóra nézve csak 
akkor tartozik valldmást adni, ha 
1923-ban mindennemű szolgálaii já
randósága 1500 aranykoronát, vagyis
15,250.000 papirkoronát meghaladott.

A bevallás céljaira szolgáló hiva
talos nyomtatványt hivatalból senki 
nek sem kézbesítik ki. hanem azt az 
adókötelesnek kell 600 korona költ
ség megtérítése ellenében az elöljá
róságnál beszerezni. Aki vallomását 
a megállapított határidő alatt be nem 
adja, a kivetési eljárás során meg
állapított adó 10, ha pedig a pénz- 
ügyigazgatóság külön felszólítására 
sem adja be, a jövedelemadó 100 és 
a vagyonadó 50 százalékát fizeti pót
lék fejeben Minden munkaadó köte
les azokról az alkalmazottakról, akik 
nek illetményei 1923 ban az 1500 
aranykoronát (15,250 000 papirkoro
nát) meghaladták, névjegyzéket és 
illetményjegyzéket szerkeszteni és az 
illetékes községi elöljáróságnak be
terjeszteni.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Ápr. 13. ján. XII 12—15 Ma virágvasár
napja van. Az élet legalább egyszer min
denkire hozott virágvasárnapját. Rád is. 
Feléd is hajladozott rózsa. Mosolygott szem 
rád is Hintettek pálmalevelet már a te lá
bad elé is és a te uíadra is leterítették 
köntöseiket azok, kik vártak, reméltek tő
led. A te sikeredtől földi boldogságukat. 
Mert hisz kinek ne lettek volna sikerei ? 
Voltak neked is. És te a magad virágva
sárnapján mit csináltál ? Diadalaid idején 
felültél a magaslóra. Nem alázkodlál meg 
alázattal vemhes szamár hátán tevén meg 
diadalmi utadat, mint ahogyan tette a te 
Királyod, nem alázkodtá! meg sikerednek 
idején.

Ápr. 14 II. Sám. XII. 1—7. Dávid a ki
rályi lantos zsoltáraiból kicsendül a maga 
esendő voltának tudata. Mikor egyszer 
azonban már mégis nagyon nem királyhoz 
illően viselkedett, Náthán próféta felkereste 
a gazdag emberről szóló mesével. A gaz
dag ember elharácsolía a szegénységnek 
még az utolsó bárányát is, hogy vendéges- 
kedhessék belőle. — Halálra való az az 
ember, — mondta ki haraggal az ítéletet 
a király. — Te vagy az az ember! — tette 
rá a pontot a próféta. Te vagy az az em
ber 1

Ápr. 15, Ezekiel XXXIII, 11. Te vagy, aki
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nem nézed, hogy honnan kerül az aszta
lodra a pecsenye. Te vagy, aki, ha azt hi
szed, hogy a más bűnéről van szó, halált 
kiáltasz a magad bűnére. De te vagy-e az, 
aki még a királynak is a szemébe mered 
mondani, hogy te vagy az az ember ? Még 
a magad legzsarnokibb királyának, saját 
magadnak is ? Meg mered-e mondani nyíl
tan az út közepén? Van-e bátorságod meg
tenni ezt az első lépést a megtérés utján ? 
Ha van bátorságod erre, akkor ezután nem
csak, hogy négyszeres árával teszed jóvá, 
amit vétettél, hanem ettől a bátorságtól 
megszégyenülten hágy el a merészséged. 
Az a merészség, amellyel készen állnál 
megismételni a gaztettedet. Ne kívánd a 
bűnös halálát még akkor sem, ha a magad 
bűnéről lenne is szó. Időért könyörögj, 
hogy élhess, mig jóvá nem teszed a bát
ran bevallott bűnödet. Ez a megtérés Csak 
ez. Nem több. Ennyit csak megér a békés 
álmod, a lelked nyugodalma Vagy te na
gyobbra becsülöd a szemérmetlen merész
séget a bátorságnál ?

Ápr. 16. Márk XIV. 72. Téged is — már 
volt — aki megtagadott, pedig szeretted. 
Ne fájjon. Mégcsak meg se lepődj. Halált 
se kiálts rá. Ne ítéld el, amiért nem olyan 
tökéletes a hűségben, mint amilyennek te 
tartod magadat. Amannak talán más jó ol
dalai vannak Ne átkozd. Hagyj időt neki. 
Eljön mindenkire a maga kakasszója, ami
kor majd a fal felé fordul és sir. Sirat té
ged és siratja maga magat, hogy nem tu
dott különb lenhi Jeruzsálem lányinál; si
ratja magát, hogy megtudott feledkezni a 
neki hozott áldozatokról, a te szereteted- 
röl. Nem a lelkesedés szava ez a kakas 
szó, hanem a kitartásé, melytől Péter apos
tollal együtt visszatér Rómába, az, aki meg
tagadott, hogy meghaljon, ha kell, a te 
emlékezetedért a rád való emlékezésben. 
Akiért meghalnak, az te vagy, akinek meg 
kell halnia másért, az is te vagy. Te vagy 
az az ember.

Ápr, 17. Luk.'XXII. 4. Téged is árult 
már el, akit szerettél. Ne lepődj meg. Ne 
átkozc).. Ne mondj rá Ítéletet, Bízzad az 
Urra. Övé az Ítélet. Imádkozz, hogy olyan 
szörnyű ne legyen, mint amilyen Judásra 
esett. Akit elárultak, az te vagy és az áruló, 
az is te vagy. Te vagy az az ember. Az 
ember.

Ápr. 18, Mát. XXVII. 46 Az Atyának 
tudta nélkül nem görbül meg egy hajad 
szála sem. És Jézus példája, szava azt ta
nítja, hogy legnehezebb óráidban elhágy. 
A keresztfán te is felsóhajtasz 1 Uram 1 
miért hagvtál el engemet? Ne tudnád, hogy 
miért? Te, az édesanyja öléből lerugda- 
lodzkodó gyerekecske? Neked a szabad 
akarattal bíró embernek kell a nagy kereszt
fák o n  megválasztanod, hogy merre mégy 1 
Azt az életet választod e, amely a halál, 
vagy az életre vezető halált? A te nagy
pénteked a te vizsgái örömünneped. Az 
Atya azt akarja, hogy a diadalnak te légy 
a kivivója. Elhágy az Isten és mikor a te 
szabad lelked az ő akaratát követte és el
végezted azt és ecettel itatott ajkaidról fel
száll a jelentés : Elvégeztetett, megadja né
ked a diadalnak pálmáját a te példaadó 
Jézusod érdeméből.

Ápr. 19. Luk. XXIV. 5— 6. És akkor, ha 
jönnek azt a te sírodat nézni, vagy magad 
nézel abba amelybe vagy testedet, vagy 
lelkednek reményeit, vágyait, szivednek 
egy-egy darabját vagy egész szivedet te
mették vagy temetted magad felujjong on
nan alulról az angyal szava: miért kere
sitek az élőt a holtak között. Feltámad re-
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ményed, feltámad vágyad, szívednek min
den darabja, egész szíved, lelked. Feltámad 
a tested is. Nem marad a holtak közt, ami 
az életé belőled, semmi. —h — s.

„A jó gyermekek, akik szüleiket igazán 
szeretik, az ö szcretetüket azáltal bizonyít
ják be, hogy szüleiknek engedelmeskednek. 
Mi is így vagyunk a mi mennyei Atyánk
kal szemben; ha azt mondjuk, hogy sze
retjük őt, kötelezve vagyunk megtartani az 
0  parancsait. Az Ő parancsai pedig nem 
nehezek és testünknek, lelkűnknek javára 
vannak.“

MAGYAR GAZDA.

Csávázzuk a  vetőmagokat.
Még igen sok gazda és gazdaság 

ma sem látja be annak a szükség
szerűségét és fontosságát, hogy mi
ért kellene vetőmagvakat az őszi és 
tavaszi vetés előtt csávázni, illetve 
pácolni. Sokan még ma is arra gon 
dóinak, hogy ezen fontos gazdasági 
teendőknek széles körben való propa
gálása csak arra való volna, hogy 
egyes vállalatok, amelyek csávázó
szerek gyártásával foglalkoznak, men
tői többet adhassanak el gyártmá
nyaikból. Hiszen ha az utóbDi évek 
erre vonatkozó laphirdetéseit olvas
suk, bizonyos mértékig igazat kell 
hogy adjunk a gazdaközönségnek, 
mert tényleg sok olyan hangzatos 
nevű és semmi értékkel nem bíró csá
vázószert hirdettek az utóbbi időben, 
amelyek csupán csak arra voltak jók, 
hogy velük a gazdaközönség zsebé
ből a pénzt kicsalják Azonban egy
részt hatásuk a gabonaüszöggel szem
ben nem volt megfelelő, másrészt 
többnyire károsan befolyásolták a 
gabona csírázó képességét és ezzel 
a termés mennyiségét. A Földmive- 
lésügyi Minisztérium felismerte a kér
dés rendezésének fontos mezőgazda
sági voltát s elrendelte, hogy a csá
vázószereknek s egyáltalán a növény- 
védelmi szereknek a forgalomba ho
zatalát csakis az illetékes szakintéze 
tek együttes véleménye alapján lehet 
a jövőben forgalomba hozni, mert 
csak így látja biztosítva azt, hogy 
ha a gazda pontosan elvégezte a 
szükséges munkálatokat úgy teljesen 
mentesítve legyen az üszögkárosodás
tól. A Földmivelésügyi Miniszter eze
ket a csávázó szereket időnként ki
adott utasításában, amelyben a ga
bonaüszög elleni védekezésre szólítja 
fel a gazdákat, részletesen szokta 
ismertetni s ezeknek utasításait kö
vetve a gazdák biztosan védekezhet-

HARANŰ5ZÓ.

nek a sokszor elemi csapás jellegével 
bíró károsodás ellen.

A csávázási eljárások és csávázó 
szerek mérlegelésénél, nemcsak a 
gabonaüszög elleni ható képességü
ket, hanem a gabonamagvak csírá
zására való hatásukat is tekintetbe 
kell venni, mert azt nevezhetjük min
den tekintetben jó csávázó szernek, 
amely nemcsak az üszögöt öli meg, 
hanem jótékonyan hat a mag fejlő
désére, serkenti a csírázást s így 
jobb és több termést eredményez.

Az országunkban széliében-hosz- 
szában használt rézgálicos csávázás 
pl. tulajdonképen a két szempont egyi
kének sem felel meg a maga teljes
ségében. Egyrészt a gabona magvak 
rézgálicos csávázásával a magvakon 
levő tiszögsporákat tulajdonképen nem 
öljük meg, hanem csak hátráltatjuk 
ezek fertőző képességét és ez által 
csak részben tompítjuk káros hatá
sukat, másrészt a rézgálic károsan 
befolyásolja a gabona csirázóképes- 
ségét. összehasonlítható kísérletek 
kimutatták, hogy pl a rézgáliccal 
csávázott búza a más csávázó anya
gokkal pácolt búzával szemben 25— 
30% os terméscsökkenést mutat s 
így a rézgálicos csávázás alkalma
zása még akkor is óriási a termés
többletben jelentkező veszteséget okoz 
a gazdának, ha éz az eljárás telje
sen mentesítené a gabonatermést az 
üszögtől. Azonban a rézgálic csává- 
zásnál legújabb vizsgálatok szerint 
ennek a lehetősége sem áll fennt, 
mert a rézgálic, amint előbb közöl
tük nem öii meg az üszögsporát s 
így főként az időjárástól és a mag 
csírázásának időtartalmától függ, hogy 
az üszög mennyire tud elhatalma
sodni a rézgáliccal csávázott búzán. 
Ezzel magyarázható az, hogy dacára 
az országban olyan széles körben 
elterjedt rézgálic csávázásnak az 
üszög kárlétele gabonamagvakban az 
egész termés 5 — 10%-át meghaladja.

Hogy a csávázás elmulasztásából 
és a rossz csávázó szerek alkalma
zásából milyen károk származnak, 
arra nézve szembeötlő képet nyújt 
az alábbi hiteles statisztikai ada t: 
Katasztrális holdanként csak 5%-os 
üszögkártétel számítva — pedig sok 
gazdaságban a 30%-kot is megha
ladja — a termes csökkenés (W q. 
Ez a mai 330 000 koronás ár mellett 
minimálisan 150 000 korona veszte
séget jelent katasztrális holdanként 
Múlt évben az országban búzával 
bevetett termésterület kettő millió 
katasztrális hold volt, ennek termés
hozama 8 métermázsás átlag termés

hozam mellett körülbelül 16 millió 
métermázsa volt. Az 5%-os üszög- 
veszteség mellett — ismételjük ennél 
a tényleges üszögkár sokkal nagyobb 
— az összes területen cca. 800 ezer 
métermázsa csökkenés állott be, mely 
mai értékben több mint 125 milliárd 
kárt okozott az országnak. Ez a hor
ribilis összeg egyedül csak az üszög 
által a búzában okozott kár értéke 
s ehhez járul még a többi kenyér és 
takarmány magvakban okozott káro
sodás, amely ennek az összegnek lé
nyegesen többszörösét jelenti így 
tehát teljesen megérthető, hogy a 
Földművelésügyi kormány mindent 
elkövet a magvak csávázásának az 
egész ország területén való kötelező 
végrehajtására, mert ez nem a gaz
dák érdeke, hanem az ország eminens 
érdeke is.

Minden csávázás illető szakkérdés
ben a M. kir. Növényélet és Kortani 
Állomás (Budapest. II., Debrói ut 17.) 
a csávázó szerek beszerzésére és a 
csávázási eljárások helyes gyakorlati 
kivitelére nézve pedig a M kir. Föld
művelésügyi Minisztérium Gyógy és 
Ipari Növényforgalmi Irodájának Nö
vényvédelmi osztálya (Budapest, IX., 
Lónyay u. 7., II. 26.) díjtalan felvi
lágosítással szolgál a hozzáfordulók 
részére és önköltségi áron beszerzi 
a csávázáshoz szükséges védekező 
szereket is.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlésben befejezték a kö
zépiskolai reform vitáját. A szanálási ja
vaslatokat tárgyalják. A kölcsönjavaslat 
elleni harcot Szilágyi kezdte meg, Bethlen 
nagy beszédben cáfolta meg Szilagyi érveit.

A kormányzó őfőméltósága résztvett a 
kisszörcsi vasúti hid ünnepies megnyitásán. 
Mindkét hídfőnél beszédet mondott. Ez a 
hid — úgymond — tanúsága a magyar 
élniakarásnak.

Bulgáriában utból titkos kommunista 
propaganda nyomára jöttek rá. Közvetíté
sével akarták forfadalmositani a Balkánt.

Szerbiában állítólag a mostani kormány 
helyet rövid időn belül egy ügyvezető ka
binet foglalja el.

Romániában legutóbb antiszemita tün
tetések voltak

Albániában kikiáltották a köztársaságot.
Csehországban eltörlik a halálbünte

tést. Csak akit másodszor elitéinek élet
fogytiglan, azt mint megrögzött bűnöst ki- 
végzik.

Görögországban április 13-án dönte
nek népszavazással az államfő kérdésben.

Olaszországban az elmúlt vasárnap 
kezdődtek meg a választások. A választási 
harc rendkívül heves.

Németország a moratórium leteltével 
évi 2 és fél millió aranymárkát fizet.

A Hitler pörben elhangzott az Ítélet. 
Ludendorffot felmentették, Hitlert elitélték.
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Angliában kisebb jelentőségű javasla
tok során leszavazták a kormányt.

Amerika nem ád kölcsönt a németek
nek. Dawes tábornokot elnöknek jelölték.

HARANGS ZÓ.

Virágvasárnapján.
Ep. Phil. 2.5-11.

Ha az az indulat lakozik bennünk,
mely volt a Jézus Krisztusban, aki meg
alázta magát, engedelmes lévén haláláig, 
még pedig a keresztfának haláláig, lehet 
reménységünk, hogy az Isten bennünk is 
felmagasztal. A Krisztus Jézusi alázatos
ságra van mindenekelőtt szükségünk.

A vasmegyei kulturegyesület, mely
nek élén Kapi Béla. dunántúli püspök áll, 
legutóbb Madách Imrének 100-ik születés
napját ünnepelte. Ez alkalommal püspö
künk egy gyönyörű beszédben .mondta el 
Madách apotheozisát. Az ünnepségen jelen 
volt gróf Mike3 János szombathelyi me
gyés püspök i3.

Egyetemes elnöki értekezlet volt az 
elmúlt héten Budapesten, amelyen több idő
szerű kérdést beszéltek meg.

Kapi püspök az elmúlt vasárnap Ma
gyaróváréit világnézeti előadást tarlóit. 
Virágvasárnapján a szentgotthárdi gyüle
kezet által rendezendő kuíturestélyen tart 
előadást. Kutas Kálmán költöpapunk saját 
szerzeményű költeményeit adja eiö.

Bethlen Gábor címen egy országos 
szövetségben tömörül a magyar protentan- 
tizmus. Alakuló ülését április 10-én tar
totta. A szövetség célja: a magyar protes
táns társadalom érdekeinek érvényre jut
tatása.

A soproni Evangélikus Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Szövetsége március 
16-á.n jól sikerült vallásos estélyi rendezett. 
Az estélyt az Evangélikus ifjúsági- és 
Olvasó-Egylet szimfónikus zenekara nyi
totta meg, mely után dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár tartott előadást. Beszédében 
gyönyörű szavakkal mutatott rá arra, hogy 
mily harmónikusan kapcsolódnak össze 
egyfelől a március 15., másfelől a böjti 
időszak által keltett gondolatok. Az előadás 
után Csővári Dezső theol. halig, irredenta 
dalokat énekelt Szlany Pál zongora és 
Liska Ferenc hegedükisérete mellett. Utána 
Jancsó András theol. halig, szavalta „Rá
kóczi bucsujá“-t. Szlany Pál, fttzés Minály 
és Liska Ferenc theol. hallgatók triója után 
a theol. hallgatók énekkarának énekével 
zárult az estély.

Az uraiujfalui gyülekezet március 
30-án tartotta böjli időszaki templomi val
lásos ünnepélyét a következő műsorral:
1. Közének 357. v. 1—2. 2. Imádkozott 
Pál Béla segédleikész. 3 Heródiás. Irta : 
Porkoláb Gyula. Szavalta: Hérints Ilonka. 
4. „Jézust el nem bocsátom" Karének. A 
kart vezényelte Róíh Kálmán tanító. 5 Egy 
szál virág. Irta V. Sipos Ida. Szavalta Nagy 
Etus. 6. „A boldogság útja“ címen előadást 
tartott Rónai B. Gyula lelkész. 7. Az utolsó 
sor. Irta Váradi Antal. Szavalta Dömö őr 
Jolán oki. tanítónő. 8. „Fel, mert eijö az 
ejjel." Énekelték Rózsa Lajos tanító orgo- 
naldsérete mellett Dömötör Karolin (prim) 
és Pál Béla (tere). 9. Magyarok Golgothája. 
Irta Pál Béla. Szavalta Rózsa Lajos tanító. 
10. „Feljebb emeljetek, feljebb.“ Karének. 
A kart vezényelte Pál Béla segédlelkész.

11. Imádkozott Rónai B. Gyula lelkész. 12. 
Közének 358. v. 1. Nem érdemtelen az a 
dicséret, mely ez ünnepély szereplőit illet
heti, akik szeretettel, Isten szent lelkének 
hivó szavára hozták el az ősi templomba 
a hivek serege elé tudásuk legjavát. Lát
tuk mennyi kedvesség, melegség terjengett 
a szent falak között, hisszük, hogy maga
sabb lángra éledt a buzgóság, a hit tüze 
s épült a szívekben Istennek országa. Az 
ünnepély offertóriuma: 42 580 korona a 
„Harangszó“ támogatására fordittatott.

Az Egyetemi Luther-Szövetség (Vili. 
Üllői ut 24) műsorral egybekötött teadél- 
utánját nagyszámú vendégség jelenlétében 
március hó 22 én tartotta. A műsort a 
Szövetség zenekarának kísérete mellett Pol
ster Gjula József oh. tréfás katalógusa 
nyitotta meg. Utána Opanszky Soma kg. 
adott elő szép magyar dalokat. Barcza 
Sándor oh. önszuggeszcióval, Mesterházy 
novellával gazdagították a műsort. Diítler 
Ilona és Polster Gyula József humoros dia
lóggal szerepeltek. A Szövetség zenekara 
Huszár Béta vezetésével a késő esti órákig 
szórakoztatta az egybegyűlteket.

Beltnissziói estély Somogydöröcskén. 
A tolna—baranya—somogyi egyházmegyei 
lelkész-belmisszió egylet rendezésében 
március 22-én lélekemelő vallásos estély 
tartatott. A közének elhangzása után Bai- 
dauf Gusztáv belmissziói egyleti elnök Máté 
20.17—10. versei alapján bibiiamagyaráza- 
tot tartott. Kifejtette a böjtnek az evangé- 
liom szellemében való megünneplését, mely 
a Krisztus keresztjének szívben való hor
dozása. Egy fiúnak : „Wo wohnt der liebe 
Gott“ kedves szavalata és a helyi dalárdá
nak Simon Ottó 11. sorsz. tanítónak mes
teri vezetése mellett „Danket dem Herrn“ 
zsoltárnak összhangzaios szép elhangzása 
után Baldauf G. hiterősííő és a luteránus 
öntudatot szilárdító előadást (ártott, mely
ben kiemelte, hogy nem keli félni a kat- 
lioiicizmus erőfeszítésétől, míg saját so
rompóin belül marad, sem a szektáskodó 
atyafiak halászgatásától mindaddig, míg 
ssjat szívünkben él a meggyőződéses hit- 
vailásos szeretet, a tradíciók iránti tiszte
let és hitünknek tettekben megnyilatkozó 
szeretete. Hangsúlyozta a hiírokont köte
lékeknek a gyülekezet tagjai között és az 
ugyanazon hitet valló gyülekezetek közti 
kapcsolatoknak megerősítését. Majd egy 
újabb szavalat: „Die Bibel“ elmondása és 
a dalárdának : „Ehre sei Gott“ éneknek el
hangzása után imán imával a szép ünne
pély befejeződött. Az estély a gyülekezet 
öntudatos egyháziasságának emelésére és 
mélyítésére bizonyára maradandó hatású 
volt. W. Gy.

Murga leánygyülekezetben a márc. 2-án 
tartott számadó közgyűlésen ejíeteit meg 
a tisztujitás. Kurátorokká Goldmann János 
és Becfler Henrik, presbyterekké Neller 
Henrik, Mark György, Gehringer Péter és 
März János választatott meg. Ünnepélyes 
beiktatásuk és felesketésük Laetare vasár
napján ment végbe. Az 1923. évi önkéntes 
adományok összege 73.811 K-t tett ki. 
Harangalapra 25.000, Orgonaalapra 3150 K-t 
adományoztak a hivek. A gyülekezet Ame
rikában élő tagjai 80 dollárt küldtek ha
rangbeszerzésre és orgonajavitásra.

A mérgesi gyülekezetben márc. hó 
30-án a most alakult ifjúsági egyesület 
céljaira vallásos est tartatott, amelyen 
Gerencsér Zsigmond győri vallástanár tar
tott az érdeklődést mindvégig lekötő gon
dolatokban gazdag előadást az ifjúság 
valláserkölcsi neveléséről, Kozma Kálmán,

László Kálmán, Katona Kálmán s Bősze 
András szavaltak, Nagy Mihály tanító meg
rázó erővel s művészi tökéletességgel adta 
elő Szász Béla: A harminc pénz című 
költeményét, az iskolás leánykák szép éneke 
után a helyi lelkész imája zárta be az 
ünnepélyt, melynek offertóriuma 200.000 
K-t eredményezett az ifj. egyesület céljaira. 
Az egyház közel 2%aggon búzáért meg
nyittatta régi leikészlakását, az építkezési 
költségek fedezésére kivetett az egyház 
120 q búzát, amely csekély kivétellel még 
a múlt évben befolyt. E helyen mond az 
egyház köszönetét mindazon nemesszívü 
bitíesívéreknek, akik áldozatkész szeretettel 
siettek segítségünkre nagylelkű adomá
nyaikkal s a kisded gyülekezetét célja el
érésében elősegítették. A gabona s pénz
adományok felülhaladják a 25 p buzaértéket. 
Ugyancsak nagy hálával adózik a gyülekezet 
jólelkü felügyelőjének. Szabó Imre győri 
fakereskedő s építési vállalkozónak, aki 
amellett, hogy az építéshez rengeteg építő 
anyagot gyűjtött ismerősei körében, az 
építést nagy szakértelemmel vezette, az 
összes anyagot előlegezte, az ő jóakarata 
nélküj az építés Va-ávai többe került volna.

A nőegylet céljaira Tóth András néhai 
felesége, Éőry Erzsébet, nőegyl. pénztáros 
emlékére 100.000 K-t adományozott, ugyan
csak ő leánya esküvője alkalmával templomi 
gyertyákra 25 000 K-t ajándékozott. Az Úr 
áldása legyen az adományozón s az ado
mányán.

A budapesti evangélikus vallástanárok, 
tanílónő- és óvónőképzés, leánygimnázium 
felső (V.—Vili.) osztályai és leánykereske- 
delmi iskolában járó tanítványai részére, 
azok valláserkölcsi életének, honleányi és 
társadalmi hivatása kérdéseinek megbeszé
lése céljából Vili , Üllői-ut 24. imaterem
ben, 1924. évi április hó 4 én, 5-én és 6 án 
leány-konferenciát rendeztek. A konferencia 
sorrendje: április hó 4-én 1. Dicsérd én 
lelkem a djcsöség örök királyát. Közének. 
Dunántúli Ékönyv 10. 2. Imádkozott Ko3áry 
Viktória. 3. Megnyitó beszédet mondott 
Szuchovszky Gyula vaiiástanár. 4. a) Fibich: 
Poém, hegedűn előadta Franzen Leo, or
gonán kísérte Mikus Csák István, b) Ta- 
naglia: Ária, csellón előadta dr. Schilling 
Aladár, orgonán kísérte Mikus Csák István,
c) Arenszky: Elégia. Trió. Előadták: Fran
zen L. (hegedű), dr. Schilling A. (cselló) 
és Mikus Csák István (orgona). 5. Az élet 
áldozat. Előadás. Tartotta Kemény Lajos 
ev. lelkész. 6. Händel: Largó. Énekelte H. 
Clauser Margit hangversenyénekesnő, he
gedűn kísérte Perényi Pál. 7. Sajó Sándor: 
Magyarnak lenni: Előadta Windt Ilona. 8 
Az éj int érkezik . . .  Közének. Dunántúli 
Ékönyv 88. Április hó 5-án 1. Térj ma
gadhoz drága Sión. Közének. Dtúii Ésönyv 
262. 2, Áhítatait tartott Draskóczy Lajos 
theol. akad. igazg. 3. Lobogó láng. (Wrede 
Matild). Előadás. Tartotta báró Podma- 
niczky Pál ev. lelkész. 4. Keresztyénseg és 
a mai gondolkozás. Előadás. Tartotta dr. 
Szuchovszky Lajos ev. vaiiástanár. 5. Ta
lálkozás Istennel. Előadás Tartotta Lamuek 
Vilmos ev. vaiiástanár. 6. A nő mai hiva
tása. Előadás. Tartja dr. Láng Margit fő- 
gimn. tanár. 7., Jer dicsérjük Istent. . .  
Közének. Diúü Ékönyv 2. Április 6-án d. e. 
9 órakor vasárnapi iskola bemutatás. Moj- 
sisovich Natália. 10 órakor istentisztelet. 
Tartotta Szuchovszky Gyula ev. vallásta- 
nar. Utána urvacsora-véiel. Végezte Reif 
Pál ev. vaiiástanár. Április 7-én d. u. fél 
7 órakor az ev. leányegylet rendezésével 
a Deák-téri iskolák dísztermében szeretet-
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vendégség volt.
Az alszapori leányegyházközség márc. 

30-án vallásos ünnepélyt rendezett, melyen 
Berecz Gábor nemeskéri lelkész „Jeruzsá
lem pusztulása“ címmel felolvasást tartott, 
Gyarmathy Margit, Németh Lidia, Hetliger 
Lajos és Horváth József el. isk. tanulók 
szavaltak, az ifj. egylet férfikara 4 szólarnu, 
az iskolai gyermekkar pedig 3 szólamu 
énekeket adott elő Nagy Lajos faníló veze
tésével. Az ünnepély végén offertórium volt 
a Harangszó terjesztésére 17 ezer kor.-ás 
eredménnyel.

Az ünnepély után megtartott számadási 
közgyűlésen a Bögöthy Ferenc lemondásá
val megüresedett gondnoki tisztségre Luka 
Lajost választották meg

Az iskolai március 15 iki ünnepély mű
sorát Nagy Lajos tanító szép alkalmi elő
adása, Latonyi Anna, Nagy Ida, Fördős 
István és Szapory Sándor VI. o. tanulók 
szavalatai s a gyermekkar 4 kétszólamu 
éneke töltötték be. Ez alkalommal a „Jó
zsef kir. herceg szanatórium egyesület“ 
javára 30 ezer korona folyt be önkéntes 
adományokból.

Az ifjúsági egyesület egy évi működése 
alatt felállított egy ICO kötetes könyvtárat, 
jelenleg műkedvelő színi-előadásra készül, 
melynek jövedelme a fűzött könyvek bekö
tésére és uj könyvek beszerzésére lesz 
fordítva. Tanulják Csite Károly: Leány csel 
c. 3 felv. falusi vígjátékát és Virág Gy. : 
Piroska c. 1 felv. népszínművét.

Ászáron egyhangúlag Piliszky János 
albertii tanítót választották meg kantor
tanítónak

Bakonybónkon Schrauf Ernő kántor- 
tanító hitbuzgósággal, lelkesedéssel vezeti 
a kis gyü'ekezetet. Mégcsak pár hónapja 
működik Bakonybánkon mái is énekkart, 
ifjúsági egyletet alakított, aktiv munkába 
állította a nőegyletet. Ugyancsak vaz ő kez
deményezésére határozta el a nem is rég 
alakult kis fiiia, hogy iskolájára, mely 
egyúttal imaház is, tornyot állít fel és beié 
harangot szerez.

M agyarszombathely; A múlt évben 58 
család adományozott az Úr Oltárára 498.030 
K. A külmisszióra adott a gyűl. 126 K, a 
belmisszióra 144 K-t. Gyámintézetre adott 
461, gyűjtött 16.137 K-t. A Harangszó ter
jesztésére 26.900, a kerületi iskoláknak 
30.300, a tüdőbeteg gyermekek szanatóri
umára 3512 K-t. Ä Luther-Szövetség kér. 
pénztárába 16.200 K-t küldött. A nőegyleí 
több rniilióért deszka és faanyagot vásá
rólt a templomban a padok aljának !e- 
padlózására. A vizkeresztnapi közgyűlésen 
a gyülekezet elhatározla, hogy a meglevő 
320 kg.-os harang mellé egy 560 és egy 
150 kg.-os uj harangot rendel.

A „Kelenföldi Evangélikus Nöegye- 
süleí“ április 6-án vallásos estélyt tartott. 
Műsor: 1. Gyülekezeti közének: 194. sz.
2. Imádkozott Szabó Aladár s.-lelkész. 3. 
Rövid bíbliamagyarázat: Szüts Gábor lel
kész. 4. Magyar Rhapsodiák, zongorán 
előadta özv. Gaál Sándorné úrnő. 5. Sajó 
Sándor: Magyarnak lenni.. .  Előadta Windt 
Ilona. 6. H. Clauser Margit énekmüvésznö 
számai: a) Händel: Largo, hegedűn kisérie 
Perényi P á l; b) Tarnay Alajos : Az Adrián, 
Ősz utolja ; c) Kacsóh Pongrác : Rákóczi 
megtérése; d) Lavolta: Mezei .bokréta, 
zongoráz kísérte Tarnay Alajos, az Orsz. 
Zeneművészeti Főiskola tanára, 7. dr. Kirch- 
knopf Gusztáv ev. lelkész előadása. 8. 
Tartarini: Andante Cantabile, hegedűn elő
adta Perényi Pál hegedűművész, zongorán 
kiséri Peschkó Zoltán. 9. Gyulai P á l: Éji

látogatás. Melodráma, előadta Szuchovszky 
Lujza, Zongorán kisérte Túli Józsefné. 10. 
Gyülekezeti közének: Erős várunk: 256. sz.

Vásárosmiskén ugyancsak ünnepséget 
tartottak Szabó Antal áll. tanító vezetésével 
a következő műsorral: 1. Közének 506 2 
Ima. 3. Hazafias versek szavalása és haza
fias énekek éneklése 2 szólamra iskolás
gyermekekkel. 4. Felolvasás: Március 15. 
címmel tartotta Szabó Antal áll. tanító. 5. 
Áldás. 6. Közének 506. Offertórium 67.200 
K volt, melyből 10 ezer K a Harangszónak 
küldetett. _______

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Afag^ar istentiszteletet tartanak Ró

mában. A Rómában elég nagy számban 
élő magyar kath. kívánságára Bangha Béla 
jézustársasági atya minden vasár- és ün
nepnap szentmisét és magyar szentbeszé
det tart a Coltégium Germanico-Hungaro- 
runi templomában.

Uj fővárost kap Oláhország. Az oláh
országi görögkatholikus püspökok küldött
sége tisztelgett a miniszterelnök előtt és 
azt a kívánságát fejezte ki, bogy a balázs- 
falvi görögkatholikus püspökség székhelyét 
Bukarestbe helyezzék át. A miniszterelnök 
kijelentette a küldöttség előtt, hogy ezt a 
kérést nem tudja teljesíteni, amennyiben 
a kormány jelenleg foglalkozik éppen egy 
olyan tervvel, hogy Románia fővárosa ne\ 
Bukarest, hanem egy Olt mellett fekvő vá
ros legyen.

Pravoszláv térítők Bácskában. Nasic 
környékén ismeretlen emberek járjak a fal
vakat, akik mindannyian toboroznak a 
pravoszláv egyház számára. A katholikus 
horvát, de különösen a szegény magyar 
lakosság körében azzal agitálnak, hogy az 
áttérők a földosztás során, nemzetiségre 
való tekintet nélkül a legjobb földeket kap
ják. Az idézett lap megjegyzi, hogy a sze
gény magyarság a kecsegtető ígéretek elle
nére sem lesz hűtlen hitelez. A hivök biz
tosították a papságot, hogy semmi esetre 
sem fognak áttérni.

Uj házassági jog Csehszlovákiában.
Az átdolgozott polgári törvénykönyvnek a 
házassági jog szabályozására vonatkozó 
tervezete elkészült. A tervezet szerint a 
házasságot tetszés szerint vagy az egyházi, 
vagy a polgári hatóságok előtt lehet meg
kötni. Házasságot tizennyolc éven aluli fér
fiak, illetve tizenhat éven aluli nők nem 
köthetnek. Ha valaki házastársának hivata- 
talos hoittányiivánitása után uj házasságot 
köt, anélkül, hogy akár ő maga, akár uj 
házasíarsa tudomással birna a holttá nyil
vánított fél életben létéről, a házasság ér
vényes. A házassági akadályok számát az 
uj tervezet jelentékenyen korlátozza.

Ú J D ON S Á GOK.
Az áradás elragadott egy felsőm a

gyarországi községet. A tizennárom kilo
méterre szélesedett Bodrog vize teljesen 
elöntötte Bodrogszentmária községet. Az 
összes házakat elragadta, csak a templom 
tornyának hegye latszik a vízből. Több 
emberélet elpusztult. A lakosság a hegyekre 
menekült.

Százhetvenöt bányász borzalm as 
halála. Az amerikai Utah állam Catle Gala 
bányájában borzalmas szerencsétlenség 
történt. A felgyülemlett szénpor irtózatos 
robbanással felrobbant. Valószínű, hogy

az összes ott dolgozott munkás halálát lelte
W ebster Macdonald skót lelkészt 

díszdoktorrá avatták a debreceni Tisza 
István Tudományegyetemen. A debre
ceni Tisza István Tudományegyetemen a 
hittudományok tiszteletbeli doktorává avat
ták Webster Macdonald volt budapesti skót 
lelkészt. A dísztoklorrá való avatás ünne
pélyén az egyetemi tanárokon és a nagy
számú közönségen kívül jelen voltak Ra
vasz László budapesti és Balthazár Dezső 
debreceni református püspökök és gróf 
Degenfeld József főgondnok. Dr. Varga 
Zsigmond hittudományi dékán méltatta az 
uj dlszdoktornak a magyarság iránt szerzett 
érdemeit, mire Webster Macdonald angol 
beszédben válaszolt.

M egszüntetik az internálótábort ? 
Ölszáziíz internált van már csak a zala
egerszegi internálóláborban Március má
sodik felében 130 internáltat szabadon- 
bocsájtottak. A belügyminisztériumban az 
internalótábor megszüntetésére készülnek.

Országos kálvinista bank alakul a 
közeljövőben Budapesten. A bank a refor
mátus egyház közpénzeit és alapítványait 
fogja kezelni es alapításában részt vesznek 
az összes református püspökök.

Pestis pusztít Lahore vidékén. La
hore vidékén hatalmas pestisjárvány dü
höng Lahoreban naponta harmincán hal
nak el a betegségben.

Ludendorff tábornok képviselőjelölt. 
A fajnémetek szabadságpár jának birodalmi 
listáján első helyen Ludendorff tábornok 
szerepel, aki a jelölést elfogadta.

A kórházakban 32.000 korona a napi 
ápolás díja. A népjóléti miniszter a köz
szükségleti cikkek drágulása következtében 
újra megállapította a kórházak napi ápo
lási díj átalányát. A budapesti közkorházak 
napi ápolási díj ála'ánya 32000 korona, a 
többi vidéki közkórhizban, nyilvánossági 
jelleggel felruházott budapesti és vidéki 
kórházban és egyetemi klinikákon a napi 
ápolási díj átalány 25.C00, 22 000 és 18 000 
korona.

Az ötödik kommunista világkon
gresszus. A kommunista Internacionále 
munkaügyi bizottsága elhatározta, hogy az 
ötödik kommunista világkongresszust jú
nius 25-en tartják meg Moszkvában.

Ingyen adjuk Csők István „Tavasz“ 
cíinü festményének gyönyörű színes r jpro- 
dukcióját mindazoknak, akik január 1-től 
rendelik meg az Uj Időket, Herczeg Ferenc 
képes irodalmi hetilapját, melynek uj szá
mában folytatódik Suranyi Miklós és A. M. 
Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Dobosi Pécsi Mária és Gombos 
Béla elbeszéléseit, Herczeg Ferenc és Sas 
Ede humoreszkjét, Pékár Gyula és Hevesi 
Sándor cikkeit, Kálmán Jenő tréfáját, Na- 
dányi Zoltán és Oláh Gábor verseit, szá
mos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 60.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI. Anorássy-ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyerineklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Negyedévre 20 000 K. Mutat
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest VI., Ándrássy ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi 
lap fiatal leányok számára. Ciliké legújabb 
viszontagságain kívül két szép ifjúsági re
gényt, tok elbeszélést, képet, verset, szín-
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darabot közöl e lap. Szerkeszti: Tutsek 
Anna. Előfizetési ára negyedévre 30 000 K. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Herczeg Ferenc Szthely 150 ezer, Soproni 
tanítóképző 60 ezer, Győr egyházmegyei 
belmisszió 50 ezer, Szentgotthardról: Zrim 
Ádám 20 ezer, Nádassy Kálmán, Farkas 
Jözsefné, Leibinger Imre 10—10 ezer, Illés 
Lajos Farád 5 ezer, Matis (515) Beled 5 
ezer, Szabó Sándor Beled 5 ezer, Varga 
Mihály Szilsárkány 5 ezer, Asbóth József 
Sopron 2 ezer, Hetvényi Lajos Sopron 10 
ezer, Kémény Géza Bábolnapuszta 40 ezer, 
Szép Gergely Rábaszentmihály 10 ezer, 
Johnson Gisle Bpest 15 ezer, Koritsánszky 
Ottó Bpest 15 ezer, Gvömörey Mária Bpest 
10 ezer, Cziniel József Gyömrő 4 ezer, 
dr. Farkas Elemér Sárkeresztur 10 ezer, 
Kiss Imre Tiszafö'dvár 5 ezer, Rothfuchs 
család Tokaj 2 ezer, Breza Julianna Tárcái 
10 ezer, Kálmán Rezső Orosháza 10 ezer, 
Remete Karolin Szil 2 ezer, Bátsi Zsigmond 
Veszprém 20 ezer, Veszprémi egyház 60 
ezer, Seregély Lajosné Berektompaháza 
10 ezer, Bögöti Janómé Nemesládony 10 
ezer, Uraiujfalu offert. 42.580, Alszopor 
offert. 17 ezer, Belencsák Mihály Körmend 
2 ezer, Biickle Sándor 2 ezer, Péter István 
Nádasd 5 ezer, özv. Tóth Jánosné Nádasd 
10 ezer, Uireich Aladár Szthely 5 ezer, 
Sosíarecz János Szthely 10 ezer, Ungár 
Adolf Kőszeg 5 ezer, özv. Horváth Jánosné 
Felsőságh 5 ezer, Varga József Felsőságh 
5 ezer, Nagy Mihály Beled 1 ezer, Tóth 
József Beled 5 ezer, László Károly János- 
náza 5 ezer, Kticsán István Boba 2 ezer, 
Baráth Ferencné Boba 5 ezer, Károlyi 
Endre Ostffyasszonyfa 2 ezer, Kozma Kál
mán Győr 2 ezer, Mágócs Károly Irsa 5 
ezer, Dobri István Ihatos 10ezer, Kovácsics 
Géza Tét 5 ezer, Döring Hedvig Bpest 5 
ezer, Mikola Sándor Bpest 25 ezer, Ev. ifj. 
egyesület Acsád 10 ezer, Lébényből: özv. 
Stinner Istvánná 1 ezer, Kovács Márton 
(210) 2 ezer, Szebik György 10 ezer, Szep- 
per Katica Mecsekszabolcs 5 ezer, Reichert 
Ede Sárvár 5 ezer, Pónya Sándor Moson- 
szentjános 5 ezer, Jánosny Gábor Szthely 
10 ezer, Dezső Jolán Pápa 5 ezer, Dorner 
István Győr 7 ezer, Gerencsér Zsigmond 
Győr 10 ezer, Seregély Sándor Vajta 10 
ezer, Teke László Dudar 2 ezer.

r«lelAs «zorkenztö ók kiadó: CZIFOTT «KSSA 
Yasvánuegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBÓL Y. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Értesítés. 2-2
A Luther-Társaság budapesti könyv
kereskedése, mely Kozma Ferenc üz
letvezető távozásával alapos leltáro
zás végett hosszabb ideig zárva volt, 
március hónap 3l-én újra megnyílt. 
Az uj üzletvezető, Szilágyi Árpád, 
szakképzett könyvkereskedő, aki a 
közönséget gyorsan és előzékenyen 
fogja kiszolgálni. A könyvkereskedés 
a tudományos, vallásos- és szépiro
dalom termékeivel dúsan fel v^n sze
relve, ezenkívül kifogástalan papir
és irószeráruk, egyházi nyomtatvá
nyok állanak a vevők rendelkezésére.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

Házvezetőnő, intelligens, ki a falusi 
háztariás összes teendőit egy leány
cseléddel elvégzi, kerestetik három 
tagú családhoz. Cím: Dr. Hegedűs 
Béláné Mezöberény.

L E Á N Y  CSEL
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 12 000 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

PI AC.
100 takarékkorona =  114 papirkoronával.

Április 8. Zürich: Budapest 0.00765. 
Deviza: Dollár 77.300, Dinár 950, Osztrák 
kor. 108-60, Szokol 2295.-, Lei 395-—, Frank 
4520, Márka —.—.—. — Hús- és zsirdrak: 
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 30.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 302 500, rozs 272.500, árpa 300.000. 
zab 262 000, tengeri 247 500. korpa 207 500.

HALÁSZ I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Mátis feütóndoi*
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —-  

Állandóan dtis választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 31

K Ó K A I  L A J O S  k ö n y v k eresk ed éséb en
BUDAPEST IV., Kammermayer Károly-u. 3 kapható könyvujdonságok.

Alapár.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban...................................... K 2.—

„ „ Leánycsel. Falusi vígjáték 3 f e lv o n á s b a n ...............................K 2.50
„ „ A biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . K 2.—
„ „ Legényfurfang. Népszínmű 3 fe lv o n á sb a n ...............................K 2.—
„ „ Rozika. Egy kis majori leány t ö r t é n e t e ...............................K 1.80
, „ Ágota megbocsát. E lbeszélés........................................ .......  . K 050
„ „ Magasan repül a daru. R e g é n y ..............................................K 0.50
,  „ Tóth Lidi. Népszimü 1 f e lv o n á s b a n ......................................K 2.—

Hazafias színpad. Négy egyfelvonásos irredenta színjáték . . . . K 4.—

Serly Lajos: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban 
S z ig lige ti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban 
Géczy István: Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban 

„ „ A gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban .
Csepreghy F erenc: Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban

„ „ A piros bugyelláris. Népszínmű 3 felvonásban
E G Y H Á Z I R O D A L M I  ÚJDONSÁGOK.

K
K
K
K
K
K

Teljes ár.
6.900. —
6.900. — 
6.900 —
6.900. —
6.900. —
6.900. —

Alapár.
K 3 . -  
K 19.— 
K 220 

5.50

Farkas József: Az Ur siona vagy a keresztyén egyház 19 száz éves történelme
Prohászka O ttokár: Elmélkedések az evangéliumról.........................................
Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában I. II. .
W eber M .: A protestáns esika és a kapitalizmus szelleme................................K
Ravasz László: Két beszéd. (Tisza István és a magyar tragédia. Műalkotás

és műélvezet.) .............................................................................................K 2.50
A heidelbergi káté magyarázata. (Ötvenkét egyházi beszédben.) I. kötet

I—IV. ű r n a p j a .............................................................................................K 1.20
IL kötet V-VIII. ű r n a p ja .............................................................................K 1.20

A közölt árak alapárak, melyek 5500-zal szorozva adják a könyv napi árát. Szállítás 
csak utánvéttel történhetik. Árváltozások joga fenntartva. 7—20

HjiFMtßtt W*Hisc& Bél* vdl* athemü Ma?vnyorodájéh?" Saautfattfeárdo».
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Alapította
K A P 1 B É L A

1910-ben.

Laptulajdono*:
a Dunántúli LDtúBr-Szflvetsec.
Ax OrsxégOM I.uther-Szöret 

séf? hlfatales lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
kiadóhivataiáuak 

8zentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
M «ojBlenir minden vasárnap.

Én vagyok a fe ltám adás és ax élet; 
a k i én bennem hiszen , ha meghal is él.

Baarkaaató-Madóhlratal :
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvártnegye.
A „HARAJföHZO“ 

előflxetéil á ra : a második 
negyedivra 10.000 korona.

KQlfOldre a kétszerese. 
Lnther-Hzdretégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 1000 kor.

A .Harangsző* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban laké híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Mi néked a husvét?
Irta: M agassy Sándor.

Fehérruhás leányok, ünneplőbe 
öltözött férfiak, megrokkant aggok 
s ősz hajú, főkötős matrónák cso
portjai hullámzanak végig az utcá
kon. Arcukról mintha lehullott volna 
a hétköznapi szürkeség fátyla, sze
mükben mintha valami csodás vi
lág megtört napsugara vilióznék. 
Egy részük halkan suhan a tem
plom felé s tűnik el a nyitott tem
plomajtóban. Mások gondtalan lé
lekkel rójjálc áz utcát az oly régen 
áhított tavaszi langy áramlatában, 
ismét mások pedig a kaszinó falai 
között, avagy a korcsmái ivók asz
tala mellett kívánnak egymásnak 
boldog ünnepeket.

Tekintetem végig kíséri mind
egyiket.

Aztán a tájat szemlélem s úgy 
érzem, mintha az egész természeti 
világ, haragos-zöld erdőivel, cso
bogó patakjaival, madárdalos leve
gőjével, ünneplőbe öltözött falvai- 
val és városaival egy hatalmas, 
nagy épület le n n e : az Isten tem
ploma. Benne millió és millió em
ber jár, kel azzal a gondolattal, 
hogy ma ünnep van, ma husvét 
van. A nagyszombati éjbe belete
metkeztek a tegnap gondjai, fára
dalmai ; legördült a homlokokról a 
munkaverejték nehéz gyöngye, el
simultak a gondredők, nyugalom 
ült ki az arcokra, ünneplőbe öltö
zött a testtel együtt a lélek is, — 
mert ma ünnep van, ma husvét van.

Az Isten templomában pedig 
megszólal egy titkos hang:

— Mi néked a husvét? —
Megzörgeti az örök ember lelki

ismeretét. Az orgona zúgásában, a 
húsvéti prédikációban megérinti az 
áhítatba merült szívet, hogy fel
szólítsa arra a bizonyságtételre:

Az én husvétom nemcsak egy puszta 
ünnepnap. A husvét nékem az élet 
és lélek husvétja. Midőn tegnap le
vetettem hétköznapi ruhámat azzal 
az elhatározással tettem, hogy így 
akarom levetkőzni hibáimat, rossz 
szenvedélyeimet, a képinutalást, az 
önzést és hogy felöltözzem mától 
kezdve azt az új embert, aki átéli 
a lelke mélyén, hogy a Krisztus 
érette is szenvedett, érette is volt 
néki egy Nagypéntekje, Golgothája 
és érette is feltámadott. — — — 
Nem azért jöttem a templomba, 
hogy lelkemet kiragadjam egy órára 
a mindennapi élet hideg ködéből 
és fürdessem az örök élet igéjének 
dicső fényében. Nem a társadalmi 
élet berendezése kényszerűéit, hogy 
elmenjek az Ur házába s ott láto
gatást tegyek Istennél, mint ama 
példázatbeli farizeus és hogy egy
szer nekem is legyen egy isten- 
tiszteletes ünnepnapom.!. . .  Ez nem 
húsvéti ünnepszentelés! Nekem nem 
egy kis ünnepi felmelegedés kell, 
nem egy kis templomi áhitat, nem 
egy kis kenetes ünnepnap, hanem 
az élet vize és kenyere, a jobb Én 
feltámadása. Azért jöttem a tem
plomba, mert érzem, hogy ez élet- 
szükségletem és nem csupán egy 
múló epizód az életemben. Nekem 
tehát a husvét nem csak egy ün
nepnap, hanem egy olyan életfor
rás, amely reménységeimet táplálja, 
hitemet növeli, erőmet acélozza s 
életfájdalmalmat balzsamként eny
híti.

Vájjon gondoltál-e minderre ott 
a templom padjában?

De mit felelsz majd, ha e kér
dés felkeres ott is, ahol a lelked 
vidám barátok körében hajszol bú
feledést, gondűzést és szórakozást ? 
Érzed-e, hogy a húsvéti öröm más, 
mint az élvezetek csapongó má
mora ?

A kérdés: Mi neked a husvét? 
— kell, hogy felkeltse az ember
ben a szabadság és felelősség ket
tős érzetét. Szabadságommal élek, 
amikor elviszem magammal a hus
vét hangulatát s szomszédok, ba
rátok, ismerősök közé. De jaj né
kem, ha ez a szabadság csak illú
zióimat csillogtatja; jaj nékem, ha 
az én ünnepszentelésem csak egy 
üres hangulat-fitogtatás, ha lelkem- 
ből hiányzik a krisztusi élet s az 
emberszeretet reám rótt felelőssége. 
Húsvéti ünnepnapom csak egy kí
vülről való ünneplés, csak egy csil
logó, üres edény, melyben meghalt 
szépségek temetőjét hordozom, de 
nem az Isten Lelkének, az Élet 
diadalmának kiragyogtatását.

— Mi néked a husvét? —
Nézd, ez a kérdés elkísér ott

honodba is. Vigyázz magadra, vi
gyázz családod tagjaira! Ne feledd, 
hogy egy szent arc tekint re á d : 
a feltámadott Krisztus szelíd, kérdő 
arca. Mi a te husvétod ? Csak egy 
nap a többi között? Van-e ott 
béke, imádság, szeretet, tisztalelkü- 
ség? Úgy tekint reád a te csalá
dod, mint aki erős hitével egyen
geti övéi előtt a boldogulás útját, 
szeretetével pedig bevilágít az élet 
sötétségébe.

Óh, ha átéreznéd, hogy mennyi 
példaadás válik le rólad a tem
plomban, társas életedben és csa
ládod körében! . . . Ha átéreznéd, 
hogy mily nehéz keresztyénnek 
lenni életed igazi valóságában! . . .  
Mit jelent Istennek és az emberek
nek áldozatot hozni a feltámadás 
emlékünnepén, . . . óh, akkor a te 
husvétod nemcsak egy ünnepi 
mezbe öltözött munkanélküli nap 
lenne, hanem életednek legdrágább 
virága, mely gyökereit a szív mé
lyébe ereszti, szirmaival az örökké
valóságba nyúl, illatával pedig

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátokl
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szebbé, nemesebbé, becsületesebbé 
teszi egyéni, társadalmi s nemzeti 
életedet.

A harangok elhaló hangja, az 
elnémult orgonazúgás, a prédikáció 
Ámenje csodálatos visszhangra kél 
a lélek titkos mélyén:

— Mi néked a husvét? — Váj
jon életed fordulópontja-e?

A golgothai kereszttől csak két 
út vezet tovább: Az egyik a szen
vedő Krisztustól, de ezzel együtt 
az élő Istentől, a szeretet Istenétől 
való menekülés útja. Milliók tolon
ganak rajta. Arcukon az érzékiség 
vonásai, szemükben a hitetlenség 
lidércfénye pislákol, lelkükön ál
landó borongós kedvvesztettség. 
Csak a jelennek élnek avagy a 
múlt gyönyöreit sírják vissza. Cél
juk nincs, jövőjük nincs. Életük 
olyan, mint a penészvirág, melyet 
szánalmas gonddal ápolgatnak fé
nyes üvegszelencében. Kergetik a 
jelent s nem veszik észre, mint 
csuszamlik ki lábuk alól a talaj. 
Törpe óriások, akik büszkén hág
nak fel a vakondtúrásra, de nem 
látják maguk előtt a felhőt verő 
hércormot. Minden esztendő tava
szán oda áll elibük a husvét e kér
déssel : Mi vagyok én néked ? — 
Vájjon életed fordulópontja-e?

S kik ezek az emberek ? — Az 
Isten-tagadás, az eszménytiprás 
szószólói, az erkölcsi világrend meg
bontok Utjok lefelé visz, melyet 
teleraknak mentegetődzéssel. Saját 
kezükkel szórják rá a nyomorú
ságokba és szégyenbe vivő éjjeli

Elégia.
Én is állottam fönn a hegytetőn,
És néztem a virágos völgybe le,
Én rám is virradt rózsapirosan 
Teljesült álmok boldog reggele.

Engem is hívtak ifjn kedvesemnek,
Nekem is mondták, hogy drága kincs vagyok, 
Én is ringattam gyermeket karomban, 
Tudom mi az, ha két szem ránkragyog.

Éreztem én is büszke őrömmel 
A legnagyobb jót, amit a föld ád,
Kiket szerettem, mind-mind köröttem 
És tőlem várta boldog otthonát.

Haladok immár lejeié a lejtőn — 
Magányos utam olyan igen nehéz.
Alkonyi árnyak lengenek körül,
S  célom a távol bús ködébe vész.

Gyöngén illeti ujjam a hurt,
És halk sirám kél sáppadt ajkamon,
Mikép ha fölzeng távol pusztaságban, 
Múltak emlékén a Memmon-szobor.

FARKAS MIHÁLYNÉ.

tivornyák szemétjét. Ezek a pálin
katenger hervadt lelkű, fonnyadt 
arcú hajósai, kik előtt csak négy 
kikötő áll nyitva: szegények háza, 
börtön, őrültek háza, öngyilkosság. 
Ezek a kártya-átok f éreglelkü rabjai, 
a nyegle szalon-szokások sorvadó 
szolgái, a bukott becsület-lovagok, 
a szociális élet sátánfizette méreg- 
k ev erő i. . . Eljutnak ugyan a for
dulópontig, de ismét visszafordul
nak, mert az élettől csak követelni 
tudnak, maguknak azonban nin
csen semmijük, amit az életnek az 
életért adhatnának. Ezeknek a hus
vét csak azt jelenti, hogy a haran
gok búgnak, hogy zárva marad az 
iroda, szünetel a munka, nem ontja 
füstjét a kormos gyárkémény, — 
de nem jelent megtérést, bűnbána
tot, hitet és életfordulatot. Lelkűkre 
ránehezedik a husvét napja. Ezek 
azok, kiknek az ünnep csak „egy 
átkozottan unalmas nap.“ Saját éle
tük tragédiájában vonszolák tovább 
társadalmuk, nemzetük és koruk 
élettragédiáját, — m ert nincs Iste
nük, nincs életujító diadalmas hús
véti hitük.

A másik út pedig a nyitott sír
tól az életre, az Istenhez vezet: a 
megaláztatások, nyomorúságok és 
szenvedések völgyén át a felma- 
gasztaltatás hegygerincére. Ha ezen 
az utón jársz, akkor lobog a tel
kedben az eszmények tüze ; akkor 
megvalósíthatod élet-ideáljaidat, 
mert erőd van hozzá s erődnek 
örökkévaló fo rrása : a Krisztus; 
akkor tudod, hogy élsz, mert élned

és nem pusztulnod kell. Lelked 
megnemesedik, jellemed tisztul s 
inegdicsőül kezed minden munkája.

Ezen az úton rendeződik és tö- 
kéletesbbedik összes életviszonyaid 
legszentebbje: az Istenhez való
viszonyod. Megtanulsz imádkozni 
s megtanulod imáddal az eget is 
megvívni. Megtanulod, hogy az 
imádság az az ajtó, melyen át be
léphetsz egy magasabb rendű élet 
örök tavaszába. Megérzed, hogy 
imádság nélkül nincs husvét, nincs 
életfordulat, bűnbocsánat, örök élet. 
Megérzed, hogy lelked imájára 
megelevenednek a kövek és hogy 
az Isten válaszol a te kérdéseidre.

És megtanulsz szeretni, örökké, 
forrón szeretni. Egy láthatatlan fo
lyam áramlik ki belőled: a Szent 
Szeretet delejes folyama. Kisugár
zik a szülői, testvéri, hitvesi sze- 
retetből és mégsem pusztán az. 
Eltölti szívedet és lelkedet. Perzsel, 
hevit, — - de nem emészt. Ez a sze
retet megkülönbözteti azokat, aki
ket eggyé tesz és eggyé teszi azo
kat, akiket megkülönböztet. Fogva 
tart és mégis szabaddá tesz. Rabul 
ejti nemcsak szívedet, de értelme
det és akaratodat is, — olyan ra 
bul azonban, aki szabadon választ 
gazdát.

A husvét itt van és te eljutottál 
életed fordulópontjához. Egy sír 
tátong előtted; benne halál, kár
hozat és bukás. Felette pedig fel
támadás és élet. Két út elágazásá
nál állasz: Egyik el a Krisztustól, 
el az élő Istentől, a másik pedig

Maris mégis szép.
Irta: Csíte Károly.

Maris boldog, Maris mindig mosolyog : 
egy hét óta menyasszony.

Siet a kútra vízért. A csigáskut az utca
szélen áll, olt várják már Marist az irigy
kedő barátnői.

— No, te hires menyasszony! hát tar
tottatok nagy kézfogót? — kezdi a szót 
Bakos Treszka, aki legszebb lánynak tartja 
magát a faluban.

— Tartottunk bizony. Hál’ Istennek, 
megtehettük; — feleli Kaszás Julis egy kis 
büszkeséggel.

— No n o ! azért nem mindenki dicsérte 
meg.

— Persze, aki nem volt ott, aki nem 
volt hivatalos, az nem. Annak nem tetszett, 
az bizonyos.

— Annak se mindenkinek, aki ott volt... 
De még te sem igen tetszel annak, akinek 
a kedves párja akarsz lenni.

— Jóskának . . .  a vőlegényemnek ? 1
— Annak, annak, ha akarod tudni.
— Nagyszerű vagy te I Ha nem tetsze

nék neki, nem kért volna meg, nem akarna 
elvenni. . .

— Pedig ő mondta Gál Gyuriéknál,

hogy nem vagy szép. Tehát akkor nem 
igen tetszhetel neki, hanem csak a vagyo- 
nod. Úgyis azért vesz el.

— Hazudsz, hogy azt mondta I
— Isten bizony, hogy mondta. Neked 

pedig nem esküdök hiába.
Szegény Mariska arcáról eltűnt a Mo

soly. Keserűséggel szívében, összehúzott 
szemöldökkel vitte haza felé a vizzel telt 
korsóit. Pedig otthon, a jól fűtött, barátsá
gos szobában várta már Jóska, a vőlegénye.

— Maris! miért nézel olyan haragosan ?
Mari nem szól, elfordítja inkább kes

keny, szeplős arcát.
— Mi bajod, Maris ? I . . .  Mondd, ki  ̂

bántott 1
— Más is, te i* I . . .
— Én?l
— Igen, te is . . .  Azt mondtad (Játék

nál, hogy csúnya vagyok ?
— Azt hát nem mondtam. 1
— Valamit mégis mondtál, mert Bakos 

Treszka nem bizonykolt volna meg rá.
— Azt nem mondtam, hogy csúnya vagy.
— Szeretném tudni, hát mit mondtál ? I
— Ha már mindenáron akarod tudni, 

megmondom, miről volt szó . . .  Valaki, 
egyik nem jó akaród, azt hozta fel, hogyan 
tudlak téged elvenni, mikor inkább csúnya 
vagy, mint szép. Arra én azt feleltem: ha

fflW
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— Hozzá v e z e t .-------—
Melyiket választod?
A húsvéti örömnap lehanyatlott. 

Utolsó sugara ott vibrál még a 
szemhatár szélén s mielőtt az al
kony szárnya betakarná a földet, 
visszakiált hozzánk:

— Mi néked a husvét? — Váj
jon feltámadás-e?

Mi pedig itt állunk ünnepi ru
hában, ünneplő szívvel életünk 
kanyargó, tövises utján. És sokan 
azt hiszik, hogy egyedül. Velünk 
pedig, mint ama emmausi vándo
rokkal, jár a feltámadott Krisztus. 
Szólít, kérdez, int, örül és vigasz
tal. Megérinti lelkünket, ébresztgeti 
lelkiismeretünket: Feltámadás-e
néked a husvét?

És mi érezzük, hogy nekünk a 
husvét több, mint egy puszta ün
nepnap, több minden dicső tradí
ciónknál. Égi adomány, melyet meg 
kell becsülnünk; földön körülhor
dozott isteni fáklya; — de egy 
olyan követelés is, mely minket 
magunkat, a magunk mezítelen 
valóságában akar a Krisztus szá
mára. Ha feltámadás nekünk a 
husvét, akkor ez nekünk egy min
dennél drágább életkincs. Elébe 
áll a földi érdekeknek, a család
nak, a társadalmi vélekedés érték
ítéletének és azt akarja, hogy ad
juk oda mindenünket a Krisztus
nak. Minél többet adunk oda, an
nál többet tartunk meg örökre a 
magunk számára. Ha lelkünket, 
életünket adtuk érette, akkor lel
künket, életünket mentettük meg 
örökre. Ha sírba szállottunk érte,

feltámadtunk vele.
Zúghatnak bár a folyóvizek, 

hogy a szennyes ár seperjen végig 
a világon, dőljenek alá a hegyek 
s takarjanak be mindent a halmok, 
boruljon bár az egész világra a 
bánat és jaj éjjele s tombolhat az 
önzés harcának zivatara, — de mi 
sziklabércen állunk. S ez a szikla
bérc : a mi húsvéti hitünk. Előttünk 
oltliatatlan lángu szövétnek világot: 
az Isten bűnbocsátó atyai kegyel
me. Egyéni, társadalmi és nemzeti 
tragédiánkba beleharsog az Élet és 
Igazság harsonája: „Sirtok és jaj
gattok, a világ pedig ö rü l; ti szo- 
morkodtok, de a szomoruságtok 
örömre fordul . . .  E világon nyo- 
moruságtok lészen, de bízzatok, én 
meggyőztem a v ilágo t. . .  Ne nyug
talankodjék a ti szívetek, higgyetek 
Istenben és higgyetek én bennem. 
Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; én vagyok a feltámadás és az 
élet; aki hisz én bennem, ha meg
hal is, él. És aki csak él és hisz 
én bennem, soha meg nem hal.“

— Mi néked a husvét?
A husvét az én életem középpontja, 

hitem diadalünnepe, szeretetem kris
tálytiszta forrásvize, egyéni, társa
dalmi és nemzeti életű jutásunknak 
biztató reménysugara és mindnyájunk 
boldogabb életjövőjének isteni ígérete.

„Jézus tényleg ki kelt sírjából és él most 
is. Valahol ketten avagy hárman az Ö ne
vében összejönnek, ott megjelenik. Itt van 
nálunk is és akarja, hogy ez az ezer éves 
múltú nép is feltámadjon. De hiszed-e te a 
Krisztus feltámadása utáni életét s azótai 
folytonos munkáját ? Ha nem, akkor ho
gyan várod, hogy nemzeted feltámadjon ?“

nem is vagy szép, ds jó vagy. Nekem a 
jóság többet ér, mint a szépség. Ennyi 
volt az egész.

— Szóval mégis csak az az értelme, 
hogy te is csúnyának tartól.

— Nem tartalak csúnyának, de nem is 
hazudhatom azt, hogy szép vagy — arcra 
nézve . . .

A vita, perpatvar eltartott még pár per
cig. Biz egy kis haraggal váltak el egy
mástól.

Maris aztán a tükör elé állt, hogy attól 
kérdi meg az igazságot. Dehát a tükör 
igen hamis, csalfa jószág. Hűen, tökélete
sen megmutatja az arc minden vonását, de 
valami különös csodálatos varázssal. A leg
torzabb arc tulajdonosának is úgy mutatja 
meg a képmását, hogy az illető szépnek 
látja magát. Marissal is ilyen varázslatot 
csinált a tükör. Azért még másnap is to
vább durrogott, haragoskodott.

Testvér bátyjának a negyedféléves le
ánykája sompolygott be hozzájuk. Örömre
pesve szaladt Maris elébe.

— Mariska! . . .  Mariska néni, eljöttem!
Máskor Maris ölébe kapta édes szere

tettel a csöppséget. Most csak azt mondta 
kelletlenül:

— Jól tetted, hogy eljöttél Klári.
A kicsike nézett, bámult, majdan cso

dálkozva szólalt m eg:
— Jaj, Mariska néni, de csúnyán néz 

rám 1
— Ejnye, hát már te is csúnyának látsz 

engemet ?!
A gyermek megszeppent, de őszintén 

szólt:
— Most csúnya, mert haragosan néz 

rám . . .
Máskor mindig szép volt, mert szeretett. . .  
nevetett rám . . .

Mariska arcáról eltűnt a zord vonás. 
Valamit kezd lélekben látni. Mosolyogva 
derül az arca. Ölébe veszi a kis leányt s 
megcsókolja.

— Még most is csúnya vagyok ?
— Már nem . . .  már szép a Mariska 

néni. . .  igen szép ! . . .
Mosollyal, varázslatos fénnyel szemében 

fogadta legközelebb a vőlegényét:
— Te, Jóska! elismerem ám, hogy csú

nya vagyok. . .
— Most hát nem . . .  igazán nem 1 In

kább szép vagy most, Mariska 1 — mondta 
Jóska boldogan . . .

Husvét hite.
Nagypéntek gyásza 
Örömre válva:
Krisztusnak ma van 

Feltámadása! . .  .
Husvét hitével 
Kiáltom hévvel,
Meggyőződéssel

Mennydörgőm is már:
Trianon népe

Időtök eljár! . .  .

Megfeszítették,
Halálba küldték:
Mind elszenvedte 

A bűneinkért;
Hogy megválthatott. . .
Ember áldhatod,
Magasztalhatod 

Örökké Jézust,
Ki néked adta

A mennybéli ju s t!. . .
üolgotán jártunk,
Rajta megálltunk:
Leszakították

Kezünk’ és lábunk';
Hogy csonkán, bénán 
Megszűnik talán,
— Örökre is tán —

Dobogni szivünk:
Meghalunk végre

S  innen eltűnünk . . .

Hiába minden!
Mi élünk itten 
Csendes családi

Körben, meghitten . .  .
Imánk száll égnek,
Kebleink égnek;
Vágya a végnek

Csak űz, hajt bennünk,
Urunk! . .  . hogy végre 

Mienké legyünk!
S  „harmadnapunk“ majd
— Bosszú sem lesz rajt —
Jönni fog egyszer!

— Nem kell hozzá kard. . ,
A húsvéti hit
Pírja hevít,
Forrón tüzel itt

— Arcunkba szökve —
Minden igaz, jó

Magyart örökre! . . .

Nagypéntek gyásza 
Örömre válva:
Krisztusnak ma van 

Feltámadása! .  . .
Husvét hitével 
Kiáltom hévvel,
Meggyőződéssel

Mennydörgőm is már:
Trianon népe

Időtök eljár! . . .  BINÓCZI.
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„Nagy Sándor császártól kérdezte egyszer 
egy grófnő, hogy kinek tartja ö Jézust ? 
Mire Nagy Sándor röviden csak ezt vála
szolta: „A napnak“. A grófnő meglepődve 
nézett a császárra, mint aki tréfál. De Nagy 
Sándor mosolyogva nézett a grófnőre s igy 
szólt: Nap nélkül nincsen fejlődése sem em
bernek, sem állatnak; semminek e földön. 
Jézus nélkül sincs élet. Nekem ö a napom!

Olvasóm, nagy embereknek, bölcseknek 
nézete ez, hát te mit tartasz Jézusról, neked 
is életed 6 ? “

Az eisenachi evangélikus 
világkonferenciáról.

I r ta : Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár.

Mikor azon az utolsó nyilvános 
összejövetelen, melyet a világkonfe
rencia a záró istentisztelet után 
ugyancsak a Szentgyörgy-templomban 
tartott azért, hogy az eisenachi gyü
lekezet is értesüljön a konferencia 
legfontosabb eredményeiről és résit- 
vehessen annak áldásaiban, az ének
kar ajkán felhangzott az a vigasztaló 
ének, mely nem verses magyar fordí
tásban*) körülbelül így hangzik: 
»Várjad, én lelkem, várjad az Urat I 
Bizd reá magad, Ő szives segíted. 
Ha minden törik-szakad, Isten nem 
hagy e l; az ínség nem nagyobb, mint 
a segítő. Minden Ínségben, minden 
viharban oltalmad Ő, hűséges Iste
ned*, — ekkor mindenki a német 
nép nagy nyomorúságára gondolt s 
az egész gyülekezeten leírhatatlan 
megindultság vett erőt. Igen, az Úr 
legjobb menedékünk minden szüksé
günkben. Igaz, hogy a német nyomor 
azóta még hallatlan mértékben foko
zódott. Ez a nemrég még oly gazdag 
és hatalmas nép ma szinte élet-halál- 
harcot vív az ínséggel. Mégis kell, 
hogy ma is igaz legyen a hit szava: 
Az Ínség nem nagyobb, mint a Se
gítő. De amikor a hit szavában ke
resünk megnyugvást, ne feledjük, hogy 
Isten általunk is akar segíteni a nyo
morultakon. És különösen mi magyar 
evangélikusok ne feledjük azt, hogy 
a reformáció áldásai és a hitrokoni 
szeretet adományai négy századon 
keresztül milyen bőven áradtak át 
hozzánk a reformáció hazájából. Most 
mutassuk meg, hogy nem vagyunk 
hálátlanok.

Wartburg várának bástyatornyáról 
hatalmas aranyozott kereszt nyúlik 
ég felé. A kereszten villanyos lámpák

*) Eredetije: Harre meine Seele, harre 
des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch 
so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt 
uns nicht, grosser als der Helferist die Not 
ja nicht, ln allen Stürmen, in aller Not 
wird Er dich beschirmen, der treue Gott.

vannak megerősítve úgy, hogy az 
egész keresztet meg lehet velük vi
lágítani Söderblom érsek áldozatkész 
gondoskodása folytán utolsó előtti 
nap este egyszer csak kigyulladtak a 
vártorony felett a villanyos lámpák 
és az egész kereszt majdnem fél óra 
hosszat ragyogott az esti homályban. 
Szép látvány volt és teljesen hozzá 
illett azokhoz a gondolatokhoz, me
lyek az evangélikusok világkonferen
ciáján uralkodtak. A tiszta evangéli
umi hitnek igazi jelvénye a kereszt. 
Az összes keresztyén egyházak kö
zött egy sem fogja fel a golgotái ke
reszt jelentőségét annyira teljes mély
ségében és nagyságában, mint Luther 
nyomán az evangélikus egyház és ha 
manapság szinte az egész emberiségre 
reásúlyosodik a szenvedés keresztje, 
ebben méltán látunk isteni jeladást 
az evangéliomi hit és az evangélikus 
hitvallás egyetemes jelentőségének a 
felismerésére. Sajnálni lehetett, hogy 
a waríburgi kereszt fényét épen az 
nap este nagy mértékben tompították 
a teli hold gazdagon áradó ezüstös 
sugarai. A golgotái kereszt isteni 
fénye erősebb e világ minden világos 
ságdnál és minden sötétségénél. An 
nak a golgotái keresztnek a fényében 
ragyogott fel a megváltó kegyelem, 
a szabaduiás, az üdvösség napja zsi
dóknak és pogányoknak, görögöknek 
és barbarusoknak, németeknek és 
magyaroknak, az egész emberi nem
zetnek.

Hogy hazafelé uíaztomban, aug. 
26 án, Koburg várát is meglátogat
tam, melyhez szintén kegyeletei Lut- 
her-emlékek fűződnek (itt tartózkodott 
Luther Márton annak az 1530 iki 
augsburgi birodalmi gyűlésnek az 
idején, melyen az »ágostai hitvallást* 
felolvasták), azt épen csak megemlí
tem. Koburg várának legérdekesebb 
régiségeként egy finoman csiszolt 
üvegseríeget mutogatnak, mely, úgy 
hallottam, hitelt érdemlő hagyomány 
szerint valamikor árpádházi Szent 
Erzsébet tulajdona volt, ODnan eise
nachi szerzetes barátok kezébe, ezek
től ajándékképen Luther birtokába 
került, aki aztán 1530-ban magával 
vitte Koburg várába és emlékül ott 
hagyta. így kapcsolódott számomra 
Koburg várában az érdekes üvegser
leg révén újra ugyanaz a kát név, 
melyhez Wartburg és Eisenach leg
szebb és legbecsesebb történelmi em
lékei fűződnek Ezen emiékezésemeti 
is hadd zárjam le egy wartburgi él
ményem megemlítésével.

A világkonferencia utolsó napján 
kora hajnalban keltem fel és magá-

nvosan még egyszer felvándoroltara 
Wartburg várába. Némi várakozás 
után bebocsátottak a nyugat és dél 
felé nyílt várudvarba, ahol aztán 
csendes szemlélődésbe és elmélke
désbe merülten töltöttem el a kedves, 
áldott órát. A várból lejövet más utat 
választottam és ekkor a hegy lejtő
jén, közvetlenül a vár alatt egy ven
déglőt pillantottam meg, melynek be
járata felett az a címfelirat ötlött 
szemembe: »Gasthaus für fröhliche 
Leut«, magyarul: Vendéglő vidám 
emberek számára. Először Siinte 
megütköztem rajta: hogyan illik az 
ilyesmi a Wartburg nagy emlékeihez 
és a kereszthez ott a bástyatorony 
felett? Hangulatomhoz tényleg nem 
illett. De némi tűnődés után — ha 
nem tértem is be — kibékültem a 
dologgal abban a gondolatban, hogy 
hiszen tényleg úgy van: az igazi 
evangéliomi keresztyénség hozza meg 
az emb'er számára a valódi életörö
möt és életkedvet azzal, hogy az em
bert Isten boldog gyermekévé avatja. 
Valódi életkedve c-ak annak az em
bernek lehet, aki szívvel-iélekkel tudja 
vallani még a bánat és szenvedés 
idején is: Vaa Istenem, van Meg
váltóm ! De az ilyen ember aztán 
nem is csak éivezni akarja az életet, 
hanem abban ismeri fel legfőbb hiva
tását, hogy Istennek és embertársai
nak szolgálatában teljes odaadással 
és fáradhatatlan hűseggel teljesítse 
kötelességét. Ilyen a hitbői fakadó 
élet- és munkakedvtől áthatott ke
resztyénség volt Luther keresztyén- 
sége. Ilyen keresztyénségre van szük
ségünk nekünk is. De i yen keresz
tyénségre csak úgy teszünk szert, 
ha az evangéüom sza ára hittel fi
gyelve az élő Krisztussal összetalál
kozunk és őt szívünkbe fogadjuk.

— Vége. —

1924 április 20

Aki konkolyt vet, nem arat búzát, és az 
árpamag nem termel rozsot. Minden ami 
van, magához hasonlót hozhat csak létre. 
És ez ne vonatkozzon a lelki életre is? Te 
szülő, ha nem az igazság, a tisztaság, a 
józanság, kegyesség magvát veted el gyer
meked szivében, varhatod, hogy a fiad, le
ányod becsületes legyen ? Amit elvetsz, azt 
aratod bennük. Ha nem te vagy az élő be
csület, jaj néked gyermekedben, mert az a 
te példát után indul. Sok szülő panaszkodik 
gyermekeire. Van-e ok reá ? Soknak szeret
ném mondani: Fiad és lányod méltó hozzád; 
bennük a te bűneid boszulják meg magu
kat: aratod, amit vetettél !“

Falusi lelkész keres főzni tudó minde
nes leányt vagy magányos asszonyt. Fize
tése 50 kg. búza napi ára. Cím a kiadó
ban. 1—3
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Tbessedik Sámuel emlékének or
szágos ünnepe.

Országos, helyi és megyei intéz
mények közreműködésével Szarvason 
május 29 én nagyobbarányu emlék- 
ünnepélyt rendeznek az európai nevű 
Thessedik Sámuel evangélikus lelkész 
emlékére, aki láO évvel ezelőtt az 
országban az első gazdasági és ipari 
szakiskolát létesítette és bámulatos 
önfeláldozással és pedagógiai rend
szerrel negyedszázadig vezette, míg 
az irigység és közöny alkotását meg 
nem semmisítette. Pé'daadó munkás
ságának eredménye azonban Szarvas 
magasabb kultúrájában, fejlettebb 
gazdasági és ipari viszonyaiban ma 
is érezhető s ezt négynapos kiállítás 
keretében fogják bemutatni, Thesse
dik emléktárgyaival, könyveivel együtt. 
A helyi rendezóbizottság dr. Schauer 
Oábor fószolgabiró elnöklete alatt a 
Paluszövelség igazgatójának, dr. Bo
dor Autalnak előterjesztései alapján 
olymódon alakult meg, hogy abban 
a felekezetek lelkészei, a kerület 
nemzetgyűlési képviselője s a társa
dalom minden vezetőembere részt- 
vesz. Az egyes szakcsoportok szer
vezését az Ipartestület, a Kisgazda- 
kör, Méhész-Egylet, a Nő- és Leány
egyesület, a Szarvasi Nők Szövet
sége, a Vármegyei Gazdasági Egylet 
és a különféle iskolák vezetői végzik.

1924. április 20

„A gyöngédség, udvariasság nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy életünk szép legyen. 
Azonban e két szép erényt is csak, úgy tud
juk helyesen gyakorolni, ha az Úr kegyel
mében vagyunk. Nem szabad, hogy össze
tévesszük a gyöngédséget a gyengeséggel. 
Ne hunyjunk szemet a helytelen dolgok előtt, 
hanem szeretettel és komolysággal intsük a 
rendetlenkedőket. Adjuk meg mindenkinek 
a tiszteletet, amint jár Istennek és az em
bereknek. Szülő, tanítsd gyermeked, hogy 
téged, tanítóját s az idős embert tisztelje.“

Bethlen Gábor-Szövetség.
A budapesti Deák téri evangélikus 

iskola díszterme — ahogy a Szózat 
ban olvassuk — nagyfontosságu ese
mény színhelye volt április 10 én. 
Protestáns közéletünk előkelőségei 
jöttek össze, hogy életerős szövet
ségbe tömöritsék Csonka-Magyaror- 
szág protestáns társadalmának színe 
javát. A termet zsúfolásig megtöltő 
közönség soraiban ott voltak gróf 
Ráday Gedeon, Ravasz László refor
mátus, Kapi Béta, Reffay Sándor ev. 
püspökök, Józan Miklós unitárius 
esperes, püspöki helynök, Imbreh

Sándor, Peliy Pál, Jelsoviczky Sán
dor, Fáv Aladár államtitkárok, Ko
vács J. István ny államtitkár, theol. 
igazgató, báró Radvánszkv Albert, 
bá ó Kaas Albert, a Luther-Sxövetség 
elnöke, Mesterházy Ernő egyhker. 
felügyelő, Landgraf János nyug. ál
lamtitkár. T»ager Zsigmond kúriai 
biró, Szepessy Lajos fővárosi elölj., 
Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi ta 
nár, Szomjas Gusztáv nyug. főispán, 
Huszár Dezső egyházmegyei főgond
nok, nemzetgyű ési képviselő, Darkó 
Jenő debreceni egyetemi tanár, Bakó 
László színművész, Csontos Imre, 
Szijj Bálint, Madai Gyula, Barla- 
Szabó József és Rácz Jenő nemzet- 
gyűlési képviselők, Varsányi Mátyás 
és Kemény Lajos evangélikus, Me- 
gyercsy Béla református lelkész. 
Miklós Elemér vezérigazgató, K'léoyi 
Lóránt ügyészségi alelnők és társa
dalmi életünk számos előkelősége.

Az alakuló közgyűlést a Jövel Szentlélek 
Úristen kezdetű vallásos ének vezette be, 
majd Ravasz László püspök gyönyörű imája 
ulán Barla-Szabó József nemzetgyűlési 
képviselő megnyitotta a Bethlen Gábor- 
Szövetség alakuló közgyűlését.

— A Szövetség épületének fundamen
tumát — mondotta — azok rakták le, akik 
húsz évvel ezelőtt a főiskolai hallgatók 
Bethlen üábor-Körét megalakították. Kö
szönetét mond a megjelenteknek és Zitalii- 
Kiss Jenő székesfővárosi alpolgármesternek, 
aki helyiséghez segítette a megalakuló szö
vetséget.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó után Bánóczy Béla, a szervezőbizott
ság atelnöke a szervezés munkáját vázolta.

Kilényi Lóránt az alapszabálytervezetet 
ismertette, majd a tudomány és irodalmi, 
egyházmozgalmi, jóléti, diákügyi, külügyi 
és Moór Jenő indítványára a közgazdasági 
szakosztályt alakították meg. Ezután Ba- 
nóczy Béla a tagsági díjak megállapítását 
kérte. Indítványára a rendes tagok évi díját 
négy aranykoronában állapítottak meg, vé
gül Vida Gyula a dezignált tisztikar név
sorát olvasta fel.

Elnökké egyhangú 'lelkesedéssel gróf 
Ráday Gedeon nyug. belügyminisz-ter, nem
zetgyűlési képviselőt választolták meg, egy
házi társelnökök Kapi Béla, Raffay Sándor 
és Ravasz László püspökök, Józan Miklós 
püspöki vikárius lettek, világi társelnökök 
pedig Barla-Szabó József nemzetgyűlési 
képviselő, gróf Bethlen Pál ügyvéd, Fáy 
Aladár államtitkár, báró Feiiitzsch Berthold 
közigazgatási hiró, Folkuiházy Lajos al
polgármester, Gotthard Zsigmond h. állam
titkár, Györy Lóránt ny. miniszter, báró 
Kaas Albert nemzetgyűlési képviselő, Mik
lós Elemér vezérigazgató, Papp Etek ny. 
államtitkár, báró Radvánszky Albert ev. 
egyh. felügyelő, Szász Károly v. b. 1.1., volt 
képviselőházi elnök, Szomjas Gusztáv ny. 
államtitkár és Jaisovszky Sándor ny. állam
titkár lettek. Ügyvezető alelnöknek Szabó 
Sándor ny. főispán, nemzetgyűlési képvi
selőt, főtitkárnak Bánóczy Bela főmérnököt, 
titkárnak Beierl József gyárost, jegyzőnek 
Rózsás Pál főmérnököt, pénztárosnak Göm
bös Andor takarékpénztári fötisztviselőt, 
ellenőrnek Simon Mihály Pál ügyvédet,

háznagynak Toldy Elemér ügyvédet válasz
tották meg A tudományos szakosztály el
nöke hnrch Sándor államtitkár, az egyház- 
mozgalmi szakosztály elnöke Megyercsy 
Béla református lelkész, a jóléti szakosz
tály elnöke Lengyel Zsolt miniszteri tan., 
a diákügyi szakosztály vezetője Vámossy 
Zoltán egyetemi tanár, a külügyi osztályé 
Ángyán Béla miniszteri tanácsos, a szerve
zési osztályé Kilényi Lóránt ügyészségi al- 
elnök, a közgazdasági szakosztályé pedig 
Poós Gyula takarékpénztári jogügyi igaz
gató lett.

Ráday Gedeon meleg szavakkal köszönte 
meg a közönség bizalmát.

Kapi Béla, Miklós Elemér és Szabó 
Sándor felszólalásai után a választmány és 
a számvizsgáló bizottságot választották 
meg, majd dr. Szesztay Andor a Bethlen 
Gábor-Kör, Bánóczy Béla a Bethánia Egye
sület, Horváth jánosné pedig az Országos 
Protestáns Nők Szövetsége üdvözletét 
tolmácsolta.

Ezután a közgyűlés elhatározta, hogy 
táviratilag üdvözli a Kormányzót, akit a 
közönség percekig áilva éljenzelt.

Józan Miklós püspöki helynök záró
imája után az alakuló gyűlés a Himnusz 
hangjaival véget ért.

Az alakuló gyűlés ulán a Kiszeii-étte- 
remben vacsora volt, melyet barátságos 
eszmecsere követett.

„Miért állsz olyan távol az Úrtól, leg
jobb Barátodtól ? Nálánál önzetlenebb, ne
mesebb barátot nem találsz. O szövetségre 
akar lépni veled, élő, örök szövetségre, mely 
soha jel nem bomol. Az Ü áldozatával a 
Golgothári 'megmulatta, mily igaz Barátod. 
Közeledj az Úrhoz, hogy megtisztítson, meg
szenteljen s e földi lét után örök élettel 
ajándékozzon meg.“

KORKÉP EK.

Karcolatok a hétről.
»Annak idején nagy érdeklődést 

keltett néhai Károly király titkárá
nak, Werkmann Károlynak, a király 
tragédiájáról megjelent könyve, amely
ben a többi közt elmondta azt is, 
hogyan bántak az angolok a szám
űzött uralkodóval azon a hajón, a- 
melyen Maderiába szállítottak. A többi 
közt ezt írta:

— Egy piszkos vasúti kocsi, egy 
dunai monitor, egy dióhéjnyi csónak 
és egy kis cirkáló, amely alkalmat
lan utasok szállítására: ez volt ott
honunk több héten keresztül. Tapin
tatlan fogolyőrök betolakoktak ma
gánéletükbe. Nem volt alkalmuk szó
rakozásra, vagy felüdülésre, nem ju
tottak nyugalomhoz testük és meg
könnyebbüléshez szellemük számára. 
A császár, aki a tengeri utat rosszul 
állotta, rendkívül sokat szenvedett a 
tengeri betegség miatt. Engedelmet 
kért, hogy a szárazföldre mehessen, 
de megtagadták tőle. Gibraltárban 
engedelmet kért, hogy templomba
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mehessen, amit szintén nem enged
tek meg neki, még pedig azzal a 
sértó megokolással, hogy nem vehe
tik komolyan azt az ígéretét, hogy 
nem fog megszökni. Megszökni a 
gibraltári erődben !

Most egy angol lapban felel erre 
L. F. Maitland Kirovan, angol ten
gerészkapitány, aki egészen másként 
mondja el a történteket. Ezt írja:

—  E n  voltam a parancsnoka ő- 
felsége hajójának, a Cardiff nak, amely 
akkor a dunamenti Szulinába sietett, 
hogy a szerencsétlen királyt és fele
ségét Madeirába vigye. Minthogy 
mély részvétet éreztem királyi uta
saim iránt, átadtam nekik saját hajó
szobámat, továbbá azt a szobát, a- 
melyben korábban egy tengernagy 
lakott és magam egy kis fülkében 
telepedtem meg az első fedélzeten. 
Átadtam saját fürdőszobámat is és 
általában mindent fölajánlottam, hogy 
utasaimnak minden lehető kényelmet 
biztosítsak Kijelentettem neki, hogy 
nem kívánok szobája elé őrséget, 
vagy őrt állítani mindaddig, amíg a 
hajón van. Erre rögtön fölajánlotta 
nekem becsületszavát és ragaszkodott 
ahhoz, hogy ezt saját kézírásában 
adja nekem. Ezt az okmányt mai 
napig is őrzőm legértékesebb emlé
keim között. Ettől a naptól kezdve 
egészen addig, hogy Madeirába ér
keztünk, szabadon mozoghattak a 
hajón. Gibraltárban sem ő, sem pe
dig senki más nem nyilvánította azt 
a kívánságot, hogy partra óhajt szál- 
lani. Kérte azonban, hogy katolikus 
istentiszteletben lehessen része és ezt 
celebrálták is a hajón. Amikor a ha
jót Madeiráoan elhagyták, Hunyadi 
gróf sajátkezűén irt nekem és a csá
szár nedvében megköszönte mindazt, 
amit érette az utazás alatt tettem. 
Ez a levél ugyancsak birtokomban 
van.«

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Fogadd el Ő t!
Ápr. 21. János 2 0 .1—ío. Észrevetted-e, 

mily sokan vannak, akik csak ólálkodnak 
a hit, Jézus keresztje és Jézus sirja körül. 
Igen szép neveik vannak. Máriáknak é3 
Magdolnáknak, Jánosnak és Péternek hív
ják őket, részt vesznek ünnepeken, bele
rezgetik hangjukat húsvéti enekekbe is, 
nézegetik a köveket és keszkenőket, melye
ken Jézus valamiféle nyomot hagyott, egyet- 
egyet hisznek s mosolyognak is, hogy mi
lyen nagy jót tett, hogy feltámadott; — de 
csak ólálkodnak körülötte tovább tétovázva 
s elfelejtik elfogadni Őt. Pedig sírban ma
rad neked örökre Jézus, ha ki nem jössz 
az ólálkodók közül.

RARANŰS20.

Ápr. 22. János 6 . ss—fi». Ólálkodók raja 
vette körül Jézust életében is. Szeretettel 
tűrte, míg lehetett őket, de azután kenyér
törésre vitte a dolgot s csak azokkal akart 
együtt tartani, akik határozottan elfogadják 
Öt. Mennyi igehirdetést, mennyi buzdítást 
hallgatott már végig a keresztyének mai 
nagy raja is, de vájjon hányán érthették 
meg, hogy nemcsak gyönyörködni kell a 
jézusról szóló szép beszédekben, hanem 
el kell fogadni Őt.

Ápr. 23. I. Korinth. 1 . is—zs. Nézz bele 
jól a lelked múltjába: volt-e már valakid, 
aki felhívta figyelmedet s felszólított arra, 
hogy fogadd el Őt. Lehet, hogy nem mon
dott újat, aranyos csákóju gondolatokat, 
vagy új világ-ígérő varázsigéket; de meg
mondta azt, hogy nem használ neked Jé
zus, ha nem fogadod el Öt s nem tart meg 
téged Jézus, ha nem úgy fogadod el, mint 
Megfeszítettet. S ha még nem lett volna, 
fogadd el most reá az alkalmat. Ne várj, 
míg valaki szebben beszél róla; nem a 
szépben, nem a nagyon nagy bölcselkedés
ben van a megváltás, hanem egyedül a 
Megfeszítettben.

Apr. 24. János 20. n —is. Mária azért 
nem., ismert rá Jézusra, mert az a Jézus, 
kit Ő elfogadott, nem volt még a Feltáma
dott. Ma is sokan nem ismernek rá Jézusra 
azért, mert az a Jézus, kit ők elfogadtak, 
nem a mostan is élő Feltámadott s így 
ható Jézus. Ha megszoktad látni Jézust ke
reszten, szokd most meg látni Jézust élet
ben. Hidd el, figyelni fogsz önkéntelen Reá 
s nem mész el többé áldatlan mellette, 
naponként fogod tapasztalni Őt, — ha el
fogadod a Megfeszítettet s Feltámadottat.

Ápr. 25. János 20-ig—23. A tanítványok 
már korábban is elfogadták Jézust, de ez 
nem menti fel őket, hogy most újon fogad
ják el Őt. Olyannak is, aki mindjárt az 
első találkozón elfogadta Jézust, meg kell 
újulnia s mindig mélyebbre szállnia az Ő 
elfogadásában. A mértéket hozzá nem mi 
magunk szabjuk, hanem maga az Őr, aki 
Benne is, bennünk is rejlő okokból, csak 
akkor közölheti magát velünk, ha„ szinte 
állandóan nyitva tartjuk magunk az Ő teljes 
elfogadására. A Megfeszíttet és Feltáma
dott elénk fog állni akkor mihamar, hogy 
fogadjuk el benne a drága megbizatás-adót.

Ápr. 26. János 15.1—7. Mihelyst elfo
gadhattad Jézust, mint aki megbízást ad 
neked megváltó művének terjesztésében, 
halaszthatatlanul el kell fogadnod úgy azt 
a Jézust, aki szőlőtökéül kínálja magát, 
hogy mi necsak magunk üdvösségét, de az 
Érte szolgáló életünket is Benne éljük át. 
Ne legyünk agitátorok, ne legyünk jóté
konysági üzemek, ideges direktorok, s ide- 
oda kapkodó szolgák, hanem csendes vesz- 
szők az élő szőlötőn. Jézusért élni ebben 
a világban, birhatja-e más, mint aki meg
látta s elfogadta Benne a nagytitku drága 
Szőlőtőkét! ?

Ápr. 27. ján. Jelen. 7 . 1 3 — n. Ha meg
kérdeznének, kik ezek a fehérruhások, ma 
azt felelném : Akik elfogadták öt. Az örök
kévalóságban fpg kitűnni, hogy kik fogad
ták el igazán Őt. Ott fog meglátszani az 
is, hogy milyen nagy életátalakulást hoz 
magával a Megfeszítettnek, mint Bárány
nak s a Feltámadottnak, mint királynak, 
az elfogadása. Ott fog kitűnni az is, hogy 
milyen nagy szolgálatot teljesített veled 
szemben az, aki utánad suttogott a világ 
zajában, elibéd állott a hiúság táncában 
és nagyon-nagyon kért r á : Fogadd, fogadd 
el Ot!

1924. április 20

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m indennapi életből.
A drágaság  d iadalú tja . A drá

gaság nemhogy megszűnt, hanem 
állandóan emelkedik. Ez az örök pa
naszunk már esztendők óta.

Az egyik közgazdasági lap számí
tása szerint a drágulás átlaga 1914. 
év végére vonatkoztatva 13.932-sze- 
res, vagyis amiért 1914-ben 1 arany
koronát kellett adni, azért ma 13.932 
koronát kell fizetnünk. Március sem 
maradt hátra a többi hónapok mö
gött, ha a drágulás mértékét nézzük, 
hiszen a drágulás átlaga március 1. 
óta 2 72  százalék, március 15. óta 
április 2-áig pedig 102 százalék. Ha 
az egyes cikkek áralakulását vizsgál
juk, a mezőgazdasági termékek az 
utolsó két hét alatt átlag 9 százalék
kal drágultak meg, a drágulási listán 
vezet a krumpli 20, a zsemlye 19 
százalékkal. Az állati termékek drá
gulási átlaga szintén 9 százalék, de 
a vaj azt az átlagot iO, a tej 6, a 
zsir 3 százalékkal meghaladja.

Az ipari anyagok 10 százalékkal 
drágultak meg. A legnagyobb drágu
lás a férfikalapnál és a tintánál (33 
százalék), de a ruha sem szégyen- 
kezhetik: átlag 20 százalékkal drá
gult két hét alatt, míg a cipő ez alatt 
»csak« 9 százalékos áremelkedést ért 
e l ; a szappan drágulása 11 százalék.

Túl az aranyparitáson. . .  Az 
aranyparitást túlhaladja a disznóhus 
10, a zsir 60, a cukor 59, a szén 3, 
a női harisnya 166, a tinta 103, a 
gallér 124, a ruha 126 százalékkal.

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés a szanálási törvényt 

tárgyalja. Felszólaltak eddig többek között 
Rupert, Nagy Emil, Eckhardt, Peyer, An- 
drassy, Apponyi, Boross, Nagy Vince, Hein
rich Ferenc, Lukács György, Bessenyei 
Zenó stb. A javaslatot husvétig törvény
erőre kell emelni.

A fővárosi lapok A Nép, Szózat és a 
Népszava kivételével nem jelennek meg.

Magyarország pénzügyi biztosává dr. 
James Schmith amerikai jogászt nevezték ki.

Párisban a román királyi párt meleg 
ünnepeltetésben részesítették.

Olaszországban a választások Musso
lini győzelmével végződtek.

Az angol-orosz tárgyalások kezdetüket 
vették Londonban.

A német nagyipar koronázatlan feje
delme, Stinnes, meghalt. — Eszaknémet- 
országban hóviharok voltak.

Szerbiában a kormányhoz közel álló 
körök arról rebesgetnek, hogy május kö
zepén feloszlatják a skupstinát és uj vá
lasztásokat rendelnek el.

Romániában az antiszemita tüntetések 
miatt több helyütt statáriumot rendeltek el.
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A székelyek földjét egyébként kisajátítják 
a románok. Egyébként Románia és Szer
bia között elég ideges a hangulat a jugo
szláv és román határkiigazitó bizottság kö
zött lefolyt kínos incidens miatt.

HARANGSZÓ.

Husvétvasárnapján.
Ep. I. Kor. 5 . 6 - s.

Ünnepi epistolánk rövid summája: hus- 
vétot ünnepelvén áldásthozó lesz ránk, ha 
egy szép, megszentelt élet kiinduló pontja 
lettahusvét ünnepe bennütik. Ez pedig vi
szont csak úgy lehetséges, hogy felhagy
ván a gonoszsággal és ro sszaság g a l: 
tisztaságban és igazságban élünk.

Előfizetőinknek, m u n katár
sainknak és lapunk m inden  
jóakaró o lvasójának kellemes 
és boldog húsvéti ünnepeket 
kívánunk.

Kapi püspök Szentgotthárdon. A szent
gotthárdi ev. missziói egyház virágvasár
napján kulturestélyt rendezett a templom
ban. Az estély fénypontja Kapi püspök vi
lágnézeti előadása volt „Hithűség és val
lási türelmesség“ címen. A püspök Zongor 
Béla esperes kíséretében a délután folya
mán érkezett Szentgotthárdra, kinek tisz
teletére megjelent az állomáson az önkén
tes tüzoltóegyesület is Pável Vince fő- és 
Orbán Ferenc alparancsnokkal az élén. A 
hívek nevében Obetkó István tanár üdvözölte 
a püspököt. A templomajtóban a helyi lel
kész köszöntötte a gyülekezet körébe ér
kezett föpásztort és esperest, majd Soko- 
ray Gizella a leányegylet nevében egy bo
rostyán-koszorút nyújtott át a püspöknek. 
A délutáni istentiszteleten a püspök hir
dette az Isten igéjét.

Az estély Heintz Fülöp Mendelssohn 
VI. orgonasonatának művészi előadásával 
vette kezdetét. A dalosegyesület szép éne
kei : Turulmadár és Hiszek egy Istenben 
rendkívül emelték az áhítatot. Mathiász 
igazgató, Forberger tanár és Heintz nagy 
művészi készséggel előadott Mozart Triója, 
Luthár Lajosné úrasszony gyönyörű szép 
éneke, ki Mendelssohn—Bartholdy egyik 
áriáját adta elő, nagy hatást váltottak ki 
hallgatóságból. Kutas Kálmán költőpapunk, 
ki a délelőtti istentiszteletet végezte, az 
estélyen most sajtó alatt levő Balog Ádám 
című verses regényből olvasott fel egy szép 
részletet maradandó hatást keltve. Lebilin
cselő volt Heintz újabb orgonajateka, ki 
Bossi Idilljét és Demény Szerenádját adta 
elő. Ahogy pedig a műsor végeztével a 
püspök ajkáról felcsendült az ima és újból 
szárnyat adott a sötét magyar éjszakában 
ízárnyszegetten vergődő telkeknek, könnyel 
teltek meg a szemek mind, a főpásztor 
könyörgésére: Uram, maradj velünk !

A püspök az esperes kíséretében az esti 
fél 9 órai vonattal utazott vissza szék
helyére.

Böjti vallásos est. Hogy a böjti napok 
áldása még inkább meglássák a lelkesen 
Bobán a rendes esti könyörgéseken kívül, 
április 6-án, böjt 5. vasárnapján vallásos 
est is volt, amelynek keretén belül a hívek 
épülésére közreműködött a gyermekek 
énekkara Csirkovics K. tanitó vezetésével, 
Vida B. II. tanító szavalattá. Nagy M. gyűl.

lelkész igehirdetése után közénekkel vég
ződött az ünnepély.

Az Uj-Szövetség mai magyar nyelven.
Most hagyta el a sajtót s egyelőre nálam 
rendelhető meg az uj-szövetségi szentirás 
teljes magyar fordítása a mai modern ma
gyar nyelven. E hosszú éveken át készült 
uj-szövetségfordítással két célt kívántam 
megközelíteni. Egyfelől azt a szentirási 
szöveget kívántam magyar nyelvre fordí
tani, amelyet komoly jtrotestáns tudósok 
évszázadok odaadó tudományos tevékeny
ség árán a mai napig napfényre hozfak s 
amely sokkal egyszerűbb és a szent Írók 
eredeti írásaihoz közelebb áll, mint az a 
gör. szöveg, amelynek alapján a tiszteletre
méltó revideált Károti-féle bibliafordítás 
készült. Másfelől szolgálatot akartam tenni 
az isteni Ige azon állandó tanulmányozói
nak, akik szeretnék, ha számukra az új
szövetség isteni tartalma a mai egyszerű 
és közvetlenül érthető magyar nyelven tol- 
mácsoltatnék. A 356 nagy nyolcadrétü lapra 
nyomtatott kötet alapára fűzve 12 K, egesz 
vászonkötésben 20 K. A szorzószám ezidö- 
szerint 5500. Portóra küldendő 4000 K. 
így egy példányért 70 ezer, illetve 114 ezer 
K küldendő be hozzám, vagy ennyit után
vételezek azoktól, akik a munkát tőlem 
megszerezni óhajtják. A jövő hónapban a 
könyvet a könyvpiacra adom, amikor is az 
ára sokkal magasabb lesz. Győr, 1924. év 
április 5-én. C z e g l é d y  S á n d o r  ref. 
espereslelkész.

Milhofer Elvirát, az ifjúsági Luther- 
Szövetseg egy kedves tagját Veszprémben 
április 9-én temették; a nem rég még vi
ruló szépségű, 18 éves hajadont általános 
részvét kísérte utolsó utjara. Ravatalánál 
az ifjúsági Luther-Szövetség leánytagjai 
búcsúztak tőle egy szépen előadott kardal
lal, koporsójára pedig, az ifj. Luther-Szö- 
vetség nevében, megható szavakkal tolmá
csolva a tagtársak s barátnők érzéseit, 
Biró Erzsiké helyezett koszorút.

Veszprémben április 4-én böjti vallá
sos est volt a templomban. Közének után 
ifj. Matkovich László, a Veszpremvarmegye 
szerkesztője olvasta fel ez alkalomra írt 
szép költeményét, utána a Gálos Gyula 
tanító vezetése alatt álló ifjúsági vegyeskar 
adott elő egy egyházi kardalt, majd a helyi 
lelkész mondott beszédet Jan. ev. 12. ti. 
alapján a halál, a természet, az egyéniség, 
Jézus Krisztus viszonyáról s a halál ke
gyetlen törvényét a hit ereje által legyőző 
egyéniségről. Végül Hering Jánosné énekelt 
egy meghatóan szép böjti egyházi dalt, sa
ját hartnónium kíséretével. Az imával, ol- 
tári áldással és közénekkel záródó est után 
offertörium volt, mely ezúttal az „Evan
gélikusok Lapjáénak 30 ezer koronát jö
vedelmezett.

Qérce. Március 15-én külön ünnepély 
volt az iskolás gyermekekkel a templom
ban hol a következők szavaltak: Varjú Fe
renc, Erős István, Somogyi Károly, Rumi 
Sándor, Máté József, Máté Sándor, Dán 
Gyula, Csitkei István, Rumi József, Sknba 
Kálmán, Máté Lajos, Boila Gyula, Szabó 
Zoltán, Pécz Imre, Hegedűs Mariska, Szi
geti lluska, Göcze Irma, Takács Ida, Göcze 
Karolin, Horváth Etelka, Czirók Mariska, 
Horváth Etus, Bolla Ida, Pécz Lina és So
mogyi Ida, mind nagyon bátran, hangsú
lyozva, értelmesen. Az ünnepély elejen a 
Szózat, a végén a Himnuszt énekelték 2 
szólamra, a szavalatok közt pedig hazafias 
dalokat énekeltek Nagy kántortanitó veze
tésével.

Este fél 3 órai kezdettel az ifjúsági 
egyesület rendezett az iskolában nivós ün
nepélyt a következő műsorral: 1. Közének. 
501. 2. Talpra magyar, szavalta Lengyel 
László. 3. Szabó Sámuel lelkész ünnepi 
beszédében összehasonlította a 48-as idők 
eseményeit a most lejátszódott forradal
makkal. 4. Üzenet Erdélyből, szavalta Bolla 
Emmuska. 5. Hulldogál a szabadságnak 
aranyfiirtös virága, énekelte az ifj. egyes, 
vegyeskara Nagy Árpád kántortanító veze
tésével. 6. Petőfi Sándor: Élet vagy halál, 
nagy lendülettel és érzéssel szavalta Nagy 
Árpád. 7. Révfy: Bús magyarok imádkoz
nak c. dalát énekelte az ifj. egyesület ve
gyeskara Nagy Árpád kántortanitó vezeté
sével. 8. Arany J . : Magányban, szavalta 
Pécz Karolin. 9. Közének 501. Offertórium 
31.020 K, ebből 15 ezer K a Harangszónak.

Pécs. Április 11-én a pécsi templom
ban a böjt eszméjéhez méltó komoly mű
sorral, melyet a közreműködők nagy elő
adói készséggel interpretáltak, mély áhí
tatra keltő vallásos estelyt tartottak. Az ün
nepély sorrendje ez volt: Közének. Imád
ság és bibliamagyarázat (Gál. 6 . u), tartotta 
Schrödl Mátyás hitoktató. Krisztus álma, 
Gárdonyi G.-tól, szavalta Takács Aranka. 
Bossi G-moll fantasie . . .  orgonán előadta 
ifj. Graef János. „A szenvedések jelentő
sege Isten világkormányzásában“, előadás, 
tartotta Takács Béla kaposvári lelkész. 
Bach: Jesulein süss . . .  Kadeck: Psalm- 
vers, énekelte Szentmiklóssy Jánosné. „Ke
resem az Istent“ Ábrányi Emiltől, szavalta 
Lenkey Nándor. Záróimádság. Közének.

A pápai evangélikus leányegyesület e 
hó 1-en es 4-én esti rendes és egy dél
utáni ifjúsági előadásban előadta a szín
házban Mikszáth—Harsányi színművét „A 

• ven gazemberét, amelynek bemutatója csak 
pár hónappal ezelőtt volt a Nemzeti Szín
házban. A színházat mindhárom alkalom
mal zsúfolásig megtöltött közönség egy
öntetű véleménye szerint ilyen sikerült mű
kedvelői előadás még nem volt Pápán. A 
darabot Nagy iinre, a kolozsvári Nemzeti 
Színház volt neves tagja tanította be é* 
rendezte, ugyanő játszotta a címszerepet is. 
A kiváló művész valósággal életet öntött a 
tolvaj kasznar alakjába, aki látszólag csalt, 
lopo.t, de valójában titokban félrerakott 
könnyelmű gazdájának, hogy öreg napjaira 
ne kelljen nyomorognia. Hol megkacagta
tott, hol könnyekre indított mesteri játéka. 
Prégler Ilonka bámulatosan beleélte magát 
a hisztériás bárónő szerepébe. Mindvégig 
előkelő volt, finom szatírája diszkrét hu
morral párosult: ifj. Nánik Pál könnyelmű 
bárója izig-vérig hü alakitás volt. Valóság
gal jellemtanulmány volt, amit nyújtott. 
Király llus töröl metszett komikummal ját
szotta a kasznár gazdaasszonyát. Harsogó 
derültség kísérte minden mondatat, minden 
mozdulatát. Kunszt Manci ennivaló ked
vességgel, természetes bájjal játszotta a 
barókisasszonyt, igen jól megfelelt a fő
hadnagy szerepében Szabó Imre is. A mel
lékszereplők szintén harmonikusan olvad
tak bele a kitűnő együttesbe. Az első fel
vonás után beillesztett körmagyart, mit 
Bruderné Blau Margit tanított be, szép 
fiatal leányok es deli ifjak igen tempera
mentumosait lejtették. A három estély 
bruttóbevétele felülhaladta a 7 millió ko
ronát, amiből tekintélyes összeg msrad a 
gyülekezet orgonájának helyreailitására. Az 
eioadas sikeréért buzgón taradoztak HUtt- 
ler Anna elnöknó és Fadgyas Aladár titkár.

Március 15.-i ünnepély. A bobai gyü
lekezetben is ünepély volt március 15-én,
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A hívek közéneke és imádság után Györffy 
Sarolta és Judit szavaltak, a gyermekkar 
pedig a község szülöttjének, dr. László 
Kálmánnak, „Véreim, magyarok..." c. szép 
szerzeményét adta elő. Nagy M. lelkész 
prédikációja és a Himnusz éneklése után 
tért kiki vissza otthonába.

A magyargencsi hívek a német evan
gélikusok segélyezésére 31.666 koronát 
adtak.

Lélekemelő vallásos estélyt tartóit a 
dukai evang. leány gyülekezet máícius hó 
16-án, mely közének és Tompa Mihály lel
kész imájával kezdődött. Az ifjúság jól si
került szavalatokat és énekszámokat adott 
elő. Az ünnepély központja a lelkész tanul
ságos felolvasása voit a „Hazugság“-ról.
A nagyszámú hallgatóság lélekben épülve 
távozott az ünnepélyről. — Az offertórium 
42C00 koronát jövedelmezett az iskolai 
harmónium javára

Ugyancsak Dukán régebben 8 kis isko
lás leányka, névszerint: Pető Irénke, Varga 
lrénke, Molnár Eszter és Bözsi, Szőr Jolán, 
Borbély Irén, Borbély Lujza és Balogh 
Róza saját elhatározásukból — senkinek 
semmit nem szólva — párbeszédes költe
ményeket adtak elő tanulótársaik előtt az 
iskolában, mely alkalommal maguk között 
244 koronát gyűjtöttek. Ezt az összeget 
azon kéréssel adtak át Varga Dénes tanító
juknak, hogy küldje el a Harangszó perse
lyébe. Hálás köszönet és meleg üdvözlet.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németországban június hó folyamán 
tarlják meg a 3. német evangélikus nagy
gyűlést.

A román agrártörvények és az e g y - , 
házak. Az uj agrártörvény és a pótló ren
deletek úgy intézkednek, hogy minden pa
rókiának a következő bii tokrészeket keli 
meghagyni: a paróchia részére 32 holdat, 
a tanítóknak 16 holdat, kántornak 8 hol
dat, a templomnak pedig 10 holdat. Ez a 
nagyságú birtok azonban csak az úgyneve
zett egesz eklézsiákat illeti, amelyek lega
lább 300 lelket számlálnak. Az ennél keve
sebb létszámú egyházak fél-eklézsiának 
számítanak, melyeknek csak feleakkora 
birtokra van igényjogosultsága.

Ú J D O N S Á G O K .
özv. gróf Haller Györgyné született 

Bethlen Ilona grófnő hosszas szenvedés 
után elhunyt. Özv. gróf Haller Györgyné 
Bethlen miniszterelnök nővére.

Személy- és podgyászforgalom Ma
gyarország és Erdély között. Április
15-én megindult a személy- és podgyász
forgalom Magyarország és Erdelv között 
Lökösháza—Kürlös, Kölegyán—Nagysza
lonta, Biharkereszfes—-Biharpüspöki és 
Nyirábrány—Érmihálvfalva állomásokon át.

Újból megdrágult a  postatarifa. Áp
rilis 14-én, illetőleg 16 áu újból megdrá
gult a posta, táviró és a telefon. A keres
kedelmi miniszter az uiabb emelést a posta 
dologi és személyi kiadásainak megnöve
kedésével és a korona legutóbbi romlásá
val okolja meg. A posta, táviró és telefon 
újabb drágulása 35—60 százalék között 
mozog. Április 14-tól a következő uj tarifa 
érvényes a lévé - és postautalványforga
lomban : levéldíj helyben 1000, vidéki for
galomban 1500, levelezőlap helyben 600, 
vidéki forgalomban 1000 korona.

HARANGSZÖ.

A gazdák az idén is termelhetnek 
dohánypalántákat sa já t használatukra.
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter egy 
küldöttség előtt kijelentené, hogy az idei 
gazdasági évre is engedélyezi a saját hasz
nálatra történő dohánypalántatermelést.

A pozsonyi M ária Terézia szobor 
helyére a csehek Palacky Frantisek cseh 
történetíró és politikus szobrát fogják fel
állítani.

Egy század ném et katona — holtan.
Verdun környékén borzalmas leletre buk
kantak francia munkások. A „holt embm" 
nevű hegy egyik kavernáját ásták ki. A be
omlott nyílás eltakarítása után a hegyüreg 
sziklafalainak támaszkodva sorakozott 100 
német vitéz, állig fegyverkezve — holtan. 
A hullik teljesen épek voltak. A vizsgálat 
megállapította, hogy a kavernába szorult 
katonákat olyan mérges gázok ölték meg, 
amelyek rögtöni halált okoztak s amelyek 
rögtön és úgy konzerválták a hullákat, hogy 
a testek teljesen ép állapotban maradtak.

Vasúti kedvazmény aratóm unkások
nak. A földmivelésügy: miniszter az idén 
is féláru vasúti rneneíjegyet biztosít arató- 
munkások számára, akik legalább 12-en 
együtt utaznak munkahelyükre és vissza.

Ingyen adjuk Csók István „Tavasz“ 
cítnü testményenek gyönyörű színes repro
dukcióját mindazoknak, akik január 1-től 
rendelik meg az Uj időket, Herczeg Ferenc 
képes irodalmi heiiiapját melynek uj szá
mában folytatódik Surányi Miklós és A. M. 
Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Dobosi Pécsi Mária és Gombo3 
Béla elbeszéléseit, Herczeg Ferenc és Sas 
Ede humoreszkjét, Pékár Gyula és Hevesi 
Sándor cikkeit, Kálmán Jenő tréfáját, Na- 
dányi Zoltán és Oláh Gábor verseit, szá
mos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ara negyedévre 60.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. Az uj negyedben 
Gaál Mózes uj regényén hívül közli Kosá- 
ryné Réz Lola negyedére terjedő bűbájos 
történetét a „Pöttyös Törpike“ életének 
folyásáról. Pósa bácsi képes ábc-je a lap 
minden számát tarkítja, ezenkívül sok mese, 
kép, vers, szerkesztői üzenet, pályázat teszi 
változatossá „Az Én Újságom“-M. Szer
keszti : Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre
20.000 K. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VL, Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi 
lap fiatal leányok számára. Ciliké legújabb 
viszontagságain kívül negyedévenkint két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, ké
pet, verset, színdarabot közöl e lap. Elő
fizetési ára negyedévre 30 000 K. Mutat
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E RS E L YE .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Kéri Jáno3 leik. Súr 10 ezer, Falvay Jenő 
leik. Pesterzsébet 5 ezer, dr. Thebusz B. 
Budapest 20 ezer, Kenessey Sarolta Buda
pest 5 ezer, Horváth Gergely Tét 2 ezer, 
Szép lntréné Tét 5 ezer. Karsav Lajosné 
Győr 2 ezer, Kadlicskó György Tab 5 ezer, 
Kiss Ferenc Beleg 5 ezer, Gosztola Samu 
Sopron 10 ezer, Koczor Elek Csepreg 10 
ezer, Kocsi Pál Karakószörcsök 5 ezer,
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Mód József Gutorfölde 5 ezer, özv. Mester- 
házy Ödönné Mesterháza 5 ezer, Róth Gy. 
Kapuvár 5 ezer, Szkok Andor Lipárt 15 
ezer, Kiss István Vaskapu 1 ezer, Kovács 
Anialné Bodmér 5 ezer, Mészáros László 
Felsőságh 2 ezer, Nagy Pálné Czelldömöik 
5 ezer, özv. Tibortz Gyuláné Kemenesma- 
gasi 5 ezer, Imrék Gyula Bucsuszentlászló 
10 ezer, Horváth Sándor Duka 5 ezer, Sí
kos Károlyné Tamási 5 ezer. Kocsis József 
Beled 2 ezer, Soproni gyülekezet 5 ezer, 
Odor Sándor Óivöskóny 2 ezer, Pavenka 
Miháiy Győr 1 ezer, Ádám Antainé Pécel 
15 ezer, Rácz Máiyásné Sárvár 2 ezer, Vö
rös Sámuel N tol,a 3 ezer, Hudy Kálmán
ná Nkolta 2 ezer, Varga Istvánná Répce- 
jánosfa 2 ezer, Németh Vilmos Barlahida 
5 ezer, Hofbauer Pál Almádi 2 ezer, Végh 
PA! Bola 2 ezer. dr. Zauner Róbert Vesz
prém 5 ezer, Tóth Irén Antalfapuszta 5 
ezer, Tinschmidí Sándor leik. Majos 5 ezer, 
Szegletes Sándor Kistengelic 2 ezer, Vér
tesi Zoltán Mbóly 10 ezer, Schöll Lajos 
Hidas 5 ezer, Bárki Ferencné Acsád 5 ezer, 
Soós Péterné Sopron 1 ezer K.

„Csak egy tojást“ mozgalomra Mérge
sen befolyt s még október hó folyamán 
be lett küldve 67.580 K. Mérgesen 82 tojás 
s 1400 K, Rábaszentmihályon 42 tojás s 
5000 K gyűlt össze. A gyűjtés körül fára
doztak : Mérgesen Tóth Erzsiké s Kozma 
Mariska, Rsztmihályon pedig Nagy Mihály- 
né, tanítónk neje. Sok hálás köszönet. Ed
digi nyugtázása véletlenségből maradt el, 
amiért elnézést és bocsánatot kérünk.

í'olt'ios szerkeszti és kiadó: CZIPOTT SIÉZ1

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Az akali (balatonfüredi járás) ág. h. ev. 
leányegyházközség elhalálozás folytán meg
üresedett levitatanítói állásra pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom 35 egység, többi 
államsegély. Pályázati kérvények a hirde
tés megjelenésétől 10 napon belül az alsó- 
dörgicsei leikészi hivatalba küldendők. 
Válaszbélyeg küldendő. 1—1

Házvezetőnő, intelligens, ki a falusi 
háztartás összes teendőit egy leány
cseléddel elvégzi, kerestetik három
tagú családhoz. Cím: Dr. Hegedűs 
Béláné Mezöberény.

L E Á N Y  CSEL
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta
költséggel és csomagolással 12 000 korona. 
Utánvéteies küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

PIAC.
100 takarékkorona =* 115 papirkoronával.

Április 14. Zürich.: Budapest 0.0080. 
Deviza: Dohár 78.850, Dinár 980, Osztrák 
K 0 0080-30, Szokoi 2350.-, Lei 4 2 0 - Frank 
4750, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 30.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 297.500, rozs 280.500, árpa 270.000. 
zab 255 000, tenger; 230500, korpa 212 500.

KjomatoSi WcliíasM Béla rilisssflcsM k&syroyowdáláfcan SzsnvgoHltáídon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1010-ban.

L aptulajdonoa:
a DnnántUl Lctber-Szflvetség.
Az Országos Luther-Szöret- 

ség hivatalé* lapja.

Késiratok, előfizetési díjak 
é s  reklamációk a 

HARANGSZÓ azerkesztő- 
ki adóhivatal án ak 

Bzectgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Blőfisetéat elfogad 
minden erang. le lk én  

6a tanító.
M io jt lsn lk  m inden vasárnap

M ert m in d e n  ro sszn a k  gyökere  
a p é n z  szere lm e .

Sserkeastő-kiadótitvaial :

SZENTOOTTHÁRD.
Vasvirmegye.

▲ „HARANGSKO“ 
előflaetéai Ara: a második 
negyedévre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
Lnther-Ssővetégl tagoknak 

100/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Bgyes szám ára 1000 kor.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

fl magyar pénz — 
és a magyar szív.

Irta : Nagy Miklós.
Ki tudná előszámlálni: hány

pénzügyminisztere volt Magyar- 
országnak amaz októberi, nagy 
nemzeti tragédia után ? . . . Jöttek 
— mentek. Gyakran változtak, mint 
az áprilisi időjárás. Mindegyik nagy 
lelkesedéssel jött. Mindegyikről el
hiszem, hogy egész becsületesség
gel állott munkába, hogy megoldja 
a nehéz pénzügyi kérdést és meg
javítsa a semmi felé zuhanó ma
gyar koronát. Emlékezzünk csak 
vissza! . . . Egyszer jött Hegedűs 
Lóránt, ez a pénzügyi szaktekin
tély, ez a nemes gondolkozásu 
magyar, és elibe állt a romlott 
pénz áradatának. Hirdette, hogy a 
„rothadt“, a „vérbajos“ pénzre 
piócákat rak; kiszivatja a romlott 
vért és akkor a magyar pénzvilág
ban is megindul az új, egészséges 
vérkeringés. Annyian fellélegzettek 
ekkor és bizakodva mondották: 
Most megjavul a pénzünk! . . .  És 
mi történt? Aránylag rövid idő alatt 
a bankó-áradat újra elsöpörte azt, 
aki elibe á llt: a pénzügyminisztert! 
És azóta már hányat! A romlott 
pénz úgy falja fel a pénzügymi
nisztereket, mint a mesebeli sár
kány az embereket. Próbáltuk az 
adóprést, próbáltuk a bankóprést — 
hiába. Most azután végigkoldultuk 
a külföldet, ősi ellenségeknek ránk 
agyarkodó országát — kölcsönért! 
Ügy látszik: kapunk dollárt, fon
tot, frankot . . . orvosságcseppeket 
a beteg, sorvadó magyar koronánk
nak. Nem jósolgatom, mi lesz az 
eredmény, hisz nem a pénzügyek 
vezetését akarom birálgatni, az ed
dig elmondottak is csak mintegy 
bevezetésül szolgálnak.

Elég az hozzá, hogy a pénzkér
dés még mindig egyre izgat. A fris
sen érkező napilapokból idegesen 
keresgetjük ki a zürichi jelentést, 
vagy újabban a takarékkorona 
jegyzését. Az újabb zuhanásnak az 
egyik nekiszomorodik, a másik 
nekiörül, közben pedig minden szép 
tervünket, minden kiáltó hiányun
kat, különösen a közt illető, köz
ségi vagy gyülekezeti, társadalmi 
vagy szociális kötelességeinket el
hallgattatjuk azzal a hamis önámí
tással : Most nem lehet! Meg kell 
várni a korona emelkedését. Rossz 
pénzzel nem lehet semmit sem csi
nálni!

— Igazán! ? Rossz pénzzel nem 
lehet semmit sem csinálni? Körül
belül egy éve annak, hogy olvas
hattunk arról a főúri lakomáról, 
amelyet Budapesten rendeztek. Va
lami olyasmi történt ott, hogy a 
tortákból eleven kanárik röppentek 
ki, a finoman metszett poharakat 
valami láthatatlan, ördögi szerkezet 
táncoltatta, s az asztalra hintett 
virágok között szelídített fehér ege
rek futkostak . . .  Ha ilyen volt a 
lakoma külső kerete, bizonyosan 
„méltó“ volt a belső tartalom is, 
ami bizony sok pénzbe kerülhe
tett . . .

Az meg két éve történt, hogy 
egy gazdag asszony a maga sely- 
messzőrü, dögölődző cicuskáját 
művésziesen lefestette, potom 50 
ezer koronáért, a mai pénzben ki
fejezve úgy 2 millióért . . .

N o! és a múlt nyáron Siófokon 
egy csomó fürdővendég nekiállt 
egyszer kártyázni, de oly buzgó- 
sággal, hogy a hirtelen megjelent 
rendőrök 10 milliót foglaltak le, 
mint kártya-kasszát . . .

Azt is jó volna számontartani, 
hogy egy sápadtarcu, panaszos 
lelkű hivatalnoknak, vagy egy p i -

rosképü falusi legénynek mibe ke
rültek az idei farsang muzsikás 
éjszakái? . . .

Nem régen meg azt vettem 
észre, hogy a tavasz nemcsak a 
virágot csalogatja elő, hanem a 
kugli-golyókat is. Akaratlanul let
tem a tanúja annak, hogy család
apa, aki a gyermekeinek nem vesz 
tejet, „mert drága“, mondom csa
ládapa, miként fogadott két liter 
borba, hogy egy dobásra elütteti 
a bal-dámát . . .  '

íme, mennyit lehet csinálni, kez
deni a rossz pénzzel főúri magas
ságban és szegényes alacsonyság- 
ban ! Mennyi-mennyi rosszat l 

Végtelenül szomorú, szinte két
ségbeejtő lenne a magyar jövendő, 
ha az ilyen elszomorító, lázító pél
dák mellett nem láthatnánk fel
emelő, lecsendesítő példákat is. 
Ám tudok földbirtokosról, aki való
ban főúri módon gondol a kastélya 
közelébe eső város kórházára és 
három-négy falu sok szegényére. 
Kérés nélkül és — rendszeresen!

Olvastam, hogy egy másik föl- 
desur gyülekezetének önként és 
egymaga épített iskolát és tanító
lakot, nem azért, hogy megdicsér
jék, hanem azért, mert nem tehe
tett m ásként! . . .

Somogymegyében egy egész kis 
templom hirdeti egy földmíves há
zaspár kőbeépített áldozatkészsé
gét. Elmondjam-e, hogy ott az ol
tárgyertya ellobbanó fényében az 
ő szívük nemessége világol!

Másutt uj harang kondul, vagy 
uj orgona búg fel, amelyet baráz- 
dát-járó, fáradt kezű emberek ho
zattak, mert valami belső kény
szerítést éreztek: a szívük paran
csát.

De különösen felemelő volt, mi
dőn egy napszámos-hívem két napi 
keresményét tette le Íróasztalomra

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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— a németországi nyomorgó atya
fiak számára . . . Azt mondta: ő 
hushagyókedden is csak otthon 
„farsangolt“.

íme, mennyit lehet csinálni, kez
deni a rossz pénzzel is főúri ma
gasságban és szegényes alacsony- 
ságiban! Mennyi-mennyi jó t!

így láthatjuk meg, hogy legelső
ben talán nem is az a fontos, hogy 
milyen a pénzünk, hanem az, hogy 
kinek a kezében v a n ! Azért legyen 
aranyvalutánk, hogy valaki még 
drágább macskaképet rendelhes
sen és hogy egyesek még zajosabb 
kugli-partikat rendezhessenek ? . . .  
O h! Csonkamagyarországon legha
marabb nem is a rossz valutát kell 
megjavítani, hanem a rossz szíve
ket. Mert én úgy látom, hogy a jó 
szív mellett a papirosbankó is szinte 
arannyá lesz, a rossz szív pedig 
az ezüstöt is az ördög szalmájává 
teszi. Sőt azt is tudom, hogy nem 
lesz addig jobb pénze ennek az el
kábult országnak, míg nem lesznek 
itt jobb szívek, hősies szívek, tiszta 
szívek.

Miért bukott meg már annyi 
pénzügyminiszter ? Azért, mert 
mindegyik csak a pénzt akarta ja 
vítani — a szívek nélkül, pedig a 
magyar pénz értéke, jövendője a 
magyar szívekben van elrejtve.

Gyüjtsürík előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
Az öreg mester meg a fia.

Irta: N. Szombath Ernő.
— Mi lesz velünk édes apám ? 

Mi lesz?
— Mi lenne? Semmi, fiam.
— De holnap már itt lesznek az 

oláhok 1 S egy hét múlva az egész 
Erdély elveszett!

— És aztán ?
— Menekülnünk kellene. Még m a! 
Az öreg mester tagadólag csóválta

meg ősz fejét.
— Azt már nem, édes fiam !
— Hát akkor mit tegyünk ?
— Semmit. Éppen semmit. Itt ma

radunk !
— És aztán?
— Aztán nincs tovább. Én mara

dok ezután is az, ami eddig voltam. 
Tanító. Te meg továbbra is az ma
radsz, ami vagy. Pap.

A fiú, az ifjú lelkész komolyan né-

A Nulla.
— A gyermek nem rossz, de szemmeltar- 

tani köll. —
A sopronmegyei kör ma faktor Buda

pesten. Talán még alapszabálya is van. 
Fényes helyiségben, jónevti emberek, előkelő 
asszonyok, nagynevű díszelnök, emléktábla 
leleplezés és az Urbs Fidelissima évforduló 
ünnepélye. Ezt is nem a város falai közt, 
hanem a pesti sopronmegyei körben ülik 
meg fényesebben.

Valamikor, harminc negyven évvel ez
előtt ez nem így volt. Akkor bizony még 
csak úgy ment, mint ahogyan ma a pozso
nyiak csinálják. „Taubinger ezredeslelké
szünk összeterelgeti őket áldozócsütörtökre 
a budai vigadóban, ott csak egy határoza
tot hoznak: a legközelebb Budaörsön jö
vünk össze a Liviusnál. Ott megint újabb 
határnapot tűznek ki, egyhónaposat másüvé. 
Megjön mind oda is alapszabály nélkül 
kedvesen megemlékező beszélgetésre. Akár
csak hajdanában a soproniak abba a kis 
vámházköruti — Isten tudja hová tűnt — 
kis kocsmába hónapról-hónapra.

Összeverődött ott mindig egy csomó 
azokból, akik a soproni, vagy féltucatra 
menő oskolákból felkerültek, megfordultak 
Pesten, keresztyén és reáliskolás egyaránt.

Szivesen keresett ott fel bennünket a 
vidékről felrándult tanár, pap, gazda. Az 
öregebbek is. Jó is volt ez. Illedelmesebb 
viseletű ilyenkor a gyerek.

Volt ám úgy is, hogy nem volt minden 
rakoncátlanság nélkül való egyik-másik. 
Egyszer egyik, egyszer másik, hol meg 
egyik is, meg a másik is. Nekivörösödtek, 
mint a pulyka, mind a kettő lutránus, a 
líceumból való. Lutránus vér folyik ma 
még itten, — suttogja ijedten a betévedt 
vendég.

Talán meg is történik, ha a bencések
től való Györki Sándor rájuk nem szól: 
De nagy legények lettetek, hogy nincs már 
a szemetek előtt a Nulla 1

Egyszeribe csönd lett. Csak a reálból 
felkerült Nussbaum Dávid tette még rá a

zett apjára.
— Nem jó vége lesz ennek édes

apám. Én úgy aggódom.
Az apa bátorítólag veregette meg 

a fia vállát
— Sohse aggódj édes fiam Még 

nincs is miért. S ha lenne? Az se 
lenne oly nagy baj. Krisztus urunk 
szenvedése lebegjen a szemed előtt. 
Abból meríts biztatást, erőt és kitar
tást. A mi hivatásunk különben is 
úgy hozza magával, hogy sohse sza
bad csüggednünk Kishitünek sohse 
szabad lennünk Mert ha mi, de ki
vált te, elcsüggedsz, mi lesz akkor 
a néppel, az egyházaddal? A pász
tor ne riadjon meg a vihar elől, mert 
akkor elvész a nyája. Hogy is mondja 
a szentírás? »Megverem a pásztort 
és szétszéled a nyájlc Hát ezt ne 
engedd 1 Nem szabad megriadnod I 
Soha, de soha 1 Értetted fiam ?

A lelkész hirtelen felkapta a fejét. 
Valami édes, meleg zsibongó érzés

pontot a nagy csöndességre: Úgy-úgy 1 
Majd elhívjuk a Nullát!

Elragadta valamelyik líceumi fiút a fan
táziája, amikor a kétszer-kettő négy igaz
ságához kellett volna: magát tartania, vagy 
nagyon nagy ostobaságot mondott, máris 
lehűlt attól a kérdéstől: ha ezt a Nulla 
hallaná? 1

Ez a Nulla, akivel a nyolcvanas-kilenc
venes évek líceumi diákjait helyre lehetett 
rázni, akinek csak a nevét kellett, hogy 
emlegesse a többi ember, gyerek, a líce
umnak egy magába vonult, örökké dolgozó, 
örökké a laboratóriumát bújó, örökké 
csendes, mindig egyformán járó, egyforma 
lépéssel, egyforma ruhában, egyforma arc
cal, egyforma nézéssel, * mindig papleikü 
tanára: Renner János volt. Mindig nyolc 
óra tíz perckor kezdeni! De kilenckor 
pontosan abba is hagyni.

Az a nézés! Az a figyelmes, figyelő 
két szem 1

Egy barátom meséli, hogy egy alkalom
mal évekkel ezelőtt együtt ulazott a pesti 
cisztercita gimnázium mostani főigazgató
jának, Bitter Illésnek a társaságában utazó 
neves zirci főapáítai, Békefi Remiggel, akit 
katedrán töltött egész életének érdemei 
emeltek magas méltóságába. Hosszú időn 
át a pécsi gimnáziumon tanította a törté
nelmet.

Ez az egy találkozás elég volt arra, 
hogy mikor sok év múltán Adony-Szabolcs 
állomáson megint abba a kocsiba szállt, 
amelyben én ültem,, tiszteletteljes üdvözlé
semre ismerősként viszonozza ezt. Még 
elbúcsúzott kél vörösöves világi paptól, 
kik illő tiszteletadással kísérték a kocsi
hoz, aztán elindult a vonat, megindult a 
beszélgetés.

— Nem a paksi apát ur volt az egyik 
kísérője ott Adonyban ?

— Nem. Az a szászvári apát volt. De 
tényleg hasonlít a paksihoz valamelyest. 
Ismeri ezt? Iskolatársam volt.

Nem felejtem el azt a nézését, amivel 
rám nézett. Azon a finom arcon nem vál
tozott el egy vonás, azok a fegyelmezett

támadt a keblében.
— Értettem apám I
Az öreg biztatólag folytatta.
— De meg nincs is még semmi. 

Csak a vihar előszelét érezzük. A 
vihar még messze van. Lehet, hogy 
ide sem ér. S ha mégis, akkor meg 
megálljuk a helyünket sziklaszilárd 
hittel, magyar becsülettel 1 Hát fel a 
fejjel fiam 1 Nézz szembe az egész 
világgal I Magyar tanító fia vagy és 
magyar pap!

Az ifjú lelkész hálásan csókolt ke
zet az öreg mesternek s aztán ra
gyogó szemekkel tekintett azokra az 
ősz hajfürtökre. Csupa tűz, csupa 
lelkesedés lett az egész ember.

— Igaza van jó apára! Biztató 
szavai lelkem mélyén termékeny ta
lajra estek! Nem félek! Nem csüg
gedek I S ha e világ minden ördöge 
is ránk törne, akkor is megállók a 
helyemen rendületlenül 1

*
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I vonások maradlak, amilyenek voltak. Ez a 
I Renner János nézése volt. Két szem a rég 
I elmúlt időkből, amitől felébred az ember 
I lelkiismerete, mir.den bűne: nem vagy te 

igaz ember! Rám nézett az elmúlt időkből 
I kisérő két szem, amitől akaratlanul is szá- 
| guldva járta meg a szív redöit és a vesé- 
I két az agy izenete: nem történt valahol 
f valami botlás ott lent ? Egy kis szélhámos

ság? Még a legkisebbel is, csak ki vele, 
mint a méhkasból a szennyel! Összedol
gozott attól a nézéstől agy, vese, szív és 
nyelv.

Nyugodtan álltam a főapát nézését. Át- 
i értettem a helyzetet. Rendben volt ott bent 
i minden. Nem fogok megszégyenülni.

— Én önre nem emlékszem. A paksi 
í apát nekem tanítványom volt Pécsett.

-- De nem a kedves kis bonyhádi gim- 
I náziumon.

Az arc továbbra is változatlan maradt. 
I De megint Renner János két szeme nézett I rám.

— A tyermck nem olyan rossz, te szem
mel tartani kell! Ikeen, iikken! Te ő se 
lásson gyönge esentőséget! Különösen raj-

i tunk ne, mikor előtte forkolótunk ! No iken! 
— az ő szepességből való magyarságán.

Ez az egy gyönge oldala volt neki is 
> és máris ránk ragadt Volt idő, mikor az 
I egész fi uhad az ö kedves szepességi ma

gyarságával beszélt a háta mögött. Egyszer 
i csípett el egy ilyen társaságot amelyik
i előtte haladván az ö nyelvén beszélgetett
i és nem vette észre, hogy mögötte ki tart 
I hazafelé az élesszögi lakására. Berec Abel 
I kedves barátja társaságában.

Még a lakását is geometriai vonatko
zásban választotta ki.

— No te Ápel I Milyen furcsán-csúnyán 
peszélnek ezek a kemenesaiji fiuk mattya-

i rul 1
Másnap fel is állította őket szigorú fi- 

i gyelmeztetéssel, hogy tanulják meg tisztán
i ejteni a magyar szót.

Egyszer Mezőhegyesen néztem, hogy a 
fiatal csikót hogyan puhítják nyereg alá. 

I Huszat-huszonötöt, egy egész osztályt egy-

Másnap egy oláh csapat megszállta 
Kőhalom fa lv á t...

Harmadnap meg beállított az is
kolába egy civilember néhány kato- 

i nával. A parancsnok rámordult az I öreg mesterre.
— Kicsoda maga?
A mester nyugodtan nézett a morc 

I emberre.
— Én Kutasy János vagyok.
— Az itteni tanító?
— Az.
— Hát vegye tudomásul, hogy má- 

i tói fogva már nem tanítói E'csapom !
Mehet, ahová akar! Az uj tanító az 
lesz ni — s rámutatott a mellette 

I álló civilre.
Az öreg Kutasy kiegyenesedett. 

I Végignézte a katonákat. Aztán egy 
megvető tekintetet vetett az utódjára.

— Tud maga magyarul?
| A parancsnok rákiáltott. — Hall

gass, kutya magyar! Itt oláhul fog
nak tanítani!

Könyörgés. ,
Jöjjön el immár országod, Uram,
Mit annyi lélek elgyötörve vár:
Övezze újra megtépett hazánkat 
Ezeresztendős, megszentelt határ.

Megváltjuk Uram, kísértésbe estünk.
Sújtó haragod méltán szállt reánk:
Fejet hajtottunk bálványok előtt 
És elfordultunk Tőled, jó Atyánk.

Viszály és önzés rabjaivá lettünk.
Testvér a testvért marja, veszni hagyja. 
Tud vigadni és dőzsölni az egyik,
Míg a másikat éhség fojtogatja.

Felettünk suhog ostorod, Uram,
De áldjuk karod akkor is, ha büntet: 
Mert a szenvedés szöges ostora 
Megtanít végre bűnbánatra minket.

így lelhetjük meg a keskeny utat,
Mely új életre Tehozzád vezet;
így ismerjük meg egymásban a testvért.
És megváltónk így lesz: a szeretet.

E szebb és jobb kort hozd el jó Atyánk t 
Fakadjon áldás rónán, bérceken 
S épüljön végre a romok felett 
Egy új, virágzó ország. . .  Úgy legyen!

Horváth Imre.

szerre. Nehéz munka, hosszú munka, fárad
ságos munka, veszedelmes is: rúgna is, 
marna is a vadja, a nyerget sem tűrné, 
tanulni sem igen vágyik.

Hiszen meglehetne csinálni ostorral, 
kurtára húzott éles zabolával, doronggal. 
De kinek kellene az olyan ló, ami az ilyen 
csikóból válik. Feltört szájú, habos nyelvű, 
leütött derekú, leinegő fejű, lábú, megtört 
ló. Szívvel köll azt csinálni, meg szemmel! 
Figyelő szemmel nevelt gyerek még a szem
rebbenéstől is tudja, hogy most ez nem 
jó volt.

De azért egészen félretenni az ostort,

Kutasy gúnyosan nézett a beszé
lőre.

— Oláhul ? Ezeknek a magyar 
gyerekeknek ?

A parancsnok toporzékolt dühé
ben.

— Kuss, ha mondom I Ehhez sem
mi közöd 1 Mi vagyunk itt az urak, 
mi parancsolunk ! A magyarnak már
végei Értetted?

Az öreg mester félig összeroppant.
— Értettem.
— Hát akkor pusztulj 1 Azonnal!
Kutasy még mélyebbre görnyedt.

Bágyadt szemeit végighordozta a meg
riadt gyerekeken. Sorról sorra. Pád
ról padra. Mintha csak egyenkint bú
csúzna tőlük. Mintha csak a leikébe 
akarná rögzíteni valamennyinek a ké
pét Reszkető kezével egy néma bú
csút intett feléjük. Kibuggyant azok 
szeméből a könny. Hangos zokogás 
rázta meg a termet Az öreg mester 
előtt is homályos lett minden. Nem

nem okos dolog. Legyen az csak a kézben. 
Sohasem pattogtatni vele. Csak idegesíti a 
gyereket, vagy megnevetteti, vagy megunatja 
az örökös pattogást, mint a szarkacsörgést.

Vagy csöndben legyen az ostor, vagy. . .  
de arra még gondolni sem mertünk volna 
halálos rémület nélkül . . . ,  hogy Renner 
János egyszer üssön is vele.

Négy évig nevelt bennünket, az igaz, 
hogy közben tanított is bennünket. Négy 
év alatt nem volt az óráján ceruzahegye- 
zés, vagy leesett ceruzának felemelése sem. 
Engedély nélkül nem volt szabad ceruzát 
felemelni, ceruzát hegyezni. A hegyezés 
alatt megállt a magyarázatával. Figyelte a 
gyereket, hogyan csinálja, rendben van-e a 
kése, van-e neki rendesen egyáltalán kése. 
Nem szólt, nem is pórolt a nézésével. Csak 
nézte természetes figyeléssel. A gverek iz
zadt, eltörte a hegyét, újból kezdte. Nem 
szólt, nem szidta. De a gyerek inkább két- 
három ceruzát tartott készen a zsebében, 
csakhogy ezt még egyszer végig ne kelljen 
csinálnia.

A zsebbe nyúláskor is engedélyt kellett 
kérni, de ezen mégis gyorsabban túlesik 
a fiú.

Valami tanítói hatodik érzéke volt. A 
táblán írt, háttal felénk, sohasem tudtuk, 
mikor csap le ránk a nézése. Akárhány
szor hátra sem nézettt, úgy szóit:

— Maka Nátosi! a fokpiszkáló haszná
lata általában célszerűtlen, te használt fok- 
piszkálónak használata a nyolcadik osztály 
algebrai óráján, epéd előtt másfél órával: 
az minten hikienikus, jóiszléspeli és meg- 
okoltsági összefükkést nélkülöz, koszinusz 
alfa plusz szinusz alfa . .  . folytatta harag 
nélkül, megállás nélkül, hátratordulás nél
kül..

És az embcrnyi fiúnak fel kellett állnia 
engedélyt kérnie, hogy az észrevétlenül a 
zsebéből kivett ócska fogpiszkálót vissza- 
tehesse, a zsebébe nyúlhasson.

Olt nem volt menekvés, nem volt kö- 
nyörület. Ott jól kellett viselkedni és — 
tanulni! * *

*

Most, hogy a gyermekeinknek az iskola

látott semmit. Öklével odanyult a 
szeméhez Két nagy könnycsepp gör
dült alá az arcán. S aztán leszketó 
léptekkel támolygott ki az iskolából.

Kutasy a fiához, a parochiára köl
tözött át. Mert az utódja a lakását 
is elfoglalta.

A falu népe fogcsikorgatva, de 
némán tűrte az oláh zsarnokoskodá- 
sát. A hatalom azok kezében volt. 
Nem tehettek ellene semmit. A ra
gaszkodásukról, a szeretetükró) biz
tosították öreg mesterüket s kérték, 
hogy a kántoriakat ó végezze, mert 
az orgonához semmi szin alatt nem 
engedik fel az uj jövevényt.

Az oláh katonák a legjobb házak
hoz kvártélyozták be magukat. De 
parancsnokuknak, egy fiatal, hencegő 
hadnagyocskának sehogy sem volt 
ínyére a falusi polgár portája. Úri 
házban sze etett volna lakni. Szemet 
vetett hát a pap lakására.
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könyvei annyi gondot okoznak, most értem 
csak meg a maga igaz valójában azt a mi 
tudós Nullánkat. Négy évig jártunk elébe, 
tanultunk tőle matematikát, mértant, fizikát, 
vegytant, de iskolakönyvet sohasem láttunk, 
nem vetetett velünk soha Hanem ha észre
vette, hogy olvastuk Greguss Gyula egy 
csésze fekete kávéját, vagy Reelus patak 
életét vagy Helmholtzot, akkor valami vil- 
lódzott az örvendező nézésében, meg is 
tapogatta észrevétlenül: meg is értette a 
gyermek, amit olvas?

Néni ment egy lépést odébb, míg csak 
a leggyengébb is biztosan nem lépte az 
előzőt. Figyelni köllött ott! Följegyezni, 
ami figyelemre méltó volt. És amit nagyon 
kellett tudni, azt megismertük abból, hogy 
megállt egy kicsit, aztán diktált. Még most 
is ellapozgatok a régi jegyzet füzetekben: 
két sor, három sor egy órán. Sohasem több, 
néha még annyi sem

— Ölékk! ölék ez a tyermeknek. Csak 
ezt tanulja meg!

Nem sietett. Odaértünk, talán tovább is. 
ahova mások. Soha nem bukott meg ennél 
a rettenetes embernél közülünk senki, de 
egyetemi matézis professzor került ki be
lőlünk, az akadémiának is jutott közülünk 
tudós fizikus tagja.

♦ **
Egyszer nagy inkvizíció volt. Néhány 

fiút rajt ért a pedellus, amint a Németh 
kávéházban kávézott és billiárdozott. Ta
nári értekezlet, kevésbbé szabályszerű, be
zárás, kicsapás . . .  volt ott mindenféle vé
lemény. Csak a csendes Renner Jánosnak 
volt meg a maga külön véleménye

— Az egy igen rendes kávéház. Én lát
tam ott bent orvosok, ügyvédek, katona
tisztek ülnek az ablak mögött, a feleségeik
kel és a leányaikkal is néha. A gyermek 
bemegy, iszik feketekávét, fehérkavét és 
billiárdozik ? Ez nagyon jó ! Éhes a gyer
mek, hát kávét iszik és már nem akar 
gombozni, hát billiárdozik. Jó emberek közt 
is van. A magaviselet egészen szabályszciü.

Vasárnap volt.
Srép őszies idő. A nap mosolyogva 

nézett maga alá. A kései virágok 
kéjjel filrödtek a sugarak bágyadt 
csókjában. Érezték, hogy ez már az 
utolsók közé tartozik. Azután már 
csak a hervadás, a lassú haldoklás 
vár rájuk.

Beharangoztak.
A templom zsúfolásig megtelt Ez 

volt az első istentisztelet az oláh 
uralom alatt.

Az orgona megszólalt.
Szomorúan búgott Panaszos hangja 

felsírt s belemarkolt a gyülekezet 
szívébe. Az ájtatos hívek lelke tele 
lett fájdalommal. Kicsordult a sze
mekből a könny. Az öreg mester 
remekelt.

A pap felment a szószékre Fel
olvasta a teksztust. Jeremiás siralmai
ból idézett. S aztán beszélt, beszélt, 
beszélt.. .

Szem nem maradt szárazon. Az 
ima szárnyán még soha nem emel
kedett jobban a szív Istenéhez, mint 
most. Zokogott mindenki. Csak az

De ha más baj nincsen, mégis csak jó 
magaviselet irok alá. És ebből nem enge
dett, Ölékk! * * *

így jutottunk el a nyolcadik osztály 
utolsó órájáig. Akkor, mint minden alka
lommal, a hóna alá vette a nagykörzöt és 
a háromszöget és indult kifelé. Fele utján 
az asztal is az ajtó közt megállt, mint aki 
mégegyszer gyönyörködni akar a befejezett 
műben. Végig simogatott rajiunk a sze
mével.

— Makuk iken derék fiuk voltak! — 
és ment az ajtó felé.

Ez volt négy év alatt az egyetlen dicsérő 
szava. Akaratlanul is kitört belőlünk az 
éljen!

Még akkor is visszafordult hirtelen, a 
szeme járt, hogy elnémult az ajkunkon az 
éljen és megállt a szívünk verése. Már az 
ajkán volt a szó : ki volt azz ? De aztán 
visszafojtotta a szót, édesdeden mosoly
gott és magára húzta kívülről az ajtót. A 
gyermek nem rossz, de szemmel tartani 
kö!l!

Szinte magam előtt látom, amint ezen 
a napon a tanári értekezleten keményebben 
megnyomta a szót — egyik vadász kalapos 
kamásnis fiatal kollégájára adresszállva azt, 
aki a Kis Józsefet, meg a Nagy Jánost 
megakarta buktatni. De csípős tudott ilyen
kor lenni.

— A dolognak a könnyebb vége: ki
csapni és megbuktatni a gyermeket. Erre 
azonban semmi szükség nincsen, ha a gyer
meket szemmel tartjuk, no igen és tanítjuk 
is egy kicsit. Immendingen Mihály.

„Alvajáró leány felkerült álmában egy 
ház tetejére. A szemben lévő ház ablakából 
egy tükör fénye felébresztette. Megborzadva 
látta, milyen kétségbeejtő helyzetben van.

Ilyen a bűnös ember is, ha Isten ke
gyelmének egy fénysugára felébreszti. Mily 
jó, hogy azonnal felénk nyújtja a szaba
dulás egyetlen módját is a Jézus Krisztus
ban."

utolsó padban ülő oláh hadnagy fe 
szengett a helyén. Egyedül ült. Abba 
a padba senki más bele nem ült.

A pap ament mondott. Aztán ál 
dást osztott. És mindenki állva ma
radt. Még akkor is álltak, amikor a 
lelkész már lement katedráról. Vár
tak De bogy mit, talán egyikük sem 
tudta. Talán csak érezték, hogy várni 
kell, mert valami történni fog. Va
lami csoda. Valami fenséges. Valami 
isteni.

S a csoda megtörtént.
Az isteni sugallat megérintette az 

öreg mester ujjait s felharsant a ma
gyar ima, a Himnusz. Száll-száil az 
édes, bús, panaszos hang a templom 
kárpitja felé. Majd áttört azon. És 
szállt fel, fel. Összeölelkezett a ha
talmas levegőéggel s szélvészként
röppent az Egek u ráh oz...

*

Vége volt az istentiszteletnek. A 
nép tódult kifelé a templomból. Utol
sónak jött ki az öreg mester meg a fia.

Fegyveres oláh katonák várták
A hadnagyuk, mint a veszett eb,

KORKÉPEK.
Karcolatok a hitről.

Mészáros János huszti borbély
legény a cseh megszállott területen, 
Rákóczi fejedelem máramarosi várá
nak tövében mozgalmat indított egy 
magyar tanítóképző intézet felállí
tására. Egész vagyonát, ötszáz cseh 
koronát és élete végéig havonta öt
ven cseh koronát ajánlott fel árra, 
hogy az elszakított magyar területen 
továbbra is magyar tanítókat képez
zenek ki. Valamikor gróf Széchenyi 
István egy évi jövedelmét adta oda 
a magyar tudományos akadémia meg
alakítására, a szegény huszti borbély 
pedig egész vagyonát áldozta föl és 
azonkívül életfogytáig örökös adóval 
akarja szolgálni nemzetét.

Mikor ünnepelni akarták, nem je
lent meg, hanem a következő levelet 
küld'e a rer dezőségnek : „Azt üzenem 
magyar testvéreimnek, hogy ne bámul
janak és dicsérjenek, hanem cseleked
jenek úgy, ahogyan én, mert az óra 
ütött és ha tétlenül maradunk, mind
nyájan elveszünk. Itt nem beszélni, 
itt tenni és áldozni kell.“ A jó Isten 
á!d:a meg ezt a derék borbélylegéoyt.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Feltámadtatok a Krisztussal.

Apr. 28. Efezus 2.1—9. Első szü'eté- 
sünk cs?k testi születés s bár lelkünk is 
van, de az a bűnnek rabságában lévén

toppant eléjük. A kezében bot volt. 
Ráförmedt a mesterre.

— Mit csináltál te gazember, ku
tya ? Mi? Nesze? Nesze!

S azzal az arcába vágott bottal.
A fia az apja elé ugrott
A hadaagy már se iátott, se hal

lott.
— Nesze neked is te kutyái
S azzal végig vágott az istenszol

gáján is.
Az emberek fenyegetőig léptek fel.
Erre a hadnagy szuronyt szegez- 

tetett a tömegnek Egy-kettőre szét 
szóratta az embereket

Aztán közre fogadta a két embe.t.
— Most pedig mars! Ki a falu

ból ! E!őre 1
S nagyot lökött rajtuk
A fiú belekarolt az apjába. S meg

indultak. A fiú dacos lélekkel, büszke 
léptekkel. Az apa megroggyant tér
dekkel, roskadó léptekkel. És most 
a fiú támogatta odaadó szeretettel az 
apát. S a kietlen országúton némán 
bandukolt előre az öreg mester meg 
a fia. . .  ______
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voltakép a halálban van. Pál apostol előtt 
>1 legalább így lett ez világossá s így világo

sodik meg az mindenki előtt, aki a Krisz- 
i tusban hit által való életre kelvén átment 
s az újjászületés nagy titkán. Az újjászületés 
e szükségességét Jó?us is hangsúlyozta, Is
it ten pedig valósággal reákényszeríti az Ö 
't nagy szerelme által, minden egyes lélekre, 
R amely kész a maga régi bűnös lényét meg- 
t tagadni s így venni át Istentől a Tőle vaió 
ti új életet.

Ápr. 29. Róm. 6 . í—&. Meghalni a Krisz- 
I tussal —, mit jelent ez ? Azt, hogy meg

vizsgálván önmagunkat, magunkban semmi 
jót ne találjunk, vagyis kész örömest elis- 

: merjük azt, hogy a mi egész „én‘-ünk 
méltó a halálra Ezért kell minekünk Krisz- 

t tussal együtt megfeszíttefni, ami természe- 
I tesen nem külső utánzással, hanem hit ál- 
t tál, akként megy végbe, hogy mi egyszer
> csak felismerjük, hogy nekünk nem kell 
I többé a magunk bűnös életét élni.

Ápr. 30. Kolosse 2 .6—12 Meghalni a 
I Krisztussal — ez nem egy egyszeri s min-
> dent rendbehozó művelet. Ugyanakkor s 
' vele kapcsolatosan állandóan életünknek 
I fel kell tárulnia nem csak az Ö gondolatai,
I parancsai, tervei számára, hanem az Ő sze- 
1 mélye, ereje, s egész élete számára. Ez

nem lehetetlen, sót ha az ó-ember halálban 
marad és nem akadékoskodik, akkor nem 
is nehéz, meit Isten úgy közli velünk az 
Ő Fiában való életet, hogy mi azt fel is 
foghassuk s a Krisztusban teljességröl- 
teljességre juthassunk. S ez Krisztussal a 
feltámadás.

Május 1. Efezus 1 . 1 7 - 2 3 .  Ha követjük 
Krisztust az Ő teljességében, különös ér
dekben és ajándékokban lesz részünk. A 
legnagyobb ajándék s egyszersmind erő, 
maga Lélek, Aki az engedelmes és hivő 
lelket már korábban is vezeti, de igazi 
mélységért csak akkor tárja fel a mi el- 
hivatásunknak, ha feltámadva Krisztussal 
készek vagyunk az Ö teljessége szerint 
élni Ez a Lélek ad bölcsességet, hogy tud
tunk Krisztusból élni e világban is. s ez a 
Lélek r*gyogtat)a meg előttünk a legkomo- 
rabb részletén is a fo:di vándorúinak, hogy 
mily nagy dicsőség az Ö testében élni — 
Vele együtt feltámadottan már most és mi
lyen dicsőség lesz még majd egykoron.

Máj. 2. Róm. 8 . 0—14. A Krisztussal 
való feltámadásnak csodálatos kihatása van 
még a testre is. A Lélek ezt is Jézus tu
lajdonába helyezi át s erőket ad, melyek 
nemcsak a test cselekedeteit öldöklik meg, 
hanem magát a testet, ugyanakkor alkal
massá tévén a halandó testet is, hogy a 
Krisztusból való élet hordozó és szétöntő 
edénye legyen. így lesz nagyon valóságos
sá rajtunk a nagy-nagy név, hogy Isten 
fianak neveztethetünk egész valónkban.

Máj. 3. János 5 . 21. A feltámadás voita- 
kép var hitetlenekre is, de a Krisztussal 
feltámadt lelkek kétszeresen is részesülnek 
benne. Az első az élő testből s holt lélek- 
állapotból való feltámadás a Krisztussal. 
A másik a megholt testből s megdicsőülésre 
váró lélekállapotbol való feltámadás a 
Krisztus által. Kitudná megmondani, melyik 
a csodálatosabb ? De ha a lelki hódságból 
való feltámadás a Krisztussal való szol
gálatra annyi dicsőséget hoz ide magával, 
mennyit fog hozni az a másik ott tent a 
Krisztussal való együtt- trónolásra !

Máj. 4. Kolosse 3 .1—4. Amint a hivő 
embernek egész élete- úgy a Krisztussal 
való feltámadási élete is ma meg inkább 
egy elrejtett éiet. Különösen el van rejtve 
ennek az életnek a nagy dicső volta, azért
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is van, hogy többen nem igen vágyódnak 
utána. De aki benne van ebben az életben, 
arra nézve nem visszariasztó, hogy vele 
elrejtett legyen. Arra nézve inkább az a 
félelmetes: jaj, hogy elrejtettségéből sem
mit ne veszítsen. Hiszen a dicsőség majd 
nyilvánvalóvá lesz akkor — úgy, ahogy ma 
még úgy sem lehetne, — ha a feltámadott 
Krisztus megjelenik azokért, kik vele fel
támadtak.

„Amilyen ellenszenves a képmutató ud
variaskodás, olyan kellemes a szívből jövő 
udvariasság. Isten Igéje (L. Róm. 12. ia) 
Jigyelmeztet bennünket, hogy a társadalmi 
szokásokat ne hagyjuk figyelmen kívül, ha
nem igyekezzünk azokat az Ö akarata sze
rint betölteni. Természetesen ez nekünk csak 
úgy fog sikerülni, ha a mi udvariasságunk
nak mélyebben fekvő alapja van, t. i. az 
Isten és felebarátaink iránt való szeretet.“

e g y r ó l - m A s r ó l .

A m in d e n n a p i életből.
Jövedelem- és vagyonadó. Az 

19z4. évi jövedelem- es vagyonadó 
kivetésénél, azaz vallomásánál a kö
vetkező módosítás történt: Az eddigi 
500 arany korona, azaz 1,750 000 
papirkorona létminimum 800 arany
korona, azaz 2,000.000 papirkoronára 
emeltetett fel. A munkaadók figyel
mébe ajánljuk, hogy az eddigi 1100 
arany korona, azaz 5,250 000 papír 
korona 1923 évi összilletmény után 
fizetendő jövedelmi adóalap 2400 
arany korona, azaz 8,400.000 papir
koronára emeltetett fel, illetve csak 
ezekről kötelesek kimutatást adni.

Hogyan kell megcímezni az 
Amerikába küldendő csomago
kat. A m. kir. posta vezérigazgató
sága közli, hogy az északamerikai 
Egyesült-Államok vámszabályai sze
rint az odd küldött postai csomago
kon, valamint az azokban foglalt 
árukon latin betűvel olvasható módon 
a származási országot is fel kell ttin- 
tetui A jelzést legkönyebben a kö
vetkező szövegű bélyegzőlenyomattal 
lehet megtenni: »Made in Hungary« 
(Készült Magyarországon). Amennyi
ben a feladó ennek jelzését elmu
lasztja, az amerikai vámhivatal az 
altala megállapított érték alapján ki
számított vámdíjon felüi 10 százalé
kos pótdíjat szed.

„Sokszor érthetetlenek Istennek utjai 
előttünk. Miért kellett ennek vagy annak a 
keserűségnek jönnie ? Pedig az Ur a kese
rűségeket is végeredményben áldásunkra 
fordítja. De persze, a mi véges emberi el
ménk ezt előre nem látja s zúgolódik, ahe
lyett, hogy türelmesen várná a dolgok vé
gét. Sokszor csak évek múlva jövünk reá, 
hogy mily áldásunkra volt egy-egy meg
próbáltatás."

HETI KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés a S7análási javaslato

kat nagypénteken hajnalban tető alá hozta. 
A tárgyalás alkalmával elhangzott beszé
dekre a miniszterelnök válaszolt. A nem
zetgyűlést május 15 körül fogják újból ösz- 
szehivni és elsőnek a vámtarifa reformjáról 
szóló javaslatot tárgyalják. Utána a büntető 
jog reformjára, majd a közigazgatás reform
jára kerül a sor.

A kormányzó ellen Szlavón Sándor és 
még két társa merényletet akartak elkövetni. 
A merénylőket elfogták.

A román király látogatása alkalmából 
a francia lapok sokat írtak a besszarábiai 
kérdésről. A lapokból kicsendült az aggo
dalom, mi lesz, ha az orosz szovjet meg
támadja Romániát ?

Ukrajnában Chaschov környékén nagy 
zsidóüidózések voltak.

György görög király proglamációt 
intézett népéhez, melyben jogta'annak je
lenti ki a katonai liga intézkedéseit és fenn
tartja trónigényét.

Magyarország és Jugoszlávia között 
a közvetlen tárgyalások április 22-én in
dultak meg. A tárgyalásokat Belgrádban és 
Budapesten párhuzamosan folytatják. A 
tárgyalások anyagát a két állam között 
megrendezést igénylő kérdések alkotják.

Az Egyesült Államok törvényhozása 
csaknem eredeti fogalmazásban fogadta el 
a hosszú ideig tárgyalt uj bevándorlási 
törvényt, amelynek legsúlyosabb pontja a 
a bevándorló japánok te jes kizárását ren
deli el. — Magyarországból évenként csak 
1348 magyar vándorodat ki Amerikába.

MAGYAR GAZDA.

A Felső-D unántúli m éhészek sz e r
vezkedése.

A rendkívül agilis és közel 300 
tagot számláló »Győri és Gyórvidéki 
Méhész Egyesület« elhatározta, hogy 
a fölső-dunántúli méhészek érdek- 
képviseletére, a méhészet intenzívvé 
tételére: szövetségbe tömöríti a felső 
dunántúli méhészeket és egyesülete
ket. A szövetség megalakítása esz
méjét nagy tetszéssel fogadták. Mint 
értesülünk a Győr és Gyórvidéki 
Méhész Egyesület ez évi május bó 
4 én tartandó közgyűlésén foglalko
zik a Szövetség megalakítása kérdé
sével, s amennyiben a Felső Dunán
túli méhész egyesületek és méhészek 
többsége csatlakozik, abban az eset
ben, az egyesület közgyűlését köve- 
tóleg megtartják a Szövetség alakuló 
közg) üié3ét is, amelynek alapszabá
lyai már elkészültek. A Szövetség 
testvéri kapcsolatot fog létesíteni 
Felső Dunántúl összes méhészei kö
zött, függetlenül az országos szerve
zettől. Programmjában fel van véve 
egy központi tájékoztató iroda léte 
sitése, amely minden méhészeti ügy
ben rendelkezésére fog állani a ta-
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goknak; tanfolyamok és téli ismeret- 
terjesztő előadások rendezése; köz
ségi faiskolák létesítése; minta méhé
szetek felállítása stb. A Oyőri és 
Győrvidéki Méhészegyestilet ezúton 
kéri fel a Felső Dunántúli Méhész 
Egyesületeket és méhészeket, hogy 
csatlakozásukat írásban mielőbb je
lentsék be Páder Ferenc egyesületi 
elnöknél, Győr. A Szövetség elnökéül 
grőf Jankovich Bésán Endrénét és 
dr. Németh Károly udvari tanácsos, 
ügyvédi kamarai elnököt kérték fel 
A Szövetség megalakításának lelkes 
propagálója: Páder Ferenc az orszá
gos nevű győri nagy méhész.

HARANGSZÓ.

Husvét a. 1-ső vasárnapon.
Ep. Ján. I. 5. 4-io.

Kézzel foghalóan, világos okfejtéssel tárja 
elébénk az apostol levelének fent idézett ré
szében az igaz keresztyén hit alapigazságait: 
„aki hisz Isten Fiában, bizony&ágtetele 
van önmagában“ ; bizonyságtételeit „Jézus 
az Isten f ia " ; s a hitnek világot legyőző 
erejét: „az a győzelem, mely legyőzte a vi
lágot a mi hitünk.“

Magyarhoni evangélikus egyetemes 
any ászén tégy házunk jövő vasárnap, 
május 4-én az egész ország területén, 
sajtóvasárnapot tart Úgy a délelőtti 
istentisztelet, mint a délután folyamán 
a templomban tartandó sajtóünnepség 
középpontját: a sajtó jelentőségét és 
a sajtóval szemben fennálló köteles
ségeinkre vonatkozó előadás képezi. 
Mindkét alkalommal az offer tórium 
az ' evangélikus sajtó céljait szolgálja.

A soproni evangélikus egyetemi és fő
iskolai hallgatók szövetsége április hó 6-án 
vallásos estélyt rendezett. Az estélyt a 
theol. hallgatók énekkara nyitotta meg a 
„Jézus Istennek báránya“ cimü böjti ének
kel. Ezután dr. Pröhle Károly egyet, tanár 
tartott előadást Jézus életének egy forduló
pontjáról. Az előadás után Ittzes Mihály 
theol. halig, szavalta Szász Bélá: „A har
minc pénz“ című költeményét, majd Torda 
Gyula, Wolf Lajos, Siska Ferenc, Ittzés 
Mihály és Szalany Pál theol. hallgatók 
előadták Chlopin: Trauermarsch Quintett- 
jét, Czövek B. főiskolai hallgató pedig el
szavalta Ábrányi Emil: „Vándor madár“ 
című költeményét. Az estélyt a theol. hall
gatók énekkara a CXXX.-ik zsoltárral 
zárta be.

Dombóvárott április 6-án látogatóit 
vallásos estély volt a következő program
mal : 1. Közének. 2. Tűrd kereszted mind
halálig. Szavalták: Belopoíoczky Juci és 
May Mariska elemi iskolai tanulók. 3. Légy 
csendes szívvel. Énekelték az elemi iskolai 
tanulók. 4 Egyháziasság Szabad előadás. 
Tartotta a lelkész. 5. Szegény fejem, hová 
hajtnálak. Két hangon énekelték a polgári 
és gimn. tanulók a lelkész harmonium kí
sérete mellett. 6. Böjti időben. Szavalta: 
Reidingor Erzsi polg. isk. tanuló. 7. Köz

ének. Offertórium 43.000 korona az ima- 
házalaphoz csatoltatott.

A tárnokréti gyülekezet április 6-án 
tartotta böjli vallásos estélyét. Buzgó ének 
és ima után Kovács Zs. lelkész tartott írás- 
magyarázatot Mk 11.19—23 alapján az is
teni kegyelmet eljajátító hit feltételeiről, 
majd Gerencsér Zs. győri hitoktató szívet- 
lelket megragadó világos előadásban fejte
gette a gyermekek és ifjak nevelésében a 
szülőkre és mindazokra háramló szent kö
telességeket, kik egy szebb jövőn munkál
kodnak. A buzgóságot bűnbánati énekek és 
szávaiatok fokozták. Szavaltak: Szavaltak: 
Polgár Teréz és Szabó Esztike. Offertórium 
a Lsz. javára 15.000 korona. A szép szám
ban összesereglett hívek hitben erősödve, 
boldogító igazságokban gazdagodva, lélek
ben épülve távoztak az Isten házából.

Belmissziói vallásos est Belecskán.
A tolna—baranya—somogyi lelkészegyesü
letének belmissziói egylete március 25-én 
Keszőhidegkut filiájában, Belecskán rende
zett vallásos estélyt. Az alig 600 lelket 
számláló filia igazi egyházszeretetének adta 
ez alkalommal is ékesen szóló bizonysá
gát. Temploma, melyet nem sokkal a vi
lágháború kitörése előtt n3gy áldozatok 
árán emelt és úgy térfogatát, valamint belső 
felszerelését tekintve, bármely városi gyü
lekezetnek is díszére vá na, zsúfolásig meg
telt buzgó hívekkel. Még az anyagyüleke- 
zeiből is számosán voltak a kurátorokkal 
együtt, valamint az egyházmegyei felügyelő, 
Mechwart Ernőnek áldozatkész csa'ádja is.
A vallásos estély programmja különösen 
elismerésre méltó érdeme Gáspár József 
tanítónak. Az ő vezetése és betanítása mel
lett az 56 tagból álló vegyeskar meglepő 
összhanggal és precizitással két komplikált 
karéneket adott elő, az islcolásgyermekek 
két hangra betanult éneket s egy kvartéit 
még külön számmal szerepelt. Baldauf G. 
a lelkészegyesület belmissziói elnöke hit
erősítő és egyházszereteiben állhatatos
ságra serkentő előadást, Perl János pedig 
tartalmas bibliamagyarázatot tartott. Weil 
Endre keszöhidegkuti tanító Bach egy fu
gáját játszotta, egy hajadon szavalt. Az est 
Baldauf imájával, áldásával és az Erős 
várunkkal ért véget. A teljes sikerű est 
impozáns demonsiáció volt a luteránus hit- 
hűség mellett, melyen a szekták minden 
erőlködése feltétlenül megtörik.

Kéty egyházközség márc. 16-án tartotta 
meg számadó és tisztújító közgyűlését. 
Gondnokokká Dürr György és März János, 
presbyterekké Petz György, Síéin János, 
Dürr János, Köhler János, Klein Ádám, 
Peszt Konrád és Briefi Jakab választattak 
meg- akiknek ünnepélyes beiktatása és fel
esketése Oculi vasárnapján ment végbe. 
Adományok címén befolyt 1923-ban 60.753 
K. Ebből orgonaalapra szolgált 24.610, 
harangalapra 7700, emlékalapra 6700, oltár
alapra 1750, szabadrendelkezésre 19.993 K. 
Az első vallásos estély ádvent III. vasár
napján, a második jan. 18-án tartatott. 
Ádventben a lelkész olvasott fel Luther 
gyermek- és ifjúkoráról. A januári estély 
főbb pontjai a szokottakon kívül a követ- * 
kezők voltak: a helyi intelligenciából alakí
tott vegyeskar Gönye Dezső kántortanító 
vezetésével a „Harre meine Seele“ s a 
„Sonntagsglocken“ c. énekeket adta elő. 
Mercs Samu tanító a vasárnapi munka- 
szünetről olvasott fel. Mercs Samuné he
gedűn, Gönye D. harmoniumkiséretével régi 
magyar énekeket adott elő. Egy haldokló 
katona utolsó levele édesanyjához. Szavalta 
ifj. Gyalog István. Műdalok két hangra.

Énekelte Gyalog Béla és Dezső Gönye D. 
harmoniumkiséretével. Az imával és ének
kel befejezett estély után 50 taggal meg
alakult a gyülekezeti dalárda.

Márc. 15-én reggel 9 órakor a közs. 
elöljáróság és az egyháztanács vezetésével I 
a templomba gyülekezett a hivek apraja- 
nagyja, ahol a magyar szabadság ünnepe ] 
a következő programm keretében folyt le: j 
1. Közének. 2. Lelkész ünnepi beszéde 
Gál 5. 13. alapján. 3. Korái. Énekelte a ! 
férfikar Gönye D. karnagy vezetésével, j 
4 Petőfi: Nemzeti dal. Szavalta Wagner j 
Jakab. 5. Honfiak vigyázzatok. Két hangra I 
énekelték a nagyiskolások. 6. Mein Vater
land. Szavalta Beck János. 7. Csak magya- 1 
rok legyünk. Énekelték a kisiskolások, j
8. Izenet Erdélyből. Szavalta Rumi Imre. I
9. Ima a hazáért. Két hangra énekelték a 
nagyiskolások. 10. Wer ist ein Mann? j 
Szavalta Winterwerber Henrik. 11. Már 
minálunk ellenségünk. Szavalta Stein Hen
rik. 12. Kossuth imája. Énekelték a kis- ! 
iskolások. 13. A székelyekhez. Szavalta 
Schmidt Mihály. 14. Barfay Ede: Nemzeti j 
ima. Énekelte a férfikar Gönye D. karnagy ; 
vezetésével. 15. Szózat. Szavalta Schmidt 
Henrik. 16. Alkalmi oltári ima. 17. Himnusz i 
és Hiszekegy. Offertórium a tüdőbeteg 
szanatóriumok javára 15.650 K.

A jobaházai evang. egyházközség előbb 
megválasztott tanítóját március hó 30-án 
megtartott közgyűlésén iktatta be, az eskü i 
letétele után hivatali állásába Hérints La
jos esperes, a gyülekezet lelkésze. Ugyan- : 
e7.en közgyűlésen Szalay Dénes fő- és i 
Tompos János gondnokok megbízásukat 
megköszönve gondnoki állásukról való le
mondásukat kérelmezték. A közgyűlés le
mondásukat elfogadta azzal, hogy különö- ' 
sen a lefolyt esztendőben sok gonddal, ön- : 
zetlen fáradsággal végzett teendőikért j 
jegyzőkönyvileg fejezi ki hálás köszönetét. ! 
Egyszersmind uj gondnokokul Zsiray Sán
dor és Horváth Sándor egyháztagokat vá- ; 
lasztötta meg. Köszönetét fejezi ki Nagy i 
Dánesnek 89 kgr. buzaadományáért és Sza
lay Dénesnek, ki felajánlotta, hogy az isko- I 
Iának egyik ablakját saját költségén jókar- I 
ban helyezteti.

Majd az estéli órákban a hitélet ébren
tartása céljából a nőegylet rendezett vallá- , 
sós estély folyt le a következő műsorral: 1 
I. Közének. (Ha Krisztus maga oltalma... |  
K. É. 265.) 2. Hérints Lajos esperes elő- j 
adása a böjtről. 3. Várady: Judás. Sza- I 
valta Nagy Irén. 4. Miként ,csufol, kínoz a ] 
vak nép . . .  (K. É. 189.) Énekelte a gyű- 1 
lekezet leányai (Nagy Irén, Horváth Lidia, j 
Mikó Irén, Vilma, Kovácsics Irma és Jolán j 
és 3 iskolás leányka). 5. A tanító felolva- ! 
sása Péter apostolról. 6. Vojtkó: Jobb nék- 
tek így I Szavalta Horváth Lidia. 7. Jézus 
napjaid eljöttek. Két hangon énekelték az J 
előbbiek. 8. Ima s 9. Közének. Úgy a sza
valatok mint az énekek nyomán csodálat- * 
tál párosult meghatottság látszott minden 
arcon, mely az előadók buzgó munkálko- ; 
dásairól tesz tanúságot. Az estélyből kifo
lyólag tartott offertórium 41.167 K-át jöve
delmezett, melyből 20 ezer korona a Ha
rangszóra küldetett el.

Végül a felebaráti szeretetnek szép tanu- 
jelét adta a gyülekezet akkor, midőn Ko- 
váts József 100°/o-os hadirokkant, a világ
háború egyik legszánandóbb áldozatának 
március 19-én történt elhunyta alkalmával 
szegénysorsu szülei terhét megosztva, az 
elhunyt temetési költségeit 400 ezer korona 
gyűjtéssel fedezte. A nőegylet kegyelete 
jeléül koszorút helyezett a hős frissen- ;
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irJiantolt sirhalmára.
Szülők és érdeklődők jelenlétében szép 

csendben  az alábbi műsorral ünnepelte 
i.üneg az,iskola tanulói március 15-ét. Köz

inek. (É. K. 506. v.) 1848 emlékezete. Tár
oltatta a gyűl. tanítója. Nemzeti dal. Szavalta 
2SzaIay János. Repülnél lelkem, felrepülnél. 
íÉnekelte a tanuló ifjúság. Szavaltak: A 

iilhazáért, Dobrády Vilma; Kössetek koszo- 
nrut, Karsay Eszter; A rab, Tompos Jóska ; 
UHazám ifjúsága, Kovácsics Géza. Kitárom 
»reszkető karom, énekelte a tanuló ifjúság. 
Ilma. (Magyar Miatyánk.) Elmondta a tanító. 

HHymnusz.
Magyarszombathelyen április 6-án 

vallásos estély volt, melyen a lelkész a 
d belmissziót ismertette. Szavaltak : Molnár 
HKata, Szabó Gizella, Vida Juliska és Far- 
>f kas Pál. A leánygyermekkar egy egyházi és 
■ egy hazafias éneket adott elő. A vallásos 

estélyt közének s ima vezette és zárta be. 
P-A belmieszióra tartott offertórium 10 000 
4 koronát eredményezett.

Egyházasdengelegen a német hitlest- 
. vérek felsegélyezésére adakoztak pénzben 

és terményben 231.250 koronát. Erdőtarcsa 
t! leányegyház 78 600 koronát. Teczlakpusz- 
.J tai hívek gyűjtése 21.000 korona és magu- 
>í kát megnevezni nem akarók gyűjtése 10 
g ezer korona. Beküldve összesen 340.800 
il korona. Isten oltalma legyen a kegyes 
i adakozókon.

A Szombathelyi Protestáns Nőegy-
I let vallásos estélyen Kiss István kőszegi 
r vallástanár tartott szép előadást. Beszéde
it nek alapgondolata volt, hogy a vallásos 
 ̂ élet tengelye a hit s ennek gyökere a kö- 

c zösség.
A Lutheránia jótékonycélu hangver- 

■ senye. A budapesti Deák-téri Luther-Szö- 
ir- vétség kebelében működő Lutheránia ve- 
jj gyes női és gyermekkar a Zeneakadémia 
i nagytermében jótékonycélu klasszikus hang- 
r versenyt rendezett. A hangversenyen közre- 
i működtek Koller Alfréd hegedűművész, 
J Szentmihályi Tibor a m. kir. Operaház 

tagja és Zsigmondyné Kabos Ilonka zon- 
\ goraművésznő is, a hangverseny nuísorá- 
i uak túlnyomó részét pedig a Lutheránia- 
I kar által előadott klasszikus számok töl

tötték be. A nagyszámban megjelent kö- 
; zönség zajos tapsokkal adózott úgy a ven- 
i dégmüvészeknek, mint a Lutheránia által 
I pompásan és nagy sikerrel előadott ének

számoknak. A tapsokból bőségesen kijutott 
Mendöl Ernő székesfővárosi énektanárnak.

' K Ü L F Ö LDI HÍREK.
A pápa nem távozott a Vatikánból.

I Hatalmas érdeklődés előzte meg a római 
i Columbus lovagjai missziós házának fel- 
; avatását, mert hivatalosan jelentették, hogy 

a felszentelést maga a pápa fogja végezni, 
aki ez alkalomból elhagyja a Vatikánt. A 
pápa azonban letett erről a szándékáról és 

I helyette Gasparri bibornok szentelte fel 
az épületet.

A kereszténység terjedése Kínában.
A misszionáriusok az utolsó két évtized
ben hatalmas kulturmunkát végeztek Kíná
ban. A legmostohább anyagi viszonyok 
között is hatalmas lendületet vett a térítés 
munkája, melynek eredményeképen évről- 
évre növekedett az újonnan megalakult 
egyházközségek száma. Templomok, ká
polnák és iskolák emelkedtek, s a keresz
tény erkölccsel az igazi civilizáció és kul
túra gyökerei egyre mélyebben ereszked
nek a mennyei birodalom népeinek min
den rétegébe.

Tichon pátriárka Karlóczán telepe
dik le. Tichon pátriárka szerepe az orosz 
egyházban uj fordulóhoz ^érkezett. A bol
sevista uralom a cárizmussal a cári orosz 
egyházat is porba döntötte. A pétervári 
szent szinódust szétkergették s az egyhá
zat „demokratikus“ alapokra helyezték. 
Felépítették az ú. n. „élő egyházat“, mire 
a hagyományokhoz ragaszkodó püspökök 
Moszkvában összeg} ü tek és a Vi'nából el
menekült Tichon pátriárkát választották 
meg Oroszország egyházi fejévé. A bolse- 
viki kormány arra való hivatkozással, hogy 
a pátriarkátast már nagy Péter cár meg
szüntette, az uj pátriárkát nem ismerte el. 
Az orthodox egyház rendü'etlenül ragasz
kodott Tichonhoz és hívei különösen ab
ban fejtettek ki erős ellenállást, mikor a 
szovjet a nép nyomorára való hivatkozás
sal az istentiszteleti arany- és ezüsteszkö
zöket elkobozta. Ezért az ellenállásért Ti- 
chont több püspökkel egyetemben elfogták 
s hazaárulási pert indítottak ellenük, de 
kivégezni az egész világ, különösen pedig 
Anglia nagyon határozott tiltakozása miatt 
nem merték, Tichont Kaukázusba szállí
tották s ott bebörtönözték. Most arról ad 
hirt az „Izvesztija“ című orosz lap, hogy 
a szovjet fölmentette a vád alól Tichon 
pátriárkát, de két társával együtt kiutasí
totta Oroszországból és most Karlóczán 
telepedett le.

ÚJ DONS ÁGOK.
Rudolf trónörökös leánya elvált fér

jétől. Rudolf trónörökös leányának Win- 
dischgrätz herceggel kötött házasságát föl
bontották. A válcpör már régebb idő óta 
folyt. A hercegi par ellentéte egy Ízben za
jos jelenetben Í3 megnyilvánult. Windisch- 
gTütz herceg gyermekeit a rendőrség segít
ségével akarta magához venni, a schönaui 
asszonyok azonban körülállták a főhercegnő 
villáját s a rendőrség behatolását meg
akadályozták.

Újabb árpádkori leletek Szentes mel
lett. A város szomszédságában fekvő Nagy
hegyen egy földbirtokos szőllőjében regi 
edényekre bukkantak a tavaszi munkások. 
A lelet színhelyére kiszállott Csallány Gá
bor szentesi múzeumi igazgató és megálla
pította, hogy a talált tárgyak Árpádkora
beli ékszerek és rokonságot mutatnak az 
úgynevezett Merii-típusokkal, aminőket még 
Magyarországba jövetelük előtt használtak 
a nomád magyarok. A további kutatások 
során még találtak három bronz karpere
cét, egy fülönfüggőt, két kengyelvasat, né
hány szem gyöngyöt, találtak még zablát 
és* p kkelyeket és két edényt, melyekről 
Csallány igazgató megállapította, hogy kö
zel ezer esztendővel ezelőtt forogtak hasz
nálatban.

Huszonnégyujju gyermek. A termé
szet szeszélyes játékot űzött a kis Fábián 
Károllyal, aki a vassurányi urodalom Perec
majorjában 24 üjjal született, kezein és lá
bain 6—6 ujjal. Á csodagyermek a napok
ban meghalt.

Lángész és elsőszülöttség. A világ 74 
legkiválóbb művésze és Írója közül mind
össze 10 részesült az elsőszülöttség kíván
ságában. A családi rend alacsonyabb létra
fokán állók közül Mozart például szüleinek 
ötödik gyermeke volt, Schumann ugyancsak 
az ötödik, Schubert tizennégy gyermek közt 
a tizenharmadik, Napoleon a nyolcadik, 
Wagner a hetedik. Rembrandt hat fiú kö

zül az utolsó, Cooper tizenkettő közül az 
utolsóelőtti s Franklin szüleinek legutolsó, 
azaz tizenhetedik gyermeke volt.

Ahol egy esztendő alatt egy házas
ságot sem kötöttek. Az északi Devons- 
rcszben fekvő angol városka lakossága 1500 
lelket számlál. Hogy a szám gyarapodjék, 
arra nem igen van kilátás, mert egy esz
tendő óta egyetlen házasságot sem kötöt
tek ottan.

Németország is ezűstpénzt veret.
A birodalmi kormány elhatározta, hogy 
hosszú idő után ismét ezüstpénzt hoz for
galomba. még pedig egy-, két- és három- 
niárkás címleteket, 300 millió aranymárka 
értékben.

Ingyen adjuk Csók István „Tavasz“ 
ciinü festményének gyönyörű színes repro
dukcióját mindazoknak, akik január 1-től 
rendelik meg az Uj Időket, Herczeg Ferenc 
képes irodalmi hetilapját, melynek uj szá
mában folytatódik Surányi Miklós és A. M. 
Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Dobosi Pécsi Mária és Gombos 
Béla elbeszéléseit, Herczeg Ferenc és Sas 
Ede humoreszkjét, Pékár Gyula és Hevesi 
Sándor cikkeit, Kálmán Jenő tréfáját, Na- 
dányi Zoltán és Oláh Gábor verseit, szá
mos müvésíi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ara negyedévre 60.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
ntekujság. E'öfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be : 
Király Erzsébet Sárvár 5 ezer, Forintos I. 
Sárvár 5 ezer, Kiss Irén Szombathely 10 
ezer, Juta3sy Jakabné Szombathely 4 ezer, 
Papp Gusztáv Szombathely 10 ezer, Erdős 
Anna Mesterháza 2 ezer, Horváth Sándor 
Kemenessömjén 30 ezer, Szakái László 
Kmagasi 2 ezer, Bordács András Tapolca 
1 ezer, Sándor Endréné Keszthely 10 ezer, 
Novák István Herend 15 ezer, Győiffy K - 
né Bbbi 10 ezer, Lengyel Sándor Nagy- 
simonyi 10 ezer, Szekerei Teréz Nagydém 
10 ezer, Schaffer Károly Sopron 5 ezer 
Felde Imre Kölese 10 ezer, Fleischhacker 
Gusztávné Kaposvár 2 ezer, Zámbó Sámu- 
elné Győr 1 ezer, Coriáry István Rásó 5 
ezer, Némefh Sándor Mosonszentjanos 5 
ezer, Ráth Arnoldné Bpett 10 ezer, Kákay 
Mihály Pszentlőrinc 1 ezer, Tóth Andrásné 
Kiskőrös 5 ezer, Kálmán Béla Budapest 2 
ezer, Matern János Kisláng 15 ezer, Becker 
Ferencns Szentmiklós 2 ezer, Andrássy P.- 
r.é Diósgyőri vasgyár 2 ezer, Gyebrovszky 
Pál Békéscsaba 10 ezer, Ferenczi K. Rigács 
5 ezer, Uhri Imre Bpest 15 ezer, Kovács 
Ilona Bánszállás 5 ezer, Kiss Ferenc Sorki- 
polány 2 ezer, Ivánegerszegi nőegvlet 15 
ezer, Alsómesteri előfizetők 6 ezer, Vasár
napi iskolások Ajka 30 ezer. Rbogyoszlói 
előfizetők 8 ezer, Kovács Zsigmondné Tár
nokréti 16 ezer, Babos Györgyné 3 ezer, 
Takács Lajos 2 ezer, Buga Gyuláné 2 ezer, 
Bacháth István Órimogyorósd 10 ezer, Vá-

I
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sárosmiske 10 ezer, Németh Lajos áll. tan. 
Zalalövő hitoktatói tiszteletdíja 40 ezer, 
Ernszt János Győr 10 ezer, Tarcspusztáról: 
Varga Sárdorné 10 ezer, Cserné Baráth 
Róza 5 ezer, Hammer Jenő 5 ezer, Pálfi 
István Beled 10 ezer, Kovács Julia Cell- 
dömölk 5 ezer, Svendor József Pórszalók 
1 ezer, Széli Kálmán Meszlen 10 ezer, 
Takács Gáborné Mesz'en 5 ezer, Németh 
Józsefné Kaposvár 3 ezer, Koskó Árpád 
Vác 5 ezer, Bak Sándor S/eged 5 ezer, 
Lelkész! hivatal Orosháza 5 ezer, Karsay 
József Farád 5 ezer, Berecz Gábor Be ed 
5 ezer, Edvy Jenőné Edve 5 ezer, Erős 
Ilonka Vönöck 5 ezer, Baráth József Boba 
5 ezer, Zsuppányi Gyuláné Békás 2 ezer, 
Gyurátz Ferenc nyug. püspök Pápa 6 ezer, 
Dezső Jolán Pápa 5 ezer, Barath Károly 
Felszopor 5 ezer, Kovács Lajosné Ujma- 
lomsok 5 ezer, Trsztyánszkyné Czipott E. 
Bpest 5 ezer, Varga László Abauszántó 
5 ezer, László Emma Devecser 2 ezer, 
Petróczy Mihály Gyékényes 5 ezer K.

Felelő« szorken/.tő és klzdó: CZIPOTT GÉZA 
Bsenigotthárá, Vasrém e g y t .  

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Egy érettségizett intelligens 25 
éves nőtlen fiatalember állást vállalna 
gazdaságban, vállalatnál vagy irodá
ban. — Megkereséseket a pápai ev. 
lelkészi hivatal továbbít. í — 3

M áti« J^áiidox*
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 31

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S T VÁN
szíjgyártó mester B E L E P .

KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében
BUDAPEST IV., Kammermayer Károly-u. 3 kapható könyvujdonságok.

Alapár.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban........................................... K 2.—

„ „ Leánycsel. Falusi vígjáték 3 fe lv o n á s b a n ..................................... K 2.50
„ „ A biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . K 2.—
„ „ Legényfurfang Népszínmű 3 fe lv o n á sb a n ..................................... K 2.—
„ „ Rozika. Egy kis majori leány t ö r t é n e t e ..................................... K 1.80
, „ Ágota megbocsát. E lbeszélés........................................................... K 0 50
„ » Magasan repül a daru. R e g é n y .................................................... K 0.50
„ „ Tóth Lidi. Népszimű 1 f e lv o n á s b a n ............................................ K 2.—

Hazafias színpad. Négy egyfelvonásos irredenta színjáték . . . . K 4.—
Teljes ár.

Serly L ajos: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban 
Szigligeti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban 
Géczy István: Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban 

„ „ A gyimesí vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban .
Csepreghy Ferenc: Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban

„ „ A  piros bugyeliaris. Népszinmű 3 felvonásban

K 6.900.— 
K 6.900.— 
K 6 .9 0 0 - 
K 6.900.- 
K 6.900.— 
K 6 900.—

EGYHÁZIRODALMI ÚJDONSÁGOK. Alapár.
Farkas József: Az Ur siona vagy a keresztyén egyház 19 száz éves történelme K 3.—
Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról...................................... K 19.—
Pataky Arnold : A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában I. II. . K 2 20
Weber M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme............................. K 5.50
Ravasz László: Két beszéd. (Tisza István és a magyar tragédia. Műalkotás

és műélvezet.) ................................................................................................K 2.50
A heidelbergi káté magyarázata, (ötvenkét egyházi beszédben.) I. kötet

1—IV. ű r n a p j a ........................................................................................ K 1.20
II. kötet V—Vili. ű rn a p ja ......................................................................... K 1.20

A közölt árak alapárak, melyek 5500-za! szorozva adják a könyv napi árát. Szállítás 
csak utánvéttel történhetik. Árváltozások joga fenntartva. s—20

............................ im

-
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TORONYÓRÁKAT KÉSZÍT
Sándor Fe|renc utóda

K ö r m e n d .  9 -2
Alapítva: 1886. Telefon 9

Szolid kivitelű

VAS- ÉS RÉZ-BUTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
A rany János u tc a  18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett provi rumszörpöt  

tölt. A provirum

a l k o h o l m e n t e s
rumizü szörp, melyből 1 kávéskanál- I 
lal egy csésze teaba pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban

„PRO V ITA “ A lkoho lm en tes  Italok 
:— M ag y aro rszág i G y á rte le p e  — : 

S z e n tg o tth á rd o n . 12

Falusi lelkész keres főzni tudó minde
nes leányt vagy magányos asszonyt. Fize
tése 50 kg. búza napi ára. Cím a kiadó
ban. 2—3

PIAC.
100 takarékkorona =■= 118 papirkoronával.

Április 23. Zürich: Budapest 0.0077 5. 
Deviza: Dollár 78.850, Dinár 980, Osztrák 
K 0 0080-30, Szokol 2350.-, Lei 420-—, Frank 
4750, Márka — Hús- és zsirárak:.
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 30.000, zsír 40.000, — Gabonaárak: .  
Búza 315 000, rozs 285.000, árpa 220.000. 
zab 260 000, tengeri 235.000, feotpa 210.000.

ürsuBmtott WnlHieli S4U YütemflftnsS kteyTOyíwdéJáfcs« S*tsfgot&alrdoB.



XV. évfolyam. 1924. május 4. 19. szám.
Alapította

KAP 1  B É L A
1910-ban.

Laptulajdonol:

a D unántúli L otb er-S z ö v ets ío .
Az Országon Lnther-N/öret- 

ség hivatalai lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ azerkesztő- 
kladóhiratalának 

Bcintgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Kiőfizetőst elfogad 
minden evang. le lk én  

éa tanító.
M igje lan lk  m lodeo vasárn ap .

»

Sohasem  o lvastá tok-e az ír á s o k b a n : A m e ly  követ az ép ítők  
m egvete ttek , az le tt a szeg le tnek  fe je .

B serkentő-ki adóhivatal :

SZENTOOTTHÁRD.
Vasvármegye.

A „HABAHÖ8Z0“ 
előfizetési ára: a második 
negyedévre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
Lather-8aővetági tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára e g é n  évre 1 dollár. 
Bgyee szám ára 1000 kor.

A .Harangsió* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A sajtónapra.
Irta : Hamvas József.

Amerika felől uj találmány járja 
be a világot. Kitalálták a módját 
annak, hogy sok ezer kilométeres 
távolságban egy kis felfogó készü
lék segítségével meg lehet hallani 
nagy városok operaelőadásait, hang
versenyeit, parlamenti beszédeit és 
tudós professzorok tanításait. Aki
nek ilyen kis készüléke van, az 
rengeteg erdő mélyén, távol az 
emberi társaságtól is, tisztán, szé
pen meghall mindent.

A találmány egy nagy indító 
készülékből indul ki és amit ez az 
indító készülék kibocsát, azt fogják 
föl azok, akiknek ilyen kis felfogó 
készülékei vannak. És megszűnik 
a távolság, egy nagy közösségbe 
olvadnak az emberek.

A protestáns sajtónap is ilyen 
nagy indító készülék akar lenni. 
Evangéliomi közösségünk vezérlő 
gondolatait akarja szétküldeni. És 
felszólítja a protestánsokat, hogy 
szerezze be mindenki a maga szá
mára a felfogó készüléket.

Milyen ez a felfogó készülék, 
aminek minden protestáns háznál 
meg kell lenni?

Első és legfontosabb alkotó ré
sze : egyházunk szeretete. Nem a 
másénak lekicsinylése, hanem a 
magukénak mindenek fölött valő 
megbecsülése.

Második alkotó része: a cselekvő 
keresztyénség, mely nem elégszik 
meg csendes nyugalomban azzal, 
hogy keresztyén vagyok, hanem 
az evangéliomot olyan kincsnek 
ismeri, amelyért dolgozni és áldozni 
is érdemes. Ha jövedelmének egy 
bizonyos százalékát minden pro
testáns ember évente önként egy
házának áldozná, nem kellene fél

nünk a harctól, mert föl tudnánk 
szerelni hadseregünket.

A harmadik alkotó rész az a 
meggyőződés, hogy az evangéliomi 
eszmének védelme legszentebb ha
zafias kötelességünk is. Mert az 
evangéliom tette lelkileg naggyá, 
az evangéliom elnyomása tette 
rabbá és szegénnyé ezt az országot.

Evangélikus család, siess és sze
rezd be ezt a felvevő készüléket!

Akinek nincs sajtója, az némaságra 
van kárhoztatva, annak nincs többé 
szava.

A mi jövőnk.
Az evangélikus egyház, az Istentől való egy
ház. A mi egyhazunkra nagy szükség van. 
Ne féljetek, le í z  még diadalmas jövőnk.

Csüggedezők szomorúan mondo
gatják : nehéz a helyzetünk, nehéz 
a harcunk! Nagy számban ölel 
körül a más vallásuak tömege, ha
talmas hullámai megostromolják 
evangélikus népünk szétszórt szi
geteit. Erősek vagyonban is. Gaz
dagságuk előtt nincsen lehetetlen
ség. Minden akadályt legyőznek, 
az egyház erősítésére mindent meg
tehetnek. Mi pedig koldus szegény
ségünk terheit hordozzuk s minden
nap a holnap gondjával altatjuk 
pihenésbe lelkünket. Tudnánk, hogy 
mit tegyünk, ismernénk szükség
leteinket, de legszebb terveink sír
ját megássa a szegénység. A más 
vallásuak befolyásban is erősek. Egy
másba kapcsolódó kézzel behálóz
zák a társadalmat és az államéletet. 
Egy kéz erejét és melegét tovább 
adja és megsokszorozza száz és 
száz kéz segítése. Mi pedig szét
szórva, erőtlenségtől tépett lélekkel 
nézzük az erősek előnyomulását.

És mégis azt mondjuk: ne fél
jetek ! Hányszor zúgott el felettünk 
a világtörténelem Ítéletideje. Vér
padra, máglyára hurcolták őseinket, 
gályához bilincselték szelidlelkü 
papjainkat. Elvették templomainkat, 
bezárták iskoláinkat, poroszlókkal 
vigyázták evangélikus házainkat. 
Évszázadokon keresztül az állam 
törvényeibe is bevitték a vallásun
kat elfojtó igazságtalanságot s Isten 
előtt kedves dolognak mutatták 
üldöztetésünket. Mégis fennmaradt 
egyházunk. Fennmaradása nem 
emberek kezének munkája, nem is 
a történelem csodája, hanem az 
Isten kegyelmének jele. A világokat 
kormányzó Isten őrizte meg egy
házunkat, az tartotta meg, midőn 
minden összeesküdt ellene. Gamá- 
liel intése ismét igazságot fejez k i : 
* ha emberektől vagyon e dolog, sem
mivé lészen; ha pedig Istentől vagyon, 
ti fel nem bonthatjátok. “ (Ap. csel. 
5.38—39.) Ez a történelem Ítélete. 
Az evangélikus egyház az Istentől 
való egyház, emberek — bár le
gyenek sok százezren — fel nem 
bonthatják!

Ez a reménységünk még jobban 
megerősödik, ha egyházunk taní
tásaira gondolunk. Hogyne kellene 
diadalmasan előtörnünk, midőn min
den tanításunkban a szentírás 
örökkévaló igazságai szólnak hoz
zánk ! . . .  Hogyne kellene megépül
nie egyházunk hatalmas, dicső tem
plomának, midőn az egyetlen funda
mentumon, a Krisztuson építjük 
élő falait 1 ...

Hódítani kell evang. egyházunk
nak. Hiszen az evang. egyház mind
azt magában foglalja, amire az em
beriségnek a maga fejlődésében 
szüksége van. Megtanít arra, hogy 
hogyan kell az embernek élnie, 
hogyan kell dolgozni, örülni, szen
vedni, milyen viszonyban kell állnia

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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az Istennel, az emberekkel. Meg
tanít igazi hitre, igazi szeretetre. 
Megajándékozza az emberiséget a 
lelki szabadság minden áldásával, 
a tudomány, művészet új, neme
sebb gazdagságával. Ha mindezt 
jól meggondoljuk, ha az evangé
lium áldásos hatása alatt fejlődött 
népek történetét olvasgatjuk, akkor 
büszke önérzet tölti el lelkünket. 
Mert a történelem bizonyságaiból 
megtanuljuk, hogy a protestantiz
muson nevelkedett népek fejlődtek 
a legszebben, ezek szellemi és 
anyagi gazdagsága vált az emberi
ségnek leginkább javára. A büszke 
önérzet mellett az a boldogító re
ménység ébred szívünkben, hogy 
az emberiség ezután sem nélkülöz-, 
heti evangélikus egyházunkat. Fej
lődése, tökéletesedése eggyé forrott 
azokkal az igazságokkal, melyeket 
az evangélium alapján álló protes
táns egyház képvisel. A mi egy
házunkra még nagy szükség van! 
Ne féljetek, lesz .még diadalmas 
jövendőnk!

De ez csak akkor nem lesz ön
hitető beszéd, ha az egyház élő 
hitet képes ébreszteni híveiben s 
szerteszét tudja vinni egy új élet 
ígéretét a homályban járók milliói
nak. Istennek legyen hála, ezt is 
megtaláljuk.

De ne felejtsük el, hogy az egy
ház emberekből áll s fejlődése az 
egyháztagok buzgóságától függ. 
Evangélikus egyházunk jövendője 
rajtunk áll. Minden nem, de na
gyon sok saját magunktól függ.

Ha egyházunk buzgó, áldozatkész 
élő tagokat talál bennünk, akkor 
betöltheti Istentől kijelölt magasztos 
hivatását: boldogíthatja az embe
reket, előreviheti az emberiséget. 
De ha elernyed a lelkekben az ő- 
sök hitbuzgósága, ha csak protes- 
tálókra, a közgyűlési teremben jo
gaikat gyakorló adófizetőkre talá
lunk és nem evangélikusokra, azaz 
az evangéliumnak lélekben és élet
ben követőire, akkor az egyházhoz 
fűzött reménységünk minden virá
gát magunk tapossuk el.

Legyünk állhatatosak és erősek 
hitünkben. Ragaszkodjunk egyhá
zunk tanításához, melyben a Krisz
tus tanítása szól hozzánk. Olvassuk 
az örökkévaló Szentírást s általa 
erősítsük mindennap szívünket, lel
künket I Támogassuk egyházi intéz
ményeinket, vigyük a szeretet fil
léreit Gyámintézetünk, Külmisszió- 
Egyesületünk oltárára, olvassuk 
egyházi lapjainkat, a Luther-Társa- 
ság vallásos iratait. Kinn az élet
ben is álljunk szeretettel evangé
likus véreink mellé s írjuk az em
berek leikébe azt a bizonyosságot, 
hogy egyházunk senkiről sem fe
ledkezik meg, legkevésbbé az ő 
hitének cselédeiről.

Ez az út vezet az egyház jö
vendő nagyságához. És mindnyája
toknak, kik ezen az úton jártok, 
legyen büszkeségiek, hogy evan
gélikusok vagytok. Legyen lelketek 
meggyőződése erős, megingathat- 
lan. Legyetek a biblia népe, az élő 
vallásosság, nemes emberszeretet,

felvilágosodottság, lelkiszabadság 
hordozói. Legyen általatok evang. 
egyházunk a földnek sava, a világ
nak világossága. És legyen büszke- 
ségtek, hogy akik a Krisztus egy
házának diadalmas megerősítésén 
munkálkodnak, azok egyszersmind 
az Isten országának terjesztésén, 
az emberiség előrevitelén és a haza 
boldogításán munkálkodnak!

Táplálék nélkül hagyhatjuk e a lel
ket, a szellemet? Éppen súlyos idők
ben nem sorvad e el teljesen a lélek, 
ha hiányzik az evangélikus sajtónak 
hetenként megismétlődő köszöntése?

Sajtónap.
Május 4-én minden gyülekezetben 

sajtóvasárnap lesz. Csak egész rövi
den annyit kívánok hozzászólni, hogy 
a sajtónak a pénzbeli adományokon 
kívül olvasókra is van szüksége. Te
hát ne érjük be a pénzszerzéssel, a 
pénzadással; olvassunk is. A lap, a 
könyv, a naptár célja nem az, hogy 
megjelenjen, hanem hogy tanítson, 
neveljen, erősítsen. Kellenek, akik 
sajtótermékeket vásárolnak és azt el 
is olvassák. Elsősorban lelkészek, 
felügyelők, tanítók, kurátorok, prezs- 
biterek. Azután minden egyháztag. 
Van-e a háznál Biblia, énekes könyv, 
imádságos könyv, Luther-Naptár, 
Harangszó ? Ha nincs, akkor a sajtó
nap hatása alatt legyen.

A sajtó a lélek fegyvere.

Balogh János pap fia.
Elbeszélés.

Irta: Csite Károly.
— No, Balogh Jancsi, hát csak mind a 

két fiadat a nagy iskolába adtad ?
— Oda bizony, a te engedelmed nélkül.
— Urfikat akarsz te is nevelni ? ! . . .  

Nem elég sok haszontalan urat nevelnek 
maguk az urak a nyakunkra, még te is 
gyarapítani akarod őket.

— Papot akarok én, nem más urat.
— Mindjárt kettőt? Egy nem is elég?
— Amelyik majd alkalmasabb lesz, az 

lesz a pap.
— Hehehe! Jancsi, hátha egyik sem 

lesz alkalmatos. )
— Lesz, Pörgye Istók, lesz, ha téged 

az irigység meg is esz. Isten áldjon.
— Isten segítsen rá. Nem fogom iri

gyelni a pap fiadat, Balogh Jancsi. Áldjon 
meg az ég . . .

A kertek alatt bucsuzkodott így két dör- 
gösi atyafi. Balogh János befordult a sö
vény kertajtón a portájára, kaszával a vál
lán, Pörgye Istók pedig ballagott tovább 
a kertaljai gyalogösvényen.

Balogh Jánost türelmetlenül várta már

a felesége, a konyhaajtón kileselkedve.
— De, apjuk, az Isten szerelmére! Miért 

maradt el ilyen sokáig ? . . .  Nem tudja, 
hogy ma jönnek meg a gyermekek?

— De tudom. Nem felejtettem el, légy 
nyugodt.

— De hisz már be kellett volna a lo
vakat a kocsiba fogni s értük menni a 
galambaimért a városi állomásra.

— Van még rá elég idő. Délután két 
órakor jön a vonat. Kétszer is odaérhet 
addig a szógagyerek.

— Hát kend ?
— Én a szőllöhegyi pincébe megyek el 

addig, hogy legyen mit a gyermeknek a 
pecsenyére és a turósrétesre szopogatni.

— Jaj, pedig mégis úgy illenék, hogy 
kend menne el értük.

— Hazatalálnak azért, csak ne busulj. . .
— Elmegyek én elébük, édes anyám!

— ugrott be a konyhaajtón a fürge kis 
Juliska.

— Med én isz elmenek, édes anyám!
— kapaszkodott erre a három éves Birike 
az édesanyja szoknyájába.

— Jó, menjetek . . .  De mégis úgy fé
lek, hogy valami baj ér benneteket. . .

— Te Miska I — fordult aztán a kocsi
szekeret igazgató szolgalegényhez. — Vi
gyázva hajts, hogy baj ne legyen, de azért

mégis úgy siess, hogy az állomásra érje
tek, mire megjön a vonat. . .

A két kis leány felkapaszkodott mind
járt a kocsiszekér hátsó ülésébe. Onnét 
mosolyogtak le. A gazda pedig bőrtarisz
nyájával az oldalán, pintesekkel és faku- 
lacscsal felszerelve a szőllöhegyi pincébe 
indult. - j

Nem messze esik a falutól a szőllőhegy; 
tán egy ötödnyi távolságban sem, mint a 
város, mégis megkésve érkezett haza Ba
logh János. A két diák legényke, már a 
megterített asztalnál ült, mikor a különben 
morc ember borvirágos jókedvvel átlépte 
a szobája küszöbét.

— Hej, gyerekek . . .  kis papjaim 1 úgy 
látom, tudtok már anyátoknak prédikációt 
tartani... Vagy ő tart nektek prédikációt?... 
Hát az Isten hozott haza benneteket. . .  
De nini! Ki fia vagy te öcsém — Jancsi?!... 
Akkorát nyúlottál, hogy leehetnéd fejemről 
a kását. . .  Hát te, Árpádkám, nőttél-e 
nagyot ?

— Tiszta egyes a bizonyítványom, tes
sék, édesapám! — állt fel Árpád gyermek 
egy kis habozással. Egy évvel idősebb volt 
Jancsinál, mégis csak a hónaljáig ért annak.

— Hát te így nőttél, fiam, Jancsi meg 
amúgy . . .  Mint látom, Jancsikám, neked 
még csak nem is állítottak ki bizonyítványt.
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Az Isten.
— Felolvasta a szerző a veszprémi ág. hitv. 

evang. egyház vallásos estélyén. —

Sokan keresték már, de nem találták. . .

S  a véges s mégis gőgös emberész,
Mit nem talál, nyomban tagadni kész 
Akár, míg életére a halál vág.
Csak abban hisz, mit ujja megtapinthat, 
Fülében hang, szemében mint fény s szin hat, 
Orra szagol, csiklandozza a nyelvét,
— S bár krétája oly sokszor sokat elvét — 
Amit hiú tudásával kiszámít.
Mindabban hisz. De bökkenő az ám itt, 
Hogy bölcs elméje fel nem ér az égig, 
Érzékei a peremét sem érik.
Hisz mindaz is csak por, hamu, anyag, 
Mit visszakér az édes földanya . . .
S  mert lelkében az úgy öröklött métely, 
Tudása csődjét követi a kétely:
Nincsen Isten! — kiált —, csupán természet, 
Mi van, önmaga szülte az egészet.

Szegény kis öntelt féreg-ember,
Ki tudni bátor, de hinni nem mer;
Pedig, hogy éljen szivében a hit,
Arra éppen a természet tanít:
A fii növése, a fa s virág színe 
És illata. Gyümölcs édes ize,
A hegy, völgy, 'lég, a csergedö patak,
A röpke pillangók, úszó halak,
Az ég alatt éneklő kis madár 
S a mindnek éltet adó napsugár;
A mennydörgés, a bolygók milliója.
Mely mindegyik útját pontosan rója.
S minderre porból gyémánt korona, 
Hatalmas úr ma s mindenkoron a 
Büszkén jogarló ember, tenmagad! . . .
. . .  De ez tovább is egyre csak tagad 
És szól — miközben dölyfös fejét rázza —:
— Mindezt egy örök törvény magyarázza... 
De hol van az, ki ezt így rendeli ?
És nem hisz, mert a választ nem leli

— Azért kaptam . . .  kaptam bizonyít
ványt. De megtarthatták volna inkább ma
guknak a tanár urak . . .  Tudja, édes apám ? 
Igazságtalanok voltak . . .  S nem is tudom, 
hová tettem el azt a bizonyítványt? — ta
pogatózott Jancsi elpirulva.

— Hagyd, fiam: úgy is csak olyas bú- 
csubizonyitvány az, amit kaptál. Kitanultad 
te már a papságot. Itthon maradsz a gazda
ságban. Ide való vagy te . . .  Hanem hát 
az is igaz, hogy igen furcsán osztoztatok 
ti meg . . .

Később, mikor egyedül volt Balogh Já
nos az asszonnyal a szobában, szigorúan 
utasította:

— Megmondom, hogy annak a gyerek
nek ezután külön főzzél, jobbat, mint ne
künk.

— Melyiknek, apjuk?
— Még azt kérded, hogy melyiknek ? 

Csak nem gondolod, hogy Jancsinak, aki 
úgyis annyira női, mint a bolondkender! . , .

— Úgy ? a szegény Árpádkámnak!
— Persze, hogy annak, mert máskülön

ben, ha ilyen kis termetű marad, ö sem 
lehet pap

— De hisz annál nagyobb az esze, a tu
dománya : papnál pedig az a fő.

— Persze, hogy az volna a fő, de míg 
oktondi emberek, legfőkép ostoba fehér
népek lesznek a vifágon, addig a pap vá
lasztásnál elsősorban az dönt, hogy milyen 
szép, derék ember — termetre nézve — 
az illető. Te is csak olyan megrögzött vol

Pedig a válasz olyan egyszerű:
Ha nem találod teremtő Atyád,
S bűnös kétségre nyílna már a szád, 
Vizsgáld meg jól kételkedő szived 
S kérdésed maga lesz a felelet,
Mitől sötétje bizton felderül. . .
. . .  A nagy titok, mit elméd hőn kutat, 
Tudd meg, az a te mennyei urad.
S a vágy, amely üz azt megfejteni,
Lásd ember, ez is benned — isteni.
Ö, nem puszta kíváncsiság csupán 
Ez, az örök ismeretlen után!
Hiszen az állat is mind érez, észlel,
Örül, hogy él, de nem kérdi eszével 
Honnan a lét? De a barlang ős lakója 
Már azt fürkészte, ki az alkotója.
S mert nem találta — mint te sem — legott, 
Hát eszményére képet faragott.
S  ki a csillagokat nem ismered,.
Létük tagadni vajh mért nem mered ?
És Istened mégis tagadja elméd ? . . .
— Dac ez csupán, mert ismerni szeretnéd!

Hallgass ide! Ez a nagy világ rejtély,
Ezer pecséttel zárolt drága szentély.
Lakatja egy: a hit s — mi beereszt —
A kulcs hozzá a megváltó Kereszt!
Nem fennhéjázva, csak kalaplevéve,
Térdet hajtva, kezed imára téve 
Léphetsz be, rajt. És hogyha ezt teszed, 
Meglátod Öt, akit nem ért eszed.
Mert — s ezt jegyezd meg mind halálodig — 
Az Isten a szivedben lakozik.

Ifj. Matkovich László.

„Polgárjogot Besztercebányán 1577 óta 
csak az nyerhetett, aki megesküdött arra, 
hogy az Istentiszteletek tartása alatt evéstől, 
ivástól, játéktól és mulatságtól óvakodik s 
esténként a kiszabott korai időn túl házá
ban időzést, lármát, tobzódást, játékot nem 
tűr meg."

Akié a sajtó, azé a nyilvánosság.

tál. Emlékezz csak vissza az elmúlt pap
választásra . . .

Anna asszonyt felesleges volt figyelmez
tetni, anélkül is traktálta minden jóval a 
kedves Árpád fiát. Igaz, hogy az lett a do
logból, hogy a külön készített jobb ele
mózsiák nagyobb része is a jóétvágyu, 
délceg Jancsi legénynek jutott. Árpád még 
az ebéd ideje alatt is a könyveket bújta. 
Lelkileg óriásit fejlődött, de testben csene- 
vész gyermek maradt. Talán félújnyit sem 
nőtt őszre, mikor ismét elbúcsúzott egyedül 
a szülői háztól.

— Hehehe, Balogh Jankó 1 Az egyik fiad 
hamar kitanulta a papságot. Azt beszélik 
a népek, hogy úgy megbukott a szeren
csétlen, mint a hízott réce az öreg kavics
ban, — gúnyolódott ismét Pörgye Istók a 
csaritai dűlőn, hol egymás mellett szánto- 
gattak Balogh Jánossal.

— Kinek miköze hozzá! Azért mégis 
lesz pap fiam, ha meg is pukkadsz az 
irigységtől.

— Nono! majd elválik a kolbász a má
jától. Az a kis túrószsák legény nem fog 
a szószékből kiáltani . . .

De lám, ilyen az élet: Pörgye Istóknak 
adott végül a sors igazat. A kis Árpád le
gényből sem lett pap. Az a legkülönösebb 
a dologban, hogy Balogh János, az édes 
apa maga beszélte le róla.

— Hagyd, fiam, ha már így rendelte 
az Isten. Balogh János fiát ne pocskondi
ázza senki haszontalan népe . . .  Légy in

Kant és a keresztyénség.
Kant Immanuel születésének 200 

éves évfordulója (április 22), amelyet 
a bölcsészettel foglalkozók mostaná
ban világszerte megünnepelnek, azo
kat is foglalkoztatja, akiket az em
beriség szellemi fejlődésében a val
lási felfogás kialakulása is érdekel. 
Persze nem abban az értelemben, 
minlha a vallás, talán a bölcsészei
nek egy neme volna és Kant a val
lásbölcselet vagy valláselmélet terén 
valami minden időkre maradandó 
értéküt alkotott volna. Sőt ma már 
általánosan elfogadottnak tekinthető, 
hogy Kant kísérlete, amellyel a val
lást „A gyakorlati ész kritikája“ c. 
művének 3-ik főrészében az értelem 
korlátái közé akarta szorítani, med
dőnek bizonyult. Mindazonáltal Kant 
még ma is eleven erőt képvisel a 
vallásosság terén.

így elsősorban minden időkre alap
vető eredménye a Kant-féle bölcse
letnek, hogy az igazi vallásosságnak 
az erkölcsiséggel való elválaszthatat
lan kapcsolatát állapítja meg. Amikor 
Kant ismételten hangoztatja, hogy a 
vallás >nem bizonyos tanoknak, mint 
isteni kinyilatkoztatásoknak az ösz- 
szessége, hanem összes erkölcsi kö
telességeinknek, mint isteni paran
csoknak a foglalata«, oly elvet állít 
fel, amelynek jelentősége talán soha
sem volt nagyobb mint napjainkban,

kább ügyvéd, akkor még félnek is tőled. . .
Attól fogva Balogh János még zordo- 

nabb ember lett. Kerülte Pörgye Istókkal 
a találkozást. A családi dolgokban azon- 
közben más változás is történt. A kis Ju
liskának is. Árpádhoz hasonló, csodás jó 
feje volt Ó is mindig a könyveket bújta. 
És addig-addig esdekelt, míg végre Balogh 
János őt is felsőbb iskolába adta. Tanítónő 
lett a kis Juliskából s mily mesésszép su
gár leányzó.

Hamarosan álláshoz is jutott Juliska egy 
nagyobb községben s még rövidebb idő 
múlva egy igen kedves, boldog szív diktálta 
levél jött tőle, melyben arról értesítette a 
szülőit, hogy az ottani ifjú lelkész meg
kérte a kezét. Jó ember, okos ember, igen 
szerette őt s ő is úgy érzi, hogy a tiszte- 
letes urat rendelte számára az Isten . .  .

Balogh János kemény szíve nagyot dob
bant a levél elolvasásakor. Most nemhogy 
kerülte volna Pörgye lstókot, inkább ke
reste a vele való találkozást.

— Hej, Jankó, Balogh Jankó! rég akar
tam már tőled megkérdezni: hová tetted 
a pap fiadat ? . . .  Úgy mondják, hogy a 
vitéz kis Árpádból fiskális lett . . .

— Igen, fiskális lett az egyik fiam, Pör
gye Istók, — szólt Balogh János kemény 
önérzettel. — Óit is az okos embernek 
van kelete és akkor igazi, ha böcsületes. . .  
Hanem azért tudd meg, öcsém, Istók, hogy 
lesz pap fiam is : a tanítónő lányom ura. . .  
érted, Pörgye Is tó k ? !...
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amikor miszticizmus, észtéticizmus, 
okkoltizmus homályosítja el ismét az 
elméket.

Kant bölcseletének másik vallási 
jelentőségű eredménye, hogy az em
ber érzéki és természetfeletti mivol
tát egymástól élesen megkülömböz- 
tette. És amikor ebből azt a gyakor
lati (erkölcsi) tanúságot vonja le, hogy 
»sohasem szabad valamely embert 
pusztán eszköznek tekinteni, hanem 
mindig olyan lénynek, akinek önma
gában is meg van a célja«, akkor 
ebben a szociális gondolkodás és 
szociális cselekvés alapelvére mutat 
rá. E gondolatból csírázott ki a múlt 
századok erkölcsi haladásának egész 
sereg eredménye : a polgárság egyen- 
jogusítása, a jobbágyság felszabadí
tása, a rabszolgaság eltörlése, a nő
mozgalom, a gyermekvédelem, és e 
gondolatnak kell vezérelni a jelen 
idők szociális mozgalmait is, ha üd
vös eredményeket akar elérni. És ha 
az évforduló körüli vasárnapokon 
bizonyára Németország számos lel
késze választotta ezt a gondolatot 
elmélkedéseinek alapjául, kétségtelen, 
hogy igaz keresztyén prédikációval 
szolgáltak evvel hallgatóiknak.

Kant azonban az igazi vallásos
ságnak még egy alapelvét ismerte 
fel: az istenfélő alázatosságot Kant 
számára nem csak >a feje felett lévő 
csillagos ég és a bensőjében rejtőző 
erkölcsi törvény« volt — emlékezetes 
szavai szerint — a legmélyebb bá
mulat és alázatosság mindig megújuló 
forrása, hanem avval is mindig tisz
tában volt, hogy az emberi élet döntő 
kérdései semmiféle tudományos ok
fejtéssel meg nem oldhatók. Kritikai 
bölcseletének főeredménye épen azok
nak az áthághatatlan korlátoknak a 
megállapítása, amelyek az emberi 
ismeret elé tornyosulnak és evvel 
arról a szellemről tesz tanúságot 
amellyel a Teremtő világához köze
lednünk kell, ha nemcsak mindensé 
gének, hanem a lelkének is részeseivé 
akarunk lenni.

Amint látjuk e napjainkig felül 
nem múlt nagy gondolkodó, egyéni
ségét tekintve, bensőségesen vallásos 
ember volt, amiről a következő ki
jelentése is tanúskodik: >Az összes 
könyvek melyeket olvastam, nem 
nyújtották nekem azt a vigaszt, ame
lyet a biblia következő szavaiban 
találtam fel: S  ha a halál árnyéká
nak a völgyében járok is, nem félek 
a gonosztól, mert Te velem vagy", 
(23. Zolt.)

Viator.

Legyetek tökéletesek.
Érdekes emberek az amerikaiak. 

Mindenben a legnagyobbat, a legtöb
bet, a legjobbat akarják. Valameny- 
nyien örülnek, ha Amerikában van 
a legnagyobb vízesés, legmagasabb 
ház, a leggyorsabb vonat, a leghíre
sebb ökölvívó, a legtöbb autó, a leg
zamatosabb gyümölcs. Elsők akar
nak lenni mindenütt. Ez az életerő, 
életakarat és életöröm. Ne érjük be 
azzal, hogy van valamink, ez is, meg 
amaz is. Van templomunk, gyüleke
zetünk, Harangszónk, Gyámintézetünk, 
Luther-Naptárunk stb. Nem elég, hogy 
van. Iparkodjunk, hogy amink van, 
az elsőrendű dolog legyen. Azt aka
rom, hogy gyülekezetem, egyházam, 
újságom, egyesületem elsőrendű le
gyen. Ha másodrendű dolgokkal be
érem, magam is csak másodrendű 
ember maradok. Azt szeretném, ha 
olyan emberek között élnék, akik a 
meglevőt nem lecsepülik és elsilányít- 
ják, hanem fejlesztik s a fejlődésnek 
örülnek.

A sajtót fenntartani az egyház 
számára annyit jelent, mint önmagát 
fenntartani, annyit jelent, mint tért 
hódítani és kiterjeszkedni.

A sajtó múltjából.
Luther röpiratai, Melanchton levelei mint az 
újságírás előfutárai; Ráth Mátyás ev. leik.,

az első magyar újságíró és szerkesztő.
A sajtónappal kapcsolatban, meg 

kell emlékeznünk azokról a rendkí
vüli szolgálatokról, melyeket a sajtó 
keletkezése, kialakulása, fejlődése kö
rül a reformáció, közelebbről a ma
gyar sajtót illetőleg, magyar evangé
likus anyaszentegyházunk végzett.

A sajtó legrégibb és legkezdetle
gesebb megjelenési formája Julius 
Caesar korába nyúlik vissza. A ró
maiak Acta diurna-\a a szenátusi tár
gyalások és népgyülések rövid jegy 
zókönyveinek rendszeres nyilvános
ságra hozásából állott s a mai hivata
los lap helyét pótolta. Ilyen hivatalos 
közlések Krisztus után 7— 800 évvel 
valószínűleg Elö-Ázsia és Egyptom 
magas kultúrájú országaiban is le
hettek. Egy müncheni történetíró, 
Felix Stieve előadása szerint a kö
zépkorban a komédiások és a szín
játszók tulajdonképen vándorujság 
írók voltak. A 16. század közepéig 
népdalok adják a sajtótermékek zö
mét. A könyvnyomtatás feltalálásával 
(1450) az újságírás kiinduló pontjá

nak a röpiratokat kell tekintenünk. 
Tudjuk, hogy Luther 95 tétele ki
nyomatva, röpirat alakjában terjedt el 
egész Németországban.

A röpiratoknál még erősebben ha
tott már most az újság kialakulására, 
fejlődésére: az ú. n. levél. A refor
máció korában különösen Melanchton 
Fülöp folytatott széleskörű, zsurna
lisztikái jellegű levelezést. A legtöbb 
nyomdai termék Wittenbergben látott 
napvilágot s ezeket a sajtóterméke
ket kell az újságok előfutárainak te
kintenünk.

A legelső újság Olaszországban 
jelent meg. A velencei köztársaság 
II. Szolimán ellen hadat viselvén 
1536*ban, Velencében a római ese
mények után sóvárgó nép kíváncsi
ságát írott s a tanácsházban kiosz
tott ujságlevelekkel igyekezett kielé
gíteni. Az első nyomtatott újság 1612- 
ben jelent meg Németországban 
»Aviso Relation, oder Zeitung, was 
sicht begeben« cím alatt. 1615-ben lá
tott napvilágot a Frankfurter Journál, 
mely már rendesen megjelent és a 
mai napig fennáll.

Magyarországon az első rendes 
hírlap, újság latin nyelven »Mercu- 
rius Veridicus ex Hungária« címen 
1705-ben jelent meg s Eszterházy 
Antal tábornagy szerkesztette s adta 
ki Bél Mátyás szerkesztésében és 
kiadásában szintén latinul indult meg 
a második rendes hazai hirlap (1721) 
»Nova Posoniensia« címmel. Éz azon
ban már a következő évben, mint 
hogy a jezsuiták kezébe került, meg
szűnt.

Az első magyar nyelvit újság 1780 
január 1-én Magyar Hírmondó címen 
Pozsonyban jelent meg. Ráth Mátyás, 
a későbbi győri ev. lelkész volt a lap 
megalapítója és első szerkesztője. 
Hetenként kétszer, kis 8 adrét alak
ban látott napvilágot. Évi előfizetési 
ára helyben 3 frt, vidéken 4 írt volt. 
Előfizetőinek száma 1780 ban 318, 
1784-ben 200 volt. Az első 3 évfo
lyamból 3 példány Madridba, 5 Fran
ciaországba s több a hollandi egye
temekre járt. Rálh 1782 ik óv végén 
győri ev. lelkésznek választatván, a 
szerkesztést barcafalvi Szabó Dávid
nak adta át.

Ráth Mátyásnak, az ev. lelkésznek 
érdeme — Írja róla Sz. I. — hogy a 
magyar irodalom újraéledésének, a 
nemzeti érzület újabb nyilvánulásának 
kezdetén felrázta a magyart letargikus 
álmából és mintegy fülébe dörgé : 
ébredj különben meghalsz!

Akinek füle vagyon a hallásra, 
hallja 1
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KORKfiPEK.
Karcolatok a hitről

»Még 1910 ben fit s most legfel- 
c óbb jóváhagyással Rómában máso- 
luik kiadásban megjelent munkában 
»,epicior jezsuita így ír rólunk! »Ha 
xiz eretnekek (t. i. a protestánsok) 

gészen nyíltan eretnekekké lesznek, 
nretnekségüket nyíltan vallják, sőt 
üoásokat is az 6 tévelygéseik számára 
i  ikarnak megnyerni példájuk és rom- 
oioló érveik által akkor megérdemlik, 
siemcsak, hogy kiközösíttessenek egy
házi átok által a bivek közül, ha
siéin, hogy halálos Ítélet által kiirta- 
1 assanak az élők sorából». Rómában 
?iyilvános körmenet alkalmával a 
protestáns bibliákat elégették. Most 
imár az eretnek égetés lenne soron 
(Ilyen módon »ilyen keresztyén egy
séget megteremteni, úgy gondoljuk, 
xissé nehéz volna, mert hiszen 200 
millió protestánst egy keresztyén 

pogrom utján az élók sorából kitépni 
xissé lehetetlennek látszik 1«

A sajtó erősíti az evangélikus egy- 
imáz ügyét, gátakat emel a tévhit és 
a  hitetlenség ellen.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Szolgálat.

Május 5. Márk 10 .35— 45. Az önzés és 
uhiuság bűnével eltelt szivünknek egyik leg- 
ölöbb vágya mások fölé kerülni, mások fe
jlett uralkodni. Ezért tudjuk olyan nehezen 
irmegtanulni Jézustól a másoknak való szol
gálatot. Pedig amíg ezt meg nem tanuljuk, 
taddig nem különbözünk a pogányoktól; 
■amíg ezt nem gyakoroljuk, addig nein tu- 
cdunk javítani a világ mostani szomorú 

írhelyzetén. Ebben a rideg, önző világban, 
ahol egymást marják-faiják az emberek, 
önzetlenül szolgálni tudó emberekre van 

^legnagyobb szükség.
Máju3 6. János 8 . 3 1 — 36. Sokan azért 

' idegenkednek attól, hogy a szolgálat útjára 
lépjenek, mert félnek, hogy ezáltal szabad

ságukban lesznek korlátozva Nem látják 
rrmeg vakságukban, hogy Jézus nélkül van- 
>rnak csak igazán szolgaságban, sót rab
szolgaságban, mely minden szabadságuktól 
inmegfosztja őket; míg ellenben Jézus a Néki 
swaló szolgálás utján lehetővé teszi számukra 
szabadságuk igazi, eszményi megvalósítá
s á t .  „A bűn szolgája gyáva rab, a Krisz
ti tusé szabad."

Május 7. János 15 . 14— is Sokan em
beri méltóságukkal sem tartják összeegyez- 

. telhetőnek, hogy bárkinek is szolgáljanak. 
ir; Pedig a szolgálatot senki ki nem kerülheti. 
IA Aki nem akar Jézusnak szolgálni, szolgálni 

fog akaratán kívül is a bűnnek. Csakhogy 
ta  kétféle szolgálat között az a nagy kü- 

ö lönbség, hogy mig a bűn szolgálata lealázza, 
addig Krisztus szolgálata nagy méltóságra 

is emeli az embert. Vagy nem nagy méltó
ság-e Jézus barátjává lenni ?1

Május 8. Galata 1.10. Sokan csupán 
azért szolgálnak, hogy ezzel embertársaik 
tetszését, elismerését és dicséretét a ma
guk számára megnyerjék. Vigyázzunk, ne
hogy minket is ily emberi, hi'u indulatok 
indítsanak a szolgálatban, mert ilyen indu
lattal sem másoknak, sem magunknak igaz 
lelki javát nem munkálhutjuk. Arra kell 
törekednünk, hogy Jézusnak tessünk s hogy 
Ö érezhesse a maga szolgáit mibennünk.

Május 9. I. Korinth. 13.3. Máté 10.43. 
A szolgálatokban nagy különbség van. Nagy 
szolgálatok is lehetnek értéktelenek Jézus 
szemében, viszont kis szolgálatok meg na
gyon értékesek. Nem az a fontos, hogy 
milyen méretű az egyes szolgálat, hanem 
hogy milyen lelkülettel végeztetik az. A 
legkisebb szolgálat, minő egy pohár viz 
nyújtása a szomjazónak, nagy horderejű 
lehet, ha azt igazán az Ur és a lelkek iránti 
szerétéiből tesszük.

Május 10. Lukács 10.33—42. Annak, hogy 
valóban Jézus tetszése szerint tudjunk szol
gálni, s e szolgálatban hűséget és kitartást 
tanúsítani, előfeltétele az, hogy Jézus ha
tása, befolyása alá kerüljünk s állandóan 
ott is maradjunk. Mielőtt azért Mária pél
dája szerint szolgálni kezdenénk, tegyük 
azt, amit Mária tett. Üljünk le Jézus lábai
hoz, hogy Tőle a szolgálatnak helyes mód
ját megtanuljuk s e szolgálatra Tőle erőt 
nyerünk.

Május 11. Máté 11.20—30. János 12.24-26. 
A hűséges szolgálatnak megvan a jutalma. 
Olyan bőséges és drága jutalom, amilyent: 
„Szem nem látott, fül nem hallott és em
bernek szive meg se gondolt.“ Már itt e 
földön: lelki öröm és békesség, lelki gaz
dagodás és növekedés, úgy saját magunk, 
mint mások életében; a halál után pedig: 
Krisztus dicsőségében való részesedés. 
Szolgálj hát az Urnák örvendezéssel 1

A sajtó olvasóival áll vagy bukik. 
Minél több olvasó, annál több befolyás.

Tem plom - és h arangszen te lés 
Egyházasdengelegen.

Mikor Dávid király halálos veszedelem
ben tudta legkedvesebb gyermekét, fájdal
mában sokat sírt, sokat imádkozott és nem 
birt megvigasztalódni. Amikor meghalt a 
gyermek belenyugodott az Isten akaratába 
mondván: Én megyek ő hozzá de ő nem 
iő ide vissza énhozzám! (II. Sam. 12.23.) 
A világháború idején a mi akáclombos fa
lunkban is a szerető szívek sokat sírtak, 
sokat bánkódtak szeretteik sorsán . . .  csak 
rossz hírek érkeztek mindenfelől, északról, 
délről, napkeletről. Azonban megnyugod
tunk az Isten akaratában.

Fiaink után odaadtuk a Hazának, — a 
bécsi világkiállításon aranyéremmel jutal
mazott gyönyörű harangjainkat is. Szem 
nem maradt szárazon, midőn 1917 január 
19-én mégegyszer és utoljára megszólaltak 
összes harangjaink . . .  volt is mit sirat
nunk, volt is mit siratniok.

A fájdalom azonban nem tett minket 
csüggedőkké. Az egyházközség érdemes 
presbyteriuma addig nem nyugodott, míg- 
csak a harangok beszerzésében siker nem 
koronázta fáradozását.- Érdemes, hitbuzgó 
gondnokunk, Madoniczki Márton előljárt 
a jó példával, majdnem kétszer annyi bú

zát adva, mint amennyit vártunk tőle. Hű 
segítőtársa volt neki az egyházfi Mlinár- 
csek Mihály. Akadtak jószívű adakozók kik 
hitbuzgó szivük sugallatára hallgatva, ado
mányaikkal egyházunk segítségére, támoga
tására siettek/ Hálánknak és köszönetünk- 
nek e helyütt is kifejezést adunk a Nagy- 
kökényesen lakó Dessewffy családdal szem
ben, ki egyházunknak 10 q búzát juttatott, 
továbbá köszönetét mondunk egyházköz
ségünk felügyelőjének, báró Radvánszky 
Albert egyet, felügyelőnek ki 1 mm.-t és 
Prónay Gézának, ki 3 mm. búzát juttatott 
egyházunknak.

Közeledvén a harangszentelés ideje, 
egyházközségünk buzgó kőmivesei készek 
voltak templomunknál 1—2 napot ingyen 
dolgozni, a napszámosok is ingyen jöttek, 
fuvarért sem kelietett fizetni, röviden ez a 
templomrenoválásunk története.

Egyházközségünk ifjúsága is megtette 
kötelességét. Farsang utolsó vasárnapjára 
betanulta Tóth Ede színdarabját a „Tolon- 
cot* s oly fényes eredménnyel adta elő, 
hogy egyházunknak 2,200000 kor.-t tudott 
juttatni harangalapunk javára.

így mindenek rendbenlévén, f. évi ápr. 
hó 5-én érkezett hozzánk egyházkerületünk 
jézusi lelkületű főpásztora, K i s s  I s t v á n  
püspök. Az epezi állomáson a járás fő- 
szolgabirája és a községi biró fogadta. 
Palotáson az evang. hívek üdvözlésébe a 
róm. kath. harangok zúgása vegyült bele. 
A község határán díszbandérium várta, a 
parochián a presbitérium élén a lelkész 
köszöntötte.

Másnap volt a templom- és harang
szentelés. Heréd, Erdőtarcsa filiális hívek 
gondnokaik, Vanyorc. Bér, Szirák hívei 
lelkészeik vezetése mellett jelentek meg. 
A környék katholikus falvainak lakossága 
is rendkívül szép számban volt képviselve.

A több ezerre menő tömeg először a 
templom előtt énekelte el a „Mind ez ki 
reményét. . ."  Az otthonmaradt beteg hívek 
kinyitották szobájuk ablakát s a messze 
elhangzó énekben az ő áhítatuk, az ő re
ménységük is szállt az egek Urához ! Krá- 
lik Érvin vanyori lelkész gyönyörű oltári 
szolgálata után a püspök a két harang fel
irata alapján Ezsajás 1.2. és Mt. 11.28. 
megható beszédet mondott. A gyülekezet 
hangosan felsírt, midőn uj harangjaink 
megszólottak. Úgy képzeltük magunkat, 
hogy ismét a régi időket éljük, talán csak 
álom, a világháború, a forradalom, Csonka- 
magyarország . . .  a harangok zenei játéka 
tovább szőtte álmainkat, reménységeinket, 
ne félj, csak higyj, eljő a jobb kor — mely 
után buzgó imádság epedez százezrek aja- 
kán I A vallásos áhitaiot még emelte Mi- 
halovics Samu föesperesnek Mt. 16.13—17. 
alapján mondott tartalmas, biblikus beszé
de, mely a hívekre maradandó hatást gya
korolt. Püspök áldása után az „Isten áld 
meg“ hangjai fejezték be e.szép ünnep
séget. Sz. A.

HETI KRÓNIKA.
A nyomdászsztrájk lapunk zártakor 

még mindig tart. — A jegybank részvé
nyeinek jegyzése kezdetét vette. A várme
gyék a szanálási törvénnyel kapcsolatban 
üdvözlik Bethlent és minisztertársait. Az 
angol sajtó nagy elismeréssel adózik Beth
len államférfiul ügyességének. Záróbeszédét 
a legnagyobb államférfui cselekedetnek 
tekintik. — A szociálisták kongreszusán az
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angol munkáspárt elnöke az európa békéről 
beszélt. — A minisztertanács május 1-től 
a lakáskérdés és a lakbérek uj szabályo
zását rendeletben foglalta össze. — A Hun
gária szálló márványtermében legutóbb 
Tisza István emlékének áldoztak. Az ün
nepi beszédet Berzeviczy mondotta.

A francia miniszterelnök kijelentette, 
hogy Franciaország addig nem megy ki a 
Ruhrvidékröl, mig követeléseit meg nem 
fizették.

A spanyol király sajnálatát fejezte ki 
egy újságíró előtt, hogy a külföldnek nincs 
egészséges ítélete a spanyolországi ese
ményekről.

A japán nép a nagy adózás miatt meg
haragudott a pénzügyminiszterre s japán 
szokás szerint felszólították hagyja el az 
árnyékvilágot. Koporsót helyeztek el a háza 
elé s egy levélben kérték, kövessen el ha- 
rikirit és feküdjön a koporsóba. A minisz
ter azonban egyenlőre ennek a kedves fel
szólításnak nem tett eleget.

A szovjet hivatalnokai között ellenfor
radalmi mozgalom észle hető.

Az angol birodalmi kiállítás megnyílása 
alkalmából a megnyitó beszédek terjeszté
sére létesített dróttalan telefon-hírmondó 
berendezések kitünően beváltak. Az ország 
minden részében tisztán értették a király 
s a velszi herceg beszédét

Svájcban, Bellinzonál rettenetes vasúti 
szerencsétlenség történt, két gyorsvonat 
egymásba szaladt. Az áldozatok között van 
He.fferich, Németország egyik legnagyobb 
államférfi és édesanyja.

Csehország és Olaszország szövet
ségi szerződést kötnek. Ezt a célt szolgálja 
Masaryk olaszországi útja is legközelebb.

Csehszlovákiában a Losonc melletti 
Apát faiuban a posztógyár munkásai és a 
rendőrök között véres összeütközés volt.

Zágrábban nagy népgyűlés volt, amely 
a szerbek és horvátok testvéri megértésé
nek nagy tüntetésévé fejlődött.

A román miniszterelnök meglátogatta 
Kemál basát.

A bolgárok és románok között jog
szolgáltatási és kiadatási egyezmény jött 
létre. — Bulgáriában tartózkodó macedón 
emigránsok száma több 100 ezerre megy.

EGYRÓL- MÁSRÓL.

A  m in d e n n a p i életből.
Mennyi pénzt lehet az egyes 

államokból kivinni ? A középeuró
pai államokban újabban a határfor 
galomra a következő szabályok ér
vényesek : Magyarországból 500.000 
magyar korona értékű összeget sza
bad kivinni, ebből 200 000 koronát 
magyar bankjegyekben, a többit ide
gen pénznemekben; magasabb összeg 
kivitelére a devizaközpont ad enge
délyt — Romániából száz leinél töb
bet nem szabad kivinni; magyar, 
osztrák koronát, német és lengyel 
márkát ellenben korlátlan mennyiség
ben ; más pénznemekből: 200u fran
cia frankot, vagy ennek megfelelő 
más pénzt. — Csehszlovákiából út
levélre szabad egy személynek havon
ként 3000 cseh-szlovák koronát, egy

családnak 5000 cseh koronát, vagy 
ennek ellenértékét kivinni. — Jugo
szláviából útlevélre megengedik 3000 
francia frank kivitelét, ha az utas 
célja Franciaország; más erősvalu- 
táju államba utazó kivihet annak az 
államnak a pénzéből háromezer egy
séget, gyenge valutájú országba utazó 
pedig háromezer dinárnak megfelelő 
összeget.

MAGYAR GAZDA.

Gazdakongresszus Szegeden.
A D^na-Tiszaközi Mezőgazdasági 

Kamara elnökének. Purgly Emilnek 
és a Szegedi Gazdasági Egyesület 
elnökének Aigner Károly dr.-nak a 
kezdeményezéséből a szanálás folytán 
várható gazdasági fellendülés kapcsán 
a kamara május hó 4 én, vasárnap 
a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara rendezésében Szegeden, a 
városháza közgyűlési termében or
szágos gazdakongresszust tart. A kon 
gresszus szokatlan nagyszabásúnak 
Ígérkezik és az azon való részvéte
lüket bejelentették az összes gazda
sági kamarák, az Alföld minden gaz
dasági egyesülete, továbbá csaknem 
minden jelentősebb gazdatársadalmi 
szervezet, így az Országos Magyar 
Gazdősági Egyesület, a Magyar Gazda- 
szövetség, a Falu Szövetség, az Or
szágos Központi Hitelintézet, a Han
gya stb.

A közgyűlés két részre oszlik. 
Délelőtt 10 órakor a gazdaíársada- 
lom intenzív országos megszervezé
sét, a gazdasági kamarák szorosabb 
együttműködését és általános gazda- 
kérdéseket tárgyalnak. Délután pedig 
a szőllő- és bortermelésről és annak 
exportálásáról fognak tanácskozni, 
különös tekintettel a homoki borok 
értékesítésére és általában a szőllő- 
nek a bor készítésén kívül más ér
tékesítésének gyakorlati módjáról. Az 
országos gazdakongresszus iráot az 
egyesületeken kívül álló gazdatársa
dalom, s különösen a kisgazdák ré
széről igen nagy érdeklődés mutat
kozik.

Gyiijtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

HARANGSZÓ.

Husvét u. 2~ik vasárnapon.
Ep. I. Pét. 2 . 21—25.

Nincs lelket felemelőbb valami, mint 
annak a nyájnak a kötelékébe tartozni, 
melynek föpásztora maga az ur Jézus Krisz
tus, aki példát adott nékünk, hogy az ő 
nyomdokát kövessük. S  akkor ha a hatály 
árnyékának a völgyében járunk is nincs mit 
félnünk többé a gonpsztól!

A Harangszö f. évi 15-dik számá
ban közzétett pályázat eredményét 
lapunk f  évi 20-dik számában fogjuk 
közzétenni.

A  rek la m á c ió ka t az illetékes  
posta h iva ta l u tjá n  azonna l, 
legkésőbb % n a p o n  belül k é r jü k  
m e g in d íta n i.

Személyi hirek. Báró Radvánszky Al
bert, egyetemes felügyelő meglátogatta a 
miskolci egyházat. Ez alkalommal látoga
tást tett ugyancsak dr. Révész Kálmán ref. 
püspöknél, majd megtekintette a tiszai 
egyházkerület két menekült főiskoláját. — 
Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püs
pöke május 4-én Miskolcon hirdeti az Is
ten igéjét. — Kapi Béla dunántúli püspök 
Kemenessömjénben meglátogatta dr. Ber
zsenyi Jenő volt egyházkerületi felügyelőt. 
— Dr. Raffay Sándor püspök május 6-án 
a régi képviselőházban előadás tart. — 
Kaposvárott a sajti nap alkalmából dr. 
Scholtz budapesti ügyvéd tart ünnepi be-j 
szédet.

Pályadijat nyert theologusok. Lapunk ̂  
18-ik számában Olvassuk a bibliát című 
rovatban „Feltámadtatok a Krisztussal“ 
irásmagyarázat szerzője Berger Lajos IV. 
éves theol. hallgató; mai számunkban kö
zölt „Szolgálat“ szerzője pedig Bélák Sán
dor IV. éves theol. hallgató, ki pályanyer
tes munkájával a székesfehérvári gyüleke
zet belmissziói szövetségének 100.000 ko
ronás jutalomdíját nyerte el. Berger Lajost 
utólag a pályatételt kitűző szövetség 1 dol
lárral ajándékozta meg.

A sárszentlőrinci gyülekezetben az el
múlt téli évszakban a következő munkák 
folytak: I. Advent 1. vasárnapján vallásos 
estély, melyen K Szabó Juliska, Tóth Etel
ka, Pósa Pál, Lágler Pál, Farkas Dénes 
szavalatokkal, a leányegylet énekkara két 
énekkel szerepelt. A lelkész előadást tar
tott: A Krisztus nyomán járó ifjúság a 
magyar jövő alapja címen. II. Advent 4-ik 
vasárnapján karácsonyfa-ünnepély volt, a 
melyen az elemi iskolások versei és énekei 
mellett az ismétlőiskolások szavalatai s a 
leányegyletnek karénekei is szerepeltek. , 
III. Február 10 én vallásos estély az evang. ' 
énekeskönyv négyszázados jubileuma alkal- ( 
mából, amikor az ünnepély szónokai Né
meth Gyula szekszárdi lelkész és Korit- 
sánszky Ottó kölesdi felügyelő voltak, még 
a leányegylet énekkara két énekkel, K. 
Szabó Juliska, Szabó Erzsiké, Lágler Pál, 
Zámbó József szavalatokkal működtek közre.
A leányegylet énekkarát Fábián Imréné el
nök, vezette.

A dalárda 50-ed vasárnapján változatos 
programmal irredenta dalos-estét tartott 
vitéz Nagy István karnagy vezetésével.

Az ifjúsági egylet március 15-ét ünne
pelte meg hagyományos kegyelettel, amikor 
szavaltak: Szabó Erzsiké, Szűcs Juliska,
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n.rdős Erzsiké, Lágler Pál, Farkas Dénes,
itirinóczi István, Molnár István, Szabó Gy. 
maját költeményével), a dalárda 5 irredenta 
alt énekelt, a lelkész ünnepi beszédet 

cuondolt. Azonkívül az ifj. egylet hetenként 
— 2 estén esti iskolát tartott a lelkész 

ezetése mellett, amikor éneklésben, biblia 
:;;meretben s egyéb hasznos ismeretek meg
szerzésében gyakorolták magukat. Tartott 
a  ifj. egyesület egy házavató ünnepséget 

iVémeth Gyula a Luther-Szövetség ifjúsági 
•'lakosztálya titkárának s Koritsánszky Ói
mnak közreműködésével. Tartott 2 műked- 
elő előadást, melynek jövedelméből uj ott- 
onát padokkal és asztalokkal szerelte fel.

Minden vasárnap este — ha más ünne- 
Üy nem volt — lelkész az iskolában is- 
leretterjesztő : néprajzi történeti, földrajzi, 
ígiségtani előadást (összesen 12) tartott, 
melyeken az ifj. egylet haladó, serdülő 

csoportjának s a leányegyletnek szinte min
iben tagja közreműködött.

Vitéz Nagy István tanító az olvasókör
é n  tartott több előadást orosz fogságban 
szerzett tapasztalatairól.

Csütörtök esténként biblia óra tartatik, 
melyeken ez évben az apostolok cseleke- 
Iseteiről Írott könyvnek olvasását használ
óik fel lelkünk épülésére.

„Az aratásra váró gabona sok, az arató 
/»vés, kérjétek az aratás Urát küldjön ara
ikat az 0  aratásának elvégezésére."

Ujcsanálos evang. ifjúsága husvét má- 
◦dnapján az egyetemes sajtóalap és saját 
gyháza javára táncmulatsággal egybekötött 

ihtékonycélu előadást rendezett Tanácsy 
iooltán lelkész és Nagy Pál tanító vezeté
kével. Színre került Csite Károly legújabb 
igjátéka a „Leány csel*. Szereplők: Le- 

)OCzky János, Krajecz Julianna, Kovács K., 
Üsúgyel Piros, Valkó Pál, Zsúgyel László, 
Iijulcsár Kálmán, Krajecz Zsuzsó, Balázs 
mma, Lehóczky Piros, Kulcsár Albert nagy 
•ikerrel oldották meg feladatukat. Az elő
állás egymillió koronánál nagyobb pénztári 

evételt mutatott fel a nemes célok érde
dében.

Kőszeg. Virágvasárnap a templomban 
nrtott vallásos est teljesen megfelelt a nagy 
éét hangulatának. Bevezető ének és ima 
tán mély átérzéssel és kiváló hanghordo- 

•íissal adta elő Nagy Iza Rink Miatyánkját, 
majd dr. Tirtsch Gergely Getsémanétól 
oiolgotáig címen tartott felolvasást, amely- 
ivei a hallgatóság egész figyelmét lekötötte 
a amely a passióba lélekemelő bepillantást 

yújtott. Méltóan csatlakozott a felolvasás
hoz a templomi karnak: „ő fő vérző se- 

ekkel" kezdődő korálja Hammer Gyula 
4.k. igazgató vezetése alatt. Ima és záró
dnék fejezte be ezt az igazán vallásos estet.

A zsebeházai gyülekezet március 30-án 
1)1 sikerült vallásos estélyt tartott a kö
vetkező műsorral: Közének 357.1—2. v. 
;:na. Mondta Bőjtös László vadosfai leik. 
giégy csendes szívvel. Énekelte az ifjúság, 
jr nyák imádsága. Szavalta Kovácsics Er
zsébet. Az utolsó éjszakán. Szavalta Ková- 
Hiíics Annus. Költözik a Daru, költözik a 
’Oícske. Énekelte Nagy Irma. Emlékezzünk, 
szavalta Nagy Lenke. Az árnyék. Szavalta 
iQlorváth Rozália. Millió a csillag. Énekelte 

,1 ifjúság. Emlékbeszéd. Tartotta Gőcze 
ryiyula segédlelkész. Térj magadhoz drága 
oion. Énekelte az ifjúság. Hit és remény, 
szavalta Gacs Eszter. lm kezed kezemben, 
in nekelte Nagy Irma. Fiamnak. Szavalta 
jsegedüs Lajos. Nyájas őszi holdas este. 
szavalta Sárdi Ilona. Szegény fejem hová 
ij ajtnálak. Énekelte Nagy Irma. Himnusz. 
eC özének. Az est 20.000 koronát jövedel

mezett, mely összeg a Harangszó terjesz
tésére lett beküldve. — Említésre méltó 
a kicsiny leánygyülekezet nőegyletének ál
dozatkészsége is, amely 12 konfirmandus 
növendéknek imakönyvet vett 338 200 K 
értékben.

Vése két fényes ünnepség színhelye 
volt husvét hétfőn, mely ünnepségeken a 
környék összes lakossága részt vett. Már 
előző nap tömegesen érkeztek a szórvány
beli hívek. A harang csengő szavára vonult 
a menet a templomba harangavatásra. A 
24- ik ének elhangzása után Németh Pál 
tb. esperes az oltárhoz lépett s a 95. zs. 
alapján tartott avató beszéde után a ha
rangot felavatta és rendeltetésének átadta. 
A 497-ik ének elhangzása után Polster 
Gyula s. lelkész a 138. zsoltár alapján ha
rangavatási hálaadó beszédet tar!ott. Nagy 
diadal énekünk elhangzása után Polster 
Gyula s. lelkész ismertette a gyülekezet és 
vele kapcsolatban a harang beszerzésének 
történetét. Egyház iránti szeretetre buzdí
totta a híveket. Gusztáv Adolf csatadaia, 
Ne csüggedj el kicsi sereg elhangzása után 
Németh Pál tb. esperes buzgó ima és ál
dással befejezte az ünnepélyt. Innen í z  
ifjúsági egyesület zászlója alatt, a haran
gok kísérete mellett megindult a menet, 
elől Markóczy tábornok, a vitézi szék ka
pitánya, utána a lelkészek, a község veze
tői, a körjegyző és előkelő vendégek a hadi 
emlékoszlop leleplezésére. A Himnusz el
hangzása után a körjegyző üdvözlő beszéde 
nyitotta meg az ünnepélyt. Németh I. el
szavalta : Nyár volt c. saját szerzeményű 
költeményét. Markóczy tábornok lelkesítő 
beszede után a Hiszek egy hangjai csen
dültek fel, majd Emczy Lenke elszavalta 
a Trianon c. költeményt, Hári József a Kik 
voltak ők című saját szerzeményű versét. 
Polster Gyula s. leikész emlékbeszédeben 
méltatta az elesett hősöket, vigasztalta az 
árvákat a hősök emlékének tiszteletbentartá- 
sára buzdította az ifjúságot és hazaszereteti e 
serkentett Kováty Sándor .Husvét" Karnics 
Ferenc „Hősök, harang, hazáért" c. saját 
szerzeményű alkalmi versét szavalta. Né
meth Pál tb. esperes a művet beszéd kí
séretében megáldotta és az ünnepély a 
Szózat eléneklése után véget ért. Éste az 
ifjúság előadta Csite Károly Leányfurfang 
cimő színművét jól sikerrel.

A tabi ev. gyülekezet április 13 án, 
virágvasárnapján avatta fel 99 kg-os uj 
harangját Az avatási szertartást Schöll La
jos föesperes végezte Bándy Miklós nagy- 
bábonyi é3 Gyarmathy Ferenc helyi lelkész 
közreműködésével Mózes I. 18.20— 33. alap
ján. A komoly bűnbánati jellegű beszéd 
óva intett, hogy magunkat az igazak közé 
számítsuk s felhívott, hogy megtérésünk 
által az igazak számát szaporítsuk, mert 
úgy az egyházi, mint a nemzeti életben 
csak így remélhetünk javulást, felvirágzást. 
Vegye szívére úgy az egye?, mint a gyüle
kezet, amit harangjának felírása hirdet: 
„Népünknek vétke sok, ne küldj rá tűzesőt, 
van köztük tíz igaz, értük kíméld meg öt." 
Ima áldás fejezte be az istentiszteletet, 
mely után Gyarmathy Ferenc lelkész köz
gyűlés keretében ismertette a harang be
szerzésének történetét. A gyűlés végén 
Kadiicskó Bözsike köszönte meg a fehér
ruhás leányok élén a főesperesnek fárad
ságát és jóindulatát s hálájuk jeléül virág
csokrot nyújtott át. A szertartás fél 1 óra
kor végződött. Délután 2 órakor azonban 
már kocsin ült a fáradhatatlan főespere3, 
hogy az újonnan alakult szőllősérseki 
leányegyházközségben hirdesse az evangé-

liomot: „Tartsd meg, amid van, hogy senki 
el ne vegye a te koronádat." Kimutatta, 
hogy milyen drága értékeket bírnak egy
házunkban s az egyházhoz való törhetet
len ragaszkodásra hívta fel a híveket. A 
belmissziói előadás végeztével a gyüleke
zet óhajára Gyarmathy Ferenc lelkész kö
szönte meg az épületes előadást.

A répczelak—csánigi egyesült gyüle
kezetben a böjti időszakban három szépen 
sikerült vallásos est tartatott.

Az első Csánigon, böjt 2. vasárnapján. 
Tarján I. lelkész a március 15-iki szabad
ságünnep s a március 20 iki Kossuth-év- 
forduló kapcsán ,A keresztyén hazaszere
tet alapjai* címen tartott szabad előadást. 
A szabad előadás köré Széles Ida, Mészá
ros Sándor, Tömböly Gizella és Vörös 
Er.dre tanító hazafias és vallásos tárgyú 
szavalatai csoportosultak.- Közénekkel, 
imákkal s a Himnusz eléneklésével kezdő
dött, illetve fejeződött be az ünnepély. 
Offertórium a csánigi nőegylet javára 30 
ezer korona volt.

A második Répczelakon, böjt 3-ik va
sárnapján. Tarján I. lelkész szabad elő
adása arról szólott, hogy Krisztus keresztje 
a megváltás s a példaadás a haza, az egy
ház, az egyén éie ében Vörös Irma, Csuka 
Irma, Szalay Karolin, Kiss Juliska, Garas 
Irén, Horváth Irma, Bárány Karolin haza
fias és vallásos tárgyú költeményeket sza
valtak. Közének, ima kezdte meg s zárta 
be az ünnepélyt. Offertórium a répczelaki 
nőegylet javára 23 600 korona volt.

A harmadik Répczeiakon, böjt 4 ik va
sárnapján a következő műsorral: 1. Köz
ének. 2. Oitári ima. 3 Gőcze István tanító 
szavalata. 4. Kiss Eszter szavalata 5. Sza
lay Eszter szavalata. 6. Mészáros Eszter 
szavalata. 7. Tarján István lelkész szabad 
előadása „A keresztyén ember szociáliz- 
musa" címen, melyben arról volt szó, hogy 
miként egyenlíti ki Krisztus vallása a földi 
élet látszólagos ellentéteit s miként van 
hivatva az egyház ezeket az igazságokat 
átvinni az életbe. 8. Mátis Karolin solo- 
éneke Vörös Lajos tanító orgonakíséreté
vel 9. Zsirai Mariska, 10. Hatos Ida, 11. 
Gőcze István tanító szavalata, 12. Ima. 13. 
Közének. Offertórium a répczelaki nőegy
let javára 32 000 korona volt.

Mindhárom vallásos est alkalmával 
zsúfolásig megtelt az imaház, illetve a 
templom.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A balázsfalvi görögkathoükus érseksé

get Bukarestbe helyezik át.
Zadravetz püspök Amerikában. Zad- 

ravetz tábori kath. püspök Hayes newyorki 
bibornok-érsek meghívására Amerikába 
ment és a húsvéti ünnepek alatt Chicagó
ban missziós beszédeket tartott.

Előkészületek a Moszkvai zsinatra. 
Az orosz orthodox egyház szent szinódusa 
elhatározta, hogy 1925. május 11-én Mosz
kvában egyetemes zsinatot tart. Ennek a 
zsinatnak tárgyai lesznek: az orosz egyház 
egységének visszaállítása, az egyházi köz- 
igazgatás reformja, a papság helyzetének 
javítása, a naptáregyesítés kérdése.

Kant 200 éve. Kant Immanuel, a kor
szakalkotó német filozófus 200 esztendővel 
ezelőtt, 1724. április 22-én szü etett Königs- 
bergben. Hosszú élete folyamán jóformán 
ki sem mozdult ebből a városból, itt is halt 
meg 1804 február 12-én. Az uj korral meg
indult kritikai bölcselkedésnek ő a betetó-
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zése. Munkássága a tizenkilencedik század 
mathematikai és természettudományos gon
dolkozásának alapját vetette meg. Königs
berg városa most tinnepiesen avatta föl uj 
síremlékét melyet Lahos königsbergi tanár 
tervezett. Az ünnepi beszédet Harnack ta
nár mondta.

CSALÁDI  É RTE S Í T Ő.
Eljegyzés. Kovácsics Irmát eljegyezte 

Koczor Ferenc Jobaházán.
Esküvő. Kiss Lajos, soproni szárma

zású, pitvarosi áll. tanító f. évi május hó 
3-án esküdött örök hűséget Sztrpka Jucika 
tanítónőnek a pitvarosi evang. templom
ban (Csanád m.).

Esküvő. Rupprecht Antal, Rupprecht 
Olivér volt nemzetgyűlési képviselő és neje 
Marconnay Beaulieu Mártha bárónő fia, 
április 24-én vezette oltárhoz a dömölki ág. 
h. ev. templomban Gyömörey György és 
neje Károlyi Róza leányát, Évát. Az eske- 
tési szertartást Kapi Béla püspök végezte.

ÚJ DONSÁGOK.
Meghosszabbították a jövedelmi adó

bevallások határidejét A pénzügyminisz
térium az 1924 évi jövedelem- és vagyon
adó bevallásának beadására megállapított 
1924. évi április 20-iki határidőt folyó évi 
május 15-ig meghosszabbította.

Ősi zsidó kéziratok a kínai Ming- 
dinasztiáról. A cincinnatii Adolph S. Oké 
ötvenkilenc olyan kínai zsidó kéziratot fe
dezett föl, amelyek a Ming-dinasztia ide
jére vonatkoznak és részletes felvilágosí
tással szolgálnak azokról a társad ilmi vi
szonyokról, amelyek között abban az idő
ben Kína társadalma élt. A felfedezést igen 
nagyjelentőségűnek tartják.

Nyolc-osztályos elemi iskolák. A kul
tuszminiszter illetékes ügyosztályában már 
régen elkészült az elemi népoktatás uj ter
vezete, amelynek leglényegesebb része a 
8 osztályú ujiípusu elemi iskolák létesíté
sére vonatkozik. A 8 osztályú elemi isko
lák végbizonyítványa olyan értékű lenne, 
mint a polgári iskola IV. osztályáé. Ezzel 
egyidejűleg megszorítja a tervezet az elemi 
iskolai előadások ellenőrzését is. Ebből a 
célból felállítja a járási tanfelügyelőséget, 
amelynek élére kipróbált, kiváló tanítókat 
neveznek ki A tervezet a közeljövőben 
eleibe lép.

Jutalmat kapnak a hadviseltek Ame
rikában. A szenátus elfogadta azt a tör
vényjavaslatot, amely a hadviselteknek ju
talmat biztosít.

A pestis pusztítása. A Pudzsánban a 
pestis egyre terjed. Ez év eleje óta a jár
ványnak ötvennégyezer ember esett áldo
zatul.

A ruszinszkói magyar nőket súlyo
san inzultálták. A ruszinszkói magyarság 
húsvéti ünnepi hangulatát teljesen meg
rontotta az a botrányos eset, hogy Técső 
községben a szolgabirói hivatalnak a határ
átlépési igazolványok céljára átadott köny
vecskékben eddig ismeretlen személyek azt 
a lealázó és megszégyenítő cselekedetet 
követték el, hogy a nők fényképein a nők
nek bajuszokat rajzoltak tintával. E meg
szégyenítés miatt Técső község Ungvárra 
küldöttséget menesztett Jaross Gyula ma
gyar kisgazdapárti igazgató vezetésével a 
kormányzó ele, akinek panasziratot nyúj
tottak át.

Mennyi telefonkészülék van a vilá
gon ? Egy .amerikai szaklap közli, hogy 
1922-ben Észak-Amerikában 15,557.000, 
Európában 5,903.000, Ázsiában 683.000, 
Ausztráliában 330.500, Dé!-Amerikában 
283.000, Afrikában 122.000 telefonkészülék 
volt forgalomban. A föld kerekségén tehát 
összesen 22,037000 telefonkészülék volt 
használatban.

Az oroszok kiadják Petőfi verseit 
orosz fordításban. Moszkvából érkezett 
jelentés szerint a Gossudarstvonnje Izda- 
telstvo (állami kiadóhivatal) kiadásában rö
videsen megjelennek Petőfi versei orosz 
fordításban. A versekhez Illés Béla dr. és 
Lunacsarszkij közoktatási népbiztos imák 
előszót és ismeitető tanulmányokat, való
színűleg igyekezvén Petőfi költészetét a 
maguk politikája szerint fordítani, illetve 
ferdíteni.

Októberben kezdődik a falvakban a 
tanév. A kultuszminiszter az olyan közsé
gekben, ahol a lakosság túlnyomó része 
földmíveléssel foglalkozik s amelyek külön 
kérelmet terjesztettek elő, megengedi, hogy 
az iskolai tanév a rendes 10 hóna helyett 
csak 8 hónapos legyen. A tanév az ilyen 
községekben október 1-től május 31-ig fog 
tartani. Azokban a községekben, amelyek 
már az engedélyt megkapták, az idén is 
május végén fejeződik be a tanítás.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartatommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi 
lap fiatal leányok számára. Ciliké legújabb 
viszontagságain kívül negyedévenkint két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, ké
pet, verset, színdarabot közöl e lap. Szer
keszti: Tutsek Anna. Előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. 
Andrássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és kiadó: CZ1POTT 6ÉZA 
SaeBteottkird, Yzsrármegye.

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Egy érettségizett intelligens 25 
éves nőtlen fiatalember állást vállalna 
gazdaságban, vállalatnál vagy irodá
ban. — Megkereséseket a pápai ev. 
lelkész! hivatal továbbít. 2—3

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S TVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Falusi lelkész keres főzni tudó minde
nes leányt vagy magányos asszonyt Fize
tése 50 kg. búza napi ára. Cím a kiadó
ban. - 3—3

Falusi h á ro m tag ú  le lk észcsa lád  
k e re s  e g é sz sé g e s , jó rav a ló , evang. 
vallásu leányt házi szo lg á la tra . 
F iz e té se  havonként egy fél m m . 
búza. —  C í m : L elkészi hivatal 
A m brózfa lva  (C san ád  m.). 1—3

L E Á N Y  C SE L
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 12 000 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

PIAC.
100 takarékkorona =  120 papirkoronával.

Április 28. Zürich: Budapest 0.00723/s. 
Deviza: Dollár 82.850, Dinár 1020, Osztrák; 
K 113-35, Szokol 2350.—, Lei 420 —, Frank 
4495, Márka — Hús- és zsirárak:,
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 30.000, zsir 40.000. — Gabonaárak. 
Búza 330 000, rozs 280 000, árpa 270.000 
zab 270.000, tengeri 233.000, korpa 215.000

HfeantotS WiüJtöi Bála vfilanfisanft ktoyvnyonKUjábaa SmtgotUUrdoB.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

I.aptulajdonoB:
a Dunántúli Lulher-Szövetsőo.
Az Országos Luther-Szöret- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratait, előfizotésl dijak 
éB reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatal áriak 

Bzentgotthérdra (Vasvm.) 
küldendő«. 

Előfizetést elfogad 
minden ev&ng. lelkész 

és tanító.
MioJelenli minden vasárnap

HARANGSZO
Félelem m el és rettegéssel vigyétek véghez 

a t i  idvességtehet.

B ae rk eaa tó -k lad ó h lT a ta l :

s z e n t o o t t h Ar d .
Vasvármegye.

A „HARANHHZO“ 
előfizetni ára: a második 
negyedévre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
Lather-Siéretégl tagokaak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 1000 kor.

A .Barangsad* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó hívőink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

R hit által való nemes 
harcot harcold meg.

Az 1703-ik év május 12-e neve
zetes nap a magyar nép történe
tében. E napon küldte el II. Rá- 
kóczy Ferenc a nagy szabadsághős 
azokat a zászlókat, melyekre e sza
vak voltak írv a : Istenért és szabad
ságért. E zászlók alatt küzdött a 
magyar hosszú nehéz harcot, míg 
ki nem fáradt s azután letette a 
fegyvert, megelégedve legsajgóbb 
sebeinek orvoslásával. Vagy inkább 
azzal az Ígérettel, hogy legfőbb 
bajaiból szabadulást adnak neki. 
És e napon szomorúan sóhajtha
tunk fel: Ób, mennyit is kellett 
harcolni azoknak, akik meglátták 
az elnyomott nép nyomorát és hit
tek a jobb jövőben, az eszmék 
diadalában, annyira hittek, hogy 
készek voltak dicső eszméikért 
mindent kockára tenni. Csakhogy 
földi fegyverek nélkül, csupán csak 
a hit által harcolni, az az igazán 
nemes, az az igazán keresztyénnek 
való harc. Ilyen harcra buzdítja Pál 
apostol Timutheust; ilyen harcra 
biztat minket is. Mert a felhívás: 
„A hit á lta l való nemes harcot har
cold m eg “ mindenkinek szól. E harc 
igazán nemes harc. Éppen azért 
csak olyanok folytathatják, akiket 
Isten Lelke megnemesített, meg
szentelt. E harc a hit által való 
harc, tehát Isten ereje által, mely 
bennünk és általunk munkás. E 
harc célja a szegény, nyomorult, 
bűnös lelkek kiszabadítása a sötét
ség és boldogtalanság birodalmá
ból. Óh hát siessen mindenki és 
legyen a Jézus katonájává.

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Bűn és felelősség.
Irta : Novák Rezső.

A bűn, mint az örökérvényű er
kölcsi törvény megszegése, lerázha- 
tatlan átoksúly gyanánt nehezedik az 
emberiségre s mint valami sötét, ki
kerülhetetlen végzet, feltartó itathatat- 
lanul sodorja szerencsétlen áldozatát 
a bukás mély örvénye felé. Tényle
ges hatalmát mindenki ismeri, egye
temessége mellett elrettentő példákkal 
bizonyít a történelem. Nincs emberi 
erő, mely leküzdhetné, nincs erkölcsi 
nagyság, szellemi kiválóság, mely 
szabadulni tudna tőle. Mint napsu
garat az árnyék, úgy követ bennün
ket lépésről lépésre; befurakodik agy- 
sejteink rejtekébe, a vágyak, az ér
zések világába, az akarat elhatáro
zásába s megfertőzi szellemi, erkölcsi 
organizmusunkat. A bűn átkát és a 
bűnért való felelősség súlyát senki 
át nem érezte, mint a hit által való 
megigazulás hirdetője: Pál apostol, 
aki midőn megállapítja, hogy a meg
romlott természet következtében Isten 
törvényét betölteni senkisem tudja, a 
kétségbeesés hangján így kiált fel: 
» Ó h  én nyomorult emberi Kicsoda 
szabadít meg engem a halálnak tes
téből?« (Kőm. 7 . 2 4 )

Bűnösségünkre a lelkiismeret, mint 
Istennek szívünkbe írott akarat és a 
tételes törvényekbe foglalt isteni ki
jelentés ébreszt bennünket, amely fi- 
gyelmeztetőleg, tiltólag, vagy vádoló- 
lag emeli fel szavát. Bármilyen bűnös 
legyen környezetünk, bármennyire 
eldurvult legyen is szívünk talaja, a 
lelkiismeret szavát elnémítani, vagy 
megvesztegetni senki sem tudja, mert 
a leikiismeret szava s aki erre a fe
lülről jövő szóra nem hallgat és az 
erkölcsi törvényt lábbal tiporja, az a 
lelkiismeret keserű mardosásában, a 
testi, vagy erkölcsi bűnhődés fájdal

mában, a csalódások, veszteségek 
kiábrándító tanulságaiban lesz kény
telen tapasztalni, hogy a bűn bünte
tés nélkül nem marad, hogy mulasz
tásainkért, tényleges bűneinkért egy 
magasabb fórum előtt számadással, 
felelősséggel tartozunk.

A bűntől való szabadulás akarás 
heroikus küzdelmét, a bűntudat ideg
ölő nyugtalanságát, a felelősségérzet 
kínzó vádját látjuk végigvonulni az 
emberiség tragikus történelmén és 
egyes kiváló erkölcsi nagyságainak 
szomorú példáin. Ott látjuk az első 
emberpárt Éden fái között elrejtőzni, 
mivel tudatára ébredtek annak, hogy 
Isten parancsát megszegték. Jákób 
Istennel tusakodik és nem bocsátja 
el addig, míg meg nem bocsátja neki 
a testvércsalás bűnét. Dávid király 
nem talált addig lelki nyugalmat, míg 
forró bűnbánati imádságában meg 
nem bizonyosodik bűnének elengedé
séről. Péter apostol keserves sírásba 
tör ki, midőn az előre meg'Jsolt ka
kaskukorékolás figyelmezteti, hogy 
háromszor megtagadta Mesterét. Az 
áruló Judás árulásának vérdfjától : 
a 30 ezüst pénztől akar megszaba
dulni, hogy könnyítsen háborgó lelki
ismeretén s midőn ez nem sikerült 
neki, a felelősségtől feloldozó halál
ban keres menedéket Pilátus kezeit 
mossa, el akarja magától hárítani a 
felelősséget, mivel Jézust meggyőző
dése ellenére elitélte. Goethe Faust
jának Margitja, Katona József Bánk 
Bánja, Shakespeare, Arany János 
tragikus hősei mind a lelkiismeret 
ítélete alatt szenvednek, erkölcsi, vagy 
testi halállal bűnhődnek, mert Isten 
szent törvényét, az erkölcsi világ 
rendjét megsértették és bűneiket jóvá 
nem tették.

Mindezek a példák megrázó erővel 
bizonyítják, hogy elkövetett bűneink
ért felelősséggel tartozunk, hogy bű
nünket vagy jóvá kell tennünk, vagy

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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— amennyiben erre képtelenek va
gyunk, el kell szenvednünk értük a 
megérdemelt büntetést. A felelősség
érzet azonban csak ott ragadhatja 
meg az emberek lelki világát, ahol 
elevenen él a szívekben a bűntudat, 
az élő szent Isten előtt való meg
alázkodás, ahol nem a fennhéjázó gőg 
hivalkodik, hanem az őszinte bűnbá
nat könnycseppje öntözi az arcokat; 
ahol nem a szellemi nagykorúsággal 
dicsekedő áltudomány büszkélkedik, 
hanem az istenfélelemben gyökerező 
bölcseség egyengeti az erkölcsi fejlő
dés útjait; ahol nem az istentagadás- 
sál párosult rombold szellem dühöng, 
hanem az evangéliumi vallásosság 
üdítő forrása táplálja a lelkeket: ahol 
nem az önzés és kapzsiság bálvány
szobrai emelkednek, hanem a fele- 
baráti szeretet oltártüzei füstölögnek; 
ahol nem a bűnt palástoló, a tör
vényt kijátszó, erényt megtagadd el
vet, becsületet feladó szellem bonto
gatja az egyház társadalom, haza 
fenntartó pilléreit, hanem a bűnt fel
táró és ostorozó, az erkölcsi törvényt 
védelmező egyéni és nemzeti lelki
ismeret áll őrt a jog és törvény, az 
egyetemes erkölcsi és nemzeti esz
mények fölött.

Erre a bűntudatra, bűnbánatra és 
felelősségérzetre van szüksége a mai 
beteg társadalmunknak, hogy vallás
erkölcsi és politikai megrázkódását 
kiheverhesse és a megújhodás útjára 
léphessen Fájdalom, közéletünk je
lenségeit elemezve csak elszomorító 
tapasztalatokra juthatunk. Az anyag- 
elvüséget hirdető bölcselet tagadja az

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő.

Szép októberi vasárnapra virradt Ne- 
meskajal népe. Mintha csak az idő is tudná 
a nap nagy jelentőségét: mosolyogva buk
kant fel a nap és pazar fénnyel szórta su
garait a hervadásnak indult őszi tájra.

S a falu külső képén is meglátszott a 
nap különös jelentősége.

Az utcák tisztára söpörve, a házak fe
hérre meszelve fürödtek az őszi napfény
ben. A templom előtt két bábos ütött sát
rat s körülötte virágbokrétás gyerekhad és 
rozmaringos leánysereg őgyelgett. Egyik
másik már szopogatta a cukrot, vagy bá
bot szorongatott a markában.

Elsőt harangoztak.
Édes, lágy szava végig rezdtilt a falun, 

végig a határon. Hirdette, hogy ma Isten 
napja van. Hívta imára, templomszentelési 
emlékünnepre a hívőket. Mert ma tiz éve, 
hogy a templom épült, felszenteltetett. Nagy 
szó volt ez 1672-ben I. Lipót alatt. Szelep- 
csényi és Kollonics idejében 1 A jezsuiták 
aranykorában 1 Amikor a templom és is
kolafosztogatások, a papok, tanítók kin- 
padra húzása, a lutheránusok üldöztetése 
napirenden volt! Igazán Isten csodája, hogy

erkölcsi törvény létezését, tehát ta
gadja a bűnt is. Az istenfélelem és 
felebaráti szeretetet követelő tizpa 
rancsolat helyébe a létért való küz
delem rideg törvényét állítja, mely 
csak az önzés kérlelhetetlen paran
csát ismeri, — erkölcsi eszményeket, 
lelkiismereti kötelességet, Isten és 
emberek előtt való felelősséget el 
nem fogad Ez az egyoldalú materi
ális felfogás a társadalmi és állami 
rend erkölcsi alapjait támadja meg, 
amikor kivonja az egyént az egye
temes erkölcsi törvény itélőszéke alól 
és bűnét egyszerűen csak a nevelés 
fogyatékosságának, az értelmi belátás 
hiányának tudja be, vagy a körül
mények kényszerítő befolyására ve
zeti vissza. A modern ember nem a 
bűntől, hanem a büa következményé
től : a büntetéstől akar megszabadulni. 
Fél a felelősségtől, mint Pilátus, meg
ijed tettének következményétől, mint 
Júdás s ahelyett, hogy Péterrel a 
komoly bűnbánatban keresné lelke 
megtisztulását, Judás példájára el
szórja magától szerencsétlenségének 
okozóját: a könnyelműségek, a léha
ságok, az esküszegések, elvtagadások, 
a hűtlen sáfárkodás csillogó ezüst
pénzeit, eltaszítja magától elhibázott 
életének utolsó támaszát: a megté
résben elnyerhető bűnbocsátó kegyel
met és az erkölcsi halál mélységébe 
süllyed. A lelkiismeret fel-felébredő 
szavát az érzéki gyönyörök mámo
rába fojtja, lelki nyugtalanságát, ag
gasztó kételyeit önámító jelszavakkal, 
hamis érveléssel csitítgatja. Ennek a 
beteges világnézetnek tulajdonítható,

a nemeskajali ev. gyülekezet még fennál
lott, temploma megvolt, lelkésze, tanítója 
békén maradhatott! Nem is magyarázható 
ez meg másként, mint csak úgy, hogy a 
falu háromnegyed része evang. volt, akik
nek békességét még a hatalmas jezsuiták 
sem merték kikezdeni, nem merték meg
zavarni.

Másodikat harangoztak.
Sorra nyíltak a házak ajtai s emberek, 

asszonyok, lányok és legények ünneplőben 
indultak a templom felé.

Amint odaértek, az asszonyok, a nők, 
bementek a templomba s ott helyet fog
laltak. A férfiak meg csoportokba verődtek 
a templom előtti téren s beszélgettek. Köz
ben többnek feltűnt, hogy Bartos Pál, a 
tanító, egyik csoport között sincs. Máskor 
mindig ott volt közöttük. Beszélgetett, 
tréfálkodott. S ma nem látható. Csak r.incs 
valami baja?

Közben megkondultak a harangok. Be
harangoztak.

Az emberek megindultak s lassan hú
zódtak befelé a templomba.

Ekkor megjelent az utca ajtóban a tanító.
Az arca szokatlan fehér, szinte sápadt 

volt. A hóna alatt szorongatta a bibliát. 
S indult a templom felé.

Az emberek köszönését némán fogadta.

hogy az emberek lelkében már-már 
elhomályosul a bűn fogalma és meg
lazulnak a család, a társadalom, a 
nemzettel szemben tartozó felelősség 
kötelékei.

Vigyázzunk, hogy a bűntudatot 
ki ne szorítsa népünk lelkivilágából 
a vallástalanság, a felelősségérzetet 
el ne nyomja a közéletben virágzó 
korrupció, mert ha a nemzeti lelki- 
ismeret egyszer kialszik és nem 
emeli föl már tiltakozó szavát, akkor 
az erkölcsi süllyedést a politikai ha
lál fogja követni, mely a nemzeti 
megsemmisüléssel egyenlő.

Bele kell vésnünk népünk kőztu- 
datába, hogy minden megújhodás 
csak a büabánat és megtérés utján 
visz át, hogy mindnyájan felelősek 
vagyunk egyházunk, közéletünk, nem
zetünk sorsáéit, mert mindnyájan egy 
testnek vagyunk tagjai. Az egyesek 
kötelességteljesítése mozdítja elő a 
haza jólétét, virágzását, viszont az 
egyesek bűnének szálaiból szövődik 
a közéleti korrupció, mely végered
ményben az állami élet fenntartó 
oszlopait döntögeti ki.

A nemzet őrálldinak kötelessége, 
hogy a bűnbánat érzését ébren tart
sák s a szunnyadó nemzeti lelkiis- 
meretet felrázzák, hogy a mostani 
tespedés homályát ne a halál örök 
éjszakája kövesse, hanem a diadal
mas feltámadás hajnalsugara űzze el.

Örökbe adnánk egy egészséges 
két és fél éves hadi árva leánykát. 
Leveleket sHadi árva« jeligével a 
kiadóhivatalba kérünk. i—3 * S

S lehorgasztotí fejjel lépett a templomba. 
Az emberek, akik látták, összenéztek s a 
fejüket csóválgatták.

A harangok elhallgattak.
Megszólalt az orgona . . .
S különös! Ahelyett, hogy zúgna, har

sogna, mint ilyen alkalomkor szokott, lá
gyan, halkan búgott, szinte sirt, panaszko
dott. Akik az orgona körül ültek, ránéztek 
a tanítóra. S megdöbbenve látták, hogy 
annak a könnyei potyognak.

Felharsant az ének.
Szállt, szállt az ima az ének szárnyain. 

Betöltötte a templomot. Áthatolt a falakon 
s repült fel-fel az egek Urához.

A harmadik vers végére értek, amikor 
az orgona elhallgatott.

Kérdőleg néztek a tanító felé. Hiszen a 
lelkész még nincsen a szószéken, sőt még 
be sem jö tt! Hát akkor miért nem énekel
nek tovább?

A tanító meg lelépett az orgonáról, 
fogta a bibliát s indult a szószékre.

Az egész gyülekezet bámulva nézett 
Bartosra.

Az meg szónélkül felütötte a szent 
könyvet s remegő hangon olvasni kezdte 
az igét.

— Az én lábamnak szövétneke a te 
igéd . . .
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Más Krisztust?
Az emberek egy része szeretne 

mindig valami újat. Kapkodni, bá
mulni, ide oda ugrálni, henyén, száj- 
tátva. Azt mondják, más Krisztus kell 
a régi helyett. Hogy a régi, a kétezer
éves Krisztus helyébe jön egy uj. S 
elfordulnak a régitől s lesik az újat. 
De hol van ? Ki foglalja el a régi 
Krisztus helyét? Gondolkodjunk Ho
gyan hívják azt az uj Krisztust? Ki 
lehetne az? Mit taníthatna, cseleked
hetne az? Mit várhatnánk attól? S 
mit vá na az mitőlünk ?

Mégis a legtöbb embernek csak
ugyan más Krisztus keli. Uj Krisztus. 
Mert eddigi Krisztusuk nem az igazi 
volt, csak elképzelt Krisztus. Ismerd 
meg közelebbről Megváltódat. Imád
kozva, elmélkedve, a Szentírást ol
vasva. Növekedj az Ur ismeretében, 
s az Ur növekedni fog ítéletedben, 
mígnem alázatban leborulsz és vallód: 
Én Uram és én Istenem I

Példabeszédek 2 6 .11.
Azzal kezdhetném, hogy: felállván, 

illendő áhítattal hallgassátok az el
mélkedéseim alapjául választott fenti 
igéket, Inkább azonban egyelőre csak 
azt mondom, ne feledkezzünk meg 
a régi szép zalai közmondásról: ahogy 
a kerék föl, ügy a kerék lel

Mi lutheránusok lépésről lépésre 
akarunk a magunk fejlődése utján 
haladni. Azon az utón, amit a magyar 
alkotmány, a magyar állam törvényei 
a haladni akarókkal a szerveinkkel,

Vége volt az ige olvasásának. A gyüle
kezet leült. S azután a sírástól meg-meg- 
csukló hangon szólalt meg Bartos.

— Keresztyén Testvéreim az Urban!
Ne örvendezzünk, ne vigadozzunk ma. 

Ne zengjen diadal éneket ajkunk! Hanem 
sírjon, zokogjon lelkünk. Mert gyászünnep 
ez a mai nap nekünk! Leesett a mi fejünk 
koronája! Nincs lelkészünk! Elvitték. Ka
tonák, poroszlók törtek csendes hajlékára 
az éjjel. S magukkal hurcolták. Engem is 
kerestek. De én idejekorán észrevettem, 
hogy baj van a lelkészlaknál, hát elbújtam 
előlük. S lestem, hogy mi lesz ? S amikor 
hasztalan keresték kutatták át a házam, az 
országúton eltávoztak. Szilágyi Dénes tisz
telendő urat úgy kötözték az egyik ló nye
regkápájához s közrefogva kellett a lovak 
között hol gyalogolnia, hol futnia. Mert alig 
hogy kiértek a faluból, vágtatva rohantak 
tova. A rossz lelkiisinerel kergette őket. 
S hogy kinek a parancsára kerestek minket, 
az nyilván való előttetek, ha nem is mon
dom !

Csendes morajlás zúgott végig a zsúfo
lásig telt templomon. A férfiak keze ökölbe 
szorult. Az asszonyok sorában meg itt is, 
ott is felcsuklott egy-egy zokogás.

Élet alkonyán.
Sebten sietett el az idő felettem,
Olyan sebesen, hogy mire észrevettem,
Már megöregedtem.

Most volt gyenge bölcsöm altató ringása, 
Boldog gyermekségem hajnalhasadása — 
Nem lesz soha mással

Látom bimbókorom szép fesledezését,
Érzem édesanyám anyai érzését,
Édes ölelését.

Kezem összeteszi esténként imára 
S  megzendiil a holdban szent Dávid hárfája, 
S  úgy hallgatok rája.

Nézek a rónaság végtelenségébe,
S  lerajzolódik a szivem közepébe 
A szabadság képe.

Istenért, hazáért beh szép volt az élet,
Ha egy pár dalt mondtam, az is övéké lelt, 
Sírig nekik élek.

Isten, haza! Oh szent eszményem ti ketten, 
Hogy rátok gondoltam, újra ifjú lettem, 
Bár megöregedtemI

melyeket az egyházi alkotmány, a mi 
egyházi törvényeink adnak nekünk.

Ez az ideális demokrácia. Minden
kinek van köze ahhoz, hogy ki legyen 
a fej, ki legyen a nyelv, a kéz, a láb. 
J o g  ez, amivel okosan élni mind
nyájunknak kötelessége.

De aztán, ha érett mérlegeléssel 
megtaláltuk a magunk fejét, akkor 
ahhoz igazodik a nyelv, a kéz, a láb. 
És nincs más, ami a fej fölött állna, 
nincs más koronája a fejnek, mint a 
szív, amelynek a vérét táplálja a 
megszentelt testnek minden porcikája 
és amelynek a vére táplálja az egész 
testet-lelket.

Bartos emelkedett hangon folytatta.
— Kér. Testvéreim az Urban!
De azért ne csüggedjetek, ne veszítsé

tek el a reménységteket! Vigasztaljon ben
neteket az, hogy csak a rosszaságnak, a 
cselvetésnek, a gáncsoskodásnak, a sötét
ben bujkálónak van szüksége az éj leplére, 
hogy tettét véghez vihesse, mert cseleke
detét az igazság napja meghiúsítaná! De 
amint a homályt fény követi s a sötétséget 
tovaüzi, úgy a ti igazságtok is napfényre 
fog kerülni s mostani szomoruságtokat az 
öröm fogja felváltani! Az igazságot a go
noszság végleg meg nem ölheti, ha száz
szor teperi is le a földre! Az előbb vagy 
utóbb diadalmaskodni fog! A ti lelkésztek 
is vissza fog térn i! Csak bízzatok! Csak 
hitetek legyen s meglátjátok, hogy ügyete
ken a föld összes jezsuita cselszövények 
sem diadalmaskodhatnak!

Az utolsó szavak alatt felpattant az ajtó 
s azon Kövér József, a helybeli plébános 
teljes papi díszben lépett be. Az egyik ke
zében füstölőt, a másikban a feszületet 
tartotta. S nyomban utána vagy húsz fel
fegyverzett katona tódult a templomba.

(Folytatjuk.)

A szfv vére és Azé, aki benne 
lakozik.

Ne felejtsük el, hogy hogyan ér
tünk el csak addig a helyig is, ame
lyen ma állunk. Mennyi vér, békés 
lelkű őseinknek, igazságot nem ismerő, 
oktalan módon okozott mennyi szen
vedés árán imádhatjuk és dicsérhetjük 
az Urat úgy, ahogyan a luteránus 
lelkiismeretünk diktálja nekünk.

Hogy mire való volt ez a vége 
nélküli üldözés, azt megérteni is ne
héz annak, aki még nem nézett körül 
a maga bázatáján és sohasem figyelte 
még meg. hogy mit is mível ottan 
a tunya természetű kutyája, amelyik 
azt hiszi, hogy a báz ő érette van.

Ellustulva a jóllakottságtól hever 
a napon a teli tál mellett, amit min
deneknek töltött meg a verejtékével 
szerző gazda keze. A nagy megbízás
tól két felé all a füle, de jaj a másik
nak, jaj a szegénynek, aki a tálhoz 
mer közeledni nagy éheztében.

Hanem aztán csak boruljon be az 
ég és üssön rá a rabló ellenség a 
ház tájékjára 1 Szükölve szalad a tál 
körül. Ment belőle, ami még ment
hető és boldogabb tájakra húzódik a 
mentett konccal.

A gazda pedig a maga háza né
pével vére árán szabadítja ki a nya
kára ült ellenség karmaiból a vérével 
megtartott földön verejtékével felépí
tett hajlékot és a békesség boldog 
idején kezét újra ráteszi az eke 
szarvára.

Ám a jó kutya hazajár. És mintha 
szeme volna, rátalál a teli tálra. 
Konokul kitart őrhelyén és őrzi — 
nem a ház táját — a tálat. Amihez 
hozzáférni megint nem enged senkit, 
amíg csak a gazda farkánál fogva 
onnan el nem lódítja.

— Hadd egyék a másik is, ha te 
már olyan nagyon jóllaktál I Az a 
másik is az én cselédem, ha olyan 
nagy kövér teste nincs is, sem olyan 
szaladós lába a nagy kövér test alatt.

Csöndöt csinált a gazda és egy
szeriben békesség lett a tál körül. 
Jutott mindenkinek, aki a békesség 
nevében jött és az étvágyát nem a 
szeme kívánságához igazította, hanem 
a gyomrához, meg a szivéhez.

Csúnya jószág a telhetetlen kutya. 
De még ennél is csúnyább, amelyik 
egyre marakodott amazzal a telhetet- 
lensége mialt és most, hogy a gazda 
jóvoltából a tálhoz jutott, alighogy 
betegágynak dűlt a gazda, már ő 
mar bele a többibe.

Olyan ez, mint aki beleverekedte 
magát a jó tágas meleg szobába, 
aztán nagy hirtelen magára zárja az



156 HAKARQSZO. 1924. május 11.

ajtót és kiszól a kopogtatásra, hogy 
kívül tágasabb 1 Hamar meg tud fe
ledkezni az ember arról, hogy de 
cudar rossz volt odakint a hidegben.

Bűn a hallgatás akkor, ha beszélni 
kell. Akkor szóra nyitni a szájat, 
mikor a kerék már le, késő bánat.

— Akkor beszéltél volna így, mi
kor a kerék föl. Akkor másként be
széltek az embereid. Te pedig hall
gattál a beszédje mellé. Ugy-e?

Sajátságos véletlen és nem is 
maradt észrevétlen, hogy a leghan- 
gpsabb négy-öt ember a hangosakból 
ma luteránus hiten van és lapjukat 
a luteránusok nevében próbálták meg
szólaltatni.

De ezek nem lutheránusok.
A lutheránusok hivatott képviselői 

azok, akiket fejnek tettünk meg a mi 
alkotmányunk erejével közös egy 
akarattal. És ennek a testnek csak 
az a nyelve, lába, keze, aki a fej 
szerint beszél, jár, cselekszik és ír, 
A fej szerint, melynek a szfv a ko
ronája, a szív a bölcsessége: azon- 
képen cselekedjél másokkal, ahogyan 
kívánod, hogy cselekedjenek veled 
majd mások.

Jó ám megnyitni a füleket a zalai 
bölcsessédre, termett ott már bőven 
a magyarnak máskor is. Most is azt 
mondja: ahogyan a kerék föl, ügy 
a kerék le.

Vigyázzatok éber okossággal, mit 
cselekesztek, mit beszéltek, mit hall
gattok megl Ne legyetek olyanok, 
mint a Példabeszédek bolondjai, kik 
megtérnek a bolondságon, mint a kutya 
az okádásra.

Elég volt a bolondságból egyszer 
is. Sok is. Mi békességet akarunk. 
Békességet minden jószándéku  em
bernek. És még a hátvédje sem aka
runk lenni semmiféle bolondságnak. 
Nagy érdeklődéssel legyünk minden 
iránt, a mi nyájunk között, a nyá
junk körül mozog.

Az izgés még nem mozgás. Ve
gyen részt az egyház életében min
denki I Ne verje a pásztort senki még 
közönnyel sem, mert elszéled a nyáj I

Akkor jobb lesz ? Immendingen H.

„Ha Isten nem volna oly végtelen ke
gyelmes, mennyien volnánk váljon, akik 
megérdemelnénk, hogy a nap reánk süssön? 
Nincsen, aki érdemről szólhatna. És mégis 
azt mondja az Úr, hogy feltámasztja a na
pot a jók és rosszak felett, tehát még em
beri .gyarlóságunkban is tesz különbséget 
az Úr, és tekintetbe veszi azt, hogy legalább 
van-e akaratunk a jóra. Szerei minket az 
Úr s gondoskodik kegyelmesen rólunk és 
mindent megád, amire szükségünk van. En
nek meglátása a boldogság. Keressétek ezt 
a boldogságot /“

Szempont.
Minden attól függ, hogy milyen 

szempontból nézzük. Valahol nagy 
betűkkel láttam nyomtatásban egy 
mondatot, amely megérdemelné, hogy 
a háztetőkről harsogják az emberek 
fülébe. így hangzik : »Nem igaz, hogy 
nehéz idők jönnek; az igazság az, 
hogy a kényelmes idők elmúltak « 
Sokan belesavanyodnak és belebete
gednek abba. hogy nemzetünknek is, 
magunknak is dolgoznunk kell, ke
ményen, a megélhetésért. A nehéz 
idők is fejlesztik a jellemet. Arra 
kényszerítenek, hogy mindeneket meg
vizsgáljunk és csak a szükségeset, a 
jót, a lényegeset tartsuk meg. A rest
ség, kényelemszeretet, rugkapálódz- 
nak a nehéz idők ellen. A valóság 
az, hogy a kényelmes idők elmúltak 
s jobb, erősebb, erófejlesztőbb idők 
jönnek. A férgese lehull, az ép nö
vekedik.

Kinek vagyona van, legyen űr va
gyon a felett. E zekután seg ít a szegé
nyen vagyonából és a d  annak, aki
nek nincsen. H a lá t valakit, kinek 
nincsen kabátja, íg y  szó l vala pén
zéhez : Kerülj ta llérom ! O tt egy sze
gény, mezítelen ember, kinek nincsen 
dolmánya, szo lgá lj Ö  neki! O tt egy  
szegény, elhagyatott beteg, kinek táp
lálékra van szü ksége; perdü lj arany 
koronásom, siess és seg ítsd  öt. K ik  
így  bánnak jószága ikka l, valódi uruk 
vagyonuknak. K ik  azonban zsugoris- 
kodnak és csak arra gondolnak, mint 
szaporodik aranyuk, ezüstjük, azok  
szolgák maradnak örökre. L u th e r  u tá n .

OLVAS S UK A BI BLI ÁT!
Gondolkozásunk romlottsága. I.
Máj. 12. I. Mózes 6 .5 —6. Gondoltál-e 

arra, hogy a bűneset folytán megromlott 
az embernek nemcsak az érzés- és akarat
világa, hanem gondolkozása is ? Ha neked 
még nem, Istennek annál több gondot a- 
dott ez kezdetfői fogva. Hogy is ne —, 
hiszen a gondolkozó képességben alkotott 
bennünket legkitűnőbben a maga képére ; 
s a vele való életközösség megszakítása 
után alig volt az emberhez más hozzáfé
rése, mint a gondolatok útja. Hogy fájha
tott hát Néki, amint ez az ember mindjob
ban romlik a gondolkozásban. Nemcsak 
néhány bűnös szüleményt szül vele; egé
szen a bűn szolgálatába lön a drága ké
pesség általszerelve.

Máj. 13. I. Mózes 11 . í—o. Büntetésein 
keresztül Isten küiönöskép igyekezett a 
gondolkozás romlottságát feltartóztatni. Fő
kép azáltal, hogy nem engedle a megrom
lott gondolkozásból fakadó világ-rendszert 
sikeres kifejlődésre. Milyen elveszett lett

volna e világ Isten számára, ha megrom
lott gondolkozás mellett is sikerült volna 
az embernek nagyszerűen felépíteni Olyan 
lett volna, mint egy Isten elé kitett szemre
hányás s ékes reklámtábla arról, hogy nincs 
jobb a bűnnél De Isten gondolkozásunk 
romlottságára is végkép ráüti az ítélet sú
lyos bélyegét: nemcsak a vele viszonyunk, 
de egymáshoz való viszonyunk lesz általa 
tarihatatlanná.

Máj. 14. Ezsaiás 1 . 2—5. Miben áll a 
gondolkozásunk romlottsága ? Abban, hogy 
nem ismerünk rá az élő Istenre s mindent 
jobban figyelembe veszünk számításaink
nál, mint Öt. Nem abban van a gondolko
zásunk romlottsága, hogy nem értjük meg 
a valódi és áltörtek szorzását, hanem hogy 
nem törődünk annak az akaratával, kinek 
egész életünket s múltúnkat köszönjük s 
akinek nem győznénk köszönni a jövőnket, 
ha elfogadnánk az Ö tőle való életünket. 
De hát egy komédiás a színpadon jobban 
érdekel bennünket, mint a saját üdvös
ségünk !

Máj. 15. Jeremiás 2 . 13 — n Gondolko
zásunk romlottsága abban is megmutatko
zik, hogy tudatosan kikerüljük az Istent. 
Mivel pedig Isten szívének hiánya még az 
istentelen életben is űrt jelent, az élő viz- 
forrás helyett kénytelenek vagyunk magunk- 
ásta pót-kutakról gondoskodni. A baj azon
ban ott kezdődik, hogy ezek a pótkutak 
eleinte minden szükségletet kielégítenek s 
csak későn tűnik ki, hogy hiszen repedés 
van rajtuk s nem csak vizadó, de még víz
tartó kút sem tudnak lenni. Ilyen repede
zett kutakkal van tele a mi gőgös magunk- 
ásta kultúránk. Kitéptünk egy eszmét Isten 
szívéből, belefúrunk vele a fekete földbe, 
szép ezüst kutgyürüt is teszünk beléje, a 
kávája már aranyból van, — de a vízme
dence még sem pótolja az Isten szíve élő 
medencéjét.

Máj. 16. Luk. 12,16—21. Egész kis dol
gokban is felüti fejét gondolkozásunk rom
lottsága. Látszólag legalább kis dolgot csi
nál, mikor elfelejteti velünk a holnapot, 
vagy ha azt nem, a ho'naputánt, de leges
leginkább az örökkévalóságot, amely pedig 
rázuhanhat a szivre bármely pillanatban. 
Hogy is lehet, hogy valaki nem veszi észre, 
hogy milyen hiába a kincse, hiába a földi 
javak terén minden sikere? Valóság csak 
egy van s az örökkévalósághoz, nem a 
pénzeszsákhoz kell élni a kis életünket.

Máj. 17. Máté 6 . 2 5 — 34 Nemcsak meg
átalkodott gonoszok, könnyelmű pénzhará- 
csolők szenvednek a gondolkozásuk rom
lottságában, hanem szorgalmas, törtető, 
aggódó, vergődő, szerény igényű kis em
berek is. Nem győznek egyik napról a má
sikra panaszkodni hurcolják az örökös ag
godalmaskodás kényszerzubbonyát, mintha 
Isten préselte volna őket abba Pedig Isten 
egész mást beszél nekik égi madarakon, 
az ö tegnapjukon keresztül, — de hát hi
ába, megromlott az ember gondolkodása.

Máj. 18. E/.saiás 53 Van-e súlyosabb 
következménye gondolkozásunk romlott
ságának, mint az, hogy nem ismerünk rá 
arra, aki jön, hogy megváltson minket min
den romlottságunktól. Az emberi szellem 
eltorzultságának sikiíó jele a Golgothai 
kereszt s minden egyes kö, mely a Messiás 
testére dobatott. És vájjon ma is, van-e 
súlyosabb következménye gondolkozásunk 
romlottságának, mint az, hogy nem isme
rünk rá Jézusban a mi Megváltónkra s 
vonakodunk egészen elfogadni Öt!



„Isten előtt semmi sem lehetetlen. Ő ki
választott és szeretett népét átviszi a mély
séges tenger vizén és megöli népének egyip
tomi üldözőit. S  ami akkor lehetséges volt, 
most talán lehetetlen előtte ? Ő, aki száz
ezreket, milliókat egy szempillantással vezé
rel, sújt és áld, a mi bajunkat nem „ismer
né ? és nem tudna segíteni ? Bízunk Ö benne 
s Ö a leglehetetlenebbet is lehetségessé teszi.“

1924. május 11

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A pápa a gyermek Jézusról neve

zett Liseuxi Terézia boldoggá ava
tási triduuma alkalmából (1923. ápr. 
30) a következő búcsút hirdette ki: 
»A kér. hivek. kik a boldog három 
napos ünnepélye alatt meggyónnak, 
megáldoznak és a Szent Atya szán
dékára imádkoznak, teljes búcsúban 
részesülnek. Akik pedig törödelmes 
szívvel templomukat meglátogatják és 
ott imádkoznak mind a három napon, 
napjában egyszer 100 napi búcsút 
nyernek. E búcsúk a tisztító tűzben 
szenvedő lelkekre is alkalmazhatók.« 

*
A jugoszláv közoktatásügyi minisz

ter rendeletet adott ki, mely szerint 
minden felekezeti iskola, legyen bár 
katholikus, református, evangélikus, 
zsidó vagy mohamedán, köteles min
den tanteremben a görögkeleti egy
ház védszentjének Szent Szávának 
képét kifüggeszteni.

A cionizmus.
Cionizmus néven a zidóságnak azt 

a törekvését értjük, mely oda irányul, 
hogy a Szentföldet újból a zsidók 
országává tegye. A cionisták évtize
dek óta erős propagandát fejtettek ki. 
Az angol hadsereg Allenby tábornok 
vezérlete alatt elfoglalta Jeruzsálemet 
1917 december 9-én, s a békeszerző
dések meghagyták Palesztinát Anglia 
kezén. Az angol kormány egy zsidót, 
Samuel Herbertet nevezett ki főbiz
tosnak, és a zsidóknak Palesztinába 
való vándorlása sokféle támogatás
ban részesült. De nem igen akad vál
lalkozó. 1918 tói 1923 márciusig 
mindössze 27.000 bevándorló volt. 
A Szentföld lakosainak száma 1922 
októberében 755.858 volt. Ezek közül 
83.794 zsidó. A keresztyének száma 
73.026. A lakosság zöme, 589.564 
mohamedán vallásu. A mohamedá
nok legnagyobb része arab, kik rossz 
szemmel néznek a törökökre.

HARASQSZŐ.

Zirc.
Amint egy 40 lelket számláló zirci szór

ványban, mely Bakonyszentlászló kötelé
kébe tartozik s most van fiókgyülekezetté 
alakulóban, március 25-én Hering János, 
a veszprémi egyházmegyei belmissziói 
egyesület képviseletében, belmissziói isten
tiszteletet tartott. Az istentiszteleten, melyen 
a szép számú ev. hívekkel együtt sok re
formátus hivő, valamint a dudari ref. lel
kész is résztveftek, Mogyoróssy Gyula b.- 
szentlászlói ev. lelkész osztott úrvacsorát. 
Istentisztelet után rövid közgyűlés volt, 
melyen a bakonyszentlászlói ev., illetve 
dudari ref. egyházhoz való csatlakozás mó
dozatait beszélték meg az ev. és ref. hí
vek teljes testvéri szeretetben. Jóleső ér
zés volt látni, hogy híveink — ámbár tá
vol esnek egyházközségeinktől s valósággal 
ki vannak szakítva egyházunk vérkeringé
séből — a maguk hivő leikétől indíttatva, 
mennyire szívükön viselik az ev. hitélet 
ügyét s ezer nehézséggel küzdve, mennyire 
ápolják egymás között az összetartás és 
testvériség érzéseit. Közegyházunknak nagy 
és vérző sebe a Zirchez hasonló szórvá
nyok ügye, amelyet szegénységünk miatt 
nem tudunk úgy felkarolni, ahogyan kel
lene. De Istennek hála. mint más szór
ványban, úgy Zircen is vannak o’yan lel
kes férfiak, akik a maguk lelkesedésével 
és hithűségével igyekeznek pótolni azt az 
összetartó erőt, amit máshol a szervezett 
egyházak lüktető élete ad. Nagy Károly 
kereskedő, Obetkó Mihály pénzügyőri fő
biztos és Véssey takarékpénztári igazgató 
azok a lelkes férfiak, akik a zirci szór
ványba életet hoznak. Nevüket érdemes 
feljegyezni. Nagy Károly, aki például az 
idén 40 darab Luther-Naptárt adott el, vagy 
15 esztendeje benne van minden egyházi 
mozgalomban és bár mint katholikus kör
nyezetben élő kereskedőnek éppen nem 
könnyű a helyzete, mégis mindig tanúsá
got tesz arról, hogy „nem szégyenli a 
Krisztus evangéliomát“. Ő az, aki külön
böző egyházi célokra kiadott gyűjtőívekkel 
végigjárja a híveket, ö adja hitül minden
felé, hogy istentisztelet lesz. Méltó munka
társa Obetkó főbiztos, aki azon pár év óta, 
hogy Zircen van, úgyszólván egyik fenn
tartó oszlopa a kis fiókgyülekezetnek. Nagy 
érdeme van abban, Nagy Károllyal együtt, 
hogy a zirci szórvány fiókgyülekezetté ala
kult, sőt volt eset rá, hogy a katholikus 
egyház reverzális-politikájával is eredmé
nyesen vette fel a harcot. Véssey gyógy
szerész, takarékpénztári igazgató mint a 
bakonycsernyei gyülekezet felügyelője, már 
szintén régóta szerepel az egyházi életben 
s öreg kora ellenére még nja is kész szí
vességgel áll rendelkezésre minden egyházi 
munkában. Bár minden szórványunkban 
volnának hozzájuk hasonló híveink 1 Áldja 
meg őket az Isten s tegye az evangéliomi 
hitért végzett munkájukat gyümölcsözővé!

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telelőn 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.
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H E T I  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés rövid ülést tartott, 

amelyen Peidl okolta meg a nemzetgyűlés 
összehívását. A miniszterelnök többek kö
zött ezen az ülésen kijelentette, hogy amíg 
ő miniszterelnök lesz, olyan sajtószabad
ság, amilyen 1919 ben volt, nem lesz. Fel
szólalt Gömbös is, és tiltakozott az ellen, 
mintha a fajvédők lepaktáltak volna a szo- 
ciálistákkal. A Ház üléseit május 14-ig új
ból elnapolta. Hohler Tamás Nagybritan- 
nia követét kormánya visszahívta. Hohler 
megértő barátja volt a magyaroknak.

Bécsben a kommunisták tüntetést akar
tak rendezni a magyar követség ellen.

Németországban a hatóságok Felső
sziléziában letartóztattak több olyan állam
polgárt, akik külföldi titkos szervezetnek 
tagjai.

Angliában az alsóház 208 szavazattal 
114 ellenében elvetette a liberálisoknak 
választójogi javaslatát.

Szerbiában a kormányválság tovább 
tart.

Az oláh—orosz konfliktussal kapcso
latban az oláh kormány megcáfolja azt a 
hirt, mintha a magyar határt Oláhország 
felé elzárták volna.

Coolidge amerikai elnöknek az ameri
kai magyarok megkészítették Washington 
budapesti szobrát 1 m. nagyságban s egy 
ugyanolyan nagyságú Kossuth-szobrot s e 
gyönyörű ajándékot április 30-án adta át 
a magyar bizottság Coolidgenek, ki ez al
kalomból rendkívüli melegséggel szólt a 
magyarokról.

Georgiában forgószél pusztított. Az ál
dozatok száma 150.

W eelingben a bányaszerencsétlenség 
alkalmából eltemetett bányászok közül ed
dig 97 holttestet találtak.

e g y r ó l - m A s r ó l .

A m in d e n n a p i életből.
A m ájusi lakbér kiszám ítása. 

Az alábbiakban egy kiszámítási ter
vezetet közlünk úgy a lakásokra, mint 
az üzlethelyiségekre vonatkozóan. Ha 
egy lakásnál az 1917. évi lakbér 320 
korona volt, akkor a novemberi ne
gyedre eső bér 80 korona. Ennek a 
80 koronának, mely a rendelet sze
rint aranykoronás bérnek tekintendő, 
kiszámítjuk a 7 százalékát, ami 5 60 
aranykoronát tesz ki. Ez a tiszta bér. 
Az aranykorona megállapított árfo
lyamával, 16 000 koronával beszo
rozva, ez kitesz 89.600 koronát. Ez 
a májusi negyedre járó tiszta lakbér, 
mely után 25 százalékos kincstári 
haszonrészesedést számítunk, ami 
22.400 koronát ad ki. Ezenkívül a 80 
aranykoronából számítunk például 
Szombathelyen 5 százalékos közüzemi 
járulékot, ami 4 aranykorona, vagyis
64.000 papirkorona, ha a 4 arany
koronát a tizenhatezres árfolyammal 
megszorozzuk. Már most ha a 89 600, 
a 22.400 és a 64 000 koronát össze
gezzük, ez kiadja a 176.000 korona
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fizetendő összes bért.
Üzlethelyiségeknél például felve

szünk az 19 i 7 évre 2000 koronát. 
Eszerint az 1917. évi novemberi tiszta 
bérösszeg volt 500 korona, aminek 
a 18 százaléka a tiszta lakbér 9ü 
aranykorona, vagyis 1,440.000 papir- 
korona, mely után 25 százalék kincs
tári haszonrészesedés 360.000 korona 
és az 500 aranykorona utáni 5 szá
zalék közüzemi járulék 25 aranyko
rona, vagyis 400.000 papirkorona, 
ami összesen kitesz 2,200 000 koro
nát, mint a május 1 én fizetendő tel
jes bérösszeget.

H A RA N G SZÓ .

Husvét u. 3-ik vasárnapon.
Ep. I. Pét. 2.11—20. 

Hogy a keresztyén emberhez illően ho
gyan kell szeretni, élni és szenvedni a 
jelen való világban az egész vonalon, arra 
megtanít bennünket Péter apostol, levelének 
fentebb idézett részében.

P á ly á za tu n k  e re d m é n y e . La
punk f. évi 15-ik számában közzé
tett I. számú pályázatunk rendkívül 
meleg érdeklődést keltett olvasóközön
ségünk körében. Obetkó István fő 
gimn. tanár elnöklete alatt a bíráló 
bizottság a pályadijakat a követke
zőknek ítélte oda: 1. A. kocsis Jó
zsef Bük. 2. Egyed Jenő Bodorfa.
3. Mihátsi Dénes Ostffyasszonyfa.
4. Budacker Oszkár Kőszeg. 5. Hor
váth Elek Budapest. 6. Gerencsér 
József Árpás. 7. Huber Mihály Me
dina.

Arcképleleplezés. Megható ünnepség 
keretében iepiezte le husvét u. I-ső vasárnap 
a körmendi gyülekezet, tanácsterme részére 
megfestett arcképét Kapi Béla dunántúli 
püspöknek, aki a körmendi gyülekezetnek 
12 éven át volt tevékeny, mindenki által 
szeretve tisztelt lelkipásztora. A leleple
zés alkalmából Zongor Béla esperes volt 
a gyülekezet érzelmeinek toímácsolója.

Uj felügyelő. Bolemann Mihály csurgói 
gyógyszerészt április 21-én, husvét 2 ik 
ünnepnapján iktatta hivatalába a nemes- 
patrói evang. gyülekezet. A beiktatás után 
ott a templomban díszgyűlés tartatott, me
lyen az uj felügyelő székfoglaló beszédé
ben hivatkozva a családjának tradíciójára, 
vallásos buzgóságot igert és a híveket is 
vallásosságra buzdította, egyúttal a gyüle
kezet fenntartási céljaira 500 ezer koronás 
alapítványt tett. A templomot zsúfolásig 
megtöltött hívek seregében ott volt a fel
ügyelő neje, dr. Éhen Kálmán nemzetgyű
lési képviselő és neje, Siliay nemzeti had
seregbeli százados is.

Áthelyezések. Kapi Béla dunántúli 
püspök Horváth Sándor segédlelkészt Lo- 
vászpatonáról Meszlenbe, Sztrókay Dániel 
káplánt Meszlenből Bezibe, Nagy László 
egyházkerületi segédielkészt ideiglenes szol
galatra a templomépítő szekszárdi gyüle
kezetbe helyezte át.

A szarvasi evang. főgimnázium Benka- 
emlékbizottsága 1924. évi május hó 11-én 
a városi színkörben Benka-emlékünnepélyt 
rendez. A tiszta jövedelmet a „Benka-em
lékalap“ gyarapítására fordítják. Mü3or:
1. Ének. 2. Megnyitó. Mondja dr. Belopo- 
toczky György főgimn. felügyelő. 3 Oda. 
Gyökössy Endrétől. 4. Pusztai élet. Benka 
Gyulának ajánlott zongora-négyes Chovan 
Kálmántól. 5. Emlékbeszéd Mondja dr. 
Rell Lajos, békéscsabai ág. h. ev. főgimn. 
igazgató. 2 Benka Gyula: „Ne hagyjátok 
a hazát el.“ Férfikar. 7. Benka Gyula mint 
zeneszerző. Ismerteti és zongorán bemutatja 
Gajdács Gyula kereskedelmi iskolai tanár.
8. Benka Gyula : „Öcsém emlékére“. Zene
kar. 9. Benka Gyula : „Alföldi tavaszdal.“ 
Vegyeskar. 10. Imádkozik Harsányi Pál ref. 
esperes.

Az iharosi ev. leányegyház a háború 
által elvitt kis harangja helyett önkéntes 
adakozásból, tetemes költséggel egy 116 
kgr.-os uj harangot szerzett. Ezt április
27-én d. e. az iskola udvarán tartott isten- 
tisztelet keretében avatta fel Mesterházy 
Sándor somogyi esperes, ki a felavató 
beszédet Zsid. 1 2 .25. alapján tartotta. Káldy 
József iharosberényi lelkész Józsué 6 . 1—b. 
alapján ünnepi prédikációt mondott. Hérics 
Jenő tanító az adakozók névsorát olvasta 
fel. Az esperesnek a hívek seregére mon
dott áldása után a Himnusz ^éneklésével 
véget ért a szép ünnepség, melynek kere
tében az iharosi ifjúsági egylet dalárdája 
is közreműködött. — Az offertórium 194 
ezer koronát eredményezett, melynek fele 
a helybeli harmónium alapra, másik fele 
pedig az evang. sajtóra lesz fordítva.

Győrujfalu. Szép és meghitt ünnepség 
keretében leplezték le a hősök emléktáb
láját Győrujfaluban husvét másednapján. 
A megható ünnepségről lapunk legköze
lebbi számában emlékezünk meg részle
tesen.

Az ev. sajtónap alkalmából Szom
bathelyen Balikó Lajos tábori lelkész tar
tott értekezést: A tudományos egyházi saj
tóról és annak hatalmáról. A népsajtóról 
Schöck Gyula másodlelkész beszélt. Éülüp 
Zoltán két szép orgonaszámmal járult hozzá 
a nap sikeréhez. Magassy Sándor pedig a 
tőle megszokott lendülettel szavalta el „A 
könyvek versengése“ c. költeményt. Az es
télyen 400.000 korona folyt be az ev. sajtó 
céljaira.

Körmenden Czipott Géza, lapunk fe
lelős szerkesztője, Az ev. sajtó, mint Kon
struktív tényező az egyház és nemzet éle
tében, a magyar kultúra szolgálatában cím
mel tartott előadást Az előadást megelő
zőleg Zongor Bála esperes a rendes ige
hirdetés keretében szólott a sajtó jelentő
ségéről. A helyi ev. dalárdának preciz éneke, 
egy cserkészfiunak hatásos szavalata, Gá- 
yer Zoltán segédlelkész imája tették tel
jessé a sajtónapi műsort, mely a sajtó cél
jaira Démy-Gerő Andor földbirtokos nagy
lelkű adományával, 312 000 koronával együtt
650.000 koronát eredményezett.

Szentgotthárdon Hutfiesz Endre rába- 
füzesi tanító méltatta az ev. sajtót.

Veszprémben Kiss Jenő egyetemi tanár 
voit a vendégszónok.

Gyóni emlékünnepély. Szuchovszky 
Gyula vallástanár vezetése alatt álló ifjúság 
április 29-én Gyóni emlékünnepélyt rende
zett. A megnyitó beszédet dr. Raffay Sán
dor püspök mondotta, dr. Szolár Ferenc 
tanár Gyóni Géza a világháború Petőfije 
életéről olvasott fel. Lampérth Géza a Pe

tőfi Társaság tagja „Gyóni szelleméhez“ 
című ódáját adta elő. A főváros ének- és 
zenetársadalmának jeles művészei töltötték 
ki a 10 pontból álló műsort mely Szu
chovszky Gyula vallástanár zárószavaival 
ért véget.

A veszprémi evang. iskolában április
13-án szülői értekezlet voit, nagyszámú 
szülő részvételével. Gálos Gyu’a tanító tar
tott igen élvezetes és értékes felolvasást a 
gyermekek testi neveléséről; a helyi lelkész 
az alkohol, nikotin, mozi, színház káros 
hatásáról beszélt, míg Nagy Sándor iskola
széki világi elnök, úgy is mint szülő, gya
korlatias értékű elmélkedést tartott a szülők 
feladatairól. Az előadások élénk eszmecse
rére adtak alkalmat.

Nagypénteken pedig a templomban volt 
lelket nemesítő vallásos est, amikor is az 
evang. és reform, hívek zsúfolásig megtöl
tötték a templomot. A helyi lelkész imája 
s elmélkedése Nagypéntek jelentőségéről. 
Hering Jánosné szóló-éneke, Biró Érzsi 
szavalata, a leánykar éneke Gálos tanító 
vezetésével s közének töltötték ki az est 
műsorát.

Husvét II. ünnepén a balatonarácsi és 
balatonfüredi híveknek vitte el a veszprémi 
lelkész a feltámadásról szóló örömhírt. 
Messze minden ev. templomtól s az evang. 
egyházi élet gócpontjaitól, szemmel látható 
örömmel gyűltek össze a b.-arácsi és b.- 
füredi hívek, hallgatni Isten igéjét s mi
közben az Úrnak szent vacsoráját maguk
hoz vették, nem egy szemben csillant meg 
a könny. Köszönet illeti úgy az arácsi, mint 
a füredi testvér ref. egyházat, lelkészeket 
és tanítókat, kik szíves készséggel áten
gedve templomaikat ev. híveink áhitatos- 
kodása számára, maguk is teljes számban 
részt vettek az istentiszteleteken s azt meg
jelenésükkel, éneklésükkel ünnepélyesebbé 
s bensőségesebbé tették. Az Urvacsorai 
bort is mindkét helyen a testvér ref. egy
ház ajánlotta föl. Adná az Isten, hogy evan
gélikusok és reformátusok országszerte, 
egymást megbecsülve, egymást megértve 
és támogatva, testvéri egyetértésben tudnák 
munkálni Éten országát s kifejteni az evan- 
géliomi hitben rejlő erőket. Ugyané napon 
a veszprémi anyaegyházban Puskás Jenő 
püspöki missziói lelkész hirdette Isten igéjét.

A vérteskethelyi evang. ifjúság husvét 
második ünnepén Csonka Eszter, Selineczi 
Juliska, Takács Eszter, Szenczi Juliska, 
Nagy Tera, Takács Erzsébet, Szente Ilona, 
Csonka Dezső, Csonka Pál, Csonka Sán
dor, Csonka Béla, Csonka Géza, Csonka 
Ferenc, Takács Mihály, Takács János és 
Katuba Imre szereplésével Csite Károly: 
„Biró leányai“ vígjátékát szép sikerrel adta 
elő. — A tiszta jövedelemből 200 ezer K-t 
a Harangszó terjesztésére és fenntartására, 
200 ezer K-t az Eötvös alap segélyezésére, 
100 K-t a soproni ev. tanítóképző intézet 
segélyezésére fordított, 104 ezer K-át pe
dig a helybeli orgonaalaphoz csatolt.

A hegyfalui ev. nőegylet husvét hétfőn 
vallásos ünnepélyt rendezett, melynek köz
pontját Rónai B. Gyula uraiujfalusi lelkész
nek a hallgatóság figyelmét mindvégig le
bilincselő szabad előadása képezte. Az ün
nepély közének és imával kezdődött. A 
műsort vallásos tartalmú szavalatok és a 
„Hiszekegy . . . “ „Térj magadhoz drága 
Sion“ az iskolásgyermekek által előadott 
énekek egészítették ki. Szavaltak: Balog 
János, Király József, Bokor Béla, Alapi E., 
Kis Irma, Alapi Ilonka. Az ünnepélyt ima 
s ének zárta be. Az offertórium 38.540 K-t 
eredményezett, melyből 8000 koronát a
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Harangszó terjesztésére juttatott a nőegylel.
A rtgácsi ev. nőegylet husvétkor egy 

szében sikerült előadást rendezett a kö
vetkező műsorral: 1. Eredj ha tudsz, Vég
váritól, szavalta Németh Piroska. 2. Nép
dalok, két hangon énekelték az iskolás 
gyermekek. 3. Az erdőben, színdarab, sze
repeltek Ferenczy Lujza, Lka, Dezső, Jenő 
és László, Marton Imre, László, Zoltán és 
Ernő. 4. A nővér, szavalta Kiss Irma. 5. 
Énekszámokat adott elő Boda László. 6. 
Bálint bácsi irni tanul, színdarab, szerep
lők: Ferenczy Juszti, Ernő és László. — 
Megelőzőleg március 15- én az iskolás gyer
mekek adtak elő két hazafias gyermek- 
színmüvet az iskola felszerelésére.

A téti ev. gyülekezet böjt utolsó vasár
napján vallásos estélyt tartott a következő 
műsorral: 1. Közének. 2. Ima és szabad 
előadás a böjtről. Tartotta Kovácsics Gy. 
ev. lelkész. 3. Szóió ének, Szabó J. tanító. 
4. Az első ibolya. C sengés G,.-től, szavalta 
Csete Ilona. 5. Duett ének. Énekelték Kiss 
Margit tanítónő és Szabó J. tanító. 6. Ha
rangszó. Nagy Vincétől, szavalta Kovács 
Margit 7. Felolvasás. Tartotta Szabó István 
tanító. 8. Szoló ének. Énekelte Kiss Margit 
tanítónő. 9. Az utolsó sor. Váradi A.-tói, 
Szavalta Horváth Rózsi. 10. Himnusz. — 
Az offertórium 155 ezer K-t eredményezett.

A vönöcki leányegyesület úgy kará
csonykor mint virágvasárnapján felolvasás
sal egybekötött vallásos estélyt tartott. Az 
utóbin szerepeltek: Szőke Ida: Magyar 
ének 1921-ben, Sajó S.-tól. Balassa T in i: 
Vigadjatok Csehek, Hazay Gy.-től. Szabad 
előadás, tartotta vitéz Horkai Béla dömölki
s. lelkész „A IV-dik parancsolat vonatko
zással a hazaszeretetre !“ címen. Erőss I . : 
Andris fiam, Garamszögitől. Rosta L iza: 
Újszövetség, Bodor A.-tói. Gyűl. énekkel 
és imával kezdődött és végződött a szép 
ünnepély. Offertórium az elesett katonák 
emléktáblájára 23.115 K volt.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
A német evangélikusok ez évi rendes 

birodalmi közgyűlésüket Bethel Bielcfeld- 
ben tartják június hó folyamán.

Lindemann August, a német ev. sajtó
nak ez a rendkívül derék munkása és moz
gatója Amerikába utaztában a hajón hir
telen elhalt.

Szászországban az általános válasz-' 
tások alkalmával külön evangélikus poli
tikai pártot alakítottak.

„Ev. Volksblatt für die O stm ark“ 
című német néplap, mely 1922-ben elsőnek 
esett áldozatul, újból megindult.

Jugoszlávia. Szeghegy bácskai község 
lakói 99 százalékban evangélikusok. A to- 
polai járás főbírája most ezt az úgyszplván 
tiszta evangélikus községet egy községi 
határozattal arra kényszerílette, hogy a 
görögkeleti szerb lelkésznek fizetéséhez évi
10.000 dinárral kötelesek hozzájárulni.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Súlyos csapás érte az or

szágos Luther Szövetség elnökét, báró Kaas 
Albert nemzetgyűlési képviselőt és család
ját. Egyetlen drága gyermeküket elragadta 
tőlük a halál. Mélységes gyászukban és 
fájdalmukban őszinte részvéttel osztozkodik 
evangélikus anyaszentegyházunk minden 
tagja. A család a megrendítő gyászeset al

kalmából a kővetkezőket jelenti: reventlowi 
Kaas Albert báró és neje szül. dálnoki és 
mezőmadarasi Medve Rózsa a maguk és 
alulírottak nevében fájdalomtól megtört 
szívvel tudatják, hogy forrón szeretett egyet
len gyermekük Ivor 1924. évi máju3 hó 1-én 
hajnali 3 órakor 2 éves korában rövid de 
súlyos szenvedés után angyaltársaihoz köl
tözött. Kedves halottunk földi maradványait 
május hó 2-án helyeztük örök pihenőre a 
kerepesi ut melletti temető haloltasházából 
az evang. vallás szertartása szerint. Özv. 
reventlowi báró Kaas Ivómé szül. nagy
lányai és vásárosnaményi Lónyay Ilona, 
dálnoki és mezőmadarasi Medve Zoltán és 
neje szül. bonyhádi Perczel Marianne nagy
szülői. Sédeni Ambrózy Gyuláné szül. re
ventlowi báró Kaas Clemence, reventlowi 
báró Kaas Rózsa és dálnoki és mezőma
darasi Medve Ibi nagynénjei. „Nem csak 
magad ménéi, elviíted a Szülék vidámságát, 
elvitted a Legszebb remények gazdag bim
baját.“ (Vörösmarty.)

Ú J D O N S Á G O K .
Nős honvédek családi segélye. A

honvédelmi minisztnr elrendelte, hogy a 
nős honvédek családi segély iránti igényü
ket a bevonuláskor nyomban jelentsék” be 
az illetékes községházán. Ezzel megszűnik 
az a lehetetlen helyzet, hogy a nős hon
védek családtagjai a családfő bevonu’ása 
után hónapokig nem tudnak a jogos se
gélyhez jutni.

Egy százéves asszony, aki fiatalnak 
érzi magát. Mrs. Jamet Gossmann Bra- 
gaw amerikai honpolgárnő a minap ünne
pelte századik születése napját. A kitűnő 
egészségnek örvendő matróna nyolcvan 
esztendős gyermekei, ötven esztendős uno
kái, húsz éves dédunokái és kétéves szép
unokái körében ünnepelte születésének 
századik évfordulóját. Az amerikai hírlap
írók előtt kijelentette, hogy reméli, megéri 
azt az időt is, amikor szépunokái gyerme
keit karjaiba foghatja. Elmondotta még, 
hogy életében sohasem gondolt arra, hogy 
hogyan múlik az idő, sohasem gondolt 
arra, hogy ő voltaképen öreg. Mindig ru
ganyosnak és fiatalnak tartotta magát. 
Szerinte ez az életmód és ez a hit az 
egyedüli titka a hosszú életnek.

Tizenegy m illiárddal lett fizetéskép
p e n  a Weisz Emil és Fia régi nagy bank
cég Budapesten. Az összeomlás a frank
kal kapcsolatban következett be. A bukás 
áital legnagyobbrészt tőzsdebizományosok 
károsodtak meg, akik Weisz Emil es Fia 
Őszi Gyula ellen sikkasztás és csalás cí
mén feljelentést adtak be. Elrendelték le
tartóztatásukat, addigra azonban repülő
gépen megszöktek Budapestről. Európa- 
szerte körözik őket.

A Japán fogorvosok. A foghúzás Ja
pánban sem tartozik az élet örömei közé, 
annál kevésbé, mert ott az érzéktelenítés 
még nincs divatban. A páciens, aki rá
szánja magát, jó kezekbe kerül, mert a ja
pán fogászok rendkívül ügyesek. Félkezük
kel megmarkolják a beteg állát, úgy hogy 
a szája látva marad. Jobbkezük hüvelyk
és mutatóujjával minden^eszköz nélkül be
nyúlnak a szájba és ha szükség van rá, 
egy perc alatt öt-hat fogat kihúznak. Ezt 
a műveletet a fogorvosok a következőkép 
gyakorolják be: Egy deszkába rengeteg fa
szeget vernek be. A deszkát leteszik a 
földre s a „jelöltének az említett két ujjú

val úgy kell egyiket a másik után kihúzni, 
hogy a deszka meg ne moccanjon. A pró
bát fenyődeszkával kezdik, majd tölgyfával 
és még keményebb fajtákkal folytatják. Aki 
a próbákat sikeresen kiállja, minden to
vábbi nélkül' hozzáfoghat a mesterségéhez.

Képek a világháborúból az olasz 
iskolákban. Mussolini miniszterelnök fel
szólította a közoktatásügyi minisztert, hogy 
a hadügyminiszterrel együtt rajzoltassák 
meg a nagy háború legjellemzőbb esemé
nyeit. A képeket az elemi iskolák falain 
helyezik el. A képmagyarázatot az iskolák
ban az évnek ugyanazon a napján minde
nütt egyidőben kell felolvasni. Mussolini- 
nek az az intenciója, hogy a képek be
mutassák a későbbi nemzedéknek azt a 
szellemet, amely az uj Olaszországot meg
teremtette és ébren tartsák a serdülő ifjú
ság lelkében a hazáért való áldozatkész
ség kötelességérzetét.

Délafrikában a drótnélküli hírszolgá
lat a legutóbbi időben nagy lendületet vett. 
Mivel ott általában nagyon kitűnő távbe
szélő állomások vannak, mindenféle hang
versenyt a legtávolabbi farmokon is nagy
szerűen lehet hallani. A legtöbb ottani lap 
külön rádióvonalat vezet olvasóinak állandó 
okulására.

Lettország. Libauban az Európával 
való forgalom lebonyolítására nagy drót
nélküli állomást rendeztek be, melynek 
szikratovábbitóját 475 méter magas árbócra 
helyték el s hatókörzete (ereje) 5000 kilo
méterre terjed A felvevöatlomást Deilings- 
hoffenban állították fel. Tulajdonképen a 
drótnélküli telefonberendezés szempontjá
ból Lettország nem igen jöhet számításba. 
Készülékeket ugyan olcsó áron lehet sze
rezni, de a gyér lakosságot tekintve, aligha 
lehet arra számítani, hogy a drótnélküli 
szolgálat berendezése életképesnek bizo
nyuljon.

Drótnélküli hírszolgálat Newyork- 
ban. A newyorki központi városháza tete
jén ezerwaltos drótnélküli rádióllomást 
rendeznek be a városi közigazgatás szol
gálatára. Ez alkalommal felállítják azt a 
lendítőkészüléket, melyet a Westinghouse- 
társaság az 1922-iki rio de janeiroi kiállí
tás részére készített.

Óriási tűzvész Chicagóban. Chicagó
ban egy nagy égő épület oltásánál húsz 
tűzoltó meghalt, tizenkettő súlyosan meg
sebesült.

Szmirnából hajószám ra szállítják az 
emberi csontot. A lapok szerint a görög 
vizeken elhaladt egy Szmirnából érkező gő
zös, amely ezer zsákra való emberi cson
tot vitt fedélzetén. Több más hajó is ha
sonló szállítmánnyal érkezett. A lapok fel
szólítják a kormányt, hogy a kisázsiai mé
szárlások áldozatai csontjainak ilyetén ipari 
feldolgozása ellen tiltakozzék.

Ingyen adjuk Csók István „Tavasz“ 
című festményének gyönyörű színes repro
dukcióját mindazoknak, akik január 1-től 
rendelik meg az Uj Időket, Herczeg Ferenc 
képes irodalmi hetilapját, melynek uj szá
mában folytatódik Surányi Miklós és A. M. 
Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Dobosi Pécsi Mária és Gombos 
Béla elbeszéléseit, Herczeg Ferenc és Sas 
Ede humoreszkjét, Pékár Gyula és Hevesi 
Sándor cikkeit, Kálmán Jenő tréfáját, Na- 
dányi Zoltán és Oiáh Gábor verseit, szá
mos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 60.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a
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kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Magyar Lányok legkedveltebb magyar 

leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság. Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Vérteskeihely 200 ezer, Rigácsi "nőegylet 
30 ezer, Neinesszalóki ifjúság valláskülönb
ség nélkül 200 ezer, Marschalkó Béla mi
niszteri számellenőr Budafok 10 ezer, Pus
kás Kálmán Ostffyasszonyfa 10 ezer, Mertz 
Anna Apostag 10 ezer, Joszt Józsa Felső- 
petény 5 ezer (gyámintézetre 5 ezer), Czéh 
Pál Bpest 5 ezer, Kelemen Pálné Kiskőrös 
10 ezer, Jobaháza 20 ezer, Csávásy Erzsé
bet Stroob (Burgenland) 10 ezer. Balog 
Lajos Hegyfalu 2 ezer, Nagykanizsa 42 ezer, 
Németh Ferenc Vasjobbágyi 10 ezer, V. So
mogyi Gábor Celldömölk 1 ezer, Berec 
Lajos Celldömölk 2 ezer, Simon Sándor 
Alszopor 5 ezer, Smidelius Béla Beled, 
10 ezer, Jakab |u!iska Budapest 3 ezer, 
Harangozó Jánosné Teclak 2 ezer, Kam- 
hold Mariska Erdőtarcsa 1 ezer, Pósch K. 
Győr 15 ezer, Márkus Mihály Tiszanagy- 
faiu 5 ezer, Bencsik Lidia Sopron 5 ezer, 
Horváth János Lpatona 5 ezer, dr. Zsirayné 
Rózsa Jolán Bpest 5 ezer, Lébényből: Ko
vács Mihály (122) 3 ezer, Kovács Kálmán 
7 ezer, Kovács Janos 5 ezer, özv. Németh 
Lászlóné 5 ezer, Offertorium Zsebeháza 
20 ezer, Nőegylet adománya 11.050, Nő
egylet Hegyfalu 8 ezer, Lang János Sár- 
szentmikiós 5 ezer, Hujber' János Győr 2 
ezer, Kunos Endre Győr 2 ezer, üyura 
Németh István Nsimonyi 2 ezer, Papp Ká- 
rolyné Vönöck 1 ezer, László Lidiké és 
Mórotz Lajos Boba 1—1 ezer, Szakáts Dá
niel Pápa 5 ezer, Petrovics János Gór 3 
ezer, Németh Márton Győr 2 ezer, Mátyás 
Dávid Győr 2 ezer, Babos Sándor Győr 5 
ezer, Szabó József Kosdombpuszta 10 ezer, 
Bállá István Győrszabadhegy 1 ezer, Za- 
molyi József Moson 10 ezer, Somogyi Gy. 
Pápa 20 ezer, Kováts István tanár Szom
bathely 10 ezer, Ferenczy Zsigmond Dab- 
rony 5 ezer, Szecsödy Sándor Kutas 2 ezer, 
ifj. özv. Németh Mártonná Bezi 5 ezer, 
Pécz József Kisköcsk 2 ezer, Ev. II. iskola 
Szergeny 38 ezer, Lukács Árpádné Kör
mend 5 ezer, Gályik János Békéscsaba 1 
ezer, özv. Mildschütz Mátyásné és Ádám 
Manci Kiskőrös 3—3 ezer, Laukó Pálné 
Soltvadkert 10 ezer K.
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keres egészséges, jóravaló, evang. 
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Fizetése havonként egy fél mm. 
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A lap íto tta

K A P I  B É L A
1010 ben.

Laptulajdonoa:
a Dddíbimi LDtber-SzQvetséo.
i ]  Országot Lather-SzŐTtt- 

ség U raUlot lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkeaztő- 
kladóhivatalának 

Bzentgotthárdra (V ssrm .) 
küldendők. 

Klőilaetéat elfogad 
minden erang. lelkész 

éa tanító.
MioJBlsnlk mladen vasárnap.

D icsérem  az U rat, am íg  élek;  
éneklek az én Istenem nek, am íg  vagyok.

S saraeaa tó -Z ladóh iT a ta  1 :

SZENTOOTTHÁRD.
Visvárraegye.

A „HA&ANGSZO" 
eld lU etéel á r a : a  második 
negyedév re  10.000 ko ron« .

Külföldre a  kétszerese. 
L ather-S sS vetég t tag o k n ak  

10*/o-os kedvezm ény. 
A m erikába kü ldve  e lő fize 
té s i á ra  eg éas  év re  1 d o llá r . 
Egyes szám  á ra  1000 k o r.

A  .H a ran g o zó *  te rje sz té 
sé re  befo ly t ad o m ányokbó l 
szó rv án y b an  lakó h ív e in k 

n ek  ingyenpé ldányoka t 
kü ld ü n k .

Gyengék vágyónk, m e r t  az Isten  
erejébő l kevés van  bennünk.
Május 21-én a magyar ember 

önkénytelenül is megemlékezik az 
1848/49-iki nagy eseményekről. El
vonulnak előtte azok a dicsőséges 
képek, amelyek azt mutatják, hogy 
egy elnyomott s jobb sorsra érde
mes nemzet miként kelt fel, lángra 
gyújtva, a lángoló hazafisággal s 
vakmerő bátorsággal telt nagy fér
fiú, Kossuth Lajos szavára és mi
ként győzött le harchoz szokott 
seregeket és egy csomó felizgatott 
néptömeget lángeszű hadvezérei 
vezetése alatt. A magyar nap 1849- 
ben május 21-én állt delelőjén, a- 
mikor az ország szivét, Buda vá
rát vette be a diadalittas honvéd
sereg. Mennyi erő volt bennünk 
és mégis mily gyengék voltunk, 
sőt vagyunk ma is. Gyengék va
gyunk, mert az Isten erejéből még 
édes-keveset vettünk magunkba. 
Azért emészti életfánkat most is 
sok gonosz féreg. Azért van köz
tünk oly sok bűn. Azért pusztítja 
a bujaság, mely mór szégyeneim 
sem tudja magát, nemzetünk virá
gát. Azért vannak láncraverve so
kan a vakhit, a hitetlenség vagy 
az érzékiség bilincseiben. Azért 
oly nagy a megbizhatlanság. Azért 
nincs elég szeretet bennünk a nyo
morultak gondjának felvételére. 
Azért vannak oly kevesen, akik 
evangéliumot buzgón terjesztik. 
Azért sír és kesereg köztünk a 
Krisztus, akinek nincs hova fejét 
lehajtani, mert a templomokban 
még csak beszélnek róla, de a csa
ládok köréből száműztük. Óh, vajha 
születnénk újra, támadnánk uj életre 
Isten által, akkor meggyőznénk a 
sok belső ellenséget s akkor nem 
kellene félnünk a külellenségtől sem.

É n ek elje tek .
Irta: Hoffmann Ernő.

Evangélikusok vagyunk, anyagi
lag szegények, nincs földi kincsünk, 
de egyházunk múltjában, történe
tében tűzoszlopként állnak oly ese
mények, melyek mellett nem halad
hatunk el szó és megemlékezés 
nélkül, melyek a világ minden kin
csével felérnek. Egyházunk múlt
jában legdicsőségesebb kor az, 
melyben maga a nagy reformátor, 
dr. Luther Márton, Istennek ez a 
választott vitéze járja be hazája 
tartományait, hogy az evangéliumi 
világosságból legalább egy-egy 
fénysugarat löveljen bele az igaz
ság, melegség, szeretet, igaz hit 
után vágyódó lelkekbe. És ennek 
a hithősnek köszönhetjük, hogy 
rövid idővel ezelőtt két ízben tö
rődhetett meg lelkünk az igaz Öröm 
ragyogó tisztaságú vizében abban 
a tudatban, hogy milliók és milliók 
ünnepelnek velünk együtt; először 
1917 okt. 31-én a világháborúnak 
fegyver- és ágyudörgésektől hangos 
idejében, a hires 95 tétel kifüg
gesztésének 400 éves emlékünne
pén, utána 1921 április 18-án, a 
gyűlölet teremtette béke szenvedés
teli napjaiban, a lelkek mélyébe 
vésődött lutheri szavak „itt állok, 
másként nem tehetek“ a wormsi 
birodalmi gyűlésen való elhangzá
sának 400 éves évfordulóján. De 
úgyszólván évről évre kelnek ki 
sírjukból a régi idők eseményei, 
hogy kérdezzék e mostani nemze
déket, mi lett abból a gazdag örök
ségből, mit reá hagytak. Ilyen für- 
készőn tekint ránk az 1523. év 
második fele, mint az evangélikus 
egyházi ének létrejöttének, 1524 
pedig mint az első evangéliumi 
énekek kinyomatásának és a gyü

lekezetekbe való bevonulásának 
éve.

Vájjon érdemes-e megállnunk ez 
események előtt? Ad-e az egyházi 
ének olyasvalamit, ami indokolttá 
teszi az ünnepi ruha felvételét ?

Egészséges és beteg, kicsiny és 
nagy, férfi és nő egyaránt uj arcu
latot nyer énekszó hallatára. Úgy 
érzi az ember, hogy az egy hata
lom, erő. A bensőnkben lévő zord 
hideg helyébe napsugaras nyarat 
hoz, a levélhullató őszt, virágillat
tól telt tavasszá varázsolja.

Evangélikus nép I Amikor azért 
úgy látod, hogy életed egén a fel
hők egyre sűrűsödnek, egyre gyá
szosabb szint öltenek, egyre több 
veszedelmet látszanak magukban 
rejteni, amikor a legnagyobb szere
tettel, odaadással végzett munkád 
megakadni látszik, dalolj, énekelj 
és mégy előbbre, sasszárnyakon 
felfelé.

A gyülekezeti ének istentisztele
tünknek az az eleme, melyben ki
fejezésre jut evangéliumi egyhá
zunknak egyik sarkalatos alapelve, 
az egyetemes papságé. A közös 
éneklés szárnyat ad a léleknek, 
hogy felemelkedjék a mennyei 
magasságokig, amely szárnyalásban 
könnyebbséget jelent az a tudat, 
hogy velem együtt ezren és ezren 
ugyanezen az utón igyekeznek 
annak közelébe jutni hálatelt szív
vel, kinek létünket köszönhetjük. 
Valami felemelő van abban, hogy 
ezrek ajkán egy szívvel zendül fel 
az ének. Ismerték az énekben rejlő 
erőt az őskeresztyén egyház ujra- 
teremtői, a reformátorok, kiknek 
nem csekély gondját képezte a 
gyülekezeti éneknek újra való be
vezetése és az ahhoz szükséges 
énekek megalkotása. És hála le
gyen az isteni gondviselésnek, hogy 
azt a férfiút, kit a reformáció nagy

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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munkájának a véghezvitelére ki
választott, felruházta a költészet 
nemes tehetségével, hogy itt is ve
zére legyen annak a csapatnak, 
mely a szívek és lelkek mélyen 
rejlő magasztos érzéseknek a be
széd legszebb formájában, a költé
szetben adott kifejezést.

Hálátlanság volna részünkről, ha 
mi ezekben a napokban, amikor 
ez első evangélikus egyházi énekek 
megérték létrejövetelük 400. évét, 
erről az eseményről ünnepi kön
töst öltve szívünre, lelkünkre, meg 
nem emlékeznénk. De hogyan em
lékezzünk úgy, hogy Istennek tet
sző dolgot cselekedjünk? Úgy, hogy 
lélekben visszamegyünk 400 évvel, 
vissza abba a korba, amikor a lé
lek mélyén szunnyadó ősi hiterő 
nagy reformátorunknak fellépése 
folytán kibontotta sasszárnyait, s 
itt felmelegszünk annál a tűznél, 
mely első Ízben 1517 okt. 31-én, 
majd azután 1521 ápr. 18-án, majd 
két évvel később 1523 második 
felében, Luther énekei nyilvános
ságra jutásakor világította meg a 
német földet, honnan a lángsuga
rak a közeli és távoli országokba, 
messze tengerentúlra is elhatottak. 
Csak ha annak a kornak hitéből 
hozunk valamit e mostani, az anya
giasság bilincseibe vert világba, 
csak akkor számíthatunk arra, hogy 
evangéliumi egyházunk megkapja 
azt a megbecsülést, mely a benne 
rejlő építő erők révén méltán is 
joggal megilleti. Ne hagyjuk parla
gon heverni kincseinket, melyek

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 2)

A plébános előrement az oltárhoz. A 
katonák meg köréje sorakoztak. Fegyverü
ket a kezükbe fogták. A plébános magasra 
emelte a feszületet s meglóbálta a füstülőt.

— A törvény nevében! Kiűzlek benne
teket e hajlékból 1 Távozzatok innen, ti el-
kárhozott lelkek! S t e .........  — fordult
Bartos felé a szószékre — gyere le onnan 1 
Majd megmutatom én neked, hogy milyen 
a jezsuiták cselszövénye 1

Az emberek felzúdultak a beszédre.
De a plébános tovább folytatta.
— ő  felsége Magnus Leopoldus nevé

ben hirdetem ki, hogy aki csak egy haj
szálnyit is ellenszegül, az halálnak halálá
val hal meg! E templomot ezennel birtokba 
veszem s az Atya, Fiú és Szentlélek ne
vében felszenteljük a következő vasárna
pon. Addig is prímás ő eminenciája nevé
ben felszólítalak benneteket, hogy térjetek 
át az egyedül üdvözítő anyaszentegyházba, 
ha nem akarjátok, hogy a telketek a pok
lok mélységes fenekén kárhozzon el mind
örökre ! És most távozzatok 1 Itt a pecsé
tes irás! Aké csak egy szót is szól, a ne
vét felirom s pár nap múlva Lipótváron

nehéz küzdelmek árán láttak nap
világot, ne menjünk el érintetlen, 
vétkes közönnyel 400 éves éneke
ink mellett sem, hanem énekeljük 
azokat keresztyéni büszkeséggel, 
szívünk mélyéből oly leikülettel, 
oly érzésekkel, melyekkel azokat 
szerzői létrehozták. Csupa hit, csupa 
erő, igaz keresztyénség az, mely 
belőlük felénk árad. Maga Luther 
lelkének egy-egy részét adja ben
nük oda. Vajha e jubileumi évek 
megteremnék az igaz énekléshez 
való őszinte, tiszta szeretetek Ele
ink tudták, hogy az énekben egy 
hatatom kínálkozik fel szolgálatra. 
Nápolyi gályarabjainkat — ez ál
dott emlékű mártírokat — az ének 
erősítette a szenvedések elviselé
sére. El akarunk teljesen törpülni 
a dicső ősök mellett? Nincs már 
semmi bennünk az ő hitükből, sze- 
retetükből, Isten utáni vágyódásuk
ból? Előre az ősök nyomán, úgy 
eloszlanak a lelket, szívet takaró 
sötét fellegek, úgy észrevesszük 
szindus szivárványnak az ég pere
mén való feltűnését, úgy az éj bo
rúlátót egy mesés hajnalpir váltja 
fel, úgy felhangzik az örömének a 
szívek mélyéből, mely felhat az 
égig : Jer örvendjünk keresztyének, 
jer énekeljünk vígan.

Evangélikusok! énekeljetek!

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
senyvedhet a börtön nyitkos szemetjén. 
Aki meg ellenszegül, az halál fia! Kato
nák ! Teljesítsétek a parancsot I

A fehér nép rémülten tódult kifelé. A 
férfiak fogcsikorgatva, de némán indultak 
ki a templomból. Tudták, hogy a hatalom 
ellen mitsem tehetnek s a zsoldos német 
katonák előtt hasztalan keresnék az igazu
kat. Nem igen volt abban az időben igaza 
talán még a nagy urnák sem, nemhogy a 
jobbágyi soron levő népnek igaza lett volna.

A nép el is távozott, ha morogva is. 
De amint az uccára kiérve, ott is láttak 
néhány katonát, már sietve mentek haza. 
Csak néhányan maradtak ott s várták a 
történendőket

A templom egy-kettőre üres lett.
Bartos a szószékről könnytelt szemek

kel, némán nézte a kivonulókat s lélekben 
minden egyes hívétől elbúcsúzott, mert 
úgyis tudta, hogy őt már többé úgysem 
látják. Fájdalmas tekintetét végighozdozta 
a néma, üres padokon s szemeit elborí
totta a könny.

A plébános újból felkiáltott hozzá.
— No, jössz már, vagy lepiszkáltassa- 

lak ? Gyere csak, te porszem 1 Te mersz 
szembeszállani a föld összes jezsuitáival? 
Elég lesz azokból neked egynéhány isi 
Majd ellátják azok a te dolgodat alaposan!

A wittenbergi fülemile 
és énekes társai.

„Poétákat keresünk mindenfelé“ 
írja Luther Spalatinnak, ahogy el
érkezettnek látta az időt, hogy az 1 
evangélikus istentiszteletet és a ! 
gyülekezeti éneklést kiépítse. És 
aki keres, talál. Egyszercsak várat
lanul mindenfelé megszólaltak a 
poéták. Konstanztól—Rostockig, 
Königsbergtől—Strassburgig csat
tog bele a fülemile dalába a pa
csirták, pintyőkék és a rigók éneke. ! 
Isten dicsőségére!

Königsbergben mindjárt ketten ! 
énekelnek Speratus és Gramann. 
Mindketten délről származnak: 
Speratus sváb, Gramann bajor. ' 
Speratus Bécsben 1522-ben evan- 
géliomi szellemben prédikál, Olmiitz- 
ben hitéért börtönt szenved s innét 
ajándékozta meg hittestvéreit egyik 
legszebb énekével: Eljött hozzánk 
az üdvösség. Miután 1523-ban meg
fordult Wittenbergában, 1524-ben 
Königsberg udvari prédikátora lett. 
1551-ben mint evangélikus püspök 
halt el.

Szöveg és dallam tekintetében 
rendkívül rokonlélek Lutherrel 
Gramann. A lipcsei vita alkalmából 
még dr. Ecknek Írnoka, de utána 
Luther rendíthetetlen hive, ki mint 
Albert porosz hercegnek barátja és 
tanácsadója hal el 1541-ben Königs
bergben, ahol a lelkészi hivatalt 
viselte. Két gyönyörű ének őrzi 
emlékezetét.

Bartos lejött. Ahogy azonban az Úr fel
kent szolgája elé ért, ez újból csak rája 
támadt s tett’eg is bántalmazta Bartost. 
Erre Bartost is elragadta indulatossága és 
önvédelmében egyet lökött a plébánoson, 
úgy hogy az menten hányát vágódott. A 
feszület kirepült a kezéből. A füstölő az 
oltárra zuhant. Ott ketté vált. A parázs 
szerte oszlott az oltár térítőjén. S a követ
kező pillanatban már az egész oltár lán
golt, mint egy hatalmas fáklya.

A katonák és a plébános rémülten me
nekültek a templomból. Ajtaját maguk után 
becsapták. A zárban lévő kulcsot elfordí
tották, majd zsebre vágták.

Odabent meg ezalatt lángba borult 
minden. A száraz padok egy pillanat alatt 
ropogva égtek. Az ablaküvegek ezer da
rabra pattanva csörömpölve hullottak a 
földre s fekete füstfellegek gomolyogtak ki 
a tátongó ablaküregeken át a szabadba.

A tanító a toronyba menekült.
A nagy harang kötelét meghúzta.
Búsan, panaszosan jajdult fel a harang 

szava -----------
A falu apraja, nagyja visszaszállinkózott 

az égő templomhoz. Oltáshoz akartak fogni. 
De nem volt szabadi

— Az eretnekek temploma hadd égjen 1 
Úgyis szentségtelen az! Vasra vele, aki
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Ott van aztán Justus Jónás wit- 
1 tenbergi tanár és Eber Fái, Melanch- 
J tonnák meghitt barátja.

Justus Jónás énekében Ha Isten 
nem volna velünk, Csodás segítsé
gével, Mikor gonosz ellenségünk 

1 Hűnk tör dühösségével (1. Dunán
túli Énekeskönyv 257) egészen 

I Luther lelke rezdtil és zendül meg.
1524-ben aztán egy áldott női 

lélekben is felcsendül a dal, Chreu- 
i ziger tanár feleségének, Erzsébet- 
i nek személyében, aki úgyszólván 
; az első Jézus-énekkel ajándékozta 

meg az evangélikus egyházat.
Walther János udvari karmester, 

: zeneszerző, Luther melegszívű ba- 
i rátja, nemcsak zenészember, hanem 
I Istentől gazdagon megáldott költői 
I lélek is.

Hasonlóképen a nürnbergi Speng- 
l ler Lázár, nemkülönben Sachs Já- 
[ nos, a cipész és költő, kinek jelen- 
I tőségére a német irodalomban nem 
' kisebb ember, mint egy Goethe hívta 
I fel a közfigyelmet: első helyet fog- 
I lalnak el azok körében, akik a 
r wittenbergi fülemülének a társasá- 
{ gában egyidőben dalba kezdtek 
> ezelőtt 400 esztendővel s énekeik- 
l kel dicsőítették és dicsérték a nagy 
1 Istent.

Legyen emlékük áldott!

Falusi h árom tagú  le lk é sz csa lá d  
I k eres  e g é s z s é g e s ,  jóravaló ,  evang.  
/ vallásu leányt házi szo lgá la tra .  
I F iz e t é s e  havonként eg y  fél m m .  
I búza. —  C i m : L elkész i hivatal 
t A m b rózfa lva  (C sanád  m.). 3—3 * I

i hozzányúl!
A nép félt a katonaságtól is. Hát néz- 

f ték némán, mint emésztik a lángnyelvek 
I Isten dicső hajlékát.

Ekkor felbúgott egy pillanatra az or- 
} gona. Harsogott, mintha perbe akarna szál- 

lani az egekkel. Aztán hirtelen elhalkult. 
I Panaszosan siránkozott, rimánkodott.

Majd felharsant az ének.
— Oh én édes jó Istenem 

Légy veszedelmemben velem.
Az asszonyok hangos zokogásban tör- 

I tek ki. A férfiak meg lekapták fejükről a 
1 kalapjukat s a másik pillanatban diadal- 
i más hangorkánban zendült fel az ö ajku-
I kon is az ének:

— Te vagy minden segedelmem,
Örök életre vezérem.

A katonák azonban pár perc alatt szét- 
í verték a tömeget.

A tűz ezalatt már a toronyba kapott. 
i A lépcsözet ott is égni kezdett. Bent az 
) oltár, a padok már rommá égtek s csak 
I füstölgött minden. A tűz már kint a tető- 
t zetbe kapott. Hatalmas lángnyelvek emel- 
I kedtek az ég felé.

Ekkor a torony kerek ablakában meg- 
i jelent Bartos.

Halálos csend volt az uccán. Alig né- 
í hány alakot látott lent. Egész felső testét

Pacsirtaszó.
Áldd meg Isten ezt a népet,
Adj már néki békességet!
Áldd meg Uram, minden jóval 
S  vigasztald meg szelíd szóval.

Duna mellől, Tisza mellől 
Sóhajtás kél a szivekből:
Mikor lesz már víg esztendő?
Mikor jön már szebb jövendő?

Magyar mező pacsirtája 
Dalban felel vissza rája:
Bízzál, remélj Árpád népe,
S  tekints hittel fel az égre!

Magyar földnek nincsen párja,
Áldás hull az égből rája 
S  majd a szellő lágy fuvalma 
Aranykalászt ringat rajta.

— Magyar testvér, hallod, hallod 
E  biztató, szelíd hangot?
Lesz még itten vig esztendő!
Jön még reánk szebb jövendő!

Fogjuk meg csak ekénk szarvát,
Jer, hasítsunk uj barázdát!
Vessünk bele termő magot 
S  a nap ismét felénk ragyog.

Felénk ragyog, ránk világit 
Kárpátoktól Adriáig.
Legyünk csak jó  reménységgel:
Lesz még szöllö lágy kenyérrel!

Horváth Imre.

kidugta a résen. Úgy látszott, hogy le 
akarja magát vetni.

— Lőjjétek le ! Hangzott fel most a 
parancs!

Sortüz dördült e l -----------
Mire a füstfelleg eloszlott, nem látták 

a tanítót. Eltűnt. Lehet, hogy agyonlőtték. 
Lehet, hogy nem. Csend lett. Csak a tűz 
emésztő lángja pattogott s a zsindelyek 
rapittyává hasadozva röpködtek a levegő
ben.

Egyszerre rettenetes zuhanás hangzott 
fel.

A templom tetőzete roskadt össze.
Az meg áttörte a mennyezetet s eget, 

földet rázó robajjal szakadt be. A torony 
is összeesett. Nem volt már templom. 
Csak rom.

A lelkész börtönben senyved. A tanító 
meghalt. A templom porrá égett. A nyáj 
vezető nélkül maradt Se lelkésze, se taní
tója, se temploma. Most a sor rajta van.
Gyerekjáték lesz a nyájat átterelni------

*

Sötét csendes éj borult a falura. Az ég 
borult volt. Szitálni, kezdett az eső.

Úgy éjfél táján négy ember ballagott a 
romhalmaz felé. Vállukon ásó, kapa, csá
kány volt. S ahogy a templom romjaihoz

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Gondolkozásunk romlottsága. II.

Máj. 19 Mint minden romlottságunk, 
úgy a gondolkozásunké is Jézussal szem
ben tűnik ki leginkább. Addig is, míg nem 
érdekel minket, mig bizonytalanul ingado
zunk Jézus körül; azalatt is, mig ismerke
dőben vagyunk Ö vele s azután is, mikor 
már azt gondoljuk, hogy egészen eltaláltuk 
a helyes magatartást Vele, folyton ott set
tenkedik gondolkozásunk romlottsága Igen 
nagy felkiáltó jel van kirakva abban, hogy 
íme Pilátus végül is nem gonoszsága foly
tán, nem is a saját életét féltvén játsza 
kézre a zsidóknak Jézust, hanem abban, — 
amiben oly sokan kihasználják a gondol
kozásunk romlottságát — : „Ki tudja úgy 
is, hogy mi az igazság!“

Máj. 20. Lukács 2 3 .8—12. Emlékszel 
talán esetekre, mikor hosszas várakozás 
után alkalmad volt hallani egy embert, ol
vasni egy könyvet Jézusról s te nagyon 
vártál valami nagyra, 9 meg is értettél min
dent, de seholsem találtad a nagyot, mit 
vártál ? Ma sokan csodálkoznak azon, hogy 
valaha valaki semminek állíthatta Jézust, 
voltakép azonban igen sok emberen mutat
kozik meg egészen úgy, mint Heródesen, 
gondolkozásunk romlottsága.

Máj. 21. János 4 . 6—20. A samáriai asz- 
szony példája nagyon kér téged, hogy nem
csak Jézussal, de Jézusról is — sose vitat
kozzál. Vitatkozásokban, szent dolgokról 
való szellemeskedésekben, felekezeti és 
dogmatikai problémák tárgyalásában bor
zasztó mód tombol gondolkozásunk rom
lottsága. Vagy gondolod, hogy ép e rom
lottság miatt van szükség meggyőző vitat
kozásra? Tényleg valamire lesz szükség 
miatta. De az nem az efajta vitatkozás. 
Mert a vitatkozás csak fokozza s sosem 
csapolja le gondolkozásunk romlottságát.

Máj. 22. Máté 6 . 22—23. Nem tudom 
van-e egyáltalán romlottság, melyen segíteni 
lehet, mielőtt felismernénk; de a godolko- 
zásunk romlottságánál a gyógyítás előfel- 
télele, hogy beismerjük azt. Nemcsak egyes 
tünetekben, hogy fél re vezethetők vagyunk ;

értek, szó nélkül kezdtek a romok közt 
kutatni.

Közben az eső is jobban megeredt. S 
ez csak hasznára vált a kutatóknak, mert 
a tüzes zsarátnokot egy-kettőre eloltotta. 
A munka annál gyorsabban ment.

Már vagy egy órája kutattak a romok 
között, de eredmény nélkül.

Ekkor megszólalt az egyik.
— Azt mondom, hogy az oltár körül 

keressünk. Erre nincs semmi.
Szó nélkül mentek előbbre s az oltár 

maradványait kezdték széthányni
Alig egy negyed óra alatt tiszta volt az 

oltár helye.
Itt ráakadtak az ezüst feszületre.
Szeretettel tisztogatták le róla a pernyét. 

Levették a kalapjukat s sorra csókolta meg 
mindegyikük a Megváltó képét Aztán buz
gón fogtak újból a munkához. De hiába 
kínlódtak. Bartos hullájára sehol sem akad
tak. Se torony alatt, se az oltár körül, se 
máshol.

Ekkor az egyiknek jó ötlete támadt.
— Emberek, hátha a kriptában van?
— Az ám ! Hagyta rá a többi.
S ujult reménnyel léptek az oltár mö

götti részre s ott a márványlapot kezdték 
a csákányokkal feszegetni.

S csodálatos 1 Alig hogy az egyik a vas-
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hogy a napot reggeltől estig az égen sétá
lónak, a sárgát s fényeset könnyen arany
nak látjuk, — hanem, hogy egész gondolat
járásunk, gondolat* gépezetünk, — igen, a 
lámpásunk — a földihez, a bűnhez, az 
énhez van akasztva. Amint az érzés- és 
akaratvilágunk, — onnét felülről való meg
váltásra szorul a gondolkozás módunk.

Máj. 23. Róm. 7 . 15—is. Igazság-éhező, 
igazság-szomjazó, de alázatos és őszinte 
emberek juthatnak el igazán gondolkozá
sunk romlottságának felismeréséhez. Sok 
elmebeli hiányunkat a világi tudomány is 
kimutatja, de valami más az, amire a hivő, 
a bűneit bántó s megváltási sóvárgó lélek 
jut e téren. Amikor gondolkozásom rom
lottságának ellenére is eljutottam oda, hogy 
nemcsak elmebeli fogyatékosságok vannak 
énbennem, dehogy egyáltalában nincsen 
elmémben semmi jó, — akkor ütött az óra, 
a megromlott gondolkozástól szabadító óra.

Máj. 24. I. Korinth. 2 . 12—ie. Amily 
mértékben elfogadjuk Istent s az Ő gondo
latait, oly mértékben szabadulunk gondol
kozásunk romlottságától. Kezdődik ez az
zal, hogy a magunk értelmére mind ke- 
vésbbé támaszkodunk, ellenben a nekünk 
megadott mérték szerint helyet adunk teljes 
bizalommal az Ő Lelkének. Az életközös
ség, melybe a megváltott lélek Krisztusán 
átjut, magával hozza az Isten gondolatai
ban való közösségünket s az az értelem, 
mely azelőtt olyan volt, mint a sötét föld
ben való vakondok járás, isteni tájakra néz
het szét s onnét alá e föld dolgaira.

Máj. 25. II. Korinth. 1 0 .4—5. Ha nagy 
szerepe volt a gondolkozásunk romlottsá
gának az ó-ember életében, igazi nagy sze
repe lesz ám a meggyógyult gondolkozás
nak, az uj gondolkozásnak az uj ember 
életében. A kettős ágú munka voltaképen 
egy, mert akkor is, mikor erősségek rom
boltatnak s uj gondolatseregek felszaba
dulnak, mindenben az Isten Lelke munkál 
s mi nem győzünk csodálkozni, hogy épen 
azzal szemben, Akivel szemben legjobban 
kitűnt a gondolkozásunk romlottsága az 
Úr Jézussal szemben mily dicsőséges dia
dalszerepet él át a megváltott ember uj 
gondolkozása.

Örökbe adnánk egy egészséges 
két és fél éves hadi árva leánykát. 
Leveleket »Hadi árva« jeligével a 
kiadóhivatalba kérünk. 2—3

karikát a kezébe fogta, azt könnyű szerrel 
azonnal fel is emelte. Mintha csak tolta 
volna valaki felfelé.

S a másik pillanatban már karjaik kö
zött szorongatták Bartost, a tanítót.

Mikor B<srtos látta, hogy a torony ab
lakán hasztalan vetné le magát, hirtelen 
eszébe ötlött a kripta.

Ugyanis, amikor a templomépítésről 
volt szó, az akkor még kisded eklézsia 
nem volt arra képes, hogy a templomot a 
maga erejéből felépítse. S ekkor jött segít
ségükre a falu dúsgazdag földesura, özv. 
Nemesszeghy Istvánná, aki egymaga annyit 
adott, hogy abból a templom felépülhetett. 
Azonkivül is gazdag alapítvánnyal és jó 
néhány hold földdel látta el az egyházat, 
hogy lelkészt és tanítót tarthasson. A gyü
lekezet aztán hálából kriptát csináltatod s 
jóltevőjét abba helyezte el.

Hát ez a hely jutott hirtelen az eszébe 
Barlosnak. Lefutott a toronyból az égő, 
ropogó lépcsőzeten s lélekzetét visszafojtva 
rohant az égő tűztengeren át a kriptába.

Emléktábla leleplezés.
Győrujfalu község képviselőtes

tülete még a múlt év őszén elha
tározta, hogy a világháború hősi 
halottainak emlékét az evangélikus 
és a katholikus iskolákban felállí
tandó emléktáblákon örökíti meg. 
A szép elhatározást követte a ne
mes tett. Az eszme testet öltött. 
Az emléktáblák elkészültek s fel
avatásuk rendkívül impozáns ke
retek között husvét másodünnepén 
folyt le. Az ünnepség a katholikus 
iskolában vette kezdetét, ahol is a 
felavató beszédet gazdag műsor 
során dr. Boross Alán győri gim
náziumi igazgató mondotta.

Az evangélikus iskolában lefolyt 
ünnepség, alkalmi közénekkel kez
dődött. Isó Vince lelkész imája után 
Pálmay Lajos esperes áldotta meg 
az emlékművet ünnepi beszéd ke
retében az atyának, a fiúnak, a 
szentlélek Istennek nevében. A he
lyi nőegylet koszorúját Pintér Gizi 
hajadon hozta el és helyezte el az 
emléktáblára. Hatásos szavalataik
kal rendkívül emelték az ünnepi 
hangulatot Derzsi Irma, Szigethy 
Zsófi és Molnár Lajos; nemkülön
ben a két szólamu gyönyörű kar
énekek.

Az emléktáblát Kiss Lajos tanító 
vette át szép beszéddel. Az elesett 
hősök inindanyian tanítványai vol
tak. Ahogy visszahívta általuk a 
múltat, költögette az elesett hősö
ket s reá mutatott a megmérhetet
len vesztességre, gyászra: szem 
nem maradt szárazon. A szép ün
nepség a Hymnusz eléneklésével 
ért véget.

A győruj falui ev. iskolában fel-

HARANOSZO._________

Egy erős rántással leemelte a kripta már- 
ványfedelét s egy ugrással bent volt. S bár 
ruhája itt-ott tüzet fogott s az arca, keze 
megpörkölődött, de mentve volt. Magára 
húzta a kripta fedelét s aztán kimerültén 
terült el a földön. De a hüs levegő csak
hamar magához térítette. Némán, csendben 
ült a sötétségben. Fejét tenyerébe hajtotta 
s elmerült a gondolataiba. Közben tompa 
zuhanásokat hallott. Bizonyosan a gerendák 
estek össze. Aztán nagy dübörgést hallott 
s nyomban rá iszonyú robajt. Akkor sza
kadt le a tetőzet és a mennyezet.

Bartos arcán végig folytak a könnyei. 
Siratta a pásztort, siratta az Istenházát, 
siratta a nyájat, siratott mindent, mindent.

Imára ku'csolta kezét és zokogva tört 
melléből a hang elő.

— Mi atyánk, ki vagy a mennyekben...
Maga sem tudta, mennyi ideig ült már 

a kriptában, amikor egyszer csak tompa 
ütések zaját hallotta a feje fölött.

Felemelkedett a helyéről s a kripta szá
jához ment.

állított emléktábla 8 evangélikus 
hősnek áldott emlékét hirdeti. Az 
ünnepségen résztvettek: dr. Hahn ] 
A. szolgabiró, a vitézi szék képvi
seletében Vitéz Gombos N. ezre
des stb., ott volt többek között Ban
dy János ny. tanító is, a magyar 
tanítói karnak ez a tiszteletre méltó | 
nesztora, a Harangszó tudósítója.

Az ünnepség rendezésében, si- , 
kerében nagyon sok érdemei van
nak Kiss Lajos tanítónak s áldott 
lelkű hilvestársának. Kiss Lajos 
tanító egyházának, községének, 
nemzetének a szó legnemesebb ér
telemben vett igazi napszámosa, 
aki a munkából mindenütt becsü
lettel veszi ki a maga részét.

1924. május 18

„ Kedélyállapotunknak állandóan 
hasonlatosnak kellene lenni a nyu
godt tóhoz, mit nem zavar meg semmi 
sem. Oh de hányszor vagyunk indu
latosak! Hozzánktartozóinknak, vagy 
barátainknak egy rosszul ejtett, eset
leg csak rosszul hangsúlyozott szava, 
gyakran mennyire ki tud hozni a 
sodrunkból, nyugodtságunkból. Sem
miségek miatt elfog a harag, lelki 
életünk nagy nagy kárára. A go 
nosznak egyik legbiztosabb fegyvere 
indulatunknak ingerlése. Az indula
tos ember, ha nem is adta egészen 
oda magát a Sátánnak, de félkezét 
legalább is feléje nyújtotta s akinek 
a félkezét bírja, annak nemsokára 
bírja az egész szivét. Tanulj az Úr
tól: arcul verték, megköpdösték, tövis
koronát raktak a fejére, keresztre 
szegezték és ö — nem indult fel, csak 
azt mondotta: „Uram, bocsáss meg 
nékik, mert nem tudják, hogy mit 
cselekesznck! “ Tégy húson lóképpen! “

Ekkor észrevette, hogy a mái vány fedőt 
kezdik feszegetni. Lökött rajta egyet s a 
másik pillanat ban már a jó emberei ölelgették.

Bartos hamar összeszedte magát. Tudta, 
hogy nincs veszteni való ideje. Menekülnie 
kell. Mire a nap felkel, már messze kell 
lennie.

Azért sietve ölelte meg újból megmen- 
tőit. Biztatta őket, hogy ne csüggedjenek 
s hitük mellett erősen tartsanak ki. Eljő 
még az Isten napja, amikor szabadok lesz
nek mindnyájan s zengedezö lélekkel di
csérhetik Istenüket. Csak tartsanak ki bát
ran ! Bízzanak, reméljenek 1 Megjön ő, meg 
a tisztelendő úr i s !

Az emberek könnyes szemmel hallgat
tuk Bartost. És úgy érezték, mintha bal- 
zsamcsepp hullana nehéz szivükre, oly jól 
estek a vigasztaló szavak. Némán ölelték 
keblükre kedves tartójukat. Alig bírtak 
elszakadni tőle. De Bartos búcsúzni kez
dett. Még egy ölelés, még egy meleg kéz- 
szoritás s a következő pillanatban Bartost 
elnyelte a sötétség. (Folytatjuk.)
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Karcolatok a hétről.
»Majláth Gusztáv gróf erdélyi 

püspök a múlt óv végén Rómában 
járt, ahol Pius pápánál kihallgatáson 
volt. A pápa az erdélyi egyházmegye 
gazdasági viszonyairól is érdeklődött 
és Majláth püspöknek e beszélgetés 
folyamán alkalma nyilt megemlékezni 
Demény Henrik dr.-ról, az egyház
megye uradalmainak jószágkormány
zójáról, aki gyulafehérvári ügyvéd 
és a zsidó hitközség elnöke. Demény 
évek óta dolgozik az egyházmegye 
gazdasági viszonyainak rendezésén 
s hogy ezt a munkát mily buzgóság- 
gal és mily eredménnyel végzi, arra 
nézve legfőbb bizonyság, hogy a pápa 
Majláth püspök előadása után pápai 
áldását küldte a zsidó ügyvédnek és 
családjának.c

*
A Korán szent hagyományaitól 

lassan-lassan, eltérnek Mohamed hí
vei, de a legnagyobb rést a tradíció
kon most mégis azzal vágják, hogy 
Musztafa Komáinak, a török szabad
ságharc vezérének, Aogorában, a 
nemzetgyűlés székházával szemben 
allegórikus figurákkal díszített szob 
rőt emelnek. A szoborbizottság már 
felszólította a török, francia, olasz 
és német művészeket, hogy vegyenek 
részt a pályázaton, amelyen a három 
legsikerültebb tervet 75 000 frankkal 
jutalmazzák. Izmed pasa ezzel egy- 
időben felszólított egy angol szob
rászt az Augusteum restaulására, 
amelyben Augustus császár végren
deletét és sok, a klasszikus kor tör
ténelmére vonatkozó érdekes okira
tot találtak. Restaurálják a szép 
Augustus oszlopot is, amelyen most 
egy gólyapár vert fészket.

„Ha imádkoztatok, nem érzitek-e 
akkor, hogy szivetek könnyebb és 
lelketek nyugodt ?

Az ima a szomorúságot kevésbé 
fájdalmassá, az örömöt tisztábbá 
teszi; vegyit az egyikbe valami erő
sítőt és édeset és a másikba mennyei 
illatot. “

HETI KRÓNIKA.

A miniszterelnök hódmezővásárhelyi 
beszámolója, mely elé oly nagy várakozás
sal tekintett az egész ország : világos, tiszta 
feleletet adott minden olyan kérdésre, amely 
most az egész nemzetet érdekli. A hit és 
remény sugarával világított be a miniszter
elnök a jövőbe. Érintette a jóvátéleli kér-
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dést, melyet — úgymond — az ország ja
vára sikerült elintéznie. Bejelentette, hogy 
a közel jövőben az összes korlátozások 
megszűnnek. Szólott a kormány és a nem
zetgyűlés programmjáról. A fővárossal kap
csolatban oda nyilatkozott, ha azt akarjuk, 
hogy ne tehertétel legyen, hanem a nem
zeti munka élén haladó, vezető: meg kell 
teremteni a polgári pártok békéjét. Végül 
bejelentette a házszabály revíziót. Utána 
beszéltek még Pesthy Pál igazságügyi mi
niszter, Barabás Samu stb.

Désy Zoltán hamvait hazahozták és má
jus 15 én temették el óriási részvéttel mint 
a nemzet halottját.

A Magyar Nemzeti Bank alakuló ülését 
május 17-én tartja.

Az uj török követ, Husrev bég, Buda
pestre érkezett.

A kér. diákok világszövetségének kikül
dötte dr. Gray H. a régi képviselőház nagy
termében „A férfi, a nő és az Isten“ címen 
előadást tartott.

Az akadémián a Nádasdy jutalmat Vie- 
torisz József nyíregyházai evang. tanár, a 
gyülekezet felügyelője nyerte el „Senki Pál“ 
című elbeszélő költeményével.

Az Ébredő Magyarok Egyesülete az 
egész országban újból szervezkedik a mó
dosított alapszabályok szerint.

Forró István házmester, ki feleségét két 
ökölcsapással agyonütötte, holttestét zsákba 
elásta, miután tettére rájöttek a holttest ki
ásatását maga végezte el, minden bünbánat 
nélkül. íme az állat az emberben.

Németországban az általános képvi
selőválasztások alkalmával a szociáldemo
krata párt vereséget szenvedett. A biro
dalmi gyűlés legnagyobb pártja a nacio
nalistáké.

A szerb kormány feloszlatta a magyar 
pártot és a magyar egyesületeket.

Londonban török-francia háborútól tar
tanak. A franciák Szíria határán csapat
összevonásokat hajtottak végre.

Olaszország elhatározta, hogy gazda
sági bojkott alá helyezi Romániát mindad
dig, míg a román kormány a 60 millió olasz 
lira adósságait megfizeti.

Bulgária jóvátételi kötelezettségeit vég
érvényesen szabályozták. E szerint Bulgária 
tiz évre 25 millió aranyfrankot fog fizetni 
félévi részletekben 5°/o os kamat mellett.

„ Lelkünk nem más, mint egy nies
tet Heg épített hangszer! Sajnos, gyak
ran elhanyagolt hangszer, melyből 
csak egy kéz tud harmonikus dalla
mot előcsalni: a nagy művész keze: 
— az Isteni kéz!

Mendelssohnról mondják, hogy 
amint Freiburg ban járt, megnézte a 
világhírű orgonát ott a templomban. 
Kérését, hogy rajta játszhasson, a 
kántor elutasította. De mennyire el- 
szégyenült amint megtudta, hogy a 
hires Mendelssohn a látogató, s mily 
örömmel engedte azután meg, hogy 
a művész orgonázzon.

Hányán zárjuk el hangszerünket 
a nagy művész előtt? Ha lelkünket 
neki örömmel szolgáltatnánk ki, a 
legnagyobb élvezetekben lehetne ré
szünk és hangszerünk mindig kifo
gástalan állapotban maradna.m
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R endelet az  adók aranyérték
ben való elszám olásáról. Az ál
lamháztartás egyensúlyának helyre- 
állításáról szóló törvényben nyert 
felhatalmazás alapján a pénzügymi
niszter április 25-én kelt körrendele
tével elrendelte, hogy a jövedelem
ág vagyonadókat, a társulati adót, 
az általános kereseti adót, az ezen 
adók, valamint a földadó után járó 
helyhatósági adókat január 2-ától, a 
földadót pedig július 1-tól aranyko
rona értékben vessék ki.

Ezen közszolgáltatások 1924. évi 
előírásaira az 1924. évi január l e 
óta teljesített, illetve teljesítendő be
fizetéseknek aranykorona értékre való 
átszámításának kulcsát a pénzügy- 
miniszter a következőképen állapí
totta m eg: Egy egy aranykorona ér
téknek számítandó: az 1924. január
ban teljesített befizetésből minden 
6500 papirkorona, a februárban tel
jesített befizetésből minden 7000 pa- 
pirkorona, a márciusban teljesített 
befizetésből minden 13 000 korona, 
az áprilisban teljesített befizetésből 
minden 16.000 papirkorona, a követ
kező hónapokra használandó átszá
mítási kulcsot mindig előzetesen fogja 
a pénzügyminiszter megállapítani

Az 1924. évet megelőző időből 
származó papirkoronában kivetett 
összes adótartozások — tekintet nél
kül arra, hogy azok mely adónemből 
származnak — 6500 koronás alapon 
számítandók át aranykorona értékre 
s ez értékben tartandók nyilván s e 
tartozások 1924. június végéig — 
tekintet nélkül a befizetés havára — 
ugyancsak 6500 koronás alapon 
egyenlíthetek ki. Eszerint az, aki az 
1924. évet megelőző időből származó 
adóit 1924. év júoius hó végéig ki
egyenlíti, az aranykoronára való át
térésből kifolyólag újabb tehertől 
szabadul

Az 1924 ben befizetett összegek
nek az 1924. évet megelőző időkből 
származó tartozásokat meghaladó 
részei, úgyszintén az 1924. évre eső 
tartozásokra teljesített befizetések el
lenben már a befizetés havára meg
állapított k u l c 3  mellett számolandók el.

Amennyiben az adóköteles 1924. 
évet megelőző hátralékokat bármely 
oknál fogva 1924. június végéig nem 
egyenlíti ki, a 6500 koronás alapon 
átszámított összes hátralékok a be
fizetés hónapjára megállapítandó 
aranykorona értéknek megfelelő pa
pirkoronában lesznek befizetendók.
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Azoknak az adózóknak tehát, kiknek 
az 1924. évet megelőző időkből szár
mazó adótartozásuk van, érdekükben 
áll, hogy ezt az adótartozásukat 1924 
június 30-ig megfizessék.

HARANGSZÓ.

Husvét u. 4-ik vasárnapon.
Jak . 1 .  17— 2 1 .

Talán nincsen is semmire sem nagyobb 
szüksége a mai embernek, ebben a nélkü
lözésekkel teljes időben, minthogy minden 
ember legyen gyors a hallásra, késedel
mes a szólásra, késedelmes a haragra. 
Vájjon lesz-e azért valaki, aki olvasván e 
sorokat enged az apostol intésének.

Vásárosfalu. Tompos Jánosné született 
Tompa Ida jobaházai lakos a vásárosfalui 
evang. leányegyházközség céljaira 100.000 
koronát adományozott. Isten áldása legyen 
a nemesszívü adakozón. — Az iskolás
gyermekek ünnepély keretében tartottak 
megemlékezést március 15-ről, mely alka
lommal szavalatok, énekszámok s a tanító 
beszéde alkották az ünnepély műsorát A 
németországi hittestvéreknek 61.000 koro
nát, az evang. egyet, gyámintézetre 8.500 
koronát gyűjtöttek az elemi iskola növen
dékei.

Kaposváron a sajtóesten Krebsz Ernő 
fögimnáziumi tanár tartott mindvégig le
bilincselő előadást a sajtóról. Vörösmarty: 
„A szegény asszony könyve“ című költe
ményét szavalta Ittzés Zsigmond főgimn. 
VII. o. t. Az énekkar „Erős vár a mi Iste
nü n k k el kezdte és a „Hiszekegy“-gyel 
fejezte be. Május 4-én délelőtt az isten
tiszteleten Takáts Béla lelkész Lukács XI.28 
alapján a Bibliáról prédikált. Az offertó- 
rium és persely 153.476 koronát eredmé
nyezett a sajtóre.

A tahi anyagyülekezethez tartozó Ma
gyarkér leányegyházközség április 27-én 
avatta fel 132 és 58 kg.-os uj harangjait. 
Az avatási szertartást Bándy Miklós nagy- 
bábonyi lelkész végezte. Az ünnepi szer
tartás után közgyűlés volt, melynek kere
tében Gyarmathy Ferenc lelkész fejtegette 
a harangok jelentőségét s köszönetét nyil
vánította a gyülekezetnek azért a ritka ál
dozatkészségért, mellyel a harangok be
szerzéséhez szükséges gabonát egy délután 
összeadta. Bándy Miklós lelkész szóló
éneke után a Himnusz eléneklésével ért 
véget a lélekemelő ünnepség.

A czáki evang. nőegylet fényesen sike
rült vallásos estélyt rendezett április 18-án, 
nagypénteken, a következő műsorral: 1. 
Közének. 2. Imádkozott és bibliai magya
rázatot tartott Saródi Gyula lelkész. 3. 
Hiszekegy. Énekelték az iskolásgyermekek. 
4. Böjt. Szavalta: Bedi Fáni. 5. Imádság. 
Szavalta: Takács János. 6. Óh lelkem, hozz 
virágokat nagyon szépen énekelték Tóth 
Lidi, Kovács Erzsi és Boros Margit 7. 
Felolvasást tartott Saródi Gyula lelkész. 
8. Maradj meg kegyelmeddel. Énekelte az 
énekkar. 9. Kereszthordozóknak. Szavalta 
Kovács István. 10. Nagypénteki ének. Éne
kelte az énekkar. 11. Böjti hangok. Sza
valta Haramia Irma. 12. Miatyánk. Szavalta 
Takács János. 13. Nagypénteki éneket éne
keltek az iskolásgyermekek. Úgy az ének
karnak, mint az iskolásgyermekeknek sike
rült éneklése Széles Gyula tanító fáradsá

gának köszönhető. 14. Záróima, mellyel 
az ünnepély befejeződött. Az offertórium
150.000 koronát jövedelmezett.

A celldömölki sajtónap. A celldömölki 
anyagyülekezetben a sajtónspot a követ
kező keretek között tartották meg: Dél
előtt a rendes istentiszteleten Nagy Sándor 
lelkész beszélt általában a sajtó, de külö
nösen az ev. sajtó fontosságáról, buzdít
ván a híveket annak hathatós anyagi tá
mogatására. Délután a templomban 5 órai 
kezdettel sajtó-ünnep tartatott szép számú 
— közöttük sok más felekezetbeli — hívek 
előtt, kik mindannyian mély lelki benyo
mással távoztak el annak végeztével. A 
műsor a következő volt: Közének és Nagy 
Sándor lelkész imája után az ev. ifjúsági 
egyesület vegyeskara adott elő énekszámo
kat Szórády Dénes tanító vezetésével. Utána 
Kiss Linus szavalta el Varga Gyuláné 
„Győzelem“ c. költeményét, majd vitéz 
Horkay Béla s. lelkész tartotta meg „A 
sajtó fontossága a hit és hitetlenség nagy 
küzdelmében“ gondolat köré sürített ün
nepi előadását. Utána az ünnepély fény
pontjaként Lászlóné Kirchner Vilma, a gyü
lekezet szombathelyi kedves vendége éne
kelte el édes atyjának, Kirchner Elek nyug. 
győri karvezetőnek, egyházi zeneirodalmunk 
büszkeségének „A 137-ik zsoltár“ c. szer
zeményét, édes atyja orgonakíséretében, 
igazi művészi élvezetet nyújtva mindenek
nek. Szarka Ferenc Ábrányi: „A koldus" 
c. költeménye elszavalása után, Vincze Jó
zsef polg. iskolai tanár adta elő hegedűn 
Kirchner Elek „Fohász“ c gyönyörű szer
zeményét, a szerző orgonakíséretében, 
mély áhítatra gerjesztve a szíveket Az ün
nepség a lelkész imájával és közénekkel 
ért véget. — Az istentiszteleti offertórium, 
a délutáni ünnepség és az iskolás gyerme
kek gyűjtése — ideértve a filiákat is — 
kerekösszegben 815 ezer koronát eredmé
nyezett az ev. sajtó céljaira.

A kelenföldi evang. leánykör május 
11-én műsoros délutánt rendezett a követ
kező műsorral: 1. Megnyitót mondotta Szüts 
Gábor ev. lelkész. 2. Magyar dalok. Gitár
kíséret mellett Gyurka Sándor. 3 Szavalt 
Hajts Mathild. 4. Hegedűn játszott Tóth 
Mária, zongorán kísérte Tóth Béla. 5. Elő
adást tartott Karinthy Frigyes író. 6. Zon
gorázott dr. Schindler Marianne zongora
művésznő, a Nemzeti Zenede tanára. 7. 
Szavalt Szász Nóra előadöművésznő. 8. 
Dalait zongorakíséret mellett előadta dr. 
Járosi Jenő dalszerző. A műsor végeztével 
a Leánykor csokoládéval és kaláccsal ven
dégelte meg a jelenlevőket.

Veszprémben a sajtónap igen szép er
kölcsi s nem remélt anyagi sikerrel vég
ződött. A délelőtti istentiszteleten a lelkész 
beszélt Zsid. I. 1—2. alapján a biblia fordí
tások, bibliaterjesztö társulatok áldásos 
hatásáról. A délután 6 órakor kezdődő val
lásos estre sikerült előadónak megnyerni 
Kiss Jenőt, az ev. theol. fakultás tanárát, 
ki a templomot teljesen megtöltő hivők 
előtt mélyenjáró, gondolatokban gazdag 
beszédben s élvezetes formában ismertette 
a sajtó jelentőségét általában s az evang. 
sajtó feladatait, támogatásra szorult voltat 
különösen. A közénekkel kezdődő s vég
ződő esten a lelkész megnyitó s záró imája, 
az ifjúsági énekkar s Hering Jánosné sóló- 
éneke adták a keretet a szép előadáshoz. 
Az előadót áldozatkész vendégszeretettel 
özv. Gyenes Jánosné ezredesné és dr. Pu- 
lay Lajos árvaszéki ülnök látták el minden 
földi jóval. Az iskolai gyűjtésnek, az isten- 
tiszteleti s a vall. esti offertóriumnak ösz-

szes eredménye 5000 kor. hiján 600 ezer 
korona volt. mely szép összeget Veszprém 
büszke örömmel küldött el az evang. sajtó 
támogatására.

Hánta. Április 6-án vallásos délutánt 
tartottak, mely gyülekezeti közénekkel s a 
lelkész írásmagyarázatával kezdődött. Sza
valtak : Szente Marcsa, B. Kovács Zsófi, 
Imrék Julcsa. Majd a helyi tanító felolva
sása következett, mely után Letenyei Pisti 
és Matics Misi, Kósa Lidi. Horváth Pisti, 
Kovács Margit és Kovács Piroska, Németh 
Giza, Imre Giza, Imre Kálmán, Molnár L., 
Matics Józsi és Ormosi Ede szavaltak val
lásos és hazafias tartalmú költeményeket. 
A vallásos d. u hatását csak erősítette a 
gyermekkar által, az egyes szavalatok kö
zött, előadott szebbnél-szebb vallásos tar
talmú és hazafias ének. A délután imával 
és a Himnusz eléneklésével ért végett

Virágvasárnapján ősi szokás szerint 
konfirmandus növendékek ünnepélye s úr
vacsorával való előszöri élése volt meg
tartva. Ez alkalommal a konfirmandus nö
vendékek 65 ezer papír és 4 ezüst koronát 
adtak a fenntartási alap növelésére. A hus
vét ünnepeire pedig a gyülekezet roska
dozó haranglábját javíttatta ki mintegy 2 
millió korona költséggel.

Ambrózfalva. Fényes keretek között 
tartotta meg a sajtóünnepélyt Ambrózfalva 
hazafias és hitbuzgó lakossága. A délelőtti 
tótnyelvü istentiszteleten Komlovszky Fe
renc lelkész fejtette ki részletesen, mily 
nagy hatalom a sajtó és mily sokat kö
szönhet minden egyes hű egyháztag a saj
tónak. A délután folyamán megtartott saj
tóünnepélyen pedig Mendöl Lajos szarvasi 
főgimn. vallástanár magasszárnyalásu be
szédben méltatta a sajtó jelentőségét. — 
Szavaltak: Molnár Ilonka, Beraczka Mária 
hajadonok és Rúnák Mihály, Cselovszky 
Samu ifjak lelkesen. Az oltár előtti szol
gálatot végezte Komlovszky Ferenc lelkész. 
Az ünnepély a Himnusz eléneklésével ért 
véget, mely úgy erkölcsileg, mint anyagi
lag fényesen sikerült. Erkölcsi sikerét hir
dette Mendöl Lajos remek ünnepi beszéde 
s az egyházhívek által zsúfolásig megtelt 
templom, amely ezen alkalomra virágok
kal volt feldíszítve. Anyagi sikerét hirdeti 
pedig, hogy az 1035 lelket számláló evang. 
egyházközség egy millió koronával járult 
hozzá a sajtó támogatásához. Az adakozás 
terén a lelkész vezetett, aki 50 drb tojás
nak 62.500 korona értékben való adomá
nyozásával kezdte meg. a gyűjtést. Az ün
nepi szónokot az ambrózfalvi fiatalság egy 
szép virágcsokorral tüntette ki.

Nemescsóban sikerült sajtóünnepély 
volt május 4-én. A közének után Sztrokay 
Dániel segédlelkész mondott buzgó imád
ságot és alkalmi beszédet, majd Bakó Jó
zsef szavalta el hatásosan alkalmi költe
ményét. A lelkész felolvasása után Horváth 
Linus, Komjáthy Julis és Boros István sza
valt mély átérzéssel, közben pedig az ének
kar adott elő jól betanult énekeket. A sajtó 
céljaira eszközölt gyűjtés 132.000 koronát 
eredményezett.

A Bethánia-Egylet által 1924 május 
22—26. napjain Budapesten rendezendő 
országos keresztyén konferencia tárgysoro
zata : Május 22-én Podmaniczky Pál báró 
felolvasása Finnországból. E3te szeretet- 
vendégség, szavalat, énekszámok. A biblia
magyarázatot ifj. Szabó Aladár dr. gödöllői 
ref. lelkész tartja. Május 23-án az egyesü
let nagytermében előadás. Podmaniczky Pál 
báró: Hogy lehetek hivebb sáfár Isten or
szágában ? Délután a ref. teológia dísztér
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t! mében (IX. kér. Rádai-utca 28) előadások. 
r) (Vargha Tamás kunszentmiklósi ref. lel- 
x kész: A bűn eredete. — Nagy István deb- 
i receni ref. lelkész: A bűn hatalma és csa- 
>1 lárdsága. — Gáncs Aladár székesfehérvári 
3 ev. lelkész: A bűnből való szabadulás.) 
A Május 24-én előadások. (Bereczky Albert 
b dunabogdányi ref. lelkész: Az igaz hit. — 
/  Vass Vince dr. pépai ref. theologiai igaz- 
3 gató: E világban, de nem e világból.) Dél

után előadások. (Sallay István pécsi ref. 
v vallástanár: A bűn megbánása és megval- 
;! lása. — Nyáry Pál pécsi ref. lelkész: A 
J bűnnel való küzdelem és a bűnön való 
g győzelem.) Május 25-én délelőtt istentisz

teletek : 10 órakor a Kálvin-téri ref. tem- 
1 plombán Vargha Tamás kunszentmiklósi 
i ref. lelkész, a Vilma királyné úti ref. tem- 
1 plombán Szabó Imre budapesti ref. lelkész, 
1 11 órakor a Deák-téri ev. templomban 
I Podmaniczky Pál báró, a Vilma királynő- 
I' úti ev. templomban Turóczy Zoltán ózdi 
I ev. lelkész beszél. Délután a ref. teológia 
) dísztermében előadások (Konrád György: 
l Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké 
j ugyanaz. — Még ismeretlen előadó: Soli 
I Deo Gloria!) Este 6 órakor vallásos es- 
t tély a régi Képviselőházban (Vili. kerület 
i Sándor-ucca 8), melyben előadást tartanak 

Turóczy Zoltán ózdi ev. lelkész (Szomju- 
1 hozom I Jáa 1 9 .28) és Czeglédy Sándor 
i győri ref. tb. esperes.

Felsőszakony számadó közgyűlését 
i április 3-án tartotta. Az 1923. év folyamán 
I pénztári forgalma 3 millió 711 ezer korona 
r volt. Gabonában bevétele 6133 q búza, 
1 1531 q rozs, 1431 q árpa. Alapítványai 
J 217 ezer 484 koronával gyarapodtak. Jó- 
t tékonyságra 169.717 koronát adott, gyám- 
i intézetre 3575 koronát gyűjtött. — Csithe 
I István, aki 82 éves korában elhalt, a harc
ig téren elhalt Kálmán fia emlékére 640 Dől 

elsőrendű földet hagyományozott a gyüle- 
I kezetre végrendeletileg Legyen az apa és 
1 fia emléke áldott 1

Szentgotthárd. Május 11-én tartott 
i műsoros délutánon szavalataikkal közre- 
i- működtek: Ambrus István, Scháberl Gizi, 
I Biczy Irén. A lelkész „Jézus a gyermekek 
I barátja“ címen felolvasást tartott.

Körmend. Évi rendes közgyűlését hus- 
r vét után 1-ső vasárnapon tartotta. Az el- 
i nöklö lelkész-esperes Zongor Béla terje- 
>< delmes évi jelentésben számolt be ez al- 
I kálómmal a gyülekezet szellemi és anyagi 
l életéről. Az egész vonalon a szó legneme- 
] sebb értelemben vett mélyreható belmisz- 
í sziói munka folyik Körmenden. Ebben a 
i munkában lelkesedéssel veszi ki részét a 
I tanítói kar s a nöegylet agilis elnöknöje 
I Lukács Árpádné. Az általános tisztujitas 
i során felügyelővé újból Kluge Pált válasz- 
1 tották meg. Régi buzgó gondnoka a gyüle- 
1 kezetnek Sándor János tekintettel gyengél- 
I kedö állapotára lemondott, a közgyűlés 
b érdemei elismeréséül örökös tiszteletbeli 
g gondnokká választotta meg. Az uj gond- 
r nők Szabó Miklós lett.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Ifjúsági istentiszteletek. Sziléziában 

s a konzisztorium elrendelte az ifjúsági is- 
t tentiszteletek bevezetését, mikor is az is- 
t tentiszteletek alkalmával tág teret kiván 
j engedni az ifjúság közreműködésének.

A Ruhr vidékéről még mindig 1780-an 
/ vannak fogságban, és pedig 54-en ellensé- 
. ges földön, 12-en belga, 42-en francia 
í fogságban.

A német ev. nőegyletek szövetsége 
most ünnepli 25 éves jubileumát Hanno
verben.

Bensberg környékén kultúrharc van 
kitörőben.

A német megszállt területen eddig még 
mindig 11 evangélikus lelkész él száműzve 
távol gyülekezetétől. Legutóbb a wormsi 
Luther-templom lelkészét, Pabst-ot, hur
colták a francia katonák fogságba. Jelen
leg a wormsi börtönben sínylődik.

C SAL ÁDI  É R TE S Í T Ő .
Esküvő. A sárvári evang. templomban 

f. hó 6-án vezette oltárhoz Dala Béla saj
toskáli körjegyző Einbech Elzát. A virággal 
gyönyörűen feldiszitett templomban Varga 
József lelkész áldotta meg gyönyörű beszéd 
kíséretében az ifjú párt. A leányegylet tagjai 
pedig virágokkal hintették tele őket. Tanuk 
voltak: dr. Rásó Béla vasvári ügyvéd, egy
házmegyei ügyész és Reichert Ede taka
rékpénztári pénztárnok.

Halálozás. Özv. Szalay Józsefné, szül. 
Takáts Zzófia április 29-én 78 éves korá
ban Somogyszilban elhunyt. Május elsején 
kedvenc virágaival elhalmozva, helyezték 
örök nyugalomra. Ismerősei a nemesszivü, 
az adakozó magyar nagyasszonyt, hozzá
tartozói pedig az övéiért nehéz életküzdel
meket megharcoló legdrágább anyát és 
nagyanyát siratják benne. Áldás emlékére !

ÚJ DONSÁGOK.
Százmilliókoronás adomány. Terdek 

|ános nyíregyházai kisgazda az ottani gö
rögkatolikus templom kibővítésére 100 mil
lió koronát adományozott.

Hol javul az életfentartás ? Az utolsó 
hónapokban Finnországban és Olaszország
ban az árak sülyedtek, a megélhetés ol
csóbb lett, Németországban pedig normális 
árak vannak kialakulóban.

A névtelen hősök szobra. Budapesten 
a háború névtelen hőseinek szobrot állíta
nak, melyet május 25-én lepleznek le ün
nepélyesen.

Sixtus herceg amerikai körútja. Six
tus pármai herceg, Zita Özvegy királyné 
testvéröccse jövő télen háromhónapos ame
rikai körútra indul. A herceg előadássoro
zat keretében akarja feltárni az amerikai 
közönség előtt a világháború több isme
retlen részletét.

Nappal fehér, éjjel néger. Hull angol 
kikötő kórházában felvételre jelentkezett 
egy dán tengerész és megfigyelését kérte. 
A tengerésznek tulajdonsága ugyanis, hogy 
napközben természetesszinü teste napnyug
tával feketére változik. Reggel korán az 
előző napi színében ébred, különben jó
egészségnek örvend.

Borzalmas kolerajárvány Indiában. 
A bochardi kerületben fellépett kolerajár
vány tovább terjed. A járványnak már tíz
ezer ember esett áldozatul. Csak a leg
utóbbi egyik éjszakán ezer ember halt meg.

Gyémántmező Európában. Nem igazi 
gyémántmezőről van szó, de mégis több 
gyémánt van benne, mint a délafrikai bá
nyákban. Ide kerül ugyanis csaknem min
den drágakő, amit keserves fáradsággal a 
világ minden tájékán összeszednek. Ant
werpenben adják meg a divatos alakot, 
amivel a társaságban megjelenhet. A Re

zsinek, Ibolykák és Hajnalkák butonjai in
nen kerülnek ki. Antwerpenben csaknem 
hatezer csiszolómflhely van, amelyek hét
ezer munkásnak adnak kenyeret. Rajtuk 
kívül háromezer gyémántkereskedő és ügy
nök székel Antwerpenben, úgyhogy a drá
gakőipar körükéiül tízezer embert tart el, 
nem is említve azokat, akiket a nyers drá
gakő foglalkoztat.

Várkastély — papirosból. Manapság 
már nemcsak légvárakat építenek, hanem 
papirosvárakat is. Természetesen Ameri
kában és a mozivilágban történt az érde
kes esemény. Douglas Fairbanks legutóbbi 
filmjéhez hatalmas várkastélyt építettek 
legnagyobbrészt papirlemezből. Háromszáz 
ács és kőműves teljes két hónapig dolgo
zott az óriási építményen. Ezenkívül két
száz munkást foglalkoztatott az öntőmin
ták elkészítése. Papiroson kívül építőanya
gul gipszből és fűrészporból álló keveré
ket használtak, amelyet vasrudakkal erősí
tettek meg. A kastélynak csak a homlok
zatához 225 000 kiló gipsz, 25.400 kiló fü- 
részpor és 1500 zsák cement fogyott el. 
A várkastély egy része tisztán papirosle
mezből készült és több tonna papendeklit 
használtak fel hozzá. A megelevenedett 
mesebeli várkastély homlokzata 207 méter. 
Nyolc negyvenméteres magas szilárd tor
nya van es tíz méter széles árok köríti. 
A filmfölvétel összes költségei másfélmillió 
dolláron felül vannak.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 18. és 19. számá
ban folytatódnak Surányi Miklós és A. M. 
Williamson érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Bársony István, Krúdy Gyula, 
Kupcsay FJicián és Fodor László elbeszé
léseit, Herczeg Ferenc ellesett párbeszé
deit, Hevesi Sándor és Tábori Kornél cik
keit, Erdőss Renée, Gács Dgmeter és Var- 
ságh János szép verseit, számos művészi 
és időszerű képet és a lap rendkrvül nép
szerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 60.000 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság. Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Szentgotthárdon a sajtónap alkalmából: 
Orbán Ferenc 50 ezer, Malasits Kálmán 
45 ezer, Berke Elek, Luthár Lajos, Horváth 
Károly, Lang Károlyné, Szál bér Károly, 
Kiss Gábor 25—25 ezer, Szabó Jenő, Ké
sik Péter, Martin Józsefné 20—20 ezer, 
Németh József (zsidai), Mayer Károly, Va
karcs Káimánne, Ruzsonyi Béla, Stángl Jó
zsefné, Czipott Ilona, Obelkó István 10—10 
ezer, Garab Béla Ncsákány 5 ezer, Büki 
István Nagycsákány 5 ezer, Kutas János 
gazdasági főfelügyelő Gasztony 25 ezer, 
Kirnbauer Lajos Máv. főfelügyelő Szom
bathely 25 ezer, Sipos Árpád Chicago 1 
dollár, Grabenhofer Ferenc Lackenbach 10 
ezer, Tóth Katalin Pittsburg 1 dollár, Fe
kete Józsefné Balatonfüred 100 ezer, Balázs 
Lajos Szombathely 4 ezer, Gőcze István
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Minden okos háziasszony
aki szívén viseli gyermekei és csa
ládja egészségét, a teába rum és 
citrom helyett p ro v iru m s z ö rp ö t  

lölt. A provirum

a l k o h o l m e n t e s
rumÍ2Ü szörp, melyből 1 kávéskanál
lal egy csésze teába pótol rumot, 
citromot.

Fűszer- és csemegekereskedöknek
viszontelárusításra szál
lítja eredeti palackokban 

„PROVITA“ Alkoholmentes Italok
:— Magyarországi Gyártelepe — : 

Szentgotthárdon. 13

Értesítés.
M e s t e r h á z y  Sándor esperes  

konfirmációi kátéjának V-ik kiadá
sát sajtóba adta és az május 7- 
ike után a szerzőnél Nem espátró- 
ban kapható lesz. 2—6

Az irsai (Pest rn.) evang. egyház kán
tortanítói állasra pályázatot hirdet. Javada
lom főbb tételei: háromszobás lakás, 20 
kát. hold föld. Párbér: részben természet
ben, részben pénzben körülbelül 60 hl. 
rozs, 2 öl fa. Értékegység: 60. A tót nyelv 
ismerete megkívántatik. Pályázati határidő: 
e lap megjelenésétől számítolt 15 nap 
Pályázati kérvények kellően felszerelve: 
Evang. lelkészi hivatal Irsa címre külden
dők. 1—1

Rlak 5 ezer, Halász István Beled 10 ezer, 
Döbrönte Pál Győr 5 ezer, Petrovics Samu 
kiérd, esperes Szenles 10 ezer, Rábcakapi 
konfirmációi offert. 12 992, Tokaji egyház 
25 e , Rólh Margit Körmend 5 ezer, Ágoston 
István Felsőság 2 ezer. Kalbátsch Istv. Cell- 
dömölk 1 ezer. Rosta Mihályné Kem.-pálfa 
2 ezer, Mesterházy László leik. Pápa 20 ezer, 
Daru Lajos 2 ezer, Haás Géza Győr 2 ezer, 
Hackel János Pilis 2 ezer, von der Lühe 
Oszkár Sü tör 10 ezer, Kőszegi Józsefné 
Kőszeg, Szép Sándor Tét 5 ezer, Kovács 
Jenő Ikervár 2 ezer, Büki Jenőné Mekényes 
10 ezer, báró Kaas Albert 20 ezer, Páli L. 
Boba 10 ezer, Sümegi István Sárvár 5 ezer, 
Kálmán Lajos Beled 1 ezer, Törő Istvánná 
Szekszárd 5 ezer, Káld offert. 10 ezer. Ko
vács Sándor Szentivánfa 5 ezer, Reizinger 
Károly Lajoskomárom, Lévay Lajosné és 
özv. Kovács Józsefné Alsóság 10—10 ezer, 
Tóth Sándor Börcs 10 ezer, Király Jánosné 
Vése 5 ezer, Rausz József és István Aszód 
5—5 ezer, özv Revaló Jánosné Kiskőrös 
5 ezer, Balázs Jánosné Acsád 5 ezer, Börcs 
offert. 14 ezer, Petro Elek Szeged 12 ezer, 
Csonka Róza Alsónána 2 ezer, Lackncr 
Gizella Szombathely 10 ezer, Felsőszakony: 
offertórium 18 256, Tóth Kálmán lelkész 
10 ezer, Gaál Lajosné 1 ezer K.

Felelős szerkesztő és ki»dó: CZLPOTT ftÉZA 
Sae«tgctthárü, VaUTáraMgys.

Szerkesztő társ: NÉMETH KÁROLY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I ST VÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

Állandóan dds választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 34

A németnyelvű evang hívőknek 
ajánljuk a Tomka Károly féle

Evang. halotti énekeskönyvet
(Des Christen Heimgang zu Gott.)
Fekete félvászon kötésben ára 2160 K- 
Csoportos rendelésnél 10 példányra 
egy ingyenpéldányt adunk. Megren
delhető: Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárd (Vas m.)

Budapesti evangélikus család ke
res két kis gyermeke mellé 13—14 
éves lehetőleg árva, intelligens leány
kát, aki egyúttal a könnyebb házi
dologban is segédkezne, akit mint 
családtagot tekintenének. — Cím: 
a kiadóhivatalban. 1—4

Falun magányosan élő idős úri- 
asszony keres igénytelen korosabb 
özvegy nőt, aki körülötte szolgálatot 
végezne. Főznie nem kell, csupán 
takarítani és ruhaneműket javítani. 
Teljes ellátás biztosítva, azonkívül 
némi fizetés. 1—3

PIAC.
100 takarékkorona =  128 papirkoronával.

Május 13. Zürich: Budapest 0.0062V2. 
Deviza: Dollár 86.500, Dinár 1070, Osztrák 
K 1-2210, Szokol 2530.—, Lei 435-—, Frank 
4880, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 22.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 30.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 340415, rozs 222 500, árpa 305.000. 
zab 340.000, tengeti 270 000. korpa 235 000.

K Ó K A I  L A J O S  könyvkereskedésében
BUDAPEST IV., Kammermayer Károly-u. 3 kapható könyvujdonságok.

Alapár.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban........................................K 2.—

„ „ Leánycsel. Falusi vígjáték 3 fe lv o n á s b a n ............................... K 2.50
„ n A bíró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . K 2.—
„ „ Legényfurfang. Népszínmű 3 fe lv o n á sb a n ............................... K 2.—
, „ Rozika. Egy kis majori leány t ö r t é n e t e ............................... K 1.80
„ „ Ágota megbocsát. E lbeszélés......................................................K 0.50
„ „ Magasan repül a daru. R e g é n y .............................................. K 0.50
„ „ Tóth Lidi. Népszimü 1 fe lv o n á s b a n .......................................K 2.—

Hazafias színpad. Négy egyfelvonásos irredenta színjáték . . . . K 4.—
Teljes ár. 

K 6.900.— 
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^Akarsz-e meggyógyulni ?
Irta : Gerencsér Zsigmond.

Jeruzsálemben a Bethesda tónál 
i kopott nyoszolyáján fekszik egy 
a ember, aki már 38 év óta sinylő- 
bdik bajában. Sok beteggel együtt 
i lesi, várja a tó vizének megmoz- 
[> dulását. Az a legszerencsésebb, aki 
I legelőször mehet arra a helyre, 
a ahol a viz felzavarodik; mert az 

meggyógyul, akármi a baja. Ő is 
szeretne meggyógyulni, de még ed
dig senki sem akadt, aki gyorsan

► odavitte volna a gyógyulás forrá- 
í sához s mire maga odavánszorgott, 
i akkorra mindig megelőzték. Végre 
r valaki megkérdezi tő le: Akarsz-e 
i meggyógyulni ? Ez az előtte isme- 
I rétién ember annyi melegséggel
► érdeklődik baja felől, szeméből 
í annyi szeretet sugárzik, kedves 
i arca, egész magatartása annyi bi- 
i zalmat kelt, hogy a beteg szivét a 
[ reménység tölti el, amikor neki el- 
I panaszolhatja szerencsétlenségét és 
i szinte biztosra veszi, hogy ez a jó- 
! ságos tekintetű kérdezősködő bele- 
! segíti őt a vízbe, a kellő időben
► odaviszi, ahol legnagyobb annak a 
I gyógyító hatása. Jézus azonban

nem így tesz, hanem annál a gyó- 
[ gyító erőnél fogva, amely benne 
i sokkal tökéletesebb, mint a vízben, 
f tökéletesebb, mint az egész termé

szeti világban, a benne lakozó is
teni erőnél, hatalomnál fogva csak 
szóval parancsol: Kelj fel, vedd fel 
a te nyoszolyádat és já r j! És azon
nal meggyógyult az ember, felvevé 
nyoszolyáját és járt.

Akarsz-e meggyógyulni ? Furcsa 
kérdés! — mondod; — hisz nem 
vagyok én sem sánta, sem kösz- 
vényes, sem vak, sem másféle 
beteg: Adtál-e már ezért hálát a jó 
Istennek? És hát csakugyan nincs

semmi bajod? Nem lepte meg lel
kedet a legnagyobb betegség: a 
bűn? Nincs benned hiúság, Önzés? 
Sohasem hagyta el ajkadat illetlen 
beszéd? Gondolataid mindig tisz
ták, érzelmeid nemesek? Nem irigy
kedtél még senkire ? Nem vagy 
haragtartó, gyűlölködő ? Senkit sem 
bántottál meg szóval, tettel ? Soha
sem hazudtál ? Sohasem mulasz
tottad még el a jóltevésre kínál
kozó alkalmat ? Istent szereted min
denek felett s embertársaidat, mint 
magadat? Sok-sok kérdést tehet
nék még fel s végül az Úr szavá
val kérdem : Akarsz-e meggyó
gyulni ?

Egyszer egy hires orvosnak egy 
fiatal ember elpanaszkodta, hogy 
súlyos szembaja miatt mindig attól 
retteg, hogy egyszer csak meg
vakul. A tapasztalt orvos azonnal 
felismerte a baj okát és azt kér
dezte: Kedves fiatal barátom, akar-e 
ön  meggyógyulni ? — Akarok, dok
tor ur, hogyne akarnék! ? volt a 
válasz, — hiszen még elgondolni is 
rettenetes, hogy talán hosszú időn 
át vakon kell leélnem az életet. — 
Ha komolyan meg akar Ön gyó
gyulni, akkor szakítson eddigi élet
módjával és meggyógyul! — mondta 
az orvos. — Nem tudok! — hang
zott a szomorú felelet.

Komolyan meg akarsz gyógyulni? 
Akkor szakíts a bűnnel, bármily 
alakban volt is eddig benned! — 
Nem tudsz? — annyira összenőtt 
természeteddel ? Nézz Jézusra, halb 
gass szavára, tedd, amit mond! Ö 
nemcsak valamikor régesrégen ott 
a Bethesda tavánál tudott gyógyí
tani, hanem ma is gyógyít. Sege
delmével meggyógyulsz legnagyobb 
betegségedből: a bűnből, s egész
séges lesz életed, amellyel szolgál
hatsz magadnak, embertársadnak 
javára, Isten nevének a dicsőségére.

Akarsz-e meggyógyulni? Segél- 
jen az Űr I

Kötelességmulasztás.
Régi szép szokást akartunk fel

eleveníteni községünkben, amikor mi 
tanítók lelkészurunkkal egyetértve el
határoztuk, hogy az iskolai év ünne
pélyes bezárása után egyik szép na
pon kivisszük a gyermeksereget a 
kecskédi erdőbe, ahol hajdan, a mai 
aggastyánok gyermekkorában olyan 
kedélyes szívvidámító, sőt lélekemelő 
majálisokat szokott rendezni az öreg 
tanító az egész környékbeli urak rész
véte mellett.

Változatos műsort állítottak össze 
szavalatokkal, vallásos és nemzeti 
dalokkal, futó, ugró, birkózó verse
nyekkel. A költségek fedezésére híve
ink körében csinos kis összeg és több 
jutalomdíj is gyűlt össze, melynek 
kérelését és a dijak megőrzését Bár- 
dossy Ferencre, egyik jómódú s elő
kelő hívünkre bíztuk, akit a község
ben mindenki jámbor, buzgón tem- 
plombajáró férfiúnak ismert. Lelkész 
urunknak voltak ugyan némi aggo
dalmai, amelyek amint a következ
mények bizonyították, nem is voltak 
indokolatlanok, akkor azonban, az 
előkészületek hevében, a kiválasztott 
pénztáros ellen fölébredt aggodalmak 
felett csakhamar napirendre tértünk.

Felvirradt majálisunk sok izgalom
mal várt napja. Mintha a gondvise
lés is jóságos szívvel igyekezett volna 
fokozni örömünket, olyan kedvező 
időjárást bocsátott reánk, amelynél 
szebbet imádkozva se kívánhattunk 
volna. Előtte való nap csendes esö- 
permeteg tisztította meg a levegőt és 
föl vidított minden tenyészetet. Éjszaka 
az ég kiderült és a felkelő nap teljes 
fénnyel ragyogva osztotta meleg su
garait az ébredő természetre. Boldog-

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
í
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ság volt látni az iskolába tiszta ru
hában, illatos, szinpompás virágokkal 
gyülekező gyermekek mosolygó arcát 
és élénk vágyat szikrázó szemeit. 
Mivel az iskola a templom mellett a 
falu legdélibb részén van, a kecskédi 
erdő pedig a falu északi határán ter
jeszkedik, a kis daloló csapatot az 
egész falun végig vonultattuk nem 
kis örömére a szülőknek és a többi 
családtagoknak, akik a kapuban állva, 
vagy az ablakokból gyönyörködve 
szemlélték és üdvözölték a menetet.

Az előre megállapított terv szerint 
a délelőtti órákat a gyermekek (ki- 
futós, városlabdás, kiütős, lovaslab- 
dás, guritós, nyúlás, kanászos sib.) 
játékokkal töltik el a vadászkunyhó 
előtti terjedelmes tisztáson. Délután 
pedig, amikor a szülők és a meghí
vott vendégek is megérkeznek, a sza
valatok, dalok és versenyek kerülnek 
sorra. Örömünk egén azonban lassan
ként aggodalom komor felhője terjen
gett, amely minden óra elteltével sö- 
tétebb szint váltott. A pénztárosunk, 
aki a versenydíjakat beszerezte s 
összegyűjtötte, nem mutatkozott. Már 
elmúlt dél; a gyermekek a puha fű- 
szőnyegen heverészve osztozkodtak 
a szalonnán, kalácson, pogácsán, a 
mit a jó édes anyák gondoskodása 
rakott a tarisznyákba. Gyülekeztek 
vendégeink, közeledtek az előadások 
megkezdésének ideje; de Bárdossy 
barátunknak és a versenydíjaknak se 
hire, se hamva, holott azt hittük, 
hogy ezek szétosztása lesz majálisunk 
legérdekesebb, legkiemelkedőbb moz
zanata. Tanakodtunk, zsörtölődtünk,

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 3)

Mire megvirradt, Szilágyi Dénes lelkész
szel a katonák Pozsonyba érkeztek.

Megálltak egy hatalmas, komor épület 
előtt. Az egyik katona a kaput puskatus
sal megzörgette, mire az csakhamar ki
nyílt s egy tágas udvarra értek. Itt egy 
másik fegyveres őr vette át a foglyot. Az
tán egy barátformáju ember nagy csomó 
kulcsot zörgetve jött elő. Intett Szilágyinak, 
hogy kövesse. Tekervénycs folyosókon ve
zetett az ütjük jó darabig, amikor egy ajtó 
előtt megállóit a barát. A zárba illesztette 
az egyik kulcsot, s az ajtót kinyitotta. Ek
kor a fegyveres őr lökött egyet Szilágyin 
s a másik pillanatban már zárva volt.

Szilágyi körülnézett a rideg, barátság
talan szobában.

Egy szalmazsák hevert az egyik sarok
ban s rajta egy rongyos pokróc. No, meg 
egy rossz szék is volt a zárkában. De az
tán semmi más. A falak ütöttek, kopottak 
voltak s telefirkálva s karcolva mindenféle 
ákom-bákomokkal. Látszott rajta, hogy nem 
az első lakó költözött most belé. Az ablak 
alig két arasztnyi magas és széles. Erős 
vasrácsozattal volt ellátva s oly magasan

A 91. Zsoltár.
Aki a felséges Isten rejtekében 
Lakozik szüntelen életében:
Részesíti azt atyai védelmében.

Nyugszik békén árnyékában,
A Mindenhatónak jóságos karjában,— 
Vészben — viharban is derűs boldog

ságban.

Oh mondjátok, mondjátok: Oltalmunk! 
Mondjátok szívből: Istenünk, Urunk! 
Benned, csak tebenned bízunk!

MAYER PÁL. -

tűnődtünk, mit tegyünk. Végre nem 
határozhattunk mást, mint hogy az 
előadásokat, versenyeket tervszerűen 
megtartjuk, a nyertesek neveit kihir
detjük, a jutalmak kiosztását pedig 
egy későbbi alkalomra haiasztjuk.

Ez a váratlan eset kissé lehangolt 
bennünket is, de még a gyermekeket 
is. De mikor megkezdődtek a szava
latok, felcsendültek a dalok, kialtak 
a versenyzők, a vidámság, lelkesedés 
és vágy tüze átmelegítette a szíveket, 
elűzte a lelkek borúját s az egész 
ünnepély általánosan emelkedett han
gulatban folyt le

Másnap lelkész urunk elhivatta a 
bűnöst, hogy igazolja mulasztását az 
egész rendezőség előtt. Ekkor aztán 
kiderült, hogy az ünnepély előtti na
pon Bárdossy uramnak vendégei vol
tak, akikkel majdaem reggelig poha- 
razott és e közben a mi mulatsá
gunkról teljesen megfeledkezve, nyu

volt, hogy székre állva sem lehetett volna 
elérni. Nehéz sóhaj fakadt fel Szilágyi mel
léből s fáradtan dobta magát a szalma
zsákra. S nemsokára mélyen el is aludt.

Maga sem tudta, meddig aludt, de ami
kor felébredt, már esteledett. S az ajtó 
mellett egy korsó vizet s egy karéj kenye
ret talált. Az egynapi élelme volt odaké
szítve.

Szilágyi letörött a kenyérből egy darabot.
Dohos, vadócos lisztből készült s már 

penészes is volt. De azért jóízűen eveit 
belőle. Hiszen már egy napja nem evett 
egy falatot sem ! Hát most bizony Ízlett. 
Aztán fogta a vizeskorsót s jót húzott 
belőle.

S így ment ez napokon, aztán heteken 
keresztül, anélkül, hogy kihallgatták volna. 
Hasztalan próbált börtönőrével szóba ál
lam, amikor az minden délben beadta a 
korsó vizet s a darab kenyeret, ez egy árva 
szóval sem felelt. Mintha csak süket is, 
meg néma is volna.

Szilágyit már a kétségbeesés környé
kezte, hogy heteken át nem tudott senki
vel szót váltani s hogy e négy fal közül 
még csak egy percre sem tudott a szabad 
levegőre jutni. Szinte őrjöngött s dühön- 
geni kezdett már, amikor egy hirtelen eszme 
cikkázott végig az agyán.

godt lélekkel nyújtotta meg az éjsza
kát. Ennek hallatára tartott neki lel
kész urunk jelenlétünkban olyan pré
dikációt, hogy azt érdemesnek tar
tottam emlékezetből azonnal leírni, 
amint itt következik:

»Mi mikor Bárdossy urat bíztuk 
meg a mulatság pénzügyeivel, az a 
tudat vezetett bennünket, hogy egy 
buzgón templomba járó hitrokonunk 
közreműködése hathatósan előmoz
dítja vállalkozásunkat és biztosítja a 
sikert. Aki oly áhitatos arccal ül a 
templomban, akinek ejkáról oly gyak
ran hallunk bibliai idézeteket és ke
gyes mondásokat, az — úgy hittük 
— kész szívvel ragadja meg ezt a 
jő alkalmat, ahol gyermekeink és 
híveink szívében vallásos és hazafias 
érzelmeket lehet gerjeszteni s ápolni. 
Képzelheti meglepetésünket é3 keserű 
csalódásunkat, amikor pénztárosunk 
elmaradása miatt műsorunk egyik 
leghatásosabb pontjáról, a jutalmak 
kiosztásáról kellett lemondanunk. K i 
teltük a gyermekek előtt megváltani, 
hogy a jutalmakat nem oszthatjuk 
ki, mivel azok otthon maradtak. K i 
teltük a szülők előtt, a vidékről ösz- 
szesereglett úri vendégek előtt, hogy 
ami elé minden szív vágyó örömmel 
tekintett, az a jelenet kiesett műso
runkból. Mennyi örömtől fosztotta 
meg ez a mulasztás az egész társa
ságot I És képzelheti Bárdossy uram 
mai fölindulásunkat, amikor halljuk, 
hogy milyen semmit mondó ok mi
att hanyagolta el önkényt vállalt kö
telességét De milyen felháborodás 
lesz majd községünkben, ha a na-

— Ezt bizonyosan készakarva teszik, 
hogy így elzárnak a külvilágtól s teljesen 
magamra hagynak. Bizonyosan az a cél 
lebeg előttük, hogy majd őrültté tesznek, 
vagy lelkileg agyonkínoznak s aztán könnyű
szerrel végeznek velem. Hát azért sem !

S ettölfogva megnyugodtt. Csendesen 
viselte magát. Közben-közben beszédet 
mormolt maga elé s úgy képzelte, mitnha 
a hívei előtt állana s azoknak prédikálna. 
S ha elhallgatott, akkor lélekben a szent
könyvet kezdte forgatni. S valóságos lelki 
gyönyörrel citálta a biblia egyes részeit. 
Így teltek-múltak a napjai békés lelki meg
nyugvásban, csendességben.

Végre a negyedik hét egyik reggelén 
két fegyveres őr lépett a cellájába s fel
szólították, hogy őket kövesse.

Az épület első emeletére vezették fel. 
Egy tágas szobába léptek be, ahol néhány 
fegyveres őr tartózkodott. Innen egy ajtón 
át egy még nagyobb szobába léptek s Szi
lágyi azonnal tisztában volt azzal, hogy 
most a bírái előtt áll.

A terem közepén keresztben egy fekete 
posztóval bevont hosszú asztal állott. Az 
asztal közepén fátyollal félig letakart fe
szület állt. Ez előtt egy koponya s mellette 
egy darab vessző feküdt.

A feszület mögött magas emelvényen
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gyök és a kicsinyek megtudják, hogy 
sa pénztárosunk miért nem ment ki 
ha mulatságra. Ezt pedig megtudja 
^mindenki, mert a hir szárnyának 
h röptét megakadályozni nincs módunk
éban. Meghívtuk a vendégeket, mint 
a amaz ember Jézusunk példázata sze- 
íirint (Luk. I 4 . ig.) nagy vacsorára, 

ahol alkalom'nyílt lelki táplálék él 
vezésére; de Bárdossy uram nem 

){jött el a vendégségbe, s épen olyan 
ti üres, semmit mondó mentséggel oka- 
bdatolja elmaradását, mint azok a bib- 
iíliai meghívottak. Azt hiszi, hogy 
»eléggé megnyugtatja leikiisraeretét és 
i  kimenti magát a külső világ vádja 
Balól azzal, hogy elfeledkezett? Igaz, 
ti hogy gyakran elfeledünk egyes dől- 
D gokat, de csak akkor, ha gondolata

ink nem tapadnak oda arra a tárgyra, 
s arra a cselekedetre, aminek elvégzé- 
t sét feltettük magunkban, s mit végre- 
f hajtani kötelességünk; ha megen- 
j gedjük, hogy gondolataink más tár- 
| gyakra, cselekedetekreeltevelyedjeoek, 
i amelyek szívünket elcsábítják és le- 
í bilincselik figyelmünket. Azt mondja 
J Urunk Jézus (Máté 6 . 21.) »ahol va- 
; gyón a ti kincsetek, ott lészen a ti 
» szívetek is«. Aki nem keresztyéni 
> erények gyakorlásában keresi s ta- 
í lálja meg lelkének legfőbb gyönyörü- 
i ségót, hanem a víg cimborák társa- 
1 ságab.m, aki a kötelességteljesítését 
1 alája rendeli a test kívánságainak.

az a világi dolgokra függesztette sze- 
1 mcit, annak ezek az ő kincsei, an
il nak szíve tehát ezekhez vonzódik 
I Igen természetes, hogy az ilyen em- 
I bér mindig könnyebben megfeledkezik

i álló karosszékben ült teljes papi díszben 
’ Szelepcsényi György, a primás. És körü- 
I lőtte tarka öltözetben ültek a többi magas 
I papi tisztséget betöltő férfiak s néhány vi- 
I lági főur. Ez volt az úgynevezett „pozsonyi 
I kiküldött rendkívüli törvényszék“, mely I. 

Lipot alatt a protestáns egyházi ügyeket 
intézte el kath. szellemben.

Szelepcsényi, a primás és a kath. püs
pökök a jezsuitákkal szövetkezve ugyanis 
elhatározták, hogy a prot. vallást eltörlik 
s a protestantizmust Magyarországon ki
irtják. Ezen cél ércekében alakult meg ez 
a rendkívüli törvényszék. S a törvényszék 
tagjai mind fanatikus kath. főpapok voltak. 
De, hogy a külső látszatra is adjanak, né
hány világi föurat is bevontak a törvény
szék bírái közé. Természetes, ezek is „biz
tos“ emberek voltak. Rendszerint olyanok, 
kik már visszatértek az „egyedül üdvözítő 
anyaszentegy házba“ s akik aztan tüzzel- 
vassal kényszerítették jobbágyaikat is arra, 
hogy hitüket megtagadják. Egyszóval ki
próbált bírák voltak. De azért a világ sze
mét mégis teleszórták porral, hogy ime, 
világi bírák közreműködésével hozták meg 
az igazságos, pártatlan .ítéleteket.

Hát ez elé a törvényszék elé került 
Szilágyi. Hírből már jól ismerte. Tudta, 
hogy itt kegyelem számára nincs. Mert csak

Anyám imája.
Jöjj, imádkozz! szólt jó  anyám, 
Még beszélni sem tudtam tán; 
Lenyúl értem, ölbe ültet,
Összeteszi kis kezemet.

5  mondja már a lágy szavakat, 
Mondjad te is, egyre biztat.
Én csak nézem, mit akarnak?
Mit jelentenek e szép szavak?

Ö csak biztat, mondja, mondja. 
Nem fáradna bele soha.
Bennem a dac ágaskodik,
Ö meg egyre imádkozik.

Jó szeméből rám néz vágja,
Ez az eget nékem szánja.
S  figyelem is, szavát lesem, 
Minden szava belém cseppen.

Ölel, majd megfojt karjával, 
Csókol szegény, majdnem felfal; 
Legszebb kincsét — máma érzem — 
Anyám akkor adta nékem.

SC H U TT GYULA.

a lelkiekről, mint a világi kívánságok 
szolgálatáról Bárdossy uramat jó 
keresztyénnek tartja az egész község. 
De csak addig jó keresztyén, amíg 
a templomban, a hívek előtt köz
szemlére teheti buzgóságát; ellenben 
mihelyt kilép a templom falai körül, 
a világi javak foglalják le szívét, lel
két. Hiszen nem ez az első eset, 
hogy a keresztyéni kötelességről meg-

börtön, kínzás, szenvedés terem itt a prot. 
papok és tanítók számára. Szilágyi ennek 
dacára eltökélte, hogy jöjjön bármi, de ő 
megmarad meggyőződése mellett és szikla- 
sziiardan megán a Krisztus fundamentu
mán. Végighordozta tekintetét az asztal 
körül ülő alakokon, akik birákul léptek fel 
ellene.

Az egyik főpap, aki fekete pápaszemet 
viselt, megszólalt.

— Mi a neve? És mi a foglalkozása?
Szilágyi ránézett a kérdezőre.
— Ha önök fogattak el, akkor tudniuk 

kell, hogy ki vagyok és hogy mi a foglal
kozásom, tehát felesleges a kérdés és még 
feleslegesebb rá a felelet.

A főpap homlokán a bőr ráncokba 
szaladt.

— Figyelmeztetem, hogy a legfelsőbb 
bírái előtt áll. Viselje azért magát aláza
tosan s tegyen töredelmes vallomást. Ez 
előnyére válhat. Mig kihívó viselkedésével 
csak súlyosbítja a helyzetét.

Szilágyi önérzettel nézett a főpapra.
— Biráimul önöket nem ismerem el. 

Aztán meg se nem loptam, se nem öltem, 
hogy valaki ítélkezzen felettem. Hát akkor 
hogyan kerülök birák elé? Miért fogtak el 
éjnek idején? Miért tartanak elzárva már 
négy hete? Hát mit cselekedtem én, hogy
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feledkezik. Csak nem régen is, mikor 
annak a szegény, elhagyott árvának 
a felsegélyezéséról volt szó, nem jött 
el az értekezletre s akkor is üres 
mentegetőd/éssel igyekezett elaltatni 
lelkiismeretét.

Az igaz keresztyén nemcsak a 
templomban imádkozva, hanem egész 
gondolkodásával, minden cselekede
tével, vagyis egész életével tesz bi
zonyságot hűségéről Jézus Urunk 
tanításaihoz. Örömben és bánatban 
sikerdüs munka mellett és a legsú
lyosabb csapások közt egész életét 
az az eleven tudat hatja át, hogy 
minden pillanatban a Mindentudó 
mennyei Atya szine előtt áll és az ö 
áldó vagy büntető keze lebeg szün
telen feje felett. A jó keresztyén azt 
érzi, azt tudja, hogy soha sincs egye
dül. Bárdossy uram azonban csak az 
isteni tisztelet ideje alatt gondol a 
világ teremtőjére és gondviselőjére, 
egyébkor elfeledkezik róla s ez az 
oka annak, hogy elfeledkezik azokról 
a kötelességekről is, amelyekkel a 
mennyei Atyának kellene szolgálnia.«

— Bocsánat tisztelendő uram. El
ismerem, hogy hibáztam, de jóvá is 
akarom tenni mulasztásomat. Minden 
egyes jutalmat, amit kiosztunk, meg
kétszerezek.

— Köszönettel fogadjuk. De ne 
higyje, hogy ezzel az áldozattal min
dent rendbe hozott. A Mindenható
nak nincsen szüksége a mi világi 
kincseinkre. Mi protestánsok nem 
anyagi kincsek feláldozásával, nem 
is imádságok tömegével, vagy épen 
a te3t kínzásával igyekezünk a sze-

gonosztevő módjára bánnak velem?
A püspök haragosan vonta össze bo

zontos szemöldökét. Felállt a helyéről s 
dühös mozdulattal mutatott Szilágyira.

— Ön eretnek! ön felségáruló 1 Ön a 
Wesselényi-féle összeesküvőkkel konspi- 
rá lt! Mindegyik vád egymaga elegendő 
ahhoz, hogy feje vétessék!

Szilágyi fölényesen nézett a haragos 
bíró szeme közé. S félig gúnyosan, moso
lyogva utasította vissza a vádakat.

— Hogy eretnek, felségáruló, meg ösz- 
szeesküvö vagyok, ezt csak önök állítják. 
Mindezt bizonyítani is kellene. Hát tessék 
bizonyítani i s !

A főpap boszusan kiáltott fel.
— Önnek nincs joga utasításokat adni 

nekünk. A vád fennáli, tessék ezt meg- 
dönteni. És pedig azonnal, mert nincs arra 
időnk, hogy ilyen ha3zonta’anságokkal to
vább is terheljük magunkat!

Szilágyi nyugodtan fogadta a szenve
délyes szavakat.

— A vád csak úgy állhat fenn, ha bi
zonyítva is van. Tessék a bizonyítékokat 
előadni 1 Mig ezt nem látom, addig a vád 
ellenem nem állhat fenn! Tehát azt, mint 
ilyent, visszautasítom.

A fényes társaság hangosan, szisszent 
fel Szilágyi önérzetes szavaira. Úgylátszik,
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retö mennyei Atya kedvében járni, 
hanem figyelmes engedelmességgel, 
a szív őszinte tisztaságával és soha 
meg nem rendülő bizalommal. Azt 
várjuk, azt reméljük Bárdossy uram 
részéről is, hogy a jövőben szívét 
hozza áldozatul a jó Istennek, hogy 
ne csak. a templom küszöbén belül, 
hanem ott is, ahol mások nem lát
ják, akkor is oly szigorú kötelesség 
tudást, oly önzetlen emberszeretetet 
tanúsít gondolatban és cselekedetek
ben, amellyel bebizonyítja, hogy ke- 
resztyénsége nem üres külszín, nem 
hiú máz, hanem szíve mélyén gyö
kerező életnyilatkozat, leikétől elvá
laszthatatlan tulajdon, mint a rózsá
nak szine s illata. Ezt várjuk nem
csak saját lelke üdvössége érdekében, 
hanem azért is, mivel ó reá sokan 
néznek a községben, kötelessége te
hát, hogy az igaz keresztyén élet 
példájaként tündököljön mindenek 
szeme előtt.

— Köszönöm kedves tisztelendő 
uram intését — rebegte Bárdossy 
Ferenc töredelmes szívvel fejét le
hajtva megilletődött hangon. Mély 
csend következett szavai után, a lé
lek küzdelmének csendje. Majd föl
emelte szemeit a lelkész urra s re
megő ajakkal, de szilárd elhatáro
zottsággal pattant ki a szó: »Meg
fogadom!« Sass János.

„Mennyivel többet jelent mai korunkban 
a szerencse, mint az áldás. És hányán let
tek éppen az által „szerencsétlenek“, mert 
oly sok volt a „szerencséjük". Áldás annyit

jelent, mint Istent tulajdonunknak nevezni. 
Persze ez nem azt mondja, hogy Isten most 
már minden vágyunkat teljesíti, de igenis 
azt, hogy megkapjuk és megérjük azt, dini 
lelki javunkra van. Áldás ezt jelenti: Az Úr 
az én pásztorom, azért semmiben meg nem 
fogyatkozom".

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A magyar katholicizmus legrégibb 

és legtekintélyesebb kulturális szerve
zete: A Szent István Társulat. En
nek az idei közgyűlésén Csernoch 
János bíboros hercegprímás a meg
nyitó alkalmából a kultúra válságá
ról beszélt. Beszéde során többek kö
zött a következőket mondotta: Na
gyon veszélyes kulturális szempont
ból az a túlzás, hogy az anyagi javak 
és a termelő munka egyedül a fontos, 
mert ez a felfogás lefokozza a szel
lemi munka és vele együtt a lelki 
értékek, vagyis a kultúra becsületét. 
Ezért beszélnek sokan a kultúra vál
ságáról . . . Krisztus nem intézmé
nyeket kritizált és nem lázitott a fenn
álló államforma és társadalmi rend 
ellen, hanem az egyes ember leikével 
foglalkozott, ö n tu d a tr a  ébreszte tte  
az e m b e r t és ezáltal kifogyhatatlan 
lelki erőt nevelt bele.

*
A pesti Chevra Kadischa közgyű

lésén dr. Endrei főtitkár terjesztette 
elő az 1923 ik évre vonatkozó jelen
tését, amelyből kitűnt, hogy a kiadá
sok összege az elmúlt évben kitett

egy billió 67 m illió  580  ezer 
koronát. Vagyis ekkora áldozat- 
készséget tanúsított csak a pesti 
Chevra Kadischa az 1923-ik év fo 
lyamán vallási és emberbaráti téren. 

*
Az Egyesült Keresztény Nemzeti 

Liga közgyűlésén Wolff Károly, a 
Liga ügyvezető igazgató többek kö
zött a következőket mondotta: Csak 
szónokolunk a kereszténységről, k ü l 
sőségekben  m ű v e ljü k , de lelkűnk
ben pogányok vagyunk. Nekünk, 
magyar lelkek ugarát művelő lelki 
szántóvetőknek be kell emelnünk a 
tömegeket a keresztény szere tet 
sáncaiba. Előbb a lelket kell birtokba 
venni és ki kell űzni a pogányt min
den egyes keresztény lélek belsejéből. 
Sokkal nagyobb kárt csinálnak ne
künk a sorainkban lappangó álkeresz
tények, mint a nyílt ellenségek.

„Az Úr Jézus az élő kenyér, Akire lel
kűnknek szüksége van. Igazi lelki élet Krisz
tus nélkül nincsen. Benne és általa van éle
tünk, mely nem szűnik meg a testi halál
lal, hanem folytatódni fog az örökkévaló
ságban. Jöjj bűnös, egyél az élet kenyeré
ből, hogy meg ne halj, hanem örök életed 
legyen! Ez a kenyér a mennyből szállott 
alá. S  mivel mennyből szállott alá, mennyei 
természetet ad azoknak, akik vele táplál
koznak. “

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Konfirmáció.

Máj. 26. Máté 3 . 13 - 17. Jézusnak is volt 
konfirmációja; lehetetlen rá nem iímerni

találva érezték magukat. Egyik-másik ide
gesen fészkelődött a helyén, mások meg 
tar fejüket simogatták.

Most az elnöklő prímás szólalt meg. 
Simán, halkan jöttek elő szájából a sza
vak és hízelgő, lágy hangjával akart hatni 
a renitens Szilágyira.

— Fiam, térj jobb belátásra. Még most 
van időd. Fogadd el a mi hitünk igazsá
gait s válogathatsz a földi javakban. Is
merjük kiváló képességeidet. És ezért sze
retnénk, ha belátnád tévelygéseidet s ide
jönnél hozzánk. Luther eret vágott az anya- 
szentegyházon. Azért is eretnekek a köve
tői. Lelketek elkárhozik. Ez maga olyan 
bűn, amit mi az egyház szent nevében 
tétlenül nem nézhetünk. Hát amit lehet, 
megmentünk az örök kárhozattól az örök 
életnek Hát erről van szó. Térj át hozzánk 
s a vádak önmaguktól megdőlnek. Mig 
egyébként a bűnhődés nem fog elmaradni. 
De hová is mennél? Nyájad vert hadként 
kóvályog. Templomod porrá égett. A tanító 
önmagára gyújtotta. Ott égett maga is a 
gonosz lélek. Hat mi keresni valód van 
még az eretnekek között? Hiszen mahol
nap hírmondó sem marad belőlük. Ezt papi 
becsületemre fogadom! Mert aki nem jön 
szépszerével, azt visszük erővel s akinek 
ez is kevés, annak pusztulni kell! Hát vá
lassz : vagy jössz hozzánk, vagy lemondasz

papi hivatalodról, vagy kivándorolsz az or
szágból ! E három közül szabadon választ
hatsz, de egy negyedik esel már nem tör
ténhet !

Szilágyi megrendülve hallotta a templom 
pusztulását és Bartos szerencsétlenségét. 
De egy pillanatig sem hitte, hogy Bartos 
gyújtotta azt fel Azt bizonyosan mások 
tették. És e tudat csak megerősítette őt 
abban, hogy hitéért mindent fel kell áldoz
nia, még az életét is, ha kell. Erős, meg
győző hangon felelt azért a prímás szavaira.

— És én mégis a negyedik esetet vá
lasztom. Vagyis megmaradok hitem, vallá
som, meggyőződésem mellett most és mind
örökké. Ámen.

A harag pírja futotta át a prímás 2rcát. 
Felállt. Megfogta a feszületet. Odanyujtóttá 
Szilágyi felé.

— Hát akarsz ennek az igaz szolgája 
lenni ? Erővel a Krisztus eretnek szolgája 
akarsz maradni ? Ez az utolsó szavad ?

Szilágyi csillogó szemekkel tekintett a 
feszületre s magasztos hangon felelte:

— Az én uram a Jézus Krisztus, a vi
lág Megváltója, ki meghalt mindnyájunkért! 
És senki sem vethet más iundamentomöt, 
mint amit az Ur vetett, aki mnga az Ur 
Jézus Krisztus! E sziklán állok, e funda- 
mentomon maradok, innen senki le nem 
taszíthat, erről senki el nem csábíthat —

A prímás haragosan szakította félbe.
— Elég 1 Magad akartad! Ám lássad 

a következményeit!
Ekkor a többiekhez fordult s pár pil

lanatig halkan beszélgettek. Majd csend lett.
Ekkor a prímás kezébe vette a pálcát. 

Az asztal körül ülők mindnyájan felálltak. 
Az elnöklő prímás tollba mondta az Ítéle
tet s egyszersmind kihirdette azt a vád
lottnak.

— Ő felsége Leopoldus Magnus nevi b :n!
Szilágyi Dénes nemeskajali lutb. prédi

kátor általunk a mai napon megvizsgáltat
ván, eretnekségben leledzőnek, részben 
összeesküvésben s mint ilyen felségárulás
ban bűnösnek találtatván, ezért őt fej-, jó
szág- és becsületvesztésre itélendjük!

A pálcát kettétörte s odadobta az el
itéit lábaihoz. Az őrök ezután közrefogták 
Szilágyit s visszavitték börtönébe.

A nemes birák aláírták a hozott Ítéle
tet, rányomták a pecsétet s nyugodt lelki- 
ismerettel — mint akik jól végezték a dol
gukat — oszlo tak szét.

Két hét múlva Szilágyit Lipótvárra kí
sérték. Úgy mondták neki, hogy a királyi 
kegyelem életfogytiglani börtönre változ
tatta az Ítéletet. De azt is értésére adták, 
hogy még ezután is változtathat sorsán, 
ha közben mást gondolna s jobb meggyő
ződésre jutna. (Folytatjuk.)
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e helyen. Konfirmációját Isten végezte, Ki
nek nem ez az első s egyetlen konfirmá
ciója. A teremtett mindenség reánk sza
kadna, ha isten nem konfirmálta volna meg 
az egeket s nem lehelte volna rá később 
az Ö ígéretének tartós szivárványát. De 
legnagyob konfirmációja Istennek az volt, 
melyet Jézuson végzott. Figyeld meg, hogy 
mily szoros összefüggésben van ez Nála is 
a keresztelkedéssel!

Máj. 27. Máté 1 6 .13—so. Jézus tudta, 
hogy ha Néki szüksége volt konfirmációra, 
mennyivel inkább az embereknek. Mióta 
Isten konfirmációjában részesült, tudta azt 
is, hogy egyen a konfirmációban Néki igen
igen nagy szerepe lesz s hogy az embere
ket nem lehet csak szertartásokkal, szép 
vallásos gondolatokkal, a bűn, a halál és 
a Sátán ellen megkonfirmálni, hanem egy 
élő személyes s mindent készen adó Meg
váltó kell nekik. Azért konfirmáló szerepét 
ott látta sikeresnek, hol nem lelki dresz- 
szura, kegyes hagyományok átvétele, ha
nem közvetlen tapasztalatok, Istentől vett 
s Krisztust mutató élmények jelentkeztek a 
konfirmandusokon.

Máj 28. Máté 1 7 .1—8. A megújuló egy
házi életben mind több szó esik a konfir
máció komolyanvevéséről. Asztalon volt 
minap is valahol az a javaslat, hogy a kon
firmációt megelőzőleg gyűjtsük össze egy 
csendes napra a konfirmandusokat. A csen
des nap módszerével Jézus is dobozott a 
konfirmációban. Kell is a konfirmációhoz 
ily csendes nap, mikor a lélek meglátja: 
milyen viszonyban is voltam eddig, s mi
lyenben kell lennem jézussal ezután. S ha 
a csendes nap azzal végződik, hogy csak 
lézust látod, ez igen jó jel a konfirmációd
hoz.

Máj. 29. Cseleked. 1 .4—11. Nem kell 
félni attól, hogy Jézusnak igen nagy szerepe 
legyen a konfirmációban. Csak valóban a 
teljes szóló, a keresztrefeszíte't, a feltáma
dott s mennybeszálló Jézus legyen a köz
pontban, — sem a mennyei Atya dicsősége, 
sem a Szentlélek tevékenysége nem csorbul 
attól. Hisz ép a legdiadalmasabb Krisztus 
hárítja át magáról a figye’md legjobban 
az Atyjára és Szentiélekre. A Jézusba való 
kercsztelkedést nyomon követi a Szentlélek- 
kcl való s a két keresztelkedésbői áll elő 
a mennyei Atya számára szóló szent kon
firmáció.

Máj. 30. János 6 sa-eo. Kettős folyamat 
van a konfirmációban. Az egyik az isteni 
tevékenységé, melyben a Lélek, az ige, a 
kereszt, a Krisztus élete hat ránk. A másik 
a mi részünkről való: elcsodálkozások, 
megvilágosodások, teljes életátadások, a 
mcgváltottságon való örvendezés s erről 
való bizonyságtételek áradoznak ebben. 
Ebben a teljes konfirmációban, tehát mind
két folyamatban, meg kell ujulni azoknak, 
kik konfirmáltságban maradni akarnak. Mily 
jó is abban a gyülekezetben, hol minden 
konfirmáció konfirmációja az össz-gyüle- 
kezeinek!

Máj. 31. II. Korinth. 1 .21—22. Mi a kon
firmáció eredménye ? Bizonyosságok bás
tyasorozata, mindennél jobban a Sátán el
len védő; s bizonyosságok verőfénye, hogy 
mi az Úr Jé.ui vérének kenete által mar 
csak Istenei vagyunk. Áldás-pecsétekkel teli 
élet az, felül az Úr neve írva, alul a mienk. 
Zálog-biró élet is végül az e világ útvesz
tője s háborgása ellen. Velünk a Lélek su
gallata, vezetése, bizonyságtétele, — igen: 
egy drága darabja; s leglent kerülve az 
árnyékok völgyében a Zálog beszél ben
nünk: „hazánk ott fenn a fényben I“
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Június 1. János Jelen. 7 .#—is. A kon
firmációnak nagy szerepe lesz az örökké
valóságban. Hisz voltakép ékei, az erősítők 
és díszítők egyaránt az örökkévalóságba 
óhajtnak átkonfirmálni. Ott fognak talál
kozni nagy csodálkozásban mindazok, kik 
elfogadták Istentől a konfirmálíatást itt lenn. 
Óh, ott tovább fog folyni a konfirmáció 1 
Tovább a részünkről: szakadatlan ámene
ken keresztül, kifogyhatatlan éneklésekkel, 
hálaadással, bizonyság- és tisztességtétellel 
konfirmálva a Bárány-Jézus trónusa lép
csőin az Ö dicsőségét, a nagy igaz és há
romszor szent nevű Konfirmálóét.

„Mily fontos, hogy erős legyen hitünk 
az Urban. Valóban hegyeket mozdíthatunk 
el helyünkről, ha hiszünk. Akadályok, ne
hézségek, melyek olyanoknak\ tetszenek sok
szor, mint óriási hegyek, az Úr mint könnyű 
pelyheket fogja eltávolítani, ha hiszünk Ö 
benne. Oh, ha jobban tudnánk hini! Mennyi
vel jobban éreznénk az Isten hatalmát, ere
jét. Az Ur maga az igazi erőforrás, vek 
mindeneket meggyőzhetünk: a világot a 
Sátánt, a bűnt és saját önző életünket.“

HETI  KRÓNIKA.

A magyar nemzetgyűlés újból együtt 
van. Eddig interpellácick és mentelmi ügyek 
foglalkoztatták jobbára a honatyákat.

Az egységes párt letárgyalta az autonóm 
vámtarifáról szóló törvényjavaslatot.

Hir szerint a kormány megkezdi a tár
gyalásokat Szovjetoroszországgal a diplo
máciai viszony felvétele végett.

A közigazgatási tanács uj elnöke Bűd 
János lett.

Budapesten nagy érdeklődés mellett 
tárgyalják a rákosszentmihályi tömeggyil
kosságot.

A francia választások meglepetéssel 
végződtek. Valószínűleg Poincaré és Mille- 
rand a köztársaság elnöke lemondanak. Az 
uj miniszterelnökül Herriot-ot emlegetik.

Halléban a Moltkeünnep alkalmából a 
kommunisták ismét tüntetést rendeztek. 
Összeütközésre került a sor, melynek 10 
halottja van.

A román királyi párt Londonban meleg 
ünnepeltetésben részesítenék.

Törökország és Bulgária között szö
vetség készül.

Szerbiától Ausztria Magyarország a 
Jugoszláviában maradt katonai anyagok ér
tekének megtérítéséül 2 és fél milliárd 360 
millió aranykoronát követelnek.

Turkesztánban állítólag újra kitört a 
nemzeti forradalom.

Japánban a földrengések meggátlására 
KO kilométer hosszú földalatti vasút építé
sét tervezik.

EGYRÖL-MÁSRÓL.
A m in den n ap i életből.

A drágaság májusban is tovább 
folytatta diadalutját. A drágulás át
laga május 15 én 21.368, vagyis ami
ért békében 1 koronát fizettünk, azért 
most 21.368 papit koronát kell fizet
nünk. A drágaság május 1-e óta 9 4 
százalékkal emelkedett, az év eleje

óta pedig 167 százalékkal. Ebben a 
hónapban a liszt, a kenyér, hús, zsir, 
tojás, tej és ipari cikkek ára drágultak 
különösen meg. de a drágu’ási indexet 
a  lakbérek emelkedése is segített ma
gasra fdrugatni. Az élctszükségleti cik
kek árai átlag 8 2  százalékkal haladták 
tűi az aranyparitást. Az egyik bpesfi 
gazdasági szaklap számítása szerint 
az aranyparitást a következő cikkek 
ára haladta meg: a rizs 2, a disznó- 
hús 6, a szalonna 14, a zsir 20, a 
cukor 24, a cipő 41, a szappan 27, 
a férfi uha 21, az ing 110, a gallér 
112, a harisnya 153 százalékkal.

Erősen érdeklődik a külföld 
a budapesti tizenötödik áruminta
vásár iránt. Az előjelek után Ítélve, 
különösen a környékező államokból, 
nagyon sokan keresik fel az idei buda
pesti vásárt, melyet május 31 tői jú
nius 10 ig rendeznek. Egyedül Jugo
szláviából ezideig 6000 vásárlátoga
tási igazolványt kértek. Tömeges az 
érdeklődés Csehszlovákiából és Ro
mániából. Bulgáriából egy három- 
százlagu kereskedő-társaság jön a 
vásárra.

Kétmillió koronát lehet külön 
engedély nélkül kivinni. A pénz
ügyminiszter a külföldi fizetési esz
közökkel való kereskedésről és for
galomról, illetve a külföddel való 
forgalom korlátozásáról szóló kor
mányrendeletben foglah értékhatáro
kat megváltoztatta és elrendelte, hogy 
belföldi vagy külföldi pénzt, csekket, 
váltót, utalványt és takarékpénztári 
könyvet, valamint pénztárjegyet tilos 
kivinni küllőidre, kivéve, ha ahhoz 
a magyar kir. állami jegyintézet Írás
ban hozzájárul; ilyen értékeket az 
utazási és határforgalomban kétmil
lió korona érték erejéig — amelyben 
azonban a magyar koronáról szóló 
értékek legfeljebb ötszázezer koronát 
tehetnek ki — az állami jegyintézet 
hozzájárulása nélkül is szabad kivinni.

HARANGSZÓ.

Husvét u, 5-ik vasárnapon.
Ep. fá k .  1 . 22—27.

Az igének pedig megtartói legyetek
és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

A reformáció négyszázados jubiláris évei 
sorában az 1924-ik év is ünnepet jelent. 
Ebben az évben van 400 esztendeje ugyanis, 
hogy Luther az evangélikus egyházat a leg
első evangélikus énekeskönyvvel megaján
dékozta.

Hogy mily nagy jelentőséggel birt, már 
annak idején is az egyház életében Luther 
első énekeskönyvének megjelenése, ezt iga
zolja Luther elleneinek panaszkodása: hogy
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Luther legtöbb embert énekeivel hódit el a 
protestáns egyház számára.

A dunántúli egyházkerületben máj. 18-án 
folyt le a jubileumi ünnepség. Az istentisz
teleteken és ünnepségen befolyt offertórium, 
valamint az összes gyűjtés felét a német 
ev. egyháznak küldik el hálás megemléke
zésül az énekköltő nagy Lutherre, a másik 
felét pedig az egyházkerület szórványainak 
énekeskönyvvel való ellátására fordítják.

Elnöki értekezlet. A magyar evang. 
egyetemes egyház báró Radvánszky Albert 
egyet, felügyelő elnöklete a'att május 12-én 
és 13-án elnöki értekezletet tartott.

Iskolalátogatás. Kapi Béla dunántúli 
püspök és Mesterházy Ernő egyházkerü
leti felügyelő május 21—23-án Bonyhádon 
meglátogatták a tőgimnáziumot; 22-én 
résztvettek a tolna—baranya—somogyi 
egyházmegye lelkészeinek értekezletén.

Kormánybiztosok. A m. kir. kormány 
biztosi minőségben az ez évben tartandó 
érettségi vizsgálatok idejére kiküldte a sop
roni líceumhoz dr. Deák János egyetemi 
tanárt; a bonyhádi főgimnáziumhoz dr. 
Szlávik Mátyás ny. eperjesi theol. akadé
miai igazgatót, a kőszegi leányiskolához 
Wiesinger Károly balassagyarmati igazgatót.

A Kisfaludy-Társaság legutóbbi ülé
sén Szász Károly bemutatta báró Podma- 
niczky Pál ev. lelkész „Galambok, hollók* 
című történetét, mely nagy tetszést aratott.

Felügyelő és költő. Örömmel vettük 
a hirt és testvéri szeretettel adjuk tudtára 
evangélikus népünknek, hogy a nyíregyházi 
egyházközség felügyelője, dr. Vietorisz Jó
zsef főgimn. tanár a Magyar Tudományos 
Akadémia irodalmi pályázatán kiváló érté
kűnek minősített elbeszélő költeményével 
— Senki Pállal — elnyerte a Nádasdy- 
pályadíjat. A kitűnő minősítés nagy örömet 
keltett a nyire^ynázi egyházban és társa
dalomban, melynek dr. Vietorisz kiváló és 
nagyrabecsült tagja. Szívesen vesszük ki 
részünket az örömből mi is, mert Vietorisz 
egyházunk lelkes, temp’omszerető tagja, 
akinek érzelmi költeményeiben erősen érez
hető a komoly, vallásos meggyőződés. 
Nemrég megyjelent „Orgonazúgás“ című 
verskötetét olvasóközönségünk figyelmébe 
ajánljuk.

Munkás-konferenciák Debrecenben.
Május havában 3 egymást követő szomba
ton munkás-konferenciai beszédek tartat
nak a debreceni ev. templomban. Folyó hó 
17-én Farkas Győző lelkész: „A munkás 
és intelligencia viszonya“, 24-én Fábry Ti
vadar ev. tábori lelkész: „A népjólét alap
jai“ és május 30 án Lábossá Lajos vallás
tanár : „Nyomor és evangélium“ címen tar
tanak előadásokat.

Sajtónap a tiszai egyházkerületben.
Május 4-én a tiszai egyházkerület minden 
gyülekezetében megtartották a sajtónapot, 
a jelentések szerint szép érdeklődés kere
tében. A legtöbb gyülekezetben vendég
szónokok méltatták az evang. sajtó múlt
ját és jelentőségét. Abból következtetve, 
hogy az alig 100 lelket számló tokaji anya
gyülekezet 100.000 koronát áldozott az ev. 
sajtó céljaira, a tiszai kerület bizonyára 
hatalmas összeggel fog az evang. sajtó 
fenntartásához hozzájárulni.

Nemes lélek. Nagy Gábor sopronné- 
meti hívünk a dunántúli püspök kezeihez 
75 ezer koronát küldött azzal, hogy abból 
50 ezer korona a Diakonisza-intezet istá- 
polására fordítandó, 25 ezer korona pedig 
vallásos iratok terjesztésére.

1924. máius 25!UI?A!¥GSZ$.

A sárvári gyülekezetben a sajtó napot 
a következő programm szerint ünnepeltük: 
Délelőtt a lelkész, az evang. sajtó jelentő
ségéről prédikált. Délután gyermekisteni- 
tisztelet volt. Utána pedig sajtó ünnepély, 
melyen a lelkész a sajtó jelentőségéről, 
feladatáról és a híveknek a sajtóval szem
ben tartozó kötelességéről tartott előadást. 
Az offertórium 176 600 K volt.

A sárvári gyülekezetben újabban ada
koztak : Sárvár vidéki takarékpénztár isko
lának 40 ezer K, Hodossy Ernő szegény 
alapra 25 ezer K, özv. Ajkay Gyuláné sze
gény alapra 10 ezer K, Bothár Gusztáv 
lelkész fizetési alapra 35 ezer K.

Kőszeg Sajtóestélyén dr. Tirtsch Ger
gely lelkész tartott előadást. Özv Höllrégel 
Györgyné Mohr Jenő orgonakiséretében 
énekelt. A templomi férfikar Hammer Gyula 
vezetésében „Ébredjetek fel halljátok“ ko
ráit adta elő. Ima és közének vezette be 
és fejezte be a szép estét.

Kötcse számadó közgyűlését március 
30-án tartotta. Bevétele 22,518.000 K volt, 
kiadása 22,300 000 K. A múlt évben tem
plomát renováltatta és kívül-belü' kimeszel- 
tette. Két uj, harangot szerzett (50 q búza 
értékben). Április 4-én az ifjúsági egyesü
let előadta Csite Károly: Legény furfang 
c. darabját. Szerepeltek: Gutmann Ádám, 
Eszter, Katalin és Imre, Trimmel Vilmos 
és Gizella, Ubrik Lajos és Katalin, Tefner 
János, Anders Károly, Schuhmann Vilma, 
Reichert Gáspár és Ádám, Merkel Henrik, 
Máj Vilmos. Mind kitünően adták szerepei
ket Bevétel 1,360.000 K volt. 50 ezer K-t 
a Harangszó támogatására küldött, a töb
bivel könyvtárának veti meg alapját.

A kemenesmagasi-i ifj. egyesület áp
rilis 27-én előadta Szigligeti Ede jeles nép
színművét a „Szökött katonát“. Az előadás 
úgy erkörcsileg, mind anyagilag szép sikert 
eredményezett. A színdarabot Szabó István 
lelkész, annak énekszámait özv. Tima Jó- 
zsefné, az egyesület elnöknője és Szabó 
Lenke VI. leánygimnáziumi tanuló tanítot
ták be. Az előadáson az énekeket Pálffy 
Mihály beledi, volt kemenesmagasi-i tanító 
kisérte. Elismerés illeti az összes szerep
lőket komoly munkájukért, szép játékukért. 
Az egyesület a tiszta jövedelmet, amely 1 
millió 64 ezer koronát tett ki, építendő 
otthona javára építési anyag beszerzésére 
fordítja.

A kaposvári kicsiny, anyagilag szegény, 
de lélekben annál gazdagabb gyülekezet 
újból hatalmas bizonyítékát adta annak, 
hogy milyen belsőséges munka folyik ben- 
ne. Ezúttal az evangélikus nöegylet lépett 
ki a nagy nyilvánosság elé s május 11-én 
„Szeretet vendégséget“ rende ;ett a gyüle
kezet szegény gyermekeinek felruházása 
céljából. A lelkes női gárda Stancz Jánosné 
társelnök vezetése alatt olyan munkát vég
zett, amely becsületére válna legnagyobb 
gyülekezeteinknek is. Az estélyen mintegy 
600 lélek vett részt vallás felekezeti kü- 
lömbség nélkül. Még sokkal többen lettek 
volna, de a terem nem volt képes befo
gadni az összes vendégeket. Az egybegyűl
teket Takáts Béla helyi lelkész üdvözölte 
a „Szeretettről ‘tartott előadásában. Di
cséret illeti meg a műsor többi számait. 
Rózsa Bözsike gyönyörű klasszikus szóló 
éneke, Lázár Ilyke hatásos szavalata és 
Mayer Emil István hegedüjátéka szórakoz
tatta a közönséget, akik között ott volt Ta- 
lián Andor alispán, a város vezetősége, 
Scholtz Kálmán tábornok vezetésével a 
katonaság, vámőrség és csendőrség tiszti
kara, az összes helyi egyesületek és intéz

mények vezetősége. Az estély a legkelle
mesebb hangulat jegyében folyt le. Az er
kölcsi siker mellett -nem volt kisebb az 
anyagi siker sem, amennyiben mintegy 8 
millió korona tiszta jövedelmet hozott a_ 
nőegyletnek, melyet szegény gyermekek fel
ruházására fognak fordítani. Az eredmény 
mutatja, hogy mire képes az a lelkes női 
gárda, amelynek lelkében a felsegítő sze
retet szikrája él. Mégis a legnagyobb elis
merés Stancz Jánosné társelnököt illeti 
meg, aki a legnagyobb, leggondosabb kö
rültekintéssel heteken keresztül fáradozott 
a siker érdekében. Adjon az Isten sok ilyen 
lelkes nőket evangélikus egyházunknak.

A békéscsabai ev. Rudolf-főgimnázium 
igazgatója, dr. Rell Lajos most töltötte be 
tanárságának 25-ik esztendejét. Ebből az 
alkalomból Békéscsaba város társadalma 
nagy szeretettel ünnepli az érdemes igaz
gatót, ki nemcsak mint pedagógus szerzett 
nagy érdemeket, hanem fáradhatatlan és 
önzetlen munkása minden nemes ügynek.

Az ózdi sajtónap. Nagy ünnepe volt 
május 4 én az ózdi ev. egyházközségnek. 
Ezen a napon ünnepelte meg az ev. éne
keskönyv négyszázados s az egyházközség 
negyedszázados jubileumát is és ez ünnepi 
megemlékezés, meg a sajtónap emlékének 
biztosítására ezen a napon vette először 
használatba az uj dunántúli énekeskönyvetN ; 
A délelőtti istentiszteleten Túróczy Zoltán 
lelkész II. Korinthus 3.6, alapján beszélt 
a sajtó leikéről: a destruktív lélek megölő 
betűjéről s a konstruktiv betű megelevenítő 
leikéről. Utána közgyűlésen emlékezett meg 
az egyházközség a jubileumi alkalmakról 
s üdvözlő iratot küldött Laskó Béla nyug. 
sajókazai lelkészhez, aki 27 éven át gon
dozta Sajókazáról törhetetlen hűséggel Óz- 
dot és nagy szórványvidékét, valamint a 
Rima-Murány-Salgótarjáni Vasmű Részvény- 
társaságnak, amelynek Isten után legtöbbet 
köszönhet az egyházközség. Hálával emlé
kezett meg a közgyűlés Túróczy Pál és 
néhai Ferjentsik Miklósról, az egyházközség 
első lelkészéről és felügyelőjéről, valamint 
Zarkóczy Samu jelenlegi felügyelőnek az 
egyház első negyedszázadából 23 éven át 
tapasztalt történelmi veretű egyházszerete- 
térőh Délután 5 órakor sajtóünnepély volt, 
amelynek központja dr. Deák János egye
temi tanár előadása volt az ev. sajtóról, 
aki különösen azt emelte ki, hogy mit kö
szönhet a magyar nemzet az ev. sajtónak.
A művészi keretet a Joób Sándor kántor 
által vezetett gyermekkar éneke, Galló Irén 
tanítónő szavalata, Gólián Rezsőné szóló
éneke képezte, akit Mátray Gézáné harmó- 
niumon, Étiekért Emil hegedűn, dr. Placskó 
Lajos csellón kísért. Bückert Emil, Dunszt 
Sándor, Parizek Ferenc és dr. Placskó La
jos művészi quartettet is adott elő. Az ün
nepély közének és imával kezdődött és 
végződött. A sajtónap offertóriuma 1,271.135 
K volt. Az iratterjesztés forgalma pedig 
2.191.900 K. Ebben nagy segítségére volt 
az egyházközségnek a Brit és külf. biblia 
társulat, amely bibliaárust küldött ki ez 
alkalomból Ózdra. A zsúfolásig megtelt 
templomban igen sok más felekezetű is 
gyönyörködött az ev. egyház kulíurfölényé- 
ben. A 25 éves ifjú egyház első negyed- 
százada egy ambiciózus ifjú előretörése 
volt. Legyen a második negyedszázad az 
érett férfiuságé, amely a már megteremtett 
kereteket megtölti az egyház igazi életét 
jelentő lelki tartalommal.

A szentantalfai ev. egyház kétszeresen 
örömünnepet ült husvét első napján. Ekkor 
avatta fel Fenyves Ede esperes a gyüle-



í kezet közadakozásból vett harangját, mely 
alkalommal a helyi lelkész tartott alkalmi 

i beszédet. Az ev. dalárda pedig szép éne- 
i kekkel működött közre. Az offertórium több 
i mint 600 ezer K-t jövedelmezett. Ugyancsak 
; a harang felavatásának emlékére tanulta 
I be az ifjúság a „Tóth leány“ című nép- 
i színművet és adta elő közkívánatra kétszer. 

Az előadásokon a jövedelem több mint két 
millió volt, melynek egy részét az elesett 
hősök emléktáblájának megszerzésére lett 
fordítva. — Május 4-én Nagy Lajos leik. 
beszélt az ev. sajtóról. Énekszámok és sza
valatok tették a műsort változatossá. Az 
offertórium 40 ezer K volt.

Dombovárott a sajtónapon Tóth Dániel 
áll. tanító, a gyülekezet kántora tartott a 
vallásos estélyen tartalmas felolvasást az 
evang. sajtó jelentőségéről. A középiskolai 
tanulók a Te vagy reményem sziklaszála, 
az elemisták az Oh nagy Isten sok a vét
kem kezdetű magyar koráljainkat énekelték 
lelkész harmónium kísérete mellett. Öt ele
mista a Boldog ház című költeményt mondta 
el, 6 polgárista pedig Sántha K. Magyar- 
ország-át adta elő. A d. e. istentiszteleti 
és vallásos esti offertórium együtt 100 ezer 
K volt az evang. sajtó javára.
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KÜLFÖLDI HÍREK.
Csehszlovákia. A pozsonyi német ev. 

egyházközség hatalmas uj orgonát szerzett 
be. Az orgona 10 méter széles, 7 méter 
magas, 70 változata és 4 játszóasztala van. 
A jügerndorfi Rieger cég készítette. Az 
egyházközség egy angol származású orgona- 
művészt szerződtetett a gyönyörű orgona 
mellé. A neve: Rhodes.

A Vatikán a munkácsi görögkath püs
pököt le akarja mondatni. A Vatikánnak 
ez a szándéka a prágai kormány befolyá
sának tulajdonítható.

Jugoszlávia. A pancsovai református 
egyház válsága. A református egyházköz
ség súlyos válságba jutott. A szerb pénz
ügyminisztérium még az elmúlt évben el
vette az egyházközség 52 hold földjét, a- 
melynek jövedelméből a kiadásokat fedez
ték. Azóta az egyházközség csak tengődik 
és olyan nyomorúságban van, hogy már 
nyolc hónapja nem tudja lelkésze fizetését 
kiutalni. A hívők körében mozgalom indult 
meg, hogy a tönk szélére jutott egyház- 
községet gyűjtéssel mentsék meg.

A rádiószolgálat szabályozása Cseh
országban. A legközelebbi időben minisz
teri közértekezlet fogja szabályozni Cseh
országban a drótnélküli hírszolgálatot. A 
postaügyek minisztériuma fogja intézni a 
dolgot. Külön törvényt dolgoznak ki és 
értesülésünk szerint a minisztertanács ala
pos megfontolás tárgyává teszi a törvényt, 
melynek olyan nagy jelentőséget tulajdoní
tanak, mielőtt a szakminisztérium a parla
ment elé terjeszti.

Istentisztelet rádiótelefonon. Boston 
közelében tartották meg az első rádiótele
fonos istentiszteletet. A városon kívül levő 
kis kápolnában, ahol a felvevöállomást he
lyezték el, összegyülekeztek a hívők. A 
szónok a bostoni főtemplomban beszélt és 
fővárosi hívei kitünően hallották beszédét.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

HARANOSZÖ.

ÚJ DONSÁGOK.
Nagy árvíz Erdélyben. Bánátban az 

utóbbi hetek alatt rengeteg esőzés volt é3 
ennek következtében a viz ezen vidékek 
vetését elborította. A Duna 40 esztendő óta 
nem ért el olyan magas vízállást, mint 
mostanában.

Elsejétől szabad lesz déligyümölcsö
ket behozni. Június 1-től kezdve megszű
nik az a korlátozás, ami a déligyümöiccsel 
szemben fennállott és ismét szabad lesz 
narancsot, datolyát, banánt stb. az országba 
behozni kereskedelmi árusításra.

Cselédek családtagjainak munkája. 
A földmivelésügyi miniszter közli a gazdák
kal, hogyha cselédjeik családtagjait is dol
goztatni akarják, ezekkel külön szerződés 
kötendő.

A XV. Budapesti Árumintavásár leg
több helyét lefoglalták. Az ezidei buda
pesti vásár, melyet máju3 hó 31-től június 
hó 10-ig rendeznek, különösen nagyméretű
nek ígérkezik, mert a kiállítók nemcsak a 
városligeti nagy Iparcsarnokot és Uj Csar

nokot, hanem az Andrássy-uti régi Mű
csarnok kiadható helyeinek legnagyobb ré
szét már lefoglalták.

Tilos az asszonyvásár Turkesztán- 
ban. Turkesztánban ősi szokás, hogy az 
asszonyokat eladják. Egész „leányvásárt“ 
rendeznek. Az orosz kormány most szigorú 
büntetés terhe mellett megtiltotta ezt a régi 
szokást.

Földrengés Törökországban. Erzerum 
környékén heves földrengés volt. Több falu 
elpusztult. Eddig ötven halottat találtak.

A tífusz és egyéb járványos beteg
ségek terjedésének megakadályozása cél
jából a kormány már korábban rendeletet 
adott ki. A miniszter most leiratban fel
hívja a törvényhatóság vezetőit, intézked
jenek aziránt, hogy minden községnek meg 
legyen a maga járványkórháza, illetve kór
szobája, az ápoló személyzet álljon rendel
kezésre s a hullaszállítckocsik, valamint 
hordágyak legyenek kész;n

A harmincöt éven aluli írástudatla
nok az iskolán kívül népoktatásról szóló 
törvényjavaslat értelmében kötelesek lesz
nek ̂ tanfolyamokat látogatni.

Öngyilkossági járvány dühöng Bécs- 
ben; a múlt héten 27 öngyilkosság történt.

Operáció — zenekiséret mellett. A 
newyorki Szent Katalin kórházban zene
kíséret mellett operálják a betegeket. A 
betegek így könnyebben viselik az operáció 
fájdalmait.

Francia képviselő, aki nem tud fran
ciául. A választások során Charles Bucher 
kommunista képviselő személyében egy 
elzászi német jutott be a kamarába, aki 
nem tud franciául beszélni.

Az angol rendőrség már használja 
szolgálatában a rádiótelefont, mely sok 
esetben igen nagy segítségére volt a nyo
mozásokban, különösen az utcai balesetek
ben használják nagy eredménnyel. Előfor
dult pl. hogy egy autó halálra gázolt egy 
járókelőt A soffőr nagy hirtelen eltűnt a 
tömegben és a rendőrség nem tudta kézre- 
keríteni. Erre rádióval kértek segítséget, 
aminek az lett az eredménye, hogy két tanú 
jelentkezett, akiknek alapján még aznap 
éjszaka sikerült a vétkes soffőrt a rendőr
ség elé állítani.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 20. és 21. számá- 
ban folytatódnak Surányi Miklós és A. M. 
Williamson érdekes regényei. Közli a lap

í 75

azonkívül Kosáryné Réz Lola, Kálmán Jenő, 
Kertész Mihály és Erdődi Mihály elbeszé
léseit, Herczeg Ferenc, Lyka Károly, Krúdy 
Gyula, Rapaics Raymond és Glass Imre 
cikkeit, Andersen György versét és Térey 
Sándor versfordítását, Bakonyi László afo
rizmáit, Mühlbech Károly elmés fej’éceit, 
számos művészi és időszerű képet és a 
lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az 
Uj Idők előfizetési ára negyedévre 60.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy- 
ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi 
lap fiatal leányok számára. Ciliké legújabb 
viszontagságain kívül negyedévenkint két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, ké
pet, verset, színdarabot közöl e lap. Szer
keszti : Tutsek Anna. Előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. 
Andrássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és kU dó: CZ1POTT tík /A  
SseRtfO ttliárí, VaiTÁnccyya.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBOLY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS.
Kötésén felülfizettek: Biró A. 9 ezer, 

Barabás A. és Menegáti I. 8—8 ezer, 
Schmidt 1. 6 ezer, Kövesdi L., Kósa K., 
Brázik I., Valkó J , Trimmei H., Derschner 
S., Trimmei V., Reichert H., Landeh A. és 
Lux I. 5 —5 ezer, Békefi J., Reichert Á., 
Reichert J., Landek A.-né, Schneiderné 
4—4 ezer, Fehér V., Trimmel J., Reichert 
L, LóhrJ 3 —3, Reichert J., Reichert H.-né, 
Mónos P., Rail H., Rali J., Piringer A., 
Feld J.-né, Máj Vilmos 2—2 ezer. Lux P., 
Tóka J., Fejes H , üutmann H., Felde M., 
György Á, Lohr A. és Reichert A. 1—1 
ezer K-t.

HIRDETÉSEK.
Az egyházasdengelegi ág. h. ev. anya

egyházközség az elhalálozás folytán meg
üresedett kántortanitói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom : Lakás melléképületek
kel, kerttel. Föld 13 hold. Gabona: 
körülbelül 27 q rozs. F a : 6 bécsi öl be
fuvarozva. Munkaváltság címén 188 korona 
(megváltva 10 q búzával) Egyéb címeken 
körülbelül 60 korona, valorizált buzaérték- 
ben. Offertóriumok stólák. Kötelessége: 
ismétlő- és osztatlan iskola vezetése, ének
kar szervezése, kántoriak végzése. Tót 
nyelv tudása szükséges. Kommun alatti 
magatartás igazolandó. Születési, képesí
tési és szolgálati okmányokkal felszerelt 
kérvényeket f. évi június hó 3-ig Ev. lel- 
készi hivatal Egyházasdengeleg, p. Szirák 
küldendők. 1—1
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KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében
BUDAPEST IV., K am m erm ayer Károly-u. 3  kapható  könyvujdonságok.

Alapár.
Csite Károly: Piros alma. Népszínmű 5 felvonásban......................................K 2.—

„ „ Leánycsel Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . .  K 2.50
„ „ A  biró leányai. Falusi vígjáték 3 felvonásban . . . . K 2.—
„ „ Legényfurfang Népszínmű 3 fe lv o n á sb a n ............................... K 2.—
„ „ Rozika. Egy kis majori leány t ö r t é n e t e ............................... K 1.80
„ „ Ágota megbocsát. E lbeszélés......................................................K 0 50
„ , Magasan repül a daru. R e g é n y .............................................. K 0.50
, „ Tóth Lidi. Népszimü 1 fe lv o n á s b a n ...................................... K 2.—

Hazafias szinpad. Négy egyfelvonásos irredenta színjáték . . . . K 4.—
Teljes ár.

Serly Lajos: A tót leány. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban . K 6.900.— 
Szigligeti: Szökött katona. Népszínmű 3 felvonásban . . . . K 6.900.—
Géczy István: Amit az erdő mesél. Népszínmű 3 felvonásban . . K 6.900 —

„ „ A gyimesi vadvirág. Népszínmű 3 felvonásban . •. . K 6.900.—
Csepreghy Ferenc: Sárga csikó. Népszínmű 3 felvonásban . . . K 6.900.—

„ » A piros bugyeíláris. Népszínmű 3 felvonásban . K 6 900.—
EGYHÁZIRODALMI ÚJDONSÁGOK. Alapár.

Farkas József: Az Ur siona vagy a keresztyén egyház 19 száz éves történelme K 3.—
Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról.......................................K 19.—
Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. I. II. . K 2.20
Weber M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme..............................K 5.50
Ravasz László: Két beszéd. (Tisza István és a magyar tragédia. Műalkotás

és m ű é lv e z e t .) .........................................................................................K 2.50
A heidelbergi káté magyarázata, (ötvenkét egyházi beszédben.) I. kötet

I—IV. űrnapja ..............................................................................................K 1.20
II. kötet V—Vili. ű rn a p ja ..........................................................................K 1.20

A közölt árak alapárak, melyek 6200-zal szorozva adják a könyv napi árát. Szállítás 
csak utánvéttel történhetik. Árváltozások joga fenntartva. 11—20

Burgenlandi (Sopron mellett) két
tagú hivatalnok család keres házi 
szolgálatra idősebb leányt, vagy egye
dül álló özvegyasszonyt. Havi fizetés
250.000 osztrák korona. — Cím: 
S ta tio n sv o rsta n d  (állomásfónök) 
L ackenbach  (Burgenlaod). 1—3

Elszegényedett nemes családból 
való korossabb, intelligens leány, idő
sebb házaspárnál, úrnőnél vagy urnái 
az egyszerű magyaros főzést elvá- 
lalná. Csekély fizetést, jó bánásmódot 
óhajt.

Szives tudomásul.
Tudomására hozom a n. é közön

ségnek, hogy betegségemből fölépül
tem s kutak javítását, tisztogatását, 
uj kutak ásását újból jutányos áron 
vállalom és végzem.

S z o m m e r  V i n c e
1—3 Zsida (Vas m.)

LEÁ N Y CSEL
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 1Ő500 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

Vizsgái
jutalom könyvek,
melyeknek beszerzését melegen ajánl

juk az olvasóközönségnek.
Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem

képző munka.)
Farkas Mihályné: Történetek az életből.

(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Strúner Vilmos: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt. 
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem volt...  

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történetek. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek ára darabonkint 15 ezer, 
díszkötésben 22 ezer korona. Meg

rendelhetők :
W ellisch Bélánál Szentgotthárdon 

és Kókai Lajosnál Budapesten.
Lószerszámok kaphatók min

den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I ST VÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —  

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 35

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
A rany János u tca  18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Budapesti evangélikus család ke
res két kis gyermeke mellé 13—14 
éves lehetőleg árva, intelligens leány
kát, aki egyúttal a könnyebb házi
dologban is segédkezne, akit mint 
családtagot tekintenének. — Cím: 
a kiadóhivatalban. 2 - 4

Értesítés.
M e s t e r h á z y  S á n d o r  e s p e r e s  

konfirm ációi kátéjának  V-ik k iadá
sá t  s a j tó b a  ad ta  é s  az m á ju s  7 - 
ike után a s z e r z ő n é l  N e m e s p á t r ó -  
ban kapható  lesz .  3—6

Falun magányosan élő idős uri- 
asszony keres igénytelen korosabb 
özvegy nőt, aki körülötte szolgálatot 
végezne. Főznie nem kell, csupán 
takarítani és ruhaneműket javítani. 
Teljes ellátás biztosítva, azonkívül 
némi fizetés. 2 —3

PIAC.
100 takarékkorona =  129 papirkoronával.

Május 17. Zürich: Budapest 0.0067Vs. 
Deviza: Dollár 87.200, Dinár 1070, Osztrák 
K 122.75, Szokol 2570.—, Lei 420-—, Frank 
5000, Márka — Has- és zsirárak:
Marhahús 18.000, disznóhus 25.000, borjú
hús 22.000, zsir 36.000. — Gabonaárak: 
Búza 340 415, rozs 222 500, árpa 305.000. 
zab 340 000, tengeri 270 000. korpa 235 000.

Nyomatúit Wellií.ch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Danánt&U Lntüer-Szövetseo.
Az Omz&gOR Lntlier-SzÖTet- 

■ég hivatal«* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklsmáoiők a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Baentgotthárdra (VaBvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

éa tanító.
M iQjblaalk Dioden vasárnap.

HARANGSZO
Ö rüljetek, hogy a t i  neveitek fel vannak írva

a m ennyben.

Baerkesstő-kladóhlvatal : 
S ZENTOOTTHÁRD. 

Vasvármegye.
A „HABANG8Z0“ 

előfizetési á ra : a második 
negyedévre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
Iiather-Sslvetégt tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 1000 kor.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink- 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Török legyetek  mindenekhez.
Az Úr Jézus Krisztus abban is 

példát mutatott, hogy miképen kell 
kíméletességet tanúsítani az em
berekhez. Természetesen az ő tű
rése veszedelmes lágysággá nem 
fajult soha, sőt mindig kellő hatá
rozottsággal lépett fel, amikor arra 
szükség volt. De határozottságát, 
szelídségét tűrése s kíméletessége 
kísérte mindig. Amikor tanítványai 
újra meg újra bizonyságát adják 
annak, hogy magasságos gondola
tait nem értik, vagy félreértik, hát 
az Idvezítő mindig kész arra, hogy 
tanításait kiegészítse, újabb felvilá
gosítást adjon, a már egyszer hal
lottakat újra meg újra megmagya
rázza. Sohasem fárad el. A tanít
ványok is, mások is a legképtele
nebb kérdésekkel állnak elő, de az 
Idvezítő vár, remél s nem boszan- 
kodik soha. A lélek újjászületésé
ről szóló igazságot hiába hangoz
tatja ; Nikodémus nem érti azt s az 
Idvezítő nemcsak ismétli, hogy csak 
az mehet be az Isten országába, 
aki újjászületett, hanem rátér az 
Isten örök szerelmére, amelyet Szent 
Fiában kijelentett s amelynek meg
értésére, elnyerésére s az azáltal 
való üdvözülésre csak megújult, 
átalakult lélek képes. A samaritá- 
nus asszony is csak nagy nehezen 
találja ki, hogy nem a földi szom- 
jat oltó vízről, hanem a lélek ita
láról beszél az Ur. És mégis a Jé 
zus addig beszél lelkére, amíg a 
szegény bűnbe és sötétségbe me
rült lélek elmegy és elhívja lakó
társait, hogy hallgassák ők is a 
Messiást. Hát mi tűrök vagyunk-e ? 
Követjük-e a Megváltó példáját?

Gyüjt8link előfizetőket és adakoz
zunk a „Haranuszó“ fentartására.

R mi szép nevünk.
Hivatalosan ágostai hitvallású 

evangélikusoknak hívnának bennün
ket, azért, mert legelső hitvallásun
kat 1530-ban, az Ágosta (Augs
burg) városba összehívott német 
birodalmi gyűlésen olvasták fel. 
Azonban a mindennapi életben eb
ből a hivatalos névből „ágostai 
evangélikus“ lett. A „hitvallású“ szó 
kimarad. Más vallásuak, közhiva
talok, sokszor még evangélikusok 
is elkövetik azt a boszantó felüle
tességet, hogy egyházunk ú. n. 
hivatalos nevét rosszul, azaz hiá
nyosan írják és mondják. Pedig ki 
az „ágostai evangélikus“ ? Az a 
hitrokonunk, aki Ágosta városában 
lakik. Én például nem ágostai, ha
nem veszprémi evangélikus vagyok; 
aki ezt olvassa, az meg például 
körmendi evangélikus. Csak hit
vallásunk „ágostai“, amennyiben 
ez a hitvallás Ágostában került a 
nyilvánosság elé. Más szóval mi 
evangélikusok az Ágostában felol
vasott hitvallás alapján állunk, ezért 
mondjuk, hogy „ágostai hitvallású 
evangélikus“, rövidítve „ág. hitv. ev.“ 
De nem ág. ev .!

De hát ez a név a gyakorlatban 
hosszú. Hiszen épen ezért történik 
meg vele az előbb leírt tévedés. 
Tulajdonképen nem is erről az ú. 
n. „hivatalos“ névről akarok én most 
írni, hanem a mi mély értelmű, szép, 
igazi nevünkről: az „evangélikus“ 
névről.

Honnan származik ez a név ? 
Elmondom. Mikor azon az első ka
rácsonyi éjszakán a pásztorok meg
felelőiének az égi fényességtől, így 
szólt hozzájuk az angyal: „Ne fél
jetek, mert imé hirdetek néktek 
nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen; mert született nék
tek ma a Megtartó, ki az Úr Krisz

tus . . .“ Itt tehát az angyal egy 
örömhírt adott az emberek tudtára. 
Az újszövetségben igen sok ilyen 
„örömhír“ van. Pld. mikor Husvét 
hajnalán a Jézus halálát gyászoló 
asszonyok kimentek a sírhoz, egy 
„örömhír“ oszlatta el bánatukat: 
„Mit keresitek a holtak között az 
élőt? Nincsen itt, hanem feltáma
dott!“ Egy másik örömhir: „Én 
vagyok a feltámadás és élet, ki én- 
bennem hiszen, ha meghal is él.“ 
Vagy Luk. ev. 19. io-ben : „Azért 
jött az embernek fia, hogy meg
keresse és megtartsa, ami elveszett 
vala.“ Vagy János ev. 3 . íe-ban : 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyetlenegy szülött Fiát adta, 
hogy minden, valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök életet 
vegyen.“

Ezek mind „örömhírek“ s eze
ken kívül is az egész Újszövetség 
tele van ilyen s ezekhez hasonló 
örömhírekkel. Ezekről az Ujszöv. 
majd minden lapján található öröm
hírekről magát az Újszövetséget is 
elnevezték „Örömhírének, annál 
inkább, mert az Újszövetség a maga 
teljességében sem más, mint „Öröm
hír“ arról, hogy a Mindenható nem 
engedi örök halálba, kárhozatba 
siilyedni az emberiséget, hanem 
„megszánta a sóhajtozó világot s 
szerzett számára váltságot“ a Jé 
zus Krisztus által. „Örömhír“ az 
Újszövetség arról, hogy a mennyei 
szerető Atya kész megbocsátani az 
ő tékozló fiainak akkor, ha igaz 
bűnbánatban megmossák lelkűket 
a Krisztus kihulló vérével. „Öröm
hír“ arról, hogy Jézus Krisztus 
helyreállította a jó viszonyt a ha- 
ragvó Isten és a bűneiktől szaba
dulni vágyó emberek között. Sőt 
mi több, még az Ószövetség is 
„örömhír“ a maga egészében, mert 
ez meg azt mutatja nekünk, hogy

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok!
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a jó Isten soha, de soha, egy pil
lanatra sem hagyta magára a té
velygő emberiséget, hanem már 
Adómtól kezdve folyton-folyvást 
biztatta, ébresztgette s a próféták, 
a büntetések, megpróbáltatások, 
megsegítések által lassan-lassan el
vezette őket oda, hogy megértsék 
Krisztust; elvezette a világot Krisz
tus lábaihoz.

Egyszóval a hivő ember szemé
ben az egész Szentirás „Örömhír“ 
Isten kegyelméről és irántunk való 
megbocsátó szeretetéről.

„Örömhír“ görög, illetve latin 
nyelven: Evangélium. S mivel a mi 
egyházunk hite a Szentiráson s az 
abban kifejezésre jutó „Örömhíre
ken“ alapszik, mivel mi lelkünk 
számára megnyugvást, Isten bűn
bocsátó kegyelméről bizonyosságot 
ezekből az „Örömhírekéből, azaz 
„Evangélium okból merítünk, azért 
nevezzük magunkat „ evangélikus “- 
nak, m agyarul: az Evangélium alap
ján állók“-nak.

Hát nem szép név ez? Nem a 
legmélyebb értelmű ? S annak szá
mára, aki tisztában van a jelenté
sével, nem kifejez-e, magában fog
lal-e mindent, ami a Szentirásban, 
a kér. vallásban szép, igaz, ma
gasztos, megragadd és megnyug
tató ?

„ Katholikus“. Ez is görög szó és 
magyarul azt jelenti, hogy „egye
temes'" azaz „mindenkinek való“. 
Mi evangélikusok az „egyetemes“ : 
görög szóval „katholikus“ keresz- 
tyénségnek evangéliumi alapon álló

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 4)

HirtelenUI, váratlanul köszöntött be a 
tavasz.

Lágy, enyhe szellők lengedeztek végig 
a nyílt rónán. A fák rügyei nőni, fakadni 
kezdtek. A bodza, az egres már levelese- 
dett. A mezők kopár képe zöldbe borult s 
mint megannyi gyöngyszem fehérlett rajluk 
a sok szászorszép A madarak víg dallal 
ébredtek s a mezei munkára induló embe
rek tele tüdővel szívták magukba az enyhe 
márciusi levegőt.

A sik alföldön örülnek a korai tavasz
nak az emberek, mert korán hozzáfoghat
nak a tavaszi munkálatokhoz. Azonban a 
hegyvidéknek réme a korán, váratlanul be
álló tavaszi lágy idő, mert ilyenkor a téli 
hó hirtelen olvadásnak indul s kivált, ha 
még aztán pár napos eső is járul hozzá, 
hát rengeteg pusztítást visz véghez a he
gyek oldalairól leomló víztömeg. A patak 
folyóvá dagad. A folyó tengerré terül s a 
vad víztömegek mindent elsöpréssel fenye
getnek. Megérzik ezt még a Kis-Alföldön 
lakók is, kivált azok, akik a Vág mentén 
laknak. Nemeskajal pedig alig félórányira 
feküdt a Vágtól.

A s z ív .
Sok földet bejártam,
Sehol se találtam 
Sirt, aminek medre,
Minden bút befedne.

Szív, — ez egyetlen sir, 
Amely, míg szemed sír: 
Tengernyi fájdalmat 
Eltemet — és hallgat! . .  .

Petrovic8 Pál.

képviselői vagyunk, a katholikusok 
pedig ugyanennek a keresztyén- 
ségnek római, pápás alapon álló 
képviselői.

Gróf Apponyi pár héttel ezelőtt 
Bécsben tartott hitvédelmi előadá
sában arról beszélt, hogy a római 
egyház „nemzetfölötti“, azaz az ösz- 
szes nemzetek fölött álló. Ezt je
lentené a katholikus, magyarul 
• egyetemes“, „mindenki számára 
való“ név. Ebben nem is vitatko
zunk vele. Sőt példát is hozott fel 
arra, hogy mennyire „nemzetek 
felett álló“ a római egyház. Mikor 
a csehek a felvidéki magyarság 
kárára, politikai okokból elkerget
ték a magyar kath. püspököket, 
ebbe a pápa, a kath. egyházjog 
rendelkezései ellenére, nemcsak 
belenyugodott, hanem cseh kíván
ságra, a jogtalanul ellizöttek helyébe 
a cseheknek tetsző főpapokat ülte
tett.*) Tette pedig ezt azért, mert

*) Legutóbb ott van a munkácsi püspök 
esete.

A Vág medre is megtelt vízzel. Alig egy 
nap kellett hozzá, hogy a part szintjéig 
emelkedjék a viz. S másnap inár átömlött 
a parton s a két partmentén húzódó töltés 
közét lepte el.

Az emberek éjjel-nappal talpon voltak. 
Ott voltak a töltésen. Minden ötven lépésre
2—2 ember állott őrt s figyelték a viz mun
káját. Nem készül-e valahol a gátat áttörni? 
Nem szivárog-e valahol keresztül a viz? 
S amint valahol a legcsekélyebb baj mu
tatkozott, a többiek nyomban ott voltak. 
Homokkal telt zsákokat raktak le, palánkot 
vertek a töltés innenső oldalára s hatalmas 
fákkal torlaszolták el az alámosott, elázott 
töltést. Kivált egy helyen volt veszélyes a 
hely. Éppen a falu északi odala táján, ahol 
a Vág kanyarodott. A viz hatalmas suho
gással rohant itt a gátnak s úgy látszott 
már, hogy a gát már alig-alig bir a víz
tömeg erejének ellentállani.

Megfeszített erővel dolgoztak itt az em
berek. Homokos zsákokkal hatalmas tá
masztékot adtak a laza töltésnek. A zsákok 
mögé meg hordták a hirtelenében kivágott 
fákat s ezeket erős karókkal erősítették 
meg, csakhogy kibírja a nyomást.

S bizony a veszély nagy volt. A töltés 
teljesen aláázott s már a zsákokon keresz
tül is bőven szivárgott a viz.

így kívánta a római egyház ér
deke. Igen, a római egyház „nem
zetek fölött álló“. Mit neki a nem
zet, mit neki a magyar, vagy akár- 
mely más nép sorsa, érzése, ha a 
római érdek mást parancsol. Mind
egy őneki, hogy magyar, cseh, vagy 
akármilyen uralom van ezen a föl
dön; a fő az, hogy a római egy
ház, a pápai hatalom ne csorbuljon!

Hadd legyen hát a kath. egyház 
„nemzetek felett álló“ ! Az Evangé
lium még nemzetek felett állöbb. 
Annyira az, hogy ahol csak gyö
keret vert, ott mindenütt nemzeti 
egyházak nőttek ki belőle, amelyek 
nincsenek alávetve semmilyen kí
vülről jövő hatalmi s egyéb érde
keknek. Az Evangélium, ahol csak 
rávetette fényességét a maga nem
zetek felett álló tisztaságából a 
népekre, ott mindenütt a hazafi- 
ságnak, nemzeti művelődésnek, 
nyíltabb gondolkodásnak legszebb 
virágait hozta életre. Az Evangé
lium és az én magyar nemzetem 
szent jogai, érdekei soha össze nem 
ütközhetnek! És engem az Evan
gélium után neveznek evangélikus
nak! Szeretem az én evangélikus 
nevem et! Büszke vagyok reá 1

_____________________ Hering János.
„Igen, mindazok, akik Istent félik, 

tapasztalhatják, hogy az Ö óvó kezét 
felettük tartja. Baja, nehézsége Isten 
gyermekének is van, de érzi mégis 
minden esetben Isten kegyelmes segít
ségét. Olyan az Úr, mint élő bástya 
körülöttünk, azért nem félünk és nem 
rettegünk, bármi jöjjön életünkben.“

Délutánra apadt egy keveset a viz. A 
ledugott mérő pálcán alább szállt a viz 
színe.

Egy kis remény szállta meg az embe
reket. S estig már két arasznyit apadt a viz.

Az emberek könnyebben sóhajtottak fel.
És a viz tényleg szemlátomást apadt. 

Haza is mentek hát az emberek az est be
álltával s csakis néhányan maradtak olt, 
hogy őrködjenek.

Hajnal táján iszonyú kiabálásra riadt 
fel a falu. A kath. templom harangjait félre
verték. S az utcán végig sivitott a rémes 
orditás.

— Kiöntött a Vág I
A gáton maradt emberek úgy éjfél táj

ban ijedten vették észre, hogy a viz a mé
rőlécnél egyre emelkedőben van. S nem 
telt bele félóra, a viz magasabban állt, mint 
délután.

A töltésen keresztül a viz mindegyre 
jobban szivárgott. S egyszercsak ketté pat
tant a gát s a viz hatalmas tömegben zú
dult a szabadba, a falu irányába. Az ott 
maradt emberek ijedten rohantak haza.

S a viz hatalmas morajlással hömpöly
gőit előre. Magával sodort mindent.

A folyó s a falu között jókora erdő 
terült el.

A viz belevágta magát az erdőbe.
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Kapi püspök és dr. MesterMzy 
Ernő egyházkerületi felügyelő 

Bonyhádon,
Kapi Béla püspök és dr. Mcster- 

háiy Ernő egyházker. felügyelő, mint 
mér röviden jeleltük, a múlt héten 
meglátogatták a bonyhádi főgimná
ziumot. A Budapest felől érkező ven
dégekhez útközben Mechwarth Ernő 
egyházmegyei felügyelő csatlakozott. 
A bonyhádi állomáson az egyház
megye nevében Schöll Lajos főespe
res, a főgimnázium nevében Fáik 
Henrik igazgató, a járás nevében pe
dig Hajmási főszolgabird fogadták a 
vendégeket. Az egyházkerület elnök
sége két napon át látogatta a bony
hádi főgimnáziumot, meglátogatta az 
összes osztályokat és tanárok óráit. 
Megtekintette az ifjúság tornagyakor
latait. A látogatás befejezésekor ta
nári konferencián közölte elismerését 
és köszönetét az intézet vezetőségé
vel és tanári karával.

Ugyanekkor résztvett az egyház
kerületi elnökség a tolna—baranya— 
somogyi egyházmegye lelkészértekez
letén, melyen Baldauf Gusztáv lelk - 
egyesületi elnök üdvözölte a vendé
geket. Fábián Imre sárszentlőrinci 
lelkész irásmagyarázata után Baldauf 
Gusztáv lelkészegyesületi elnök tar
totta meg elnöki székfoglaló beszéd
jét. A lelkészegyesületi közgyűlésen 
Kapi püspök a belmissziói munkáról 
tartott mélyreható előadást és rész
letesen ismertette a belmissziói mun

kára vonatkozó programját. Az elő
adást és az egész belmissziói munka- 
programot Baldauf Gusztáv elnök, 
Schöll Lajos főesperes, Wágner Ádám, 
Fábián Imre, Németh Gyula stb. lel
készek méltatták meleg szavakban. 
Behatóan foglalkozott az egyesület 
a Harangszó mintájára szerkesztendő 
németnyelvű ev. néplap kérdéseivel 
és elvileg kimondotta, hogy új német
nyelvű ev. néplapot indít meg. Dél
ben bankett volt, majd az éjszakai 
vonattal az egybázkerületi elnökség 
elutazott.

„Mindenkor örülni csak az képes, 
aki Isten gyermeke, akinek legfőbb 
gondolatja az Isten parancsainak 
megtartása. “

Hogyan tette élvezetesekké az öreg 
M in er  Mátyás a maga hittanóráit?

Mikor a vegyesházasságok kérdé
sével foglalkozott, szomorúan tért ki 
a mi luteránus egyházunk nagy ba
jára : a reverzálisok kérdésére.

A szervezet akkor erős, ha belülről 
gyarapszik. Nyereség ugyan az áttért 
hivő is. A luteránus fára oltott idegen 
galy a maga gyümölcseit majd a 
gyermekekben, unokákban hozza meg, 
akik már luteránus szellemben nevel
kednek. Korhadt ág az az egyház 
testén, ha még olyan buzgó luteránus 
is, aki a gyerekeit, a várandó gyü
mölcsöt, idegen egyház részére köti

le már előre. Uzsorát űznek annak 
a szívével.

Nagyhatalom a női szépség. Le
győzi az erős férfiakaratot. Isten kezén 
ujj a női szépség; áldás, ha a jóság
gal jár. Sok rossz indulat enyhült 
már meg a viruló rőzsatő árnyában.

A virágot virágnak teremtette az 
Isten. Üdítő álomnak. Es bódftó masz
lagot lop bele az emberek számítása, 
amely hatalmat nyer a lelkeken.

A mi lányaink virágok. Szeretnek 
és a szeretett hitvesért, jegyesért 
odadobják meggondolás nélkül lelkűk 
üdeségét, gyermekéveik minden szép 
emlékét. Anyjuk imádságát, a konfir
mációs idők tavaszi melegét, mind
annak a nehéz küzdelemnek, véres 
áldozatnak az emlékét, amit ősapjuk, 
ükapjuk, nagyapjuk vfvott-hozott a val
lásáért. Meg sem értik, hogy miért vol
tak azok a küzdelmek, miért égtek az 
áldozatok I Ennek — talán nézzen 
ki-ki magába — mi papok is 'okai 
vagyunk. Lettünk, akik lettünk, apos
tolokból lelkész-hivatalnokok és lel
kész-hivatalnokokból ügyesen forgo
lódó papok. Apostolokká kell megint 
lennünk, akiknek a pásztorbot nem 
mankó a kezükben, amire támaszko
dunk, hanem lelkeknek egyenkint való 
megmentője a jó pásztor kezében.

Megmenteni azokat, akik bármi 
áron is férjhez akarnak menni. Es 
felnyitni fiainknak is a szemét.

Az a mi fiainkra szemét vető leány, 
aki a nőiesség minden fegyverét azzal 
a céllal összpontosítja támadásra, hogy 
a szerető férfitől, a mi fiainktól, re- 
verzálist csaljon ki, az nem hitves-

Recsegve, ropogva törte, zúzta magát a 
viz a bokrokon keresztül. A száraz ágak 
töredezve hullottak a vízbe s az sodort 
magával mindent. Iszapot, avart, ágakat, 
ledöntött fákat. Mint mikor az orkán köze
leg, de még nálunk néma szélcsend van 8 
ijesztő némaság vesz körül s csak a köze
ledő szél hatalmas zúgását halljuk messzi
ről mindegyre hozzánk közeledni, oly ijesztő 
zúgást, morajlást hallottak a falubeliek. Az 
előre törtető viz hömpölygött, zúgott, mo- 
rajlott egyenesen a falunak.

Rémitő zűrzavar keletkezett a faluban. 
Senki sem tudta, mit tegyen, mit mentsen, 
hová meneküljön. Az asszonyok jajveszé
kelésébe élesen visított bele a gyermekek 
siránkozása. Az öregek tehetetlen kapko
dásába dermesztőén vegyült bele a bete
gek nyögése, jajgatása. A kutyák vonítása, 
az állatok ordítása csak növelte a zűrzavart. 
Nem volt senki, aki a fejvesztett emberekbe 
lelket tudott volna verni. S a harangok 
egyre zúgtak.

A viz elérte a falut.
Veszettül rohant előre. Neki vágódott 

a kerítéseknek, ólaknak, épületeknek.
A deszkakerítések recsegve-ropogva dől

tek a viz ölébe s a következő pillanatban 
már ott úsztak a viz tetején.

Az ólakat a hátára kapta s vitte magá

val. Neki vitte az épületeknek. Odavágta a 
falhoz, hogy darabokra szakadt s omlott 
utána a vakolat, csörömpölve törtek össze 
az ablakok s bedőltek az ajtók. A víz be
hatolt a lakásokba, felkapta az asztalokat, 
ágyakat, feldöntötte a szekrényeket. S a víz 
egyre dőlt a faluba. Már majdnem az ab
lakokat nyalta.

Az utcákon mindenféle bútorok, ruha
darabok, teknők, ajtók, ólak úszkáltak. Fér
fiak, asszonyok, gyermekek övig gázoltak 
a lucskos, piszkos vízben.

Rettenetes istenítélet az özönvíz . . .
Mire a nap feljött, képe egy viztenger- 

ben fürdött meg. S a viz hátán mindenfelé 
teknőkön, ajtókon, pajtaoldalakon csáklyáz- 
tak az emberek.

Néhány földből vert ház már romban 
hevert. A gazdasági épületek nagyrésze, 
amelyek többnyire szintén földből voltak, 
szintén összedőlt. A lovak, tehenek gazdát
lanul mászkáltak a vízben, míg az apróbb 
állatok hullájának se szeri se száma nem 
volt, oly tömegben sodorta a viz árja ma
gával.

Amit lehetett, menteni igyekeztek az 
emberek.

Akik bíztak az épület szilárdságában, 
azok a padlásra hurcolkodtak. Mások meg 
dereglyéken a temetőbe költöztek. A temető

ugyanis dombon terült el, oda nem ért fel 
a viz. A falu alsó részét borította el leg
jobban a viz, mert ez a rész mélyebben 
feküdt. Itt bizony néhol másfél méteres volt 
a víz A kath. templom és plébánia is víz 
alatt állt.

A plébános lakása elég rozoga volt, de 
a templom is ósdi, régi épület volt, amelyre 
az alapos renoválás ugyancsak ráfért volna. 
Nem is maradt soká Kövér József plébános 
a lakásában, hanem alig hogy pittymallott, 
minden értékesebb holmijával a templomba 
kezdett költözködni. Úgy vélte, az Isten 
háza lesz számára a legerősebb oltalom.

A templomban is volt ugyan viz, mert 
az ajtó hasadékán beszivárgott. De ott volt 
a kórus. Ott kényelmesen lehetett elhelyez
kedni. Hát ott telepedett meg a plébános, 
mielőbb még a templomot magára zárta.

A plébános lakása még aznap össze
rogyott . . .

S másnap éjjel arra riadt fel a plébá
nos, hogy a kórus inog alatta . . .

Rémülve ugrott fel a fekvőhelyéről s a 
toronyba akart menekülni.

De már késő volt.
Egy iszonyú roppanás hallatszott s a 

kórus lezuhant. Esés közben a plébános

Pörcsösen markolta meg az asztallábát, 
éjét valami szilárd tárgyba ütötte, úgy
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nek való, nem üde virág az; az nem 
szeretni, hanem uralkodni akar. Az 
asszony hivatása nem az uralkodás, 
nem a »majd megmutatom én neki!« 
Ne vigyél a házadba rózsát, amibe 
számitó »szent kezek* a bódítás mér
gét hintették I Nem Isten kezén ujj 
az ilyen virág, hanem valamelyik 
számításteljes »szent kézen*. Azt 
akarod-e, hogy a hitveseden keresztül 
egy ilyen kéz uralma alá kerülj?

Boldogtalan a menyasszonyod, mert 
nem áldhatja meg a frigyeteket a 
stólás pap? Sír? Majd megbékül, ha 
a szíve és nem az uralomvágya ve
zeti. Láttam én már boldog ezüst
lakodalmat ott, ahol huszonöt évvel 
azelőtt Luther kabátos pap adta a 
fiatal párra az áldást. A férj nem 
adott reverzálist, hitvestársa az ezüst
lakodalmon mégis elmondta a régi 
verset: áldd meg Isten azt a papot, 
aki minket összeadott 1

És akadt már bölcs, mélyszívü 
öreg stólás pap is, aki látva a lelki 
kényszerbe nevelt ifjú menyasszony 
vergődését, megszánta.

— Csak gyere lányom I Lesz áldás 
reverzális nélkül is. Csak gyertek 
bátran az én oltárom elé, Isten ol
tára az.

Okos ember, jő ember, bölcs em
ber mindent meg tud csinálni. Omnia 
vincit amor, omnia pietas.

— És most meg kellene, hogy 
áldjalak benneteket gyerekeim, de 
egyházam parancsa ezt nékem tiltja. 
Meg nem áldhatlak titeket, én csak 
kérni tudom és kérem a jó Istent, 
hogy áldjon meg benneteket Ö azzal

hogy azonnal eszméletét vesztette. S nem 
is tért többet magához. A vízben megful
ladt.

Másnap az emberek észrevették, hogy 
a templom fala több helyen teljesen átázott 
s a víz csak úgy tódul a templomba. Lár
máztak, dörömböltek az ajtón, dehogy a 
plébános nem nyitott ajtót, rátörték az ajtót.

Rémes látvány tárult a szemük elé.
A templom belseje csupa romhalmaz 

volt. A kórus ott hevert a padok tetején. 
A plébános bútorai össze-vissza törve he
vertek szanaszét, vagy a viz színén úszkál
tak. S a romok között ott találták a pap 
holttestét. Még akkor is egy törött asztal- 
lábot tartott görcsös ujjai között.

A kórus igazán rozoga állapotban volt. 
Oszlopai korhadtak voltak, kivált az egyik 
gerenda oszlopa volt teljesen korhadt. Alig 
hogy állt csak a lábán. Hát nem csoda ak
kor, ha most megtörtént a baj. Hiszen is
tentiszteletkor már nem volt szabad oda 
felmenni. S most a plébános mégis oda
költözködött fel s majdnem minden bútorát 
is oda hordatta. Nem gondolt a veszély 
pillanatában arra, hogy éppen a legnagyobb 
veszélynek teszi ki magát. A korhadt ge
rendát alámo sta a viz, megrogyott s a kó
rus lezuhant. így történt a baj.

Ahogy az emberek ott forgolódtak, az

HARANCISZÖ.

az ő főlséges áldásával, amilyet em
ber mondani úgysem tudna. Az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentlélek Úr
istennek nevében. Ámen 1

így volt ez Müllner Mátyás idejé 
ben. Azóta a gyűlölködés gondosko
dott arról, hogy a szerető bölcseség 
még ily módon se keresztezhesse a 
gyűlölködésnek, a hatalmi vágynak 
útját. Da a szeretet mégis C3ak meg
marad. Az utolíó szó az övé.

Okos ember, jó ember, bölcs em
ber mindent meg tud csinálni, i. M.

„ Tudod mit jelent ez, hogy „az Ur 
világosítsa meg orcáját rajtad". Az 
isteni erő átruházását jelenti ez, azt, 
hogy valami az ő erejéből átszáll te- 
reád, ez pedig összekapcsolódás Is
tennel, belépés Isten erejébe. De ez 
csak jókkal, igazakkal, az erre igyek
vőkkel (Fii. 3.) történhetik meg. Ha 
tehát ezt a világosságot, ezt az erőt 
elnyerni akarjátok, akkor tegyétek 
magatokat méltóvá. Fohászkodjál 
bűnbánó lélekkel: Óh Uram, engedd 
a te orcádat rajtam világosodni és 
légy irántam könyörületes! Amen."

A kakukos óra.
Pepi néni szobájában 
Régi óra függ a falon.
Kákák-madár lakik benne,
Előugrik néha-néha,
És fölzendül a nótája:
Kakuk — kakukl ÍKakuk — kakuk!

egyik észrevette, hogy a templom hátsó 
falán a vakolat repedezni s hullani kezd.

Ijedten figyelmeztette társait s riadtan 
ugráltak a dereglyékre s tova lökték ma
gukat a templomtól.

Alig voltak pár lépésre, amikor a tem
plom egész hátsó része ketlé vált és iszo
nyú csattanással vágódott hátra. Ugyan
ekkor a tető e része meg leszakadt.

Az emberek ijedt kiáltással töltettek 
előbbre S még jókor, mert a következő 
percben bedőlt a két oldalfal. Azután végig 
vágódott az egészen a torony s hatalmas 
porfelleg csapott fel a magasba.

Az öreg, régi templomiak a hátsó falát 
kivájta a viz s az elmosta Isten házát a 
helyéről.

Az Isten megfizet kinek kinek az ö cse
lekedetei szerint. .  .

*
Csikorgós hideg decemberi délután volt, 

amikor Szi agyi Dénessel a csatlósok Lipót- 
várra érkeztek.

Sziiágyin csak könnyű felsőkabát volt. 
Hiszen október elején, amikor elfogták, 
még enyhe nap járta. De most ugyancsak 
hideg volt. A hideg átjárta az ember min
den porcikájái. A kísérők is nem egyszer 
leszálltak a lovaikról s gyalogoltak, csak-

Öregasszony szép emléke 
Volt ez óra hajdanán még.
Fia hozta messze földről,
Jó gyermeke, aki elment —
Arra gondol, hogyha hallja,
Kakuk — kakuk! Kakuk — kakuk!
Valamikor gyereksereg 
Nyüzsgött, zajgott körülötte, 
Boldogságuk tőle várták.
Hogy szerette valamennyit,
Hogy örültek, ha hallották:
Kakuk — kakuk! Kakuk — kakuk!
Elhallgattak, elszéledtek 
Szerteszét a nagy világba,
Egyik erre, másik arra,
S nem tér vissza egyse hozzá.
Régi óra hívja őket:
Kakuk — kakuk! Kakuk — kakuk!
Ö sincs itt már, a jóságos, 
Pályatársa életének.
Hej, de szép volt, hej, de jó volt, 
Mikor még együtt hallgatták 
Ifjú szívvel régi nótát:
Kakuk — kakuk! Kakuk — kakuk!
Öregasszony utrakészen 
Olvassa a Bibliáját.
Elvégezte minden dolgát 
Amit Isten rábízott itt,
S  várja, hogy utolszor hallja: 
Kakuk — kakuk! Kakuk — kakuk!
Aztán csönd lett, nagy csöndesség. 
Öregasszony nyugszik immár. 
Befejezte ezt az éltet,
Melyet élni érdemes volt.
Emlékéről zeng az óra,
Kakuk — kakuk! Kakuk — kakuk!

Farkas Mihályné.

1924. június 1

hogy egy kis meleget öntsenek meggémbe- 
redétt tagjaiba.

De Szilágyi nem mutatta, hogy fázik. 
Egykedvűséggel lépkedett a ló nyomán, 
amelyhez hozzá volt kötve. Ha meg üge
tésre nógatták a katonák a lovakat, hát ö 
is szaladt.

Alig múlt el 30 éves. Tetterős, vasaka- 
ratu ember volt, kit nem egykönnyen hoz
tak ki a sodrából. Veite a dolgot úgy, amint 
volt. A jót elfogadta, de a rossztól nem 
ijedt meg. Nőtlen ember volt. Szülei korán 
elhaltak. Alig volt még ükölnyi gyerek, 
amikor magára maradt. Hát egymaga dacolt 
a sorssai S a maga emberségéből lett Is
ten szolgája. Nélkülözött, koplalt, fázott 
eleget, míg Isten odasegitetíe, hogy fárához 
jutott. Bizony a múltak keservei úgy meg
edzették idegeit, hogy panaszkodni nem 
tudott. Azt tartotta, jöhet még rosszabb is. 
S mit tog akkor tenni, ha csakugyan úgy 
lesz? Nem zúgolódott azért az utón sem, 
pedig elég gorombán bántak vele minden 
ok nélkül. Szó nélkül tűrt mindent s ipar
kodott úgy tenni, ahogy parancsolták. A 
jövő még rosszabb eshetőségeire gondolt, 
azért hat a jelent semmibe sem vette.

Mikor a vár kapuja becsapódott mö
götte, a bolthajtás alatt szembe találta ma
gát Kellió Miklóssal, a hírhedt jezsuitával,
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Karcolatok a hétről
Devecserben is jártak missziós 

atyák a kath. hitélet erősítése céljá
ból. Az alábbiakban szemelvényeket 
mutatunk az egyik missziós atya 
nemes veretű, magasan szárnyaló 
beszédéből, azoknak az evangéliku
soknak bemondása alapján, akik a 
beszédet csupa kíváncsiságból meg
hallgatták Budapesten sok száz
ezer (nagyítás) olyan szoc.-demokrata 
munkás van, akik pap előtt nem köt
nek házasságot, gyermekeiket nem 
kereszteltetik meg. Ezek rosszabbak 
az evangélikusoknál, reformátusoknál, 
zsidókiuíl, de még a pogányoknál 
i s ! .  . .  “ [Igazán szép a missziós 
atyától, hof/y n e m  m in k e t  te tt 
a z uto lsó  h e ly r e !]

. . . „Azt mondják rólunk (már 
mint a barátokról), hogy mi nt^yven- 
kettes ágyuk vagyunk, akik verebekre 
célozunk és vénasszonyokat találunk. 
Nem, kér. hívek, a negyvenkettes ágyú 
az Úristennél van, aki a bűnösökre 
céloz vele!“ (Ugy-e, milyen lendüle
tes?) . . .  „ Utazott egyszer a vonaton 
egy barát egy igen kövér, potrohos 
úrral. Azt mondja a potrohos ur a 
barátnak: „Tisztelendő uram, mivel 
fiitenek a pokolban ? Hiszen nincs 
annyi fa  meg szén a világon, amen
nyi a pokol fűtésére kellene; külön
ben is most még az emberek is híjá
ban vannak a tüzelőnek, nem igen 
ju t abból a pokol számára. “ — „ Hát 
nem is szénnel meg fával tüzelnek ott — 
feleli a barát — hanem az ilyen zsí
ros, potrohos istentelenekkel !a . .  .

Hirdessen a „H aran gsző“-ban.
a prot. papok és tanítók kínzójával.

Kelliót Szelepcsényi rendelte Lipótvárra, 
hogy az oda bezárt papokra, tanítókra fel
ügyeljen s igyekezzék azok elkárhozott lel
kit .megmenteni.

És Kellió rajta is volt a lelkek menté
sén. A híres jezsuita jelszót: „a cél szente
síti az eszközt“ jezsuita módon alkalmazta. 
De egymaga gyenge volt a cél elérésére. 
Azért a nyitrai püspökhöz fordult, hogy 
segítséget adjon melléje És a püspök oda
rendelte a lipótvári iskolamestert: Bene 
Jánost, aki kézalatt már úgy is jobbkeze 
volt a kínzásokban Kelliónak.

Az őrjárat vezetője odalépett Kellióhoz 
és a magával hozott parancsot átadta neki.

Amint Ke.lio látta, hogy egy újabb lel
kész került a keze alá, csupasz gömbölyű 
képe egyszerre vigyorgóvá vált.

— Oh, egy uj eretnek? Egy tévelygő 
bárányka ? No, majd rajta leszek, hogy té
velygéseiből az egyenes útra tereljelek. 
Majd levetsz te itt minden sarat, amit ed-

HARANOSZO.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit tenne m a?
Jun. 2. János 14. íe—n. Pünkösd hetébe 

érkezve nem okoz talán senkinek se hosz- 
szas fejtörést, hogy ennek az alany-nélküli 
kérdő mondatnak mi az alanya. Ha szabad 
Isten gyermekeinek magukkal hordozni azt 
a mindkevésbbé szokatlan 8 mind több 
áldástrejtő kérdést: „Mit tenne Jézus?, — 
miért ne szabadna kivált pünkösd táján 
élni e kérdéssel: „Mit tenne ma a Szent
lélek?“ Hiszen Jézus és a Szentlélek közt 
erős összefüggés van s a jézus ismerői 
előtt a Szentlélek arca kell, hogy ép oly 
ismerőssé váljék, mint Jézusé.

Jun. 3. János 14.25—28. A Szentlélek 
először is határozott lelki nevelés alá fog
ná azokat, akik ma a Jézus neve nyomán 
élnek, hogy ne lelki nyalánkság legyen az 
Istennel való viszony, hanem életünk oda- 
ereszlése s állandó ott-hagyása Isten for
máló ujjai közt. Tudod mi lenne a lecke 
ez iskola első osztályában? Csupa ismét
lés. A Szentlélek elismételne mindent, amit 
Jézusról veled betanittattak s az utszéli 
igazságok kereplője helyett Ő maga mon
dana el újra mindent, de mindent.

Jun. 4. János 15.26— 27. Mit tenne ma 
a Lélek ? Jézusról beszélne^ s beszéltetne 
téged. Pazar elme-óriások, torony-magas 
ország-nagyok fölött, világproblémák örvé
nyébe be Jézusról susogna, jézusról be
szélne. Félre tolna minden embert Maga 
elől, még azt is, akin keresztül akar szólni 
hozzád s féli;e tolna előled is minden nem 
Tőle-valót, nem Rajta keresztül kapottat, 
még a nagyon kegyes szokásidat is s ma
guk bölcseségét tanitó mesterek helyett O 
maga adna bizonyosságot, hogy Megváltó
dul jött el a Jézus.

Jun. 5. János 16.7—8. Nagyon meglepne 
bennünket ma a Szentlélek. Még a Hiszek
egy e sok ímádkozóját is. Rá se ismernénk, 
mikor a Vigasztaló a feddés hangján szó
lalna meg. Pedig, ha meg tud szólalni egy
általán valahol," akkor a feddés hangján 
szólalna meg. Pedig, ha meg tud szólalni 
egyáltalán valahol, akkor a feddés hangján 
kell Neki kezdeni. A feddés hangján —, 
hogy nem lehet ám az Istent kijátszani, 
sem fél, sem magunk kitalálta keresztyén- 
ségge!; legyetek igazak abban, miben vagy
tok ; vagy higyjetek; vagy mondjátok meg, 
hogy nincs hitetek s ne úgy tegyetek, mint
ha lenne!

dig magadra szedtél! Ez lesz a te purga- 
tori’umod 1

Szilágyi szelíd mosolygással felelt.
— No, ha ez purgatorium, akkor innen

ki is kell szabadulnom. Hiszen ti úgy ta
nítjátok 1 •»

Kellió gúnyos arca egyszerre piros lett. 
Megrázta az öklét s úgy ordította.

— Innen ugyan ki nem szabadulsz, te 
eretnek 1 Ez lesz számodra a pokol s hogy 
ne unjad magadat benne, arról majd én 
gondoskodom 1

Aztán a börtönőrhöz fordult.
— Vigyétek az 5 ös cellába. S 24 órai 

koplaltatással büntessétek amiért kigunyolta 
szent vallásunk tanítását.

Szilágyit elvezették s bezárták.
A szoba egyik sarkában gyűrött, törött 

szalma hevert. Látszott rajta, hogy nem 
régiben még hevert rajta valaki. Egy roz
zant asztal s egy még rosszabb szék volt 
az egész bútorzat.

(Folytatjuk.)
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Jun. 6. János 16.9—íi. Semmi kétség, 
hogy a Szentlélek a mi bűneinkről beszélne 
ma. Nem a csehekéről, nem a hadsereg- 
szállítás, nem a koronarontás, nem a te
kintélyes személyek körül, hanem a Jézus 
körül elkövetett bűneink felől. Megláttatná 
velünk a sok képmutatást, mit hite alatt 
elkövettünk; feltárná a hiányt, hogy nincs 
az élő Úrral szívbeii viszonyunk; s feléget
né minden kifogásunkat, mintha e világban 
nem léhrtne Jézus szerint bárkinek élnie.

Jun 7. Ján. I6 . 12- 1&. Az is bizonyos, 
hogy a Szentlélek senkit kétségbe nem bi
lincselne. Akivel szemben a legfeddőbb éles 
nézése és kérhetetlen kemény szava, azzal 
szemben sem a végítélet s clkárhoztatás 
az Ó programmja. Csak arra kényszeritne, 
hogy hagyjuk a magunk kétuton-járó, meg
elegyített bűnös keresztyénségél s fogadjuk 
örömmel, teljes odaadással a Jézus szive 
közepéből valót s a Lélek által megjelen
tettet.

Jun. 8. Cseleked 2 . 37—41. Annyi pün
kösd lesz ebben a pünkösdben, amennyi 
Szentlélek által felkeltett megkeseredés 
Jézussal szemben elkövetett bűneink felett. 
Annyi pünkösd lesz ebben a pünkösdben, 
amennyi megváltókeresés, megváltó-találás. 
Annyi pünkösd lesz ebben a pünkösdben, 
amennyi megbizonyulás, hogy Jézus Krisz
tus az én bűneimért is, még az Ellene el
követett bűneimért is adta drága vérét. 
Annyi pünkösd lesz ebben a pünkösdben, 
ahány lélek enged abban, amibe eléje áll 
most, a Szentlélek Istennek.

H E T I  KRÓNI KA.

A magyar nemzetgyűlésen a vámtari
fát tárgyaljak.

Nagy lelkesedéssel fogadták el a török 
köztársasággal kötött barátsági szerződés 
becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.

Jeremiah Schmith főbiztos teljes erővel 
megkezdte a munkát. Saját személyén 
kezdte meg a takarékosságot. A Hungária- 
szálló igazgatóságának bejelentette, hogy 
a szálló két legszebb szobáját, melyeket 
eddig lakott, fe.cseréli a 4. emelet 418. 
számú szobájával.

A magyar-szerb tárgyalások befejezést 
nyertek.

Bécsben legutóbb egy szociáldemok
rata gyűlés alkalmából uccai harc volt, 
melyen többen megsebesültek.

Radies, a horvát parasztpárt vezére, 
egy lapban kijelentette, hogy a moszkvai 
paraszt internacionálé felszólította, hogy 
pártjával együtt lépjen be tagjai közé. Ra
dies kész beléni.

Észtországi lapok szerint még ez év 
őszén Délukrajnában zsidó tanácsköztár
saság alakul.

Az olasz és belga miniszterelnökök 
Milanóban konferenciaztak.

Converset ezredes tollából nagy feltű
nést keltő könyv jelent meg Közli az orosz 
diplomácia titkos iratait. Izvolszkij és Sza- 
szanov levelezését, melyekből világos, hogy 
Franciaország idézte fel a világháborút.

Az oroszok ragaszkodnak Besszará- 
biához.

A spanyolokat a Szidy Mersadudi üt
közetben jól elverték.

Törökország tiltakozó jegyzéket inté
zett Franciaországhoz. Újból „szent hábo
rúra“ szólítják fei a törökökéi.

Az olasz parlamentet megnyitották. A 
király a trónbeszédben ama meggyőződé-
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gének adott kifejezést, hogy a parlament 
hű marad a népakarat kifejezéséhez.

A német parlament helyzete még min
dig válságos. Valószínűnek tartják, hogy a 
középpártok és a nacionalisták megegyez
nek.

A kommunisták merényletet terveztek 
a potsdami ünnepély ellen.

Az angol miniszterelnök a Ruhr-vidék 
azonnali kiürítését fogja javasolni a francia 
miniszterelnökkel tartandó értekezleten.

E GYRŐL- MÁS RÓL.
A  m in d e n n a p i életből.

Mennyi egy m illiárd ? A béke 
éveiben millióról is ritkán beszéltek ; 
ma már mindennapos a milliárd em 
legetése is. Mennyi egy milliárd ? 
Azzal, hogy azt mondjuk, ezer millió, 
még nem érzékeltettük eléggé e szám 
nagyságát Egy bécsi tudós, akinek 
erre is jutott ügy látszik ideje, az 
egyik bécsi lapban néhány példával 
próbálja megértetni a miliiárd fogal
mát. A régi osztrák-magyar háborús 
egykoronásokra mindenki emlékszik 
még. Ha egy milliárd darab ilyen 
egykoronást egymásra fektetnénk, 114 
kilométer magasság támadna. Ha az 
egymilliárd darab egykoronást egy
más mellé fektetnők, az így támadó 
szalaggal háromszor körülfoghatnák 
a főidet. Ezermillió darab ilyen egy
koronás elszállítására — 1000 ton
náról van szó — három tehervonat 
kellene 30—30 vagonnal. Másik pél
da: Egész Európa lakossága félmii - 
liárd főnél nem több, az egész földé 
nem több két milliárdaál. Harmadik 
példa: A másodperc az időnek kis 
része. Egy milliárd másodperc körül
belül 32 év. Ha a percet vesszük, 
akkor mondhatjuk, hogy időszámítá
sunk óta (Krisztus születése óta) vagy 
egy milliárd perc telt el. A számolás 
egy milliárdig szinte lehetetlen, ha 
valaki egy másodperc alatt két szá
mot ejthet is ki és ha ez a valaki 
szakadatlanul számolna, 16 évre volna 
szüksége, amíg az egy milliárdhoz 
eljutna.

HARANGSZÓ.

Musvét u. 6-ik vasárnapon.
Ep. Péter /. 4. 7—11.

Mindaz a szép, fenséges és jó, amit az 
apostol mai üzenetében a lelkünkre kíván 
kötni a pünkösdi ünnepek küszöbén, rövi
den e három követelményben foglalható 
össze: imádkozzatok, szeressétek egy
mást, dicsérjétek az Istent a Jézus Krisz
tus által.

A protestáns Árvaház igazgatójának 
ötvenéves jubileuma. Brocskó Alajost, az

Országos Protestáns Árvaház igazgatóját 
nevelőmunkásságának ötvenedik évfordulója 
alkalmából melegen ünnepelte a magyar 
protestáns társadalom. Dr. Ravasz László 
református püspök imája után Nádosy Imre 
országos főkapitány köszöntötte az ünne
peltet és tudomására hozta Magyarország 
kormányzójának elismerését. Báró Rad- 
vánszky Albert az evangélikus egyház fő
gondnokának üdvözlő szavai után a Klotild 
szeretetház, a Magyar Tanítók Országos 
Szövetsége, a református és evangélikus 
főgimnázium, a polgári iskolák és a volt 
nevelötársak nevében üdvözölték az ünne
peltet.

Csengey Gusztáv, ev. egyházunk ko
szorús költője, veteránpoétéja, a Petőfi- 
társaság ezidei centenáris lírai nagydíját 
nyerte el.

A soproni evang. tanítóképző-intézet 
62. számú „Pálfy“ cserkész-csapat zászla
jának felavatása áldozócsütörtökön törtönt 
meg méltóságos dr. mesterházi Mester- 
házy Ernőné úrnő zászlóanya védnöksége 
alatt a következő műsor keretében: 1. Bar- 
ta y : „Nemzeti ima.“ Énekelte a soproni 
evang. tanítóképző-intézet férfikara; vezető 
Kárpáti Sándor tanár. 2. Qyökössy: „Lesz 
egy ország 1“ Szavalta Hoffmann Károly 
IV. évf. tanítónövendék. 3. A zászlóavatást 
végezte Várallyay János vallástanár. 4. A 
zászlószegek és szalagok elhelyezése a 
zászlón. 5. A zászlóanya üdvözlése után 
Hamar Gyula igazgató, mint a szervező
testület elnöke, átvette az intézet minden
kori cserkész-csapata számára a felavatott 
zászlót. 6. Himnusz. Közének. 7. A cser
készek tisztelgése.

Adomány. Koltai Vidos Dániel nagy
birtokos, a nemesdömölki gyülekezet fel
ügyelője az evang. sajtóalapra 1 q búza 
árát, 300 ezer koronát adományozott.

A zeneirodalom terén nagy sikert 
e lért ev. tanító. Május 24 én bontották fel 
Szegeden, a szegedi szinmű-pályázatra be
érkezett munkák jeligés leveleit. A három 
zenésdarab közül a bíráló bizottság leg
jobbnak találta ,,A varázsöv“ című darabot, 
amelynek zenéjét Heintz Fülöp körmendi 
ev. tanító szerezte. A darabot a szegedi 
városi színház legközelebb színre hozza.

A székesfehérvári gyülekezetnek a 
sajtónap alkalmából Johnson Gisle norvég 
missziói lelkész volt a vendége Budapest
ről. Május 3 án biblia-óra keretében be
szélt „A bibliaolvasás, mint erős forrás“ 
kérdéséről, különösen megértetve azt, hogy 
mily nagy erötöbblettel rendelkeznek azok, 
kik úgyszólván mást nem is olvasnak, mint 
a Bibliát. Vasárnap az istentiszteleted a 
rendes vasárnapi evangélium János 10. ie 
alapján beszélt Jézus kétféle juhairól, azok
ról, akik Vele személyes szívbeü viszony
ban vannak s azokról, akik közvetve, a 
keresztyén kultúra révén vannak Vele bi
zonyos vonatkozásokban. Az első csoport
ban levőkre hárul az a kötelesség, eljutatni 
Jézus szavát a más juhokhoz s ennek szol
gálatában nagy szerepe van a keresztyén 
sajtónak. A német nyelvű igehirdetést an
nak elhangzása után Gáncs Aladár lelkész 
tolmácsolta magyarul, kiemelve, hogy ke
resztyén irataink mellett határozott keresz
tyén életfolytatásunkat is bocsássuk a „más 
juhait" kereső Jézus rendelkezésére. Este 
6 órakor vallásos estélyen Köhler Jenő 
egyházfelügyelő „A sajtó jelentősége egy
házi szempontból" címmel felolvasást,John
son lelkész pedig „Az olvasás művészete“ 
címen rendkívül finom, mélyenjáró szabad
előadást tartott, kiemelve azt, hogy az ol

vasás szent dolog, s aki már nem magá
nak él, az nem is olvashat magának. Mű
vészi számokkép a város legjobb vonós
négyese Haydn: Adagióját, a Missziói 
Énekkar Bliss-Thalytól „Mondd, ott lellek 
a Jézusnál ?“ kezdetű evangéliumi éneket 
adta elő Fejér Ferenc kántor vezetésével. 
E nemben még különösen Maurer Irma 
szavaló és éneknnívésznö járult nagyban 
hozzá nemcsak az estély, de a sajtónappal 
kapcsolatos istentisztelet és biblia-óra 
megragadóvá tételéhez. Kassáról jött ez al
kalommal már másodszor szolgálni drága 
kharizmáival a gyülekezetnek. Mendelssohn 
Éliásából: A szíveket szakgasd meg, Hall
jad Izrael, Gebhardtól „A dicső Golgotha“ 
a még néhány Hallelujah-ének hangzott el 
a hangoktól szinte csodálatos ajkiról. Meg
ragadó volt biblikus tárgyú szavalata i s : 
Csodás Világ Vargha Lászlótól. Az estét 
a lelkész záróigéi II. Korinth. 1 0 .4—5 alap
ján elmondott imádság és Luther nagy 
énekének utolsó verse zárta le. Johnson 
Gisle másnap az Evang. Nőegylet rende
zése mellett a város intelligenciája számára 
tartott megrázó erejű előadást A halál 
evangéliumáról.

A nagykanizsai evang. gyülekezet is 
megtartotta a sajtónapot május 4-én. A dél
utáni vallásos estélyen a helyi lelkész tar
tott előadást az evang. sajtó jelentőségéről 
és feladatairól. Az offertórium 290 ezer 
koronát eredményezett az evang. sajtó javára.

Az uraiujfalui anyagyülekezet május
4-én sajtónapot, május 18-án énekeskönyv- 
jubíleumot tartott. A sajtónapon a délelőtti 
istentiszteleten Rónai B. Gyula lelkész szólt 
prédikációjában a sajtó jelentőségéről; a 
délutáni templomi ünnepély alkalmával Pál 
Béla segédlelkész tartott szabad előadást 
„Az evang. sajtó és a mi kötelességeink“ 
címen. Oltári kezdő és záróimát a lelkész 
mondott; volt két karének, szavaltak: Szabó 
István, Horváth Jolán. Áz ünnepély köz
énekkel kezdődött és záródott. Offertórium 
és iskolai gyűjtés összege 150 ezer korona 
az ev. sajtó céljaira. Cantate vasárnapján 
a délelőtti istentiszteleten Pál Béla segéd
lelkész prédikált az egyházi ének jelentő
ségéről. A délutáni templomi ünnepélyen 
Rónai B. Gyula lelkész tartott előadást 
„Luther énekeskönyvéről és énekeiről.“ 
Oltári kezdő és záróimát a segédlelkész 
mondott; volt karének, szavaltak Hérints 
Ilona, Tóth Irén, Bokor István. Az ünne
pély közénekkel kezdődött és záródott. 
Offertórium és iskolai gyűjtés összege 150 
ezer korona a szórványok énekeskönyvvel 
való ellátására.

Szombathely. Az ünnepség gyülekezeti 
közénekkel kezdődött, mit Puskás Jenő 
püspöki h. titkár előfohásza követett. 
Ugyanő a műsor keretében szavalt. Az ün
nepi beszédet Magassy Sándor segédlel
kész tartotta. A beszédben hivatkozott éne
kek közül kettőt Károlyi Sándorné énekelt 
orgonakíséret mellett, mit László Miklósné 
láí-ott el. A vegyes kar Luther hires „Mi- 
atyánk“- ját adta elő. A kar vezénylését 
Fülöp Zoltán látta el.

Veszprém is megülte az első lutheri 
énekeskönyv megjelenésének 400 éves for
dulóját. Május 17 én Gálos Gyula tanító 
rendezett ünnepet az elemi iskolában, hol 
a lutheri énekek keletkezésének a gyerme
keket is érdeklő részleteit s Luther életé
ből a gyermeklelkeket megragadó mozza
natokat ismertette közvetlen formában. 
Énekeskönyvünkben benne lévő 10 Luther- 
éneket a gyermekekkel betaníttatta, egyik
kel ezt, másikkal azt; a gyermekek mind
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a tizet együtt el is énekelték s a fonto
sabbakat el is szavalták. A május 18-adiki 
istentiszteleten az egyházi beszéd a gyüle
kezeti éneklés nagy fontosságáról s a nap 
jelentőségéről szólt, „Énekeljetek uj éne
ket“ texlus alapján. Az este 6 órakor kez
dődő vallásos esten Luther énekköltésze
tét, annak célját, hatását ismertette a lel
kész, befejezésül pedig arra hivta fel a hí
vek figyelmét, amivel az énekköltő zene
szerző Luthernek s énekeskönyvünknek 
tartozunk. A beszéd keretében egy iskolás
gyermekekből, ifjakból s felnőttekből álló 
énekkar az „Érős vár a mi Istenünk“-et, 
a lányok énekkara a „Jövel Szentlélek Ur- 
isten“-t adta elő Gálos Gyula vezetésével, 
Radetzky Rózsi pedig az „ Atya Isten, tarts 
meg minket“ kezdetű éneket mutatta be 
Hering Jánosné harmoniumkíséretével. A 
lelkész mindegyik éneket néhány tájékoz
tató mondattal vezette be. Az offerlórium 
90 ezer korona volt

Tanító-beiktatás. A tereslyénjákfai
leányegyházközség újonnan választott ta
nítóját, Gömbös Józsefet, június 1-én is
tentisztelet keretében iktatja be kántorta
nítói állásába Rópai B. Gyula uraiujfalui 
lelkész. Isten áldása bisérje munkálkodását I 

Egyháztársadalmi élet Rákoskeresz
túron. Rákoskeresztúri ev. egyház felocsúd
va a háború és azt követő zavaros idők 
nyomorúságából a kebelében még 1919 ben 
megalakult evangélikus szövetség hathatós 
támogatása melleit az utolsó esztendőben 
áldásos és az egyház híveket öntudatosan 
összekapcsoló munkát végzett. Múlt év ta
vaszán az elrekvirá't két harang helyett a 
hívek önkéntes áldozat készségéből uj ha
rangokat szerzett be, amelyeket a híveknek 
és a község más keresztyén vallásu lakosai
nak testvéri együttérző lángoló lelkesedése 
mellett 1923 husvét szombatján szentelte 
fel Noszkó István helyi lelkész. Az elmúlt 
tél folyamán az evang. szövetség hat na
gyobb ünnepélyt és minden héten egy házi 
estélyt tartott. Megünnepelte a szövetség 
a reformáció emléknapját, tartott ádventi 
estét, karácsonyi ünnepélyt, melyen iskolás
gyermekeknek szeretet adományokat osztott 
szét, böjti estélyt március idusának kapcso
latos megünneplésével, a soproni theolo- 
gusok látogatása alkalmával és dr. Deák 
János egyetemi tanár előadásával egy nagy 
templomi vallásos estélyt és legutóbb máj.
11-én dr. Kovács Sándor egyetemi tanár 
előadásával az evangélikus sajtó céljára 
templomi hangversenyt. Ezeken az estélye
ken és a házi estélyeken Noszkó István 
lelkész biblia magyarázataival, vagy pedig 
a bibliáról szóló előadásaival szerepelt. 
Előadásokat tartottak: dr. Pajor Ákos, Bar
tók János, Kovácsovics János egyházfel
ügyelők, illetve szövetségi elnökök, Greger- 
sen Lujza az orsz. prot. nőszöv. főtitkára, 
Ligeti Gyula a szövetség karnagya. Felol
vasásokat tartottak: Kovácsovics Jánosné, 
Noszkó Istvánné, Késmárszky Gyuláné, 
Kuszi Dánielné. Szavaltak: Filipszky Kató, 
Windt llus, Boósz Irén és Margit, Aliribler 
Erzsébet, Stefunka József, Késmárky Árpád 
és az iskolai nagyobb növendékek. A szö
vetségi 20 tagból álló vegyes énekkar ál
landó közreműködésén kívül többször soló 
énekben gyönyörködtette a közönséget Ko
vácsovics Edith énekművésznő növendék, 
zeneszámokkal közreműködtek Allriebler 
Pál, Kottász Ferenc, Ligeti Gyula és Ko
vácsovics Edith. A szövetség tagjainak nagy 
része, főleg a szövetségi vegyeskar tagjai 
a múlt tél folyamán 3 szeretet vendégséget 
rendeztek, nyár folyamán pedig 2 kirándulást.

A büki ev. egyház május 4-én tartotta 
sajtóünnepélyét s ezzel kapcsolatban val
lásos estélyét. Május 18-án pedig az első 
ev. énekeskönyv 400 éves jubileumi ünne
pélyét. A sajtó céljaira ofíertóriumokból 
befolyt 54 252 korona. Az énekeskönyv ju
bileuma alkalmából pedig befolyt 17.669 
korona. — A „Harangszó“-ra külön ado
mányokból befolyt 169.000 korona. Az 
adakozók neve a következő: Balogh Lajos, 
Balogh Samuné 15—15 000 kor., Szabó 
Kálmán, Kisfaludy Károly, Halász Jenő, 
Horváth Gyula, Mesterházy József, Görbicz 
Sándor, dr. Takáts József, Kocsis Lina 
10—10 000 kor., Balogh Gézáné 7 0C0 kor., 
Kisfaludy István, Hetyésy Lajos, Görbicz 
Lajosné, Kocsis Lajos, Gyuráoz Samu, Tóth 
János, Mogyorósy Samu, Balogh Kálmán
5—5.000 kor., Németh János 4000 kor., 
özv. Hasza Ferencné, Balogh Gyuláné 
(középbüki), Hetyésy Lászlóné 2—2.000 
kor., Hajas Kálmán, Fekete Ferencné (Moóri 
Juli) 1—1.000 kor.

Az apostagi evang nőegylet oltárterílő 
beszerzésére gyűjtést s ennek kiegészíté
sére szeretetvendégséget rendezett. Az est 
alkalmával előadás hangzott el „a lélek 
szépségéről“, több ének és szavalat. A kö
zel két millióba került oltárterítő feleslegé
ből a nőegylet a Harangszó szíves közve
títésével 50.C00 koronát küld a németor
szági segélyakcióhoz, 25.000 koronát pedig 
a Harangszó terjesztésére.

Felsőszakony. A belmissziói munka itt 
teljes erővel folyik. Vallásos összejövetelei 
rendkívül nívósak és látogatottak. A lelkész 
egy Ízben a megtérés útjáról, más alkalom
mal pedig A szigorral párosult szülői sze- 
retetről értekezett. Szavaltak: Hasza Ilona, 
Varga Sándor, Boros Fáni, Hidegh Ida, 
Skriba Julcsa, Hidegh Lajos, Tóth Lajos. 
A gyermekkar s a dalárda, Major Samu, 
Boros látván, Büki Lajos, Boros Ida, Bo
ros Linka, Istenes Mária szép irredenta 
dalokkal rendkívül hozzájárultak az esté
lyek felemelő valláserkölcsi hatásához.

Vallásos esték. Lapunk f. évi 15-ik 
számában irtuk meg, hogy a soproni ev. 
Theol.-Otthon lakói inárc. 8 — 16 ig vallásos 
estéket rendeztek To! na—Baranya—Somogy 
egyházmegyében. Ennek a megkezdett mun
kának a folytatását képezte a Rákoskeresz
túron, Nyíregyházán és Debrecenben tar
tott vallásosest sorozatok. A fe ügyelő tanár 
vezetése mellett ez alkalommal 12 tlieolo- 
gus indult útnak április 11-én Sopronból; 
este 7 órakor már Rákoskeresztúron tar
tották meg az első vallásos estet. Másnap 
reggel Nyíregyháza felé indultak. Virágva
sárnapján a nyíregyházi templomban volt 
vallásos délután. A nagyhét első négy nap - 
ián a tanyabokrokba mentek k i: Súlyán-, 
Nádas-, I. Manda-, Bálint-, Sóskút-, Markó-, 
Salamon-tanyára és a kisteleki szőllőkbe. 
Több helyen délelőtt a gyermekeknek kate- 
chizációt tartottak. Nagypénteken pedig a 
debreceni gyülekezetben tartottak vallásos 
délutánt. A gyülekezetekben szívesen látták 
a kis csapatot, a tiszai egyházkerület fő
pásztora, az egyes gyülekezetek lelkészei, 
egyháztagjai áldó szóval és viszontlátás 
kívánással bocsátották el a további útra. 
Köszönet legyen e helyen is a püspök úr 
Öméltóságának, valamint az összes lelkész- 
és tanítóuraknak, buzgó híveknek, akik 
szívesen támogatták és lelkesen várták az 
érkező csapatot és akik adományaikkal a 
Theol.-Otthon felsegitésére siettek. — A jó 
Isten áldása nyugodjék ezen a munkán 1

Körmend. Az anyaközség és filiái dicsé
retre méltó buzgósággal hoznak áldozatot

a beszerzendő uj harangra mely 11 mm. 
súlyú lesz.

Szentgotthárd. Az első evang. énekes
könyv 400 éves jubileumi ünnepsége alkal
mával az Evang. Diákszövetség rendezésé
ben bensőségteljes összejövetelt tartott. A 
közénekkel és imával kezdődő és végződő 
összejövetel gerincét Liedemann Vilmos 
főgimn. tanuló tartalmas értekezése képezte 
„Áz ev. énekeskönyv 400 éves jubileumá“- 
ról. Lang Ilonka Justus „Hí Isten nem 
volna velünk“ éneket adta elő, Horváth 
István iparos tanonc „Ének az énekről“ 
című verset szavalta. Belső Károly főgimn. 
tanuló pedig Sántha Károly „Luther“-ét 
adta elő.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A Himnusz miatt. A rimaszombati 

törvényszék két papot és egy gazdát a 
Himnusz éneklése miatt három, illetve egy
havi fogházra ítélt.

Az orosz bolsevisták bérbeadják a 
templomokat. A bolsevisták tavaly halálra 
ítélték Ciep'ak érseket, akit legutóbb sza
badon bocsátottak és Oroszországból ki
utasítottak. Cieplak Bécsen átutazva, az 
ottani újságírók előtt a következőket mon
dotta : A bolsevisták nemcsak a katholiku- 
sokat üldözik. Ők az összes vallásokat ki 
akarják irtani. Minden felekezet egyformán 
szenved. A bolsevisták minden templomot 
elvettek és most a legtöbbet ígérő szekták
nak adják bérbe. Nagyon sok papot gyil
koltak meg s még több sínylődik ma is 
még börtönben. A katekizmus tanítását 
szigorúan betiltották. A tömegekből azon
ban a vallást kiirtani nem lehet, sőt az 
üldözések még C3ak megerősítették a nép
ben a vallásos érzést.

A szatm ári római katholikus székes- 
egyház Szent László szobrát négy oláh 
katonatiszt megrongálta. Megkísérelték meg
rongálni Szent István szobrát is, de ez nem 
sikerűik

Vallási harcot szítanak a pópák a
cseh megszállás alatti keleti Felvidéken. 
Rahón, az ottani görögkath. lelkész, Pasz- 
télyi Gyulától elvették a templom kulcsát, 
őt véresre verték s a templomot erőszak
kal elfoglalták. Mikor egy hét múlva a fő
szolgabíró a megszentségtelenílett templo
mot vissza akarta adni jogos tulajdonosá
nak s a munkácsi esperes újra fel akarta 
szentelni, felizgatott tömeg rohanta meg 
őket, úgyhogy a csendőröknek szuronyo
kat kellett használni, minek következtében 
több sebesülés történt. A felszentelést 
egyelőre el kellett halasztani s a templo
mot lepecsételték.

A francia parlam entnek 3 protestáns 
lelkész és 4 katholikus pap-képviselő tagja 
van.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Terray Nagy Dódika és 

Szuchovszky Gyula ev. lelkész, fővárosi 
vallástanár jegyesek. Budapest, 1924 május 
hóban.

Halálozás. Kovács István ujmalomsoki 
evang. lelkész és neje Varga Lenke úgy a 
maguk, valamint az egész rokonság nevé
ben fájdalomtól megtört, de Isten akaratá
ban megnyugvó szívvel tudatják, hogy a 
felejthetetlen jó gyermek, szerető szivü, 
hűséges testvér, unoka és rokon, Kovács 
István főgimn. VIII. oszt. tanuló, május 25-
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én súlyos szenvedés után, reményteljes éle
tének 20. évében elhunyt. A megboldogult 
földi maradványait május hó 27-én délután 
3 órakor kísérték ki az ujmalomsoki sír- 
kertbe. Áldás emlékére!

ÚJDONSÁGOK.
Apponyi Albert gróf Szombathelyen.

Apponyi Albert gróf, hazánk legnagyobb 
politikusa, a múlt vasárnap Szombathelyen 
a Magyar Külügyi Társaság vidéki köz
gyűlése keretében nagy előadást tartott, 
melyben a népszövetség és a liga jövendő 
szerepét vázolta Magyarország szempont
jából. Az óriási érdeklődés mellett lefolyt 
ünnepségen, melyen még Eöttevényi Nagy 
Olivér nyug. főispán és dr. Lutter egyetemi 
magántanár tartottak előadást, Kapi Béla 
dunántúli püspök elnökölt és tartotta a 
megnyitó és záró beszédet. Apponyi szom
bathelyi tartózkodása alkalmával Kapi püs
pöknél is látogatást telt.

Leleplezték a névtelen hősök első 
emlékszobrát. Vasárnap délelőtt Horthy 
Miklós kormányzó jelenlétében a Ludovika- 
kertben leplezték le a névtelen hősök em
lékművét.

Dr. Békefi Rémig, a zirci, pilisi, pász
tói és szentgotthárdi egyesített ciszterci 
apátságok feje Egerben, ahol a rendház és 
a rendi gimnázium vizsgálata alkalmával 
időzött, rövid szenvedés után meghalt. A 
ciszterci rend ujabbkoru életének egyik 
legkimagaslóbb alakja volt, aki működésé
nek történeti súlyával és irányával hatal
mas befolyást gyakorol rendje jövendő 
életére is.

Félegyháza Petőfí-ünnepe. Kiskunfél
egyháza városnak szép Petőfí-ünnepe volt. 
A nagyszabású lelkes ünnepségen Ferenczy 
Zoltán dr., a Petőfi-Társaság alelnöke is 
résztvett.

Istenítélet idő a Szilágyságban. Az 
elmúlt héten hatalmas felhőszakadás pusz
tított a Szilágyságban és a hosszabb ideig 
hulló tojásnagyságu jégdarabok a vetést 
tönkretették s a mezőn levő állatokat agyon
verték. A felhőszakadás után az árvíz elön
tötte Zsibó, Nyirsid, Paptelek és Karika 
községeket s mindenütt leírhatatlan károkat 
okozott. Áz istenítélet időnek négy ember
áldozata is van.

Történelemelőtti lelet Svájcban. Ttiun 
svájci helységben az ásatások alkalmával 
történelemelötti leletre bukkantak Dr. Beck 
Pál megállapítása szerint egy újabb kő- 
korszakbeli cölöpépíímény-telepről van szó.

A tékozló egyiptomi herceg. Said Hail 
hercegtől Páriában es Londonban folytatott 
pazarló életmódja miatt egyiptomi hercegi 
jogait királyi dekrétummal megvonták.

A koldus és az ötvenkoronás. Mátyás 
Mihály miskolci koldusnak — mint a Ma
gyar Jövőben olvassuk — egyik járókelő 
ötvenkoronás államjegyet adott. A koldus 
az ajándékot nemhogy megköszönte volna, 
hanem az adakozót szidalmazva összetépte. 
Haragjában azonban nemcsak a frissen 
kapott ötvenkoronást szakgatta össze, de 
darabokra tépte az összes nála levő ötven- 
és huszkoronas bankjegyeket is. A haragos 
koldust előállították a rendőrségre. Ott vi
selkedését azzal indokolta, hogy disznóság 
ma a koldusnak csak ötven koronát adni.

Nagyvárosi gyermekek. Az amerikai 
St. Louis zoológiái kertjébe, — mint ame
rikai lapokban olvassuk, — kivitték a vá
rosbeli iskolás gyermekeket. Az állatkert

végignézésekor megállapították, hogy a ta
nulók negyven százaléka sohasem látott 
juhot, tizenkét százaléka nem látott tehenet 
és tizenkét százaléka nem ismerte a disznót.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 22. számában foly
tatódnak Surányi Miklós és A. William
son érdekes regényei. Közli a lap azonkívül 
Fodor László, Nyáry Andor és Forbáth S. 
elbeszéléseit, Gombos Gyuláné és Ruzitska 
Máriái cikkeit, Kosáryné Réz Lola versét, 
számos művészi és időszerű képet és a 
lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az 
Uj Idők előfizetési ára negyedévre 60.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy- 
ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi 
lap fiatal leányok számára. Ciliké legújabb 
viszontagságain kívül negyedévenkint két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, ké
pet, verset, színdarabot közöl e lap. Szer
keszti: Tutsek Anna. Előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest. VI. 
Andrássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Pápai of fért. 186 ezer, S. P. R. Körmend 
70 ezer, Fricskis Iván Szentgotthárd 25 ezer, 
dr. Krenner György Körmend 10 ezer, Pö- 
löskey Miklósné Feipéc 5 ezer, Győrffy 
Béláné lelkész neje Feipéc 20 ezer, Bócz 
Lajos Kispest 25 ezer, Remete Ida Sárvár 
2 ezer, Németh Mihály Lébény 1 ezer, Siin- 
ner József Lébény 5 ezer, Varga István és 
neje Szanyi Zsuzsanna Budapest 50 ezer, 
Immendingen Mihály Budapest 50 ezer, 
Réthy Mária Szeged 5 ezer, Tokaj 65 ezer, 
Szép András TéUi 5 ezer. Gömöry Árpád 
alezredes Miskolc 10 ezer, Dezső Lajosné 
Kispirit 10 ezer, (német inségakció javára 
200 ezer). Báán Dénes Farád 20 ezer, Pin
tér Irma Öskü 2 ezer, Mód Istvánná Beled 
10 ezer, Farkas Mariska Beled 3, Bolyos 
Margit Sopron 10 ezer, Luka Lajos Alszo- 
por 5 ezer, Dobrovits Sándor Gecseny 15 
ezer, Sztrokay Dániel Bezi 5600, Kötcse 
50 ezer, Hoffmann Ernő Dombóvár 15 ezer, 
Baumgardt János 5 ezer, Sass János Rákos
palota 5 ezer, Stometzné Salomvár 5 ezer, 
Bélák Lajos Somogyhatvan 5 ezer, Horváth 
József Körmend 10 ezer K.

Felelő* szerkesztő és kiadó: CZU’OTT tlÉZA 
gscetgottliárd, Vas vérm ese.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAK01.V. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Burgenlandi (Sopron mellett) két
tagú hivatalnok család keres házi 
szolgálatra idősebb leányt, vagy egye
dül álló özvegyasszonyt. Havi fizetés
250.000 osztrák korona. — Cfm: 
S ta tio n sv o rs tan d  (állomásfőnök)

Elszegényedett nemes családból 
való korossabb, intelligens leány, idő
sebb házaspárnál, úrnőnél vagy urnái 
az egyszerű magyaros főzést elvá- 
lalná. Csekély fizetést, jó bánásmódot 
óhajt. 2

S z ív e s  tu d om ásu l.
Tudomására hozom a n. é. közön

ségnek, hogy betegségemből főiépül
tem s kutak javítását, tisztogatását, 
uj kutak ásását újból jutányos áron 
vállalom és végzem.

Szommer Vince
2—3 Zsida (Vas m.)

Budapesti evangélikus család ke
res két kis gyermeke mellé 13— 14 
éves lehetőleg árva, intelligens leány
kát, aki egyúttal a könnyebb házi
dologban is segédkezne, akit mint 
családtagot tekintenének. —  Cím : 
a kiadóhivatalban. 3—4

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí- . 
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Egy vidéki városban egy gyermektelen 
evang. vallásu kereskedő úri család olyan 
megbízható, jónevelésü urileányt keres, ki 
az üzleti könyvelésben jártas s aki az üz
leti órák alatt az üzletben mint a beteg 
férj helyettese a pénztárt kezelné s a köny
velést végezné. Családtagnak fogják tekin
teni s részére a lakáson és teljes ellátáson 
kívül készpénzfizetést is biztosítanak. — 
Ajánlatok a fizetési igény megjelölésével 
e lap kiadóhivatalában megfudnató címre 
küldendők. 1—3

Falun magányosan élő idős uri- 
asszony keres igénytelen korosabb 
özvegy nőt, aki körülötte szolgálatot 
végezne. Főznie nem kell, csupán 
takarítani és ruhaneműket javítani. 
Teljes ellátás biztosítva, azonkívül 
némi fizetés. 3—3

PIAC.
100 takarékkorona =  132 papirkoronával.

M ájus 27. Zürich: Budapest 0.0065. 
Deviza : Dollár 89.000, Dinár 1095, Osztrák 
K 1.2560, Szokol 2630.—, Lei 415-—.Frank 
4860, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 24.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 35.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 342 085, rozs 312 500, árpa 310.000. 
zab 332.000, tengeri 272.750, korpa 248.750,L ackenbach (Burgenland). 2—3 

Nyomatott Wellisch Béla villainüzeinü könyvnyomdájában S zentgotthárdon.
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Alapított«
K A P !  B É L A

1910-ben.

LaptulajdonoB:
a DDaántúlt I.utliBr-SzüvelsÉa
Az OrnzágOH Luther-RzÖTet- 

nég hivatalon lapja.

Kiíratok, előfizetési dijak  
és reklam&oiók a 

HARANGSZÓ ozerke8?.tő- 
kiadóliivataláD ak  

ösentgotthárdra (V  asv m .)  
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. leikési 

és tan ító .

M ?o]el80lk minden vasárnap

*

Vájjon vettetek-e Szentleiket 
Vegyetek Szentleiket I

Biárkatitó-kUdóhlraUI : 
SZENTOOTTHÁRD.

Vasvármegye.
A „HABANG8K0“ 

«lóflseté.1 Ara: a második 
uegyedim  10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
LuUier-gzÖTr.Mgl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába küldve eldűie 
lést Ara egész évre 1 dollár, 
Egyen nzám ára 1000 kor.

A „Harangszd* terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Istennek Lelkét 
meg ne oltsátok.

Ha valamely nagy gyárba, ahol 
száz meg száz kemencében ég a 
tűz, behatolna a gyár tulajdonosá
nak az ellensége, s kioltaná min
den kemencében a tüzet, egyszerre 
csak megállanának a gépek, a ke
rekek nem forognának, a munká
sok tétlenül állnának s az ezelőtt 
előállított tárgyak készítését addig 
nem lehetne folytatni, míg ismét 
tüzet nem gyújtanának mindenfelé. 
Ha valamely családban, egyházban 
vagy országban a Szent Lelket 
megoltják, akkor még borzasztóbb 
iespodés, tétlenség áll be. A lelkek 
mozdulatlanul, szinte megdermedve 
állanak. A munka nem megy. 
Eredmény nem mutatkozik. Azért 
vigyázzunk : az Istennek Lelkét meg 
ne oltsuk! Megolljuk pedig, ha mun
kájának főfeltételeit elhanyagoljuk. 
Ha buzgó imádkozás helyett szi
tokkal és káromkodással vagy foly
tonos panasszal és perlekedéssel 
töltjük meg a levegőt. Ha Isten 
igéjét félretesszük vagy ha néha- 
néha beletekintünk is, csak szokás
ból vagy kíváncsiságból tesszük 
azt s nem azért, hogy az ott talált 
igazságok és isteni parancsok fé
nyében vizsgáljuk meg életünket. 
Ha lelkes és áhitatos ének soha 
nem száll el ajkainkról. Ha semmi
féle keresztyén munkába nem kez
dünk. Jaj nekünk, ha így teszünk! 
Mert ha tudatlanságunkban az Úr 
Jézusról sok mindenféle képtelen
séget állítottunk, ha közönséges 
zsidó bölcsnek csúfoltuk, ha feltá
madásának dicsőségétől meg akar
tuk fosztani, mindezt megbocsátja 
az Isten, ha megbánjuk vétkeinket. 
De ha visszautasítjuk a jóra vezérlő 
Lélek hívását, akkor ez a bűn nem

bocsáttathatik meg, mert nem le
szünk képesek bűneinket beismerni 
s megbánni. Ne oltsuk s ne káro
moljuk azért az Isten Lelkét!

Pünkösdi gondolatok.
Pacsirta dala zeng az üde leve

gőben. Virágözön hullámzik a fák 
koronáján, mámorító édes illat ter
jeng körülöttem és inéhzümmögés 
andalító hangjai áradna« szét a 
langyQS szellő szárnyain. Feltáma
dás, uj élet tünetei villannak érzé
keim elé, bármerre tekintek. Ta
vasz van. Tavasz fénye s csendítő 
melege uralkodik az egész termé
szeten.

Hálaérzet zendiil meg lelkem 
húrjain, amikor elgondolom, hogy 
a bölcs gondviselés minden eszten
dőben feltámasztja halottaiból a 
természet minden lényét. Minden 
lényét ? Óh, ha a teremtés koroná
jára, Istenünk gyermekeire, az em
ber mai lelki világára vetem tekin
tetemet és látom, tapasztalom, hogy 
az ember lelkét még mindig fagyos 
tél, dermedt és dermesztő érzékte- 
lenség tartja kínos rabságban; óh 
akkor a nap tavaszi sugarait siirü 
fátyol takarja el szemeim elől, a 
madárdal észrevétlenül suhan el 
felettem, szomorú, vigasztalan kép 
tárul elém.

Hol van ma az az ember, kinek 
minden gondolatát, minden csele
kedetét a mennyei Atya örök tör
vényei iránt fiúi engedelmesség, 
felebaráti érzület, önzetlen haza- 
szeretet vezérli ? Hol az az ember, 
aki a lelki javakat többre becsüli 
aranynál és drágakőnél? akit a 
vagyonszerzésre önként kínálkozó 
alkalomtól visszadöbbent annak tu
data, hogy ez az alkalom nem tisz
tességes munkát igényel, hanem a

becsületérzést, lelki nyugalmat kell 
érte áldozatul odavetni. Hol van
nak azok a szülök, akik a gyer
meket nem élettehernek, nem is 
játékszernek, vagy fónyüzési cikk
nek, hanem Isten ajándékának te
kintették és azt nemcsak önzetlen, 
áldozatkész szeretettel, de egyszer
smind az ártatlanság iránti tiszte
lettel vették körül, mint akik Isten 
országának részesei? Hol az em
ber, ki mindenek előtt saját lelki
ismeretével igyekszik jó barátság
ban lenni? A mai kor gyermeke 
megvetéssel tér el arról az útról, 
melyen békesség, lelki nyugalom 
áldást lehelő virágai tenyésznek, 
amely az elégedettség meleg ott
honába vezet. E helyett azon az 
utón jár makacs megátalkodottság- 
gal, hol nyugtot nem találó izga
lom, pihenést nem ismerő szerzési 
láz, a gyengébb iránti kegyetlen
ség, mindennemű jólétet irigy szem
mel tekintő gyűlölködés, féltékeny
ség, bizalmatlanság, idegölő, szer
vezetbomlasztó, lélekgyilkos fegy
verei hadakoznak az ember testi 
s lelki jóléte ellen. A fegyvercsör
gés elriasztja az ember leikéből a 
reményt, megbénítja az akaraterőt.

Megkondulnak azonban az Isten 
házának harangjai. Ércszavuk resz
ket a levegőben, pünkösdi ünnepre 
hívja az embert. Ennek a hivó 
szózatnak zendülésére fellobban a 
hit szövétneke, felengeszteli a jelen 
fagyos kérgét, megvid ámítja a 
nyomasztó komorságot, felidézi a 
régen elmúlt idők emlékeit és be
világít a jövendő titkos homályaiba.

A szomorúságnak, reménytelen
ségnek, vigasztalan sivárságnak 
sötétsége borult a tanítványok lel
kére is, amikor ama pünkösd nap
ján egybe gyülének, hogy a fenye
gető veszedelemben egy akarattal 
támogassák, erősítsék egymást.

Á  s a j t ó r a  I s  áll: Egymás terhét hordozzátok!
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„Akkor nagy hirtelenséggel lön az 
égből, mint a sebesen zúgó szél
nek zendülése“ megjelent szemük 
előtt az égi világosság, kiömlött 
reájuk a szent lélek vigasztaló, lel
kesítő ereje s elragadá őket a cse
lekvés dúsan gyümölcsöző mezejére.

„Ki hitét megőrzi, őrzi őt a hit“ 
— mondja a költő. Ebben a mély
séges sülyedtségben is, a remény
telenségnek e vak sötétségében is 
fellobban a hit szövétneke. A vé- 
getlen bölcsességnek, a kifogyhatlan 
atyai szeretetnek gondviselő szemei 
tekintenek reánk ma is szakadatlan 
figyelemmel. Eljő az idő olyan bizo
nyosan, mint minden zord fagy 
után a tavasz életfakasztó napsu
gara, eljő az idő, amikor az embe
rek lelkére, mint egy zúgó szélvész 
árad ki a pünkösdi szent lélek és fel
melegíti a könyörtelen szíveket, 
eloltja az aranyborjú oltárainak 
lélekperzselő tüzét, világot gyújt a 
szívtelen Önzéstől és gyűlölködés
től elhomályosult szemekbe, hogy 
lássák a tudatlanságszülte iszonyú 
tévedéseket, a gonoszság jólétölő 
zsarnokságát, a birvágy és félté
kenység vérfagyasztó igaztalansá- 
gait, amelyeknek szenvedést, izgal
mat, elégedetlenséget és mérhetlen 
boldogtalanságot árasztottak szét 
mindenfelé. Felharsan majd a kiáltó 
szó a pusztában: „Térjetek meg, 
mert elközelített az istennek or
szága!“ És megmozdul az embe
rek szívében a szabadulás ellenáll- 
hatlan vágya az önzés súlyos rab
láncaiból. „A külső vizek tombo-

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 5)

Lassankint sötétedni kezdett. Az ég is 
borús, felhős volt. Télen különben is ha
mar esteledik. Szilágyi a két napos útban 
kifáradt. Hát ledőlt a szalmára s aludni 
próbált.

Már szundikált, amikor kulcszörgésre, 
ajtónyikorgásra lett figyelmes.

Börtöne ajtaja kinyílott s azon két alak 
esett be. Már meglehetős sötét volt, azért 
alakjukat, arcukat nem tudta kivenni.

Felült s némán várta a történendőket.
Mély sóhaj szakadt fel az egyik mellé

ből s leroskadt a székre. Rákönyökölt az 
asztalra s fejét a két kezébe hajtotta. A 
másik odament hozzá. Egyik kezével át
ölelte a vállát s résztvevő hangon szólalt 
meg. ,

— Édes urambátyám, csak kitartás 1 
Ne csüggedjen, ne lankadjon 1 Felvirrad 
még ránk az Isten gyönyörű napja! Kellió 
ne lássa, de még csak ne is gondolhassa, 
hogy édes urambátyám csügged 1 Az én 
igám terhes, de gyönyörűséges — mondja 
az írási

Fáradtan, kimerültén fogta meg a vi
gasztaló kezét a másik.

lása csak akkor válik veszedelemmé 
— mondja egy mélyen gondol
kodó — ha a hajó belseje megte
lik vízzel.“ A belső v izeket: a sá
táni indulatokat kell kigyomlálni 
az ember szívéből. Akkor, akik 
szívükbe fogadták ama szózatot, 
akik megtértek, lerombolták keb
lükben az aranyborjú zsarnokos
kodó bálványát, akik nem adják el 
a becsületet pénzért, nem igyekez
nek elaltatni lelkiismeretüket pén
zért, nem árulják az üdvösséget 
pénzért, akik tisztán és igazán hir
detik az evangélium örök igazsá
gait és híven követik Krisztus urunk 
tanításait és élete példáját; azok
nak hajóját hasztalan ostromolják 
erőszak és gonosz csel páncélos és 
kísértő lovagjai, nyugodt méltóság
gal és bizton evez az viharok ellen, 
sziklák között a c é l: az ember bol- 
dogitása felé. Mint az égbe nyúló 
bércek hógörgetegje, ellenállhatlan 
erővel nyomul előre a megtérés
nek, az újjászületésnek szelleme 
elsöpörve minden akadályt, szét
szaggatva minden ármányt, mely 
őt utjából eltéríteni igyekeznék.

Kongnak a harangok. Istenéhez 
emelkedik a lélek. Felbuzdul és 
gyökeret ver a bizalom, megcsillan 
a remény csillaga. Majd ha eljő az 
idő, az idők teljessége ! Sass János,

Gyüjfsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
— Tudom, édes öcsém, tudom én mind

ezt. Megváltó Urunk szenvedéséhez képest 
a mienk semmi! Nem is zúgolódom, nem 
panaszkodom. De már elég volt az egy 
éves rabság. Lelkem ép, de testem már 
összetörött. Hiszen 72 év nyomja vállamat! 
Összerogy már a test a hóhér munka alatt I

Szeretnék már pihenni, az én Uram 
Krisztusomban békén megnyugodni.

Szilágyi megrendülve vette észre, hogy 
Isten szolgáival került egy hajlékba. Fel- 
emelkedett s odalépett hozzájuk.

— Kegyelem és békesség tinéktek test
véreim az Urban I Sötét van, arcotokat nein 
látom, de úgy hallom, Isten szolgái vagy
tok ! ?

Azok kíváncsian néztek a beszélőre, 
akiről még csak nem is sejtették, hogy ott 
van velük a zárkában

Az, aki'állt, egy lépést tett Szilágyi felé 
s élénken mondta:

— Azok vagyunk. És ki vagy te sze
rencsétlen ? Hogy kerülsz e földi pokolba?

Szilágyi örvendve fordult a kérdezőhöz.
— Szilágyi Dénes nemeskajali ev. lel

kész vagyok s az Urnák szerény szolgája.
De már erre az öreg ember is felkelt. 

Kitárta karjait s zokogástól meg-megcsukló 
hangon kiáltott fel.

— Jer a karjaim közé édes testvérem

Híradás
„A dunántúli evang. egyházkerü
let története“ című munkáról.

Tisztelettel van szerencsém közölni, 
hogy Istennek segítségével fentebbi 
munkámnak első fele »Az alapvetés 
és első virágzás kora«, mely legna
gyobb kiterjedésben mutatja be egy
házkerületünket, 950 oldalra terjedő 
díszes kötetben pünkösdre megjelent. 
A késedelmet a mü második része 
okozta, melyet több oldalról kifeje
zett kívánságra ulőiag kellett megír
nom. A hatszáz oldalra tervezett kö
tet ez által még 350 oldallal bővült. 
A várakozásért a tartalom gazdagsá
gával igyekeztem kárpótlást nyújtani.

A mű árát, melyet a megrendelők 
számára a mai nagy drágaság elle
nére lehető mérsékelt összegben 
igyekszünk megállapítani, valamint a 
szállítás módját és feltételeit lapunk 
jövő számában fogjuk közölni.

Mivel a mű csak 600 példányban 
jelent meg, óhajtandó volna, hogy 
ezeket lehetőleg egyházunk körén 
belül helyezzük el s a gyülekezeteken 
kívül a tehetősebb egyháztagok is 
megszerezzék. Az egyház történeté
vel kapcsolatban sok művelődéstör
téneti és családtörténeti adat is van 
a munkában. S hiszem, hogy a múlt 
idők egyházépítő munkásságának és 
áldozatkászségének feltárásával az 
ismeretközlés mellett erkölcsi hatása 
is lesz a hívek és a lelki vezetők 
körében.

A nagy terjedelmű munkának meg-

az Urban. Én Horváth Simeon majjyargu- 
rabi testvéred vagyok. Ez a fiatal Thimo- 
teus meg Kiss Lőrinc németgurabi prédi
kátor testvéred.

Könnyes szemekkel borultak egymás 
keblére a mártírok s bensőséges szeretet
tel csókolták meg egymást.

Aztán lehevertek a szalmára. Összebúj
tak, hogy melegebbjük legyen. S csendes 
beszélgetésbe kezdtek. Mindegyiktik el
mondta a maga szomorú történetét. Aztán 
az itteni nyomorúságos szenvedésekre te
relték a szót. S Szilágyi borzadva hallgatta 
az iszonyi kegyetlenségek egész sorozatát, 
amiket testvérei átszenvedtek. Iszonyú el
keseredés szállotta meg. Izmai szétfeszül
tek. Keze ökölbe szorult s úgy érezte, hogy 
az agya mindjárt szétpattant!

Nem birt fekve maradni. Felkelt s pár 
lépést tett a szobában. Szerette volna sám
soni erővel megragadni börtöne falát, hogy 
összedönthetné e hóhér tanyát.

De aztán megnyugodott. Újra ledőlt a 
helyére. Középen az agg Horváth feküdt. 
Kezüket összekulcsolták s csendes imát 
mormolt ajkuk. Aztán csendes megnyug
vással szólalt meg az ősz lelkipásztor.

— Mind jó amit Isten tészen.
Mire a másik kettő hasonlólan felelte.
— Legyen meg az ő szent akarata.
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jelenését egyházunk egyik előkelő és 
buzgó tagjának áldozatkészsége tette 
lehetőié. Hogy jóságával felettébb 
vissza ne éljünk, bizalommal ajánlom 
a munka terjesztését különösen a 
lelkész testvérek szíves figyelmébe. 
Isten áldása legyen a munkán és an
nak olvasóin.

Kiváló tisztelettel és testvéri üd
vözlettel

Sopron, 1924 június 3 ón.
Payr Sándor.

Tessedik Sámuel evangélikus lel
késznek, a magyar falu első aposto
lának, a többtermelés első tudatos 
harcosának emlékét, ki ötven évvel 
előzte meg gróf Széchenyi István 
korszakalkotó munkásságát, kcgyele- 
tes ünnepség keretében elevenítették 
fel Szarvason. Az ünnepség lefolyá
sával kapcsolatban lapunk legköze
lebbi számában részletesebben kívá
nunk megemlékezni újból az igény
telen magyar cv. lelkészről, kinek 
szarvasi gazdasági és ipari iskolája 
volt az egész világon az első  gazda
sági tanintézet.

„Szolgálok ..
Irta : Farkas Mihályné.

Egy szép adomát olvastam a mi
nap 111. Edward angol királyról, el
mondom azt, mert értékes tanulságul 
kínálkozik.

Nagy háború folyt 1346 ban a 
franciák és az angolok között, s a

franciaországi Crey mellett készültek 
a döntő ütközetre. Edvard király ma
gával vitte legidősebb fiát, a welzi 
herceget is, aki még alighogy átlépte 
az ifjúkor határát, de máris jártas 
volt a hadi tudományokban, s tetőtől- 
talpig fekete fegyverzetéről a »fekete 
herceg<-nek nevezték el.

A király alkalmat kívánt nyújtani 
fiának, hogy kitüntethesse vitézségét 
és tudását, azért teljesen átadta neki 
az angol csapatok vezényletét, maga 
pedig egész vezérkarával visszavonult 
egy szélmalom mellé a csatatér kö
zelében.

Mind hevesebben folyt az ütközet, 
a franciák ugyancsak szorongatták a 
fekete herceg seregét, és a főtisztek 
a király kíséretében már aggódni 
kezdtek a fiatal fővezér sorsa miatt.

»Királyom« — szólt az egyik — 
»nem volna-e tanácsos segítséget 
küldeni bátor fiadnak?« »Semmi 
esetre se« — felelt ez — »csak hadd 
vágja ki magát a saját erejéből. Én 
nem féltem ót. Engedjétek, hogy ki
érdemelje magának az arany sar
kantyúkat I«

Az angol nemesség ifjai ugyanis 
csak akkor kaptak engedélyt a sar- 
kantyuviselésre, ha valamely kiváló 
vitézi cselekedettel e kitüntetésre reá
szolgáltak.

Tovább folyt tehát a véres tusa, 
mely a fekete herceg győzelmével és 
a franciák csúfos vereségével vég
ződött.

Estefelé a fiatal hadvezér elment 
édes atyjával megtekinteni a lezajlott 
csata színterét, hol immár békésen
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feküdtek egymás mellett a győzők és 
legyőzöttek. Egy árokparton három 
elesett vitéz hevert paripáik teteme 
mellett és a paripák kantárszára ösz- 
sze volt bogozva. E harcosok egyike 
egy ősz aggastyán volt, sápadt hom
lokát arany korona szorítá. Fölismer
ték benne a vak, öreg cseh királyt, 
a franciák szövetségesét. Két kísérő
jének lovához csatoltatta a saját lo
vát s úgy rohant bele a harc töm
kelegébe, hogy példát adjon katonái
nak és halálos csapásokat osztogatott 
súlyos csata bárdjával, mert rettent
hetetlen vitéz volt. Most azonban el
hagyta a harci szerencse.

Komoly megilletődéssel arcukon, 
hallgatva álltak a győzők a halott 
hős fölött. Tépetlen szétterülve feküdt 
mellette harci lobogója; három struc- 
toli volt reáfestve s alatta e jelmon
dat- »Szolgálok...«

Edvard király fölemelte a zászlót 
és fiának nyújtotta azt: »Neked aján
dékozom vitézséged jutalmául« szólt
— »legyen ezentúl a te harci lobo
gód és a jelmondat a te jelmondatod. 
»Szolgálok.. .  « ennél mélyértelmübb 
és nemesebb életelvet úgyse választ
hatna egy uralkodó se magának!«

Régen történt ez már, de azóta 
mindmostanáig minden welzi herceg
— a nagy sziget ország majdani ha
talmas ura — a három struc-tollat 
hordja címerében és az alázatos mon
dást: »Szolgálok...«

Gondolkodjunk csak kissé az el 
mondottak fölött.

Hogy irtózunk mindnyájan a szol
gaságtól, és feledjük, hogy valameny-

Aztán elnyugodtak a rabok. Csendes 
pihegésük mutatta, hogy most boldogok, 
most nem érzik a test szenvedéseit.

Szilágyi még egy darabig ébren volt. 
A hallott dolgok nem hagyták nyugodni.

De aztán ö is elálmosodott. De előbb 
még levetette a felső kabátját s ráborította 
ősz testvérére. Aztán átölelte egyik karjá
val. Az meg álmában is megérezte a test
véri jobbot. Megfogta a kezet s a keblére 
vonta. Ajkán még egy sóhaj röppent fel s 
aztán csend lett a szomorú tanyán. A Krisz
tus nevében, az ima szárnyai alatt békésen 
pihentek az Isten szolgái. Nem éreztek 
semmit a test fájdalmaiból, nem éreztek 
semmit a lélek szenvedéseiből és gyötrő
déseiből. Az álom jótékony leple bezárta 
szempilláikat s aludtak édesen, csendesen.

Másnap Szilágyi is megizlelte Kellió 
poklának gyötrelmeit.

Alig hogy világos lett, megjelent a bör- 
tönör s munkára hajtotta a rabokat. Télviz 
idején a fagyos földet kellett csákányozni 
a váron kívül, ahol árkot húztak. Volt ott 
vagy harminc rab, akikre fegyveres őrök 
őrködtek. S ha egy-egy idősebb rab meg
pihent, már is rákiáltott valamelyik őr, 
hogy dolgozzon s ne lopja a napot. Nem 
csoda, ha e nehéz munkában alig 2—3 óra 
múlva az öregek elmaradozni kezdtek.

Ilyenkor aztán bottal, puskatussal nógatták 
őket az őrök. S az őrök felügyelője Bene 
János, a lelketlen iskolamester volt. Ez túl
tett a legvadabb őrön is és embertelen, 
könyörtelen volt a végtelenségig. Ütötte, 
verte a szegény kimerült rabokat s külö
nösen a lelkipásztorokra utazott. A legcse
kélyebb dologért is éktelen lármát csapott 
s ilyenkor nem nézett se Istent, se embert, 
hanem csak rúgta, verte a szerencsétlen 
foglyot. Bizony nem egyszer vér is fakadt 
az ütés nyomán.

Úgy dél felé szegény Horváthnak is ne
hezére esett már a kemény föld csákányo
zása. Lassabban vágta a földet s meg-meg
pihent közben.

Mint a vércse, úgy csapott rá a kegyet
len Bene.

— Hát te vén naplopó, már megint lo
pod az időt? Majd adok én neked mind
járt 1

S azzal végigvágott rajta a botjával.
Horváth Krisztusi szelídséggel fordult 

kínzójához.
— Hiszen dolgozom én, ahogy gyenge 

erőm bírja. De 72 évvel már nem megy 
úgy, ahogy kellene.

Bene dühösen vágott újból végig az 
emberen.

— Hát vesz meg, ha nem bírsz dol-

fozni 1 De míg szuszogni birsz, addig ro- 
otolni fogsz 1 Fogd a talicskát 8 told a 

földet!
Szilágyi meg nem állhatta, hogy közbe 

ne szóljon.
— Majd dolgozom én a társam he

lyett is.
Bene majd felfalta szemével Szilágyit. 
— Hallgass te kutya! Akkor szólj, ha 

kérdezlek.
Ezalatt Horváth letette a csákányát. 

Fogta a lapátot s tele merte földdel a ta
licskát. Aztán tolni kezdte a rézsútos par
ton felfelé. 91

A fagyos föld síkos volt. Alighogy a 
közepére ért Horváth a nehéz teherrel, 
megcsúszott és elvágódott. A föld meg ki
fordult a talicskából s rávágódott az el
esett ember egyik kezére.

Mintha pokolból kiszabadult ördög lett 
volna Bene, úgy rohant a földön jajgató 
emberhez. S botjával ütni, verni kezdte a 
tehetetlen embert s szájából a szitkok egész 
özönét zúdította rá.

Szilágyit remegés fogta el. Egész való
jában reszketett. Látta, hogy Horváthnak 
a karja törött el. A csont kiált s vérzett a 
seb. S ez a némber mégis teljes erővel 
üti, veri a tehetetlen embert.

A szeme előtt összefolyt minden. Nem
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nyien szolgái sót rabszolgái vagyunk 
a bűnöknek és gyöngeségeknek, és 
hogy az a szolgálat melyet a főnnt- 
idézett jelmondat elénk szab, tulajdon
képen uralkodást jelent, győzelmet a 
velünk született önzés fölött, mely a 
nemes törekvéseknek legnagyobb el
lensége.

Válasszuk tehát mi is és Írjuk szí
vünkbe ezt a szép igét: »Szolgálok.. .«

Szolgálom az Istent, létem titok
zatos kútfejét, kit gyarló elmém föl
fogni nem bir, de örök vágyódásom 
szent bizonyossággal tudvatud — az 
ö utain járók félelmetlenül, hagy el
érjem a célt, mit elibém tűzött a tö
kéletesedést.

»Szolgálok...« szolgálom vallá
somat, melyet drága örökségül hagy
tak reám őseim, 3 hitemből semmi 
el nem tántorít. Nemcsak szavakkal, 
de tiszta életemmel teszek hitvallást 
mellette, hogy lássák mindenek : íme, 
ez a legigazibb vallás, mert követője 
a legrésztvevőbb, a legáldozatkészebb, 
a legtürelmesebb I

»Szolgálok...« szolgálom hazá
mat, ezt a megcsúfolt, ezer sebből 
vérző édes anyánkat. Testi-lelki ké 
pességeim javát, ha kell, életemet is 
neki adom. Éber gonddal virrasztók 
tetszhalott ágya mellett, hogy ha majd 
bekövetkezik az idők teljessége és az 
ébredés órája üt, tettrekészen, fölvér
tezve találjon.

»Szolgálok...« szolgálom csalá
domat, mind az enyémeket, kiket 
gondjaimra bízott a Mindenható in
gyen kegyelme. Nappalom nyugalmát, 
éjszakai álmomat érettük szívesen

látott, nem hallott semmit. Két kézre kapta 
a csákányát s úgy rohant a hóhér felé.

Az örök észrevették a szándékát.
Egy-kettőre lefogták, csákányát elvették 

8 megláncolva vitték Keilió elé. o !t aztán 
agyba-főbe verték s egy hétre földalatti 
sötét börtönbe dobták.

Mikor onnan kiszabadult, külön zárkába 
zárták s társaival azután már csak nap
közben a munkánál találkozott. S így ment 
ez napról-napra, hétről-hétre.

Atár ki is tavaszodon s ők még mindig 
az^tkot ásták. De most már jobb volt. 
A föld is felengedett. A nap is melegebben 
sütött s az árva rabok feje fölött madarak 
éneke zengett.

Közben azonban még két lelkész került 
a várba . . .

Horváthnak a karja úgy-ahogy meggyó
gyult. Az öreg csont nehézen forr össze s 
akkor is rosszul. Így történt Horvá'hnál is. 
Összeforrott a csont, de azért a balkarja 
félig béna maradt. Kínzói hát nem hajthat
ták a nehéz földmunkára. Hát söpőrtettek 
vele. A szobákat, folyosókat s az udvart 
söpörgette naphosszat. S ez határozottan 
könnyebb munka volt, mint a régebbi. Isten 
akaratát látta ebben is Horváth. Amint az 
egyik kezével büntet, a másikkal már áld.

föláldozom, 8 nem lankadok el a tö
rekvésben, hogy mentsvár legyen 
számukra a családi otthon, hol nyá
jas szeretet fogadja midenha őket

»Szolgálok...  < szolgálom minden 
felebarátomat, az irgalmasság szent 
nevében, az elhagyottakat és iigye- 
fogyottakat. Az éhezőnek odaadom 
falatom felét, s nem sajnálom a vi
gasztalást attól, aki arra reászorul. 
Hivságos főnnhéjjázással nem török 
pá cát a bűnös fölött, hanem odaki- 
nálorn neki segítő kezem és az igaz 
útra visszavezetem.

»Szolgálok...« szolgálok minden 
magasztos eszmét, nemes törekvést, 
mit a korszellem sodra fölvet. Lomha 
közöny nem ejt rabul, nem rejtem 
véka alá Istentől nyert képességeimet, 
hanem mint fáklyát — bár önmagát 
emészti föl — fönnen hordozom, hogy 
űzze el a sötétséget és vezesse az 
emberiséget a boldogság igéretföldje 
felél

És ha így — buzgó szolgálat köz
ben eltelnek éveink, nyugodtan hall
juk majd a halál angyal szózatát, 
mely bennünket e véges földi létből 
örökÖ3 hazánkba hív, mert méltán 
töltöttük be hivatásunkat, s jutalmat 
nem várva, elnyerjük azt.

flARANÖSISÖ,___

A tavasz hírnöke?
,)Kire vártok ?
Mire vágytok 
Gyenge, zipser leányok ?
Itt a tavasz, kék az ég,
Madárdallal zeng a lég!
Mitől fehér az orcátok,

Csakhogy ott volt Keilió és Bene!
Irigyelték a foglyoktól, kivált a lelké

szektől a napfényt, s törték a fejüket, mi
ként tetézhetnék a fájdalmaikat?

Sok töprengés után készen voltak az 
újabb tervekkel s a kivitelhez láttak.

Az öt lelkészt benntartották a várban 
s földalatti zárkák ásására fogták. Ott gör
nyedtek naphosszat a sötét, nyirkos pincék
ben s amint eggyel elkészültek, aznap éj
jelre őket csukták be először a maguk által 
ásott vermekbe. Állandóan két őr ügyelt 
rájuk. De napjában tízszer is megjelent 
köztük Keilió s alig hogy az távozott, Bene. 
S ilyenkor aztán bőven kijutott nekik az 
ütlegelésekből s a csúnya szitkok özönéből.

De azok panasz nélkül robotoltak. A 
fiatalabbak kétszeres megfeszítéssel dol
goztak, csakhogy az öreg Horváthot meg 
egy másik öregebb társukat megkíméljék. 
S" a két őr is mintha megszánta volna őket, 
nem igen vették észre, ha a két öreg meg
pihent.

De hátra volt még az igazi kínzás, a 
lélek kínzása. Ördögadta gondolat fogam- 
zoít meg Keilió agyában, amikor erre gon- 
doli 1 Csak jezsuita agy gondolhatott ki 
ilyent. . .

(Folytatjuk.)

Mint a szűzi leányálmok 
Hófehérre meszelt falu otthona ?“
— Szólt a hírnök, —
És legott
Átszelte az ablakot,
Épen ott,
Hol egy édes zipser kislány 
Könnye hullván,
Keservesen zokogott.
Megrettent a kis fejecske,
Könnyes volt még a szemecske;
De aztán felkacagott,
S  rab megfogta a rabot!
„Mesélj gyorsan, merre szántál,
Mi újság ott, ahol jártál!?"
S  a kis hírnök imigy szólott;
Köszönöm, hogy így fogadtál,
De csukd be az ablakodat!
Mert itt sok a gonosz madár,
Beröpülhet, s kész egy halál!
Szálltam tenger, folyók felett,
Láttam sok mezöt és hegyet,
Egyszer aztán késő este 
Leszálltunk egy házereszre.
Benn a házban lámpa égett,
Asztal körül a szobában 
Barna arcú ifjak, vének 
Üldögéltek jó néhányon.
Az arcukon bánat könnye ázott, 
Homlokukon kemény ránc tanyázott.
De szemükben vad elszántság égé —
— Lobogó tűz
Hit, reménység, bosszuállás vésze.
„Mi gondöt űz“
Dalolj vitéz! Szólt az egyik végre,
S  im egyszerre halkan, csendben,
Majd mind szebben, tüzesebben 
Érces hangú deli ifjú dalra lobban.
Mit Teneked zipser lányka el is hoztam. 
„ — Könnyű szárnyon 
Szállók Édes Tehozzád,
H ej! Piros tessz 
Mint a rózsa az arcád.
Könnyeidet
Lecsókolom én mondom,
Kacagsz is majd 
Ha a csárdást táncolom.
Mennyország tessz 
Az otthonunk, meglátod!
Csak türelem!
Mert különben megbánod.“— “
Itt elhallgatott a kis madárka,
Ám talpraszökkent a zipser lányka 
„Mondd, ki vagy? Mi a neved?“ 
Reménysugárka . .  . szólt a kérdezett. “ 
„Titkon —- lopva járok köztetek, 
Felszántom a fájó könnyetek’
Hitet palántáivá surranok tova,
S  el nem hagylak, sorsom bármily mostoha.

Irányi Géza.
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A Harangszó első számú 

páiyázata.
A »Harangszó« f. évi áprilh hó

6-diki szamában pályázatot hirdettünk 
egyháztársfidalmi kérdésekre. A pá
lyázatok eredményét lapunk f. évi 
május 11 diki számában közöltük. A 
pályadíjakat a nyerteseknek egy-egy 
darab szentgotthárdi első magyar 
kaszagydrbaa készült kaszát elktíldöt- 
tük. Azt hisszük, hogy szolgálatot 
teszünk, mikor a pályanyertes váía-



siók körül néhányat a Harangsió
hasábjain leközölünk.

Mai számunkban Bodoi fáról Egyed 
Jenő válaszát adjuk közre, aki a fel
vetett 6 kérdésre a következőkben 
felel:

1. Az evangélikus kér. anyaszent- 
egyház jelenleg, mostoha viszonyok 
közé jutott, ügy anyagi, mint vallás- 
erkölcsi téren. A szegénység egyhá
zunk legjellegzetesebb vonása lett. 
Tehetetlenek vagyunk a sok nyomor
ral szemben, mert hiányzik belőlünk 
az erős hit és a sjilará erköici. Ami 
pedig a jövet illeti, azt mondhatjuk, 
hogy ma annyi reménységünk lehet 
a jövőre nézve, amennyi tiszta er
kölcsi értéket egyházunk tagjai képe
sek önmagukban felébreszteni és ki
termelni.

2 . Anyaszentegyházunkhcz ragasz
kodni vallási kötelesség, azonban 
ezen ragaszkodás több oknál fogva 
történik. Hitünk tanítását a legtisz
tábbnak és legigazabbnak ismerjük, 
mert ez a szentírás alapján áll. Sok
szor a szülőktől már elhagyatva, a 
testvérektől és jó barátoktól távol, 
bajainkban, szomorúságunkban, a hit
ben lelhetünk vigasztalást. Ma egye
dül a bit üt a mentőcsónak, mely 
korunkat a reménység partjaira at 
mentheti.

3. a) Lelkészeink szaporítása lega
lább annyira, hogy a híveinkhez vi
szonyítva meg legyen az aráay a 
kath. papokkal szemben, b) Minél 
több egyházi egyesület alapítása, c) 
Az egyházi sajtó fokozottabb mérték
ben való támogatása d) Követnünk 
kell a kath. egyház törekvéseit az 
újjáépítés terén, vagyis azt a funda
mentumon az egyes egyház tagokon, 
a családon kell kezdeni, e) A bél
és külmisszió szíwel-lélckkel való 
támogatása.

A Luther Szövetség mint egységes 
egyházi szervezet, azt tehetné meg 
különösen, hogy az ev. társadalmat 
védi és képviseli a kormányban, kül
földön pedig védi a katholicizmus 
támadásaival szemben.

5. Erre a kérdésre több feleletet 
is lehetne adni, azonban ennek leg
főbb oka mégis, a vallás erkölcsi ér
zés elgyengülésében keresendő.

6 . Annyit egyházunk megkívánhat 
minden egyes tágjától, hogy tehetségé
hez képest támogassa. A legelemibb 
áldozat, és mégi3 sokat jelentő, erre 
nézve az, hogy a »Harangszót« já
ratom és szorgalmasan olvasom, mert 
belőle megtanulhatok hazámnak és 
egyházamnak önzetlen, szerető és 
munkás polgára lenni. Általában ta-
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Ián azt is mondhatjuk, hogy minket 
evangélikusokat e kedves kis lap tart 
szorosan össze. Ezért minden igaz 
evangélikusnak kötelessége, hogy ol
vassa és terjessze a »Harangszót«.

A kőszegi ev. leánynevelő intézet 
nyári nyelvtanfolyamai. A kőszegi ev. 
leúnynevelő intézet ez év július havában 
négyhetes német, francia és angol nyelv
tanfolyamot rendez rendszeres sportolással, 
kirándulásokkal és nyári üdüléssel egybe
kötve. A tanfolyam főcélja az, hogy lehe
tővé tegye növendékei számára a modern 
nyelvekben való tová6bképzcst, azonban nem 
merev iskolai rendszer ás keretek között, 
hanem összekapcsolva a testedzéssel, üdü
léssel és a közkedvelt kirándulásokkal. Ami 
a nyelvtanítást illeti, kiváló tanárok neve 
lesz a biztosíték a sikerről, természetesen a 
tanítás legmodernebb módszerei mellett. 
Napközben például csakis a tanult nyelven 
szabad majd társalogni. Naponkint svéd és 
rithmikus torna, úszás, tennis, kirándulások 
a hegyekbe. Ez is a napi programhoz tar
tozik, amit kiegészít majd a bőséges és vál
tozatos élelmezés, ötször naponta. A rész
vétel összes költsége három millió korona, 
amely összegben a mosás kivételével min
den benne van. A nyaralásra 10—18 éves 
egészséges, középiskolai leánytanulókat vesz
nek fel. A folyamodásokat a kőszegi ev. 
leány nevelő intézet igazgatóságához kell 
intézni orvosi és a legutolsó iskolai bizo
nyítvánnyal. Bővebb felvilágosítást az inté
zet igazgatósága nyújt. A külföldön már 
régóta közkedvelt és testedzéssel összekötött 
nyári nyelvtanfolyamot akarja most a kő
szegi leánynevelő intézet meghonosítani. 
Kell tehát, hogy a szülök megértéssel fo 
gadják ezt az újítást, amely leánygyerme
keik ideális és jól kihasznált nyaralási le
hetőségeit akarja biztosítani, összekötve a 
hasznosat a kellemessel.

Brocskó Lajos ünneplése.
A magyar protestáns társadalom egyik 

legjelesebb alakját, Brocskó Lajos kir. ta
nácsost, a Protestáns Országos Árvaház 
igazgatóját, nevelői és igazgatói munkál
kodása ötvenedik évfordulója alkalmával, 
őszinte, szívből jövő ünnepeltetésben ré
szesítették az árvaház volt növendékei — 
mint azt lapunk legutóbbi számában már 
röviden jeleztük.

Az ünnepeltetés, a kitüntetés, mindig az 
érdemteljes munka jutalma szokott lenni. 
Ez alkalommal egy emberéleten át tartó 
fáradhatatlan munkásságot újból ahhoz 
méltó jutalom követte.

Brocskó Lajos a protestáns egyházi élet 
több nagy eszméjének volt úttörője, harcosa 
és megteremtője. Szorgalmassagat, vallá
sosságát, tehetségét, de különösen nemes 
szivét korán ifjú korában felismerték. Így 
történhetett tehat csak, hogy 22 éves korá
ban, 1874-ben az Arvaegyiet őt az árvaház 
igazgatásival bízta meg s egyben reá ru
házta mindazon nehéz anyagi és erkölcsi 
gondokat, melyek az intézet fenntanhatása 
céljából szükségesei: voltak. Súlyos felada
tok voltak ezek, de amint látjuk ö teljesí
tette dicsőséggel. Külföldi utjain szerzett 
tanulmányai segítségével uj intézeti és is
kolai nevelési rendszert honosított meg. A
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család és iskola viszonyát kifejlesztve, árva
házában jól felszerelt elemi iskolát létesí
tett, melynek tanítói munkáját hosszú időn 
át egyedül vezette. Elemi iskolája jelenleg 
is a székesfőváros első iskolái közé tartozik.

Az árvanevelés terén, hogy milyen egyé
niséget tisztehetünk Brocskó Lajosban, 
annak elbírálását bátran bizhatjuk akár
melyik apára vagy anyára. 50 év óla állan
dóan az ő szeretett árvái között él, tanit, 
nevel, anyagi és lelki szükségletekről gon
doskodik. Kitűnő nevelői módszerének ha
tását bámulattal tapasztalhatjuk gyermekei 
lelki és szellemi világának fejlődésében. 
Brocskó L3jos nevelő elveinek alapja a 
szeretet. Szerette árváit és árvái is az édes
atyát tisztelik benne.

De nem szabad megfeledkeznünk min
denekelőtt arról a megbecsülhetetlen mun
káról, melyért mi evangélikusok méltán ün
nepelhetjük őt. Ö volt az, aki ötven éven 
át a gyermeki lelkekbe elültette az evang. 
és ref. egyház közötti rokoni szeretet ér
zetet. A két egyház neve nemcsak mint 
fogalom nőtt össze, hanem igaz hitben 
gyökerező valósággá is vált. Igaz, hogy 
ezen nemes célt mindkét egyház szeretettel 
ápolja, de amig az gyakori esetben csak 
szóvirág, addig Brocskó Lajosnál határo
zottan a cselekedetben nyilvánul. Az Ün
nepeltetés alkalmával szeretettel vették kő
iül mindkét egyház előkelőségei és szép 
szavakban jutatták kifejezésre a két testvér 
egyház közötti élő kapocs megteremtéséért.

Az ünnepség folyo évi május hó 24-én 
lett megtartva. Délután két órakor volt az 
50 év árváinak ismerkedése, majd ezt kö
vette a díszközgyűlés. Az ünnepség meg
kezdése előtt a növendékek lefotografál- 
tatták magukat a voit igazgatójukkal. Az 
ünnepség fél ötkor kezdődött dr. Ravasz 
László ref. püspök imájával. Majd Nádosy 
Imre országos főkapitány meieg szavakkal 
üdvözölte a jubiláltál. Üdvözölte őt mint az 
árvaház elnöke, a kormány és maga nevé
ben. Végül tolmácsolta a kormányzó elis
merését és átadta a kormány által küldött 
magyar érdemkeresztet. Az utóbbi kitün
tetést már 1899-ben megelőzte a koronás 
arany érdemkereszt, majd 1914-ben a ki
rályi tanácsossá való kinevezés. Az üdvöz
lök sorában találjuk: Radvánszky Albert 
bárót, az evang egyház egyetemes felügye
lőjét, dr. Rasó Lajost., a Luther Szövetség 
elnökét, Simon Lajost, Feiiics bárót, dr. 
Ravasz Árpád igazgatót, dr. Hiitrich Ödön 
főigazgatót, a fasori főgimnázium igazgató
ját, Gallért Jenő ny. főigazgatót, Főző Sán
dor miniszteri tanácsost, Györy Lóránt ny. 
minisztert, Lingel Karoly korm. főtanácsost, 
Mikuiek Istvánt és Alapy István igazgatót. 
Brocskó Lajos meghatottan bár, de szép 
szavakban mondott köszönetét az ünne- 
pelíetésért.

Végül dr. Raffay Sándor ev. püspök 
képviseletében dr. Csengődy Lajos lekész 
mondott magasszárnyalasu befejező imát. 
Az ünnepség kiemelkedő része volt a je
lenlegi árvák által előadott „Ötven év“ cimü 
ünnepi színjáték, melynek találó szép szö
vegét Györy Loránd nyug. miniszter irta.

A voit növendékek áldozatkészségének 
köszönhető, hogy a már meglévő Brocskó 
Lajos-alap közel tizenhat millióval növe
kedett.

Az ünnepséget társasvacsora követte, 
ahol a volt növendékek a leendő hatvan
éves jubileumra előre is őszinte örömmel 
gondoltak, kerve a jó Istent, hogy tartsa 
meg őt még hosszú ideig körükben.
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KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Május 25-én leplezték le Buda

pesten a harcmezőkön elesett névtelen 
magyar katonák ezreinek emlékét. 
Lélekben ott volt ezen az ünnepségen 
az egész magyarság és mélységes 
gyásszal siratta a sok-sok hiába ki
ontott magyar vért. A valóságban 
azonban kevesen lehettek ott. Nem 
voltak ott mindenekelőtt, akiknek 
e lső so rb a n  o tt i lle t t  v o ln a  le n 
n iü k  : az egyházak képviselői. Nem 
tudni kinek a hibájából.

*

A csaknem három hétig tartó rá
kosszent mihályi biinpör befejezésekor 
az utolsó szó jogán Molnár-Tóth 
József né halk szavakkal a következő
ket mondotta: Soha semmiféle bűn
cselekményben részt nem vettem. 
Szemrehányást is csak legfeljebb azért 
teszek magamnak, hogy n e m  é r 
d e k lő d te m  jo b b a n  a férjem dolgai 
iránt, mert ha érdeklődtem volna, 
ezek a borzalmas dolgok nem történ
tek volna meg.

*

A gonoszkodó pletyka és az em
beri gyűlölködés, borzalmas dráma 
okozója lett Budapesten és a halálba 
kergetett egy anyát felnőtt leányával 
együtt. A pletykától üldözött Szemere 
Leoné és Henriette leánya végső el
keseredésükben éjnek idején a Váci- 
ucca 79. számú háznak harmadik 
emeletéről leugrottak az uccára. Mire 
a mentők megérkeztek, az anya már 
halott volt, a leány pedig a kórházba 
szállítása után egy félórával meghalt.

A házban lakók tanúsága szerint 
Szemerené és leánya a legpéldásab- 
ban éltek és ellenségeik üldözték csak 
pletykáikkal a két védtelen nőt a 
h a lá lba .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Mit tesz m a?

Jun. 9. Róni. 8 . 19—26. Van a szentié
leknek egy állandó, tőlünk független tevé
kenysége : a vágyódás. Mióta űzi ezt, — 
nincs megírva pontosan a bibliában, de 
hogy régesrég elkezdte s már a teremtés 
előtt az Atyát a teremtés művére is ezzel 
késztette, — ki merné tagadni ? Hogy sze
repelhetett ez a vágyódása a bűneset után, 
hogy mozgásba jöhetett a Fiú által válla
landó megváltás érdekében, hogy áradt ki 
aztán a Jézus nyomán emberekre, csak 
hogy legyen a megváltásnak minél több 
sikere s a mennyei Atyának sok nagy di- 
csősségére 1 Ebben az egy tevékenységben 
ma sem lehet megkötni a kezét: tudtunk s 
akaratunk ellenére vágyódik értünk, helyet
tünk, velünk.

Jun. 10. II. Péter 1. is—21. Személyválo
gatás nélkül, a szélrózsa minden irányában 
hat a Szentlélek tevékenysége, de lehetet
len szemet hunyni azon tény előtt, hogy a 
Szentlélek bizonyos emberekre különösen 
oda összpontosítja tevékenységeit. Mások 
számára tán észrevehetetlenül, sőt sokszor 
az illetőknek is világos tudomása nélkül, 
azon dolgozik, hogy egyeseket különöskép 
megtisztított s megszentelt edényévé készít
hessen el, másokra is szóló s messze menő 
tervei számára.

Jun. 11. Cselek. 4 . 8—21. A Szentsek
nek mindenkire szóló legelemibb tevékeny
sége : a lelkiismeret ébresztése Ritkán han
goztatják ezt; kevesen érzik szükségét, hogy 
lelkiismeretüket a Szentlélek ébressze, fino
mítsa, művelje. Rengeteg itt a tennivalója, 
mert nem mindegy hogy a töméntelen sok 
alvó lelkiismeret ébresztését emberek, pár
tok, érdekek, vagy Isten Lelke végzi. Ám 
jelek ezrei mutatják, hogy a Szentlélek ezt 
a drága munkáját mind több helyen teszi 
s éppen Jézussal szemben való magatar
tásunk területén lelkiismeretünket kérlelhe
tetlen ébreszti.

Jun. 12. Róma 5 . 1—s. Van, akinél a 
lelkiismeret ébresztésénél kezdi meg a 
Szentlélek Jézushoz vivő munkáját, ám van 
akinél az által, hogy vágyakat fakaszt a 
szivében. Először talán csak egy magasabb- 
rendü, békés, boldog élet után, mely mind
jobban mélyül, mind tovább hatol a meg
váltott és Isten szerelmétől telitett életig. 
Mily csodálatos is az, mikor egy hivő s z ív  
azon kapja magát, hogy Isten szerelme, az 
Ur Jézus váltsága s a benne való élet hő 
vágya úgy kielégíti s teljesen betölti őt. A 
Szentlélek teszi ma is ezt a csodát.

Jun. 13.1 Korinth. 2 . 10—16. Ne gondol
juk, hogy a Szentlélek csak kezdő, a ke- 
resztyénség ábécéjét tanuló növendékekkel 
van elfoglalva. Sokan ugyan az Óvodásokra 
is úgy néznek, mintha az egyetemre jár
nának, de bizony él velünk a földön a lel- 
keknek egész serege, kiket a Szentlélek 
már mélyebbre vezethet. Nemcsak a Jézus 
keresztje egy megértéséig, hanem a benne 
és érte való életnek uj meg uj kijelentései 
s mind tovább vivő titkaiig.

Jun. 14. I. Korinth. 3 . 13—17. Nemcsak 
egyeseken, nemcsak alkalmilag összejövő 
emberseregen, hanem intézményeken és 
egyesületeken, különöskép pedig egyháza
kon és gyülekezeteken is tevékenykedik a 
Szentlélek. Akinek volt alkalma látni, hogy 
mit tett Isten Leike az utolsó tiz esztendő 
alatt a magyar keresztyénségben, annak 
sejtelme lehet arról a láthatatlan, de nagy 
munkáról, melyet könyveken s vasárnapi 
lapokon, embereken és imádságokon, bib
liákon és biblia órákon keresztül a Szent
lélek ma tesz.

Jun. 15. Jelenések 2 . 1—7. Nemcsak 
egyes embereket, de egyes gyülekezeteket 
is különösebben munkájába fog a Szent
lélek. Nem épen a kicsiny, nem épen a 
nagy, nem épen a hires, nem épen a leg
rosszabb gyülekezet lesz az, hanem amely
ről bár el lehet mondani sok jót s dicsé
reteset, de nem esik bele az önelégültség 
halálos karjai közé s engedi, hogy a Léiek 
mindtovább építse, intse, szorítsa, vigye a 
teljességre. Oh, ahol hallják, hogy mit mond 
a Lélek, nagyot tehet meg ma a Szentlélek.

Eladó egy alig használt I pár vonós 
által könnyen húzható marokrakó 
aratógép jutányos árban. — Cím 
megtudható a kiadóhivatalban. 1—5

EGYRÖL-MÄSRÖL.

A m in den n ap i életből.
A Nemzeti Bank megalakulása. 

Ami annyi esztendőkön át a magyar
ság leghőbb kívánságai közé tarto
zott, az önálló magyar nemzeti jegy
bank, végre május 24 én megalakult. 
— Szörnyű eseményeknek kellett be
következni a világháborúnak, Magyar- 
ország feldarabolásának, egy szinte 
elviselhetetlen gazdasági krízisnek, 
hogy ez az intézmény végre létrejöj
jön a körülmények kényszerítő ereje 
folytán. Május 24-ike minden való- 
szinBség szerint örökké emlékezetes 
marad a magyar történelemben, mert 
a mai viszonyok között, mikor a 
gazdasági élet adja meg tulajdonké
pen a kor szinét, ennek a banknak 
a megalapítása van olyan fontos, 
mint a régebbi időkben egy nyert 
csata.

Emelt a vasút és a posta. Jdn. 
elsejétől kezdve úgy a vasút, mint a 
posta megdrágult. A vasúton a sze
mély-díjszabás az eddiginek 50°/o- 
ával, a teherdíjszabás általánosság
ban 30%-kal emelkedett. A postán 
az uj főbb díjtételek a következők: 
levél 2 0  gr.-ig helyben 1 0 0 0 , vidékre 
1800 K-na, Ausztriába, Cseh-, Len
gyel-, Német-, Olasz és Oláhországba 
4000 K, egyéb külföldre 5000 K- 
Levelező-lap helyben 600, vidékre 
1000 K, szomszédos országokba 2400, 
egyéb külföldre 3000 K- Ajánlási-díj 
helyben 1500, vidékre 2 2 0 0 , külföldre 
50ü0 K- Postautalvány 300 ezer K-ig 
3 ezer, 500 ezer K-ig 5 ezer, 1 mil
lió K- ig 3 ezer, aztán minden 1 mil
lió további 4 ezer K Távirat szavan
ként belföldre 1 ezer K* Távbeszélő 
15 km.-ig 10 ezer, 25 km.-ig 18 ezer, 
1 0 0  km.-ig 2 0  ezer K> ezen felül 22  
ezer K* A csomagdíjszabás átlag 
30% kai lett nagyobb.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés még mindig a vám
tarifát tárgyalja. Sok szóbeszéd tárgyát 
képezi mostanság a büntető novella tör
vénytervezete keretében a sajtót érdeklő 
rész. — Szenzációs polikai tervről beszél
nek erdélyi és bukaresti körökben: holmi 
magyar-román közeledésről. Nemkülönben 
sokat hallhatni mostanság magyar-cseh 
együttműködésről. — A fővárosban a po
litikusok újból „az egységes keresztyén 
frontot“ hangoztatják a miniszterelnöknek 
„egységes polgári frontjával“ szemben.

Hock János p’ébános, kit a törvényszék 
a magyar állam és magyar nemzet meg
becsülése ellen elkövetett vétségben bűnös
nek mondott ki, az Ítélő tábla a törvény
szék ítéletét megsemmisítette s elrendelte
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a valódiság bizonyítását — Magyarország 
akar jönni, hogy élőszóval védekezhessen 
az ellene emelt vádak ellen.

A Kossuth-párt budapesti nagygyűlését 
a rendőrség feloszlatta, mert „a Habsbur
gok ellen izgatni nem szabad.*

A katholikus népszövetség jászberényi 
kongresszusán Apponyi gróf nagyobb be
szédet mondott a katholicizmus abszolút 
igazságai mellett, majd rámutatott arra, 
hogy a kath. egyház helyzete mindenkor 
nálunk volt a legkedvezőbb.

Románia állítólag kilép a kisántántból. 
— Erdélyben az antiszemiták folyton meg
ismétlődő zsidóellenes zavargásokat ren
deznek.

A kisántánt értekezletét július 10-én 
tartják Prágában.

A belgrádi szkupstinát botrányos je
lenetek közt elnapolták.

Ausztria kancellárja, Seipel, ellen Bécs- 
ben, a Déli vasút pályaudvarán merényle- 
tat követtek el. Egy Javorek nevű pamut
fonómunkás súlyos sebet ejtett a kancellár 
tüdején. Lapunk zártakor a kancellár álla
pota ámbár súlyos, de közvetlen veszede
lem nincs. Ausztria újraéledésében, újjá
születésében Seipelnek igen nagy érdemei 
vannak,

A német birodalmi gyűlés megnyitása 
nagy bolránnyal vette kezdetét, melyet a 
kommunisták rendeztek.

A francia kamara megnyitásán Miile- 
rand ellen foglaltak állást a francia radi
kálisok és szocialisták. Az elnök az erő
szakos jóvátétel ellen beszélt. Poincaré és 
kormánya lemondott.

S zo m o r ú  v é g ren d e le t. New- 
yorkban egy részeges, öngyilkos lett. 
Zsebében a következő levelet találták: 
— A társadalomnak adományozom 
rossz híremet és emlékezetemet, me
lyet csakhamar feledés fog borítani; 
szüleimnek annyi bánatot, amennyit 
elviselni, testvéreimnek pedig annyi 
gyalázatot, amennyit elbírni képesek; 
feleségemnek tört szivet és szégyen- 
teljes életet; gyermekeimnek szegény
séget, műveletlenséget, betegséget és 
azt a tudatot, hogy apjuk egy kor
hely sirt tölt be. — Ugyan hány 
korhely apa Írhatna ilyen végrende
letet ? . . .

HARANGSZÓ.

Pünkösd vasárnapján.
Ep. Ap. csel. 2 . 1—13.

Rendkívül áldásos volna, ha a pünkösd 
ünnepeiben ki-ki magába szállva, párhuza
mot vonna az apostolok pünkösdje és a mi 
pünkösdünk között. És mikor a pünkösd 
napja eljött, mindnyájan egy akarattal 
együtt valának. Mikor lesz már nekünk egy 
ilyen pünkösdünk ? I

A budai evangélikus társadalom rózsa
ünnepélyt rendez a Margitszigeten. A leg
főbb védnökséget Horthy Miklós kormányzó 
őfőméltósága és József királyi herceg fo
gadták el.

A Protestáns Irodalmi Társaság 
Kant emlékünnepe. A Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság áldozócsütörtökön Kant 
Imánuel születésének kétszázados évfordu
lója emlékezetére fényesen sikerült emlék- 
ünnepélyt rendezett Dr. Ravasz László 
püspök elnöki megnyitójában párhuzamot 
vont Aquinói Tamás és Kant között, s teo
lógiai felfogásukat ismertette. A főpásztor 
megnyitó szavai után dr. Zsinka Ferenc a 
személyes megjelenésben akadályozott dr. 
Bartók György szegedi egyetemi tanár Kant 
és a protestantizmus cimü értekezését ol
vasta f j .

Kiküldetés. A soproni evang. tanító
képző intézethez az ezidei tanítóképnsítő 
vizsgálatra kormánybiztosul kiküldetett dr. 
Szlávik Mátyás nyug. theol. akad. igazgató, 
a Harangszó jeles tollú munkatársa.

A Protestáns Szemle áprilisi száma 
rendkívül gazdag tartalommal jelent meg. 
Révész I., id. Imre József, Karácsony S. 
értekezései, Moravcsik E. né elbeszélése, 
Baja M., Muraközy Gy. versei, külfö di és 
politikai szemlék teszik érdekessé ezt a 
számot is, amely már Zsinka Ferenc szer
kesztésében jelent meg és 10 000 korona 
az ára.

Előléptetések. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Hollós János soproni lí
ceumi igazgatót az V-ik, Králik Gusztáv 
soproni, Gasztonyi Margit, Bakos Julia kő
szegi tanárokat a VI-ik, Posewitz Vilmos, 
Zvarinyi János bonyhádi, Spaner Géza 
soproni tanárokat a Vll-ik és Molnár La
jos bonyhádi, Teby Mihály soproni ev. 
tanárokat a IX. fizetési osztályba léptette 
elő.

A szarvasi ev. tanítóképzőben kezdetét 
vette a növendékek jelentkezése az 1924— 
25 ik tanévre. A fölvételi kérvényt Mélt. 
dr. Raffay Sándor püspök úrhoz kell intézni 
és a tanítóképző igazgatóságának megkül
deni. A köztartási és egyéb díjak igen mér
sékelten vannak megállapítva, mert az in- 
ternátus fönntartását nagyrészt az e célra 
szolgáló alapítványi ingatlan jövedelme fe
dezi. Beiratási díj és tandíj összesen 60 
kg búza, bútor- és zongorahasználat 10 
kg. búza, fűtési díj 120 kg. búza, gyógy
kezelési díj 20 kg. búza 1 évre. Köztartási 
díj havonkint 90 kg. búza és 1 évre 100 
tojás s 3 kg szappan. Szegénysorsu, ki
váló növendékek kedvezményben része
sülnek.

A rábaszenttam ási ev. ifj. egyesület 
március 16-án ünnepelte a szabadság em
léknapját a következő műsor mellett: 1. 
Közének. 2. Elmélkedés. Tartotta a tanító.
3. Ünnepied újra . . .  Szavalta Jobbágyi K.
4. Krasznahorka . .  . Énekelte az ifjúsági 
énekkar. 5. Hajdan és m ost. . .  Szavalta 
Jobbágyi János. 6. Felolvasás 1848 márc. 
15-ről. Tartotta Bauer Gyula ifj. elnök. 7. 
A hazaszeretetről. Szavalta Szabó Vilma. 
8. Himnusz. (Énekkar.) 9. A táltos álma 
Szavalta Tóth Mihály. 10. Talpra magyar. 
(Ének) 13. Ima. 14. Közének. — Husvét 
hétfőn pedig „Kósza Jutka“ című népszín
művet adták elő szép sikerrel. Szerepeltek: 
Sifter Erzsi, Vargyu Lina, Szabó Gizella, 
Szabó Juliska, Jobbágyi Lina, Tóth Sándor, 
Rodler Lajos, Csirkovics Sándor, Jobbágyi 
Károly, Tóth Gábor, Sifter István, Kenesei 
Kálmán, Bódis György, Szabó Lajos, Hor
váth Ferenc, Vargyu Gyula. A fentmaradt 
tiszta jövedelem könyvtáralapul szolgál.

Az első evangélikus énekeskönyv 
400 éves jubileuma alkalmából szép 
templomi ünnepet rendezett a kaposvári 
gyülekezet máj. hó 18 án d. u. 5 órakor a

református templomban. Ezt megelőzőleg 
a délelőtti istenitiszteleten Takáts Béla lel
kész a 89. zsoltár 2. verse alapján beszélt. 
Az ünnepi szónok dr. Scholtz Oszkár ny. 
közalapítványi főtanácsos volt, aki világos 
és igazi lutheri szellemtől áthatott előadá
sában ecsetelte azokat az érzelmeket, me
lyek Luthert inspirálták, sorra vette a nagy 
reformátor legjelesebb és legismertebb 
énekeit, melyeket a gyülekezeti vegyeskar, 
férfikar, az iskolás gyermekek kara és a 
diákszövetség néhány jó zenésze mutatott 
be részint orgonakisérettel, részint anélkül. 
Igen jó hatást tett és nem mindennapi volt, 
hogy az egyes énekszámokat az előadás 
keretében mutatták be. Sorra kerültek: 
Miatyánk . . . ,  Óh siralom . . . ,  Szerelmes 
Jézus . . . ,  Erős várunk . .  , Ha majdan üt 
az óra. . .  (Részlet Bach J. S. Máté-pas
siójából „Szívem szerint kívánom“ dalla
mára) stb. Volt egy-két férfi soló is, majd 
igazán kedves és könnyekre fakasztó volt 
a gyermekkar, mely a szép ref. templom 
egy másik kórusán elhelyezve egyszer csak 
rákezdett a „Mennyből jövök most hozzá
tok“ kezdetű karácsonyi énekre. Az orgo
nán Lahmann György, a budapesti Deák
téri iskola kiváló tanítója, a jeles egyházi 
zenészünk játszott egy gyönyöiű pracludiu- 
mot, ő mutatta be az egyes énekeket is 
igazán nagy hozzáértéssel, az egyes karokat 
pedig Kring Gyula áll. tanító, a gyülekezet 
fáradhatatlan buzgó kántora tanította be 
és vezette. Megemlítésre méltó, hogy Ka
posvárott, ebben az elég nagy és intelligens 
városban az evangélikusok énekkara még 
eddig minden szereplésével nagy sikert 
aratott, amit a vezető hozzáértésének, a 
tagok zenei tudásának és szorgalmának 
lehet köszönni. Az egyház megbecsülését 
mutatja az, hogy az énekkarban mindig 
van egy pár róm. katholikus vallásu férfi- 
és nő, s hogy e féle ünnepein mindig meg
jelennek a református testvérek, sőt szép 
számmal katholikusok is.

Szentgotthárd. Az elmi iskolások „Vi
rágos kiskertje“ vasárnapról-vasárnapra a 
délutáni istentisztelet keretében műsoros 
összejövetelt rendez, mely közénekkel és 
imával kezdődik és végződik A lelkész a 
legutóbbi két alkalommal a IV-ik paran
csolatról, majd a testvéri szeretetről olva
sott fel. Szavaltak: Bánfi Géza, Papp Jó
zsef, Kogelmann Rozi, Lang Ilona, Czipott 
Gertrud, Blazsevácz Valéria, Ferner Gizi, 
Löffler Vilmos, Magyari Ferenc.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A német evangélikusok alkotmányozó 

parlamentje június 14-én ül össze Bethel- 
Bielefeldben és 210 képviselőből fog állani 
krbl. 40 millió evangélikus képviseletében. 
Az ünnepélyes megnyitót dr. Moeller—Ber
lin és dr. Klingemann tartja.

Újból a mienk lesz. Május első va
sárnapján szentelte fel Rigában az érsek 
az evangélikusoktól elrabolt u. n. Jakab 
templomot' Ugyanazon idő alatt az evan
gélikusok ezrei tiltakozó népgyűlést tartot
tak, amelyben a szónokok ama meggyőző
désüknek adtak kifejezést: „Nem egyszer 
vették el, rabolták el tőlünk már, de min
dig újból a mienk lett s újból a mienk 
lesz “

Angol és amerikai egyházi férfiak 
Berlinben. Dr. Atkinson Amerikából, lord 
Dickinson és dr. Ramsay Londonból láto
gatásokat tettek Berlinben.

Lelkészből — miniszter. Dr. Stammer
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rostocki lelkész és író Mecklenburg vallás- 
és igazságügyi miniszterévé lett.

Bécs. Az evangélikus teológiai fakultás 
az egyetem épületében nyert elhelyezést.

Gráz. Az újonnan alakult második lel- 
kés?i állásra Schacht Gyula nyert meghí
vást Berlinből.

Karinthia. Május 4-én Waiernban két 
uj harangot avattak.

Csehszlovákia. Az ev. német egyházba 
1414-e i tértek át.

Lengyelország. Bursche generalsupe- 
rintendens újabban két uj pásztorlevelet 
bocsátott közzé.

Olaszország. Haffner presbiter szer
kesztésében és kiadásában egy német nyel
vű evang. havi folyóirat indult meg.

Meránban az ev. gyülekezet iskoláját 
újból visszakapta.

Oroszország. A kormány nagyobb 
mennyiségű bib.iának bevitelét engedélyezte, 
természetesen nagy luxusadóval megterhel
tem 7257 teljes és 4613 uj testamentum 
érkezett meg.

Finnország. Reítig konzul özvegye 5 
millió finn markát adományozott Aboban 
egy ev. fakultás felszerelésére.

Kínában meggyilkoltak két hittérítőt. 
A Timesnek taviratozzák Hongkongból, 
hogy Utseuban (Kuansi tartomány) két an
gol missziónáriust meggyilkoltak.

CSALÁDI  É RT E S Í TŐ .
Halálozás. Lazányi Sámuel május hó 

27-én életének 89 ik évében Csepelen el
hunyt. A megboldogult hült tetemeit május 
hó 29-én kísérték , ki a csepeli temetőbe 
örök nyugalomra. A dás és béke hamvaira !

Ú J D O N S Á G O K .

A Magyar Dalszövetség szerenádja 
a Kormányzónak. A Magyar Dalosszpvet- 
ségbe tömörült dalkörök hódolatak jeléül 
szerenádot adtak a Kormányzónak. A da
lárdák mintegy ötszáz főből állottak.

A Bácskában 1876 óta nem pusztított 
olyan rettenetes árviz, mint az idei, sőt a 
mostani árvizveszedelem méretei még az 
akkorit is felülmúlják. 134 ezer 400 hektár 
termőföld és 41 község viz alatt van, az 
árviz 1203 lakóházat ledöntött s eddig 334 
millió dinár kárt okozott.

Megszökött a litván pénzügyminisz
ter. Peírullisz litván pénzügyminiszter más- 
félmillió dollár és kétszázezer aranymár
kával megszökött. Az országban hihetetlen 
az izgalom. Utóvégre nem sok példa van 
az újabb kor történelmében arra, hogy a 
pénzügyminiszter az egész állampénztárral 
együtt kereket oldjon.

Halálos harangszentelés Lajosmizsén. 
A lajosmizsei róm. kath templom harang
ját áldozócsütörtökön szentelték fel és a 
kegyelefes ünnep, még nem tudni mi okból, 
kinek a hibájából, súlyos szerencsétlenség
gel végződött. A harangvontató kötél lezu
hant, elszakította a villanydrótokat és olyan 
zajt csinált, hogy a templomban lévő em
berek között pánik tört ki. Az emberek azt 
hitték, hogy a harang zuhant le s eszüket 
vesztve rohanjak ki a templomból, egymást 
gázolták le. Mikor lecsillapultak, a földön 
heverő emberek közül Beiencze József 15 
éves fiút hollan húzták ki, két embert hal
dokolva szállítottak el, négy életveszélye

sen sebesültet és 19 súlyosan sebesült 
embert vettek ápolás alá.

Aki följelentette az öccsét — mert 
meghúzta a fülét. Miss Alice Howrad, 
húszéves yonkersi lány följelentette tizen- 
kilencéves öccsét, Georget, mert megcibálía 
a fülét. Georget a följelentés következtében 
bíróság elé idézték és megdorgálták; Alice 
a dorgálás után megnyugodva ment haza 
George kíséretében, aki megígérte, hogy 
többet nem bántja nővérét.

Huszonkét gyermeket gyilkolt meg 
egy magasrangu szovjetrendőrhivatal- 
nok. Csukor nevű kommunistát, aki magas
rangu hivatalnok a rendőrségen, letartóz
tatták, mert az a vád terheli, hogy gyerme
keket súlyosan bántalmazott és azután 
meggyilkolta őket, A rend'5reég 22 gyermek 
és egy asszony hálláját találta meg.

A világ legnagyobb mauzóleuma. 
Európában az utóbbi időben számos mauzó
leumot építettek, melyeknek nagyságát azon
ban messze túlszárnyalja a legújabban a 
newyorki Fairvieur-temetőben épített mau
zóleum. A világ legnagyobb mauzóleumá
ban tízezer kripta van és ötezer urnarekesz. 
Kilencezer elökelőbbnél-előkelőbb newyorki 
család bérelt már magának teinetkezöhelyet 
a pompás épületben. Temetkezőhelyek iránt 
oly nagy az érdeklődés, hogy hamarosan 
nem lesz már több kiadható hely a mauzó
leumban. Az amerikaiak remélik, hogy a 
mauzóleum túl fogja élni a legöregebb 
egyiptomi piramisok korát is.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj időknek 23. számában foly
tatódnak Surányi Miklós és A. M. William
son érdekes regényei. Közli a lap azonkívül 
Pásztor József, Klly János és 0 . Henry el
beszéléseit, Hevesi Sándor és Heilebranth 
Eiena cikkeit, Bródy László két szép versét, 
számos művészi és időszerű képet és a 
lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az 
Uj Idők előfizetési ára negyedévre 60.000 
korona Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy- 
ut 16.

Az En Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Képes szépirodalmi 
lap fiatal leányok számára. Ciliké legújabb 
viszontagságain kívül negyedévenkint két 
szép ifjúsági regényt, sok elbeszélést, ké
pet, verset, színdarabot közöl e lap. Szer
keszti: Tutsek Anna. Előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest; VI. 
Andrássy-ut 16.

Felelős szerkesztő és k iadó : CZIP0TT GÉZA 
Sieafcgotthird, Yaíránueirj'e 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÍB0LY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Budapesti evangélikus család ke
res két kis gyermeke mellé 13—14 
éves lehetőleg árva, intelligens leány
kát, aki egyúttal a könnyebb házi- 
dologban is segédkezne, akit mint 
családtagot tekintenének. — Cím: 
a kiadóhivatalban.

Az egyházasdengelegi evang. 
kántortanítói állásra való pályázati 
határidó f. évi június hó 1 2 -ig hosz- 
szabbíttatott meg. Evang. lelkészi 
hivatal Egyházasdengeieg, p. Szirák. 
_____  1—1

Iskolai, óvodai ünnepélyekre két 
hangulatos mesejáték, sok szereplő
vel, júniusban kapható 10.000 korona 
ellenében bérmentve: Óvoda Center, 
Borsod. í—i

TORONYÓRÁKAT KÉSZÍT
Sándor Ferenc utóda

K ö r m e n d .  10-12
Alapítva: 1886. Telefon 9

Egy jóravaló leány, özvegy asszony, 
magányos nö egy úri családnál rend 
kívül kedvező feltételek mellett szép 
és megelégedett családi otthonra ta
lálhat. Cím válaszbélyeges levél elle
nében a kiadóban. j—3

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I ST VÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Elszegényedett nemes családból 
való korossabb, intelligens leány, idő
sebb házaspárnál, úrnőnél vagy urnái 
az egyszerű magyaros főzést elvá- 
lalná. Csekély fizetést, jó bánásmódot 
óhajt. é 3

PIAC.
100 takarékkorona =  132 papirkoronával.

Június 3. Zürich: Budapest 0.0065 
Deviza: Dollár 88.900, Dinár 1090, Osztrák 
K 1.2495, Szokol 2610.—, Lei 370 —, Frank 
4400, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 24.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 32.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 310 415, rozs 287.500, árpa 305.000. 
zab 326 250, tengeri 272.500, korpa 232.500.

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü
4 - 4

könyvnyomdájában S zentgotthárdon.

m --------------------'
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
a OanáDttül Lutber-SzövelséQ.
t i  Országon I/nther-Szötet- 

««K hivatal«« lapja.

Kéziratok, elófizetéal dijak 
éa reklamáoiók a 

HARANG SZÓ azerkeaztó- 
ki adóhivatalának 

bcantgotthárdra (Vaavm.)
küldendők. M e rt f lá r m á n  v a n n a k , a k ik  b izo n y sá g o t te s z n e k  a m e n n y b e n

Blőfisetést elfogad

aUnd*éa'ta3ló.1* é** az A ty a , a* Ig e  és a S ze n t-L é le k , és ez a  h á r o m  e g y .
MtoJslBBik mlodeo vasárnap.

HARANGSZO
Saerkaaitő-kiadóhivatal :

sz e n t o o t t h Ar d .
Vasvármegye.

A „HABANSSZO" 
eldflaetéel ára: a második 
negyedévre 10.000 korona.

Külföldre a kétszerese. 
Lather-Siöretégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Egyes szám ára 1000 kor.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A k e re sz tjén  egyházak egyesülé
sének

kérdésében állást foglalt a Deutsche 
Litteratur-Zeitung legutóbbi számá
ban a legnagyobb német teológus, 
dr. Harnack Adolf is. Amit mond, 
azt — mint minden megnyilvánulá
sát ennek a nagy szellemnek, ma
gáévá teheti és kell is, hogy magáévá 
tegye minden luteránus.

A müncheni egyetem egyháztörté
nelmi tanszékének ordináriusa, Pfeil- 
schifter György, rektori beszédjében 
ennek az egyesülésnek a lehetősége 
kérdésével foglalkozott. És ennek a 
gondos mérlegelésben fogamzott be
szédnek a visszhangjaként mondja 
Harnack a következőket.

Az evangéliumi alapon álló egy
házaknak elvileg vissza kell utasíta- 
niok minden kísérletet, mely a római 
egyházzal való egyesülésre irányul, 
mert ez utóbbi az evangéliumi ala
pon álK5 egyházakkal nem egyesülést 
és szövetkezést keres, hanem a bűn
bánó visszatérést várja el tőlünk 
Kóma kebelébe. Természetes, hogy a 
lelki szabadságnak ilyen visszafejlesz
tése már eleve is kizárt dolog és az 
egész kérdésnek a feszegetése tisz
tára akadémikus értékű.

Azonban — mondja Harnack az 
ót jellemző előkelőséggel, mellyel 
mindig .az ellenfél gondolatát hasz
nálja fel a megértés lehetővé tétele 
érdekében — nagyon figyelemre méltó, 
amit Pfeilschifter beszédjében hangoz
tat, elátulván az evangélikus felfo
gásnak tiszteletben tartására való 
hajlandóságát.

A rektori beszéd ugyanis azzal 
fejeződik be, hogy: ha már egyesü
lésről nem lehet is szó, szó lehet és 
kívánatos is, hogy legyen: közös 
munkáról az erkölcsi, gazdasági és 
szociális élet megújhodása érdekében.

Lehetetlen — idézi a müncheni be
szédet, ezt ebben a részben magáévá 
téve Harnack, — hogy egy keresz
tyén egyház is akadjon, amelyik el
zárkóznék egy ilyen közös, nemzet
közi mentési munkában való részvé
tel elöl és lehetetlen, hogy akadjon 
egy gyakorlati élettel szemben való 
hivatását, rendeltetését józanul felis
merő egyház, amelyik a többi keresz
tyén egyházak dogmatikus, jogi és 
kultuszbeli birtokállapotának teljes 
tiszteletben tartásával ne tartaná köte
lességének a keresztyén eszménynek 
megvalósítására irányuló közös és bé
kés együttműködésben való részvételét.

Odakint így beszélnek. Mind a két 
egymásnak kezet nyújtó bölcs ember 
hangsúlyozza, hogy ennek a munká
nak nemzetközinek kell lennie. Min
denütt így legyen. Még nálunk is.

Mi magunkra vesszük és nagyon 
jó luteránusoknak érezzük magunkat 
azért, hogy az esti békés csendben 
felénk hangzó békés Dicsértessék a 
Jézus Krisztus-ra békésen megeme- 
lintjük is a kalapunkat Mindörökké 
Amen- nel viszonozván azt. Az adjon 
Istenre ép olyan fogadj Istennel. De 
aztán ilyet is várunk a mi adjon Is
tenünkre.

Ahogyan az már szokás rendes 
helyen, rendes emberek között, mm.

Szentháromság.
A Pünkösd után való vasárna

pot a Szentháromság tiszteletére 
ünnepli az egyház. Annak tiszte
letére, ki lényegében egy, de szemé
lyében három, akiről így szól az 
apostoli h itvallás: „Hiszek egy Is
tenben . . . hiszek a Jézus Krisz
tusban, Istennek egyszülött fiá
ban . . .  hiszek a Szentiélekben . . . “ 

Egy Isten, aki szem élyében há
rom.

A keresztény hitnek nagy titka ez, 
nem a szőrszálhasogató emberi ész
nek, hanem a hittel teljes, vallásos 
érzelemnek szánva. Mert van a val
lásban sok olyan dolog, amit meg
értünk, természetesnek találunk, de 
van olyan is, ami értelmünkön fe
lül van. Hiszen már abban a szó
ban, hogy „hit“, benne van az, 
hogy itt olyan dolgokról van szó, 
amiket véges emberi értelemmel 
nem lehet felfogni, amit csak hinni 
lehet.

Van sok olyan ember, aki nem 
tud hinni, mert a szíve, lelke csak 
rideg, szemmel látható, kézzel fog
ható földi dolgokhoz van hangolva, 
mint azé a Nikodémusé, akivel a 
Szentháromság-vasárnapi evangé
liumi szentigék szerint Jézus be
szélgetett.

Jézus egy eszményi világból 
vette lelkének táplálékát s gondo
latai, érzései mindig túlszárnyaltak 
a mindennapi emberi godolkodás 
határain. Mikor azért Nikodémus 
arra kérte, hogy magyarázza meg 
jobban szavait, Jézus azt felelte 
neki: „Hogyan magyarázzam meg 
neked, hiszen te, aki pedig tanult 
férfiúnak hiszed magadat, még a 
földi dolgok közül sem értesz min
dent. Ugy-e látod, hogy a szél fú, 
hallod a zúgását, de nem tudod, 
honnan jő és hová megy, hogyan 
értenéd hát a te érzés és hit nél
küli szíveddel azt, amit én a lel
kiekről mondok ? Tudd meg, ha 
engem akarsz megérteni, akkor 
lélekben kell újjászületned I“

Istennek és a hitnek dolgait kö
zülünk is csak az értheti meg iga
zán, aki nemcsak az eszével, de a 
szívével is gondolkodik. Aki érzi, 
hogy az ésszel fölfogható világon 
kívül más is van, amit jónak, szép
nek, igaznak, tökéletesnek, egyszó-

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok 1
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val isteninek nevezünk. Csak az 
értheti meg igazán a vallás és hit 
dolgait, aki szíve számára más tar
talom után is vágyik, mint amit ez 
a látható világ adhat és aki föl
fogja, hogy ennek a világnak nincs 
még vége annál a látóhatárnál, a- 
melyet az ember értelme elér és 
aki utat enged a leikébe azoknak 
a sejtelmeknek, amelyek a Minden- 
ségnek rajtunk kívül eső, fel nem  
fogható részéből sugároznak felénk. 
Úgy mondja ezt Jézus, h o g y : 
„Szükség néktek újjászületnetek.“

Egy Isten, aki személyében három: 
Atya, Fiú, Szentlélek. Az Istent olyan
nak, amilyen a valóságban, soha 
meg nem ismerhetjük, de amit tu
dunk róla, azt szavakban kifejez
hetjük. Minden gondolatnak és ér
zésnek, különösen ha az nehezen  
vagy csak hézagosán érthető, szük
sége van egy hüvelyre, egy tartóra, 
amibe belefoglaljuk, hogy legalább 
valamennyire érthetővé tegyük. A 
végtelen s felfoghatatlan Isten esz
méjének ilyen földi hüvelye az a 
tanítás, h ogy: Isten lényegében egy, 
de személyében három. De Isten 
eszméjét még ebben a formában is 
csak homályosan érti meg véges 
értelmünk.

Próbáljunk hát az emberi élet
ből vett példával közelebb férkőzni 
hozzá. Gondoljunk egy embetrre, 
akinek gyermekei vannak, aki szán
tás-vetéssel keresi kenyerét, amel
lett azonban valami hivatala is van, 
mondjuk egy gyülekezet anyagi 
ügyeit intézi. Otthon úgy hívják,

hogy édesapa, ha a mezőn dolgo
zik, akkor földmíves, a gyüleke
zetben p ed ig : kurátor.

Édesapa, földmíves, kurátor. Há
rom munkakörben látjuk, de azért 
mégis csak egy és ugyanaz az 
ember.

Különben is a „háromság“ gon- 
golata nem valami erőszakkal ki
talált dolog; nem csak az Istenről 
alkotott fogalmakat lehet a „három
ságáb a  belefoglalni. Az emberi 
gondolkodás más területein is van
nak ilyen „háromság“-ok. Például 
a testnek háromféle kiterjedését 
ism erjük: magasság, szélesség, hosz- 
szuság. Ez is „háromság“. Vagy az 
idő fogalma is ilyen háromságban 
jelenik meg eléttünk: múlt, jelen, 
jövő. Sőt a természet életében is 
vannak ilyen háromságok. Pld. a 
viz lehet szilárd (mikor jég), csepp
folyó és légnemű (mikor gőzzé vá
lik). Mégis csak viz. Aki godolko- 
dik, maga is rátalálhat akárhány 
ilyen „háromságára.

Természetesen, ezek a példák 
még nem tehetik egészen felfog- 
hatóvá Isten „háromság“-á t; csak 
arra valók, hogy véges értelmünk
höz közelebb hozzuk Azt, „kit a 
bölcs lángész fel nem ér, csak tit
kon érző lelke óhajtva sejt“.

De még legközelebb jutunk a 
háromságos egy Isten fogalmának 
megértéséhez, ha tudjuk, hogy a 
keresztény egyház tanítása mit akar 
vele kifejezni. Semmi mást, mint 
azt a hitet, hogy Isten „felettünk, 
velünk, bennünk van “. Ezt azért kel

lett a kér. egyháznak hangsúlyozni, 
mert van olyan vélekedés is, mely 
szerint Isten csak fölötte van a vi
lágnak. Azaz, kezdetben elvégezte 
a teremtés munkáját, de aztán a 
megteremtett világot magára hagyta, 
úgyhogy a világ élete a teremtés 
óta, a belehelyezett természeti tör
vények alapján, magától folyik to
vább. Már pedig ha ez így volna, 
akkor nem beszélhetnénk isteni 
gondviselésről, csak véletlenségek- 
ről, vagy pedig a természeti tör
vények kegyetlen uralmáról. Azon
ban a hivő kér. ember nem tud 
belenyugodni abba, hogy Isten nem 
törődik vele, hanem csak a végte
lenség rideg távolából nézi e világ
ban való vergődősét, küzdelmeit. 
Sőt igenis, a hivő ember a legélén
kebben érzi, hogy Isten valósággal 
belenyúl úgy az ő, mint az egész 
világ életébe s azt napról-napra 
vezeti, annak atyai módon gondját 
viseli. Különben is tökéletlen Isten 
volna az, amelyik, mint valami 
rossz szülő, saját gyermekeit szív
telenül sorsukra hagyná. Az ilyen  
Istenhez imádkozni is hiábavaló 
dolog lenne.

Viszont olyan vélekedés is van, 
amely szerint Isten fölötte nem, 
csak benne van a világban. E fel
fogás szerint Isten nem más, mint 
a természet erői, valami öntudatlan 
erő, akinek a jósághoz, erkölcshöz, 
a szellemi tökéletesedéshez semmi 
köze. A kér. embert az ilyen Isten 
sem elégítheti ki, mert az ilyen Is
ten nem tudja felemelni a csügge-

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 6)

Vasárnap reggel volt.
Kellio maga elé vezettette a fogoly lel

készeket s értésükre adta, hogy ezentúl 
kötelesek lesznek a templomba eljárni s 
az istenitiszteleten résztvenni.

Szilágyi felelt a többiek nevében is.
— Az Isten házába kész örömmel el

megyünk, hogy ott dicsérhessük Istenünket.
Kellió éles gúnnyal vágott Szilágyi 

szavába.
— Hohó I Nem úgy verik ám a cigányt 

Lipótváron! Ti nem azért fogtok a tem
plomba menni, hogy ott ti a ti eretnek 
szokástok szerint cselekedjetek! De nem 
ám ! Még csak az kellene 1 Hogy ti be
szennyezzétek azt 1 Olyan nincs 1 Ott majd 
mi fungálunk s ti meg fogjátok cselekedni 
azt, amit minden igaz keresztyén hívőnek 
cselekedni kell. Szentelt vizbe mártjátok 
az ujjatokat. Keresztet vettek magatokra. 
Az Urfeltautatáskor letérdeltek. A szentsé
get imádjátok. Majd azután, később gyónni 
meg áldozni is fogtok I

Megértettétek ? S most ki innen I

Az őrök ezután elvezették őket s egy 
cellába zárták.

Mielőtt beharangoztak volna, Kellió és 
Bene fegyveres őrökkel jelent meg a cel
lában. Ráparancsolt a foglyokra, hogy in
duljanak a templomba.

Szilágyi s egy-két társa szó nélkül el
indult. De mások nem akartak kilépni a 
börtönből.

Ezeket úgy taszigálták ki az ajtón.
Szilágyi rájuk szólt:
— Gyertek testvéreim. Bemegyünk a 

templomba. Ott imádkozunk egvet, de sem
mi más egyebet nem cselekszünk 1

Közben beharangoztak s megkezdődött 
a szertartás. Egy jezsuita atya celebrálta 
a misét. A szentségfelmutatáskor a többi 
rabok s a vár alkalmazottjai letérdeltek, 
de a lelkészek kisded csapata állva maradt.

Mint a fúria, úgy támadt rájuk Kellio. 
Dühösen sziszegte a fogai között:

— Térdre, t i .............. 1
Egy se mozdult meg a helyén.
Bene is rájuk mordult:
— Nem hallottátok ? . . .

Majd a mise végeztével Kellio több őrt 
rendelt maga mellé s behajtotta a lelké
szeket újból a már üres templomba. Oda
ment az oltárhoz. Kivette a szentségtartót

s odahelyezte az oltár elejére. Aztán rájuk 
parancsolt a foglyokra, hogy térdeljenek le.

Mozdulatlan maradt valamennyi.
Egy intésre az őrök rájuk vetették ma

gukat a megláncolt foglyokra s puskatus
sal ütötték a rabokat. Kellio és Bene az 
öKlükkel segítettek.

Szilágyi mint egy cédrus, sziklaszilár- 
dan állt. Szétvetette a lábait. Karjaival 
meg átkarolta Horváthot s úgy tartotta erős 
izmaival fenn az ütések alatt már-már ros
kadozó öreg embert.

Észrevette ezt Kellió.
Kikapta az egyik őr kezéből a fegyvert 

s hatalmas ütést mért vele Horváth fejére.
Szilágyi észrevette az aljas szándékot.
Szabad kezét magasra emelte, hogy fel

fogja az ütést.
De hasztalan.
A fegyver lecsapott. Az agg lelkipász

tor arcát elöntötte a vér s eszméletlenül 
esett össze. Összeláncolt kezével magával 
rántotta Szilágyit is.

A lelkészek megdöbbenve hulltak térdre 
szerencsétlen társuk előtt. Némelyik han
gos sírásra fakadt. Szilágyi szeméből is 
kibuggyant a könny s odaesett a véres főre.

Kellio minden emberi érzésből kivet
kőzve ordított rájuk:

— Ki veletek..................
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dőt, nem tudja megvigasztalni a 
szenvedőt, nem jutalmazhat, nem 
büntethet, szóval nem igazi Isten, 
sőt egyáltalában nem Isten.

Az igaz Isten, mint mennynek 
földnek teremtője s fönntartója fö 
lötte van a v ilágnak; mint Megváltó, 
mint az embereket a bűnnek s ha
lálnak hatalmától megszabadító, 
üdvözítő szem élyiség, vele van, még 
pedig ma is vele van az emberi
séggel; mint lelkesítő, jóra ösztön
ző, Krisztushoz vezérlő, megvilá- 
gositó s lelket ujjászülő Szentlélek 
benne van az emberiség lelkében s 
a kér. anyaszentegyházban.

Erről az egy igaz Istenről, aki 
három főmunkakörben, mint Atya, 
Fiú, Szentlélek mutatja meg magát 
nekünk, még tudnánk sokfélét mon
dani, de nem mindent, az ő lénye
gét magyarázgathatnánk, de meg 
nem magyarázhatnánk.

Hiszen még egészen mindennapi 
földi dolgokat sem tudunk meg
magyarázni, mint ahogy az a Niko
demus nem tudta megmagyarázni 
a zúgó szél útjait. Vájjon tudjuk-e 
például, hogy miképen lesz az el
ültetett magból fa? Vagy tudjuk-e, 
miképen lesz egy képből, melyet 
látunk, szóból, melyet hallunk, gon
dolat s tudjuk-e, hogyan kapcsoló
dik a gondolathoz az a rejtelmes 
erő, amit léleknek nevezünk? Vagy 
ismerjük-e az élet titkát, azt, hogy 
miképen lesz az élettelenből élő, a 
hitvány porból, vízből, anyagból 
érző, értelmes ember ? Bizony nem-

Aztán az örökhöz fordultt.
— Hajtsátok őket a nyitott börtönbe. 

Hadd rohadjanak ott meg mind!
Aztán odamutatott az élettelen Hor- 

váthra.
— Ezt is dobjátok oda közéjük!
S azzal elment.
A parancsot aztán Bene hajtotta végre.
Másnap az örök jelentették Kelliónak, 

hogy az egyik eretnek kiszenvedett.
Kellio ásót, kapát dobatott be a bör

tönbe, hogy temessék el ott a társukat, 
ha akarják.

A lelkészek megásták a börtönben a sirt.
Mikor készen voltak vele, megilletődött 

lélekkel állták körül a halottat s felzoko
gott ajkukon az ének.

(Dallam: Térj magadhoz drága Sión)
— Csak siralom és fájdalom,

Itt e földön etetünk,
Nincs itt igaz nyugodalom,
Csak ha mennybe érhetünk.
Sírtunk éltünk hajnalán,
Sírunk ennek alkonyán.
Könny ragyog bölcsőn s koporsón, 
E világon ez a sorsom 

*
Óh édes könnyhullatásom, 
Örömforrás vagy nékem;
E siralmas bujdosáson

csak ezt, de ezen kívül még igen 
sokat nem tudunk, nem ismerünk. 
Hogy ismernénk hát azt, aki min
den emberi gondolaton túl v a n : 
az Istent! Akit csak érezni, sejteni 
lehet, aki előtt csak imádattal le
borulni s akihez csak hittel fel
emelkedni lehet.

De hát nem is az a fontos a mi 
számunkra, hogy az Istenség, a 
Szentháromság titkaiba be tudjunk 
hatolni.

A fontos az, hogy akaratát meg
értsük, előtte meghajoljunk. A fon
tos az, hogy Isten utain, a Jézus 
Krisztus példája szerint járjunk, 
lássuk be, hogy bűnösök vagyunk, 
az eddiginél több jóságra, szeretetre 
törekedjünk s hogy mindnyájunk 
lelkében erős elhatározás támadjon 
a jóra.

Akkor Istennek képe és hasonló
sága, mely elhomályosult bennünk, 
újra föltetszik rajtunk.

Akkor majd eljön az idő, amikor 
lélekben újjászületve, összekapcso
lódunk azzal az isteni, jobbik v i
lággal, amelyik ma még oly messze 
van tőlünk, ahol majd azt is meg
értjük, amit most még csak homá
lyosan, mintegy tükör által látunk.

Erre segíts minket, mennyei 
Atyánk, háromságos egy Isten !

Hering János.

Gyíijtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
Te vagy én ékességem.
Ki könnyel vet itt alatt,
Lelki örömmel arat;
A mi sok siralmunk végre 
Elváltozik dicsőségre!

Ezután elmondtak egy Miatyánkot. Majd 
szép lassan a sírba eresztették a holttestet. 
És csendesen hántolni kezdték a sirt. Omló 
könnyeik árja bőven áztatta a lehulló han
tokat . . .

A rab lelkészeket három hétig ki sem 
bocsátotta börtönükből Kellio. Még szal
mát sem hintetett alájuk. A csupasz, nyirkos 
földön háltak. Vánkosul a sirdomb volt. 
Esténkint arra hajtották le bús fejüket.

Közben néhány napos eső szakadt a 
nyakuk közé. Mindenük csupa viz lett. A 
föld átázott, merő lucsokban, sátban hem
peregtek. Ruhát nem adtak rájuk. Csupa 
rongy volt már testükön a ruha. Szinte le
rohadt már róluk. Cafatokban, foszlányok
ban lógott rajtuk. S börtönükből nem tud
tak szabadulni. Négy magas fal vette őket 
körül, amelynek tetején szabadon zuhogott 
be a zápor. Napot sohse láttak. Csak a 
fekete felhőket láthatták a fejük felett. Vagy 
a tiszta kék égből egy darab foltot, ha 
napfényes volt az idő.

A negyedik héten kinyílt előttük a po
kol ajtaja. Újból a váron kívül dolgoztatták 
őket. Sáncot kellett hányniuk. (Folytatjuk.)

Kik a boldogok?
Máté V. 1—10.

Zsibongva törtető millió parányok!
Mi űzi telketek e földi rög-hazán ?
Miért túr erőszak és tudás halmokat 
Legázolt testvérek vonagló garmadán ? 
Fénysugárt kerestek, a szívre hőözönt, 
Pompázó oázist sivatag-tengerre. . .  ?
. .  . Hagyjátok a fu tá st! . . .  Csoda kel a

földön:
Hegy nő fel az ég ig .-----------Nézzetek a

hegyre 1
Nap tör fel mögötte, Miértek nagy Napja, 
Hogy rátok fényt szórjon, kishitű koldusok 
És vonjon magához az örök hazába 
Hirdetve idelenn, hogy kik a boldogok.

Fénykéve hull alá sötétlő mélységbe 
Kicsike csoportra terítve aranymezt; 
Lelkűkről, mi fedi, lefoszlik a fátyol 
És nekik boldogság, drágakincs a kereszt. 
Földi vágy bilincsét önlelkűk törte szét, 
Könny csillog szemükben, ajkukon zeng ének 
S  visszacseng a dallam, édesen hívogat, 
Krisztus szól: Boldogok a lelki szegények. 
Megsebez az élet s panaszod könnybe fúl, 
Mely temet. .  . s felszárad drága sir hant

jain . . .
Ne hidd, hogy a könnyű mindig csak gyász

kristály
Elhamvadt remények füstölgő romjain! 
Porba hullt nemzetek lepergő könnyei 
Nem a vad orkánnak kisérő esője. .  . 
Mennyei harmatcsepp, isteni vigaszul:
-----------Árad még boldogság és áldás e

fö ldre.-----------
Sírunk, de remélünk, mert a könny ígéret, 
Hogy Isten velünk van s vége lesz a kínnak... 
Hallasd hát könnyűdet, de Krisztust ne

hagyd el,
Ki csókol vigaszt rád: Boldogok, kik sírnak. 
Uj csoport tűnik fel, tündöklik a fényben, 
Arcukon bár árkot hasit a gyötrelem, 
Megvetést, gúny-röhejt zúg felé a világ, 
Szolgaság a bérük, de győznek szüntelen. 
Csattoghat korbács, tombolhat száz pokol, 
Melyre ha telketek sűrűn felzokog, 
ígéret hangja szól: Tiétek ez a föld 
S ti vagytok szelídek igazán boldogok. 
Örökzöld a mező, millió virág rajt,
Mely a hegy oldalán rámosolyg a napra, 
Forrása éltető: Isteni Igazság,
Bűnösre vízözön, balzsamcsepp a jóra. 
Igazság vágya vonz boldogabb hazába 
S virágot Istennek keze hint utamra; 
Mezeje, patakja azt súgja lelkemnek: 
Boldog, ki éhezi és aki szomjazza.
Bús sóhaj kél alul, irgalmat könyörög: 
Fájdalmas nyomornak hangja száll az égre. 
De látom a hegyen Samárja szülöttét,
Mint hajlik részvéttel a testvér sebére. 
Felette angyalok serege zeng vígan 
Boldogabb életről hegedűn és lanton 
És a hegy visszacseng ezerszer is rája: 
Boldogság ott él csak, ahol van irgalom. 
Majd feljebb a hegyen, a Naphoz közelebb 
Csodáknak világa nő ki a vidékből. . .
Mi köd volt azelőtt, most fénynek tengere: 
Boldogság sugárzik a néző szeméből.
Ne tompítsd el lelked, ne hints port szivedre! 
Gyűljanak éltedben örökszép csillagok! 
Vándorolj fényüknél s ne feledd el soha: 
A tiszta szívüek lehetnek boldogok. 
Zivatar sikolt át palotán és kunyhón 
S táncot rop benne a civódás szelleme. 
Gyászmenet kiséri felbúgó sírással 
Összetört boldogság roncsait temetve.
-------De nekem élet kell, örökös boldogság.
Isteni fegyver, mely Sátánnal verekszik. . .  i



196 WARANG5ZÖ. 1924. jűoius 15.

S hallom a Boldogság Hegyéről a választ: 
Tanuld meg, boldog, ki békére igyekszik. 
Boldogság a vágyam, mely lelkem hevíti 
S egyre visz felfelé, előre Istenhez; 
Mellettem vértanuk emléke suhan el, 
Előttem szenvedés, mely folyton megsebez. 
Háború, fájdalom, üldözés a sorsom, [sza, 
Könnyűmben megrezdijl nemzetek nagy gyá- 
De amíg arcomon legördül a gyász-könny, 
Megnyílik előttem a Mennyek Országa.
-----------Fel tehát a Hegyre, Boldogság

Hegyére!
Ott van csak igazán élete lelkemnek, [gok, 
Hadd halljam Krisztustól, hogy azok boldo- 
Kik jóért, igazért üldözést szenvednek.

És amíg hallgatom az égi szózatot, 
Elnémul az élet múlandó zenéje;
Ködbe vész a nyomor, eloszlik a pompa 
S lelkemben tüzet gyújt az Isten Igéje. 
Lobogó lángjánál megsejtem a titkot. . . 
. .  . Rám mosolyg szelíden a Krisztus szent

arca . . .
S  megértem, hogy ami idelenn boldogít,
Az csak az üdvösség rámhulló sugara.

MAG ASSY SÁNDOR.

Ä jóltevő szeretet nevében.
A most folyamatban levő gyám

intézeti gyűjtések alkalmából a vasi 
középegyházmegyében Ajkay Ele
mér és Varga József elnökök a 
következő felhívással fordultak a 
gyülekezetekhez:

A gyámintézet a jóltevő szeretet 
nevében ismét kérő szóval kopok- 
tat a híveknél. Adományokat kér, 
hogy azokból segélhesse a szűköl
ködő szegény, de fontos missiót 
betöltő kicsiny gyülekezeteket ame
lyek templomaikban és iskoláikban 
fellobogtatják az evangélium tiszta 
fényét azért, hogy a tiszta világos
ságban megismerhesse a bűnös 
ember a szent és igaz Istent, aki 
nem akarja a bűnösnek halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen.

Ma, amidőn minden romokban 
hever és amidőn az önzés és hitet
lenség a nyomorúságból való meg
szabadulást egyedül a pénztől várja 
és reméli: kell, hogy minél több 
oltáron fellobogjon a tiszta evan
géliumi fény, amely megmutatja 
az embernek, hogy az életcélja 
nem az anyag, nem a pénz, hanem 
a lélek üdve és boldogsága, melyet 
Isten ad az embernek a Jézus 
Krisztusban való hitért.

Azért keresztyén Testvérek ne 
vonjátok meg segítő kezeteket a 
szükölködőktől. Szegény kicsiny 
gyülekezeteink mint őrállók a sötét
séggel emberfeletti küzdelmet vív
nak, nehagyjátok őket magukra 
mert különben az Ő pusztulásuk 
örökös vádként nehezedik azok lel

kére4 akik nem akarják meghallani 
és megérteni a kérést: „Adjatok, 
adjatok abból, amit Isten adott I“ 

A jóságos Isten ihlesse meg a 
szíveket, hogy drága evangéliumi 
hitünk értéke meglássék a jóltevő 
szeretet jócselekedeteiben. 

^Ébredjetek fel, halljátok,
Testvérek kiáltnak hozzátok,
Kiket az ínség szorongat..

Sárvár—Uraiujfalu, 1924. máj. 21. 
Kiváló tisztelettel:

Varga József Ajkay Elemér
egyhmi gy&mint. egyhi egyhmi gyamint. világi 

elnök. elnök.

E g y  is z á k o s  ebéd je . Egy mun
kásasszony férjét, ki az alkohol rabja 
volt, fölkereste a korcsmában s egy 
kendővel letakart tálat helyezett elébe 
e szavakkal: „Mivel nem jössz haza, 
itt hozom az ebédedet. “ — Ezzel ki
ment. Amikor a korhely férj cimbo
ráival hozzá akart fogni az ebédhez 
s a tálról leemelte a térítőt, a tálat 
üresen találta, csak egy cédula volt 
benne e szavakkal: „Remélhetőleg jól 
Ízlik az ebéd, amivel, mióta korcs
mában költöd a pénzt, nekem és gyer
mekeimnek meg kell elégednünk. “ A 
lecke használt — a korhelyből jó 
családapa lett.

ft Harangszó 
első számú pályázata.

Budaker Oszkár Kőszegről a fel
tett kérdésekre a következőkben 
válaszolt:

1. Az ev. kér. anyaszentegyház 
helyzetét hazánkban a jelenben 
meglehetősen sivárnak látom. Hogy 
miért, erre „rövid“ válasz kereté
ben megfelelni igen nehéz; de azt 
hiszem, a lényeget eltalálom, ami
kor okát a hívek nagy részének 
közönyösségében jelölöm meg. Ez a 
közönyösség főképen az áldozat- 
készség hiányában nyilvánul meg.

Ha az evangélikusok egyházuk
ért tudnának áldozni, akkor nem 
tengődnének egyházi lapjaink — 
amúgy is mindössze két száinba- 
vehető lapunk v an : a „Harangszó“ 
és az „Evangélikusok Lapja“ ; — 
akkor volnának társadalmi folyó
irataink (utalok az „Ösvény“ meg
szűntére, a kath. táborban pedig a 
„Magyar Kultúra“, az „Élet“ stb. 
folyóiratok virágzására és óriási 
hatására); akkor nem volna halá
losan beteg a „Luther Társaság“ 
(önkénytelenül eszembe! jut a „Szt.

István Társulat“ erőtől duzzadó 
élete); akkor iskolák, templomok 
épülnének, önálló egyházközségek 
alakulnának; akkor végül nem 
volna, az evangélikusok szégyen
foltjaként, egy nyugalmazott evang. 
püspök nyugdíja 60.000 korona.

Pedig ilyen viszonyok között a 
kath. egyház tagadhatatlanul meg
lévő előnyomulása nem lesz kivéd
hető !

A protestantizmus jövőjét illető
leg általában nem aggódom, mert 
az Úr az Ő egyházát el nem hagyja. 
Hogy azonban magyarországi lát
ható egyházától el ne forduljon, 
ahhoz elkerülhetetlenül szükséges, 
hogy az emberek is megtegyék a 
magukét, azaz tettre ébredjenek, 
nehogy nekünk szóljon: „Mivel
lágyineleg vagy, sem hideg, sem 
hév, kivetlek téged az én számból.“
(Jel. 3.16.)

2. Ev. kér. anyaszentegyházam- 
hoz ragaszkodom, mert csak ebben 
az egyházban tudok a mennyei 
Atyával igazán gyermeki viszonyban 
élni, nem választ el Tőle a közve
títők, közbenjárók tömege, hanem 
kegyelemből Hozzá vezet az én 
uram, Krisztus.

3. Mik volnának a legszüksége- 
sebb tenni valók? Ezeket tulajdon
képen már az 1-ső kérdésre adott 
válaszomban körvonalaztam. Össze
foglalhatók a) az egyházi sajtó fel
virágoztatásában, b) a lelkészi, ta- i 
nítói állások szaporításában, c) a 
lelkészi nyugdíjkérdés rendezésé
ben (ez utóbbi nem egy szempont
ból volna óriási jelentőségű!)

Minden teendők keresztülvitelé
nek pedig egy közös előfeltétele 
van, melynek megteremtése ezért 
egyúttal a legfőbb teendő: a közö
nyösség leküzdése, az ev. öntudat 
és ezzel kapcsolatban az áldozatkész
ség felébresztése. j

4. Épen ez a felébresztés volna 
a Luther-Szövetség legszebb hiva
tása. Elérhető pedig csakis állandó, 
minden eszközt felhasználó (vagyo
nos földbirtokosainknál vagy má
soknál való egyenes kéregetéstől 
sem volna szabad visszariadni!) 
sohasem lankadó propagandával. 
Utalok Széchenyi hatására, akinek 
sikerült egy nemzetet felrázni! És 
ha itt is úgy lesz, mint Széchenyi 
korában, hogy esztendők múlnak 
el, míg az emberek felfigyelnek és 
lelkiismeretük felébred, nem baj, 
csak elfáradni nem szabad! Ha 
két, ha öt esztendő múlva talán 
még mindig nem, de tiz esztendő
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múlva talán igenis már lesz hatása 
az addigi sikertelenségtől vissza 
nem riadt, folyton hangzó ébresztő 
szónak!

5. A legtöbb esetben épen a kö
zöny. A kath. felet a vadházasság, 
az áldozástól való kizárás, végered
ményben a kárhozat borzalmaival 
rémítik, — az ev. félre ilyen kény
szerek nem nehezednek; neki te
hát „könnyebb engedni“ — és en
ged. Mert a kath. félre ható egy
házi, lényegileg külső hatást nem 
védi ki, nem tudja ellensúlyozni 
az ev. félnél belső kényszer, az 
egyházszeretet, a lelkiismeret kö
töttsége.

Kz is megváltoznék, ha egyhá
zunkba élet kerülne.

6. Miért járatom a Harangszót? 
Mert egyházamhoz mindennél job
ban ragaszkodom. És annak ébre
dését epedve várom. A Harangszó 
pedig ezt az ébredést szolgálja!

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A magam lelkiismeretem előtt nem 

érzem magam bűnösnek. Elhatároz
tam, hogy Horthy Miklós kormány
zót meg fogom ölni. Ha kiszabadu
lok, tervemet végre is hajtom.

. . . Nem tartozom se a szociál
demokrata, se a szindikálista, se a 
kommunista párt kötelékébe. Semmi
féle diktatúrának hive nem vagyok. 
Annak a híve vagyok, hogy az erő
sebbek pusztítsák el a gyengéket, mert 
csak az erősek tudnak egészséges 
társadalmat alkotni.

Pökhendi hangon, magasra emelt 
fejjel ezt a vallomást tette Staron 
Sándor a budapesti törvényszék előtt, 
aki a kormányzó ellen merényletet 
tervezett, amikor a vádiratot felolvas
ták előtte.

íme, egy a le lk iis m e r e te t  n é l
k ü lö ző  vad ember, aki a lelkiisme
retre hivatkozik.

*
Kicsiny, alig 200 lélekszámú hit

község a békésgyulai izraelita hit
község — írja az Egyenlőség — és 
mégis 5 és fél millió koronát gyűj
tött össze a magyar zsidó-kulturára,
780.000 koronát a jésivák támoga
tására, 4,800.000 koronát a külföl
dön tanuló magyar zsidó főiskolai 
hallgatók segítésére, 200 létek, alig 
50 család, közülük is mindössze 10— 
20 polgár, akinek a mai nehéz idők
ben még karitativ célokra is telik,

hatodfél milliót ad össze pillanatnyi
lag a jövő kultúrájának megmenté
sére. Milyen hatalmas kulturérzékre 
vall az a hatodfél milliós adomány 
és milyen ékesszóló bizonyítványa a 
zsidóság iskolamesterei: a zsidó pa
pok le lk iism e i'e te s , kö te lesség -  
tu d ó , értékes paedagógiai nevelő
képességeinek.

*
Budapesten az egyik polg. leány

iskola IV. osztályában dolgozatot 
íratott a magyar nyelv tanárnője. 
Egyik ev. leány keresztény helyett 
keresztyént irt. A különben 1-es és 
2-es dolgozatot iró tanuló e m ia tt  
4 -est kapott dolgozatára.

*
„ Tizenhat milliárd pénzünk nagy 

értéksülyedése mellett is tekintélyes, 
hatalmas összeg! Ennyi a pesti 60 
ezer lelket számláló izraelita hitköz
ség 1924. évi költségelőirányzata. “

Vak ifjak felvétele.
Az ifjú vakok dunántúli áll. s. tan-, 

ueveló- és foglalkoztatő intézete igaz
gatósága Szombathelyen ezúton hozza 
az érdekeltek tudomására, hogy a 
vakok szombathelyi intézetében f. év 
szeptember hó 1-én leendő belépés
sel 15 oly növendéket vesz fel, akik 
14—24. életév közötti korban van
nak. Az igazgatóság tehát felhívja a 
14. életévüket már elért vak ifjak 
szülőit, hozzátartozóit, gyámjait, il
letve az i.letőségi község elöljárósá
gát, hogy az olyan vak ifjaknak, akik
nek a vakságon kívül sem testi, sem 
szellemi fogyatékosságuk nincsen, a 
felvétel iránti kérvényt mielőbb küldjék 
be az intézet igazgatóságához, Szom
bathely (Ernuszt Kelemen-ucca 4. sz.), 
hogy így felvételük már szeptember 
hó 1-re eszközölhető legyen.

A felvételi kérvényhez csatolandók: 
1. születési anyakönyvi kivonat, 2. a 
vak látás hiányát igazoló orvosi bi
zonyítvány, 3. himlőoltási bizonyít
vány, 4. a vak egészségét igazoló or
vosi bizonyítvány, 5. illetőségi bizo
nyítvány, 6. a folyamodó esetleges 
iskolai bizonyítványait.

A teljesen vagyontalan ifjak in
gyenesen, a vagyonnal biró^ pedig 
kedvezményes ellátási díj kötelezett
sége mellett vétetnek fel.

Tájékoztatásul megemlítjük, hogy 
a felvett tfjak oktatási időtartam 4 év. 
Ezen idő alatt ők megszerzik mind
azon elméleti ismereteket, melyekre 
egy képzett, értelmes iparosnak szük-
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sége van. Emellett az intézet kiképzi 
őket vagy a kosárfonásban, vagy a 
kefekötés- és székfonásban, tehát oly 
iparágakban, amelyek a vak képes
ségének leginkább megfelelők.

Egyebekben az érdeklődőknek bő
vebb felvilágosítást az intézet igaz
gatósága nyújt. .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Vasárnapi iskola.

Jun. 16. 84. Zsoltár. Sokan vannak ma 
még Magyarországon, kiknek sejtelmük 
sincs arról, hogy mi a vasárnapi iskola. 
Bibliaolvasónak azonban nem szabad egy
nek sem maradni, aki ne tudná, hogy a 
földkerekségen most vasárnapról vasár
napra közel 30 millió gyermek, több mint 
2 millió vasárnapi iskolai tanító által vite
tik jézushoz. Boruljunk hálára e héten at
tól a csodálatos látványtól, hogy mit tesz 
Isten Lelke most e világon, hogy mint a 
fecske — biztos fészket találjon jövő nem
zedékünk az Úr szívében.

Jun. 17. Máté 7 . b—12. Hatalmas látvány 
még mindig az is, hogy apák és anyák mi 
mindent tesznek a jövő nemzedékért. De 
úgy-e nem lesz vitatkozás Jézus igéjével, 
ha a vasárnapi iskola hetében rámutatunk 
arra, hány gyermek nem kapja meg a szü
lőtői azt, amire neki igazán szüksége volna. 
Hány apa tudatlanul kenyér helyett követ 
nyújt, mibe nem tud a lélek beleharapni; 
s nem veszi észre, hogy fiának kígyóvá 
válik minden a kezébe, mert azt, Ki a kí
gyónak fejére taposott, a Megváltó-Jézust 
nem kaphatta tőle.

Jun. 18. Máté 9.36 — 38. Gondolod, hogy 
csupa megfehérült öreg fejeket látott maga 
előtt, mikor látta az avatósváró emberi 
mezőről beszélt? A pásztor nélkül való 
juhok közt bizonyára sok gyermekfej hul
lámzott tekintete előtt. S ma amikor a va
sárnapi iskola kilencedik világkongresszusa 
Glasowban megnyílik, nagyon boldog lehel 
az Úr Jézusnak a gyermekekért dobogó 
szíve, hogy az Ö sóvárgásait a gyermekek 
után oly sokan igazán megértették.

Jun. 19. Lukács 1 8 .15—17. A vasárnapi 
iskola Jézus iskolája. Nemcsak azért, mert 
ott Jézusról van szó, hanem azért, mert 
imádságok és személyes bizonyságtevések 
között alkalom nyílik ott arra, hogy a gyer
mekekhez maga Jézus szóljon. Nem is tá
mogathatják olyanok a vasárnapi iskolát, 
kik nem akarják, hogy a gyermekük Jézus 
hatása alá kerüljön. S bizony minden va
sárnapi iskola körül vigyázni kell arra, 
hogy ne jelentkezzék valamiképen a Jézus 
első vasárnapi iskolájának valamely aka
dálya.

Jun. 20. Máté 1 8 .1—6. Nem csodálhat
juk, hogy olyan sok van —, mi sem egy
szerűbb dolog, mint vasárnapi iskolát kez
deni. Nem kell hozzá okleveles tanító, csak 
egy tanítvány, ki határozottan az Úr Jézusé. 
Aki Benne felismerte s elfogadta Megvál
tóját s azt szeretné, hogy mások is meg
találják minél előbb ÓL Nem sajnálja a 
vasárnapdélutánját egy-két gyermeknek 
adni, hiszen ha felelt Jézus a tanítványok 
kérdésére, hogy ki a nagyobb mennyek- 
országában, nem olyat felelt-e, aminek a 
vasárnapi iskola tanítója kivált örülhet!

Jun. 21. János 17.23. „Hogy megismerje 
a világ, hogy Te küldtél engem 1* Jézus
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nagy imájából ezt a drága foszlányt kapta 
alapigéül a most folyó világgyűlés s a va
sárnapi iskola holnapi nagy vasárnapja. 
Óh, mennyit jelent ez 1 Több mint 30 mil
lió szfv dobog benne s a holnapon még 
annyi millió szív lesz kitéve annak a vilá
gosságnak, hogy Jézus mind nélkülözhetet
lenebbé válik 8 a Vele való személyes vi
szony nélkül nem lehet gyermeket nevelni, 
s keresztyénséget fenntartani. És az is, 
bogy ugyanakkor Jézus számára is mind 
nélkülözhetetlenebbé válik, hogy híveinek 
ne csak pár érzése, de az egész világba 
kitett élete legyen az Övé.

Jun. 22. 24. Zsoltár. A vasárnapi iskola 
mai nagy vasárnapjának ez az ünnepi zsol
tára, általános jelszava pedig: „Jézus Krisz
tus a nemzetek gyógyítója“. A győzelmes, 
a tevékeny, a nagyhitü, az Isteni világter
vekbe szövődő, a nagymulfu és nagyjövőjü 
keresztyénségnek képviselője a vasárnapi 
iskola világmozgalma. Óh, kérjen áldást 
rája a magyar keresztyénségnek minden 
imádkozója s a mi egyházunknak minden 
akarója, hogy lehessen a vasárnapi iskola 
köztünk is sok szív hódítója az Úr Jézus 
királyi uralma alá.

EGYRÖL-MÁSRÓL.

A m in den n ap i életből.
Az adógabona és adótengeri 

váltságának felemelése. A kor 
mány rendeletet bocsájtott ki, hogy 
a természetben be nem szolgáltatott 
úgynevezett adógabona és adótengeri 
helyett kirótt váltságárral hátralékban 
maradt termelők e címen fennálló 
tartozásukat junius 30' ig kilogramon- 
kint 2000, illetőleg 1000 váltságár 
tényleges befizetésével róhatják le. A 
június 30-a után még fennmaradt 
adógabona és adótengeri váltságárait 
a váltságár kirovásának alapjául szol
gáló hátralékos termény minden ki- 
logramja után búzánál 20 aranyfil
lérben, rozsnál és egyéb szemes ter
ménynél 18 arany fillérben, tengerinél 
14 aranyfillérben állapítja meg a ren
delet. A rendelet alapján törvényes 
hatáskörben kiadott hatósági intéz
kedések ellen csupán az aranykoro
nában kirótt összeg számszerű he
lyessége tárgyában van helye panasz
nak a közélelmezési miniszterhez. A 
panasz a határozat kézbesítésétől 
számított 8 nap alatt az illetékes köz
élelmezésügyi miniszteri kirendeltség
nél nyújtandó be.

Fogyóban a francia nép. Páriá
ban megjelent egy röpirat, mely a 
legnagyobb aggodalommal állapítja 
meg, hogy Franciaország népe ijesztő 
arányokban fogy. Statisztikai adatok
kal bizonyítja, hogy az 1870-től 1910- 
ig eltelt negyven esztendő alatt Fran
ciaországban húsz százalékkal esett 
vissza a születések száma. Ha ez az 
arányszám nem változik Jobbra, amire

pedig — a röpirat szerzője szerint 
— semmi kilátás sincs, akkor Francia- 
országnak, amelynek 1922-ben még 
39 millió lakosa volt, 1935-ben 25 
millióra, 1955-ben 15 millióra fog 
lecsökkenni a népe. így aztán érthető 
a franciák aggodalma. Hiszen a szom
szédos Németország oly egészséges, 
mint a makk.

Jönnek a sáskák. Újabb sáska- 
járás fenyeget. Az olasz és a marok
kói sáskák jelentékeny mérvű fellé
pése következtében a tavalyihoz ha
sonló sáskajárás fenyegeti ez évben 
is az országot. Az olasz sáska tö
megesebben az eddigi megállapítások 
szerint Jásznagykunszolnok, Heves 
és Borsodvármegyékben kisebb szám
ban Bihar és Békésvármegyékben 
mutatkozott.

A csokoládé háromszázéves 
jubileuma. A sokféle százéves jubi
leumok között nem utolsó a csoko
ládé háromszázéves jubileuma, amely 
ebben az évben következik be. A 
kakaócserjét Mexikóban fedezték fel 
a spanyolok és gyümölcsét a XVI. 
században hozták át először Spanyol- 
országba és ott kezdték cukorral ke
verve fogyasztani. Onnan Franciaor
szágba is átszivárgott, de a mai for
májában csak 1624 ben lett ismertté, 
amikor a spanyol udvarral összeköt
tetésben álló Mária Terézia Bécsből 
egy nagyobb csokoládéküldeménnyel 
ajándékozta meg XIV. Lajost a nap
királyt, aki nagyon ízesnek találta ezt 
a csemegét. Világhódító pályafutása 
innét a francia udvarból indult ki és 
pár év múlva azután Olaszországban 
és Angliában is elterjedt.

HETI  KRÓNIKA.
A vámtarifajavaslat rövid időn belül 

törvényerőre emelkedik. — A nemzetgyű
lés 33-as ellenőrző bizottsága megtartotta 
alakuló ülését. — Június 30-án lejár a kor
mány költségvetési felhatalmazása s le kell 
tárgyalni a nemzetgyűlésnek az uj indem- 
nitást. — Smith népszövetségi főbiztos a 
nemzetgyűlési pártok vezetőit kihallgatáson 
fogadta. — A kormányzó Mohácson sze
mélyesen nyújtotta át a virágdíszes kosár
kákban elhelyezett, a vitézi telkeket jelké
pező rögöket a nyolc vitéznek.

Romániában törvényjavaslat készül, 
mely a nagykorúság határát 24-ről 21-re 
szállítja le.

Albániában a felkelők magukhoz ra
gadták a hatalmat több helyen.

Az angol parlam ent mindkét házát 
rövid időre elnapolták.

Japánban nőttön nő az fegalom az 
amerinai bevándorlási törvény miatt.

Trocki kijelentette, hogy Oroszország 
nemcsak Besszarábiát követeli, de Kon- 
stantinápolyra is igényt tart. ■

1924. június 15.

Franciaországban Francois marsall 
kapott megbízatást a kabinetalakításra.

Kína ünnepélyesen elismerte Szovjet- 
oroszországot.

Törökország és Olaszország között a 
viszony mindjobban hidegülni kezd a tö
rökországi olasz iskolák bezárása miatt.

Angorába 23 tagú magyar mérnöki tár
saság ment, hogy megkezdje a török kor
mány megbízásából az uj török állam újjá
építését.

A német birodalmi gyűlésen a kommu
nisták újból botrányt rendeztek és puccsot 
készítettek elő.

HARANGSZÓ.

Szentháromság vasárnapfán
Ep. Róm. 11.33—36.

Óh, Isten gazdaságának, bölcsességének 
és tudományának mélysége! Mely igen ki- 
kutathatlanok az ő ítéletei és kinyomoz- 
hatatlanok az ő utai . . .

Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy 
Ernő egyházkerületi felügy. Kőszegen. 
Kapi Béla dunántúli püspök és dr. Mester
házy Ernő egyházkerületi felügyelő meg
látogatták a dunántúli egyházkerület kőszegi 
felsőbb leányiskoláját. A látottak és tapasz
taltak felett legteljesebb elismerésüket nyil
vánították az intézet igazgatójának Arató 
Istvánnak és a vezetése alatt álló kiváló 
tanári karnak.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő Békéscsabán és Szarvason, dr. 
Mágócsy Dietz Sándor egyetemi tanár, í 
Kuthy Dezső egyetemes előadó kíséretében 
meglátogatta a békéscsabai és a szarvasi 
gimnáziumokat.

Egyházi elnökök a dunántúli érett
ségi vizsgálatokon. Kapi Béla püspök az 
egyházkerület középiskoláihoz egyházi el- 1 
nökül a következőket küldötte k i: a sop
roni líceumhoz dr. Prőhle Károly hittudo
mányi fakultási tanárt, a bonyhádi főgim
náziumhoz Schöll Lajos főesperest, a kő
szegi leánygimnáziumhoz Zongor Béla es
perest és a soproni tanítóképző-intézethez 
Hanzmann Károly soproni lelkészt, az egy
házkerületi népiskolai bizottság elnökét.

Kanonika vizitáció. Dr. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök kanonika vizitációt 
tartott Mezőberényben.

A soproni evang. líceum 67. sz. deák- 
kuti cserkészcsapat zászlóját a torna- 
csarnokban június 15-én délelőtt fél 10 
órakor méltóságos Hollós Jánosné úrnő 
zászlóanya védnöksége alatt avatják fel.
Az ünnepély sorrendje: 1. Egyházi köz
ének. Jövel Szentlélek Úristen. (1. v.) 2. 
Zászlóavató egyházi beszéd, imádság, ál
dás. Mondja: Főtisztelendő és méltóságos 
Kapi Béla püspök. 3. Magyar Hiszekegy. 
Énekli a líceumi vegyeskar. 4. Üdvözlő 
beszéd. Mondja: Hetvényi Lajos líceumi 
tanár, mint a Dekkuti cserkészcsapat szer- 
vezötestületének, a Líceumi Ifjúsági Diák- 
szövetségnek elnöke. 5. Szalagfelkötés és 
zászlószegek beverése, 6. A zászló átvé
tele és átadása. (Hollós János licumi igaz
gató átveszi a zászlót es átadja Leitner

Íózsef líceumi tanárnak, mint a 67. számú 
)eákkuti cserkészcsapat parancsnokának.

7. Radványi K.: Magyar cserkész dala. 
Szavalja: Takáts Ödön VII. o. t  8. Him
nusz. Közének. 9. A cserkészek tisztelgése 
a zászló előtt.
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Esperes! egyházlátogatás Kőszegen.
Zongor Béla a vasi középegyházmegye es
perese a kőszegi gyülekezetben egyház
látogatást tartott.

A budai Mária Dorottya Nöegyesüíet 
pünkösd hétfőjén, az egyesület pénztárnoka, 
Szarvasi Kornélia tiszteletére, ki vidéki bir
tokára költözik, bucsuestélyt rendezett.

Debrecen városa kimondta a nagy
péntek megünneplésének kötelező voltát és 
e napra a hivatalok munkaszünetét is meg
valósította.

Báró Podmaniczky Pál budapesti 
lelkész belmissziói tanulmányútra Finn- és 
Svédországba utazik.

Tanáregyesületi közgyűlés. Az evan
gélikus tanár-egyesület Budapest—Aszódi 
köre dr. Hittrich Ödön főigazgató elnök
lete alatt május 28-án tartotta ez évi köz
gyűlését.

Adományok Debrecenben. Az elmúlt 
hetekben a Schlachta-család néhai Schlachta 
László emlékére urvacsorai kelyhet, Nagy. 
József fiaival első Ízben együttesen vett 
úrvacsora emlékére egy bőrkötésű dísz
bibliát, elhunyt leánykái emlékére 1,000 000 
koronát juttatott az iskolának, Adriány Kor
nél pedig fia konfirmációja alkalmából 
szintén 1,000.000 koronát juttatott az egy
háznak. Legyen az adományozókon az Ur 
áldása.

Pópán a pünkösdi ünnepek alkalmával 
az első napon az ünnepi beszédet Gyurátz 
Ferenc nyug. püspök tartotta.

Lelkészválasztás. A csákvári gyüleke
zet lelkészül meghívta egyhangúlag dr. 
Csengődy Lajost, a bányakerületi püspök 
másodlelkészét Budapestről.

Az országos református lelkész- 
egyesület augusztus 21—25-én Pápán kon
ferenciát és közgyűlést tart.

Miskolc. Orgonajavítás céljaira a mis
kolci takarék egy milliót, a téglagyár fél
milliót, Lichtenstein László nyug. főispán, 
felügyelő fél milliót jegyeztek. Gömöry Ár
pád alezredes pedig másfél milliót gyűjtött.

A kemenesmagasii ev. gyülekezet 
méltó tartalommal ünnepelte meg úgy a 
sajtónapot, mint az első evang. énekeskönyv 
400 éves jubileumát. Mindkét alkalommal 
külön istentiszteletet és külön vallásos ün
nepélyt tartott. Az első ünnepélyen lelkész 
értekezett szabad előadásban: „Az evang. 
sajtó egyházunk és hazánk szolgálatában" 
ciinen, a másodikon Győrffy Ilonka ismer
tette és jellemezte Luthert, mint egyh. ének
költőt, Döbröntey Szidike legifj. Száz Ká
roly: A könyvek versengése, Molnár Irma 
VörÖ8marthy: a szegény asszony könyve, 
Huiber Katalin Albert József: A kőfejtő, 
Koncz Ida Vojkó Pál: Erős vár a mi Is
tenünk, Zsiray Jolánka Győry Vilmos : va
sárnap szavalatai, Guoth Jolán és Guoth 
Irmának Szakái László tanitó orgona- és 
Tibortz Gyula hegedükisérete mellett elő
adott Major Gyula: A jó Isten duetténeke, 
Guoth Jolánnak ugyanezen kiséretü szóló
éneke Major Gyula : Ima, Kiss Ilkának or

gonával kisért szólóéneke: Istenem Tehoz- 
zád közelebb, Zsiray Jolán, Komjáthy Ida, 
Nagy Lina és Székelyi Juliska karéneke: 
Én Istenem, Te vagy bizalmam, szolgáltat
tak szép, színes keretet az ünnepélyeknek. 
Az első ízben 84.240 K-t, második alka
lommal 51.270 K-t tett ki az ünnepi gyűj
tés és offertórium.

Nagyatádon az evangélikusok és re
formátusok közösen óhajtanak egy temp
lomot felépíteni.

A hegyaljai ev. egyházmegye lelkész
egyesülete május 23-án tartott értekezletet 
Diósgyőrben. Előtte való este vallásos es
tély volt a diósgyőri ev. templomban, ame
lyen az oltári szolgálatot Nemes Károly 
főesperes és Tóth József alesperes végez
ték, a három Záhony testvér triót, Záhony 
János még szólót is énekelt, Vietórisz L. 
Váradi Antal „Júdás“-át szavalta, Pazár 
István diósgyőri egyházfelügyelő művészi 
orgonajátékot adott elő. Az igét Túróczy 
Zoltán ózdi lelkész hirdette. Diósgyőrben 
ép azelőtt jártak a missziós páterek s a 
vallásos estély elé nagy érdeklődéssel né
zett épen ezért mindenki. Evang. egyházunk 
itt is megmutatta, hogy nem azt tekinti 
missziójának, hogy magasra emelje a ke
resztet. . .  és üssön vele. A páterek csak 
ütnek vele, szétugrasztják még jobban a 
már amúgy is eléggé széttagolt társadalmat 
és sebeket ütnek a már amúgy is eléggé 
vérző emberszíveken. Mi magasra emeltük 
a keresztet, mint Mózes az érckigyót a 
pusztában, hogy gyógyuljanak a sebek és 
összesimuljanak a szívek. Ez az igazi 
misszió!

23-án reggel úrvacsorához járultak a 
lelkészek, majd Nemes Károly tartott bib
liamagyarázatott I. Kor. 4 . 20-ról. Különö
sen azt hangsúlyozta, hogy Isten országa 
az igén épül fel, de az igenek csak akkor 
van teljes hatalma, ha lélek van benne, 
lélek pedig csak akkor van benne, ha élet 
van mögötte. Az értekezlet kegyelettel adó
zott Klopstsok emlékének születése kétszá- 
zados jubileuma alkalmából. Ligeti Ede 
sajókazai lelkész ismertette Klopstsoh köl
tészetét, ev. egyházunknak vele szemben 
fennálló tartozásait, vallási jelentőségét, 
mely abban áll, hogy a vallásos vágyódás
nak akkor mert szócsöve lenni, amikor a 
racionalizmus tarlott mezői uralkodtak a 
vallásos élet terén. Most készülő „Messiás“ 
fordításából be is mutatta a „Júdás álma“ 
részletet.

Iskolavizsgálatok. Dr. Tirtsch Gergely 
és Somogyi Béla körmendi tanító az iskola
vizsgálatok során Csonkamagyarország két 
legnyugatibb őrálló helyén: Alsórőnökön 
és Kábafüzesen vizsgálatot tartottak. Az 
előbbi helyen Bunner János, az utóbbin 
Hutflesz Ede tanítók tettek bizonyságot 
afelől, hogy gyermekeink az iskolaoktatást 
illetőleg hál’ Istennek jó kezekben van
nak itt.

Szentgotthárd. Pünkösd ünnepeiben 
folyt le az egész kis gyülekezetnek áldó

imádsága mellett a gyermekek konfirmá
ciója. Ez évben összesen 38 gyermek lett 
megkonfirmálva.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A prekrnurjei ev. egyházmegye (Vend- 

ség) közgyűlését Tótkeresztúrott tartotta 
Kovács István esperes és Benkó József 
felügyelő elnöklete alatt.

Barry F. R. londoni lelkész a drót
nélküli távbeszélő előtt prédikált Isten lei
kéről, aki a tudományos felfedezéseket 
sugallja. Körülbelül 3 millió ember hall
gatta az Ur igéjét otthonában.

A Zelandi tudományos társaság dr. 
Antal Géza theol. tanárt, volt államtitkárt 
tagjai sorába választotta.

A pápa Szentpéter templomában kihir
dette a szent évet, vagyis a jubileumi bú
csú esztendejét s bullájában a lelkek bé
kéjét hirdeti. A szent esztendő 1924. ka
rácsonyától 1925. karácsonyáig tart.

Csehszlovákiában a reformátusok Po
zsonyban theol. akadémiát alapítanak.

c s a l á d i  é r t e s í t ő .
Halálozás. Erdélyszky Emil, gróf Esz- 

terházy kemenespusztai urodalmi szőlészé
nek kedves leánykája, Nellike, május 2-án 
hosszas szenvedés után elhunyt. Május 4 én 
temették nagy részvét mellett Keinenesma- 
gasiban. A jó Isten enyhítse a fájdalmat a 
súlyos vesztesség felett.

ÚJ DONSÁGOK.
A vallásgyalázás ellen. Az országos 

keresztény szociálista párt vezetősége a 
legutóbb történt vallásgyalázások hatása 
alatt a keresztény gazdasági párttal és a 
keresztény ellenzékkel akciót indít, hogy a 
vallásvédelmi szakasz ne a radikálisok ál
tal erőszakolt és .az igazságügyminiszter 
által akceptált enyhébb formában emelked
jék törvényerőre.

Az ingyenes elemi népoktatás meg
szűnik a jövő tanévben, csupán a szegé- v * 
nyékét mentik fel a tandíjkőtelezettség alól.f* 
A tandíjat az iskolaszékek, illetve iskola
gondnokságok állapítják meg, összege 4 
aranykoronánál kevesebb, 15 aranykoroná
nál több nem lehet. Beiratási díj 50 arany- 
fillér lesz, de ez alól nem lehet senkit fel
menteni.

Ló és ember gyalogversenye. Geor
ges Cummings angol gyaloglóbajnok Mr. \  
Stephensonnai, a jónevű versenyistállótu- 
lajdonossai, fogadott, hogy a Londontól 
Yorkig terjedő 400 kilométeres utón meg
állja a versenyt bármelyik lovával, ha a 
lónak trappolni és galoppozni nem szabad.
A különös versenyt már meg is kezdték, y

V I T Á L I S  K Á B O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és nói öltönyök, díszitő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 30—52



200 HARANQSZO. 1924. június lí>.

A lovat automobilon elilenőrzők kísérik és 
a nyeregben maga a tulajdonos ül, míg a 
gyaloglóbajnok mellett trénere halad.

Angol tábornagy újabb világháborút 
jósol. Nagy feltűnést keltett lord Ypresnek 
(a volt Sir John French tábornagynak) a 
birodalom egybegyüjtött iskolásgyermekei 
előtt Dealban mondott beszéde. A tábor
nagy felhívta a gyermekeket, hogy minden 
tekintetben készüljenek a közelgő nagy 
háborúra. Nem szabad átadniok magukat 
annak a gondolatnak, hogy nem lesz többé 
háború. „Ámbár ti még csak gyermekek 
vagytok, nem szabad elfelejtenetek, hogy 
ti is ki fogjátok venni részeteket, ha eljön 
a legközelebbi nagy háború.” A tábornagy 
ezután a jelenlevő lányokhoz fordult és 
felszólította őket, hogy kövessék idősebb 
testvéreiknek a világháborúban tanúsított 
példáját.

Három üstökös megjelenése várható,
ezek közül az Eucke és a Tempel novem
ber elején, az Uttle pedig decemberben 
közelíti meg a földet.

Petőfi pozsonyi kávéházából — kóser 
vendéglő. A pozsonyi Sétatér és a Kis 
Ventur-ucca sarkán, a modern épületek 
között húzódik meg egy alacsony ablaku, 
pincébe épített régimódi kávéház, a Seces- 
sio”. Ez volt Petőfi Sándornak rövid po
zsonyi tartózkodása alatt a törzskávéháza, 
itt fogyasztotta pozsonyi nyomorhetei során 
a feketekávét, ha leszállt a Várhegyen levő 
padlásszobácskájából ebédelni. A régi kis
polgári kávéházból éjjeli zenéskáveházat 
csinált a tulajdonos, most pedig fallal ketté
választotta helyiségét és felét kiadta bérbe 
egy kóser vendéglősnek.

A vihar megnémitott egy embert. 
Győrött is vihar tombolt, amely elöl min
denki fedél alá igyekezett. Slezák András 
munkás a győri székesegyház főkapujában 
húzódott meg, de alig egy-két percnyi ott- 
időzés után lecsapott a villám a székes- 
egyház déli oldalán a templom elektromos 
vezetékébe, amelyet erősen megrongált. A 
villám hirtelen pályafutását a bejáratnál 
szorongó munkás labai előtt fejezte be. A 
villámcsapás hatása alatt Slezák megnémult, 
anélkül azonban, hogy egyébként megsebe
sült volna.

Nem mehetnek férjhez a cseh köz
tisztviselőnők. Csehországban törvényja
vaslat készül, amely a női allami tisztvise
lőkre elrendeli a cöliblátust. Az állami tiszt
viselő feleségét pedig, ha szintén az állam 
szolgálatában áll, nyugdíjazzák.

A Magyar Távirati Iroda R.-T. Hír- 
szolgálata. A Magyar Távirati Iroda R.-T. 
4 év leforgása alatt fiókjaival és kirendelt
ségeivel egész Magyarországot behálózta. 
A politikai hírszolgáltatáson kívül lehetővé 
tette, hogy a közgazdasági, tőzsdei tudósí
tások a legkisebb faluba is eljussanak. 
Minden üzletembernek elsőrendű érdeke, 
hogy a piacok felöl kellőképen tájékozódva 
legyen a mai állandó bessz idején is, ami
kor általános az üzlettelenség, hogy meg
óvja vállalkozását az esetleges veszteségek
től. A Magyar Távirati Iroda R.- T. legfőbb 
célja, hogy a közgazdasági élet hasznos 
tényezője lehessen és hűséges munkatársa 
a közgazdasági élet felvirágoztatásában 
minden magyar üzletembernek. A Magyar 
Távirati Iroda szombathelyi kirendeltsége 
naponta többször tőzsdei, illetve közgazda- 
sági tudósítást ad a kívánt piacokról és 
állandó előfizetést nyit. Erre a körülményre 
felhívjuk a „Harangszó” olvasóinak figyel

mét. A szombathelyi kirendeltség körzeté
hez tartozik Körmend, Kőszeg, Sopron, 
Szentgotthárd, Vasvár, Jánosháza, Celldö- 
mölk, Zalalövő, Zalaegerszeg, Sárvár, Sü
meg, Zalaszentgrót, Tűrje és ezek környéke, 
Kívánatos készséggel nyújt felvilágosítást 
a Magyar Távirati Iroda R.-T. szombathelyi 
fiókja Erzsébet királyné ucca 16. Telefon 
162, 366, 342.

Németh Pál a kirendeltség vezetője, aki 
mint a Magyar Hirdető Irodának is veze
tője, a Magyar Hirdető Iroda révén úgy a 
fővárosban, mint az ország egész területén 
elhelyez hirdetéseket és vállal mindennemű 
reklamirozást. A Magyar Hirdető Iroda a 
Magyar Távirati Iroda testvérvállalata, célja, 
hogy tisztességes üzleti alapra helyezkedve 
a vállalatokat, kereskedő- és iparoscége
ket, valamint termékeiket és cikkeiket úgy 
az ország, mint a külföld területén nép
szerűsítse. 26 magyar városban van fiókja 
a Magyar Hirdető Irodának, mely hatalma
san megalapozott és megszervezett válla
lataival bekapcsolódott a magyar kereske
delem vérkeringésébe.

Visszhang címen Zalaegerszegen Kósa 
Lajos és Huhn Gyula szerkesztésében uj 
irodalmi, művészi és társadalmi hetilap 
indult meg, melynek célja megszólaláshoz 
juttatni mindazokat a magyar, különöskép 
dunántúli író és egyéb művész tehetsége
ket, akik ez ideig némaságra voltak kár
hoztatva. Előfizetési ára V« évre 20.000 K.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 24. számában foly
tatódnak Surányi Miklós és A. M. William
son érdekes regényei. Közli a lap azonkívül 
Herczeg Ferenc tréfáját, Kertész Mihály, 
Kálmán Jenő és W. W. Jakobs elbeszélé
seit, Fodor Gyula és Thoroczkai-Wigand 
Ede cikkéit, Kosztolányi Dezső és Szigethy 
Ferenc verseit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
60.000 korona Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Vizsgái ajándéknak a legalkalmasabb 
serdülő leányoknak a M agyar Lányok, 
melyben a szépirodalmi részen kívül, felette 
becses és tanulságos ismeretterjesztő cik
kek, továbbá a háztartás, kertészet, konyha, 
kézimunkák, női foglalkozások, divat stb. 
körébe vágó rovatok vannak. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona. Mutatvány
számot ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

Felelői szerkesztő és kiadó: CZ1P0TT GÉZA 
Sieitgottkárd, Vuvármegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBOLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S TV ÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Eladó egy alig használt I pár vonós 
által könnyen húzható marokrakó 
aratógép jutányos árban. — Cím 
megtudható a kiadóhivatalban. 2—5

Egy jőravalő leány, özvegy asszony, 
magányos nó egy úri családnál rend
kívül kedvező feltételek mellett szép 
és megelégedett családi otthonra ta
lálhat. Cím válaszbélyeges levél elle
nében a kiadóban. 2—3

Burgenlandi (Sopron mellett) két
tagú hivatalnok-család keres házi 
szolgálatra idősebb leányt, vagy egye
dül álló özvegyasszonyt. Havi fizetés
250.000 osztrák korona. — Cím : 

'S ta tio n sv o r sta n d  (állomásfőnök) 
L ackenbach  (Burgenland). 3—3

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 36

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SO D R O N Y  ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

L E Á N Y  C S E L
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 15 500 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

PIAC.
100 takarékkorona =  133 papirkoronával.

Június 11. Zürich: Budapest 0.0061. 
Deviza: Dollár 89.550, Dinár 1090, Osztrák 
K 12.655, Szokol 2600.—, Lei 360-—, Frank 
4500, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 26.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 32.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 322.500, rozs 270.000, árpa 290.000. 
zab 320 000, tengeri 275 000, korpa 230.000.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemii könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XV. évfolyam. 1924. június 22. 26. szám.

Alapított*
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoü:
a OoDänttül Luther Szövetséo.
k i  Országos Luther-Szöret* 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatal ának 
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Az ágostai hitvallás.
Az 1530. június 25-én nyújtot

ták be a néniét protestánsok Ágosta 
városában az országgyűlésre azt a 
hitvallást, melyről ma is ágostai 
hitvallású evangélikus keresztyén 
egyháznak nevezzük magunkat. Az 
ágostai hitvalláson keresztül húzó
dik az a fenséges igazság: más 
fundamentomot senki nem vethet azon 
kívül, a mely egyszer vettetett, mely 
a Jézus Krisztus. Nem a pápák, nem 
is a régi szent atyák, még csak 
nem is Péter apostol, sőt nem is 
a reformátorok tehát az alap, ha
nem a Jézus Krisztus. A ki ezen az 
alapon nem áll, az nem keresztyén. 
Természetesen erre a fundamen- 
tomra azután az egyik ember töb
bet épít, másik kevesebbet, egyik 
szilárdabb épületet emel s becse
sebb alkotó részekből, másik na
gyon gyengét, de a fődolog mégis 
az, hogy azon a hatalmas, meg- 
ingathatlan alapon álljunk, a mely 
nélkül hiába építünk, csak haszon
talan lesz az mind. Azért igazán 
szomorú, amikor sokan, bár jó ke
resztyéneknek nevezik magukat, 
mégis azt mondogatják, hogy eddig 
ugyan a legtökéletesebb vallást a 
Jézus Krisztus jelentette ki, de hogy 
nem jön-e még tökéletesebb valás- 
alapító, azt nem lehet tudni. Bizony, 
lehet tudni. A Jézus Krisztuson kí
vül más és jobb fundamentoma 
nem lehet a mi idvességünknek, 
mert a Jézus Krisztus isteni alap.

k felekezeti iskolák és a tandíj.
Az ingyenes népoktatás eltörlé

sének a hire járta be legutóbb a 
csonka országot. A nemzetgyűlés
ben Várnai szociáldemokrata kép
viselő, majd Pakots József inter

pelláció formájában akarták szóvá 
tenni ezt a dolgot. Pakots József 
nemzetgyűlési képviselő azonban 
előzőleg kérdést intézett a kultusz- 
miniszterhez, mennyiben felelnek 
meg az ingyenes népoktatás meg
szüntetéséről szóló hirek a valóság
nak. A kultuszminiszter azt vála
szolta, hogy az ingyenes népoktatás 
eltörlését illetőleg nem annyira 
„rendelkező“, mint inkább „enge
délyező“ intézkedés történt. Amikor 
ugyanis a felekezeti iskoláktól el
vonják az államsegélyt, az a hely
zet áll be, hogy a felekezetek 
államsegély nélkül csak úgy tudják 
fenntartani elemi iskoláikat, ha 
tandíjat szednek. A kormány tehát 
a felekezeti iskoláknak siet segít
ségére, mikor megengedi azt, hogy 
a felekezeti elemi iskolákban tan
díjat szedhessenek. Ami az állami 
iskolákat illeti, sok függ ugyan a 
szanálási intézkedésektől — úgy
mond a miniszter — a kormány 
azonban nem gondol arra, hogy 
az állami elemi iskolákban meg
szüntesse az ingyenes népoktatást, 
így tehát tandíj csak a felekezeti 
iskolákban lesz és azok, akik a 
tandíjat nem tudják megfizetni, 
ingyenes állami népiskolákba já r
hatnak.

Jóllehet mi a legnagyobb tisz
telettel és bizalommal viseltetünk a 
kormány, közelebbrö' a kultusz- 
miniszter ur kulturpc iitikája iránt, 
a tandíjkérdésnek azonban ilyetén 
megoldását a felekezeti iskolákra, 
közelebbről a protestáns iskolákra 
vonatkozólag rendkívül szerencsét
lennek, sőt veszedelmesnek találjuk.

Eltekintve attól, hogy a protes
táns egyházak, így közelebbről 
evangélikus gyülekezeteink már is 
elviselhetetlen súlyos terheket hor
danak, a tandíj elsőbben is a leg
szegényebbre fog újabb, nehéz ter

het jelenteni. Ahol pedig ingyenes 
állami oktatás lesz, bizonyos, hogy 
a szülők az evangélikus gyerm e
keknek java részét az állami isko
lákba terelik. Hogy pedig az állami 
népiskoláknak a karaktere nálunk 
legkevésbé evangélikus, az hosz- 
szabb magyarázatra nem szorul. 
Viszont meg ahol állami iskola nem 
lesz, ott vagy a kevesebb tandíjat 
szedő másik felekezet iskolájába 
küldik a szülők a gyermekeiket, 
ami ismét csak nem válik előnyére 
majd egyházunknak, vagy pedig 
többé egyáltalán nem iskoláztatják, 
ami legkevésbé érdeke az államnak 
s nem válik becsületére a magyar 
nemzetnek akkor, amikor folyton 
kultúrfölényünkkel kérkedünk s 
folyton arról szónokolunk: ezzel
fogjuk visszaszerezni nagy Magyar- 
országot. íme tehát világos, hogy 
a kormány intézkedése, mellyel a 
felekezeti iskoláknak megengedi, 
hogy tandíjat szedhetnek, legkevés
bé sem siet evangélikus keresztyén 
anyaszentegyházunk segítségére.

A felszínre vetett problémával 
kapcsolatban nekünk egy tisztelet- 
teljes propoziciónk volna: Készit- 
tesen a kultuszminiszter úr, pro
gresszív alapon, egy úgynevezett 
knlturadó törvényjavaslatot, mely 
szerint kulturadó címen megadóz
tatok volnának az agglegények, a 
gyermektelen szülők és az egyké- 
sek. A kulturadó címen befolyt 
összeg minden bizonnyal fedezné 
a felekezeti iskoláknak jutandó 
államsegélyt s így az ingyenes 
népoktatás az egész vonalon fenn
tartható volna. Ajánljuk javaslatun
kat az illetékes egyházi és világi 
hatóságok szíves figyelmébe s mind
azoknak, akiknek a magyar nép
oktatás, a magyar kultúra jövője, 
a magyar nemzet boldogsága, fel
támadása a szívén fekszik.

A sajtóra is áll: Egymás terhét hordozzátok 1
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Lehr Albert halálára.
A magyar tudománynak és kul

turális életnek s így közelebbről 
evangélikus keresztyén anyaszent- 
egyházunknak ismét nagy gyásza 
van. Meghalt Lehr Albert a kiváló 
paedagógus és nyelvész, Arany 
János barátja és magyarázója, ki
nek keze alatt generációk nevel
kedtek fel.

A frissen ásott sírba nagy tudóst, 
egy elmúlt irodalmi történeti kor
szak egyik legynagyobb képviselő
jét hántolták el, akinek halála a 
magyar nyelvtudománynak és a 
magyar kulturális életnek pótolha
tatlan vesztesége. Hat évtizeden át 
szakadatlanul búvárkodott a magyar 
nyelv kincseinek feltárásán és 
tudományos feldolgozásán. Arany 
Jánosból indult ki, mint a magyar 
népies nyelv átnemesitőjéből. 
Aranyban látta megtestesülve a 
magyar nyelvnek legnagyobb mű
vészetét és erre vonatkozó kutatá
sai során mélyedt el ezután mind
jobban a magyar nyelv és gondol
kodás csodálatos formakincseibe. 
Az a nagyszabású mű, melyben a 
Toldi-trilógiát magyarázta Arany 
nyelvi szépségének jellemzése mel
lett, hű képe és méltatása a klasszi
kus költői nyelv Arany Jánosnál 
kiforrott tökéletességének és gaz
dagságának.

Lehr Albert 1844 április 25-én 
született Sárszentlőrinczen. Közép
iskoláit és a teológiát Sopronban 
a nagymultu líceumban végezte.

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 7)

Az egyik nap délelőttjén, amint Bene 
felügyelete alatt ott dolgoztak, egy öreg 
töpörödött anyóka, meg egy vándorló kö
zeledett feléjük az országúton. Az asszony 
karján egy kosarat vitt, a vándor meg egy 
utszélről letörött husángot szorongatott a 
markában.

Amikor észrevették a rabokat, megáll
tak s csendesen nézni kezdték őket.

Az anyóka űgylátszik megsajnálta őket, 
mert belenyúlt a kosarába s egy darab 
kenyeret dobott a hozzá legközelebb dol
gozó rabnak.

Amint ezt Bene észrevette, odaugrott 
az öregasszonyhoz. A kezében levő bottal 
végigvágott rajta. Aztán megparancsolta az 
őröknek, hogy kötözzék az egyik utszéli 
fához és hagyják ott estig.

A vándor hangosan felnevetett.
Bene haragosan fordult feléje.
— Mit röhögsz te csavargó? Elmenj 

innen, míg jó dolgod van 1
A vándor még hangosabban nevetett.
— Azt nevetem, hogy ilyen mihasznát, 

mint ez a banya, kiköttetsz, de azt az eret-

1873-ban lett az ország egyik ma 
is leghíresebb gimnáziuma, a buda
pesti evangélikus gimnázium tanára 
és 1898-ban vonult nyugalomba.

Akinek kutató szellemét kora 
ifjúságától fogva a magyar nyelv 
szépsége vonzotta, élete, tudása, 
egész lelki világa dicsőségére vált 
a tudománynak, a magyar kultúrá
nak, az egyháznak: emléke időtlen 
időkig legyen áldott közöttünk!

„ A két legkiválóbb isteni adomány: 
a békesség és a hálás szív! Ha ez 
a két adomány nem tulajdonod, min
den földi gazdagság dacára koldus
szegény vagy. Birtoka azonban vég
telen gazdaggá tehet. „Jézus a bé
kesség királya“. Ha szivünkbe őt be
fogadtuk, napsugár költözött be oda 
s vele a szeretet és hála érzete. Nap
jainkban oly sokat panaszkodnak az 
emberek, őrizkedjünk példájuktól, a 
hálás szív nem zúgolódhatik. Isten 
kegyelme pedig kell, hogy hálát éb
resszen bennünk.“

A falu egyszerű fia.
A „Harangszó“ első számú pá

lyázatánál különösen figyelmet ér
demel az a körülmény, hogy egy
házunk keretén belül úgyszólván 
a társas élet minden rétegéből siet
tek a feltett kérdésekre választ adni. 
Ma Aí/tófe/Dénesnek Ostffy asszony
fáról beérkezett válaszgondolatait 
tesszük közzé, aki levelében azt

neket, aki a kenyeret megette, nem bán
tod!

Ekkor ért oda Kellio s a vándortól nem 
messze megállóit. A vándor nem vette 
észre, hogy alig pár lépésnyire áll a háta 
mögött valaki.

Bene kíváncsian nézett a vándorra.
— Aztán mit tennél te azzal az asz- 

szonnyal, meg azzal az eretnekkel ?
A vándor megrázta a husángot a kezé

ben.
— Mit ? Hát azon az eretneken elhege

dülném Szent Dávid százötven zsoltárát! 
Az alá a vén banya alá meg tüzet raknék! 
Úgyis boszorkány! Hát hadd pusztuljon a 
faja!

Bene gúnyosan vont vállat.
— Szószátyár vagy. Csak beszélsz. De 

nem mernéd azt a vén banyát meggyuj- 
tan i!

A vádor felfortyant.
— Nem-e? De az ördögadtát, tüzet 

rakok én alája rögvest!
S azzal beugrott az árokba, nyalábra 

kapott egy csomó törött száraz ágat s vitte 
az asszonyhoz. Egy marék avart kotort 
össze. Aztán tüzet csiholt s az égő füvet 
a rakás ág közé dugta.

Az azonnal tüzet fogott s a másik pil
lanatban az asszony hangos sikoltozásba

írja magáról, hogy „én csak egy
szerű fia vagyok a falunak“. A jó 
Isten adjon sok ilyen egyszerű, ér
telmes, nemes lelkű, egyházának s 
hazájának jövőjén csüngő fiat a 
falunak s akkor mi azt mondjuk, 
nincs okunk nekünk kétségbe esni 
jövendő sorsunkat illetőleg.

Mihátsi Dénes egyébként a kö
vetkezőket Írja :

1. Hogy én milyennek látom anya- 
szentegyházunk helyzetét a jelenben 
és a protestantizmus jövőjét hazánk
ban ? Ingadozónak! és ha igy foly
tatjuk, illetve, ha sehogy sem foly
tatjuk, hanem szépen csücsülünk 
tovább rábízva sorsunkat a jó sze
rencsére, akkor nekünk nincs jö
vőnk és még nagyon szomorú kor
szak következhetik miránk protes
tánsokra. Mert hiszen lehetetlen 
észre nem venni, hogy inig nálunk 
egyre több lesz az olyan emberek 
száma, akiknek minden mindegy, 
illetve egyre többen lesznek közöm
bösek egyházunk iránt, addig a 
másik oldalon egyre lázasab siet
séggel szítják a vallási türelmet
lenséget és űgylátszik teljes siker
rel. Hogy aztán ha ez igy folyta
tódik, végeredményben hova vezet, 
arra nem is jó rágondolni. Igaz, 
hogy nálunk sok kívülről jövő kö- 
rülméhyek is befolyásolhatják anya
szent egy házunk fejlődését, de én 
azt hiszem, hogy ez elsősorban 
mégis csak tőlünk magunktól függ.

2. Hogy miért ragaszkodom evang. 
kér. anyaszentegyházamhoz ? Mert 
egyházunk tanait megismerve lá-

kapott. A ruhája lángot fogott. Úgy kellett 
Kellio intésére az őröknek az asszony kö
telékeit elvagdalni s az égő ruhát úgy szag
gatták le róla. S az öreg asszony aztán 
éktelen szitkozódások között sietett tova, 
ahogy csak öreg lábai bírták.

Most Kellio szólította meg az idegent.
— Ki vagy te? S mit keresel itt?
A vándor látta, hogy pappal van dolga, 

hát lekapta rongyos süvegét s alázatosan 
szólalt meg.

— A nevem Forgó István. Vagy ha úgy 
tetszik, az Istók. Mert hát csak úgy hívnak, 
akik ismernek. Hazám széles e világ. Me
gyek egyik helyről a másikra. Beállók haj
dúnak s megverem a gazdát. Leszek ko
csis s agyonhajtom a lovakat, hogy bele- 
döglenek. Leszek mindenes s mindent ösz- 
szetörök. Ha aztán kidobnak innen is, on
nan is, én odább állok. Hát azért vagyok 
most is utón. Nincs semmi foglalkozásom.

Kellio érdeklődéssel hallgatta a cinikus 
embert.

— Aztán mi szeretnél most lenni?
Istók vállat vont.
— Nekem ugyan mindegy, ha a gaz

dámnak is az. De most például ezeknek 
az eretnekeknek az uruk szeretnék lenni I 
Még úgy sem voltam soha senki u ra ! Hát 
jól esnék egyszer annak is lenni!
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tom, hogy azok minden külsősé
gektől mentes tiszta krisztusi tanok.

3. Hogy melyek volnának a leg
szükségesebb tenni valók ? A gyer
meknevelés ! A jelent úgyis elvet
ték tőlünk, a jövő azonban még 
mindig a mienk lehet. Erős aka
rattal, sok áldozattal ugyan a je
lenben is lehetne eredményeket 
elérni, de én mégis csak azt hiszem, 
hogy a gyermek az, akivel legin
kább érdemes foglalkozni és a 
gyermeknevelés az, amellyel döntő 
sikereket lehet elérni a protestan
tizmus jövőjét illetőleg. Nagyon 
üdvös dolog volna az is az egye
temes egyházra s igy a protestan
tizmusra, ha a vezető állásokra 
csak olyan egyének pályáznának, 
akik isteni elhivatást éreznek ma
gukban és nem csupán kenyér ke
reseti lehetőségnek tekintenék hi
vatalukat, hanem a szó igaz értel
mében vett apostoli missziót telje
sítenének.

4. Hogy mit tehet a Luther-Szö- 
vetség ? En azt hiszem, hogy a Lut- 
her-Szövetségnek elsősorban is, 
hogy eredményesen tudjon mű
ködni, egy nagyobb és állandó tar
talékalapra volna szüksége, mert 
hiszen a legszebb eszme is csak 
eszme marad és a leggyönyörűbben 
kidolgozott program is csak prog
ram marad, ha a megvalósításához 
szükséges anyagi erő hiányzik. Ta
gadhatatlanul nagy szolgálatot tenne 
a Luther-Szövet8ég, ha a Harang
szó mellett egy mindennap meg
jelenő politikai lapot is indítana,

Aztán szikrázó szemekkel fordult a ra
bok felé s öklével megfenyegette őket.

— Hej a kutyafátokat! Adnék én nek
tek ! Csak én lennék az uratok, a paran-
csoiótok!

Kellionak megtetszett Istók s intett neki, 
kövesse.
ásnap aztán Istók ügyelt már a rab 

lelkészekre. Egy-két őr is ténfergett körü
löttük s ezek fejcsóválva hallgatták azokat 
a gorombaságokat, amiket az uj felügyelő 
vagdalt a rabok fejéhez. Ilyen cifrákat Bene 
nem tudott mondani! De még Kellio sem 1 
Nem is igen szerettek a közelében lenni, 
hanem inkább arrább járlak a többi rabok 
közelében.

Istók észrevette mindjárt az első nap, 
hogy a vár egyik ablakából valaki figyeli.

No, ő rajta ugyan senki ki nem fog! 
Ha még annyira figyelik is.

Iszonyú lármát csapott, bár minden ok 
nélkül. Hadd hallják odabenn a hangját I 
S ha egy-egy rab megpihent, husángját fel
emelte s úgy rohant a pihenőhöz s lármá
zott, kiabált, hogy dolgozzék ragyásig, mert 
különben összetöri a csontjait. De azért 
még senkit sem ütött meg eddig.

Szilágyinak nagyon ismerős volt Istók 
hangja. Lopva rá-ránézett. Szerette volna 
kitudni, vájjon igazában kicsoda lehet?

Hősök emlékére!*
Szép a babér, ha azt jutalmul kapja 
Hős homlokára gyilkoló csatán,
De szebb I ha érckőbe van vésve sorra 
Dicső hősök neve emléktáblán.
Hős babér dicső, mert hisz kitüntetés, 
Sokára mégis hervad, elvirul,
Ez győz az időn s mint eoli hárfa 
Örökre szól, hevít s gyújt csatákra!
Hős tettre serkent e két márványtábla, 
Melyet körmendi ev. gyülekezet 
Elesett hősök iránti hálára 
Béke templomában elhelyezett.
Nyolcvankét hősünknek örök emléke,
Mint varázsige, száll a szivekbe;
A két kövön, mint Kerub büszkén ragyog: 
Hősök szelleme, dicső magyaroki
Nagy volt a magyar, koszorú volt fején 
Erény virágiból s dicsfény rajta-,
De az ezer évnek tündöklő egén 
Szomorún hagyta el a glória;
A sors végcsatára hívja a magyart,
Mind a négy táj felé villog a kard 
S  bár ezrivel hull a hős, büszkén k iá lt: 
Győzelmet nekünk vagy hősi halált!

S  „elhunytanak legjobbjaink a hosszú 
Harc alatt“, jelzi a sok bús kereszt 
S emléktábla, hogy árva város, falu 
Csak hősök emléke éltet s ébreszt.
„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába 
Onta vért“, jönni fog  feltámadás, 
Megmozdul és beszél a sok néma kő:
Lesz még egy jobb, szebb magyar jövendő!
Óh igen! remélnünk kell s szent a hitünk; 
Hogy olyan lesz hazánk, mint volt régen; 
Hatalmas nemzetnek újra feltűnünk,
Mint ragyogó csillag fenn az égen !
Dicső hősök! Emléktek szent és áldott,
Hős tettekre int emléktáblátok,
Mely győz az időn s mint eoli hárfa 
Örökre szól, hevít, gyújt csatákra!

SÁRKÁNY FERENC.
*) A körm end i ev. gyülekezetben hősi halálI 
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Istók észrevette a kutató szemeket. Hát 
csak annál jobban dühösködött, lármázott. 
Széthúzta a száját, ráncba szedte a hom
lokát s igyekezett minél vadabb arcot vágni.

A tekintete ismét a vár ama bizonyos 
ablakára esett. S Kellio húsos, csupasz 
arcát újból ott látta.

Ugyanakkor Szilágyi is rákönyökölt az 
ásójára s pihenni akart. Ránézett Istókra. 
Az is éppen odanézett. A tekintetük talál
kozott s Szilágyi agyában hirtelen világos
ság támadt. Öröm csillant meg a szemében 
s éppen mondani akart valamit, de Istók 
megelőzte.

Felemelt bottal rohant feléje s éktelenül 
káromkodott. De amikor közvetlen eléje 
ért, odasugta neki.

— Az Istenért tisztelendő uram el ne 
áruljuk magunkat! Kellio most is ide figyel! 
Én vagyok Bartos 1 Megmenteni jöttem 1 
Csak vigyázat!

Mindez egy pillanat alatt történt.
S a következő percben már újból lár

mázott s haragosan rázogatta Szilágyi feje 
fölött a husángot.

És Szilágyi lehajolt s meggörnyedten 
folytatta tovább munkáját. Sem Kellio, sem 
az őrök nem vettek észre semmit. De még 
a lelkészek sem vették észre a történteket. 
Ki is merte volna az indulatos uj felügye-

mert hiszen közvetve a politikán 
keresztül lehetne talán a legna
gyobb horderejű sikereket elérni.

5. Hogy mi az oka annak, hogy 
vegyes házasságoknál legtöbbször az 
evangélikus fé l bizonyul gyengébb
nek? Én azt hiszem, hogy itt is a 
gyermeknél kell kezdeni. A kat- 
holikusoknál ugyan is mindenek 
előtt és mindenek fölött valónak 
tartják a hittant és ebből olyan 
alaposan előkészítik a gyermeket, 
illetve annyira bele szuggerálják 
abba a gyermekbe, hogy csak egye
dül a kér. kath. hit az, amely üd
vözít, hogy aztán később felnőtt 
korában is sokkal könyebben tud 
ráhatni a papja.

6. Hogy miért járatom a Harang
szót ? Eltekintve attól, hogy tanulok 
is belőle, szórakoztat is, erkölcsi kö
telességemnek tartom ezt az egyet
len sajtótermékünket támogatni.

„Az emberiség nagy része folyton 
az anyagiakkal törődik, halhatatlan 
lelkűk számára úgyszólván egy per
cük sincs. A nyereségvágy, a vagyon
gyűjtés minden idejüket felemészti. 
Botor ember, mi lesz a véged, ha 
mindig csak a testiekkel törődsz; mit 
használ neked, ha az egész világot 
megnyered is, lelked pedig elkárho- 
zik. Vagyonod nem fog megmenteni, 
inkább kárhozatodra lesz, ha nem Is
ten akarata szerint használod fel. 
Tégy jót és irgalmasságot gyakorolj 
minden napon, hogy az Isten is ir
galmasságot gyakoroljon veled. “

lőben gyanítani a megszabadítójukat! ?
Történt, hogy Kellio egy hétre Pozsony

ba utazott. Helyettesítésével Benét bízta 
meg.

Mióta Istók a várba került, sokkal keve
sebbet törődtek ezek ketten a rablelkészek
kel. Ügyes, használható embernek bizonyult 
Istók, hát sokan megbíztak benne. Nem is 
tartották már megfigyelés alatt.

Bene a lelkészeket a várba rendelte s 
folytatta velük a földalatti börtönök ásatá
sát. Istók ügyelt fel rájuk. Bene napjában 
egyszer-kétszer utánuk nézett. S most is, 
mint azelőtt, ha készen volt egy-egy bör
tön, úgy azon éjjelre odacsukatta a lelké
szeket. Hadd legyenek ők az első lakók 
benne!

Istók, illetve most már Bartos, a nemes- 
kajali tanító egy ilyen éjszakára alapította 
a szökés tervét.

Közölte ezt Szilágyival, aki helyeselte 
a tervet s beavatta a titokba a többi lel
készeket is.

De nagyot néztek erre azok! S bámul
ták Bartos csodálatos lelkierejét, hogy e 
kettős szerepét oly tökéletességgel tudta 
játszani. Különösen azt csodálták, hogy a 
jezsuita Kelliot is rátudta szedni úgy, hogy 
az vakon megbízott benne.

Bartos lassankint elmondta Szilágyinak



Hősi halált haltak emléktáblájá
nak leleplezése Körmenden.

Nem volna utolsó dolog össze- 
állítani egy statisztikát, ahol a rideg 
számok minden ékesszólásnál han
gosabban és meghatóbban beszélné
nek arról a nagy áldozatról, melyet 
a nagy világégés alkalmából evan 
gélikus kér. anyaszentegyházunk ho
zott Az alig kétezer és néhány száz 
lelket számláló körmendi összgyüle- 
kezetben például 82 hősi halott van. 
S igy van ez sorra a többi gyüle
kezetben. A 82 hősi halott emlékét 
a körmendi szép templomban két 
márványtábla őrzi immár, hogy ha 
majdan a világ s benne az emberek, 
kik könnyen felejtenek, elfelejtenék 
nevüket, a kövek még mindig beszél
jenek róluk és hirdessék dicső em
léküket.

Az emléktáblák leleplezése június 
15 én történt meg rendkívül megható, 
kegyeletes ünnepség keretében.

Az ünneplő sokaság között ott lát
tuk a körmendi református gyüleke
zet presbytériumát, élén a kiváló lel
késszel, Fülöp Józseffel. Ott voltak : 
Artner tábornok, körletparancsnok, 
Erőssy nyug. tábornok, a cserkészet 
országos felügyelője, Lestyán őrnagy 
a körmendi zászlóalj parancsnoka, 
Vitéz Hunfalvy őrnagy, a vámőrség 
parancsnoka, dr. Tulok Lajos főszol
gabíró, dr. Hutiray járásorvos, tb. 
megyei főorvos, dr. Krenner György 
az őrimagyarósdi gyülekezet felügye
lője, a város képviselőtestülete s a
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az otthon történteket Elmondta a templom 
leégését, az ö megmenekülését. Elmondta, 
hogy már Pozsonyban is folyton a börtöne 
körül ólálkodott, de nem tudott oda bejutni. 
S hogy Lipótvár körül is már nem egyszer 
járt, de sohse kedvezett neki a szerencse, 
hogy bejuthasson, mint csak legutóbb. S 
hála legyen az Istennek, most már itt van. 
Most már csak a menekülés van hátra. S 
Isten segítségével fog is az sikerülni s az
tán hazamennek. Mert odahaza nagyon 
várják mindkettőjüket a hívek. Az igaz, 
templomunk még nincs. De a katholikusok- 
nak sincs. Azokét elmosta az árvíz. Ott 
pusztult Kövér, a plébános is. Azok most 
imaházba járnak. Van már uj plébánosuk 
is. De az evangélikusoknak se imaházuk, 
se papjuk. Idegen most oda be nem teheti 
a lábát. A jezsuiták aratnak ott is, ahol 
nem vetettek. Hát kétszeres kötelesség, 
hogy hirt adjanak magukról a híveknek, 
hogy még megvannak, hogy még élnek. 
Ez bizalmat, erót ad csüggedő sziveikbe s 
kitartással fogják várni a szebb hajnal 
derengését. . .

Már harmadnapja volt Kellio távol.
Ezen az elén csúnya zivataros felhők 

tornyosultak az égen.
A rabokat hamarosan a celláikba terel

ték az őrök.

BARARGSZÖ

többi hatóságok képviselői.
Néhai Karsay Sándor püspök 

»Népek hatalmas Istene* kezdetű 
énekének elhangzása után, Geyer 
Zoltán segédlelkész megható imájá
val adott elsőben is szárnyat az Is
tent sóvárgó leikeknek. Utána a gyü
lekezeti karének Somogyi Béla kar
nagy vezetésében »Isten áldd meg 
s védd hazánkat« című szép éneké
vel emelte az áhítatot. Az ének alatt 
Zongor Béla esperes, Czipott Géza 
szentgotthárdi lelkész és Geyer Zol
tán körmendi segédlelkész kíséreté
ben az oltár elé lépett és felavatta 
az emléktáblákat. A körmendi dalos
egyesület szívekbe markoló énekének 
(Jertek ünnepelni) elhangzása után, 
melyet Heintz Fülöp karnagy veze 
tett, Kluge Fái felügyelő vette gond
jaiba megkapó beszéddel az emlék
táblákat, mondott köszönetét a szép 
áldozatkészség megnyilatkozásért az 
egész vonalon s külön is kiemelte 
Lukács Árpádné, a nőegylet elnök
nőjének érdemeit, ki meg nem szűnt 
fáradozni, hogy a hősi halált haltak
nak emléke minél előbb meg legyen 
örökítve Az emléktáblákat dr. Kren
ner István tb. főszolgabíró koszoruzta 
meg szép szavak kíséretében. Issovits
I. gyünyörü soloéneke után Sárkány 
Ferenc máv. felügyelő, a körmendiek 
jeles poétája, lapunk mai számában 
közölt ódájával adózott a hősök em
lékének. Közének, majd lapunk fele
lős szerkesztőjének záróimádsága, 
áldása és a Hymnusz eléneklése zárta 
be a mindvégig kegyeletes érzések 
között lefolyt ünnepséget, melynek

Istók is lezárta embereit .az ép aznap 
elkészült földalatti börtönbe. Ásóikat, szer
számaikat náluk hagyta, mintha csak vé
letlenül történt volna. Aztán bement a kö
zös őrszobába s ott elkezdtek kártyázni.

Közben egyre sűrűbb villámok cikkáz
tak végig az égen, egyre sűrűbben dörgött. 
Majd megeredt az eső s szakadt, mintha 
csak dézsából öntötték volna.

Úgy tíz óra tájban a börtönörök vették 
a kulcsaikat s mindegyik végignézte a 
maga folyosóját. S hogy mindent rendben 
találtak, visszatértek a szobába s lefeküdtek.

Bartos is fogta a maga kulcsait s ment 
az útjára. Benézett a rabtestvérek börtö
nébe, akik ébren fogadták. Bartos halkan 
beszélni kezdett.

— Itt az ideje, hogy munkához fogja
nak. Ássanak csak mindig éjszaki irányban. 
Alig három méternyira van a külső árok. 
Csak odáig kell ásni s szabadok lesznek. 
Aztán előre a legközelebbi faluba. Ott a 
legszélső házban lakik az az anyóka, akit 
velem láttak. Ott zörgessenek be. Ott ruhát 
váltsanak, szakáit, hajat nyirassanak le s 
aztán szélrózsa minden irányába menekülni 
kell. Mire megvirrad, minél messzebb le
gyen mindenki. Együtt ne maradjanak, mert 
igy hamar a nyomukra akadhatnak. Én 
most visszamegyek a társaimhoz, hogy gya-
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offertóriuma 714 ezer koronát ered
ményezett.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit csinálsz vasárnap ?
Jun. 23. Mózes 20.8—ti. A tízparancso

latnak egyike sincs annyira kidolgozva az 
eredetiben, mint az, amelyik az ünnep tar
tásról szól. Meglátjuk belőle, hogy a mi 
egész világunk az ünneptartág törvényének 
tekintetbe vételével van teremtve. Nemcsak 
vallás, de olyan világ sem állhat fenn, 
amelyben nincs ünneptartás. Országokat és 
népeket, gyülekezeteket és falvakat, csalá
dokat és embereket nem a hétköznapjaik
ból, hanem abból ismerheti meg, hogy mit 
csinálnak vasárnap.

Jun. 24. IV. Mózes 15.32—41. Van az 
ünneptartásnak egész sereg ellensége, de 
legkorábban és legfeltűnőbben a munka 
álarcában jelentkezik az. Bizonyos, hogy 
nem mindenkinek egyforma a helyzete s 
akinek ép vasárnapra szárad meg a renden 
szénája, nagyobb inegszenteltségre van eb
ben szüksége, mint annak, akinek munkája 
a gyár két kürtölése közé van szabva. Bár
mikép is áll a dolog, Isten mindenkit rá
segíthet arra, hogy vasárnapi munkával ne 
kelljen magát fertőztetnie. Ám az nagyon 
lehetséges, hogy valaki nem tud megszaba
dulni a vasárnapi munkától, még egészen 
át nem adja életét Istennek.

Jun. 25. Jeremiás 1 7 .19—27. Lehet, hogy 
e sorok olvasói előtt példák vannak olya
nokról, akik vasárnapi munkájukkal gazda
godtak meg. De tudnak-e pé'dát arra, hogy 
valaki éhen halt, mert vasárnap nem dol
gozott. S tudják-e azt, hogy egy dán tudós 
kimutatta, hogy a világnak nem azok a 
leggazdagabb országai, ahol nincs se ün
nep, se vasáruap, hanem azok ahol a va
sárnapok a legjobban meg vannak szentelve.

Jun. 26. Nehemiás 1 3 .15—22. Még na
gyon gyéren, de kezdenek már nálunk is 
hangok emelkedni a* vasárnapi vásárok, 
hivatalos órák, gyűlések, társadalmi moz
galmak ellen. Nagy öröm lenne látni Buda-

nut ne keltsek. De amint lehet, itt leszek 
s aztán együtt menekülünk e pokolból.

Haragosan megrázta a kulcscsomót, rá
juk zárta az ajtót s hangos köhécseléssel 
ment a közös szobába.

Ott már egyesek feküdtek. 0  is végig
vágta magát ágyán s alig egy negyedóra 
múlva hangos korholása mutatta, hogy az 
igazak álmát alussza.

A mellette fekvő társa megrázta, hogy 
ne horkoljon úgy, mint egy ló, hiszen inas 
aludni sem tud miatta.

Oldalt fordult hát s most már csend
ben pihent.

Vagy egy órai nyugvás után felemelte 
a fejét s hallgatódzott.

Áz egész szobában egyenletes lélekzés 
hallatszott.

Bartos felült s úgy figyelt, hogy min
den ágyról hallatszik-e a pihegés?

Mikor meggyőződött róla, hogy igen, 
akkor felkelt s mezítláb kiosont a szobá
ból. Nesztelenül lopódzott a fal mentén a 
földalatti börtönök felé. A csizmáit a ke
zében vitte s ezek egyikébe beledugta a 
kulcsokat, nehogy zörgésük bajt okozzon.

Az eső szakadatlanul zuhogott. A ru
hája egy-kettőre átázott. De nem törődött 
vele s csak sietett előre.

Hirtelen megállóit.
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pesten egy ünnepélyes tiltakozó menetet a 
vasárnap érdekében, miníhogy tervben van. 
De azért vigyázzunk ! A munka-szünet még 
nem minden s ki tudja, megszenteli-e job
ban már az illető az ünnepet, mert vasár
nap nem dolgozhatik I

Jun. 27. Ézsaiás 1 . io—is. Az ótesta- 
mentomi ünneplésnek nem a munka volt 
a legnagyobb veszélyeztetője, hanem a kül
sőleg való ünneplés. Ezt az ellenséget ke
vesen veszik észre, pedig itt van s pusztít 
ma is. A vasárnapi öltözködéstől kezdve 
egészen addig, hogy inkább végigcsinálunk 
minden cerimóniát, minthogy Isten igéjét 
magunkra hatni engedjük. Mindtöbbeknek 
kezd terhére lenni Isten igéjének hirdetése 
a mi egyházunkban is, pedig Luther sze
rint az a harmadik parancsolat, hogy mi 
éljünk az Isten igéjével. És ez a vasár
nap is.

Jun. 28. Ámos 5.18—27. Vájjon ismer
ték-e az ünneptartás harmadik nagy ellen
ségét a bibliai időkben: a szórakozást és 
élvezet hajhászást. Mennyi minden borítja 
szeplővel e címen a mai vasárnapokat. 
Nem borzasztó-e tudni, hogy a Sátán ép 
az Úr napján kap legtöbbet s az Úr va
sárnap sem kap legtöbb helyen többet, 
mint amennyit igaz hívőktől hétköznap is ? 
Hogy vasárnap történik a legtöbb vesze
kedés, részegség, tékozlás és elkárhozás 1 
Hány hitves fél előre a holnaptól, hogy 
milyen lesz megint a férje vasárnapja s 
milyen borzasztó tudni, hogy egész héten 
nem bukott el annyi, mint amennyi el fog 
holnap, — ma még szeplőtlen leány.

Jun. 29. Ezsaiás 58. o—14. Milyen jó, ha 
valaki nem tiltakozik az ellen, hogy szá
mon kérjék, mit csinál vasárnap. Milyen 
jó, aki megdöbben azon alázatosan, hogy 
mit csinált eddig a vasárnapjaival és uj 
vágyak törnek ki belőle, hogy mit csináljon 
ezután. Csak Isten hozhat a vasárnapjaidba 
is fordulatot, az szenteltetheti meg veled 
mindjobban. Addig, míg e vágyad meg nem 
születik s míg Isten Lelke nem hathat rád, 
hiába is oktatna valaki, hogy mit csinálj 
vasárnap. De azután megmondja minden 
vasárnap, hogy mit csinálj minden vasárnap.

Alig 5—6 lépésnyire tőle egy alak ment 
előtte.

A fegyverzörrenéséröl megismerte, hogy 
az egyik éjjeli őr cirkál errefelé.

Várt, amíg eltűnt a sötétségben.
Aztán óvatosan kúszott előre.
Mikor az ajtó elé ért, azt óvatosan ki

nyitotta s belépett. Az ajtót belülről be
zárta. Még a kulcsot is a zárban hagyta. 
Aztán felrántotta a csizmáit, ásót ragadt 
és társai segítésére sietett, akik már jó 
félméternyi utat ástak a földben.

Megfeszített erővel fogtak újból a mun
kához. Sietni kellett, mert az idő rövid 
volt. Ha eláll az eső s a dörgés, a mene
külés is igen bizonytalanná válhatik. Éjjeli 
csendben a legkisebb nesz is messze hang
zik. S aztán nem szabad feledni, hogy kint 
a sáncokban is őrök cirkálnak.

Jó kétórai munka után érezni lehetett, 
hogy már közel lehetnek a föld felszíné
hez. A föld lazább s nedves is volt. A friss 
eső nyoma lehetett. Óvatosan, halkan dol
goztak tovább.

S csakugyan alig egy pár perc ufán az 
ásó kiszaladt a tőidből. A szabadba ért.

Most Bartos lépett előre. Lefeküdt a 
földre, odahajolt a lyukhoz s lélekzetét is 
visszafojtva hallgatódzott.

Amikor semmi legcsekélyebbet sem ta-

k o r k E p e k .

Karcolatok a hétről.
A katholikus írók és hírlapírók 

országos egyesülete Pázmány lakomát 
tartott. Pázmány serleggel a kezében 
Pázmány Péter emlékének ez évben 
Vass József népjóléti miniszter áldo
zott.

Beszédében Pázmány egyéniségét, 
feladatát rajzolta meg, ki a vallás 
egységében rejlő nagy politikai és 
nemzeti értékekért küzdött. Ezért kell 
küzdeni ma is, — mondta a minisz
ter. A magyar katholikus irodalom
nak és sajtónak csak az lehet a re
gulája. Egy különbséggel: hogy a 
magyar protestantizmus visszatéríté
sére ma már nem lehet számítani, 
mert az már több, m in t  négyszáz-  
éves tö r té n e lm i va lóság  a n e m 
zet életében, je le n tő s  erő ténye
ző, tisz te le tre m é ltó  m u n k á s a  a  
n em ze t k u l tú r á já n a k  a m a g y a r -  
ság  m eg m en téséb en  . . .

Mi protestáns testvéreinkkel nem 
harcolunk, de v e lü k  fordítjuk arcun
kat, igyekezetünket a magyar jövendő 
fe lé . . . Harcolunk a magyar igaz
ságért, a katholikus gondolat egysé
geiért és a politikai és társadalmi 
értelemben vett keresztény gondolat 
egységéért is. Ez az egység az összes 
épitöerök egybefogását, a nemzet egy
ségét jelenti.

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

pasztáit, a kezével kezdte vájni óvatosan 
a földet a lyuk körül. A többiek szintén 
kézzel kotorták hátrább egymásnak a ki
vájt földet.

Már akkora volt a nyílás, hogy Bartos 
a fejét kidughatta.

Koromsötét volt s az eső csak úgy zu
hogott. Közben-közben nagyot villámlott, 
de ilyenkor sem látott senkit a közelben.

Visszahúzódott s most már gyorsan ko
torta a földet maga alá, amint hason fekve 
dolgozott. Mikor aztán elég nagy volt a 
nyílás, kibújt rajta és hason fekve bámult 
bele az éjszakába.

A villám cikkázása mellett észrevette, 
hogy alig száz lépésnyire tőle ott áll az őr. 
S az őr errefelé volt fordulva. Úgylátszik, 
errefelé volt most az útja. S az ut közvet
len a nyílás mellett vezetett el.

Bartos látta, hogy nincs veszteni való 
idejük. Ha az őr ideér és észreveszi e nyí
lást, akkor vége mindennek.

Halkan pisszentett a társainak s oda
szólt, hogy gyorsan kússzanak ki.

Azok egy-kettőre a szabadban voltak.
Egy pillanatig némán álltak ott. De az

tán Bartos figyelmeztette őket az őrre, aki 
csak pár lépésnyire van tőlük. Hát halkan, 
óvatosan húzódjanak s mindig csak egye
nest előre. Igyekezzenek az országút men-

*05

Mohamed kincsei. Blake őrnagy, 
hires angol sportsman tavaly részle
tes tanulmányutat tett Tripolis és 
Egyiptom határvidékein. Mohamed 
elveszett kincsei után kutatott s a 
hires kardot, valamint a szent pecsé
tet szerette volna napvilágra hozni, 
amelyeket a próféta a legenda és 
egykorú Írások szerint ezen a vidé
ken rejtett el. Kutatásai nyomán az 
a meggyőződés lett benne úrrá, hogy 
a kincsek valószínűleg egy siuah vi
déki sóstó kis szigetén lesznek elte
metve. Miután azonban az évszak 
már erősen előrehaladt, hazatért az
zal, hogy az idén újra folytatni fogja 
kutatásait. Úgy is történt. Az elmúlt 
hónapban kellő felszereléssel, mun
káscsoporttal és négy autóval újra 
megjelent a vidéken. Mikor azonban 
a tó partjára értek, a vezető bámulva 
kiáltott föl: A sziget eltűnt 1 Blake 
őrnagy megdörzsölte a szemét, nem 
álmodik e. A vezetőnek igaza volt. 
A sziget szőrin-szálán eltűnt. A rej
télyes eset magyarázatát a környék
beli bennszülöttek adták meg, akik 
elmesélték, hogy a tél folyamán a 
sziget egy napon csöndesen elmerült 
a tóban. Mikor aztán Blake őrnagy 
kijelentette, hogy ennek dacára mód
ját fogja ejteni az elsülyedt sziget 
kikutatásának is, a bennszülöttek ég
nek emelt szemekkel kijelentették, 
hogy ehhez nemcsak hogy segédke
zet nem fognak nyújtani, hanem tő
lük telhetőleg meg is akadályozzák. 
Allah bizonyára megsejtette a terve
det, effendim — szólt az egyik ősz 
arab — s azért sülyesztette el a szí

tén haladni, akkor nem tévesztik el a fa
lut. S mindaddig, míg a várhoz közel van
nak, amikor villámlik, vágódjanak a földre, 
nehogy észrevegyenek valakit. S most Is
ten nevében: előre 1

A testvérek némán szorítottak kezet s 
nesztelenül váltak szét.

Szilágyi és Bartos lehetőleg egymáshoz 
közel iparkodtak előre. Nem akartak most 
már szétválni, ha az Isten útja újból együvé 
hozta őket.

Alig haladtak vagy harminc lépést, a- 
mikor a hátuk mögött kiabálást hallottak.

Az őr kiabált.
Ugyanis az őr odaért, ahol a nyílás volt. 

Ép akkor villámlott s rémülve vette észre 
a tátongó nyilást. Tqdta, hogy a rab lel
készek ezen a tájon ásták a földalatti zár
kákat s azonnal arra gondolt, hogy hátha 
azok szöktek meg azon a nyíláson?

Meredten bámult a sötétségbe. S úgy 
rémlett előtte, mintha csobogó futó lépte
ket hallana.

Elkiáltotta magát.
Ezt a kiáltást hallotta Bartos és Szilágyi.
Futásnak eredtek s rohantak, ahogy 

csak birtak a puha sáncban.
Közben lövés dördült el.
A lármára s a lövésre a másik két őr 

is ott termett a társuknál. S a villámlás
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getet! Mit Tolt mit tenni, Blake őr
nagy kénytelen volt a további kuta
tásokról lemondani.

Az úgynevezett prekmurjei vend 
esperesség közgyűlése.

A jugoszlávok feenhatósága alatt álló 
úgynevezett prekmurjei vend esperesség 
június 11-én tartotta ez évi rendes közgyű
lését. Ez alkalomból a „Mörszka krajina“ 
(Muravidék) a következőket írja :

Az evangélikusság helyzete is nagyot 
változott a trianoni békeszerződéssel. A 
magyar protestánsok bár kisebbségben 
voltak, mégis tekintélyes pozíciót foglaltak 
el. Az SHS. állam, különösen Slovenia, 
ahová mi is tartozunk, tisztán katholikus 
ország s ebben a nagy többségben termé
szetszerűleg óriási küzdelme van az auto
nóm berendezésű, szabad intézményekhez 
szokott protestantizmusnak. Valószínűnek 
tartjuk, hogy ez a helyzet szülte a prek- 
murjei esperesség, a prekmurjei egyház
megye gondolatát.

Bevalljuk őszintén, hogy mi kezdettől 
fogva nem lelkesedtünk ezért az önálló
ságért, mert nem bíztunk az erejében. Most 
két évi működés után kénytelenek vagyunk 
megállapítani, hogy ez a hitetlenségünk 
nem volt egészen indokolatlan.

Az iskolakérdés a felekezeti autonómia 
legkényesebb pontja. Itt van szükség erőre 
s az önkörmányzati szerveknek törvényben 
gyökerező hatalmára, mert a szorosan vett 
vallási s egyházkormányzati ügyekbe úgy
sem szólhat bele a hatóság, de az iskolára 
már nagyon is ráteheti a kezét. Azon a 
szerdai közgyűlésen elhangzott heves, szinte 
szemrehányás számba menő felszólalások, 
melyek a murskasobotai iskola kérdésével 
kapcsolatosan elhangzottak s az a nagyon 
kevés gyakorlati eredménnyel kecsegtető 
erőtlen határozat, amely ezt a hangos vitát 
bezárta, azt bizonyítja, hogy az esperesség

mellett itt is, olt is egy-egy futó alakot 
láttak.

Futásnak eredtek ők is. A vak sötétség
ben csak találomra rohantak előre.

Az egyik őr valami közeli beszédre lett 
figyelmes.

Megállt s a fegyverét készen tartotta.
Futás közben Szilágyi elesett. Bartos 

észrevette, odaszaladt hozzá, felemelte s 
aggódva kérdezte, nem történt-e valami 
komoly baja ?

Szilágyi megnyugtatta Barlost és futot
tak tovább.

Ezt a beszédet hallotta az őr.
Ekkor egy hatalmas villám hasította 

ketté az eget. Az egész táj egyszeribe vi
lágos lett.

Fegyver dördült el.
Aztán egy másik.
S nyomban rá egy éles kiáltás hang

zott fel az éjszakában.
Valakit golyó ta lá lt. . .
De a sötétségben nem tudta senki meg

állapítani, hogy ki az a szerencsétlen.
Aki tudott, az csak menekült tovább.
S az ég is segítségükre jött, mert bár 

az eső még egyre szakadt, de a dörgés, 
villámlás egyre ritkább lett. S végre egé
szen el is maradt. Vak sötétség vette kö
rül a menekülőket. (Folytatjuk.)

ereje, törvényes joga nem állta ki a tüz- 
próbát. Azon nagy erkölcsi érték érdeké
ben, amelyet a protestantizmus képvisel, 
szívből kívánjuk, hogy a jövőben az espe
resség alakjában kifejezésre jutott tömörü
léshez fűzött remények minél előbb valóra 
váljanak.

*  *
*

A krizsevcei gyűlésnek kiváló jelentő
séget adott, hogy ez alkalommal iktatták 
be Benkó József nagyiparost a Junkuncz 
Sándor távozásával megüresedett felügye
lői méltóságba. Benkó Józsefet hitsorsosai 
nagy kitüntetésben részesítették. Elsővé 
tették az egyenlők között.

Vasvármegye területén működő három 
esperesség élén mindig a társadalom ki
váló egyéniségei állottak. Régebben Radó 
Dénes, Ostífy Miklós, Radó Kálmán, Veörös 
István, Rupprecht Tasziló, Hrabovszky Sán
dor, Berzsenyi Dezső, Ostffy Lajos, Ber
zsenyi Jenő; ma Radó Lajos, Ajkay Elemér, 
Szigethy Sándor, dr. László Kálmán, rohon- 
czi Pranger József az Omb. ny. vezértitkára, 
Radó Gyula stb. — jóhangzásu vasmegyei 
nevek viselői — ülnek az evangélikus egy
házi élet vezéri székeiben, akik megingat
hatatlan hittel, erős és büszke protestáns 
öntudattal és hasonló mértékű rátermett
séggel vezetik egyházuk ügyeit. Ilyen férfiak 
társaságába emelte a közbizalom Benkó 
Józsefet, akitől a protestáns közvélemény 
joggal várhatja, hogy a neki előlegezett 
bizalmat kiérdemli s valóra váltja azokat 
a reményeket, amelyeket a székfoglaló 
beszédében elmondottak után felügyelői 
működéséhez fűznek.

A Hangya országos 
közgyűlése.

Jubiláris ünnepi hangulatban tar
totta meg Közraktár-uccai székházá
ban a Hangya 25-ik rendes közgyű
lését. Balogh Elemér vezérigazgató 
feszült érdeklődés közben mondotta 
a következőket: 25 év elteltével meg
állapítható, hogy a Hangya Magyar- 
ország legnagyobb kereskedelmi vál
lalata s egyszersmind egyik legfon
tosabb gazdasági s kulturális ténye
zője. Az igazgatóság a Hangya üz
leti eredményéből áldozatot kíván 
hozni a magyar közérdek számára, 
ezért elhatározta, hogy a tiszta jöve
delemnek jelentékenyrészét jótékony
sági és kulturális célokra óhajtja for
dítani. A közgyűlés osztatlan tetszés
sel fogadta Balogh Elemér beszédét.

A Hangya, mint az igazgatósági 
jelentésből megtudjuk, a múlt évben 
két ízben emelte tőkéjét és pedig 
elsőizben 920 millió koronáról 3868 
millióra, majd pedig október 28-an 
8291 millió koronára. A Hangya az 
elmúlt évben híven régi tradícióhoz 
34 millió koronát juttatott jótékony 
célokra és Németországnak átmene
tileg nyomorba jutott lakossága fel
segítésére a magyar vörös Kereszt

utján szintén nagyobb adományt jut
tatott.

A Hangya átérezve nemzeti hiva
tását, páratlanul nagyszabású ado
mányokat felyósít. A Hangya tisztvi
selői nyugdíjintézetének egy milliárd 
koronát, a Hangya szövetkezet gyógy
kezelési nyugdíjalapjára 100 millió 
koronát, a magyarországi tanítók 
Eötvös alapjára 200 millió koronát, 
a jegyzők országos árvaházi egyesü
letének 80 millió koronát, a Csonka- 
magyarország területén levő róm. 
kath. egyházmegyék papi nyugdíj- 
intézetének 120 millió koronát, az 
országos református lelkészi nyugdíj- 
intézetének 100 millió koronát, az 
ág. hitv. ev. egyetemes egyházi nyug
díjintézetnek 80 millió koronát, a 
görög kath. magyar egyházmegyék 
papi nyugdíjintézetének 20 millió ko
ronát, az unitárius lelkészek nyug
díjalapjának 10 millió koronát, a 
gazdaszövetségnek 100 millió koro
nát, az országos magyar gazdasági 
egyesületnek 100 milliót, a Falu Or
szágos Földmíves Szövetségnek 100 
millió koronát, a mezőgazdasági tu
dománymentési célokra 200 milliót, 
ifjúsági menzákra 100 milliót, test- 
nevelési célokra 100 milliót és külön
féle jótékonysági célokra 150 millió 
koronát, összesen tehát 2580 millió 
koronát, végül a főldmívelés mező
gazdasági kultúrájának fejlesztésére 
2 milliárd koronát szavazott meg.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés az indemnitást tár
gyalja. Mátészalka városa díszpolgárává 
választotta Bethlent s az arról szóló ok
levelet nagyobb küldöttség adta át a mi
niszterelnöknek. Június 15-én újabb vitézi 
avatás volt Budapesten. A kormányzó szü
letésnapját 18-án ünnepelték országszerte. 
A bányászsztrájk megszűnt. A 48 as kis
gazdapárt megkezdte országos szervezke
dését. A közoktatásügyi tanács 17 közép
iskola megszüntetését javasolja. 20 hollandi 
nevelőszülő, akik magyar gyermekeket éve
kig tartottak vendégszerető otthonukba, 
ellátogattak Magyarországba.

Olaszországban Teanóban pünkösd 
napján a súlyos adók miatt a tömegek 
megostromolták a városházát és felgyújtot
ták. Hasonló dolog fordult elő Positanóban 
és Monte Pertussióban.

Mattsotti szociálista képviselőt egy autón 
elrabolták és agyonverték.

Franciaország uj köztársasági elnöke 
Doumegne lett, Herriot pedig miniszter- 
elnök.

Németországot állítólag felakarják 
venni a Népszövetségbe.

A kisántánt konferenciáját július 8—9 
Prágában tartja.

Az albán harcok.a nacionalisták győ
zelmével végződtek. Északalbán katholikus 
papsága élénk agitációt fejt ki, hogy olasz
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herceget kiáltsanak ki Albánia királyának.
A cseh parlamentben elfogadták a had

sereg létszámának csökkentéséről szóló 
javaslatot.

Görögországban elrendelték az ost
romállapotot.

Romániában a helyzet eléggé zavaros 
lehet. Hogy mi van, nehéz megállapítani 
ma még.

Japánban uj kormány alakult. Az uj 
miniszterelnök egyik leghevesebb ellensége 
az Egyesült Államoknak.

Az amerikai szenátus a német asszo
nyok és gyermekek felsegélyezésére fordí
tandó 10 millió dolláros kölcsönre irányuló 
javaslatot 53 szavazattal 23 ellen elutasí
totta.

e g y r ö l - m A s r ó l .

A m in d e n n a p i életből.
Az aranykorona diadalutja. A 

papirkoronán, a buzavalután, a taka
rékkoronán keresztül — úgy látszik 
— mégis megérkezünk — legalább 
egyelőre — az aranykoronában való 
számítás pénz állomásáig. A buza- 
valutát valamikor nagy szeretettel 
fogadta a gazdasági élet s bizony 
boldog volt a banktisztviselőtől kezdve 
a városi tanácsosig mindenki, ha a 
kenderesi béres mintájára búzában 
szabták meg az évi »konvencióját*. 
De változnak az idők s a buza- 
valuta lassanként elvesztette vonzó 
erejét, mert a sok spekuláció, a 
fedezetlen eladások rendszere olyan 
ugrás- és zuhanásszerű játékot pro
dukált a búza árával, amely sehogy 
sem volt alkalmas arra, hogy rajta 
szilárd gazdasági élet alakuljon ki. 
Egyik budapesti nagybankunk tiszt
viselőiről mesélik, hogy nagy nehezen 
kiverekedték a buzaparitásos fizetést 
s azután rövid idő múlva még na
gyobb harci tűzzel és még nehezebben 
visszaverekedték, mert a búza ára 
nem követte arányosan a drágaság 
emelkedését. Az aranykorona számí
tás vonul most be a gazdasági életbe, 
szórványosan eddig is kötöttek üzle
teket aranykoronában, de rendszerré 
és szokássá most fejlődik ki. Pőlökést 
erre természetesen a szanálás adott, 
amelynek következtében az állami 
költségvetés aranykoronás számításon

alapul; mint ismeretes, a közel jövő
ben a városok is áttérnek az arany
költségvetésre. A leglényegesebb ok 
talán az, hogy az adókat is arany
koronában vetik ki s így mint üzlet, 
vállalat kiadásai közé kényszerrel 
beiktatnak egy aranytételt.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 1. vasárnap.
Ep. I. János IV. 16-21.

Az Isten szeretet: és aki a szeretet ben 
marad, az Istenben m arad és az Isten 
is ő benne. íme ez bizonyságtevés, mely 
a hivő lélek számára boldogságot jelent a 
földön és üdvösséget szerez a mennyben.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli evangélikus egyházkerület ez évi rendes 
közgyűlését Pécsett tartja aug. 27—28 nap
jaiban. 27-én lesznek a bizottsági ülések 
és ünnepségek, 28-án pedig a közgyűlés. 
A püspöki jelentés nyomtatásban meg fog 
jelenni és a képviselőknek idejekorán szét
küldetni.

Nagylelkű adomány. A Hangya jubi
láns közgyűlése alkalmából az evangélikus 
egyetemes nyugdíjintézet céljaira 80 millió 
koronát adományozott.

Hírek az ev. theol. fakultásról. Az 
Erzsébet tud. egyetem ev. theol. fakultásán 
az előadások május végével befejeződtek. 
Külön évzáróünnep helyett május 25-én a 
tanári kar és hallgatóság közösen járultak 
az úrvacsorához. Az ezt előkészítő depre- 
catios beszéd keretei közt Stráner Vilmos 
dékán megemlékezett a fakultás első évé
nek küzdelmeiről s Isten által nyilvántartott 
eredményeiről, további sorsát is az ő gond
viselő kegyelmébe ajánlva Június havában 
tartatnak a kollokviumok és vizsgák. Az 
ezeken nem érdekelt hallgatók már haza 
széledtek. Az egyház és állam közt kötött 
alapító levél értelmében a fakultáson első 
és második alapvizsgát tartanak, továbbá 
külön egyházi bizottság előtt szak és lel- 
készi vizsgát. A június 3-án tartott kari 
értekezleten titkos szavazás utján egyhangú 
bizalommal újból Stráner Vilmost válasz
tották meg a jövő tanév dékánjává, aki a 
kartársak sürgető kérésére meghajolt a bi
zalom előtt s a választást elfogadta. Pro- 
dékánná ugyancsak egyhangúlag az eddigi 
pródékán dr. Prőhle Károly választatott 
meg. Ezen kari ülésről küldettek ki Pécsre 
az egyetem jövő évi rektorát választó gyű
lésre electorokul Stráner V, Prőhle K., 
Kovács G. és Deák J. A jövő fák. év kez
detéről, a beiratkozás feltételeiről annak 
idején fogunk hirt adni.

Győr szab. kir. város közönsége a köz- 
kórhaz mellett 1800 G-öl területet engedett

át ev. templom, papiak és iskola céljaira 
azzal, hogy 10 év alatt meg kell kezdeni 
az építkezést.

A kormányzó pünkösd első vasárnap
ján fiaival, Bethlen miniszterelnökkel és 
ennek fiával részt vett Gödöllőn a refor
mátus istentiszteleten.

Lelkész-értekezlet. A veszprémi egy
házmegye lelkészi kara jún. 11-én értekez
letet tartott Pápán. Elsőben a lelkészek 
úrvacsorához járultak, melyet Mohácsy 
Lajos marczalgergelyi lelkész szolgáltatott 
ki. Azután Takács Elek esperes elnöklete 
alatt kezdetét vette az értekezlet, melynek 
főtárgya a protestáns lelkészek anyagi 
helyzetének megvitatása volt. Arra való 
tekintettel, hogy a r. kath. lelkészek immár 
100°/o-os aranykoronában kapják a kon- 
gruát, s a protestáns lelkészek csak papir- 
korona-értékben a békebeli alapon, szük
ségesnek tartották, hogy a protestáns lel
készi kar egyöntetűen tárja fel sérelmeit a 
kormány és a kormányzó előtt. Elhatároz
ták, hogy indítványt terjesztenek a július 
10-én Pápán tartandó egyházmegyei köz
gyűlés elé, hogy ily értelemben az országos 
mozgalmat indítsa meg. — Továbbiak 
során kivánatosnek tartották, hogy Gyurátz 
Ferenc ny. püspök kéziratban meglevő 
újonnan átdolgozott Kézi Ágendáját az 
egyetemes egyház adja ki s hogy Csögle 
központtal egyházm. belmissziói lelkészi 
állás szerveztessék.

Vönöckön 10 konfirmandus növendék 
harangra és orgonára 147 000 K-t adott. 
A sajtónapi offertórium 69.950 K-t, az éne
keskönyv jubileumi offertórium pedig 25.602 
K-t eredményezett.

A nagyacsádi evangélikus ifjúság hus- 
vét másnapján sikerült műkedvelő előadást 
tartott, melyen színre került a Falu rossza. 
A lelkes ifjúságot Dávid Miklós gondnok 
tanította be fáradságot nem ismerő buzgó- 
sággal, aki maga is egyszerű földműves. 
Az előadás szép erkölcsi és anyagi ered
ménnyel járt, amelyből a hálás ifjúság 10 
ezer K-t a Harangszónak is juttatott. — 
A nagyacsádi gyülekezet buzgó tanítója 
vezetésével a Harangszó fenntartására irá
nyuló tojás-akcióban is dicséretre méltóan 
vett részt. A gyűjtést Dóczi Julia és Dávid 
Lina eszközölték. A gyülekezet legközelebbi 
elérendő céljának tűzte ki egy uj harang
nak a beszerzését — aratás után.

Szentgotthárd. A pünkösd ünnepeiben 
különböző egyházi célokra befolyt 1 millió 
564 ezer koroua, 1 drb osztrák arany, 1 
drb öt dolláros arany, 1 drb 5 koronás 
ezüst, 10 szokol és egy német arany márka.

M agyarszombathely. Özv. M. Kovács 
István Istenben bold, felesége emlékére 
tiszta ezüstből készült beteglátogató úr- 
vacsoráztató szt. edényeket adományozott 
a gyülekezetnek ÍVs millió értékben.

Egyébként pünkösdig 175 család aján
dékozott különféle egyházi célra 6,750.000 
K értéket. A sajtónap eredménye 190.983

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15— 17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 31—52
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K, az énekeskönyv 400 éves jubil. alkal
mával 44.470 K, a gyámintézetre 593 500 K 
folyt be. A konfirmandusok a gyámintézetre
215.000, az Isten házára 275.000 K-t ado
mányoztak. — Isten áldja az adományt 
és adóját.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Az unitárius püspök az oláh király

nál. Az Erdélyi magyar egyházak sérelmei 
ügyében Ferenc József unitárius püspök 
kihallgatáson volt Ferdinánd oláh királynál. 
Az oláh király az ősz egyházfő előtt meg
ígérte a sérelmek orvoslását.

Vasárnap helyett Leninden. A szov
jetkormány elhatározta, hogy elhunyt spi- 
ritusrektora tiszteletére a kalendáriumi va
sárnapot ezentúl Lenindennek, azaz Lenin- 
napnak nevezi el. A Jövő évi naptárak már 
ezt az uj elnevezést fogják tartalmazni.

A világ legnagyobb orgonája. A 
Wembleyben megrendezett britt birodalmi 
kiállítás egyik legszenzációsabb attrakciója 
az ott kiállított hatalmas orgona, amelyről 
a hozzáérlők első tekintetre könnyen meg
állapíthatják, hogy a világ legnagyobb efajta 
zeneszerszámja. Egyes méiyhangu sípjai 
szinte oceánjáró kémény benyomását teszik. 
A légáramlást villamos turbinák szolgál
tatják. Az óriás orgona hangját vasárnap 
hallották először, amely ereje dacára, mégis 
végtelen kellemes és szivreható.

Meghalt a dalai láma. Hu-Tuka-Tu 
„Budha 99-ik élő megtestesülése“ meghalt. 
A láma vallásuak főpapja két évtizednél 
tovább állott a lámaegyház élén s méltó
ságával nagy befolyással volt a kínai po
litikára.

ÚJDONSÁGOK.
Két m agyar fiú 50.000 kilométeres 

autótúrája Amerikán át. Horváth Ferenc 
debreceni és Osváth Gyula Budapesti fiatal
emberek kimentek nemrégiben Buenos- 
Airesbe, szert tettek egy autóra és kalan
dos útra határozták el magukat. 50 ezer 
kilométert akarnak megtenni prairiken, ős
erdőkön, mocsarakon át, végig a két Ame
rikán.

Kőkorszakbeli bányát fedeztek fel 
Belgiumban. A bánya belsejében megta
lálták a kőkorszakbeli bányász szerszámait 
is, kőből kiformált csákányokat, lapátokat 
és néhány primitív szerkezetű feszitórudat. 
A bánya hatalmas kiterjedésű, valószínűleg 
sokszáz éven keresztül használhatták.

Egy öngyilkos népbiztos a szovjet 
bukását jósolta meg. Lutoninov, a kom
munisták központi végrehajtó bizottságának 
tagja, a szovjet egyik istnertnevü vezére, 
Moszkvában öngyilkosságot követett el. 
Mielőtt véget vetett volna életének, előbb 
hosszú levelet írt, amelyben kifejti, hogy 
teljesen kiábrándult a szovjeturalomból es 
mélységesen bánja saját kommunista múlt
ját. A levélben megjósolta, hogy a szovjet
uralom nemsokára össze fog omlani.

Jekaterinburg leégett. Jekaterinburg, 
az Ural fővárosa teljesen leégett. Jekaterin
burg hatvanezer lakosával egyike volt Kelet- 
Oroszország legnagyobb városainak. A 
bolsevikiek ebben a városban tartották 
egyideig elfogva Miklós orosz cárt

Rabindranath T agore Japánban. Ta
gore, a világhírű hindu költő Japánban 
tartózkodik és a tokiói egyetem kétezer 
főnyi hallgatósága előtt előadást tartott.

Rabindranath Tagore előadásában utalt a 
két nemzet közös kulturális vonásaira s 
összehasonlítást tett a keleti és a nyugati 
kultúra között.

Dühöng az álomkór Angliában. A
veszedelmes afrikai eredetű járvány mind 
komolyabb méreteket ölt Angliában. Csak 
ebben az évben 2473 megbetegedés történt, 
szemben az elmúlt négy esztendő 839-es 
évi átlagával. Az álomkór okozóit — mint 
ismeretes — az afrikai „cze-cze“ légy csí
pése terjeszti, azonban kedvező légköri 
viszonyok között a kór a levegőben is 
terjed.

Huszonnégyujju újszülött. Nagykörö
sön Patik József földműves feleségének a 
minap huszonnégyujju fiúgyermeke szüle
tett. A gyermeknek mindkét kezén és lábán 
hat-hat rendesen kifejlődött ujja van. A 
gyermek teljesen egészséges.

Óriási Zeppelint építenek a németek. 
Friedrichshafenben egy óriási Zeppelin 
épül, amely most már közel áll a befeje
zéshez.

Mennyi katonája van az egyes á lla 
moknak ? Az angol hadügyminisztérium 
nemrégiben kimutatást állított össze az 
európai államok békelétszámu hadseregé
ről. A kimutatás ezeket az adatokat tartal
mazza : Anglia 156.000, Németország 100 
ezer, Csehország 150 000, Olaszország 250 
ezer, Szerbia 130.000, Oroszország 1 mil
lió, Oláhország 125.000, Franciaország 732 
ezer, Belgium 86 ezer, Magyarország 35 
ezer, Ausztria 21 ezer, Bulgária 20 ezer és 
Törökország 88 ezer embert tart fegyver
ben. A kimutatás szerint legnagyobb had
serege Szovjet-Oroszországnak, legkisebb 
Bulgáriának van.

Párizs szám űzte a jazz-band-eket.
Az amerikai zenészek körében nagy fel
háborodást keltett a francia hatóságoknak 
az a rendelkezése, amellyel Párizsból vala
mennyi amerikai jazz-band zenészt kiutasí
tottak.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 25. számában foly
tatódik Surányi Miklós érdekes regénye. 
Közli a lap azonkívül Herczeg Ferenc cik
két, Fodor László, Vajthó László és Na- 
dányi Zoltán elbeszéléseit, Ruzitska Mária 
úti jegyzeteit, Jakab Ödön, Vargha Gyula 
és Forbáth Sándor verseit, Bakonyi László 
aforizmáit, {számos művészi és időszerű 
képet és a lapf rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

TORONYÓRÁKAT KÉSZÍT 
Sándor Ferenc utóda

Körmend. n-iz
Alapítva: 1886. Telefon 9.

Evangélikus úri család 4 és 5 éves 
gyermekéhez jobb családból származó 
a német nyelvet teljesen biró 14 éves
nél nagyobb leányt keres, ki család
tagként kezeltetne. Egyéb részleteket 
egyenes levélmegkeresésre. —  Cím 
a kiadóhivatalban. i— 4

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Eladó egy alig használt I pár vonós 
által könnyen húzható marokrakó 
aratógép jutányos árban. —  Cím 
megtudható a kiadóhivatalban. 3—5

Egy vidéki földbirtokos család ke
res egy 6 éves fiú és egy 4 éves kis 
leányka mellé nevelönöt, illetőleg 
tanítónőt. Kedvező feltételek. Jelent
kezéseket az ev. Esperesi hivatal 
Vönöck (Vas m.) továbbit. 1 — 3

Felelő» szerkesztő és kiadó: CZIP0TT UÉZA 
Szeatgotthird, Vas várni egye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÍR01.V. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

PIAC.
100 takarékkorona =  133 papirkoronával.

Június 17. Zürich: Budapest 0.0062-5. 
Deviza: Dollár 89.550, Dinár 1090, Osztrák 
K 12.655, Szokol 2600.—, Lei 360-—, Frank 
4500, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 26.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 32.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 322 500, rozs 270.000, árpa 290.000. 
zab 320.000, tengeri 275.000, korpa 230.000.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában S/.entgotthirdon.
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A lap íto tta

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonos:
a QuEáatúll LntberSzövetsfio.
Ai OrazágON I.utlier-Hzőfet-

■ég hivatni«. lapja.

Kéziratok, előfizetőst díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZO ezorkesztő- 
kladóhlrataláoak 

Bzentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Klőflzetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
M iijeiül!* minden vasárnap.

9

Boldog em ber az, akinek az Ur bűnt nem  tu la jdonít 
és lelkében csalárdság nincsen.

■ssrkaiitő-UadóhlTaUI : 
SZENTOOTTHÄRD. 

Vasvármegye.
A „HAUAftHHZO“ 

előfizető«! Ara t a harmadik 
negyediTre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-Bzőretégl tagoknak 

10"/»-os kedvezmény. 
Amerikába küldve előfize
tési ára egész évre 1 dollár. 
Kgjes szám ára 1000 kor.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

m

Békességesek legyetek!
A keresztyén élei a legékesebb 

zene, amely különböző hangokból 
áll, de mégis összhangot képez. Ter
mészetesen az összhangot a bűn 
meg-megzavarja, de az Idvezítő 
újra meg újra helyreállítja azt. A 
keresztyén élet harcból is áll, bé
kességből is. Nemcsak harcból, mert 
hiszen a harc a bűn ellen csak 
eszköz a békesség megvalósítására, 
de nem is csupán békesség, mert 
a keresztyén nem nyugodhatik bele 
mindabba a rosszba, amit maga 
körül lát. De éppen ez a nehéz do
log, harcolni a békesség kedvéért 
s harcolás közben a sebeket be
kötözni, mint ahogy az Idvezítő 
tette, aki meggyógyította a tanít
ványai által megsebzett embert a 
Getsemane kertjében. Éppen azért 
a Szent írás nem győzi ajánlani a 
békességet. Az intés folyton fel
hangzik : Békességesek legyetek ti 
közietek egymással! Legyünk hát 
békességesek családaink körében. 
Engedjünk szívesen egymásnak, ha 
eltérő nézeteink vannak, kivált, ha 
nem valami nevezetes kérdésről 
van szó. Igyekezzünk a Jézus kö
zelébe jutni, hogy a szelídség mi
nél jobban áthassa lelkeinket. Le
gyünk békességesek egyházaink 
körében i s ! Hárítsuk el a vissza
vonás okait. Legyünk adakozóbbak, 
alázatosabbak. Istenben elégedet
tebbek. Legyünk békességesek, a- 
mennyire lehet azokkal is, akik 
nem hisznek, vagy nem jól hisz
nek a Jézusban. Álljunk erősen a 
Krisztus mellett. Kicsinyes okok 
miatt ne bontsuk meg a szent egy
séget. Csak azoktól szakadjunk el, 
akik azt kívánják, hogy emberek
nek szolgáljunk, de azokért is 
imádkozzunk folytonosan. így le
gyünk békességesek.

R bűn.
A bűn élő, tevékeny hatalom, 

mely reá lép akaratodra s bénítja 
a jó felé igyekvő elhatározásait, 
szétroncsolja nemes érzésedet, sárba 
tapossa becsületedet és sírt ás nem 
csupán erkölcsi értékeidnek, de 
testednek is. Amint az egyeddel 
úgy bánik el a társadalommal, a 
néppel, a nemzettel, az egész vi
lággal.

Önálló élet ez a bűn, egy erős 
hatalomnak a földre küldött agitá
tora kész pontosan megrajzolt hadi
tervvel, megmásíthatatlan elhatáro
zással, hogy megejtse az embert 
s vak fanatizmusával megdöntse 
a világot.

S az ember ép a bűn által ki
fosztott szegénységében, reményei
től, örömeitől, boldogságától meg
rabolva könnyes szemmel mered 
a sötét jövőbe, szid, káromol min
dent, de a bűnt, ezt a minden rossz 
végokát nem veszi észre. Ez a bűn
nek az élet történetében elért leg
nagyobb diadala, sikerült megvakí
tania az embert. Munkája most már 
könnyebb. Megszállja az ember 
gondolkodó szerveit s ezeken ke
resztül tűr végcélja felé.

Odaül az értelem legtitkosabb 
géphelységeibe, hol a gondolatok 
formálódnak, az ébredő eszmék 
sejteibe beleleheli szándékait, egész 
jellegét. Létratörésében szükségké- 
peni függvényévé lesz az eszmé
nek s irányító elemévé megteste
sítésében s ép a nagynak vélt gon
dolkodó alkotásain át lopja magát 
így bele a tömegek lelki világába 
s végzi végzetes munkáját, a ha- 
lálbasorvasztást. Az ember érzi ezen 
ütéseit, retteg tőle, keresi, kutatja 
a fenyegető bukás okát, meg is ta
lálja ezer és ezer felé, ugyanannyi

szor csalatkozik is valónak vélt fel
fedezéseiben, de a bűnt, ezt az ön
önmagában élő ellenséget nem 
veszi észre.

De tovább nyúlik a bűn csápja; 
belegubózza magát tudományos 
rendszerekbe s ezen rendszereken 
keresztül ő maga, a bűn kiáltja 
szerte a világban: ő nem létezik, 
bűn nincs; oda akar törni a tör
vénytevő termekbe s a gyilkos fe
lett ítélkező bírákat akarja függő 
szolgáivá tenni, ne merjenek a gyil
kos felett ítélkezni, hisz nem tehet 
ő róla, hogy itt van, ő nem lehet 
tettéért felelős, nem ő követte el 
a bűnt, egy vele született beteges 
jellegnek követelménye emelte ke
zét tőrdöfésre; nem ő a bűnös, a 
társadalmi ferdeségek rántották a 
szakadékba, nem az ember aka
rata indítja meg a bőnös, romboló 
cselekményeket, hanem a társa
dalmi viszonyok kényszere. Oh 
boldog gonosztevők! a védelem s 
a virágzásnak milyen perspektívái 
nyílnak meg számotokra?

Nem-e a bűnnek, ennek az élő 
hatalomnak .szinte őrjöngő diadal
tánca ez, a vaksággal vert embe
riség értelmi mezején ? Nincs egyéni 
felelősség, nincs bűn. A fiú meg
öli anyját, bűnös az esettel min
denki, az egész társadalom, csak 
egy valaki nem, a fiú, ki a tettet 
elkövette. Rettentő. Nem érzed, 
mint dübörög a haláltánc az egész 
világ homlokán ? S Lombroso, Be
nedikt, Forel, Ferri előtt, az őrült 
eszmék elgondolói előtt csodálattal, 
hódolattal hajol meg a tudományos 
világ egy része.

De a bűn tovább megy utján; 
összekuszálja teljesen az ember ér
telmi világában az erkölcsi fogal
makat, kijelenti a társadalomnak 
csupán egy osztálya, a burzsoázia 
oka mindenféle bűnözésnek, ezt el

A kinek  n incsen  sajtója, annak nincsen  szava
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kell seperni s nincs többé gaztett 
(Lafargue, Bebel, Hirsch). A szo- 
ciálista államban nincs bűnözés. 
Tudjuk, láttuk. S ily tanoknak van
nak követői, fanatikusai. A lehe
tetlenségnek, a hihetetlenségekeek 
egész sziklahalmazait állítják a nép 
elé s a nép hisz.

Nem-e élő, mindenben megjelenő 
valóság a bűn? Kilöki a gondol
kodást rendes medréből, függönyt 
akaszt a tisztán látónak szeme elé 
s így hurcolja rabként saját útjaira 
s kényszeríti az embert, hogy cél
jainak hitvány eszköze legyen. — 
Vaskövetkezetességgel sorvasztja 
halálba az emberiséget a bűn ezen 
munkája, embert ember ellen izgat, 
a szenvedélyek kohójává gyúrja a 
szívet s ennek lángjaiban fel
emésztve az utolsó csepp jóérzést, 
a pusztává lett szíveken diadalt ül. 
Megfertőzi az ember érzelmi vilá
gát, az Istenbe vetett hitet, honnét 
melegséget várunk, megmérgezi a 
gondolkodást, a tudomány kútját, 
melyből Isten rendelésére életfel
tételeinket merítjük. Beteggé teszi 
lelki életünket, beteggé kultúrán
kat, műveltségünket. Élő hatalom 
a bűn s életének tartalm a: boldog
talanná tenni az embert. S ezt nem 
látja a világ. Szegény ember! a 
következtetések útvesztői között 
keresi bajának okát, ez pedig ad
dig a társadalom keblén óriássá 
hizlalja magát s nyíltan készül 
megsemmisítésére.

Ezt szorítsd vissza, a bűnt bito
rolt munkateréről, te ember! ezt

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombatit Ernő. 8)

A menekülők egymás után zörgettek be 
az anyóka ablakán. Bartosnak az anyja 
volt, aki kész volt feláldozni magát, csak
hogy fia bejuthasson a várba a rablelkészek 
mellé, hogy azokat megszabadíthassa. Olló
val sorra lenyirta a rabok hosszú haját, 
szakálát s aztán egy csomó ruhát tett 
eléjük, hogy vegyen magára kiki olyant, 
amilyenben legkönnyebben menekülhet az 
üldözők elől.

Már mind együtt voltak, csak Bartos 
és Szilágyi hiányzott.

Éppen távozni akartak, amikor Szilágyi 
betámolygott.

A ruhája, az arca csupa merő sár volt. 
S a keze meg véres.

Odarogyott az anyóka ölébe s a sírástól 
elcsukló hangon zokogta:

— Édes néném, nincs már fia. Szegény 
Fái kiszenvedett. Minket megmentett, de 
ö meghalt. Együtt menekültünk. Én elestem, 
felemelt. S akkor érte őt egy golyó. Egy 
hangos jajkiáltással esett össze. Odarohan
tam hozzá. Átöleltem s kérdeztem, hol 
sebesült meg. Beakartam kötözni a sebét. 
De ő nem engedte. Mert ő úgyis érzi, hogy

a te egyedüli ellenségedet. Qtt van 
tebenned is, benned é l ; nem nyit
hatod szóra egyszer sem szádat, 
hogy ne akarjon tenéked tanácsot 
adni, nem emelheted fel karodat 
egyszer sem cselekvésre, hogy ne 
akarná irányítani, még pedig rom
lásod előidézésére. Benned él, ta
nácsot ad, csábít és irányítja egész 
életedet. Vigyázz em ber! ez a bűn 
halálodat kívánja; elveszi becsüle
tedet, rossz útra viszi gyermekei
det, szégyent hoz családodra, szük
ségbe dönti házadat, koldussá teszi 
hitvesedet s megvetetté téged. Em
ber vigyázz! Komolyan szemébe 
néztél már az ellenségnek? Ha igen, 
úgy tudod, e földön nem terem el
lene fegyver. Ki ment meg téged ? 
A Krisztus? Úgy légy nyugodtan.

Schlitt Gyula.

„ Szelíden fenylteni . . . Sok lélek, sok 
szeretet kell ehhez. Szelídnek lenni nemcsak 
a szavakban, nemcsak a mondatokban, ha
nem szelídnek lenni még a hangban is. Sok
szor nem Is az a fontos, amit mondunk, 
hanem az, hogy miképpen mondjuk.

Egy apa soká nem látta fiát. Valami 
egyenetlenség miatt elváltak egymástól; pe
dig szerették egymást. A fiú  egyszer mégis 
irt. Az apa nem tudott olvasni, a levelet 
elvitte hentes szomszédjához, aki azt fe l is 
olvasta a maga durva hangján. Az apa 
dühbe jött, még csak látni sem kívánta fiát. 
Néhány óra múlva a harag enyhült-, leve
lét a másik szomszédhoz, egy kegyes lelkű 
pékmesterhez vitte. Ez is elolvasta a maga 
maga szelíd hangján. Mennyire másként 
fogadta ezt az apa, pedig csak a hanghor
dozáson múlt minden.“

A d a t a i k  a H a ra iszó  M áriására!
meghal. Rajta már nem segít semmi és 
senki. Csak én meneküljek tovább s jöjjek 
ide a jó anyához s csókoljam meg ő he
lyette utoljára az áldott anyai kezet.

Zokogva borultak a lelkészek a szegény 
anya reszkető karjai közé s szeretettel 
csókolgatták azt az áldott kezet

De az anya erős maradt. Két könny
cseppet morzsolt szét reszkető kezeivel, 
amelyek végig szaladtak barázdás arcán. 
Összekulcsolta két kezét s az ég felé emelte 
tekintetét.

— Az Isten adta, az Isten elvette, áldott 
legyen az ő szent neve 1

Aztán erős, szinte szokatlan hangon 
szólalt meg.

— De most már Isten veletek testvérek 
az Urban! Siessetek! Az idő rövid! Ne 
késlekedjetek. Menjetek 1 A Krisztus or
szága hív benneteket 1

És szeretettel tuszkolta ki őket egyen- 
kint a szobából.

Aztán magára zárta az ajtót s elfujta a 
mécset. És most, hogy magára maradt a 
sötétben, egyszerre oda lett minden ereje, 
minden bátorsága. Odarogyott a szegényes 
ágyára, beletemette arcát a vánkosokba és 
keserves, szívfacsaró zokogással jajdult fel. 
Siratta egyetlen fiát, az ő büszkeségét, az 
ö mindenét, hitének igaz vértanúját...

Lehr Rlbert halálára.
Pünkösd szerdáján temették 

a valamikor pajzán vidámságu, 
szívesen nevető, szívesen nevettető, 
jobbra-balra csipkelődő és a csípé
seket jobbról is, balról is szívest- 
örömest fogadó tudós magyar ag
gastyánt, abból a csodálatraméltó 
fajtából, amelyik itt közülünk tolnai 
svábokból, ha német anyanyelvvel 
is, magyarnak születtek és amelyik, 
ha neki állt és rávetette magát a 
magyar nyelvre, majd hogy szeb
ben, jobban nem tudott magyarul 
magánál Arany Jánosnál is. És ha 
igazán nem tudott szebben, az csak 
azért volt, mert nem lehetett szeb
ben, jobban.

Nem beszélek a Wizner Boldi
zsárokról, meg a Fáik Henrikekről, 
Váradi Antalokról, Ábel Jenőkről 
meg a többi sokról. Csak erről az 
egy családról, a Lehr Albertéról, 
amelyikből kívüle még a Lehr Vil
mosok, a Shakespeare-forditó Lő
rinci Lehr Zsigmondok, a Tolnai 
Vilmosok, a tudós Gombócz fiuk, a 
Wagnerok, Schleiningok. . .  ugyan 
még hányat soroljak föl, akik be
lőle fakadtak.

Ha csak az általa is megénekelt 
hartai triumvirátusból való Gallékat 
is nem említem. Biztos, hogy volt 
valami összetartozandósága ezekkel 
a hires tréfamesterekkel is. Akik 
rajta próbálták ki a tréfáikat. De 
aztán mindig alul maradtak, ha 
Lehr Albert a bot boldogabbik vé
gét kapta el.

1924. Június 29.

Május eleje volt, mikor Szilágyi Dénes 
hazavetődölt Nemeskajalra. Éjnek idején 
tért be a faluba s egyik bizalmas hívéhez 
kopogtatott be.

Vagy két óra hosszat tartózkodott már 
a házbaii Szilágyi, amikor két férfi lépett 
ki az ajtón. Az egyik hátrament a kamarába 
s onnan ásót, kapát, lapátot hozott ki. A 
vállára kapta s aztán szó nélkül elindultak.

Az eget szaggatott felhők takarták. A 
hold ide-oda bujkált közöttük. Éppen nekik 
való idő volt.

Szilágyi volt az egyik s bizalmas emberé 
a másik.

A Vágmenti útra tértek.
Sietős léptekkel mérték az utat. S alig 

fél óra múlva már az erdőhöz értek. Itt egy 
gyalogösvényre tértek s most már az isme
retlen ember lépett előre. Úgy látszik, az 
utat itt már csak ő ismerte.

Jó darabig haladtak néma csendben, 
amikor a vezető letért az ösvényről s neki 
tartott az erdő sűrűjének. Áthatolhatatlan 
sűrűség állta az Útjukat. De ők azért csak 
törtettek előre. Hol bujkálva, hol meg hason- 
csuszva másztak A lehajló ágak az arcukba 
vágtak. A bokrok belekapaszkodtak a ruhá
jukba s a tüskék véresre karcolták a kezü
ket. De ők nem törődtek mindezzel, hanem 
csak mentek tüskön-bokron keresztül.
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Valamikor a gimnáziumi évi ér
tesítők száraz statisztikai adatgyűj
temények voltak. De a bonyhádi, 
akkor még igazán kis gimnázium 
értesítői már a hetvenes évek ele
jén feltűntek a gimnázium tanárá
nak, az akkor még fiatal tudós Lehr 
Albertnek, klasszikus magyarságu 
Schiller fordításaival.

Lehr Albertet, a komoly tudo
mányok mívelőjót, a magyar tudo
mányos akadémia tiszteleti tagját 
méltatta már más, ahhoz értő em
ber és fogja is még méltatni.

Én csak a dunántúli ember sze
mével, a tolnai svábéval nézve 
akarok néhány virágot a sírjára 
tenni. Abból az időből, mikor még 
a Borsszem Jankó az volt, ami volt. 
Porzó lapja és Jankó Jánosé, a 
párjára még nem talált magyar 
karikaturistáé. Milyen bátran ad
hatta azt a lapot akkor még az 
ember a lányai kezébe, azokat a 
finom vonalú képeket, tréfákat, 
verseket. A kölesdi, meg a majosi 
öspöröskisasszonyok milyen édes 
vihogásba törtek, mikor olvasgatták 
a dévai Lukács-verseket. Mert hát 
azért Lehr Albert sem szerette volna, 
ha azt mondták volna róla, hogy ő 
nyelte el a szentelt kancsót. Egy 
kis borsot ig en ! De csak egy sze
met. Egy borsszemet, de nem ám 
egy egész disznótorra valót.

Szerette a vidámságot. Ez már 
benne van a levegőjében annak a

Egy helyen aztán megállott a vezető és 
halkan megszólalt.

— Célnál vagyunk tisztelendő uram. 
Ezt a helyet gondoltam alkalmas helynek. 
Mit szól hozzá ?

A szemük már megszokta a sötétséget. 
A hold is éppen előbukkant a felhők mögül 
s kísértetiesen törtek át a bágyadt sugarak 
az ágak levelei között.

Szilágyi körülnézett.
A másik halkan magyarázni kezdett. 

A kezével az egyik hely felé mutatott.
— Itt, ezeket a bokrokat megritkitjuk 

és egy keskeny utat csinálunk. E mögött 
egy hosszabb domb húzódik. Igen alkalmas 
hely lesz annak, aminek mi akarjuk.

Szilágyi helyeslőén bólintott.
Ekkor elővették a késüket s nyesni, 

vágni kezdték a bokrok ágait. Néhol az 
ásónak is dolga akadt.

Jó félórai munka után a dombhoz értek. 
Lehetett olyan két öles széles, nyolc öles 
hosszú és másfél öles magas.

Szilágyi felmászott a tetejére s végig
járatta rajta a tekintetét. Aztán körülnézett. 
De nem sokat láthatott az éji homályban. 
De meg valóságos áthatolhatatlan sűrűség 
övezte köröskörül a dombot. Nagyon meg
tetszett neki a hely. Lejött a dombról s 
társához fordult.

— Köszönöm a szíves fáradozását, 
István. A hely igen alkalmas. De maga 
most induljon vissza. Még elég sötét az

A 71. Z so ltár.
Te benned bíztunk eleitől fogva,
Te voltál Istenünk, mennyei jó Atyánk.
Ha zúgott a vész felettünk harsogva,
Szent oltalmad alatt békén nyughaiánk. 
Jóságod szárnyával fedezél bennünket, 
Semmi baj, bántódás nem érhetett minket.

Hála tenéked, hatalmas Istenünk,
Amíg tart életünk, csak benned remélünk. 
Érzelmink, ajkunk, minden gondolatunk 
Hirdesse szerteszét: tiéid maradunk! 
Időtlen időkig minden nemzetségünk 
Hirdesse, hogy te vagy segítő Istenünk I 

\
Urunk Istenünk, Seregeknek Ura 
Hozzád esedezünk térdünkre borulva, 
Hallgasd meg imánk, ftgyelmezz szavunkra, 
Nyújts vigaszt,enyhülést szomorú sorsunkba’. 
Törd meg a zsarnoknak, törjed meg haial- 
Hogy félje s rettegje Isten Igazságát, [mát,

MAYER PÁL.

tolnai szép sváb világnak, a véré
ben az áldott em bereinek: a fiainak.

Gyerekeim, legyetek jókedvvel! 
Nem kell azért rossznak len n i! De 
legyetek vidám lélekkel! A vidám 
lélek könnyebben tud közeledni 
keresztyén kötelességhez, mint a 
komor, a borús. Nem kell minden 
dolgot egy nap alatt elvégezni 
akarni, ne akarjatok négy nap alatt 
szentekké lenn i! Nem kell igy ! Az 
a lélek, a melyet eltölt az Urnák 
szerelme igazában, az oda jut a 
végső célhoz, amelyik előtt boldog 
megnyugvással suttogja majd a 
nagy toszkánai költőlélekkel, Filippo

éjjel, időben hazaérhet. S vigyázzon, ne
hogy észrevegyék. S aztán úgy legyen, 
ahogyan megbeszéltük.

Melegen megrázta emberének a kezét 
s az útnak indult.

Szilágyi meg az ott maradt eszközökkel 
azonnal munkához látott.

Egy barlangot akart ott magának meg 
a híveinek készíteni, ahol majd aztán fel
keresik s vigaszt nyernek tőle lelkiekben.

A faluba nem térhetett vissza. Tudta, 
hogy ott okvetlen keresni fogják. Aztán ott 
volt az új kath. pap is, aki még erőszako
sabb volt, mint az elődje. Híveit erőnek 
erejével is a kath. imaházba kényszeritette 
az ünnepnapokon. S bizony már többen 
át is tértek. A pásztor nélküli nyáj már 
oszladozott. Hát ennek akart az útjába 
állani Szilágyi s azért maradt hívei köze
lében. Tudta, hogy most már nem a sza
badságával, hanem az életével játszik, ha 
rajtaveszt. De ezzel a legkevesebbet törő
dött. Az apostolok nagy része is martyr- 
halált halt a Krisztusért. Hát mennyivel 
különb ő az apostoloknál? Hiszen még a 
nyomdokaikba sem léphet azoknak...

És aztán lázas munka kezdődött éjje- 
lenkint a Vág menti erdőben. Minden éjjel 
öt-hat férfi ment ki az erdőbe és folyt a 
munka szaporán. Hajnal táján aztán az 
emberek egyenkint szállingóztak haza. S 
mindegyikük más-más utón ment, nehogy 
gyanút keltsenek, ha netalán találkoznának

Nerivel: U ram ! a Te álmodat bo
csásd én reám!

Egy vidám lélekre bocsájtotta 
ime az Ur az ő álmát. A békés 
álmot, amit nem zavar semmi, ne 
zavarjon semmi. Egy rövid imát! 
— Miatyánk, ki vagy a mennyek
ben . . .  És ha végig mondtuk, so
kan lesznek, akik rá mondják az 
Áment, — tudom biztosan. —nd.—

É R T E S Í T É S .  „ A  d u n á n t ú l i  
e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t  tö r t é n e t e **
című munkának szállítását soproni 
theol. faku ltásunk dékáni hivatala 
szíveskedett elvállalni. A 6 0  ívre (950  
oldalra) terjedő és díszesen kiállított 
kötetnek ára 240 .000  korona (keve
sebb mint tizenhárom és fé l  arany
korona). Ehhez já ru l azonban 7200 
K  forgalm i adó és a csom agolási és 
szállítási költség (ezidő szerint mint
egy 10.000 korona). M inthogy a  
postaköltségek gyakran  változnak és 
a pénz utalványozása is külön költ
séggel jár, azért ajánlatos a  könyv
nek utánvéttel való megrendelése. 
Akik a m últ évben a 3000  koronát 
előre befizették, azoknak ezt a z  ö sz-  
szeget valorizálva fo g ju k  beszámítani. 
A könyv bolti ára jó va l m agasabb  
lesz. Segédlelkészek és theol. hallga
tók a művet ezidő szerint 140.000 K  
kedvezményes áron kapják. A m eg
rendeléseket és fizetéseket a z  evang. 
theol. faku ltás dékáni hivatalához 
Sopronba m éltóztassék küldeni.

valakivel az utón. S másnap újból ott vol
tak s folytatták ott, ahol előzőleg elhagyták. 
S hoztak magukkal mindent, amire Szilá
gyinak szüksége volt. Lassankint kikerült 
egy asztal, egy-két szék, egy nyoszolya. 
Aztán odakerült a régi feszület is meg egy 
biblia. Készen volt már minden. S a nivek 
kezdtek aztán odazarándokolni, hogy sokat 
nélkülözött lelkűk vigaszt találjon.

Különösen vasárnap délutánonkint özön
löttek sokan az erdőbe. S ez fel sem tűnt 
senkinek a faluban. Hiszen kedves hely az 
erdő. Azelőtt is jártak oda özönével a 
falubeliek. Tavasszal szórakozni, mulatozni, 
gyöngyvirágot szedni. Nyáron fürödni, ep- 
részni. Ősszel meg télen fát vágni. Hangos 
volt az erdő mindig. Kivált így tavasszal, 
amikor a falu fiatalsága is ott volt. Lányok, 
legények kisebb-nagyobb csoportokba ve
rődve szedték össze az erdő vadvirágait. 
Most meg május derekán a gyöngyvirágot 
szedték csokorba, amellyel ugyancsak tele 
volt az erdő.

S a kisebb-nagyobb csoportok egyenkint 
tűntek el. Észrevétlenül kerültek a bar
langba. Ott aztán a virágokkal teleszórták 
a barlangot. Két csokor gyöngyvirág az 
asztalra is került a feszület mindkét olda
lára. Mert az oltárt egy leteritett asztal 
helyettesítette. Annak közepén állott a 
feszület. Előtte feküdt a biblia. S a feszü
lettől jobbra-balra egy-egy pohárban illa
toztak a gyöngyvirágok. (Vége kivetkezik,)
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Lelkészgyülés Noviszádon
A bácsi esperesség lelkészei má

jus 21-én konferenciát tartottak 
Novisadon. Wack Péter esperes el
nökölt, aki a lelkészek körében 
megjelent dr. Kurtz egyhmegyei 
felügyelőt és Wágner kerületi el
nököt szeretettel köszöntötte.

1. Wágner G. A. a kerülei ügyei
ről referált. Az összes esperessé- 
gek (a szlovákok kivételével) a ke
rület alakításához hozzájárultak. Az 
egyházkerület memorandumát az 
elnök vezetésével átnyújtották a 
vallásügyi miniszternek, aki a ke
rület alakítását már decemberben 
tudomásul vette, de a kormány 
erre vonatkozó leirata mai napig 
sem érkezett meg. Annál élénkeb
ben érdeklődött a vallásügyi mi
niszter a csatlakozott esperességek 
híveinek nemzetiségéről, különösen 
a vendekről (vannak úgylátszik  kö
rök, amelyeknek fá j, hogy a vendek 
nem a nemzetiségi, hanem az egy
házi érdekeket tartották elsőknek). A 
zsinattartásról csak annyit mondott, 
hogy a kerületi elnökség beográdi 
konferenciáján végleges megálla
podás még nem történt. Beszélt 
végül a presbiteriális rendszer ke- 
restülvitelének szükségességéről az 
egész vonalon.

2. A kormány felszólította az 
evang. egyházat, hogy a magyar
honi evang. egyházegyetemmel 
szemben fennálló követeléseit ter
jessze föl, hogy a jóvátételi elszá
molásoknál tekintetbe vétethesse
nek. A lelkészértekezlet m egálla
p ítja , hogy a m agyarhoni evang. 
egyházegyetem töl követelni valóink 
nincsenek.

3. Wack esperes folyó ügyekről 
referált. Engisch zsablyai adminisz
trátor megbízatását visszaadta és 
az esperes a zsablyai misszió gon
dozásával Morgenthaler Ferencet 
bízta meg. Zsablya különben a lel
kész hiványát korszerűen rendezte. 
Két súlyos sérelem érte egyházun
kat, amelyeket az esperes az egy
házmegyei közgyűlés elé is terjesz
tett, nevezetesen a szeghegyi evang. 
hívek megadóztatása a topolai gör. 
kel. lelkész javára és evang. taná
rainknak az a sérelme, hogy nagy
pénteken az állami intézetekben 
tanítani voltak kénytelenek.

4. A kisfizetésű lelkészek, nyug
díjasok, lelkészözvegyek és árvák, 
továbbá a torzsai árvaház rend
szeres támogatására olyan értelmű

javaslatot terjesztett az értekezlet 
az esp. közgyűlés elé, hogy az es
peresség minden lelke évi 4  dinár 
adóval terheltcssék meg, amely be
hajthatatlanság esetén az egyház- 
községet terheli.

5. A lelkészi nyugdíjegyesület 
megteremtésére, illetőleg a fölme
rült módusok precizírozására bi
zottságot küldött ki az értekezlet, 
amelynek tagjai: Rótli Béla, Becker 
Mihály és Szántó Róbert.

6. A lelkészi fizetések egyöntetű 
rendezésére alakult bizottság mun
káját nem fejezte be úgy, hogy az 
esp. közgyűlés előtt mégegyszer 
összeül.

7. Ott Fülöp a diakonia-egyesü- 
let működéséről referált.

8. Dr. Kurtz Fülöp egy evang. 
internátus létesítését tartja szüksé
gesnek. Ugyanúgy a torzsai egy
ház hathatósabb támogatását, hogy 
az intézetet fejleszthessük és na- 
gyobbíthassuk. A javaslatok élénk 
visszhangot keltettek és az esp. 
közgyűlés tárgysorozatába kerül
nek.

Az értekezlet az esperes záró
szavaival és Fábry lelkész záró
imájával ért véget. (Vándorút.)

„Azok az emberek, akik még az imád
ság idejét is munkával akarják kitölteni 
lázas serényscgükben, hasonlítanak ahhoz 
a jütőhöz, aki kihányja a kemencéből a 
tüzet s a hajót maga akarja továbbhajtani.

Egyik olasz képtárban van egy igen hi
res kép, melyen a munkaközben imádkozó 
földmives ekéjével egy angyal szánt tovább.

Isten gazdagon megáldja imádkozó éle
tünket. Torrey jelszava is ez volt: ha sok 
dolgom van, meghosszabbítom az imádko
zás idejét.“

K O R K ÉPEK .

Karcolatok a h étrő l
A M agyar Kultúra, amelynek 

B angha Béla távozása óta Bernhardt 
Zsigm ond jézu stársasági atya  a fő 
szerkesztője, most m egjelent szám ában  
két föltűnő közlem ény jelen t meg. 
A z egyik É sztországi ünneplés — 
katolikus sérelem cím m el a z t mondja  
el, hogy Teleki P á l gróf, Horger 
A ntal és Reisz Frigyes tanárok veze
tésével harminc fő isko la i hallgató indul 
útnak a finnek és esztek  fölkeresésére 
és hogy ezek program m jának első 
célja az, hogy D oltakban az észt 
reformáció négyszázéves ünnepségén 
képviseljék M agyarországot. A M a
g y a r  Kultúra cikkében ehhez a követ
kező  m egjegyzést f ű z i :

„ M agyarország történelme erejében, 
kultúrájában, szám beli összetételében 
tagadhatatlanul katolikus jellegű  or
szág . Ennek a jellegn ek  sérelme nél
kü l lehetetlen, hogy o tt megjelenjék, 
ahol a reánk, katolikusokra nézve, 
sérelmes reformáció uralom rajutását 
ünnepük. A reformáció fő leg  É sz t
országban nem más, m int a ka to li
cizm us erőszakos és nem ép evangé- 
liom i eszközökkel való elnyomása. 
A kiránduló társaság  nyilvánosságra  
hozott alakjában p ed ig  egyenesen  
ízléstelen a részvétel azon a z  ünnep
ségen, hiszen a társaságban jó részt 
katolikus módon anyakönyvezett urak  
nevei szerepeinek! Azután m eg a z  
ész t reformációnak a rokon észt nem 
zethez semmi örvendetes köze. A z  
elfogulatlan történettudományban köz
ismert, hogy É sztországban tulajdon
kép a német lovagrend „reform ált“. 
A gyakorlatban ú gy m ent ez végbe, 
hogy a lovagok a z  egyházi köteléket, 
fogadalm at megtörték, a z  egyházi 
lovagrend birtokait egyszerűen elra
bolták és megházasodtak. E zek a nem  
észt, hanem idegen szerzetesből á t-  
vedlett „főurak“ lettek ősei azoknak  
a nemesi családoknak, akiket csak  
a z  orosz forradalom  és annak követ
kezményei most űztek  el É sztország
ból. A nép „reform ációja“ azután a 
„cuius regio, eius re lig io“ elve alapján  
kegyetlen erőszakkal jö t t  létre. F a j
rokonainknak bizony a z  észt refor
mációhoz tehát csak annyi köze van, 
hogy a szerzeteshabitusból kiugró, 
megnősülő német barátok hitük elha
gyására  reákényszerítették őket.

Továbbá nekünk m agyar katholi- 
kusoknak is van csak valam i közünk, 
hogy M agyarország nevében hol és 
kik  jelennek meg. A reformáció ténye 
m ár fogalm ában olyan, hogy azt, ha 
egy ország mint ilyen ünnepli, a z  az  
ország  csak protestáns ország lehet. 
H a M agyarország ilyen ünnepen részt 
vesz, csak m int protestáns jelleget 
viselő teheti. E z ellen pedig  tiltako
zu n k !  Legyen m ár egyszer vége an
nak, hogy országunk élére került 
férfiak, protestáns hitvallásának vé
delme alatt és a protestánsok össze
köttetéseinek túlértékelése érdekében 
ú gy tüntetik fö l  M agyarországot, 
m intha protestáns volna. H a a z  észt 
reformáción a m agyar protestánsok  
részt akarnak venni, ám  tegyék. B el- 
iigyük, abba sem m i beleszólásunk. 
D e hogy M agyarország m int ilyen is 
ünnepelje a katolikus egyházi vagyon  
elrablását és a z  ész t nép katolikus 
hitének letörését, a z  letagadhatatlan  
sérelme a m agyar katolicizm usnak, *
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A lelkiismeret. Egy amerikai 
milliomos egyszer vasárnapra is va
lami munkát adott embereinek. Egy 
fiatalember azonban kijelentette, hogy 
ó vasárnap nem dolgozik. »Miért?« 
»Mert a lelkiismeretem tiltja*. Ezért 
a milliomos elbocsátotta Az ifjú, 
akinek pedig elaggott édes anyját is 
kellett tartania, inkább megvált jó 
állásától, minthogy az Ur parancsát 
megszegte volna. Emiatt nagy nyo
morba is jutott, mert sokáig nem 
kapott állást. Egyszer azonban jött 
ahhoz a milliomoshoz egy barátja, 
bankár, aki valami uj bankot alapí
tott, oda keresett valami megbízható 
pénztárnokot. A milliomos mindjárt 
ajánlotta azt a fiatalembert, akit el
csapott. »De hiszen ezt te elbocsá
tottad állásából«, veté ellen a ban
kár. <Az igaz, felelte a milliomos, de 
csak azért, mert vasárnap nem akart 
dolgozni Azt vélem azonban, hogy 
ez az ember, aki lelkiismerete iránti 
engedelmességből kész volt állásától 
megválni, a legalkalmasabb lesz a 
pénztárnoki állásra, melyre csak igen 
megbízható emberek valók«.
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EGYRÖL-MÁSRÓL.
A m in d e n n a p i életből.

A vitaminról. Weiser István dr. 
egyetemi tanár a vitaminról tartott 
rendkívül érdekes előadást.

A modern anyagcsereélettan és 
táplálkozástan újabb vizsgálatai meg
mutatták — úgymond, — hogy táp
lálkozásunknál nemcsak az a fontos, 
mennyi vegyi energiát tartalmaznak 
a táplálóanyagok, hanem fennállnak 
bizonyos qualitativ szempontok is, 
amelyek döntő módon befolyásolják 
a táplálék élettani értékét.

A fehérjén, zsíron, szénhidráton 
és ásványi anyagokon kívül ugyanis 
igen kis mennyiségben oly anyagokat 
tartalmaznak a különböző tápláló
anyagok, melyeknek jelenléte feltét
lenül szükséges. Ezek az anyagok a 
vitaminok. Nevük is azt mutatja, hogy 
életfontosságú anyagokról van szó. 
Nélkülök a táplálék — tartalmazza 
bár az összes táplálóanyagokat — 
tökéletlen, mert huzamosabb ideig 
való etetése stílyos megbetegedéseket, 
sőt halált idéz elő.

Az eddigi vizsgálatok alapján 3 
nagy csoportra osztották be őket és 
miután összetételükről egyelőre köze
lebbit nem tudunk, »A», »B« és »C« 
betűkkel nevezték el az egyes cso
portokat.

BARÁNOSZO

Az >A< csoportba tartoznak az u. 
n. növekedési vitaminok, melyek a 
fiatal szervezetre nézve nélkülözhetet 
lenek. Miután zsírokban oldódnak, sok 
zsírnak és olajnak állandó alkatrészei. 
Ezek a zsírok és olajok neki köszön
hetik közismert kitűnő hatásukat. »A« 
vitaminokban ieggazdagabbak a vaj, 
csukamájolaj, a tojás-sárgája, ellen
ben a disznózsír, oliva-olaj stb. arány
lag kevesebbet tartalmaznak belőlük. 
Kimutatták továbbá, hogy a növekedési 
vitaminok nemcsak zsirdűs anyagok
ban, hanem zsírban szegény anyagok
ban, nevezetesen a zöld főzelékekben 
is tekintélyes mennyiségben fordulnak 
elő. így pl. a káposzta, spenót és 
sárgarépa közepes mennyiségű, dió, 
burgonya, banáa ezeknél valamivel 
kevesebb »A« vitamint tartalmaznak. 
Ez az anyag meglehetősen ellentálló 
vegyszerekkel szemben, azonban igen 
érzékeny magasabb hőfokokkal szem
ben. Ez magyarázza meg, hogy a 
túlságosan steri izált tej, mint amilyet 
azelőtt kivándorló hajókon használ
tak, gyermekeknél különböző beteg
ségeket vált ki.

A tejben az »A« vitamin a vaj- 
zsirhoz van kötve, úgyhogy a teljesen 
lefölözött tej egyáltalában nem helyet
tesítheti a teljes vagy csak részben 
lefölözött tejet. Ha a fiatal emberi 
vagy állati szervezetet hosszabb ideig 
teljesen sovány tejjel — úgynevezett 
centrifuga tejjel — tápláljuk, súlyos 
szembajok lépnek fel, amelyek meg- 
vakuláshoz vezetnek Ezt tapasztalták 
a háború folyamán Dániában, ahol 
a tejtermelők a nagy vajárakra való 
tekintettel gyermekeiket sovány tejen 
nevelték, aminek súlyos szembajok 
járványszeril elterjedése volt a követ
kezménye. Ugyanezt észlelték bécsi 
gyermekotthonokban, ahol gyerme
keket centrifuga-tejjel tápláltak.

A »B« vitamin egy — a távol 
keleten különösen a múlt század 
második felében nagyon elterjedt — 
betegséggel, a béri bérivel áll össze
függésben. E betegséget bénulások, 
ideggyulladások és vizenyő jellemzik. 
Eijkmann hollandi orvos állapította 
meg, hogy a béri-béri fellépését polí
rozott rizsnek állandó fogyasztása 
idézi elő. Feltevése azon a megfigye
lésen alapult, hogy egy batáviai rab
kórháznak nemcsak majdnem teljes 
betegállománya, hanem a baromfiak 
is béri bériben voltak betegek, aminek 
az volt az oka, hogy a táplálék leg
nagyobb részben polírozott rizsből 
állott.

Hogy a táplálék a növekedés szem
pontjából tökéletes legyen, kell, hogy
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a zsírban oldható »A« vitaminon 
kívül, vízben oldható >B< vitamint 
is tartalmazzon A tej elég gazdag 
»B« vitaminban is. Ez az >A< vita
mintól főképpen abban különbözik, 
hogy különösen lúgos közegben for
ralás közben teljesen tönkremegy. 
Ebből is látszik, mennyire veszedel
mes a tej szódázása.

A harmadik csoporthoz sorolták 
azokat a vitaminokat, amelyeknek 
hiánya a skorbutot idézi elő. A skor- 
but kísérletes megvizsgálását külö
nösen azóta szsrgalmazzák, amióta 
rájöttek arra, hogy a tengerimalac 
különösen érzékeny a C (skorbut- 
ellenes vitamin hiányával szemben. 
Miután gabonamagvaink C vitamint 
nem tartalmaznak, száraz zabbal ete
tett tengeri malacok 20—40 napon 
belül a skorbut tipikus tünetei között 
betegednek meg. A friss zöldség 
ellenben az állatokat meggyógyítja. 
A skorbutellenes vitaminban különö
sen gazdagok a főzelékeken kívül a 
citromlé, narancslé, málnaszörp. Mi
után nyomás alatti főzés tönkreteszi, 
konzervek »C« vitamint nem tartal
maznak. Az angol admiralitás 1804- 
ben tisztán tapasztalati alapon hiva
talosan bevezette a főleg szárított 
hússal táplálkozó matrózok között a 
citromlét. A világháború folyamán az 
angol katonák minden doboz konzerv 
mellé citrom- vagy málnaiét kaptak. 
Nálunk messzire előretolt csapatoknál, 
melyek hosszabb ideig kizárólag kon- 
zerveken éltek, elég gyakran fellépett 
a skorbut.

Az anya szervezete vitaminokat 
nem tud termelni, hanem csakis a 
táplálék utján vesszi fel és adja to
vább a csecsemőnek vagy szopós 
állatnak. Ha tehát az anya tápláléka 
nem megfelelő, a csecsemő vagy 
növendékállat nem fog megfelelően 
fejlődni. Németországban tapasztalták 
a háború folyamán, hogy bár a né
met anyák kellő mennyiségű és nor
mális összetételű tejet adtak, a cse
csemők általában sokkal rosszabbul 
fejlődtek, mint a béke idejében, ami
nek oka a konzervekkel való túlságos 
táplálkozás volt. Azóta ezt a feltevést 
patkányokon kísérletileg sikerült be
bizonyítani A tehén tejének biológiai 
értéke is attól függ, milyen takarmá
nyozásban részesültek az állatok. 
A tej elég gazdag skorbutellenes »C« 
vitaminban is. Hogy a takarmányozás 
módjának milyen befolyása van a tej 
»C« vitamin tartalmára, úgy vizsgál
ták meg, hogy teDgeri malacokon 
mesterségesen skorbutot idéztek elő 
és azután ezeket különböző módon
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takarmányozott tehenek tejével gyó
gyították. Azt tapasztalták, hogy egy 
évig szdraztakarmányon tartott tehe
nek teje tengeri malacot skorbuttal 
szemben alig védett meg. Ezzel szem
ben legelőre kihajtott tehén teje már 
néhány nap múlva tekintélyes mennyi 
ségü >C* vitamint tartalmazott.

OLVAS S UK A BIBLI ÁT!
Naámán tábornok.

Jún. 30. II. Király. 5 .  i. Hogy ragyogott 
mellén a sok ékes kitüntetés, de a király 
kegyében s a hírnév verófényében sütké
rező tábornok alakját eléktelenítette egy 
csúnya betegség. Nem a harctéren szerezte. 
Akkor bontakozott ki rajta, mikor már a 
győzelmes béke minden dicsőségét élvez
hette volna. Óh, hogy érezhette a tehetet
lenségét alatta ; ö, ki egész ország-testeket 
szabaoított meg az ellenségtől, kénytelen 
tétlen szemlélni, hogy árasztja el egész 
testét a rémes betegség fehér serege. Nem 
csodálkozol rajt, hogy a nagy vitéz még
sem lett öngyilkos, hanem járta tovább a 
nagy iskolát, hol mindig egy tantárgyat 
adnak elő: a saját tehetetlenségünk tan
tárgyát 1

Július 1. 11. Kir. 5 .2 —6. Utolsó volt az 
ura házában, s mégis hogy nő az alakja 
ennek a fogoly-leánynak, amikor a kétség
beejtő helyzetben, mikor már az egész or
szág tanácstalanul néz, a nagybeteg tábor
nokra, ő egy szerény vágyat juttat kifeje
zésre. Óh, mit jelentett e perctől fogva ez 
a jelentéktelen személy a nagy tábornok 
szemében. Igen, mit jelenthet ma is sok 
nagy ember életébe egy igénytelen lélek, 
aki mély tapasztalatokat hordoz magában 
az élő Istenről s nyitva hordja másokért 
is a szivét.

Júl. 2. II Kir. 5 .6 —8. Nem borzasztó 
az, hogy a király nem tudja, kik élnek az 
ö országában 1 Valamikor talán ő is hal
lott az Isten emberéről, de nem gondolta, 
hogy szüksége lesz rá s nem jegyezte meg 
magának oly felejthetetlenül, mint az a kis 
elrabolt leány. A bajvívókat bizonyára job
ban számon tartotta, mint az imádkozókat. 
És ma is oly sokan vannak, kik tudják, 
hogy kik az ország legjobb atlétái, színé
szei és regényírói, de nem tudják, hogy 
vannak közöttünk Isten emberei.

Júl. 3. II. Kir. 5 .9 —12. Nem volt-e rö
vid Naámánnak az iskola ? A saját tehe
tetlensége nagyon megalázta; m ár'kész 
megindulni egy kis leány útmutatása nyo
mán ; akkor sem fordul vissza, mikor dok
tor helyett prófétához küldik; de még min
dig sokat tart maga felől. Egész gyógyu
lását veszélyezteti azzal, hogy maga gon
dol el reá egy bizonyos módszert s az, 
amely felkináliatik, kissé eltér attól. Oly 
sokat beszélnek ezek az igék itt mindazok
nak, kik Istennek ama másik nagy embere, 
Jézus előtt állnak s veszélyeztetnek min
dent azzal bajlódván, hogy mikép gondol
ták volna a megváltást ők.

Júl. 4. II. Kir. 5.13—14. Soha ennél na
gyobb szolgálatot nem tettek Naámánnak 
a szolgák. Milyen nagy szolgálat is az, 
mikor kérnek minket valami olyanra, ami 
reánk tartozik s amit mi nem látunk meg 
világosan 1 S milyen jó engedni a kérésnek, 
hogy ne akarjunk többé üdvünkből semmit 
magunkra s magunkból valókra építeni,

hanem menjünk bele abba a nagyon egy
szerű módszerbe, mely a Jézus vérében 
való megfürdésből áll s mely már az első 
fürdésre tisztit.

Júl. 5. II. Kir. 5.16—19. Nem ment va
lami gyorsan a tábornok urnái, de aztán, 
hogy megtapasztalta Isten csodáját, igazán 
példaszerűen vonja le a következményt. 
Az, amit Elizeusnak felkínál, már nem a 
fizetség. Megérti, hogy az egész életének 
mássá kell lenni. Bálványok elé már nem 
térdel, amire térde! az új föld legyen 1 Hol 
vannak ma a konzekvenciék? Mássá lesz e 
az életük azoknak, kik Jézusban tapasz
talhatták Isten csodáját.

Júl. 6. II. Kir. 5.19—27. Ez már nem 
tartozik Naámán történetéhez, de nagyon 
azokához, akik ki tudják használni a Na- 
ámánokat. Nagyon szomorú, hogy ez is 
lehetséges, meg olyanok részéről is, kik 
próféták mellett élnek, kik Istentől nagy 
csodákat láttak; kik valaha talán maguk is 
Naámánok voltak. De azért, kérlek, téged 
drága lélek, Istennek való életedben ne 
akasszon meg az, hogy visszaélhet más 
valaki vele. Hisz nem azért lett a biblia 
nagy katonái közül annak a tábornoknak 
képe itt megelevenítve.

HETI  KRÓNI KA.
A m agyar nem zetgyűlés az indemni- 

tást tárgyalja fűszerezve interpellációkkal. 
Az államháztartás deficitje egyre csökken. ( 
A népjóléti államtitkár nyilatkozata szerint 
az állam nehéz pénügyi helyzetében a vi
déki építkezéseket pénzzel támogatni nem 
tudja, ellenben tetemes adókedvezményt 
nyújt. A képviselők havifizetése 320 arany
korona lesz. — Állami akció indul az 
elpusztult Paty, Bia-Torbágy községek fel
segítésére. — Smith főbiztos optimisztikus 
hangú jelentésben számolt be a Népszövet
ségnek Magyarország helyzetéről.

A románok áz erdélyi magyar párt 
ülésének megtartását betiltották újból.

Besszarábia sorsáról állítólap nép
szavazás fog dönteni.

Az albán kormány megalakításával 
Nolit bízták meg.

A szerb miniszterelnök új választások 
kiírását akarja.

Egy bolgár képviselőt Szófiában a nyílt 
uccán 4 revolverlövéssel megöltek.

Az elhurcolt és meggyilkolt olasz kép
viselő holttestét még mindig nem találták 
meg. A gyilkosokat elfogták. Dumini el
ismerte, hogy 4 más társával együtt ő 
követte el Matteotti meggyilkolását, kit 
azonnal megöltek, mihelyt bedobták az 
autóba és holttestét a Vio tó pariján egy 
bokor mögé helyezték.

A francia kamarában botrányos vere
kedés volt. A szocialisták és kommunisták 
egymás ellen törtek. Gescheny képviselőt 
Parvy és Clausset tettleg bántalmazták. 
Marty képviselő a leoldott derékszíjjal 
hadonászott a pádon.

Német vasutasokat, kiket a franciák a 
passzív ellentállás miatt letartóztattak, fog
ságban tartottak, szabadon bocsátották.

Az angol kormány a közúti forgalom 
egységesítéséről szól biel kérdésben vere
séget szenvedett.

A mexikói brit követ, kit azzal vádol
tak meg, hogy kormányát hamisan infor
málta, emiatt letartóztatták, szabadon bo- 
csáttatása után elutazott.

Előfizetőinkhez !
Amidőn előfizetőinknek, olvasóink

n a k  a z  eddigi szives, odaadó tám o
ga tásért, pártfogásért és szerétéiért 
h á lás köszönetét m ondunk: a z  ú j  
n egyed  küszöbén ismételten kérjü k  
őket, tartsanak ki továbbra is hűsé
g esen  mellettünk. M eg vagyunk kü 
lönben győződve arról, hogy a H a 
r a n g s z ó  olvasói és előfizetői a  
legteljesebb mértékben m éltányolják  
a z t  a munkát, m elyet m agyarhoni 
evangélikus keresztyén anyaszen tegy- 
házunk, hazánk, a m agyarság  érde
kében a H a r a n g s z ó  fo ly ta t s ezu tán  
is  m eghozzák szíves-öröm est a z  á ldo 
z a to t  azért a zászlóért, m elyet m i 
m agasan  lobogtatunk és lehanyatlani 
Istennek segedelmével nem engedünk  
soha.

A H a r a n g  s z ó  előfizetési árát, 
tekin tettel az időközbeni álta lános  
drágulásra, az ú j negyedre, tehát 
j ú l i u s ,  a u g u s z tu s ,  s z e p t e m b e r  
h ó n a p o k r a  nem is egészen e g y  
a r a n y  k o r o n á b a n  vagyunk kén y
telenek megállapítani. És m inthogy  
n a g y  eltolódás-különbség van a p o s ta -  
kö ltséget illetőleg a cím szalagos és 
csoportos küldés között, c í m s z a l a 
g o s  k ü ld é s s e l  a H arangszó e lő 
f iz e té s i  ára: a III. negyedre 1 6 . 0 0 0 ,  
c s o p o r t o s  k ü ld é s s e l  10 p ld . után
1 5 . 0 0 0  k o r o n a .  Luther-Szövetségi 
tagoknak ezúttal is 10°/o kedvezm ényt 
biztosítunk, nemkülönben minden 10 - 
d ik  pld. után a gyűjtőknek, kézbesí
tőknek  egy tiszteletpéldányt adunk. 
H o g y  pedig előfizetőinket m e g k í 
m é l j ü k  a  m a g a s  u t a l v á n y - p o r 
t ó t ó l  ; a lelkészi és tanítói kar eg ye
nes kívánságára b e v e z e t tü k  a  c s e k k  
u t j á n  v a ló  e lő f iz e té s t .  A csekkeket 
a  H arangszó jú lius 6 -d ik i szám ához  
m ellékelten mindenkinek kezeihez j u t 
ta tju k .

A  H a r a n g s z ó  így  semminemű  
á ldoza ttó l vissza nem riadva, elkövet 
teh á t mindent, hogy a jövőben egyet
len evangélikus hajlékból se h iányoz
z é k  s  ki ne szoruljon. Kérve kérünk  
m indenkit már most, s i e s s e n  e lő 
f i z e t n i ,  lássa be végre, hogy lapunkra  
soh a  nagyobb szükség nem volt, m in t 
ezekben az egyházunkra, hazánkra  
n ézve annyira válságos időkben.

Am időn legszentebb ügyünket, s a j
tónkat, a H arangszót, m ellyel á ll 
v a g y  bukik az evangélikus egyh áz  
csonka-hazánkban a m egértő lelkek  
jó indu la tába  ajánljunk, a fe lséges  
Isten  gazdag  áldását kérjük előfize
tőinkre, olvasóinkra.
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Szenthároms. u. 2. vasárnap.
Ep. I. János 3 .1 3 —18.

A felebaráti, másszóval az emberszeretet, 
az Isten iránti szeretetiinknek kézzelfogható 
édes, szükséges és élő gyümölcse. Aki gyű
löli az atyjafiát, mind embergyilkos az.

Németit István püspök jubileum a.
Németh István dunántúli ref. püspököt 
ötvenéves tanári és tízéves püspöki jubi
leuma alkalmából szeretetteljes ünneplés
ben részesítették Pápán.

Szombathely elhatározta templomának 
renoválását és a további intézkedések meg
tételét egy bizottságra bízta, mely hozzá
vetőleges költségvetést kért be a szak
értőktől. A tatarozás költségét kbl. 100 
millióban állapították meg. A 100 milliót 
a hívek önkéntes adományokból remélik 
összehozni. E célból a gyülekezet elnöksége 
áldozatkészségben való nemes versengésre 
hívta fel a gyülekezet minden egyes tagját. 
Eddig nagyobb áldozatkészséget tanúsítot
tak : Radó Gyula és neje, Pick György 
György 5—5 milliót, Vitálisz Károly és 
neje \ lh  milliót, ifj. Vjtálisz Károly fél
milliót stb.

Esztergomban dr. Kovács Sándor a 
soproni theol. fakultás tanára evangélikus 
istentiszteletet tartott, mely az első ev. 
istentisztelet volt itt. Mintegy 250 lélek vett 
részt az istentiszteleten s az úrvacsorán.

A kőszegi leányneveiő intézet f. hó 
13-án délután tartotta évzáró ünnepélyét 
a szülők és az intézet barátainak meleg 
érdeklődése mellett. Az egyházkerületet 
Weörös István földbirtokos, kormányfőtaná- 
csos, az intézet világi felügyelője képvi
selte. A tanulók élvezetes, ének- és zene
számokat, magyar, német és francia költe
ményeket adtak elő. Közreműködtek: Erőss 
E. I., Martini L. V., Maier P. VI, Loson- 
czy M. VI., Gömbös A. Vili., Krautsack E. 
VII., Uhl R. VII., Csiszár P. Vili. o. tanu
lók, valamennyien szép készültségről téve 
bizonyságot. Az ünnepély befejezéséül 
Arató István igazgató évzáró beszédében 
buzdította a tanulókat, hogy fiatalságuk 
minden erejével és lelkesedésével töreked
jenek családjaiknak derék tagjaivá, áldo
zatkész honleányokká s általában mélyen 
vallásos női leikekké képezni magukat. Az 
egyidejűleg látható rajz és kézimunkakíál- 
litas a növendékek szorgalmáról és szépen 
fejlődő Ízléséről tett tanúbizonyságot. 14-én 
délelőtt hálaadó istentisztelet fejezte be az 
iskolai évet, amelynek keretében Kiss Ist
ván vallástanár a tudomány és vallás vi
szonyáról mondott emelkedett alkalmi be
szédet.

Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész 
Angolországban van tanulmányúton, Glas- 
gowban részt vesz a gyermekistentisztelet 
problémáinak megbeszélése céljából össze
hívott protestáns világkongresszuson.

Petöfi-em léktábtaleleplezés Kecske
méten. A kecskeméti evangélikus egyház- 
község a kecskeméti evangélikus templom
ban kegyeletes ünnepség keretében áldozott 
Petőfi emléképek, az ünnepség után pedig 
a Luther-Háznak a Szabadság-térre néző 
falába Petőfi-emléktáblát helyeztek. A ket
tős ünnepségen megjelent Pékár Gyula, a 
Petőfi Társaság és a Luther-Társaság el
nöke, Fáy Gyula főispán, Zimay polgár- 
mester és a kecskeméti társadalom számos 
más előkelősége. Az ünnepség az evangé

likus templomban a Himnusszal kezdődött, 
majd Rosenauer Lajos egyházfelügyelő be
szédet mondott. Egy szavalat és egy vonós
ötös után Pékár Gyula elmondotta az 
ünnepi beszédet, majd Muraközy Gyula 
református lelkész imája után a templomi 
ünnepség a Szózat hangjaival véget ért. 
Ezután az ünneplő közönség a Szabadság
térre vonult, ahol egy Petőfi-nóta elének- 
lésével megkezdődött az emféktábla lelep
lezése. Sárkány Béla evangélikus főesperes 
imát mondott. Közben lehullott a lepel a 
fekete márványból készült emléktábláról, 
melyen ez a felírás o lva'ható: „E ház 
helyén állott evangélikus egyházunk iskolája, 
melyben Petőfi Sándor az 1828—30. években 
a betűvetést tanulta.“

Az emléktáblát a Petőfi Társaság nevé
ben Pékár Gyula elnök, a város nevében 
pedig Zimay Károly polgármester vette át.

Egyházasdengeleg. Az egyházközség 
f. évi június hó 15-én Prénay Géza egyh. 
felügyelő elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlésén a megüresedett kántortanitói 
állásra a 6 pályázó közül a következő ta
nítókat jelölte, illetve próbaorgonálás meg
tartására meghívta: Teszák András béri, 
Szutorisz Géza patvarczi, Mercs Samu kétyi 
és Makatura János ösküi kántortanítókat. 
A közgyűlés köszönetét mondott Nikodém 
Miklósnak és fiának Nikodém Gyulának a 
harangok szakszerű és teljesen ingyenes 
felszereléséért.

Beöthy emlékünnep. A pápai ref. 
nőnevelőintézet szép Ünnepet rendezett 
néhai nagynevű világi gondnokának, Beöthy 
Zsolt arcképének leleplezése alkalmából.

Mezőtúron új evangélikus egyházközség 
alakult. Az alakuló ünnepségen Kovács 
Andor esperes prédikált, Russ Zoltán gár- 
dosi lelkész úrvacsorát osztott. A meg
választandó lelkész számára hárman is 
felajánlottak lakást Az új egyházközség 
felügyelőjévé ifj. Zsilinszky Mihály, másod- 
felügyelőjévé Németh Ferenc bankigazgatót 
választották meg.

Felsőpetény egyházközség szeretettel 
kéri azokat a gyülekezeteket, melyek a régi 
dunántúli énekeskönyveket újakkal cserél
ték fel, hogy használható pé'dányaikat 
küldjék el a felsöpetényi (Nógrád m.) hí
veknek. A tót anyanyelvű gyülekezetben a 
magyar nyelvű istentiszteletek szaporításá
val a szükséglet a könyvekkel szemben 
emelkedik. Reméljük a felsőpetényi lelkész 
kérelme visszhangra talál Dunántúlod.

A rábcakapi evang. ifjúság pünkösd 
ünnepein az ifjúsági egylet könyvtára gya
rapítására műkedvelői előadás tartott. Győ- 
rik György az ifjúsági egylet jegyzője fá- 
radhatlan türelemmel tanította az ifjúságot. 
Gerö: „Felhőszakadás“ c. népszínművét 
adták elő. A szereplők valamennyien ki
váló ügyesen, dicséretre méltóan játszottak. 
Szerepeltek: Németh Sanyi, Erdélyi Kál
mán, Szabó Lajos, Erdélyi Lajos, ifj. Né
meth Sanyi, Boll,? András, Ásbóth Lajos, 
Andorka Gyula, Őri István, Szalay Gábor, 
Káldy Zsófi, Erdélyi Szidi, Ásbóth Mari, 
Csépi Mari, Eőri llus, Németh Eszti, Szabó 
Eszter.

A nemescsói evang. ifjúsági egyesület 
pünkösd másnapján igen jól sikerült mű
kedvelői előadást rendezett. Az alkalmi 
vegyeskar irredenta-dalokat adott elő Sza
valtak nagy hatással Takács István és Ba- 
dics Feri, majd Perger Kálmán adott elő 
hangos derültség mellett egy magánjelene
tet. Ezután következett Csite Károly: 
„Leány csel“ című darabja a következő 
szereplőkkel: Komjáthy Lina és Julis, Ta

kács Ilonka, Boros Irma, Prácser Lina, 
Sztrokay Sándor és Gyulus, Bernák János 
és Lajos, Takács Károly, Kajtár Gyula. 
Mindegyik szereplő kitett magáért. A nagy 
szorgalommal, kitartással, jól betanult da
rabot pompás fegyelmezettséggel adták elő, 
nagy derültséget keltve a teret zsúfolásig 
megtöltő közönségben. A közel két millió 
korona tiszta jövedelemből az egyesület 
könyveket vásárol.

A mezőlaki gyülekezet tanítója vezeté
sével június 1-én műkedvelőelőadást tar
tott, melyen nagy erkölcsi és anyagi siker 
mellett előadták a „Költő“ c. bohózatot és 
a „Tót leány“ bohózatot Szereplők: Simon 
Bözsike, Fejes Mariska, Simon Lenke, Si
mon Irén, Simon Zsófika, Mező Mariska, 
Simon Mariska, Mező Juliska, Szabó Ka
tus, Szakács Juliska, Horváth Mariska, Si
mon Lina, Józsa Lajos, Ruzsás Kálmán, 
Fejes Dénes, Simon Béla, Mező István, 
Turbók Gyula, Simon József, Szíj Kálmán 
és Simon Kálmán. A bevétel 2,600 000 K, 
melyből a tiszta jövedelem harangalapra 
fordíttatik.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A ném etországi evangélikusok b iro

dalmi nagygyűlése Bethel-Biefeldben.
A németországi evangélikusok birodalmi 
nagygyűlésüket rendkívül impozáns keretek 
között jún. 14—17. napjaiban Bethel-Biele- 
feldben tartoiták, amelyen 210 képviselő 
vett részt s azonkívül mintegy 60 érdeklődő 
tagja az egyháznak volt jelen. Képviseltette 
magát a gyűlésen Ausztria, Cseh-Sszlovákia, 
Svédország, Dánia, Finnország, Esztland, 
Sveiz, Anglia és Skócia. Az ünnepi meg
nyitót a megszállt területről D. Klinglemann 
Coblencböl tartotta. Elnökké 6 évre egy
hangúlag megválasztották dr. báró Pech- 
mannt Münchenből: alelnökök lettek dr. 
Wolff Aachenből és dr. Luther lelkész 
Berlin Charlottenburgból.

A gyűlésen az idő- és korszerű kérdé
seknek egész sorozatát beszélték meg és 
hoztak rendkívül üdvös határozatokat.

Dr. Titus Berlinből, dr. Schwell Stutt
gartból A családi életről, A munkáskérdés
ről tartottak előadásokat. A gyűlés a német 
néphez egy felhívással fordult, melyben 
felszólít mindenkit az egyház és haza meg
mentésére.

Az u'olsó nap harsona-ünnep volt az 
erdőben mintegy 20 000 ember részvételé
vel, majd Bodelschwingh sírkövét avatták 
fel a temetőben.

A csehek eltörölték az összes Mária- 
ünnepeket. Csehországban az egyházi 
ünnepek kérdésének rendezésénél az egész 
köztársaságra kiterjedő rendeletet adtak ki. 
Ennek értelmében a vasárnapokon kívül 
megünneplik újév, karácsony, husvét és 
pünkösd ünnepeket, május 1-ét, október
28-át (a köztársaság kikiáltásának napját), 
július 5-ét (szent Cirill és Method ünnepét), 
végül július 6-át, Húsz János máglyahala- 
lának napját. Nem veszik ünnepszámba a 
Mária-ünnepek egyikét sem, valamint az 
országos védőszentek napjait.

Hollandiában nem szabad károm 
kodni. Hollandiában már a határállomá
sokon nagy plakátok buzdítják a közön
séget a szitkozódás és káromkodás elleni 
akcióra. A rotterdami pályaudvaron pl. 
ilyen szövegű plakát olvasható: „Ha hisz
tek egy mindenható Istenben, tiszteljétek 
őt és ne használjátok nevét meggondolat
lanul. Ha pedig nem hisztek egy minden-
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ható Istenben, akkor ne használjátok nevét 
azért, mert nevetségessé teszitek magatokat 
és megbántjátok felebarátaitokat.“

W alther Vilmos rostocki egyetemi 
tanár, aki „Luthers Charakter“ c. jubiláns 
művével tűnt fel (magyarul ifj. Victor János 
fordításában) elhunyt.

A Gusztáv Adolf egyesület szept. 
22—24. napjain tartja évi nagygyűlését 
Braunschweig városában.

H arangszentelés Pancsevón. Az evan
gélikus templomnak három új harangját, 
melyek a Hit, Remény és Szeretet nevet 
vise ik, nagy ünnepséggel avatták fel. Sú
lyuk 845, 454 és 280 kilogrammot tesz ki. 
A felszentelés nagy ünnepi pompával ment 
végbe.

Binder János lelkészt május 25-én 
iktatták be ünnepélyesen a novapazovai 
lelkészi állásba.

M orgenthaler Ferenc volt szlavóniai 
esperes bizaték meg a zsablyai misszió 
gondozásával.

Pozsonyban a „nemzetközi jóbarátságot 
az egyházak utján“ propagálni akaró világ- 
szövetség egyik vezetőembere, a nálunk is 
ismert Sir Dickinson, hívta össze a cseh, 
szlovenszkói és magyar ref. egyházi vezér
embereket közös tanácskozásra. Hogy mit 
végeztek, nem a nyilvánosság számára való 
egyelőre. Magyar református részről dr. 
Ravasz László püspök, dr. Boér Elek 
erdélyi főgondnok és dr. Révész Imre 
debreczeni lelkész, tiszántúli főjegyző vettek 
részt a tanácskozásokon.

A szovjet új kalendáriuma. A központi 
munkaügyi hivatal új kalendárium-tervet 
dolgozott ki, amely szerint a proletárév 
tizenkét hónapból áll, egyenkét hat, ötnapból 
álló héttel, úgyhogy minden ötödik nap 
vasárnap. Ezzel szemben a napi munkaidőt 
kilenc órára emelik fel.

ÚJDONSÁGOK.
Tizenhárom hónap lesz egy évben. 

Komoly hírek keringenek arröl, hogy a 
Vatikán elfogadta és a közeljövőben beve
zeti a tizennárom hónapos időszámítást. 
Minden hónap négy iiétből fog állni, tehát 
28 napból. Elseje; mindig vasárnap. Újév 
napja a hónapokon kívül álló nap lenne 
és szökőévben két ujévnapja volna.

Vakmerő vonatrablás Amerikában. 
Chicago mellett vasúti tolvajok megtámad
ták az expressvonatot, amely a Federal 
Reserve Bank küldeményét vitte magával. 
A rablók gázbombákkal kábították el a 
vonatkisérőket. Összesen kétmillió dollárt 
raboltak el, azután automobilra ültek és 
nyomtalanul eltűntek.

Anglia leggazdagabb emberei. A 
legújabb jövedelmi statisztika szerint jelen
leg százharminchét olyan ember él Ang
liában, aki százezer font évi jövedelem 
után fizet adót. E gazdag emberek évi jö
vedelme huszonhétmillió font sterlinget 
tesz ki.

Rádiótanítást terveznek az Egyesült- 
Államokban. Az Egyesült-Államok okta
tásügyi departmentja azzal a tervvel fog
lalkozik, hogy a farmokban lakó iskola- 
köteles gyermekek számára népiskolai ta
nítást vezet be a rádióleadó állomások 
utján. Az igy népiskolai oktatásban része
sülő iskolaköteles gyermekek számát két 
millióra teszik.

Feloszlatták a finnországi kommu
nista párto t. A tavalyi augusztusi kom

munista összeesküvés valamennyi vádlott
ját hat hónaptól három évig terjedő börtön- 
büntetésre ítélték. A kommunista pártot 
feloszlatottnak nyilvánították.

Pusztító hőhullám Amerikában. Mid
dle Westen óriási hőhullám pusztított. A 
legutóbbi huszonnégy óra alatt tizenegy 
ember halt meg napszurásban.

Megszűnő gyorsvonat. A magyar 
királyi allamvasutak igazgatóságától kapott 
értesülés szerint a Győrből 6 óra 40 perc
kor induló, Budapestre 9 óra 30 perckor 
érkező 7. számú: ellenirányba a Buda
pestről 20 órakor induló, Győrbe 23 óra
kor érkező 8. számú gyorsvonat Komárom 
és Győr között annak csekély igénybevétele 
miatt junius 23-tól kezdődőleg megszűnt.

Négyezeréves csontvázat találtak  a 
Hortobágyon. A Hortobágyon a városi 
rnuzeum ásatásai során egy halom alatt 
százhetven centiméter mélységben egy há
romezerötszáz—négyezeréves tetemet talál
tak zsugorított helyzetben, bal karja mellett 
a valószínűleg bűvös hatásúnak hitt nyak
csigolyával.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 26. számában foly
tatódik Surányi Miklós érdekes regénye. 
Közli a lap azonkívül Kosáryné Réz Lola, 
Nyáry Andor és Meskó Barna elbeszéléseit, 
Lyka Károly, Kálmán Jenő, Sztrókay Kál
mán és Ruzitska Mária cikkeit, Vértessy 
Gyula versét, Bakonyi László aforizmáit, 
számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Vizsgái ajándéknak a legalkalmasabb 
serdülő leányoknak a M agyar L ányok, 
melyben a szépirodalmi részen kívül, felette 
becses és tanulságos ismeretterjesztő cik
kek, továbbá a háztartás, kertészet, konyha, 
kézimunkák, női foglalkozások, divat stb. 
körébe vágó rovatok vannak. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona. Mutatvány- 
számot ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

____HARANGSZÖ.

f e l e l i »  s z e r k e i z tő  é s  k i a d ó :  C Z 1P O T T  «K ZA  
B zeftlftottháR 'i!, V iM T á ra e p rje . 

S z e r k e s z tő tá r s :  NÉM ETH  KÁBÓLY. 
K é z ira to k a t  n e m  a d u n k  v i s s z a .

L E Á N Y  C S E L
a címe Csite Károly legújabb vidám, ka
cagtató énekes népszínművének. Ára mű
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 15 500 korona. 
Utánvételes küldéssel 2000 koronával többe 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent- 
gotthárdon.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

1924. június 29.

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Evangélikus úri család 4 és 5 éves 
gyermekéhez jobb családból származó 
a német nyelvet teljesen bíró 14 éves
nél nagyobb leányt keres, ki család
tagként kezeltetne. Egyéb részleteket 
egyenes levólmegkeresósre. —  Cim 
a kiadóhivatalban. 2— 4

MátiN Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled, Fő utca. ----

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 37

A németnyelvű evang. hívőknek 
ajánljuk a Tomka Károly féle

Evang. halotti énekeskönyvet
(Des Christen Heimgang zu Gott.)
Fekete fél vászon kötésben ára 2160 K- 
Csoportos rendelésnél 10 példányra 
egy ingyenpéldányt adunk. Megren
delhető: Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szentgotthárd (Vas m.)

Eladó egy alig használt I pár vonós 
által könnyen húzható marokrakó 
aratógóp jutányos árban. —  Cim 
megtudható a kiadóhivatalban. 4 - 5

Egy vidéki földbirtokos család ke
res egy 6 éves fiú és egy 4 éves kis 
leányka mellé nevelönöt, illetőleg 
tanítónőt. Kedvező feltételek. Jelent
kezéseket az ev. Esperesi hivatal 
Vönöck (Vas m.) továbbit. 2—3

PIAC.
100 takarékkorona =  125 papirkoronával.

Június 24. Zürich: Budapest 0.00.71*25. 
Deviza : Dollár 84.150, Dinár 980, Osztrák 
K 1.1850, Szokol 2475.—, Lei 360 —, Frank 
4570, Marka — .—. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 26.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 32.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 309 585, rozs 266 250, árpa 295.000. 
zab 322.500, tengeri 282.500, korpa 212.5C0

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította

K A P I  B É L A
1910-ben.

1.áltulajdonos:
a uuDáctnlt Lrttar-SiivtMi.

k i  Ors/Ápo. I.athrr-Níomt 
•ég hivatala* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklatnáoiOk a 

HARANGSZO szerkesztő- 
ki adóhivatalénak 

özentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
M loJBlBOlk miDden vasá rn a p

A szentek szükségeire adakozók legyetek.
Van olyan, ak i kórén adakozik  és annál Jobban gazdagodik.

Szarkeaitő-Hadóhlvala I :
sz e n t q o t t h Ar d .

Vasvármegye.
1 „HAHANHSZ0“ 

elöllzetéil Ara i a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.600 K. 
Latker-fizőretégl tagoknak 

10°/e-os kedvezmény. 
Amerikába egéaz évre £ 
dollár ; az utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K

A .Harangsaő* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Jaj azoknak, 
akik a Krisztus beszédét 

meg nem becsülik.
A Krisztus beszéde lélek és élet. 

Azért az apostol azt ajánlja a hí
veknek, hogy a Krisztus beszéde 
bőséggel lakozzék közöttük. Óh 
bizony az apostol e jó tanácsát 
nekünk is követnünk kellene. Bol
dog az a család, amelyben bőség
gel lakozik a Krisztus beszéde s 
ahol e beszédből szeretet árad ki 
a család minden tagjára. Ahol a 
szomorúság napjaiban a Krisztus 
beszéde ad vigasztalást s ahol az 
örömöt az az isteni, fenséges be
széd mérsékli és megszenteli. Bol
dog az a család, amelyben min
dennap olvassák és hallgatják a 
Krisztus beszédét és pedig nem
csak úgy szokásból, hanem azért, 
mert a lelkek éhezik és szoinju- 
hozzák az igazságot. Boldog a csa
lád, melynek tagjai nem elégesz
nek meg azzal, hogy más magya
rázza nekik az Isten igéjét, hanem 
maguk is szorgalmatosán tudakoz
zák az írásokat, tudván, hogy örök 
életük van azokban. Míg ellenben 
jaj annak a családnak, jaj annak 
az egyháznak, jaj annak a társa
ságnak, a nemzetnek, ahol a Krisz
tus beszédét meg nem becsülik, 
amelyben az Isten igéjét véka alá 
rejtették s amelyben éppen azért 
elszárad a hit, elfonnyad a Szere
tet, s a lelkek éppen azért mind
inkább a föld gondjai, bajai s bűnei 
hatalmába kerülnek. Igazán szo
morú lá tvány! Az emberek legna
gyobb része töri-zúzza magát, hogy 
teste feltidítésére tegyen valamit, 
míg ellenben a lélek számára ele
delt és italt nem keres. Már pedig 
mi a becsesebb? A lélek. Lakoz

zék azért bennünk a Krisztus be 
széde bőséggel, hogy táj^álja lel 
künket az örök életre.

Tanító és lelkész.
I r t a : vitéz Horkay Béla.

Az egyház szántóföldjén ketten 
dolgoznak : a tanító és a lelkész. 
A tanító munkájával felhasogatja 
a gyermekek eszé t; azután átveszi 
a lelkész a földet s beveti az ige 
örökéletet termő magjával. Melyik 
végzi a nehezebb munkát? A ta
nító ? A lelkész ? A két munka 
összetartozik és együtt készíti elő 
az Úr nagy aratását. Hiábavaló a 
tanító mély szántása, ha a lelkész 
rossz magot vet, de hiábavaló a 
lelkész jó magvetése is, ha a ta
nító rosszul hasogatott, vagy épen 
már a lelkész előtt konkolyt hin
tett a földbe. A tanító és lelkész 
munkája egymást kiegészíti és a 
kettő együtt jelenti a gyülekezet 
tagjainak Isten országa polgáraivá 
való nevelését.

A tanító munkája lényegileg elő
készítő munka és így önmagában 
természetszerűleg befejezetlen, mint 
ahogy a föld megmunkálása is nem 
a szántással, hanem a vetéssel fe
jeződik be. Igaz, a tanító is vet, 
amikor írni, olvasni, bibliatörténe
teket, kátét stb. tanít, de a végle
ges vetés mégis csak a lelkész föl
adata, aki hosszú éveken át egye
nesen a magvetői pályára készül
vén, a legnemesebb magot, az igét 
hintegeti, hogy a maga teljessége 
szerint valóra váljék Jézus nevelői 
eszménye: Legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok is tökéletes. A 
tanító bizonnyal sok szépre, jóra 
tanítja a gyermekeket, de a végső 
célhoz, Istenhez, a Krisztuson ke
resztül, a Szentlélek erejével a lel

kész vezeti el az igehirdetést már 
jobban megérteni, a hit nagy tit
kait jobban fölfogni tudó felnőtt 
egyháztagokat.

Egy egyszerű képben talán így 
lehetne a tanító és lelkész munká
ját egymás mellé állítani:

A tanító a gyermekben kezébe 
vesz egy csiszolatlan kődarabot. 
Hosszú, fáradságos munkával egy 
emberi arcot csiszol ki belőle, aki 
már tud írni, olvasni, számolni. A 
vonások még határozatlanok, mert 
csak emberi arcot mutatnak. Ezt 
az emberi arcot átveszi a lelkész 
és csiszolja tovább ugyancsak ne
héz, fáradságos munkával, sokszor 
egy egész emberöltőn át. Az em
beri arc az ő kezében egyszerre 
csak átalakul Krisztus arcává. És 
akkor vége a nevelésnek: mert a 
kődarab a tanító és lelkész kezé
ben élő lélekké lett, aki boldogan 
kiált fö l: élek, de többé már nem én, 
hanem él énbennem a Krisztus!

Azért tépjük lelkünk és gondol
kozásunk kiskertjéből a kommu
nizmusnak azt az itt felejtett vad
virágát, amelyik a tanító és lelkész 
munkáját egymás mellé állítva, 
hamis nézőpontból indulva ki, a 
kettő közt ellentétet hirdet olyan
formán, hogy egyiket a másik ro
vására felbecsüli. Az iskola ós a 
templom két külön épület, de a 
közös célért bennük folyó szent 
munka összeköti, összeol va ssza őket. 
Mindkettő Isten országa diadaláért 
küzd vállvetve és egymást kiegé
szítve. Tanító és lelkész egyaránt 
Isten országának sáfárai; „ami pe
dig egyébiránt a sáfárokban meg- 
kívántatik, az, hogy mindenik hív
nek találtassák“ írja Pál apostol az 
I. Kor. lev. 4. r. 2. versében.

Igen, ne a külső látszatot kereső, 
hanem hív tanítókat és lelkészeket 
adjon az Isten a mi egyházunknak.

A kinek  nincsen sajtója, annak nincsen szava.
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És természetesen nem a külső 
látszat és divatos jelszók után Ítél
kező, hanem a hívséget méltányló 
híveket 1

A vallás védelme. Az igazság- 
ügyminiszter uj büntetőnovella javas
latában különös védelembe veszi a 
vallást A javaslat, amely azóta tör
vényerőre emelkedett, következőképen 
szól: A vallás és ennek szabad gya
korlata elleni bűncselekmények vét
ségét követi el és öt évig terjedhető 
fogházzal büntetendő, aki Istent, a 
vallást vagy az állam által bevett, 
vagy elismert hitfelekezet vallásos 
tiszteletének tárgyát kigúnyolja, ká
romkodással vagy vallásérzületet sértő 
egyéb módon nyilvánosan gyalázza. 
E cselekmény bűntett és öt évig ter
jedhető börtönnel büntetendő, ha azt 
vallásos szertartásra rendelt helyi
ségben, vagy bár azon kívül, de val
lásos szertartás alkalmával követték 
el Ugyanilyen büntetéssel büntetendő 
az is, aki az Istenbe vetett hit vagy 
vallásos érzület ellen botrányos mó
don nyilvánosan izgat. Bűntettet kö
vet el és öt évig terjedhető börtön
nel büntethető, aki az állam által 
bevett, vagy elismert vallás szertar
tását erőszakkal vagy fenyegetéssel 
megakadályozza, megzavarja, az ilyen 
vallás tiszteletének tárgyát, a szer
tartás gyakorlására rendelt helyiséget 
vagy tárgyat meggyalázza, vagy az 
ilyen helyiségben botrányt követ el.

i  soproni a lsó  egyházm egye 
gyülekezetei 2 0 0  év előtt.

Irta: Horváth Miklós.

Evangélikus gyülekezeteinknek 
ellenőrzésére és elnyomására a 17. 
és 18. században a kath. egyház
nak egyik eszköze volt a canonica 
visitatio (egyházlátogatás). A király
tól kapott jóváhagyás alapján a 
kath. püspököktől visitatióra kikül
dött főesperesek (esetleg más papok) 
nemcsak a kath., hanem a prot. 
gyülekezeteket is felkeresték útjuk
ban és a királyi parancsra hivat
kozva követelték ezektől is, hogy 
a templomaikat előttük felnyissák, 
az egyházi ékszereket és felszere
léseket nekik megmutassák, a gyü
lekezet vagyonát és egyéb jövedel
meit bevallják, a papok és tanítók 
személyi és fizetési adatait, továbbá 
az ottani felekezetek híveinek szá
mát velük közöljék.

A kath. egyház ugyanis a pro
testánsokat mint eretnekeket nem 
tekintette az egyházból végleg ki
lépetteknek, hanem joghatósága 
alá tartozóknak, másrészt — mert 
a prot. gyülekezetek igen sok he
lyen katholikusból alakultak át, — 
az új vallás szolgálatába magukkal 
hozott kath. eredetű templomokra 
és egyéb egyházi épületekre és 
vagyonra stb. a kath. egyház jogát 
fenntartani s azokat visszaszerezni

törekedett és addig is, míg célját 
elérheti, azokat a protestánsoknál 
is számontartani és számonkérni 
igyekezett.

A protestánsok természetesen 
tiltakoztak és több helyen nem 
engedték meg az egyházlátogatást; 
legtöbbször azonban, különösen 
később, mikor az ellenreformáció 
mind erősebb lett, kénytelenek 
voltak a királyi parancsra hivatkozó 
vizitátornak, kit a világi hatóság 
is támogatott, kívánságát teljesíteni. 
A főesperesség területén megláto
gatott kath. és prot. gyülekezetekből 
készített feljegyzéseit a vizitátor 
azután könyvbe foglalta össze és 
a püspökhöz beterjesztette. — így 
történt, hogy a 17. és 18. század
beli kath. egyházlátogatási köny
vekben sok történeti adatot találunk 
ev. és ref. gyülekezeteknek akkori 
állapotáról, amelyek kiegészítik, 
esetleg pótolják az egykori ev. és 
ref. feljegyzéseket. Győr-, Moson- 
és Sopronmegye gyülekezeteire vo
natkozó kath. főesperességi egyház
látogatási könyvek a győri, Vas- és 
Veszprémmegye gyülekezeteire vo
natkozók pedig a szombathelyi és 
veszprémi kath. püspöki levéltárak
ban vannak.

A győri kath. püspöki levéltár
ban levő 4 kath. egyházlátogatási 
könyvnek feljegyzéseiből kívánom 
megismertetni a mai soproni alsó 
ev. egyházmegye gyülekezeteinek 
állapotát 1696., illetve 1697. és

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: N. Szombath Ernő. 9)

Május utolsó vasárnapján történt. . .
Az erdő tele volt néppel. Az árnyas fák 

alatt itt is ott is heverésző csoportok be
szélgettek. A fiatalság a tisztásokon labdá- 
zásba kapott. A lányok serege meg szét
széledt az erdőben s koszorúkba szedték 
a virágokat és csokorba a gyöngyvirágokat.

Odalenn a bartang mélyén meg az áj- 
tatos hívek serege magasztos lélekkel hall
gatta a szentigéket.

Szilágyi ép az üdvözítő kínszenvedéseit 
ecsetelte. Aztán rátért az első keresztyének 
életére, akik az üldöztetések minden nemét 
végigszenvedték, akik rejtett helyeken, pin
cékben, földalatti barlangokban dicsérhet
ték csak urukat, Istenüket, akárcsak ők.

Nehéz sóhaj fakadt fel a mellekből. A 
könny kicsordult a szemekből s a férfiak 
imára kulcsolt keze önkéntelenül is ökölbe 
szorult. . .

Egyszerre éles fütty hangzott fel.
Az őrt álló veszélyt jelzett.
Az áhitatos arcokra egy pillanat alatt 

az ijedtség réme rajzolódott. Megriadt te
kintettel néztek a bejárat felé.

Ott meg már hangos szavak, szitkok 
hangzottak fel.

Az őr dulakodott egy csapat fegyveres

csatlóssal. De egy-kettőre leverték. Végig
vágódott a földön s a csatlósok hada be
tódult a barlangba.

Úgy történt a dolog, hogy egy hiteha- 
gyott elárulta a plébánosnak az evangéli
kusok rejtett helyét s azt, hogy ott Szilágyi 
tart vasárnaponkint nekik beszédet.

A plébános azonnal egy stafétát me
nesztett Pozsonyba s bejelentette a dolgot 
a rendkívüli törvényszéknek.

Azoknak meg egyéb sem kellett.
Kiadták a parancsot, hogy Szilágyit élve 

vagy halva el kell fogni, az eretnekek tá
borát meg szét kell verni, de úgy, hogy 
aztán sohse legyen kedvük az ő módjuk 
szerint dicsérni az Istent.

Szombaton reggel egy csapat csatlóst 
lóra ültettek s ezek lóhalálban vágtattak 
Nemeskajál felé.

Estére már ott is voltak. De nem men
tek be a faluba, hanem már a harmadik 
határban utat változtattak s betértek az er
dőbe. Csak egy társuk lovagolt be a faluba. 
Egyenesen a plébánoshoz ment s annak 
értésére adta, hogy itt vannak s kérte, hogy 
egy ember legyen az éjjel az erdőben, aki 
a barlangot nekik megmutassa. Aztán lóra 
ült újból s kivágtatott a faluból.

A plébános a hitehagyott embert küldte 
ki az erdőbe.

Mikor a csatlósok a falu alatti erdőbe 
értek, lovaikat egy-két társukra bízták s a

többiek gyalog folytatták útjukat. Közben 
találkoztak a plébános emberével, aki az
után a barlang közelébe vezette őket. Ott 
jól elrejtőztek, leheveredtek s csendben el
aludtak.

Másnap aztán lesték a történendőket. 
Amikor aztán gondolták, hogy itt az ideje, 
körülfogták a barlang táját s a bejárat felé 
tódultak. A bejáratnál az őrrel találkoztak. 
Azt leütötték s a barlangba nyomultak.

Amint a bennlevők meglátták a fegy
veres alakokat, rettenetes ijedelem támadt 
közöttük. A fehérnép ijedt sikoltozással 
rohant a kijárat felé. A férfiak közül is 
sokan elmenekültek. De hárman ott ma
radtak Szilágyi körül.

A pribékek rájuk sem néztek a mene
külőkre. Nekik elsősorban Szilágyi kellett.

Az meg ott állott az asztal-oltár előtt. 
Egyik kezével megragadta a feszületet. A 
másikkal a bibliát és sasszemekkel nézte 
végig a csatlósokat.

Azok megakarták ragadni Szilágyit.
De az ottmaradt három ember küzibük 

ugrott.
Több sem kellett a csatlósoknak.
Ádáz dühvel támadtak a fegyvertelen 

emberekre. Puskatussal ütötlék, karddal 
vágták őket.

A küzdelem hevében az asztal felbo
rult. A gyöngyvirágok leestek és szétszó
ródtak a földön.
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1714. években. Régebben nem já r
tak még kath. egyházlátogatók 
ezekben az ev. községekben. Mint
hogy e gyülekezetek részben a 
locsmándi, részben a rábaközi kath. 
főesperesség területén feküsznek, 
amelyekben az egyházlátogatást 
különböző személyek végezték, is
mertetésemet 2 részre osztom.

I.
A locsmándi kath. föcspcrcsscg 

területén 1. 1697-ben (szept. 16-tól 
nov. 9-ig) Gurabi Mátyás locsmándi 
főesperes, 2. 1714-ben (márc. 11-től 
máj. 2-ig) az alsó kerületben Gra- 
ezos János csepregi plébános és 
locsmándi alsó kor. alesperes vé
gezte az egyházlátogatást.

Megjegyzem, hogy az itt emlí
tendő ev. gyülekezetek ebben az 
időben a kemenesaljai ev. esperes- 
séghez tartoztak, esperesük Asbóth 
János nemeskéri lelkész 1695-ben 
szintén tartott egyházlátogatást és 
járt Szemerén, Nemesládonyban és 
Nagygeresden is (Payr S. Egyház
tört. emlékek 245 1.). A papok és 
tanítók neveit ebből is közölni fo
gom zárójelben.

Ide tartoznak a csepregi járásból 
a következő községek:

Nemeskér. Az 1697. évi egyház
lát. könyv szerint temploma a falu 
közepén sikhelyen épült, cseréppel 
fedve, az egész boltozat alatt van 
sekrestye nélkül, szószéke és kar-

Szilágyi a dulakodók közé vegyült Ma
gasra emelte a feszületet és maga elé tar
totta a szent könyvet. Kegyelmet kért az 
emberei számára.

Azok közül az egyik már a földön he
vert

Keresztülgázoltak rajta s még vadabb 
dűhvel támadtak rájuk. Az éles kardokkal 
kegyetlenül vagdalództak.

Egyszer csak Szilágyi keze lehanyatlott.
A feszület kieseit a kezéből s a földre 

zuhant. Melléje esett a biblia is. Aztán ő 
is összeesett Odarogyott a feszületre s a 
szent könyvre. Egy éles kard járta át a 
szívét. Szó nélkül kiszenvedett. Kiomló 
vére pirosra festette a fehér gyöngyvirá
gokat. Egy ismert s három ismeretlen vér
tanúval több iett.

A pribékek egy fa tövében ásták el 
őket. A sirt letaposták, a földdel egyenlővé 
tették, hogy még nyomuk ie maradjon.

De hasztalan erőlködtek 1
A kegyelet megkereste a vértanuk sír

ját. Kis halmot emeltek a sir fölé és kö
rülötte a fákat kivágták. S a természet is 
segítségükre sietett.

A következő tavaszon a gyöngyvirágok 
kisarjadtak a síron és évek múlva egész 
erdővé sűrűsödtek körülötte.

A hívek meg mai nap is kizarándokol
nak a csendes helyre s elmerengve hall
gatják, hogy mit regélnek a csilingelő fe
hér csengetyük gyöngyvirágos májusi na
pokon. . . .  (Vége.)

zatja kőből v a n ; magasba nyúló 
kőtornya 2 haranggal, melyek kö
rül az egyiket nemrég szerezték 
be. Fallal körülvett temetője van. 
Az 1714. évi egyházlát. említi még 
az oltárt a Keresztrefeszített képé
vel. Azelőtt a kath. Lövőnek volt 
leányegyháza, ekkor pedig (az 
1681. évi országgyűlésen hozott) 
törvénnyel volt átengedve az evan
gélikusoknak. [A XVII. század kö
zepén Musay Gergely ev. szuperin
tendens volt hosszabb ideig papja.] 
1697-ben ev. papja Asbóth János 
Hegyfaluból (Vasmegyéből) való 
40 éves. [1706-ban Andreides 
György volt a papja.] 1714-ben 
igazgatta Csereti Mihály ev. pap 
Révfaluból (Győrm.) való, körül-

Tusa.
[.elkeni tengerén vihar támadott.
Bünszelek száguldtak szilajon, vakon.
A gyémánt a mélyen csendben hallgatott. 
Az éltem rút szennye zúgott a habon.

Fekete bárka táncol az árba.
Láng e szó rajt, mint lobogó máglya: 
„Szenvedély"; pokol tüzének átka!
A kormánynál a sanda sátán álla.

A pokol, a bún izzóit mindenen,
Sivitott a pusztulás szikkadt lelke,
Mint kigyult gyár kürtője éjfelen.
Tompán dübörgőit a halál bús éneke.

S lm megtárul bársonya az égnek.
Uj titkos hatalom áll a tusába.
Szelíd, örök vezére a létnek,
Ki tisztító bort tölt a bünkupába.

A pokolhajó sülyed s vele a sátán.
Szelíd, halk imáktól áldott lesz az ég. 
Valaki jár a hullámok hátán.
Könnyes gyémántok égnek, amerre lép.

Ifj. HETVÉNYI LAJOS.

belül 44 éves, ev. tanítója pedig 
Galovianczki Ádám Guottovian fa
luból (Liptóm.) kb. 25 éves. — 
1797-ben 153 ev., 93 kath. és 2 
ref. volt. 1714-ben 202 ev., 112 
kath. [Az 1920. évi népszámláláskor 
220 ev., 390 kath., 4 ref. és 15 
izr. volt. L. Magyar Statisztikai 
Közlemények 69. kötete. Ev. anya
egyház.]

Nemesládony. Az 1697. évi leírás 
szerint a templom szentélye bolto
zat alatt, a többi része deszkázott. 
A templom zsindellyel van fedve, 
a feltámadás oltára van benne, 
kőszószéke és kettős festett fakar
zata va. Kőtorony 1 haranggal. A 
paplakást nemesi telken helyezték 
el, amelyet a község bir zálogban.

1714-ben hasonló leírás. Leány
gyülekezetei Mesterháza, Tompa
háza és Pórládony. [1695-ben az 
egyházlátogatás előtt lelkésze el
távozott, tanítója Füstös Márton 
volt). 1697-ben igazgatta másfél 
év óta Szeli András ev. pap Széli
ből való kb. 40 éves. (1706-ban is 
itt volt még.) Ev. tanító Ensel 
György, 35 éves, iváni. 1714-ben 
igazgatja már 4 éve Cseh György 
ev. pap, szakonyi, 60 éves, tanítója 
Tatai István Téthről (Győrm.) kb. 
22 éves. A papiak teljesen elha
nyagolt állapotban van, az iskola
ház elég alkalmas. E parochián 
1697-ben 565 ev. és 61 kath. volt. 
1714-ben pedig az anyaegyházban 
114 ev., 62 kath. volt, Tompaházán 
és Berekalján 101 ev., 6 kath., 1 
ref. Pórládonyban 197 ev., 61 kath., 
10 ref. Mesterházán 130 ev., 45 
kath. [1920. népszáml.: Nemeslá
donyban 219 ev., 331 kath., 1 ref., 
15 izr. Berektompaházán 264 ev., 
130 kath., 3 ref., 13 izr. Mester
házán 111 ev., 206 kath., 1 gör. 
kel., 3 izr. Pórládonyban 160 ev., 
241 kath., 18 izr.]

Nagygeresd. Az 1697. és 1714. 
évi egyházlát. szerint: a templom 
szentélye boltozat alatt van, teste 
pedig deszkázott, zsindelylyel van 
fedve, benne a szentkereszt oltára, 
kőszószéke, fakarzata van; roska
dozó kőtornya 1 haranggal. Fallal 
körülvett temetője van. Alkalmas 
iskolaháza van, a paplakás egy 
tető alatt van a tanítói lakással. 
(Az 1695. évi ev. esperes látoga
tásakor papja nem volt, az előtte 
való években eltávozott, tanítója 
Sartoris György.) 1697-ben sem 
volt papja, hanem a nemesládonyi 
ev. pap igazgatta, ev. tanítója N. 
György (talán Sartoris?) 1714-ben 
ev. pap Tatay István a sopron- 
megyei Tatafaluból, 57 éves, (1706- 
ban is itt volt már.) Ev. tanító 
Sartorius Márton, a nógrádmegyei 
Kiszelő faluból való, 20 éves. — 
Leányegyházak Jánosfa, Csáford 
és Kisgeresd. 1697-ben 324 ev., 
30 kath. volt; 1714-ben Nagygeres
den 233 ev., 34 kath., Kisgeresden 
81 ev., 15 kath., 1 kálv. [1920-ban 
Nagygeresden 354 ev., 134 kath., 
1 ref., 5 izr. Kisgeresden 173 ev., 
50 kath., 3 izr. Nagygeresd ma is 
ev. anyaegyház.J

Jdnosfán 1697-ben körülbelül 60 
eretnek volt, eretnek (ev.) tanítóval. 
Az 1714. évi egyh. lát. szerint 
temploma a falu végén épült, szen
télye boltozat alatt, a többi része
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elhanyagolt és roskadozó, kőszó
széke és fakarzata van, oltára nincs, 
roskadozó fatornya 1 haranggal. 
Ev. tanító Boros Mihály, szakonyi, 
kb. 27 éves, a templom mellett 
levő iskolaházban lakik. [1920-ban 
57 ev., 1 ref., 210 kath., 5 izr.

Szemere. 1697-és 1714-ben: Tem
ploma a falun kívül távol sikhelyen 
épült, szentkereszt oltára, fakarzata 
és faszószéke van. A falu közepén 
faoszlopon függő harangja. Fával 
bekerített temetője. (1695-ben ev. 
pap Dolgos György, tanító Horváth 
György.) 1697-ben ev. tanítója van. 
1714-ben ev. p ap : Szeli András, 
kb. 60 éves. A paplakást Somogyi 
Imre családja adta. A papot a za
vargások (Rákóczi felkelés) idejé
ben a szemerei község akaratából 
hozták be ide és itt már négy éve 
prédikátor. Ev. tanító Rajki István, 
Magyargencsről (Kemenesaljáról) 
való, kb. 28 éves, ebben az évben 
lépett a tanítói szolgálatba. 1697-ben 
61 kath. volt, az evangélikusokat 
nem számlálhatta meg a főesperes, 
mert nem jelentek meg. 1714-ben 
235 ev., 120 kath. és 2 kálv. [1920- 
ban Répczeszemerén 165 ev., 607 
kath., 9 ref. és 10 izr. volt.]

Az egyh. lát. könyvek szerint a 
községekben a templomok szent 
Mihály arkangyalnak, szent Miklós 
püspöknek, szent István királynak, 
szent keresztnek és szt. Imre her
cegnek voltak szentelve, tehát az
előtt a katholikusokké lehettek. 
Nemesládonyban, Nagygeresden, 
Szemerén e templomok az egyház
látogatók szerint az evang. vallás
gyakorlat által vannak megsértve, 
megszentségtelenítve. Hogy 1714-ig 
evangélikusok kezén voltak, a Rá
kóczi felkelésen kívül annak lehet 
tulajdonítani, hogy e községekben 
ev. nemesek birtokai voltak.

Lőcsön 1714-ben ev. tanító volt 
Boronánczki (talán Brodnyánszki ?) 
Mihály 30 éves. Ez híveit bizonyos 
házban összegyűjtve eretnek be
szédeket szokot felolvasni, a ,vizi- 
tátor ezt jövőre eltiltotta, de meg
engedte. hogy a könyörgéseket és 
a szokott éneklést végezhesse. — 
1714-ben 135 ev. és 65 kath. volt. 
[1920-ban 81 ev., 436 kath., 5 izr.)

A következő községekben az 
evangélikusoknak már nem volt 
papjuk és tanítójuk, a templomokat 
a katholikusok elfoglalták és a 
maguk egyházi embereit tették 
helyükbe. Ezeknél csak a lélekszá- 
mot közölhetem. Szopor-ról az evan
gélikusok Nemeskérre jártak tem

plomba. 1697-ben 134 ev. és 20 
kath. volt. 1714-ben Felsőszoporon 
46 ev., 43 kath. [1920-ban 228 ev., 
410 kath,, 3 izr.) Alsószoporon 67 
ev, 1 ref., 29 kath. (1920-ban 118 
ev., 122 kath., 1 ref., 2 izr). Bük. 
1697-ben Alsóbükön 249 ev., 64 
kath. Felsőbükön 113 ev., 110 kath. 
Középbükön 125 ev., 56 kath. volt. 
1714-ben Bükön 681 ev., 270 kath.,
3 ref. volt. (1920-ban 917 ev., 1829 
kath., 7 ref., 2 unit., 49 izr. Ev. 
anyaegyház ma).

Szakony-ban 1697-ben 400 leiek
ből 30 volt kath., a többi ev. 1714- 
Felsőszakonyban 363 ev., 87 kath. 
(1920-ban 258 ev., 325 kath., 2 ref.,
4 izr. Ev. anyaegyház van ma itt.) 
1714-ben Alsószakonyban 231 ev., 
105 kath. volt. (1920-ban 249 ev., 
264 kath., 8 izr.)

Sajtoskálon 1714-ben 82 ev., 90 
kath. volt. (1920-ban 70 ev., 493 
kath., 4 izr., 1 gör. kel.) Felsőságon 
1714-ben 95 ev., 122 kath., 3 ref. 
(1920-ban 96 ev., 476 kath., 17 ref., 
9 izr.) Ivánon 1697-ben 500 lélek
ből volt: a) 108 kath. és 153 ev., 
akik gyónni tudnak, b) a többi 
még nem képes a gyónásra. 1714- 
ben 255 ev., 262 kath. (1920-ban 
20 ev., 10 ref., 1871 kath., 24 izr.)

Dávid király s írja . A bibliai ré
giség-kutatásnak régi vágya, hogy 
Izrael nagy költőjének és királyának, 
a pásziorfiuból trónra emelkedett 
Dávidnak sírját megtalálják. Az egyip
tomi újabb fölfedezések, különösen 
Tout-ank-Amon sírjának felnyitása, 
hol annyi megbecsülhetetlen régiséget 
találtak, újra előtérbe hozta a régi 
tervet. A fáradhatatlan kutató Lord 
Mac Aliseer vállalkozott is a nagy 
feladatra s már meg is kezdette az 
ásatásokat Juda hegyei között. Ámde 
az arab törzsek nem jó szemmel né
zik a munkálatokat, sót amennyiben 
egy prófétájuknak, Haram Esek Sche- 
riffnek sírját kezdték bolygatni, ellen
séges magatartást mutattak a mun
kásokkal szemben. Lord Alizernek 
5000 font sterlingjébe került, míg a 
lázongó törzset lecsendesftette és jó
indulatáról meggyőzte. Az ásatások 
kimenetele elé nagy érdeklődéssel 
néznek a bibliai kutatók, bár ha a 
költségek ily arányban emelkednek, 
óriási áldozatokba fog kerülni a ke
resett sir megtaláláa.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartasára,

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kornéliusz százados.
Júl. 7. Cselekedetek 101—2. Kornéliusz 

nem a vitézségével tűnt ki, mint Náamán 
tábornok. Bizonyára jó katona is volt, de 
nem katonai erényekben volt legnagyobb, 
hanem abban, hogy imádkozott. Olyan ka
tonákat most is ismerek, akik szeretnek 
lelki dolgokkal foglalkozni, akik magukban 
magasabb rendli lelki életet élnek. De Kor
néliusz a rendelkezésére álló legteljesebb 
módon Istennek szentelt életet élt s ezt 
élte egész házanépével, sőt katonáira is 
kiterjesztve

Júl. 8. Cselek. 1 0 .3 -6 . Terjedt e oly 
messze Kornéliusz hire, mint Náamáné, — 
azon lehetne eszmecserét vívni; de hogy 
az egekre nem a tábornok űré halolt fel 
jobban, — az kétségtelen. Csodálatos volt 
az egeknek is kezdettől fogva ez a szün
telen imádkozó katona. De ő maga csak 
akkor kezdett el csodálkozni igazán, mikor 
imádkozó életére érkezett egy felséges 
válasz. Isten ugyanis tudta, hogy bármily 
kedves a Kornéliusz élete, az még nincsen 
rendben, hiszen aki a Megváltóról nem tud, 
hogy is lehetne annak rendben az élete. 
Talán ő maga világosan ezt nem is érezte, 

,de éppen mert őszinte imádkozó volt, Is
ten ezt vele megéreztette.

Júl. 9. Cselek. 1 0 .7—le. Vezérléshez 
szokott ember volt a százados ur, s mégis 
lelki dolgokban, hogy kész magát vezet
tetni mástól 1 Nem szégyenli ezt azok előli 
sem, akik őt lelki vezetőjüknek tisztelik. 
Mi is lett volna egész jövőjével, ha úgy 
okoskodik, mint manap sok ember, hog> 
ő lelki dolgokban nem szorul senki taná
csára. Pedig, aki még nincsen teljes birto
kában megváltatásának, az bármely perc
ben gondolhat arra, hogy Isten készít fe 
már valahol egy lelket, mint Kornéliusznak 
Pétert, hogy Istentől vezetetten vezethesse 
őt a Jézusban való teljes életre.

Júl. 10. Cselek. 10 .17—20 Oh mily drága 
lélekállapot az, mikor ránk virrad egy nai 
és mi nem tudjuk, hogy mi, de érezzük 
hogy valami nagy dolog fog velünk tör 
ténni. Mert vannak napok, amelyekhez min 
den előző csak előkészület volt: lépcső 
csarnok a történelemhez. Kornéliusz meg 
érezte ezt. Minden elmondott imádság; 
visszhangzik abban a boldogságban, amely 
lyel leborul Péter e'őtt. Ám a találkozá: 
első pillanatában, ugyanabban a leborulás 
ban kitűnik mindjárt az is, hogy milyet 
fogyatékos a világossága s minden gazdag 
ság mellett is mekkora az Isten szerint vált 
életének a hiánya. Sokaknál tudod ntiér 
nem tűnhetik ki ez? Mert maguknál mé 
lyebb keresztyént nem engednek soha ; 
közelükbe.

Júl. 11. Cselek. 1 0 .27— 30. Tökéletessé 
get árul el Kornéliusz akkor, amikor imádn 
akarja Pétert, de a lehető legtökéleteseb 
ben találja meg az igazi viselkedésmódot 
mikor Isten jelenlétébe helyezkedik s úg1 
figyel Péter szavára, mint az élő Istennel 
neki szánt szavára. Láttál-e már olyanokat 
kik inkább hajlandók arra, hogy imádjanal 
egy embert, minthogy átvegyek valakitő 
az élő Istennek számukra címzett üzene 
tét ? Sajnos, ilyenek sokkal többen vannak 
mint a Kornéliuszok 1

Júl. 12. Cselek. 1 0 .30 — 43. Nem vol 
egészen uj dolog Kotnéliusznak az, ami 
most hallott. Péter joggal utalhatott erre 
de mégis oly tapintatosan tesz bizonyságo 
előtte, először csak azt domborítva ki, hog
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mennyire rárakta jeleit Jézusra az Isten. 
De a bizonyságtétel végül is odaérkezik, 
amire Kornéliusznak legjobban fel kellett 
hívni a figyelmét, hogy nincsen bűnbocsá
nat csak a Jézus által.

Júl. 13. Cselek. 10.44 — 48. Bizonyára 
Péternek sem volt egészen uj név a Kor- 
néliusz neve. Értesülései nyomán elcsodál
kozhatott azon, hogy honnét vesz ez az 
ember erőt imádkozásaihoz, alamizsna- 
osztó le'ki életéhez, mikor még bűnei bo
csánatának, sőt bűnei felismerésének tel
jességét nem birja. És ezért van, hogy a 
bűnbocsánat felmutatásánál száll a Szent
lélek Kornéliuszra és háza népére. Nem 
úgy vagy-e te is, hogy csak imádkozgatsz, 
jótékonykodsz, sót bibliát is olvasgatsz, de 
nincs a központodban bűneid bocsánata. 
Pedig tudod, hogy Kornéliusz is csak en
nek alapján lehetett pogányok közül az 
első keresztyén.

Uj pápai bulla jelent meg a ma
gyar napilapok közlése szerint, amely 
az 1925. évet, (miután akkor lesz 
1600 esztendeje annak, hogy a hires 
niceai egyetemes zsinatot megtartot
ták), szent évnek, vagy külön jubi
leumi búcsú esztendejének deklarálja. 
Bennünket azért érdekel különösen 
is, mert ebben a pápa állítólag azt a 
reménységét fejezi ki, hogy a róm. 
kath. egyháztól elszakadt különböző 
egyházak felhasználják ezt az alkal
mat arra, hogy az egyedüli üdvözítő 
anyaszentegyházba visszatérjenek.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A belegi feketcasszony meséje lázba 

hozta legutóbb egész Vasvármegyét. 
Másról sem beszéltek az emberek, 
mint a koporsós vándorról, a Péter- 
páli világvégéről, a pestisről, mely 
sűrű rendet vág az emberiség között, 
úgyhogy nem akad majd kéz, mely 
learassa még a nagy katasztrófa előtt 
a hullámzó vetéseket. A koporsós ván
dor históriájában most szenzációs 
fordulat történt! A csendőrség, hir 
szerint, őkéimét a koporsóval együtt 
valahol a pornói határban lekapcsolta. 
És tessék elképzelni, mi volt a ko
porsóban ? ! . . . tojások, szép fehér 
tojások, melyeknek az volt a rendel
tetésük, hogy a titokzatos mesék leple 
alatt átguruljanak Ausztriába.

*
A balassagyarmati kath. nagy

gyűlésen dr. Vass József népjóléti mi
niszter a katholikus öntudattal foglal
kozott. „A katholikus intelligenciában 
szeretném látni azt a bátorságot, a- 
mely megvan a protestáns intelligen
ciában.“ — „Tiszteljünk mindenkit, 
aki szeretetet érdemel és mindenkitől

megköveteljük, hogy minket, ezeréven 
honfenntartó, hazájáért vérző, adófi
zető, katonát adó, műveltséget teremtő 
katholikusokat megbecsüljenek. Jo
gunk van arra, hogy bennünket min
denki, mint a m a g y a r  tö rténelem  
a r is z to k r a tá it  tekintsen. Végül arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a család 
szellemét kell katholikussá tenni. A 
gyűlés közönsége a Himnusz hangjai 
mellett oszlott szét“.

e g y r ö l - m A s r ó l .
—

A m in den n api életből.
A uj földadórendszer. Az állam

háztartás egyensúlyának helyreállítá
sáról szóló 1924. évi IV. t.-c. alap
ján a pénzügyminiszter rendeletet bo 
csájtott ki a buzaértékü földadónak 
1924 július elsejétől kezdve arany
koronában való számítása tárgyában. 
A szanálási törvényen alapuló 94333/ 
1924. számú rendelet főbb intézke
dései a következők:

Az eddig buzaértékben fizetett 
földadó kulcsa a kataszteri tiszta jö
vedelem 25 százaléka. A kataszteri 
jövedelem 25 százalékára emelt föld
adó aranyértékben megállapítottnak 
tekintendő. Az 1924 június végéig 
előírt földadóhátralékokat aranyko
rona értékben kell átvezetni a kö
vetkező költségvetési évre oly módon, 
hogy minden kilogramm buzahátra- 
lék után 20 aranyfillért kell venni. 
Ugyanígy kell átvezetni a buzaérték
ben fizetett mezőgazdasági kamarai 
járulékból és a viztársulati költség 
és kölcsön járadékokból eredő hátra 
lékokat. Az adóhivatalok az 1923— 
24. évi adókönyveket július 20-ig kö
telesek lezárni és július hó 31-ig az 
uj adókönyvekbe átvezetni.

Az érdekelt adózó közönség tehát 
csak augusztusban tudhatja meg, 
mennyi az eredetileg buzaértékben 
kivetett adóhátralék összege arany
koronában Földbirtok után várme
gyei pótadót júnnius elsejétől nem 
vetnek ki.

V asvárm egyében legkisebb a 
halandóság. A megcsonkított Ma
gyarországon, mint a Statisztikai Havi 
Közlemények legújabb füzetében ol
vassuk, hogy 1924 első negyedében 
21243 házasságot kötöttek. 1000 lé
lekre egész évet számítva 10.4 há
zasság esik. A vármegyék közül is
mét Hajduvármegyét illeti az első hely, 
ahol 15.6 házasság esett ezer lélekre. 
A születések statisztikája szerint szü
letett 58.406 gyermek, mely ezer lé-

k

lekre számítva 28.7 születési szám
nak felel meg. A vármegyék közül 
45.3 születési számával Szatmárvár- 
megye jár elől, a másik szélsőségét
22.7 Torontál képviseli. A halottak 
száma 47.664, 7.701 - el több, mint 
1923 első időszakában. Az ezer lé
lekre számított halálozási szám 19 9- 
ről 23 5 re ugrott fel. Területi beosz
tásra nézve legmagasabb számú a 
halandóság, 27 9 Baranyavármegyé- 
ben mutatkozik, míg a legalacsonyabb,
17.8 Vasvármegyében. A városok kö
zül Pécs vezet 36 8 arányszámmal.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlésen a most 
folyó indeninitási vita során többek között 
felszólalt Grieger Miklós esperes-plébános 
képviselő, ki keresztény tehát, szociális 
politikát sürget. Nem helyezkedik — úgy
mond — a bosszuállás pontjára még a 
bűnösökkel szemben sem. Kikelt a szociál
demokrata felfogás ellen, hogy a vallást 
magánügynek tekintik, u vallástaianságot 
pártügynek. — A földbirtokreformnial kap
csolatban érdekes kijelentést tett Grieger, 
mondván: a Dalai Lámával könnyebben 
tudnék beszélni, mint herceg Eszterházy- 
val. Nagy kavarodást idézett elő a nemzet
gyűlésben Szeder Ferenc szociáldemokrata 
képviselő, amikor beszéde során azt mon
dotta : amikor Konstantin alatt a katholi- 
cizmus államvallássá lett, elkanyarodott ere
deti céljától: a gazdagok és hatalmasok 
mellé állott.

A prágai parlament nagy botrányok 
színhelye volt. A teremőrök Schollisch kép
viselőt kivonszolták a teremből, mire a 
német polgári, szociáldemokrata és a ma
gyar képviselők is kivonultak az ülés
teremből.

Az új bajor kormány megalakult. Elnök 
dr. Held lett.

Az olasz kormány pozíciója újból meg
erősödött. A kormány újjáalakult.

Olasz-román szövetség van kialakuló
ban, melynek értelmében Románia kül
politikáját az olasz külpolitikai tervek sze
rint irányítja.

A görög miniszterelnök nem fogadta a 
tengeresztisztek küldöttségét, mire azok 
elbocsátásukat kérték. A kormány a tisztek 
eljárását lázadásnak minősítette és elren
delte letartóztatásukat.

A szerb királyi pár látogatóba Párisba 
utazik.

A francia miniszterelnök, Herriot kije
lentette, hogy folytatja Poincarie politikáját. 
Nemhogy kiürítené a Ruhr-vidéket, hanem 
a megszállás kiterjesztését javasolja.

Az angol és a francia miniszterelnökök 
a chequer»! találkozón megbeszélték Né
metországgal szemben követendő eljárá
sukat.

Amerikában Japánellenes tüntetés volt.

Megvételre kerestetik Zábrák 
Dénes: „Krisztus az én életem“ 
című beszédgyiijteménye. 2. kötet. 
Cím a kiadóban. i—5



222 WARASGSXO.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u.,3. vasárnap.
Ep. 1. Péter 5 .6 -1 1 .

Aki keresztyén ember létére nem tudja 
mihez tartsa magát a nehéz, veszedelmes 
időkben, olvassa csak el Péter apostol mai 
epistoídját. Józanok legyetek . . .  vigyáz
zatok . . .

0 ^ *  Miután a m. kir. 
postatakarépénztár elegen
dő számú csekklapot lapunk 
zártáig nem bocsátott ren
delkezésünkre, akik ez alka
lommal csekklapokat előfi
zetés céljából nem kaptak, 
azoknak a legközelebbi szá
munkhoz mellékelünk csekk
lapot. Addig is szives türel
met kérünk!

Evangélikus rózsaest. Szép össze
jövetelt rendeztek Budapesten a Sziget- 
Klub termeiben és kerthelyiségében a budai 
evangélikus templomalap javára. A legfőbb 
védnökséget Horthy Miklós kormányzó és 
József királyi herceg vállalták, a fővédnökök 
között pedig a protestáns társadalom s 
általában a társadalom kiválóságai szere
peltek. A rózsaünnepélyen részt vett dr. 
József Ferenc királyi herceg, akit báró 
Radvánszky Albert és dr. Nádossy Imre 
fogadtak.

A protestáns püspökségek földet 
kapnak. A kormány törvényjavaslatot ké
szít, mely illetékes hatóságoknak vélemé
nyezés végett már ki is adatott és amely 
szerint minden protestáns püspökség 500 
hold földet kapna a kormánytól közigaz
gatási költségeinek fedezésére. A püspök
ségeknek az 500 hold jövedelméről el kell 
számolniok, mely kötelezettség helyettesíti 
a földek vételárát.

Lelkészavatás. Kapi Béla dunántúli 
püspök a szombathelyi templomban lel
késszé avatta Kovács Károly végzett teo
lógust Muraszombatból.

Ötvenéves találkozó. Az ősi eperjesi 
ág. h. ev. kollégiumban 1874-ben, tehát 50 
évvel ezelőtt érettségizettek találkoztak jú
nius 28-án Budapesten. A találkozón 8-an 
vettek részt és pedig: dr. Ardó Alfréd 
ügyvéd, Bergman Ernő nyug. máv. mérnök, 
gölniczbányai Elischer Viktor, a volt Osz
trák-Magyar Bank budapesti főintézetének 
elnöke, dr. Mágocsi Dietz Sándor buda
pesti egyetemi tanár, nagyselmeczi idősb 
Mérey László nyug. táblabiró, Mikolik Kál
mán tanár, dr. Phylippy Ödön és Polyik 
Imre nyug. táblabirák. A találkozót külö
nösen érdekessé és kellemessé tette, hogy 
a ritka találkozón Ludmann Ottó, a fent 
nevezettek 86 éves tanára leányával is 
megjelent.

Vitézzé avatott ev. tanítók. A június 
15-diki vitézzé avatás alkalmából vitézekké 
avattattak: Molitorisz Jenő voit muraszom
bati, jelenleg albertfalvai és Magyar János 
ncmesszalóki tanító.

A budai egyházközség június 27-én 
tartott közgyűlésen egyhangúlag kimondta 
a várbeli es kelenföldi lelkészi kerületek 
különválását.

Új vallástanitónő. A budai egyház- 
község Alberty Paula oki. tanítónőt vallás- 
tanitónőnek választotta meg.

A győri ág. hitv. ev. egyházmegyei 
lelkészegvesület június 24-én tartotta érte
kezletét Győrben Németh Károly elnöklete 
alatt, mely értekezleten az elnöki előter
jesztéssel kapcsolatban örömét fejezi ki a 
prof. irodalmunk feléledésén, melyre Czeg- 
lédy Ujszövetségforditása és Payr egyház
történeti művének megjelenése vall. Payr 
Sándort ez alkalomból levélben üdvözölni 
határozta. A belmissziói munkaprogranmiot 
tárgyalván, belmissziói munkások képzését 
és beállítását tartja kívánatosnak. Külön 
belmissziói bizottság felállítását nem he
lyesli a gyülekezetben, a presbitérium és 
helyi gyámintézet elvégezheti mindazt, ami 
e bizottság hatáskörébe tartozna. Az egy
házi készpénzadónak és a lelkészi és ta
nítói hiványok készpénztételeinek arany
koronában való valorizálása, a lelkészi 
kongrua és korpótlék valorizálásának szor
galmazása, valamint az egyetemes egyházi 
nyugdíjintézeti járulékok valorizálása ér
dekeben indítvánnyal tép az egyházmegyei 
közgyűlés elé A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter azon antiszociális és szerzett jo
got sértő intézkedési terve ellen, hogy a 
felekezeti iskolák magas tandíjból tartsák 
fenn magukat a jövőben, tiltakozik, és til
takozását .az egyházmegyei közgyűlés elé 
viszi. Egy indítvánnyal kapcsolatban szük
ségesnek tartja a győri evang. gyülekezeti 
Szeretetház újbóli megnyitását, a mostani 
lakók kihelyezése után eredeti rendelteté
sének való átadását.

Az Országos Református Tanáregye
sület 18 ik rendes közgyűlését Kiskunha
lason, junius 11-én tartotta. Reggel voltak 
a szakcsoportok értekezletei, 8 órakor dr. 
Ravasz László püspök Istenről mint neve
lőről prédikált. 9 órakor kezdődött a köz
gyűlés a főgimnázium tornatermében. A 
közgyűlés tárgyai közül kiemeljük dr. Dóczi 
Imre elnök hatalmas erejű megnyitó be
szédét, Elekes Imre sárospataki (Reformá
tus iskoláink és az állam), Gulyás Sándor 
kiskunhalasi (A magyar protestantizmus 
történelmi jelentősége s ennek elhomáiyo- 
sitására irányuló törekvések) tanárok ér
dekes és értékes felolvasásait és dr. Ravasz 
László püspök alkalmi felszólalását. Bor
sos Károly mezőtúri főgimn. igazgató fon
tos indítványát, hogy a reálgimnáziumban 
bifurcatio segélyével lehetővé tétessék a 
görög nyelv tanítása.

A csákvári evangélikus lelkész be
iktatása. Szép ünnepség keretében iktatta 
be junius 15-en lelkészi hivatalába a csák
vári evangélikus egyházközség egyhangúlag 
meghívott lelkipásztorát, dr. Csengődy La
jost. A beiktatást Balogh István esperes 
végezte.

A veszprémi evangélikus egyházmegye 
belmissziói egyesülete julius hó 9-én a 
pápai ev. templomban vallásos estélyt tart, 
melynek szereplői: megnyitóval Takács 
Elek esperes, imákkal: Mesterházy László, 
Nagy Kálmán lelkészek, záróbeszéddel: 
Hering János, előadásokkal: Szenthe Károly 
postafelügyelő és Szombatit Ernő tanító, 
zeneszámokkal Hütter Anna, Zacher Sándor, 
Nagy Pál, Szutter Dániel és az énekkar.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészi kara junius 30-án tar
totta lelkészi értekezletét Szombathelyen 
Zongor Béla esperes elnöklete alatt. Az 
értekezletet megelőzőleg gyónás volt ur- 
vacsoraosztássah A szent szolgálatot dr. 
Tirtsch Gergely kőszegi lelkész végezte. A
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lelkészi karral együtt járultak az ur aszta
lához : Kapi Béla püspök, dr. László Kál
mán és dr. Radó Gyula egyházmegyei fel
ügyelők, Vértesi Zoltán nyugdíjazott lelkész, 
László Miklós és Kovács István vallástaná
rok. Az értekezleten részletesebben a bel- 
missziót, a felekezeti iskolák helyzetét, az 
egyházi tisztviselőknek egyházi és állami 
járandóságát, a nyugdíjasok ínséges hely
zetét, stb. időszerű kérdést tárgyaltak le.

Az értekezlet sürgönyileg üdvözölte 
Payr Sándor egyetemi tanárt, hatalmas 
egyháztörténeti munkájának megjelenése 
alkalmából.

Az értekezlet végeztével a püspökné 
Öméltósága vendégül látta az értekezlet 
tagjait.

A téti ág. hitv. ev. leányegylet junius 
hó 22-én jól sikerült műkedvelő előadással 
egybekötött családi összejövetelt rendezett 
saját könyvtára javára. A műkedvelő elő
adáson énekszámokkal szerepeltek: Kiss 
Margit tanítónő és Szabó István tanító; 
magyar palotást táncoltak: Hujber Annus 
és Cziegler Idus, humoros számokat szol
gáltattak: Kovács Feri és Kiss Gyula, na
gyon bájos volt még Csete Irénke. Káldi 
Irénke, Bősze Jolán, Kalmár Margit és 
Dombi Kálmán kedves tánca. A szép be
vétel örömére a leányegylet saját pénztá
rából 1,000 000 koronát ajándékoz a Ha
rangszó terjesztésére. Egyesületünk szívből 
jövő óhajtása, bár minden ifjúsági egye
sület követné példánkat, mert így legalább 
fenn tudnánk tartani egyetlen lapunkat, a 
Harangszót.

A zalalstvándl evang. ifjúsági egyesület 
és énekkar pünkösd hétfőjén műkedvelői 
előadást tartott, előadván Csite K. a Leány
csel c. vigjátékát. Az előadás, melyben úgy 
a női, mint férfi szereplők dicséretesen 
megfeleltek feladatuknak, a közönség tet
szését nagyon megnyerte s úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag jól sikerült. Az egyesület 
ez alkalommal jövedelméből tízezer koro
nát juttat a Harangszó perselyébe.

Nagygyűlés Kunszentmiklóson a fő
gim názium  fenntartása ügyében. Az 
Országos Közoktatási Tanácsnak június
14-én ismertetett javaslata aligha keltett 
erőteljesebb visszhangot valahol, mint Kun- 
szentmiklós közönsége körében. Ez a ja
vaslat ugyanis a 17 megszüntetendő iskola 
közé sorozza a kunszentmiklósi ősi refor
mátus főgimnáziumot is, amely közel 200 
esztendeig szolgálta becsülettel a magyar 
kultúrát. Nem volt a nagy alföldi község
ben egy értelmes lélek, amely ne fájdult 
volna meg e hióbhirnek hallatára és azon 
az impozáns gyűlésen, amit Vargha Tamás 
lelkész összehívott, megjelent és szót kért 
és segíteni akart a társadalom minden 
számottevő tagja felekezeti különbség nél
kül. A felszólalók megértik és méltányol
ják a kormány intencióját, hogy takarékos
kodni akar; de lehetetlennek tartják, hogy 
a tanács, mikor a kunszentmiklósi főgim
názium megszüntetését javasolta, minden 
fontos körülményt meglatolt. Hiszen csak 
rá kell nézni a térképre: Budapesttől Ha
lasig 155 km. távolságban nincs több kö
zépiskola, csak a kunszentmiklósi. A köz
ség vasúti csomópont s az iskola vonzási 
területe kiterjed három járásnak százezer 
lelkére. Vájjon melyik vidéki gimnázium 
dicsekedhetik nagyobb körrel ? Csonka- 
Magyarország ? és félmillió lakosából az 
eddig fennálló 115 középiskola egyikére- 
egyikére esak 65 ezer lélek esik átlagosan, 
35 ezerrel kevesebb, mint a kunszentmik- 
lósira. Ennek az intézetnek demográfiai
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helyzete tehát minden kétséget kizáróan 
olyan, hogyha nem is volna itt gimnázium, 
létesíteni kellene. De nézzük vagyoni hely
zetét is 1 Még békében a leggazdagabb 
magyar gimnéziumok egyike volt, s a há
ború idején a leghazafiasabbak egyike: 
negyedmillió aranykoronát fektetett hadi- 
kölcsönbe, ami ma négy és fél milliárd 
koronát ér. Morális cselekedet lenne e az 
államtól, ha most a segítőjének, mikor kol
dussá lett, a nyakára lép? A nagygyűlés 
felszólalói, asik közt ott volt dr. Kelemen 
Kornél ügyvéd, dr. Zakariás János volt or
szággyűlési képviselő, lehetetlennek tart
ják, hogy a Közoktatási Tanács mindezt 
mérlegelte légyen, éppen azért a gyűlés 
elhatározta, hogy az egész érdekelt vidéket 
képviselő küldöttséggel memorandumot ter
jeszt fel a Közoktatásügyi Miniszter úrhoz 
abban a reményben, hogy Őkegyelmessége 
az ő magasabb szempontjából méltányo
sabban Ítél és Petőfi földjének szinmagyar 
népét nem foszja meg humanista büszke
ségétől. Végül elhatározta a gyűlés, hogy 
a gimnáziumnak középiskolaként való fenn
tartása érdekében állandó bizottságot vá
laszt és felkéri a sajtót s az ország min
den kiváló fiát, hogy igaz ügyét pártfogá
sába vegye.

Fehérvárcsurgó Áldozó csütörtökön és 
utána következő vasárnapon erkölcsileg 
és anyagilag jól sikerült műkedvelői szini 
előadást rendezett Gömbös Sándor fehér- 
várcsurgói ev. levita-tanító az evang. ifjú
sággal a reform, ifjúság szíves közreműkö
désével. Előadták Csepreghy Ferenc „Sárga 
csikó‘-ját. Az evang. ifjúság közül közre
működtek : Simon János, Kozma Lidia, 
Farkas Gábor, Simon Katalin, Kozma Iván, 
Kozma Miklós, Kozma Mihály, Molnár 
Imre, Kis M. Lidia, Kis Etelka, Kis P. Lajos, 
Koznia Imre, Kozma Kálmán. A ref. ifjúság 
közül szívesek voltak közreműködni: Pa
taki István, K. Guii István, Simon Miklós, 
Szántó József, Simon Gábor, Tóth Gábor, 
Kis F. Lidia, Simon Lajos, Nagy István, 
Nagy Bözsi, Simon Gábor, Szabó István, 
Szántó Ferenc és Kis Gergely. A műkedve
lői szini előadás tiszta jövedelme az ág. h. 
evang. egyház harangalapját növelte. A 
fiatalság még tavaly elhatározta, hogy mind
addig örömmel tanul darabokat, amíg az 
olcsó pénzért elvitt harangja helyett egy 
ugyanolyan nagyságú harangot nem szerez. 
E szép reménye már teljesülőben van, 
mert azon pár métermázsa búzát, ami még 
hiányzik, adakozás utján gyűjti össze, így 
Isten segedelmével a várva-várt örömünnepe 
nemsokára valósul a kis gyülekezetnek. 
A szereplők egytől-egyig mind kifogástala
nul játszottak. Annyira tetszett a közönség
nek a darab előadása, hogy pünkösd I. 
ünnepén közkívánatra még egyszer elő 
kellett adni. Az összes díszleteket levita
tanító maga készítette és festette. Az összes 
jövedelemből az ifjúság a „Harangszó“ 
lapfenntartására 20.000 K-t adományozott. 
E helyen is köszönetét mondanak a ref. 
ifjúság szívesen közreműködő tagjainak. 
Adja Isten, hogy a kis harang szava minél 
előbb hívogassa a híveket az Isten házába, 
8 vezérelje a lelkeket isteni szent elhivatá- 
sukra, az örök boldogságra.

Szentgotthárd. Az Evangélikus Diák- 
Szövetség záróülését június 19-én tartotta, 
mely alkalommal díszelnökké választotta 
Obetkó István főgimnáziumi tanárt, aki 
példa lön a szövetség tagjainak „a beszéd
ben, a magaviseletben, a szeretetben, a 
lélekben, a hitben, a tisztaságban“ (I. Tim. 
4.12). A szövetség ösztöndíjaiban 50—50

ezer koronában részesültek: Belső Károly, 
Knausz József VI. o. tanulók, Liedemann 
Vilmos V. és Káply Elemér IV. o. tanulók.

Dunaföldvár evang. egyház számadási 
közgyűlését 1924. évi március 16-án tar
totta. 1923. évi összes bevétele 1,523.961 
K 17 f, kiadása 1,494 646 K 66 f, pénztár
maradvány 29314 K 51 f. Hátralék 54.408 
K 98 f, amelyből a számadási közgyűlésig 
25.728 K befizettetett és csak 28 680 K 98 f 
hátralék maradt. Az egyház költségvetése 
1924. évre: I. szükséglet 5,399.800 K, II. 
fedezet 5.072 227 K, mutatkozó évi hiány 
327.573 K Az evang. nőegylet bevétele 
22.581 K 95 f, kiadása 23.907 K 80 f, túl
fizetés, mint pénztári teher 1.325 K 85 f, 
vagyona 9 029 K 15 f, költségvetése 1924. 
évre: I. szükséglet 100 000 K, II. fedezet
78.000 K, hiány 22.000 K. Ráczalmás fiók- 
egyház 1923. évi bevétele 23 884 K, kiadása 
31375 K, túlfizetés, mint pénztári teher 
7.491 K, költségvetése 1924. évre: I. szük
séglet 2,152.000 K, II. fedezet (ha az állam 
a hitoktatói szükségletre az 1,400.000 K-t 
megadja) 1,841.000 K, hiány 310.000 K. 
A lelkész-család megélhetéséhez Hanzély 
János felügyelő, szentandrásí fbirlokos 1 q 
búzát és í q rozsot; Kurc Béla nyug. 
fjegyző 30 kgr. búzát; Tóth Antal baracsi 
fbirtokos 1 q búzát és 50 kgr. rozsot és 
Kobialka György dunapentelei fbirtokos 
80 kgr. búzát adományozott. Az egyháznak 
a lelkész 41 m3 kegyadományi fájának ki
termelésére és szállítására Hanzely János 
felügy. fbirtokos 1 q búzát; Kurc Béla 
nyug. fjegyzó 30 kgr. búzát; Tóth Antal 
fbirtokos 50 kgr. rozsot és 120.000 K 
értékben hat kocsi fuvart adományozott. 
A jó Isten áldása legyen a nemes lelkű 
adományozókon és segítse diadalra 100 
éves erőtlen egyházunkat 1

Sikátor. Szépen sikerült vallásos estet 
rendeztek a templomban abból az alka
lomból, hogy Hering János veszprémi lel
kész, az egyházm. belmissziói bizottság 
elnöke meglátogatta őket s a vallásos est 
keretében előadást tartott. Szavalatok, ének
számok váltakoztak az emelkedett szellemű 
vallásos esten, amelyen különösen Tatay 
Irénke, a bakonytamasi ev. lelkész leánya 
szavalt igen szépen.

Pogány. Május 18-án tartotta Schrödl 
Mátyás pécsi hitoktató és Spiszák Károly 
tanító az iskolás növendékek közreműkö
désével, gazdag és változatos programúi 
mellett az evang. énekeskönyv 400 éves 
jubileumi ünnepélyét.

Magyar Rezső pécsi kir. s. tanfelügyelő 
május 7-én, az egyházmegyei iskolavizsgaló 
bizottság május 27-én vette alapos vjzsgálat 
alá az iskolát, mely az elsők sorában fog
lal helyet. Június 22-én nagyszámú áhitatos 
közönség előtt folyt le a konfirmáció, mely 
alkalomból Rotherinel Erzsébet egy 180.000 
K értékű új oltárterííőt, Porezl Erzsébet 
12 drb. gyertyát, Potzner Erzsébet 20.000 
K-t a második haranghoz s Vorezl Margit 
2000 K-t ajándékoztak a haranghoz. Ugyan
csak ez alkalommat Doncz Ádám kovács
mester az oltárra 6 drb. gyertyát áldozott
24.000 K értékben. Délután nagyszámú 
közönség qlött folyt le az iskolában az 
évzáró ünnepély, amelyen Szerényi Sándor 
nyug. autunováci lelkész is jelen volt. 
Különös feltűnést keltett a tanulók gyönyörű 
szép éneke s a szebbnél szebb magyar 
szavalatok.

Hirdessen a „H aran gszó“-baD.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Az oláhok újra elítéltek egy magyar 
lelkészt. A kolozsvári törvényszék izgatá
sért háromhónapi fogházra Ítélte Nagy Sán
dor türei református lelkészt, aki Muresán 
prefektus jelenlétében állítólag becsmérlő 
kifejezéssel illette az oláh iskolákat. Az 
Ítéletbe a lelkész nem nyugodott bele.

Aki egy királyt ütött arcul. Az angol
országi Gasporsban most halt el Ralph 
Wilson nyugalmazott hajólelkész, aki arról 
volt nevezetes, hegy az angol királyt egy
szer arculütötte. György királyt még walesi 
fiatal herceg korában szolgálattételre a 
haditengerészethez vezényelték, ahol egy 
istentisztelet alatt nem méltóságának meg
felelően viselkedett. Wilson lelkész erre 
odalépett a kis walesi herceghez s egy 
csaítanós nyaklevest mért le jövendő kirá
lyának. A walesi herceg még király korá
ban sem vette zokon ezt a megfenyitést, 
sőt mindig tisztelettel vette körül a gyors- 
kezű lelkészt.

Mikor a számok beszélnek. A prek- 
murjei egyházmegye gyámintézete, mely 
áll 10 gyülekezetből, az egyházmegyei gyű
lés alka mából Tótkereszturott tartotta ez 
évi rendes közgyűlését (Tótkereszturott a 
vasi közé egyházmegye 1827-ben, tehát 97 
évvel ezelőtt tartotta esperességi közgyű
lését) Siftár Károly lelkész egyházi és Kü- 
hár József világi elnök elnöklete alatt. — 
Gyámintézeti célokra a tiz gyülekezettől 
befolyt 14 millió 286 ezer korona. Ebből 
segélyt kapott: Alsólendva 4 milliót, Felső- 
csalogány 2 milliót, a Muraszombaton fel
állítandó Diákotthon 7 milliót, a noviszádi 
diakonisza otthona félmilliót, a sajtó fél
milliót.

Alsómorácz Paulik János tanító rende
zésében sikerült vallásos délutánt rende
zett május 29 én. A műsor 14 pontból ál
lott. Felolvasást ifj. Kühár István tartott: 
A vegyesházasságról. Offertórium 721.000 
korona volt.

A német Gusztáv Adolf-Egylet 69 ik
közgyűlését szeptember 22—24. napjain 
Braunschweigban tartja. Az ünnepi beszé
det D. D. Teutsch erdélyi szász püspök 
mondja. A közgyűlés főbb tárgyát: az evan
gélikus egyházi életnek újraéledése és fel
építése Konstantinápolyban és Kisázsiában, 
nemkülönben az evang. egyház helyzete 
Oroszországban képezi. Megbeszélés tár
gyát képezi: a sajtóügy is. Niemöller lel
kész Eiberfeldrő!: Az evangélikus egyház 
dicsőségéről fog előadást tartani. Az ez- 
idei nagy szeretetadományra javaslatba 
hozták: 1. Posent, hol lelkész-szemináriu
mot építenek; 2. Resiczá*, hol uj lelkész
lak épül; 3 Wedaut Duisburg mellett, hol 
gyülekezeti ház épül.

Befejezésül elő fogják adni Devrient 
„Gusztáv Adolf“ című színművét.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Gáncs Zoltán június 17-én tar
totta esküvőjét Hutter Katinkával Csöngén. 
Násznagyok voltak: Bonitz Ferenc minisz
teri tanácsos és Horváth Ernő földbirto
kos. Az esketést a vőlegény testvéröccse: 
Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész vé
gezte. ________
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Ú J D O N S Á G O K .
A mohácsi vész 400 éves évforduló

jának megünneplése. A mohácsi vész 
négyszázadik évfordulójának országos jel
legű megünneplését 1926 augusztus 29-re 
tervezik. A Történelmi Társulat kilátásba 
helyezte, hogy az ünnepség rendezését tőle 
telhetőén támogatni fogja.

A rossz cséplésért a géptulajdonost 
vonják felelősségre. A földmívelásügyi 
miniszter még a múlt év nyarán utasította 
az. összes gazdasági felügyelőket, hogy a 
bércséplésre használt cséplőgépeket szigo
rúan ellenőrizzék abból a szempontból, 
hogy azok jó karban vannak-e és a csép- 
lésnél nem kerül-e sok gabonaszem a szal
ma és a törek közé. Illetékes helyről fel
hívták a gazdák figyelmét arra, hogy erre 
a körülményre már a cséplői szerződések 
megkötésénél legyenek figyelemmel. Egyéb
ként azok a cséplőgéptulajdonosok, akik a 
gép hibája folytán a csépeltető gazdának 
kárt okoznak, a miniszteri rendelet szerint 
bűnvádi eljárás utján is kártérítésre köte
lezhetők.

Nagykőrös salátaexportja. Nagykőrös 
jelenleg Magyarország legnagyobb saláta
termesztő helye és hogy mekkora forgalmat 
bonyolít le naponta, adjanak itt ízelítőül 
az alábbi adatok: Nagykőrösről 30—35 
vagon salátát szállítanak el naponta, leg
inkább a budapesti és bécsi piacokra; 
minden vagonban körülbelül 2—300 ezer 
fejessaláta van, amiknek az ára fejenkint 
átlagosan 3—400 korona. Nagykőrös lakos
sága tehát salátából naponta mintegy 300 
millió koronát vesz be.

Kimutatás az újszülöttekről. A nép
jóléti miniszter rendelete szerint az összes 
bábáknak minden hónapban pontos kimu
tatást kell készíteni az újszülöttekről. A ki
mutatást azután be kell küldeniük a kör
orvoshoz és az továbbítja a járásorvoshoz, 
az pedig a vármegyei tiszti főorvoshoz, 
aki azután a kimutatásokat felküldi a nép
jóléti miniszterhez. *

A világ egyik leghíresebb drága
köve az orosz KoronaeKszerekböl való 43 
karát súlyú kék gyémánt egy nizzai éksze
részkonzorcium kezébe jutott. Az ékszer 
egy színésznőé volt, aki 11. Miklós cártól 
kapta ajándékba. A színésznő a forradalom 
után elmenekült, Nizzában telepedett meg, 
ahol az említett konzorciumnak 2 millió 
frankért adta el a drágakövet. A konzor
ciumnak Amerikából 10 millió frankot 
ajánlottak érte.

M alária-járvány a  Tisza mentén. 
Ukrajnában az utóbbi időben elterjedt ma
laria átharapódzott a tót és rutén vidékekre 
és főleg a Tisza mentén ölt veszedelme
sebb arányokat.

Jogrend Erdélyben. Kolozsvárott két 
zsiuo temetését közáporral zavarták meg. 
Bánfihunyad és Kolozsvár között a vonaton 
inzultáltak a zsidókat. Ugyanaznap Kolozs
várott egy oláh gimnazista egy 12 éves 
zsidógyermek koponyáját beszakilotta. 
Nagyvaradon oláh diakok sorra bezúzták 
a zsidók lakásaik ablakait, darabokra tör
ték az egyik kávéház hatalmas üvegtábláját. 
Marosvásárhelyen egy zsidótemetést za
vartak szét.

Az amerikai kivándorlási év július 
1-én kezdődik. A kivándorlás tekinteteben 
még mindig teljes bizonytalanság uralkodik. 
Az új törvény 500 körül állapítja meg a 
magyar kvótát, de erről sincs még hivatalos 
értesítés. Új jelentkezéseket nem fogadnak

el, útleveleket nem állítanak ki, mert tavaly
ról maradt körülbelül 3000 olyan kivándo
rolni szándékozó, akit a legközelebbi vér
rokonság fűz Amerikához.

A maniliai ikrek európai körutazása. 
Nápolynak néhány nap óta szenzációja van. 
Az Umbria gőzhajó fedélzetén partraszálltak 
a Maniliai születésű Godino testvérek. Ikrek 
ők, 16 évesek, alacsony termetüek, szőkék, 
rövidlátók és arról nevezetesek, hogy a 
hasukon össze vannak nőve. Egyébként 
teljesen normálisak, képzettek, intelligensek 
és származásukat tekintve spanyolok. Ná- 
polyból Londonba mennek, azután pedig 
körutazást tesznek Európa fővárosaiban, 
ahol kereskedelmi tanulmányokat végeznek.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja az Uj Idők 27. számában két szen
zációsan érdekes új regény közlését kezdi 
nieg, az egyik Herzog Rudolf remeke „Az 
É et dala“, mely német nyelven 500.000 
példányban forog közkézen, a másik Pékár 
Gyula „Lord Burlington arcképe“ című 
regenye, amely Garrick a legnagyobb angol 
színész szerelmi kalandjáról szól. A regé
nyeken kívül közli az Uj Idők Herczeg 
Ferenc és W. W. Jacobs elbeszéléseit, 
Móricz Pál és Tőrök Frigyes cikkét, Forbáth 
Sándor és Mihály István verseit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üze
neteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Vizsgái ajándéknak a legalkalmasabb 
serdülő leányoknak a M agyar L ányok, 
melyben a szépirodalmi részen kívül, felette 
becses és tanulságos ismeretterjesztő cik
kek, továbbá a háztartás, kertészet, konyha, 
kézimunkák, női foglalkozások, divat stb. 
körébe vágó rovatok vannak. Szerkeszti: 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre
30.000 koronk. Mutatványszámot kívánatra 
ingven küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be : 
Téthi ifjúsági egyesület 1 millió, Egy bur
genlandi ev. taniió 100 ezer, Szentgotthárd- 
ró l: özv. Pavel Jánosné 40 ezer, özv. Berke 
Józsefné 30 ezer, Farkas Józsefné 10 ezer, 
Kovács Róza 10 ezer, Sipos Ferenc (K. ur 
utján) 4 ezer, Szupper Juliska gyűjtése 
Dunatöldvár 10.300, Nagykanizsáról: Hor
váth Károly 6000, Boross László 5600, 
Mandello Miklós 4700, Vánkos Jenő 1000, 
Petrik Dezső, Karner Lajos, Bolla Ida, 
Böhm Ignác, Litvay Endre, Kreft Józsefné, 
Dénes Jenő, Nemecz József, Soós József, 
Szemző István 800—800, Mihátsi Dines 
Ü3tffyasszonyfa 120 ezer, Hertelendyné 
Sümeg 1 ezer, Soós Ferenc Pápa 10 ezer, 
Domby Janos Farád 2 ezer, Papp Imre 
Veszprém, Németh Ferenc Balatonalmádi 
5—5 ezer, Ivánca Pálné, Halvax Károlyné 
Sikátor 5—5 ezer, özv. Edvi Sándorné 
Edve 5000, Dorner Lajos Töltéstava 5 ezer, 
Artner Lajos Repcelak 2 ezer, Povázsay

Pál Sátoraljaújhely 10 ezer, Lengyel Dávid 
Nagysitke 5 ezer, Schermann Sándor Balf 
2500, Nemescsói ifjúsági egyesület 25 ezer, 
Czeczetka Gyula Szécsény 25 ezer, Búzás 
Karolin Bpest 5 ezer, lfj. egyesület Fehér
várcsurgó 20 ezer, lfj. egyesület Sobor 10 
ezer, Kadlecsik Ilonka Álca 5 ezer koronát.

Felelöa szerkeszti és kiadó: CZ1P0TT UKZi 
Sseitgotthird, Vas rá , mezre.

Szerkesztőtárs: NKJ1KTH KÁUOI.Y. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Á  11 o n r l n o  r í  raktáron tartok min- 
r A l l c t i l U l J c i n  denféle épületanya
got, asztalos faanyagot, meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható w aggontételben is.

Elvállalok
S z a b ó  I in i* <-

épületfakereskedő
G Y Ő R ,  B U D A I - U T  6. SZÁM.

Telefon 345. 1—10
Gáz- és szeszgyárral szemben.

Evangélikus ifjúsági egyesületek  
könyvtára részére lega lka lm a
sabbak  Csite Károly a láb b  fel

sorolt könyvei: 
Díszkötéses képeskönyvek:

Fűzött könyvek:
1. Ágota megbocsát. Regény. Ára 0.200 K
2. Magasan repül a daru. Reg. „ 6.200 „
3. Figurás atyafiak. Vid. tört. „ 6.200 „ 

Műkedvelők részére legalkalm asabb
népszínm űvek:

A könyvek árában az előadás jogának 
megszerzése is bennfoglaltatik.

1. L eány‘csel.
2. A bíró leányai.
3. Piros alma.
4 Legény furfang. 
5. Tóth Lidi.

Ára 15.500 K
12.400 „
12.400 „
12.400 „
12.400 „

Eladó egy alig használt I pár vonós 
által könnyen húzható marokrakó 
aratógép jutányos árban. —  Cím 
megtudható a kiadóhivatalban. 5 - 5

P I A C .

1. Ami a mennybe köt. Elb. Ára 24 000 K
2. Az áruló. „ » 24.000 „ í
3. Itthon. „ n 24.000 „ !
4. Mi a haza? „ n 24 000 „ !
5. Gyermekszív könyve I. köt. n 24.000 „ :
6. „ » 11. » n 24.000 „ l
7. Rozika. Színes képekkel ■» 10.000 „ ;

3 felv.
3 „
3 ,
3 „
1 „

Utánvételes küldéssel 6000 koronával többe 
kerülnek.

1 aranykorona ■= 16.840 papirkoronával 
Június 30. Zürich: Budapest 0.00.70 

Deviza : Dollár 82.000, Dinár 975, Osztrák K 
0.00793/s, Szokol 2475.—, Lei 360-—, Frank 
4450, Márka — Hús- és zsirárak.
Marhahús 26.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 32.000, zsir 40.000. — Gabonaárak. 
Búza 265.000, rozs 232.500, árpa 280.000 
zab 295.500, tengeri 270.500, korpa 200.000

Nyomatott Wellisch Béla viilamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított*
K A P I B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a O D D ác tfill Lntber-Szövetsfig.
*a Országon I.uthf r-Nzövet 

■ég hlratal#« lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

tízentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Blőfiaetést elfogad 
minden avarig. lelkész 

éa tanító.
M loJBlsnlk m inden v a sá r n a p .

9

Es meyAldá Inten a hetedik napot 
és m egszen teli azt.

B«*rkeiitő-kfadóhivatal :
SZENTOOTTHÁRD.

Vasvirmegye.
á  „HARAHUKZO“ 

előflxetéal á ra  t a  harmadik 
n egyedév re  18,000 k o ro n a
Csoportos küld. 15.000 K. 
L ath er-S ső v e tég t t a g o k é i .

10°/o-os kedvezm ény, 
á m erlk áb a  eg é sz  é v re  2 
d o llá r  i az utódállamokba 
a  Hl. negyedre 20.000 K

A .Harangsző" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó blvelnk- 

nek Ingyenpéldányokat 
küldőnk.

Akik majd rettegve tekintenek 
az irgalmas Istenre.

Az ember élete olyan, mint a 
virág, mely reggel virágzik és es
tére elhervad. Az ember élete telve 
van hibákkal, vétkekkel, bűnökkel. 
Hiszen még legfényesebb erényeik 
is csak fényes rongyok. Az ember 
olyan kicsiny, olyan gyenge, erő- 
telen. Az ember csak egy nyomo
rult féreg az Istennel szemben. És 
mégis az a nagy, az a hatalmas, 
az a dicsőséges foglalkozik ezzel 
a porral és hamuval. Szenvedései, 
bajai fájnak az Isten atyai szívé
nek s az, aki egész nagy világot 
teremtett, akinek joga volna lesúj
tani a bűnös embert, irgalommal 
hajol le hozzá. És ez az irgalom 
örökkévaló. Minekelőtte a hegyek 
égbenyúló ormaikkal Isten fensé
ges voltáról beszéltek volna, minek
előtte kis pacsirta dala dicsőitette 
volna az Alkotót, minekelőtte em
ber vétkezett vagy bűneit m egbánta: 
az Isten tökéletes irgalmassága már 
gondolt reánk. S ha majd az egek 
összeomolnak és tűzzel megégnek, 
az összedőlt világ romjain is él és 
táplál bennünket az Ur örök irgal
massága. Annyi azonban bizonyos, 
hogy az Isten irgalmasságának nem 
mindenki veszi egyformán hasznát. 
Akik ezt az irgalmasságot megve
tik, akik az Ur kinyújtott kezét el
utasítják, azok lelkűket annyira 
megkeményítik, hogy majd a nagy 
napon, amikor minden világosságra 
jő, rettegve tekintenek az irgalmas 
Istenre épúgy, mint a gyermek fé
lelemmel tekint az édesanyjára, 
akit megsértett.

Gyiijtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Munka és vasárnap.
Elmúlt Péter-Pál napja. Azt je

lenti ez magyar földtnívelő népünk 
körében, hogy a sok fáradsággal, 
reménységgel elvetett, a téli hideg
gel, faggyal erős harcot vívott, a 
tavasz üde lehelletétől szárba szök
kent, a nyár melegétől megérő ga
bonák készen állnak arra, hogy 
az arató élesre vert kaszája rendre 
vágja, szorgos női kezek marokra 
szedjék, daloskedvü ifjaink kévébe 
kössék, kepébe rakják azokat. A 
.munka heve ilyenkor sokakat any- 
nyira elragad, hogy még vasárna
pokra sem teszik le a dolgozó szer
számot, azért égető szükségét lát
juk az Ur eme parancsa hangozta
tásának : Hat napon át munkálkod
jál és végezd minden dolgodat. E 
követelmény első felének buzgó- 
sággal eleget teszünk, a kora reg
geli órák talpon, a házi teendők 
elvégezésénél találják evang. né
pünket, hogy azután minél előbb 
ki, a határba siethessen és ott lelki- 
ismeretesen, odaadással tovább dol
gozhasson. A becsületes munkától 
kérges kezek, a verejtékes arcok 
beszédes bizonyságai annak, hogy 
a „hat napon át munkálkodjál“ kö
vetelményének teljes egészében 
megfelelünk, hogy Istenadta testi 
erőnket, egészségünket kihasznál- 
hatatlanul nem hevertetjük. De a- 
mikor ezt örömmel állapítjuk meg, 
ugyanakkor nem hallgathatjuk el, 
hogy az isteni utasítás eme folyta
tásáról : „— És (hal napon át) vé
gezd minden dolgodat “ a legtöbben 
igen gyakran megfeledkezünk. S 
ha eszünkbe jut is néha-néha, még 
mielőtt kipróbálnánk, lehetetlenség
nek tekintjük és tovasiklunk mel
lette. „Minden dolgodat!“ Bele van 
foglalva e két szóba mindaz a 
munka, ami csak a legkülönbözőbb

élethivatást betöltő, halandó em
berre várakozik. Földmívelő né
pünkre vonatkoztatva azt jelenti ez, 
hogy a hat munkásnapon át kell 
végezni nemcsak a földnek alapos 
megművelését, termőerőben tartá
sát, a jól megválasztott vetőmag
nak belehintését, hanem úgy a sa
ját, mint az állatvilág részére szánt 
termésnek levágását, télire való 
előkészítését, fedél alá takarítását 
is ; azt jelenti ez, hogy az istenfélő 
gazda úgy osztja be munkáját, ta
lán a késő éjjeli órákig megnyujtja 
a hétnek utolsó napját, hogy vasár
napra ne maradjon semmi olyan 
munkája, ami hétfő reggelig ne 
várhatna; azt jelenti ez, hogy az 
Isten akaratát komolyan vevő, tel
jesíteni igyekező keresztyén em
bernek vasárnapokon se venni, se 
eladni valója nincsen, hogy a val
lásos lelkű háziasszony már szom
baton elvégzi vasárnapi teendőinek 
jelentékeny részét, hogy mire más
nap a harang megkondul, az Úr 
hajlékába siethessen. Sokan van
nak, kik a fent idézett parancs be
töltését lehetetlenségnek tartják, 
mert akkor a fáradságos munka 
gyümölcsének egy része veszendőbe 
menne, a túlérett kalász magva a 
földre hullana; a valóság pedig az, 
hogy akik így vélekednek, az Úr 
parancsának igaz betöltését, min
den munkájuknak a hét köznapjain 
elvégzését komolyan meg sem kí
sérelték, mert akkor megtapasztal
ták volna, hogy Isten soha nem 
kíván tőlük lehetetlen dolgot. Pél
daképen hivatkozom itt arra az izig- 
vérig becsületes, általam igen jól 
ismert, végtelen szorgalmú, ma már 
a sírban pihenő földmívesre, ki 
vasárnap udvarából szekeret ki
menni, tornyosuló felhők elől a jól 
megszáradt rendet összegyűjteni, 
aratóinak egyetlen rendet levágni,

A kinek  nincsen sajtója, annak nincsen szava
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a félbenmaradt asztagra a készülő 
zápor miatt tetőzetet hozni vasár
nap egész életén át soha, de soha 
nem engedett, egy negyed ház
részből egész házat, csekély tíz hold 
földjéből másik 2 X  10 holdat szer
zett. Tehát nemcsak hátrány nem 
érte azért, mivel hat napon át vé
gezte minden dolgát, hanem bősé
ges, reménységén felüli áldás is 
szállt reá a Teremtő kezéből. Szív
leljük ezt meg, cselekedjünk mi is 
hasonlóan!

Szent könyvünknek egy másik 
utasítása, melyet szintén ajánlatos 
volna megszívlelnünk e nyári idő
szakban, a yasárnapi nyugalomra 
kötelez és mindennemű munkától 
való tartózkodásra int a hetedik 
napon. Akik vonakodnak ezt telje
síteni az Istennek kedvéért, hát 
teljesítsék a maguk jóvoltáért, egész
ségükért s akinek kedves ez a földi 
élet, ne vegyen vasárnap dolgozó 
eszközt a kezébe, mivel ezzel csak 
megrövidíti életét. Az embernek 
ugyanis, hogy élhessen — mondja 
Skovgaard-Petersen — bizonyos 
mennyiségű oxigénre van szüksége, 
melyet a légkör levegőjéből szív 
magába. Azonban minden munka 
közben, legyen az testi vagy szel
lemi, nagyobb mennyiségű oxigént 
használ el, mint amennyit ugyan
azon idő alatt be tud lélegzeni. 
Pontos vizsgálattal kimutatták, hogy 
a munkás napi munkája végzése 
közben átlag 190 grammal több 
oxigént fogyaszt, mint amennyit a

S étak özb en .
Irta: Farkas Mihályné.

Szeretek magányosan ődöngeni a hárs
fasorban, mely a város alatt elvonulva, 
messze ki a határba elvezet. Idehallatszik 
messziről a villanyosok csengetése, a gép
kocsik tülkölése, az élet minden vasári 
zaja, amint űzi-hajtja az embereket a min
dennapi kenyér gondja, vagy élvezet vágya, 
ámde itt csend van és békesség, és áldott 
nyugalom. A gyermekek időznek itt legin
kább és az öregek, akik előtt még az élet 
olyan, mint egy bezárt virágkehely és azok, 
akik már látták annak nyílását, hervadását 
s most a halál sejtelmét hordozzák szí
vükben. A még el nem fáradottak és a pi
henésre vágyók.

Amott a pádon egy ifjú ember ül ; az 
még nem óhajtja a nyugalmat, de gyilkos 
kórság kárhoztatja tétlenségre. Meleg ta
karó födi térdét, azon fekszik két sovány 
keze, sápadt homloka alatt két lázas szeme 
végtelen szomorúsággal nézi a körülötte 
fakadó tavaszi pompát, talán mert érzi, 
hogy utoljára látja azt. Délfelé majd érte-

Iön egy kicsiny öregasszony, kedveskedve 
:aronfogja és hazavezeti, és beszél hozzá 

bizakodó vidámsággal, amilyen áltatásra 
csak az édesanyák képesek.

HARANŰSXÖ.

nap folyamán belélegzik, mire te
hát eléri az estét, szervezetében 
jelentékeny az oxigénhiány. E hi
ányt pótolni kell, erre való az al
v ás; amíg ugyanis éjjel pihenünk, 
több oxigént lélegzőnk be, mint a- 
mennyit ugyanazon idő alatt elfo
gyasztunk. így minden rendben 
volna, ha az az oxigénmennyiség, 
melyet az éjszakai álommal nye
rünk, nem volna 10—20%-al ke
vesebb annál, amit az előző nap

Kertünkben.
Egyedül hallgatom patak csobogását,
— vadgerle bugását — szellő sóhajtását, 
egyedül hallgatom.
Köröttem, felettem madarak keringnek, 
üde, zöld pázsitról pipacsok nevetnek, 
hallgatják a dalom.
És hogy felsóhajtok lelkemben az Úrhoz, 
gyönyörrel szemlélve a viruló tájat,
— boldogan suttogom: — hogy én ezt lát-
hogy itt álmodhatom — [hatom
Légy Uram örökké — mindörökké áldott! —

HUDY ILONA.

munkája közben elveszítettünk. Ily 
módon tehát a második munkana
pot már egy kis oxigénhiánnyal 
kezdjük s ez így megy napról-napra: 
minden nap felemészti a maga oxi
génjét s mivel az éjszaka csak rész
ben pótolja ezt, mire a hét véget 
ér, testünk oxigénkészlete majd 
teljesen elfogy, testünk kimerül. 
Már most, aki e hiányt nem pótolja, 
akinél nem váltja fel a munka 
napjait a nyugalomnapja, az rok-

Vele szemben egy időske uriasszony 
üldögél. Foltos a cipője, a szürke ruhája 
is nagyon viseltes mar, s ódon kalapján a 
csüggedt tollak mintha lelkiállapotát jel
képeznék. Valami durva horgolás van az 
öleben, nyilván pénzért dolgozik és kes
keny fehér kezében meg-megvillan a vas
tag acéltű, amint serényen öltöget. Volt idő, 
mikor erre a kis kézre előkelő férfiak ha
joltak hódolattal, mikor készséggel nyújtott 
segélyt minden szükölködőnek; ma nagyot 
fordult a világ sora, az öreg hölgy cillaga 
is letűnt, és a nélkülözéstől csak a munka 
menti meg.

Peckes dadák pufók kis emberpalántá
kat kocsikáztatnak föl és alá, de nyilván 
unatkoznak eközben, mert ami érdekessé
get kölcsönözne e jövés-menésnek — a 
hadsereg — nincsen ilyen időtájban a séta
tereken képviselve. Egymás között szóra
koznak hát, a nagyságának viselt dolgait 
hánytorgatva teljesen híjával a jóakaratnak.

Egy nagy karika ütődik belém, nyomá
ban nyargal egy feketeszemü fiúcska. „Bo
csánat* — mondja illendőségtudón, nem
hiába tartja szemmel a fátyolos gyermek
ápolónő. Van ilyen kisasszony még több 
is itt, de nem mindegyik veszi ilyen lelki- 
ismeretesen a felügyeletet. Távolba meren
gő szemekkel üldögél a egyik, a másik 
levelet ir a térdén, amaz könyvébe merül-
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kanttá teszi önmagát, annak vére 
meghigul, izmai elernyednek s így 
lesz a harmadik parancsolat be nem 
tartója az ötödiknek is megszegő
jévé, önmagának vagy alkalmazott
jának lassú gyilkosává. Kerüljük 
ezt el, tegyük a vasárnapot nyu
galom napjává ránk nézve. De ez 
a megnyugvás, a munkától való 
tartózkodás, a poros, munkától el
nyűtt öltözéknek a levetése, tisztá
nak felvevése és a délutáni órák
ban a szórakozás helyének felke
resése még korántsem elegendő, 
hanem mindehhez hozzá kell já 
rulni az imádság házába jövésnek, 
a buzgó éneknek, az igehirdetés 
épületes hallgatásának, szóval a 
vasárnapot a templombamenéssel 
meg kell szentelnünk. Lehetetlen
nek tartom, hogy akik testüket pi
henni, lelkűket épülni engedik hét- 
ről-hétre, azoknak hétfői s egész 
heti munkája mind mennyiség, mind 
minőség tekintetében messze felül 
ne múlná a vasárnap is dolgozó
két, a templomkerüiőkét, lehetet
lennek tartom, hogy a templom
látogató szolga sokkal hűségesebb, 
megbízhatóbb ne volna, hogy az 
imádság házába vágyódó gazda 
munkásaival is sokkal embersége
sebben ne bánna. Ha azért igaz, hű 
séges gyermekei akarunk lenni a 
mennyei Atyának, teljesítsük pa
rancsait, testi pihenéssel, lelki épü
léssel szenteljük meg a legszorgo
sabb időben is ránk virradt min
den vasárnapját. Horváth Sándor.

ten se lát, se hall, amott meg néhány össze
bújva kuncog, és kisebb gondjuk is na
gyobb a gyerekeknél.

Szerencsére, nem érheti azokat itt sem
mi baj, és kitünően elszórakoznak maguk
ban is. Egész kis köztársaságot képeznek 
a matrózruhás, gondozott külsejű kis uri- 
csemeték s a mezítlábas, kócos kis műn- 
kásgyerekek elválhatatlan kenyerespajtások 
az egyenlőség elve alapján. Majd később 
úgyis — a kelleténél is előbb — szétvá
logatja, osztályozza őket az élet hagyomá 
nyos rendje, és soha többé egymásra nem 
találnak.

Helénke — a bankár kis leánya — av 
utcaseprő fiacskáját vezetgeti nagy oda 
adással, majd nem tud otthon beszámolni 
a Fräulein, hogy mitől lett olyan maszaUm 
a Helénke fehérruhája? A kicsi emberi 
most avatják be a járás nehéz tudoniá 
nyába, de azért vitézül tipeg s nagyokai 
sikongat örömében. A másik oldalon nénji
— Mariska — fogja a kezét, s noha méj 
maga is csak öt éves, bátran reá lehet 
bízni a kis öccsét, mert anyáskodó gon 
dossággal vigyáz reá.

„Én nagyon szeretem ezt a kis Jóskát*
— szól a Helénke — „bár csak nekünk ii- 
hozna egyet a gólya I*

„A kis gyerekeket nem is a gólya 
hozza — '
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A nemzeti érzés a protestáns kor 
(1 6 2 6 — 1 6 0 6 ) irodalmában.

(Részlet egy nagyobb dolgozatból.)
Irta : R. B.

Mohács véres gyásza után na
gyot változott, siralmak keserves 
sorozata lett a magyarság élete. 
Az események s a reformáció el
terjedése a magyar lélekre is nagy 
hatással volt. A kor eseményeit, 
külső képét ismervén, ezekből kö
vetkeztethetünk a kor lelkére a 
XVI. század magyarjának hangula
tára s így, még mielőtt tanulmá
nyoznánk, költészetére is. E költé
szet alaptónusának a rengeteg csa
pás, szenvedés következtében ke
sergőnek, panaszosnak, — a pro- 
testántizmus gyors elterjedése foly
tán pedig protestáns jellegűnek kell 
lennie.

A lelkek még mindig telve van
nak Istennel, főérzésük a vallásos
ság, az új szűz Máriát, szenteket, 
pápát, kolostort nem ismerő, pro
testáns színezetű vallásosság, mely
ben — a porszem embert a vég
telen Istennel állítván szembe, bi
zonyos komor hangulat uralkodik 
s mely — főtápláléka a biblia, kü
lönösen az ótestamentom lévén, 
telve van ótestamentomi képekkel, 
hasonlatokkal, szellemmel. A nem
zeti érzés még nem jelenik meg 
külön, önállóan, hanem a vallásos 
érzéstől áthatva. Nem is lehet más-

„Már pedig azt rosszul tudod Mariska“ 
vegyül komolyan a társalgásba a kis Hedy 
„mert én akár a képeskönyvemben is meg
mutathatom neked, amint berepül a kémé
nyen a gólya és csőrében hozza a kis ba
bát, meg a cukrászkirakatban is láthatsz 
ilyent csokoládéból.“

„Már pedig mégsem a gólya hozza, ha
nem a Halvák-néni. Mikor a múltkor a 
mama beteg volt és minket kiküldtek a 
konyhába, hogy ne lármázzunk ottbenn, 
egyszer csak jött ám nagy sebbel-lobbal 
a Halvák néni egy nagy tarsollyal a kar
ján és alig hogy belépett a szobába, nagy 
sivalkodás hallatszott és a papánk kijött 
és azt mondta nekünk, hogy kis testvérünk 
született Bizonyos, hogy ebben a tarsoly
ban volt az Évike. Később aztán be is me
hettünk megnézni. Azt látnátok csak, hogy 
milyen cukros kis csöppség! Pirinyó szája 
mindig nevetésre áll s a fényes kis sze
mével pillogat még százszor szebben, mint 
a Hedy Hajas-babája.“

„Jaj, te Mariska 1 Neked úgyis van már 
kis testvérd, mit gondolsz, nem adnátok el 
nekünk az Évikéteket?“

Nem, Helénkém, a világért s e ! Magunk
nak is nagyon kell. Ki feküdnék akkor a 
bölcsőben, hisz a Jóska már kinőtt belőle. 
Meg aztán az édesapám azt mondja, hogy 
minden jóravaló ember legalább hatot ál

képen, hiszen a kor magyarja is 
közvetlen az Istentől származtat 
mindent s a költők, illetve verse- 
lők majdnem kizárólag az egyház 
emberei, papok, vagy iskolames
terek.

A reformátorok templomi éneke
kül zsoltárokat fordítanak, de közü
lök különösen azokat választják ki, 
melyek ráillenek a magyarság 
helyzetére, melyekben a zsoltáros 
„bűnei ellen panaszkodik“, de az 
Istennek kegyességében nagy erő
sen bizik, (Szegedi István VI. psal
mus) bajait kesergi el s ellenségei 
ellen esdi az Úr oltalmát.

Nagyon sok ószövetségi történetet 
is versbe szedtek, nemcsak vallá
sos, hanem nemzeti okulásul is, 
épen azért ezek közül is azokat 
kedvelik, melyek a mi sorsunkra 
emlékeztetnek, melyekben a bűnös 
zsidó népnek, vagy egyeseknek 
bűnhődéséről, megérdemelt szenve
déséről s a megtérés után a meg
szabadulásról, az Isten ostorául 
szolgáló ellenség megalázásáról, 
megsemmisítéséről van szó. Ilye
nek különösen a Dávidról és Góli
átról, Makhabeusról, Holofernesről 
s Judit asszonyról, s Gedeonról 
szóló történetek.

így pl. Dézsi András 1549-ben 
megénekli Judás Makhabeusnak a 
zsidók nyomorgatóin Izrael Istené
nek segítségével aratott győzelmét, 
mint maga mondja:
„Példájául csak mondjuk ezt a községnek, 
Hogy tanúság lenne fejedelmeknek.“

lit maga helyett, hogy el ne fogyjanak a 
magyarok. Mi pedig még csak öten va
gyunk. Hanem a vice-bácsiékhoz tegnap 
két kis babát vitt a Kalvák-néni, mind a 
kettőt megtartották, talán azok eladnák az 
egyiket, mert a vice-néni úgyis mindig pa
naszkodik, hogy elfogyott a pénze.“

„Mafd megkérem a papát, hogy tuda
koljon utána.“

Ebben megállapodnak, s mivel kisgye
rekekről van szó, elhatározzák, hogy ke
resztelőt rendeznek. A Mariska rongyfejü 
babája épen kéznél van, azt betakarják egy 
fehér köténykével s Hedyke komának ajánl
kozik, e szerepet azonban vitássá teszi 
neki a többi kis leány, kik a keresztelő 
hírére a közelből összeverődtek. Már-már 
civódás lett a dologból, aminek a csepü- 
haju Sáribaba vallotta volna kárát, ámde 
Mariska fölvilágosítja a vetélkedőket, hogy 
többen is lehetnek komák ás mindannyiok 
nevére keresztelhetik. Így hát békésen 
párbaverődve megindul a menet az idő
jósló házikó felé, amit kápolnának léptet
lek elő. Oldalvást billeg nagybüszkén a 
Mariska, ő, a bábaasszony, a Jóska, meg 
a sekrestyés.

Egy sereg fiúcska csufolódva nézi őket.
„Milyen buták ezek a leányok a bábu

ikkal —“ botránkozik a Gyuszika, miköz
ben pattogatott kukoricát szemezget a zse-

Hosszú intelmet fűz az elbeszé
léshez a nép urainak s általában 
a magyar népnek:
„Csak hagyjunk el immár sok gonoszságot, 
Tészen Isten velünk sok irgalmasságot, 
Megszabadítja jó Magyarországot,
Megépíti ez nagy sok pusztaságot.“

Szlárai Mihály, Tolna s Baranya 
reformátora, Holofernes és Judit 
asszony ismeretes históriáját szedi 
versbe (1552.) tanúságul toldva 
hozzá, hogy mi is bizzunk Istenben, 
akkor:
„Megszabadít minket minden ellenségünk

től.“
Judit asszony hősiességét a maga 

módján megénekli Tinódi Lantos 
Sebestyén is, mert:

„Keresztyénök, ez jó példa tinéktök,

Ha parancsolat szerint ti élnétek, 
Minden ellenségöt megverhetnétök.“
A derék lantos ugyanazon célból 

írja meg Dávid győzelmét Góliáton, 
hogy a keresztyén magyar az „ó 
törvénből hadakozni tanuljon.“

A magyar nemzetnek a zsidó 
nemzettel, mint Isten választott 
népével való párhuzamba állítása 
egyidejű a reformáció elterjedésé
vel. Már a legelső protestáns szel
lemű verselők egyike, Farkas An
drás kiadott egy terjedelmes verset 
(1538), melyben a zsidó nép egész 
történetét korok szerint párhuzamba 
állítja a magyarság történetével. 
Gazdag országot, jó fejedelmeket 
adott Isten mindkét népnek; mikor 
elfordultak tőle, erősen verte őket, 
pogány népeket küldött rájuk stb.

béből. Az imént cserélte egy darab tortá
ért egyik mezítlábas pajtásától; az édes
mamája kétségbeesnék, ha látná, milyen 
poros csemegén lakmározik az egyetlen 
fiúcskája.

Nem is csoda, ha így lenézi a Gyuszika 
a kis leányokat játékaikkal együtt, mert 
hisz ő már nagy legény, a második ele
mibe jár. Nem is lebzselhetne itt a séta
téren hasonszőrű barátaival együtt már a 
délelőtt folyamán, de ma éppen az igaz
gató ur nevenapja van, ami szünetet és 
szabadságot jelent, amit ők okosan fel
használnak. Az „orronverősdi“-be már bele
untak, a Jenőke automobilját — gazdája 
tiltakozása ellenére — szétszedték, hogy 
megtapasztalják, mi van a belsejében, most 
háborúra készülnek. Csak az a baj, hogy 
szerb egy se akar lenni, tudván, hogy a 
magyarok okvetlenül elpüfölik őket és a 
fővezérséget is mindenki magának igényli, 
de alkalmasint a Sanyi nyeri el azon a 
címen, hogy neki egy valóságos — bádog
ból való — kardja van. Erről folyik most 
a vitatkozás. Napestig elnézem ez ember
fiókákat; játékaikban sajátos természetük, 
jövendő életsorsuk képe tükröződik, de 
íme — amott uj megfigyelni való kínál
kozik.

Szerényen meghúzódva a távolabb eső 
padok egyikén viharvert aggastyán pihen.
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Most is haragra indítók az Istent 
hitetlenségünkkel, hamisságunkkal, 
torkossággal, paráznasággal, azért 
hozta reánk „basáival az hitetlen 
török császárt“, elveszté monosto- 
rinkat, mert
„Mi kápolnáinkban voltak énéklések,
De az szent Írásnak nem volt prédikáíása.“

■ „Mindezek szállának Istentől mireánk, 
Bünőnk szerént és gonoszságónk miatt, 
Egyfelől verete pogán törökökkel,
Másfelől némettel és az sok pártolókkal.*)

Fölösleges volna s céltalan is 
folytatni e felsorolást. Ezekből is 
látjuk, hogy a bibliai históriák 
versbe szedőit már a megválasz
tásban is a hazafias érzés vezette, 
ez Íratta velük a történetekhez írt, 
esetleg közbeszőtt intelmeket, me
lyeknek lényege mindig az, hogy 
csak úgy szabadulhatunk meg 
nyomorúságainktól, ha elhagyjuk 
bűneinket, köztük a „bálványimá
dást“ is, azaz a katolicizmust, ha 
Istenben bizunk s az ő törvénye 
szerint élünk. íme milyen szétvá- 
laszthatatlanul forr össze ezekben 
a kezdetleges, költői szempontból 
értéktelen énekekben a mély vallá
sosság s a nemzet jobb jövőjét 
sóvárgó hazafiság.

*) Pártoskodókkal. (Folytatjuk.)

„Az ember dolgozzon: de nem mint egy 
állat, ki terhe alatt álomba merül és rövid 
pihenés után kimerült erejével újra vonja 
az igát. Kényszer nélkül, örömmel és szabad 
akaratával dolgozzon, de maradjon ideje 
szellemét, lelkét Istenhez emelni, kinek ha
sonmására teremtetett."

romfi-udarából kalandozott el idáig — egy 
Vedlett süvege alól gyér hajtincsek lógnak 
homlokába, görnyedt vállait ócska szűr 
takarja. Görcsös bot végén nyugszik két 
keze, áliával arra támaszkodik, nyilván fá
radt lehet. Talán a környékbeli falvak va
lamelyikéből jött, hogy valami ügyes-bajos 
dolgát elintézze, vagy az is meglehet, hogy 
a jószivü emberektől alamizsnát gyűjt, hogy 
tovább tengethesse nyomorult életét, mert 
nincsen gyermeke, aki őt elpártolná. Vagy 
ha van is, sajnálja a kenyeret agg szülő
jétől, mert, úgy-e, meg van irva a példa
beszédben is, hogy könnyebben eltart egy 
apa tiz gyermeket, mint tiz gyermek egy 
apát.

Úgy tűnik föl előttem e jelenet, mint 
az elhagyatott öregség élőképe s élénk 
szánalom tölti el szivemet, amint lassan 
továbbmegyek azon töprenkcdve, vájjon 
nem sértem-e meg, ha valamely adományt 
kínálok föl neki, mert hátha mégse ke
nyere a koldulás?

Mikorra visszatérek, öreg barátom fa
latozásba fogott. Egy foszlányos szőrtarisz
nya hever mellette a pádon, abból kotor
hatta elő a darab fekete kenyeret, melyet 
apró falatokra vág s úgy rakja szájába 
bicskája hegyére szúrva. A kenyér kemény, 
foga kevés lehet, lassan megy az ízetlen 
táplálkozás.

Egyszer csak, honnét — honnél nem, 
talán a közeli villák valamelyikének ba-

C sizió ,
avagy a csillagvizsgálás tudo
mányának rövid értelemmel való 

leirása.
Készítette volt pedig ezt a könyvet 

először latin és német nyelven Mül
ler János, 1473 körül, az akkori idők 
szokása szerint tudós néven, Joannes 
Regiomontanus (Königsbergi) korának 
legnagyobb szám- és csillagtudósa, 
ki a XV. században poroszországi 
Königsberg városában élt. Később 
tudománykedvelő Mátyás királyunk 
meghívására Budán telepedett meg. 
Ö volt a nagy király sokat emlege
tett kedvelt asztronomusa. A tudós 
férfiút innét Six us pápa a naptár 
javítására Rómába hívta, hol állítólag 
orgyilkos kezek által végezte életét.

Egyik leghíresebb müvét a »Csízi
ót« Heltai Gáspár magyar reformátor 
a nagy magyar meseíró fordította le 
magyar nyelvre. Egyike volt ez a 
maga idejében a leghíresebb köny
veknek, alig ért még valaha könyv 
annyi kiadást, mint a Csízió, és volt 
oly kapós. Századokon át minden 
európai nyelvre lefordítva, mindenütt 
elterjedve, alapját vetette meg a most 
már oly szapora Naptár irodalom
nak

A XV. század eme nevezetes köny
vét ma sem szabad kicsinyelnünk, 
mert abból most is még sok érdekes 
dolgot tanulhatunk. így többek közt 
magyar fordításának elöljáró beszédje

sárgalábú kis csirke tűnik föl a láthatáron, 
s menten az öreghez szegődik. Bóbitás fe
jét oldalvást hajtja, s bizalommal pislog föl 
reá. Az pedig megsajnálja a kis kéregetöt 
s morzsákat hullat elébe, amiket a kis ka
kas szaporán főicsipeget.

Megállók s úgy nézem őket. Oly meg
indító az, mikor egyik koldus a másiknak 
ád, a saját szájától vonva el a falatot.

Két tekintélyes külsejű idősebb ur jön 
a fasorban errefelé. Reggeli sétájukat vég
zik, hogy valamikép leapasszák testi terje
delmük túltengő fölöslegét. Finom szivar 
füstje lebegi őket körül és valami pénz
ügyi dolgot magyaráznak egymásnak. — 
Észreveszik ők is az utszéli jelenetet.

„Nézd —“ szól az egyik — „ezt a fur
fangos vén gazembert 1 Magához édesgeti 
a buta csirkét, hogy aztán egy óvatlan pil
lanatban kitekerje a nyakát és feneketlen 
iszákjába temesse azt.*

Feléje suhint ezüstgombos botjával, 
mire a kis állat fölsikkanva elszalad, ven
déglátó gazdája pedig értelmetlenül bámul 
a szigorú urakra, kik ily méltatlan gyanú
val illették őt.

Elszomorodom én is. Hát ilyen néző
pontból is lehet látni ezt a megható kis 
esetet ? És semmiért a világon nem adnám, 
hogy tudok hinni az önzetlen nagylelkű
ségben, az emberi szív résztvevő jóságá
ban.

1924. július 13.

mindjárt megismertet bennünket az 
akkori idők pénzbecsével. »Midőn a 
bécsi sz. István templom tornyát esi 
nálták, 1407 ben, úgy mond a Csízió, 
a fő építő kőmives mesternek, Pil
gram Antalnak, naponkint öt batka, 
a közönséges legénynek 3 batka napi 
zsoldja volt, két batka tett egy pénzt, 
tehát 200 batka tett egy forintot.« 
A régi pénz kbl. az egy krajcárral 
volt egy értékű. 1583-ban egy ma
gyar forinton 20 pesti véka legszebb 
búzát lehetett venni. Még 1605-ben 
is egy szép ökör ára 12 garas, egy 
tehéné 6—8 garas, egy szamáré 5, 
egy sertésé 2—3 garas volt stb.

A soproni alsó egyházmegye 
gyülekezetei 200 év előtt.

Irta: Horváth Miklós.

II.
A rábaközi kath. föcspcresség terü

letén (kapuvári és csornai járásban)
1. 1696 nov. 20-tól 1697 márc. 15-ig 
Liptay Ferenc rábaközi főesperes,
2. 1714-ben jón. 8-tól jún. 23-ig 
Kiikedy Mihály akkori rábaközi fő
esperes végezte az egyházlátogatást.

Már itt megemlítem, hogy 1696— 
1697-ben az ev. gyülekezetek nagy 
része nem engedte meg az egyház
látogatást, így Szentandrás, Sobor, 
Kgyed, Mórichida, Farád, Jobaháza, 
Szilsárkány, Alsó- és Felső-Pásztori, 
Tótkeresztúr, Vásárosfalu, Edve. 
Ilyen községekből tiltakozással tá
vozott a főesperes és e tényen kívül 
kevés vagy semmi egyéb adatot 
nem jegyzett fel. 1714-ben is a 
lakosok számát több helyen eltit
kolták.

Megjegyzem még azt is, hogy 
ebben az időben az itteni ev. gyü
lekezetek a győri. ev. esperességhez 
tartoztak, mert a mostani esperes- 
ségi beosztás 1786-ban történt.

Ev. gyülekezetek vo ltak :
Szentandrás. Az 1696. évi egyh. 

lát. szerint földesura Török István, 
ki a templomban 2 oltárt és a 
sekrestyét leromboltatta. Az 1714. 
évi egyh. lát. szerint alkalmas 
temploma a falu végén van, való
színűleg még az apácák építtették; 
szószéke és karzatja van. Az egy
házat igazgatja Cziráki Márton ev. 
pap, 28 éves, földesura Török Ist
ván tartja, a királyi rendelet elle
nére védi és buzdítja egyházi teen
dői folytatására. Győrött tanult,



1924. jdliufl 13

Miaván avatták pappá. A paplakása 
mérsékelten kényelmes. A tanító 
Szikray István 27 éves, jobbágy
házban lakik. A kath. és nem kath. 
lakosok számát nem akarták be
vallani, a szomszéd lakosok szerint 
majdnek egyenlő. 11920. népszám
láláskor 501 ev., 244 kath., 5 ref. 
Ev. anyaegyház ma.]

Sobor 1696-ban prédikátor van 
a faluban Török István földesül* 
akaratából. 1714-ben Török István 
földesur a roskadozó és régóta 
elhagyatott templomot kijavíttatja, 
harangja van haranglábon. A szent- 
andrási prédikátorhoz tartozik mint 
leányegyház. A papiakban lakik a 
tanító. 11920-ban 267 ev., 2 ref., 
521 r. kath., 1 g. kath.]

la rá d . 1696. évi egyhlát. szerint: 
Nemesek bírják e falut, mely majd
nem teljesen evang., a nádorhoz 
tartozó egy kis részen kívül. Ev. 
pap van itt a község akaratából 
behozva, aki nemcsak Farádon, 
hanem Jobaháza leányegyházban 
és a hozzá fordulóknál mindent 
elintéz. 1714-ben temploma a falun 
kívül messze fekszik, megrongálva, 
kivül-belül javításra szorul. Ev. pap 
van itt, kit a zavarok idején a 
lakosok hoztak be, aki a királyi 
parancs ismételt kihirdetése után 
sem szüntette meg a nyilvános 
vallásgyakorlatot. A paplakás ke
vésbé alkalmas. Ev. tanító is van. 
30 kath. van, a nem katholikusok 
számát nem akarták bevallani.
11920-ban 838 ev., 1076 kath., 6 
ref., 54 izr. Ev. anyaegyház van itt.] 

Jobaháza. 1916-ban: Nemesek 
faluja, majdnem teljesen evang. 
1714-ben: Nemesek bírják, sem 
papja, sem tanítója, temploma nincs. 
Az evangélikusok a farádi paptól 
és tanítótól függenek. Körülbelül 
25 kath. és 50 nem kath. |1920-ban 
248 ev., 538 kath., 1 ref., 1 g. kel., 
8 izr.]

Tamási. 1696-ban: 260 kath. és 
164 nem kath., azelőtt Farádnak 
volt leányegyháza. 1713-ben 228 
kath., 64 ev. [1920-ban 22 ev., 
1477 kath., 1 ref., 8 izr.|

Szilsárkány. 1696-ban: majdnem 
teljesen evang. 17í4-ben: a nemes
ség birtoka; temploma a falu köze
pén. A nemrég elmúlt Rákóczi 
forradalom ‘előtt a szili plébános 
járt ide és gondozta a gyülekezetét; 
a fölkelés idején a kath. papot és 
tanítót kiűzve Fekete Imre ev. papot 
hozták be, aki eddig papi tisztét 
végezte és a vallásgyakorlatot a 
királyi parancsra sem szüntette be,
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mert hívei buzdítják. A vizitátor 
főesperes elől elmenekült. A papiak 
kényelmes, 24 földje van a papnak. 
A lakosok számát nem vallották be. 
[1920-ban 311 ev., 1011 kath., 8 
ref., 33 izr. Ev. anyaegyház ina.]

A lsó- és F elsőpásztori. 1696-ban: 
e faluk majdnem teljesen eretnekek. 
1714-ben: a nemesség birtokai. A 
falukon kívül van egy kis leromlott 
templom. A zavarok előtt a szili 
plébános gondozta őket, de a za
varok idején lutheránus tanító t: 
Nagy Jánost hozták be, kinek szol
gálatával eddig éltek. 17 kath. és 
40 nem kath. volt. [1920-ban Pász
torul 22 ev., 437 kath., 1 ref.]

Ném eti. 1696-ban: a nádor és a 
nemesek birtoka, nagyobb részben 
ev. Régi temploma van minden 
dísz nélkül s a nagyobbik oltárnak 
csak az asztala maradt meg, szó
széke és sekrestyéje van. A temető 
a templom körül fallal körülvéve. 
Az ev. tanító a papiakban lakik, 
aki a postillát (szentirásmagyará- 
zatot) a népnek felolvassa Németin 
és Potyondon. Az iskola nagyobb 
részben elpusztult állapotban. A 
lakosok közül felnőtt kath. 19 és 
nem kath. 54 volt. 1714-ben az 
újonnan épült papiakban lakott 
Teveli András ev. tanító, győri 
szárm. 20 kath. és 50 nem kath. 
(1920-ban 350 ev., 308 kath., 1 
ref., 1 egyéb vallásu volt Sopron- 
németin.]

Potyond. 1696-ban nemesek lak
ják, a németi egyház leánygyüle
kezete. 16 kath. és 72 nem kath. 
volt. 1714-ben: sem paplakja sem 
iskolája nincs. Az evangélikusok 
a németi tanítónak fizetnek. [1920- 
ban 243 ev., 91 r. kath., 4 g. kath., 
4 izr.]

Tótkereszturon. 1696-ban: ev. ta
nító van. 1714-ben: Temploma a 
falu közepén, kívül-belül rendben. 
Van oltára, szószéke, karzata, kő
tornya, 1 harangja haranglábon. 
Az iskolaház kevésbé alkalmas, 
benne lakik Szolár Tamás luth. 
tanító, 35 éves, felolvassa a postil
lát. A hívők számát eltitkolták. 
(1920-ban 469 ev., 593 kath., 7 
ref., 1 g. kath., 23 izr. Most Ma- 
gyarkeresztur a neve.|

Zsebcháza. 1696: Tótkereszturtól 
függ teljesen, az ottani tanító pré
dikál nekik. 20 kath. és 40 nem 
kath. 1714-ben a lakosok számát 
nem mondták meg. A tótkereszturi 
tanító postillát olvas nekik. [1920- 
ban 274 ev., 110 kath.)

224

M ihályi. 1696: Nemesek birtoka. 
Az elpusztult templom és torony 
falain kívül semmije sincs. Harangja 
van haranglábon. A vadosfai ev. 
pap szolgál e községnek. 174 kath. 
és 433 nem kath. Eretnek tanítója 
van, rosszhirü és életű. 1714-ben 
kath. pap és tanító van itt, a kath. 
és nem kath.-ok száma 600. [1920- 
ban 562 ev., 830 kath., 3 ref., 1 g. 
kel., 16 izr.]

K isfa lud . 1696-ban: Nemesek
birtoka, azelőtt Mihályinak volt 
leányegyháza, most pedig néhány 
év óta saját tanítója van, ki a gyer
mekeket tanítja és isteni tiszteletet 
végzi. Fából épült iskolája van és 
harangja haranglábon. 56 katb. és 
182 nem kath. 1714-ben : az iskola
házban eddig luth. tanító lakott, 
ez alkalommal elküldetett és he
lyébe a mihályi kath. tanító tétetett. 
Kath. és nem kath. összesen 200. 
11920-ban 556 ev., 1031 r. kath., 
2 g. kath., 2 ref., 14 izr.]

Vadosfa. 1696-ban: Nemesek lak
ják. Újabban fából épült kápolna 
van. Harangocskája haranglábon a 
temetőben. A prédikátor a község
től neki rendelt házban lakik, dec- 
retaliter (a törvény alapján) vezet
ték be (mert artikuláris hely volt) 
a faluba. Neve Vargyu János, 55 
éves, magyar, theologiát tanult 
Privigyén és Győrött, pappá avatta 
Musay Gergely superintendens. Te
endőit szorgalmasan végzi és semmi 
panaszt sem hallani róla. 12 kath. 
van, a nem kath.-ok számát elhall
gatták. Az 1714. évi egyhlátogatási 
könyvben nem fordul elő. [1920-ban 
284 ev., 48 kath., 3 ref. Ev. anya
egyház.]

Vicza. 1696-ban: azelőtt a beledi 
egyház filialisa volt, amióta Vados- 
fán ev. pap lakik, ide csatlakozott, 
a beledi rektor szolgál nekik. 14 
kath. és 37 nem kath. 1714-ben a 
beledi egyháztól függ és a beledi 
templomba járnak. 5 kath., 30 cv. 
[1920-ban 4 ev. stb.[ (Folytatjuk.)

Gyermekszáj. Egy kis fiúcska 
egyszer a családi bibliát lapozgatta, 
mely vastagon be volt lepve porral. 
„Édesanyám, — kérdé hirtelen a 
gyermek — ez a biblia nem az 
Isten könyve?“ „Hogyne, persze 
hogy az“ — feleié az anya. „Akkor 
hát nem jobb lenne visszaadni a 
jó Istennek, amikor mi sohasem 
használjuk!?“ Nem sok családban 
van ez ígyl
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Uj arisztokrácia.
Vass m in iszter a balasagyarmati 

római katholikus nagygyűlésen jún. 
15-én tartott beszédében megálla
pította, hogy a római katolikusok
nak minden joguk megvan azt kö
vetelni, hogy őket az országban 
mindenki mint a magyar történe
lem arisztokratáit tisztelje. Ugyanő 
ugyanottani pohárköszöntőjében a 
kormány nevében kijelentette, hogy 
a kormány elismeri az országban 
a magyar katholicizmus döntő ha
talmát. Minthogy király nélkül szű
kölködünk, sajnos a kormány nem 
járulhat azzal a javaslattal a trón 
zsámolyához, hogy az országban 
minden római katholikus férfiúnak 
az arisztokráciához való tartozását 
a hercegi, grófi és bárói címek díj
mentes és fokozatos adományozásá
val dokumentálja, indítványozzuk: 
a minisztertanács határozza el, hogy 
minden római katholikus állam
polgár a méltóságos illetve nagy
ságos címmel járó kormányfőtaná
csosi, illetve kormánytanácsosi cí
met és rangot kapja, a kálvinisták, 
zsidók és lutheránusok pedig a 
“jobbágy,, és „hallja kend“ jelzővel 
és megszóllitással illettesenek. Egy
idejűleg Károlyi Mihály gróf és 
Hock János plébános arisztokraták 
részére is kérjük a döntő hatalom
nak a kormány részéről való ke
gyes elismerését.

Ugyanazon nagygyűlésen E rnszt 
S án dor  hangsúlyozta, hogy a nem
zetet katholikussá (persze római 
katholikussá) kell tenni. Ez a fen
tebbiek után igen egyszerű. Mivel 
a kormány Vass miniszter szerint 
a katholikusok döntő hatalmát úgyis 
elismeri, Ernszt képviselő ur ezt a 
döntő hatalmat érvényesítse olyan 
irányban, hogy a nem katholikusok 
Csonkamagyarország határaiból ki- 
üzessenek, javaik pedig az uj arisz
tokrácia javára áttelekeltessenek. 
Ha akadna lázadó eretnek, aki e 
parancsnak nem engedelmeskedik, 
égettessék meg.

OLVAS S UK A BI BLIÁT!
Van-e benned alázatosság ?

Jul. 14. Szofóniás 2 .3 . Alázatos embe
rek mindig voltak a földön. Egyik szüle
tése, másik neveltetése, harmadik privát 
ügyessége folytán jut alázatossághoz a világ 
terein észrevévén, hogy az alázatosság 
fokozza a jómodort. Kedvesek lehetnek az 
alázatosságnak ezen típusai is, de határo
zottan meg kell különböztetni tőlük azokat, 
akik saját bűnösségük és Isten szentségé

nek felismerése folytán váltak alázatosakká. 
Kik ismerőseid között azok, akik alázatos
ságukkal válnak ki?

Jul. 15 Kolosse 3 . 12 —u. Nem a velünk 
született alázatosság a legmagasabbr.ndü. 
Jó lehet az ahhoz, hogy megismerkedhes
sünk az alázatosság teljességével, de ez az 
alázatosság sem nem születik velünk, sem 
nem sajátítható el simulékonyság, vagy ön
nevelés által. Ezt az alázatosságot úgy kell 
Istentől átvenni s a Krisztusban való élettel 
újra meg újra felöltözni. A keresztyén em
ber alázatossága ebből a fajtából való s 
az is, akinek más utón nem sikerült, ez 
utón még juthat alázatossághoz.

Jul. 16. Efezus 4 . 1—3. Alázatosság nél
kül a világ sem lehet meg. Törvényétől 
ugyan idegenkedik, de gyümölcseit nem 
nélkülözhetvén, kénytelen azt nagyra érté
kelni. Azért is különös fontossága van an
nak, hogy a keresztyének sok alázatosság
gal rajtok járjanak a világ előtt. Az alá
zatosság a keresztyén élet igazi illata, mely 
eljut olyanokhoz is, kik egyébként bedugják 
mind a két fülüket.

Jul. 17. Filippi 2 . 1—3. Az apostol egyik 
levelében sem érzi szükségét annak, hogy 
alázatosságra intse a gyülekezeteit a világ
gal szemben : annál inkább azonban annak, 
hogy hangoztassa a hívők alázatosságát 
egymással szemben. Szomorút sejtet ez I 
De bizonnyára intésre van ottan szükség, 
ha valaki idegenek előtt a legalázatosabb 
ember színében mutatkozik s az övei ott
hon, vagy a közelében nem győzik tűrni 
az alázatossága nagy hiányait. Hívők közt 
ez nem maradhat igy. Csak nem állíthatunk 
ki szegénységi bizonyítványt, hogy ahonnét 
hitetlenekkel szemben telik, hívőkkel szem
ben onnét felülről nem telenék alázatosság?

Jul. 18. Mikeás 6 . s. Sajátságos veszélyt 
hoz magára az alázatosság azáltal, hogy 
azt, ki vele él, mélyebbre, messzebbre jut
tatja másoknál. Addig, míg az első bemu
tatkozón Istennél átesünk, olyan nagyon 
alázatos az alázatosságunk, de aztán meg
próbál kevésbé alázatos lenni. Nos, az alá
zatosságra azután is szükségünk van, ha 
Isten már sok mindent közölt a szerinte 
való élet titkaiból. Oh, de sokan váltak 
már visszataszítókká, mert mikor Isten már 
nagyon közel engedte magához őket, nem 
jártak alázatosságban Vele!

Jul. 19. Cselek. 2 0 .17—20. Próbáld sorra 
venni bibliai ismerőseidet az alázatosság 
szempontjából. Állj meg Pálnál és figyeld 
meg mennyi alázatosság volt a szolgálatá
ban. Szolgáló keresztyéneknek általában, 
de szolgálatuk alatt különösképen szüksé
gük van alázatosságra, nehogy valamit is 
abból, amit Isten általuk tesz, maguknak 
tulajdonítsanak, akár ők, akár az emberek.

Jul. 20. Kolosse 2 . is—23. Az alázatos
ságnál nem csak az a veszély fordul elő, 
hogy kevesebb, mint kell, hanem az is, hogy 
több, mint amennyi szabadna. Ez a túl
termelés azonban rendszerint az ó ember
ből s nem a felülről való alázatosságnál 
szokott jelentkezni: akkor, ha valaki az 
alázatosságot nem kapcsolja össze őszinte
séggel s nem isteni vonalakon jár, hanem 
csak a saját énje körvonalain.

„Sok anyáról névszerint emlékezik meg 
a Biblia, kik nagyszerű asszonyok és kitűnő 
anyák voltak. Például: Hanna, Eunika stb. 
Dávid anyjának nevét a Biblia nem mondja 
meg nekünk s mégis e bethlehemi névtelen 
nem maradt ismeretlen. Fiában adta meg 
néki az Ur, hogy neve e földön halhatat

lanná váljék. Legnagyobb kétségbeesésében 
az Úrhoz fordul e szavakkal: „Szabadítsd 
nteg a te szolgáló leányodnak a fiá t." Mint 
szolgáló leány urának, úgy szolgált ez az 
asszony Istenének s Dávid, látta anyjának 
Isten kegyelmében gyökeredző hitét, látta 
anyjának közvetlen összeköttetését az Úrral 
s ezt ő nem tudta elfelejteni. Mondd olvasóm, 
te is ily eszményképe leszel fiadnak, leányod
nak ? A te példád is mentője, segítsége 
lesz-e élete legnehezebb órájában ?“

KORKÉPEK,

Karcolatok a hétről.
Egyik fővárosi lap hasábjain dr. 

Kérészy Zoltán egyetemi tanár, > Egy
házpolitikai kérdéseke címen rend
kívül figyelemreméltó cikket írt, mely
ből itt a következőket közöljük:

»A főkegyúri jog gyakorlásának 
provizórikus szabályozásán kívül még 
több más egyházpolitikai kérdést is 
meg kellene oldani. így az egyházi 
alapok és alapítványok, különösen a 
vallás- és tanulmányi alapok igazga
tásának (mely a fökegyur legközvet
lenebb felügyelete és ellenőrzése alá 
tartozik), továbbá a protestáns egy
házak s ezek lelkészei és iskolái 
anyagi segélyezésének kérdését, vala
mint az utódállamokkal és az apos
toli székkel az egyházi ügyekben való 
megegyezés olyannyira sűlyos problé
máját. Elodázhatatlanul sürgős, való
ban égetően szükséges volna ugyanis 
e kérdést illetőleg olyan, legalább 
tűrhető megoldást hozni létre, amely 
az ezeréves magyar katolikus egyház 
és protestáns egyházaink intézményei
nek a trianoni szerződéssel tőlünk 
elszakított országrészekben való to
vábbi rombolását meggátolja.

Mert a katolikus egyház ősi szer
vezetének az utódállamokban bekö
vetkezett feldulásával szemben — 
fájdalom 1 — a z  aposto li s z é k  nem  
részesíte tt bennünket olyan hatályos 
és erélyes oltalomban, amilyenre 
Magyarország egyházhűségénél s a 
keresztény civilizációnak Qéza vezér 
és Szent István királyunk uralkodása 
óta tett nagy szolgálatainál fogva 
méltán igényt tarthatott volna. A ma
gyar püspökök indokolatlan eltávolí
tása, az egyházi javak elkobzása, a 
felekezeti iskolák autonómiájának 
csorbítása miatt emelt panaszaink a 
nyugati művelt államok és a római 
kúria részéről alig vétettek figyelembe. 
Hiszen mindezek tekintetében a nagy 
műveltségű, kiváló diplomata, Schi- 
oppa Lőrinc apostoli nuncius is, aki 
pedig irányunkban annyi jóindulattal 
viseltetik, megnyugtatásunkra csak 
annyit tudott a napokban mondani,
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hogy az utódállamokra vonatkozó 
egyházi intézkedéseinél az apostoli 
széket, mint eddig, úgy ezután is, 
mindenkor az egyház java és a hivek 
lelki gondozásának az érdekei fogják 
irányítani.

És éppen mert a római kúria re
ánk sérelmes egyházi intézkedések 
egész sorát szentesítette, a magyar 
kormánynak, elsősorban a külügyi és 
kultuszminiszter uraknak erélyes köz
belépésére van szükség, hogy az utód
államok további egyházpolitikai ga
rázdálkodásának elejét vehessük. Úgy 
vélem, hogy ez a Figyelmeztetés kü
lönösen megokolt és időszerű éppen 
jelenleg, amidőn, mint halljuk, az 
apostoli szék a Romániával és Jugo
szláviával kötendő konkordátumok 
ügyében folytat tárgyalásokat.«

H E T I  KRÓNIKA.
A nem zetggülést kétnapi tárgyalás után 

félbeszakította a fővárosi törvényjavaslat 
általános vitáját és okt. 1-ig elnapolta magát. 
Az abstrukció veszedelme tette szükségessé 
az elnapolást. A kormány takarékossági 
bizottságot állít fel. A kisipar támogatására 
húsz milliárdot fordít. — A kormányzó 
báró Prónay Györgyöt miniszterelnökségi 
államtitkárrá kinevezte. — A külföld a ma
gyar kölcsönt lejegyezte. — Legközelebb 
ankétet hívnak össze a munkanélküliség 
leküzdése tárgyában.

A román parlament megszavazta az uj 
népiskolai törvényjavaslatot, mely a szó 
szoros értelmében kivégzi a magyar és 
protestáns iskolákat.

Ausztriában a Depositenbank bukása 
kelt mindenfelé még mindig nagy izgalmakat.

Az olasz ellenzék Matteoti gyilkolásá
val kapcsolatban elhatározta, hogy a par
lamenttől egyenlőre távol tartja magát.

Törökország diplomáciai ügyvivője ut
ján meleg rokonszenvéröl biztosította Fran
ciaországot.

Az angol—orosz tárgyalás holtpontra 
jutott, mert az orosz értékpapírok angol 
tulajdonosai visszautasitottáK a szovjet ja
vaslatait.

Németország újabb ellenőrzését július 
20-án kezdik meg.

Moszkvában Kun Béla előadást tartott 
a bolsevisták feladatáról Magyarországon. 
2 ezer kommunistát akar ide küldeni.

M arokkóban még nem sikerült a körül
zárt spanyol csapatokat felszabadítani.

A japán parlament első ülésén tiltako
zott az uj amerikai bevándorlási törvény 
ellen.

Palesztinában a zsidók agyonlőttek 
egy cionista-ellenes zsidó újságírót.

A kinai kormány lemondott.

Evangélikus úri család 4 és 5 éves 
gyermekéhez jobb családból származó 
a német nyelvet teljesen bíró 14 éves
nél nagyobb leányt keres, ki család
tagként kezeltetne. Egyéb részleteket 
egyenes levélmegkeresósre. —  Cím 
a kiadóhivatalban. 3— 4

e g y r ö l - m A s r ó l .
A m indennapi életből.

A zöld borsó eltevése. A zöld 
borsót télire vagy aszalva, vagy be
főzve tehetjük el. Aszalásra csakis 
igen gyenge, egyenlőszemü borsót 
használjunk. A kiszemelt borsót szi 
tába tesszük és ezzel együtt tiz per
cig forrásban levő vízben lehűtjük, 
aztán aszalócserényekre teregetjük s 
lassú tűznél megaszaljuk. Az aszal- 
vány ritka vászonzacskóban szellős 
helyen évekig eláll. Használat előtt 
este langyos vízben áztatjuk és más
nap reggel úgy főzzük meg. Ha gyen
ge borsót aszaltunk, pompás, jó le
vest, főzeléket ad egész télen át.

A zöld borsó befőzése következő- 
képen sikeres. Csakis frissen szedett 
borsót szabad befőzni. A piacon vá
sárolt, sokszor napokkal előbb lesze
dett borsó erre a célra nem alkal
mas, mert a leggondosabb befőzés 
mellett is megerjed. A gyenge, friss 
borsót kiszemeljük és szitára szórva, 
azzal együtt erősen zuhogó forró víz
ben 10—15 percig főzzük, aztán hi
deg vízben lehűtjük és ha teljesen 
lecsepegett, igen gondosan mosott, 
bármiféle patentzárós üvegekbe tölt
jük Szükséglet szerint gyenge sós 
vizet forralunk, minden literre egy 
kávéskanálnyi sót számítva és ha az 
kihűlt, a borsóra töltjük. Minden 
üvegbe egy késhegynyi cukrot te
szünk, az Üvegeket lezárjuk és más
fél órán át gőzben főzzük. Három 
nap múlva a borsóval töltött üvege
ket ismét fazékba helyezve, a forrás
tól számítva tiz percig és öt nap 
múlva újra tiz percig gőzöljük. Hű
vös, sötét helyen a borsó így kezelve 
egy két, esetleg rosszul záródó üveg 
kivételével teljesen üde és zamatos 
marad Ezt a módszert évek óta si
kerrel használom.

A befőzéshez szükséges szüknyaku 
üvegeket legcélszerűbben újságpapír
ral moshatjuk ki. Az üvegeket apróra 
lépett újságpapírral félig töltjük, hideg 
vizet öntünk reá és másnapig ázni 
hagyjuk. A papír péppé válik, ezt 
ide-oda rázzuk, aztán kiöntjük. Öblí
tés után az üveg ragyogó tiszta lesz. 
Nyers burgonya héja is jó üvegtisz
tító. Vizet öntünk rá és az üveget 
erősen felrázzuk. Néhány órai állás 
után újra addig rázzuk, míg az üveg 
teljesen megtisztul.

M álnaszörp. Egy kiló málnára 
1 liter vizet töltve, 10 gramm borkő- 
savat adunk és álíani hagyjuk. Más
nap a szörpöt leszűrjük, de a málnát 
ki nem préseljük.
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A málnalébe 1 kilogramm kristály- 
cukrot öntünk, félóránkint felkavar
juk. 6—8 óra múlva a cukor fel
oldódott és a szörp készen van. Két 
üvegbe öntjük és csupán vászonda
rabbal bekötve, a pincébe állítjuk. 
Az így készült szörp évek múlva is 
pompás Ez eljárás előnyei, hogy 
tüzelőt nem igényel és kevés fárad
ságba kerül. A megmaradt málnához 
20 dekagramm cukrot téve, ízt ké
szítünk belőle. Ugyanezzel az eljárás
sal szederszörpöt is készíthetünk.

Szörpkészítéshez a sárga málna 
termelése igen ajánlható, mert bár 
bogyói kisebbek, de igen bő termő 
és ize a piros málnánál sokkal fino
mabb.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 4. vasárnap.
Ep. Róm. 8 . 18-23.

Hogy a teremtett világot is a hitnek, a 
szeretetnek, a reménységnek szemével nézzük, 
erre int bennünket, különösképpen ezekben 
a napokban, Pál apostol római levelének 
fentebb idézett részében.

9 ^ *  Akik a mai szám
mal sem vették kézhez a 
csekklapot, azoknak a leg
közelebbi számhoz melléke
lünk csekklapot. Mi is csak 
részletekben kapjuk.

É rte síté s . A soproni ág. h. ev. 
líceumban, mely minden valószínű
séggel reálgimnáziummá fog átala
kulni, az /. osztályos felvételi vizsgá
latok, valamint a beiratások is szep
temberhő 1-én lesznek, de a beíratandó 
tanulókat az elemi iskolai IV. vagy 
magasabb osztályról szóló bizonyítvány 
beküldése kapcsán már most elő kell 
jegyeztetni az igazgatóságnál.

őrtüzek címen Majba Vilmos fővárosi 
lelkész és Lombos Alfréd budafoki vallás
tanár egy időközi füzetes vállalatot indítot
tak meg, melynek főmunkatársa: dr. Kayser 
Szilárd budapesti ügyvéd. „A füzetek ki
adására egyfelől egyházi életünknek sok 
viszássága kényszerít — Írják a szerkesztők 
a Beköszöntőben — melyeket a nagy nyil
vánosság előtt szóvá kell tennünk, hogy 
azok megszüntetését siettessük; másfelől 
az a nagyjelentőségű körülmény, hogy ev. 
egyházunk zsinatra készül."

A T olna-Baranya-Somogy i evangélikus 
egyházmegye július hó 1-én es 2-án tartotta 
közgyűlését, amelyen Schöll Lajos főesperes 
szóvátette azt a támadást, amely Pesthy 
Pál igazságügyminisztert, az egyházmegye 
bonyhádi főgimnáziumának felügyelőjét a 
jezsuita kultúra részéről érte, mivel egy 
alkalommal büszkén hivatkozott arra, hogy 
régi lutheránus családból származik és 
büszke arra, hogy a bonyhádi főgimnázium-
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nak felügyelője lehet. Az egyházmegye 
egyhangú bizalmáról biztosította a minisz
tert és a támadást visszautasította.

Az egyházmegyei lelkészegylet július hó 
1-én Bonyhádon tartott közgyűlésén sok 
fontos határozata közül különösen figyelmet 
érdemelnek a következők: elhatározta, hogy 
a jövő nyáron Pécsett nagyszabású theol. 
konferenciát rendez Kapi Béla és Raffay 
Sándor püspökök, több magyarhoni és két 
németországi theol. tanár közreműködésé
vel. Kiad az ősszel egy a Harangszóhoz 
hasonló német nyelvű ev. vallásu néplapot. 
Sürgeti a hitoktatóknak a gyü ekezetekhez 
és a gyülekezeti lelkészhez való viszonyát 
és a hitoktatás ellenőrzését szabályzó szol
gálati rendszabály alkotását — a lelkészek 
nyugdíjának, a lelkész-özvegyek ellátási és 
a lelkészárvák neveltetési dijainak a mai 
pénzviszonyokkoz mért alapos rendezését, 
— sürgeti a lelkészt járandóságoknak 
aranykoronában való valorizáltatását; — 
kívánatosnak tartja és erre az elnökséget 
felkéri, hogy a múlt évi gyakorlathoz ha
sonlóan a jövőben is rendeztessenek bel- 
inissziói vallásestélyek és tartassanak ven
dégszónoklatok.

„Az. Erő“ című ifjúsági lap fenntartására 
országos gyűjtést rendeztek az elmúlt tan
évben. A gyűjtés teljes összege 27 millió 
304.418 kor. Evangélikus részről ebből 
befolyt 3 millió 815.178 korona. Az evan
gélikus növendékek közül legtöbbet ada
koztak a budapesti ev. főgimn növendékei 
1 millió 247.860 K. Majd legtöbbet gyűj
töttek Kovács István és László Miklós 
vallástanárok Szombathelyen 665 ezer 751 
koronát.

A pécsi gyülekezetei presbytere Nádosy 
Elek görösgáti földbirtokos 5 pécsi takarék
pénztári részvénnyel ajándékozta meg. Az 
alapítólevél szerint a részvények jövedel
meinek élvezője a mindenkori pécsi lelkész. 
A Nádosy név ott ragyog a pécsi egyház 
aranykönyvének minden lapján a gyülekezet 
alapításától kezdve és ez az adomány újabb 
bizonysága, hogy az utódokban is ép úgy 
él az egyház szeretete, mint élt az áldott 
emlékű apák szívében.

A Protestáns kör Szombathelyen a 
templom renoválási céljaira összejövetelt 
rendezett.

Évad-záró estély Körmenden. A kör
mendi ev. ifjúsági egylet rendkívül gazdag 
műsor keretében évad-záró estélyt rende
zett, mely úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
igen sikerült.' Az estély jövedelme 1 millió 
800 ezer koronát hozott az egylet céljaira.

k O l f ö l d i  h í r e k .

Klopstock születésének 200 éves év
fordulóját ünnepelték julius 2-án. Világhírű 
munkája: Messiás. Több egyházi éneket is 
irt. Klopstock mondotta : Az ének az isten- 
tisztelet legfontosabb része, mert a ggüie- 
kezet hangos imádkozása tulajdonkép az 
éneklés.

Anglia beszünteti a kommunisták 
által fentarto tt iskolákat. A felsőház má
sodik olvasásra utalta a lord Damesfort 
által benyújtott törvényjavaslatot a kommu
nisták által fenntartott iskolák megszün
tetéséről. A vita során megállapították, hogy 
ezekben az iskolákban a tanítók a gyilkos
ság jogos voltát tanították és istentagadást 
hirdettek.

Dr. Axenfeld Károly general szupe
rintendens 53 éves korában Berlinben elhalt. 
Rendkívül tevékeny, muukás életet élt le.

Az ungvári katolikus püspök meg
vált hivatalától. Papp ungvári görög- 
katholikus püspök, mint a Lidové Novini 
Írja, julius elsejével megvált helyéről. Az 
egyházmegye vezetését dr. Suba kanonok 
látja el addig, amig Oebey, az uj püspök 
visszatér Prágából.

A német birodalmi posta  és a kat- 
hoükus nagygyűlés. A németországi kat- 
holikusok 63-ik évi nagygyűlésüket Hanno
verben tartják ez év augusztus 31-től szept. 
2-áig. A birodalmi posta Hannoverben az 
összes leveleket és levelező lapokat egy 
bélyegzővel látja el, melyen a következő 
olvasható: „A hath, németeknek 63-ik nagy
gyűlése Hannoverben aug. 31-től szept. 2-ig. *

A postának ez az eljárása nagy meg
ütközést keltett egész Németországban.

ÚJDONSÁGOK.
Nem folynak tárgyalások Sopron 

átengedése ügyében. A nyugatmagyar- 
orszagi lakosság körében egy idő óta 
tendenciózusan olyan híreket terjesztenek, 
amelyek szerint tárgyalások folynának arra 
nézve, hogy Sopron városának Ausztria 
részére való átengedése ellenében az el
szakított területek egy részét visszaadják. 
Ezekre a hírekre vonatkozóan dr. Traeger 
Ernő nyugatmagyarországi határbiztos, mint 
a magyar kormánynak a bizottságba delegált 
képviselője, kijelentette, hogy azok minden 
alapot nélkülöző, tendenciózus koholmá
nyok, amelyek a lakosság nyugtalanílását 
és állandó izgalomban tartását célozzák.

Hármas gyilkosság a Dunántúlon. 
Csáth községben Sztrokay István gazda 
négy fia közül hármat, a huszonegyéves 
Istvánt, a tizenhatéves Jenőt, és a tizen
hároméves Kálmánt meggyilkolva találták 
a pajtában, ahol aludtak. József, a legidő
sebb fiú, aki máskor szintén a pajtában 
szokott aludni, az istállóban aludt kivéte
lesen és ennek a véletlennek köszönhette 
megmenekülését

Több mint négyezer köztisztviselő
nek mondott fel az állam . Ismeretes, 
hogy a kormány most hajtja végre a B- 
listára kerülő tisztviselők első csoportjának 
elbocsátását. A létszámcsökkentés meg
kezdése nagy meglepetést hozott, több mint 
négyezer tisztviselőt küldenek el.

A legrégibb aratóeszköz nem a sarló, 
hanem a kés. A babiloniak és asszírok 
ugyanis egyszerű, majdnem egyenes pengéjű 
késsel arattak s csak azután görbítettek 
meg a kést annyira, hogy a későbbi sarló 
fejlődött ki belőle. A görögök és rómaiak 
már ezt használták, valamint nagyon sokáig 
valamennyi európai nép is, mígnem a kasza 
kiszorította. Indiában máig is késsel aratnak. 
A sarló használata sem tűnt le teljesen, 
mert a mi hegyvidékeinken, a Felvidéken 
elég gyakran látni még a kisgazdáknál, 
akik apró területeiket sarlóval is hamar 
le bírják aratni.

Vilma királynő családjával együtt a 
lapföldre utazott. Vilma hollandi királynő 
férjével, Henrik herceggel, valamint Julianna 
trónörökösnővel együtt napok óta Svéd
ország területén időzik. A királyi család 
inkognitóban járja be Svédország szebb 
vidékeit és az inkognitó csupán a Söder- 
manland tartományban levő Vagnhaerad 
állomáson szűnt meg, amelynek közelében 
a tullgarni kastélyban tartózkodik Gusztáv 
svéd király. Gusztáv király az állomáson 
várta a királyi családot és tiszteletükre 
lunchöt adott a kastélyában, aztán a királyi

család tovább utazott Upsalába, ahol meg
tekintették a nagyszerű katedrálist és mi
után egy vendéglőben megebédeltek, tovább 
utaztak a lapföldre, hogy megtekintsék az 
iramszarvasok hazáját.

Olcsósági hullám N ém etországban. 
A tőke és a hitel hiánya miatt általános 
olcsósági hullám terjed el Németországban. 
Húsztól ötven százalékig csökkennek az 
árak.

Amerika négyszáznyolcvannyolc ma
g y art enged be évenként. Az új beván
dorlási törvény hiteles szövege most érke
zett meg az illetékes magyar hatóságokhoz, 
amelynek értelmében a jövőben csak 488 
magyart engednek be évenként az Egyesült 
Államokba.

A norvég főváros neve 1925 január 
1-étől kezdődően Oslo lesz.

Herczeg Ferenc képes hetilapjának, az 
Uj Időknek mai számában két nagyérdekü 
regény folyik, az egyiket Herczeg, hírneves 
német regényíró irta, a másikat Pékár 
Gyula. Elbeszélést, cikket írt Bársony Ist
ván, Kálmán Jenő, Ó. Henry, Erdődi Mihály 
s mások. Érdekes képek egészítik ki a 
változatos tartalmat. Az Uj Idők előfizetési 
ára negyedévre 80.000 korona, Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Ölelő* szerkesztő és klzdő: CZIPOTT UÉZA 
NieitgattUbrd, Vasnirmexye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBOI.V. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Egy vidéki földbirtokos család ke
res egy 6 éves fiú és egy 4 éves kis 
leányka mellé nevelönöt, illetőleg 
tanítónőt. Kedvező feltételek. Jelent
kezéseket az ev. Esperesi hivatal 
Vönöck (Vas ni.) továbbit. 3—3

Megvételre kerestetik Zábrák 
Dénes: „Krisztus az éti életem“ 
című beszédgyüjteménye.2. kötet. 
Cím a kiadóban. 2—5

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

P I A C .

1 aranykorona =  17.640 papirkoronával.
Július 9. Zürich: Budapest 0.00.70. 

Deviza : Dollár 82.000, Dinár 975, Osztrák K 
0.00793/s, Szokol 2475.—, Lei 360-—, Frank 
4450, Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 26.000, disznóhus 30.000, borjú
hús 32.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 265.000, rozs 232.500, árpa 280.000. 
zab 295.500, tengeri 270.500, korpa 200,000.

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

LeptulajdonoB:
a Donántüll Lntlier Szövetséo.
A* Ors/áKOH l.uther-SzOret- 

wég Llmtal«» lapja.

Kéziratok, elótlzutésl dijak 
és reklaruáoiők a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Hzentgotthárdra (Vasrm.) 
küldendők. 

Klőfizetiat elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
M iaJiljnlf minden vasárnap.

/

És hívének az írá sn a k  és a beszédnek, 
am elyet Jézu s m ondott vala.

Saerkesitő-kladóhlTata 1 :

SZENTOOTTHÁRD.
Vasvármegye.

A „HABIJTSSZÖ“ 
előQxetésl á ra : a harmadik 
negyedévre 10.000 korona.
Csoportos küld. 16.000 K. 
Lsther-Hzővetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 9 
dollár ; az utódállamokba 
a IU. negyedre ZO.ŰOO K,

A .Harang«zó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Hívőké az istenországa.
Dr. László Kálmánnak, a vasi közép 
egyházmegye felügyelőjének közgyű

lést megnyitó beszédéből.
Bármennyire igaz is, hogy semmi 

sem örök, semmi sem állandó, lám 
Róma is ledőlt s rabigába görbedt 
és a világtörténelem tanúsága sze
rint nagy nemzetek tűntek el a 
világ színpadjáról — mégis hittink 
tanítása szerint bíznunk, hinnünk 
kell, hogy elszakított országrésze
ink előbb-utóbb visszakerülnek 
hozzánk, hisz’ nem ötletszerű ala
kulás a mi nagy Magyarországunk, 
nem is csak hódítás eredménye, 
hanem az érdekek csoportosította, 
természeti határok övezte, évszá
zadok közös szenvedéseiben, örö
meiben megedződött államalakulat 
az, amelyet az új világáramlat, a 
nyelvi és faji elkülönzés eszméje, 
örökre megbontani nem tud.

Sok világáramlat uralkodott már 
a történelemben. Hogy egyebet ne 
említsek, ott volt a vallási elmélet, 
amely az emberiséget hite szerint 
akarta csoportosítani és exkluzívvá 
tenni. Mi lett a vége? Tartott két
száz évig és leélte magát. Bebizo- 
nyult, hogy a népek boldogulását 
egyedül evvel az eszmével nem 
lehet elérni. Következett a nemzeti
ségi áramlat, amely nyelvek, fajok 
szerint szerelné megosztani a vilá
got és megalkotni az államokat, 
birodalmakat. Ez az eszme uralko
dik ma, ennek szülötte nálunk a 
sok utódállam. Ám kísérelje meg 
a világ ennek az eszmének diadalra 
juttatását, előbb-utóbb belátja, hogy 
nem találta meg a népek boldogí- 
tásának igazi utját-módját. Nem 
elég az egynyelvüség, egyl'ajiság, 
avagy egyhitüség az államalkotás
hoz — eklatáns példa erre a zsidó

ság, amely sohasem tudott államot 
alakítani, bár az egész világon 
egységes nyelvben és hitében —, 
hanem egy olyan történelmi erő
tényező kell ahhoz, ami az egye
seket önkéntelenül tömöríti, egybe
kapcsolja : természeti határok, meg
élhetési lehetőségek egymást meg
értő és kiegészítő tulajdonságok, 
mindenekfölött pedig történeti hiva
tás isteni rendeltetés révén.

Mert ne higyjük, hogy egyedül 
a vallás isteni intézmény. Isteni 
intézmény minden erkölcsi alapon 
nyugvó közösség, így az állam is, 
hisz, célja : az emberiség boldogí- 
tása, ami egyik legmagasztosabb, 
legistenibb föladat.

És ha igaz az, hogy minden 
egyes emberi élettel megvan az 
Istennek a maga célja, igaznak kell 
lennie annak is, hogy az államnak 
is van rendeltetése és amíg ezt be 
nem tölti, addig nem tűnhetik el 
a föld színéről.

Ha a mi volt országunk, államunk 
legkiemelkedőbb föladatát nézzük, 
csakhamar rájövünk, hogy miként 
egy hires cseh történetiró: Palaczky 
mondotta: az a mi történelmi sze
repünk : legyünk ék a nyugati és 
keleti pánszlávizmus között és aka
dályozzuk meg, hogy a déli és 
északi pánszláv ősi nyerserő egye
sülvén, előrenyomuljon a müveit 
Nyugat felé.

Ezt a hivatást eddig híven be
töltöttük. Ám úgy megcsonkítva, 
ahogy ma élünk, nem lesz erre 
elegendő erőnk. Ezért, vagy leg
alább ezért is, hinnünk kell a régi, 
az erős nagy Magyarország új 
életre kelésében, hisz’ a mi meg
fogyatkozásunk Nyugat elfogy;/ 
kozását jelentené, ami se emberi, 
se isteiii igazságot nem szolgálna.

Ezek a gondolatok járják át tel
kemet, mikor a kőszegi és szent

gotthárdi eklézsiák hozzánk kap
csolása alkalmából elveszett ország
részeink jövőjének kérdése fölve
tődött.

Higyjünk, reméljünk: hívőké az 
istenországa!

A szent Biblia.
Irta ; Jánossy Gábor.

Tudakozzátok az Írásokat, 
mert néktek úgy tetszik, hogy 
azokban örök életetek vagyon 
és azok, melyek én rólam 
bizonyságot tesznek. (János 
V. 39.)

Az apostol szavát megfogadván, 
lapozzunk a könyvek könyvében, 
merítsünk az örök élet kiapadha
tatlan forrásából, ismerjük meg 
azokat az adatokat, amelyek Krisz
tusról bizonyságot tesznek. Véges 
emberi értelemmel szinte megfog
hatatlan az az erő, ami a szent 
Bibliát létrehozta. Azaz megfogha
tatlan az a csodálatos tehetség, az 
a látnoki lélek, az a hatalom, amely 
az ókori prófétákat az isteni ki
nyilatkoztatás, Jézus eljövetelének, 
a megváltásnak megsejtésére, meg
látására és ennek szóban és írásban 
való kifejezésére indította. Az egy
szerű tanulatlan pásztoremberek, 
a földmívelő, a halászgató, egyik 
pusztából a másikba vándorló — 
hogy úgy mondjam — közönséges 
emberek, éppúgy mint Isten külö
nös adományaival, a rendkívüli 
értelemmel megáldott tudósok egy 
értelemmel egy gondolattal Írják a 
szent írá s t; érzik, tudják azt, hogy 
a világ a teremtés műve, hogy egy 
mindenható, mindentudó erő, kéz
zel megfoghatatlan, szemmel látha
tatlan — „csak a titkon érző lélek 
által sejtett* isteni szellem a tökéle
tes bölcseség és a legegyetemesebb 
szeretet hozta létre a nagy minden-

A k in e k  n in csen  sa jtó ja , an n ak  n in csen  szava .
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séget s hogy a bűnbe sűlyedt em
beriség megmentésére és Isten 
létének, Isten országának bizony
ságára eljövend a Krisztus, az élő 
Istennek egyszülött fia, hogy min
den, ki hiszen ő benne, el ne vesz- 
szen, hanem örök életet vegyen. 
Micsoda érzés, tapasztalat — bizo
nyára istensugallat adhatta például 
Ésaiás próféta ajakára a Jézus el
jövetelét messze-messze megelőző 
korszakban ezeket a szavakat: „De 
a mi betegségeinket ő viselte és a 
mi fájdalmainkat hordozta. De ő 
megsebesíttetett a mi álnoksága
inkért, megrontatott a mi bűneink
ért : a mi békességünknek veresége 
vagyon ő rajta és az ő sebeivel 
gyógyultunk m eg?“ (Ésaiás 53. 
rész.)

A könyvek-könyvéből megismer
jük az Istent, a világ teremtőjét és 
fönntartóját, megismerjük a Jézus 
Krisztust, a bűnös emberiség meg
váltóját s megismerjük — magunkat: 
Meglátjuk magunkban a bűnökkel 
teljes, a természet erőivel, az isteni 
hatalommal szemben tehetetlen, 
gyönge embert, akit a maga ver
gődésében, tehetetlenségében, nyo
morúságában az isteni szeretet, a 
jézusi megváltás ragad ki a teljes 
megsemmisülés örvényéből s vezet 
a megtérés, megigazulás utján, el- 
mulhatatlan igazságok megismerte
tése után az örök élet, az üdvösség 
országába.

Egyes elkapatott elmék, ú. n. 
szédítő tudománytól sugárzó böl
csek, a magukat megismerés, a

Hold sonett.
Te nézel Hold sápadtan és fehéren:
Miként a siró éjek mosolya.
Széttört szívek sikoltó panasza 
Elszáll hozzád, el remegve könnyesen.

Ezüstös, sáppatag teltarcoddal 
Lilás pályád szörnyű távlatából,
Mint bús őrszem szomorún mosolygoi.
Míg itt szunnyad szerelem, fény és dal.

Könnyes az éjszaka, siró, panaszos:
És a titokmezők ködfellegében 
Őrülten rohan lelkem és sikoltoz.

Hozzád kiáltok Hold, félve, dermedtcn: 
Miként sok ezren kiáltának már.
És te csak nézel szótlanul csendesen . . .

TAKÁCS ELEMÉR.

A  malomköasztal mellett.
Irta : N. Szabó Gyula.

Az öreg urambátyám ott pipázgatott az 
eperfa alatt. A nagyasszony pedig borsót 
hámozott a malomkőasztal mellett.

Én nem h isze k . . .
Én nem hiszek a csengő kacagásba. . . 
Csalóka: kedv, fény, szín, arc, külvilág — 
Mosolya csábit, csalódásba ringat,
Elleplezi nagy, belső harcainkat 
S a sok-sok rejtett szlvtragédiát!

Én nem hiszek az igazság szavában;
Hogy utoléri a bűnt a bunhődés, — 
Gazság, üzérség fertőjében járok . .  . 
Megváltani e szenybefult világot 
Egy uj Messiás vére is kevés!

Én nem hiszek az Ige jóslatába;
Hogy újra éled, aki holtra vált, —
A természet rut, hazug ámítással,
Nyíló virággal, zöldelö faággal 
Feledteti az örök elmúlást!

Én nem hiszek. . .  és mégis. . .  pogánytiizek 
Lángját kioltva minden éjjelen,
Mikor a lélek kétségben kifárad,
Előveszem vén, kapcsos bibliámat. . .
S könnyet hullajt rá két szemem! . .  .

Vályi Nagy Géza.

tudás birtokában lévőknek hivő 
lángszellemek, a lét titkának kuta
tása és szerintük megtalálása után 
tagadták és tagadják Isten létét, a 
szentirást elavult ócska könyvnek, 
babonával, jámbor emberek láz
álmaival teljes és csak az együgyü- 
eknek való naív olvasmánynak 
tartják, — legyen nekik az ő hitük 
szerint. Rájuk olvassuk, mi együgyü 
hívők, Istent érző, látó, félő és 
szerető mindennapi emberek Pál 
apostolnak mondását: „Mert az, 
amit az Isten felül tudhatnak az 
emberek, nyilván vagyon ő bennek, 
mert az Isten megjelentette nékik.

— Regét, mondát gyűjtesz édes öcsém 
erre Baranyában ? Hozzám is azért jöttél ? 
Érteni. Értem. Magain is szeretem, ha azok 
nem kallódnak el. Nahát vedd elő az iró- 
szerszámodat.

— Régen volt, nagyon régen . . .  Volt 
egyszer egy rossz diák és volt egy leány is.

A nagyasszony a famedencébe hullatta 
a borsót és közbeszólt:

— írja utánna: a rossz fiú igen szép 
volt. Az volt a legdaliásabb diák a hatodik 
gimnáziumban. Hiába volt rossz diák — 
azt szerette minden lány a kis alföldi vá
rosban. Táncolni meg énekelni pedig . . .

— Akkor mond el te lelkem, — szólt 
urambátyám.

— Csak mond te lelkem . . .
Azután a fehérhaju nagyasszony tovább 

há mozgatta a borsót.
Urambátyám pedig megtömte az öreg 

selmecit a szitából. Reszketett a keze, míg 
a somogyi „tilos“ dohányt tömögette a 
sárga pipába. A dohány pora a malomkő
asztalra hullott. Zsebkendőjével letörölte 
róla. Akkor láttam, hogy a malomkő össze 
van pántolva. A gyufát véletlenül a földre 
ejtelte. Le akart érte hajolni, Megelőztem.

— Köszönöm uramöcsém. Tessék a ke
rítésen kívül dobni.

Ott az a rend, hogy a kerítésen belül

Mért ami Istenben láthatatlan, tudni
illik az ő örökkévaló hatalmassága 
és Istensége, — e világnak alkot
mányából és a teremtett állatokból 
megértetvén, megláttatnak, — ■ e 
végre hogy legyenek ők maguk 
menthetetlenek. Mert mikor az Is
tent megismerték volna, mindazon
által nem dicsőítették őt mint Isteni, 
sem pedig néki hálákat nem adtak, 
hanem az ő okoskodásukban hijába- 
valókká lettek és az _ ő balgatag 
szivek megsetétedelt. És mikor ma
gokat bölcseknek vallának lenni, — 
balgatagokká lettek.“ (Pál levele a 
Rómabeliekhez I.)

Jól mondja a nagy magyar 
polyhistor Bassai Sámuel: A ter
mészettudományok föliilctes ismerete 
istentagadáshoz vezet, — igaz isme
rete Istenhez vezet vissza. Vagy a 
mindenség titkának kutatásába me
rült költő ihletett lelke nagy Ber- 
zsenyink: Isten, kit a bölcs láng
esze föl nem ér, csak titkon érző 
lelke óhajtva sejt, — léted világít, 
mint az égő nap, de szemünk bele 
nem tekinthet.

Hiába mondja tehát a világhírű 
anatómus, a fölülmulhalatlan se
bész, tudós Wirchow professzor ur, 
hogy sok ezernyi emberi testet 
boncolt, de lelket seholsem talált 
— hiába mondja az égi testek 
lángeszű kutatója, Lalande csillag- 
vizsgáló, hogy keresztül-kasul ku
tatta távcsövével az eget, de Istent 
nem találta, — mert Wirchow 
boncolókése csak azt érte, ami az 
emberben rothadandó test, az anya
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in ég a virágszirmot is összeszedik.
— Hol is hagytam el lelkem.
— Ott, hogy rossz fiú volt, — szólt a 

nagyasszony.
— Igen, az volt és szerelmes. Először 

a dalt, a régét szerette mint most te öcsém, 
azután a számtantanár lányát. Azt a gyö
nyörű, édes leányt. Szerette, nagyon sze
rette. Nem Írom le, hogy milyen volt, mert 
úgy sem tudnám, de a rossz fiú olyannak 
kepzelte el a legszőkébb tündérkirály-kis- 
asszonyt. Megszerette, amint meglátta.

— El ne felejtsd édes öregem, hogy a 
leány is . . .

És az öreg, a 76 éves aggastyán, oda
ment a nagyasszonyhoz és mint egy közép
kori lovag megcsókolta a kezét. A nagy
asszony végigsimitotta a hófehér haját:

— Te, te nagy gyerek . .  .
Én már akkor biztosan tudtam, hogy 

kiről szól a „rege“.
— A rossz diákot kicsapták Debrecen

ből a dalért. Elment színésznek. Egy évig 
étlenkedett velük, míg végre Kiskőrösre 
került. Ott kezdődött a rege is. Akkor még 
inás volt a világ . . .  Ma könnyű a szerel
meseknek. De akkor nagyon nehéz volt. 
Akkor még nem volt alkalom. A régi jó 
nevelés tehet róla. A szerelem azonban 
akkor is szerelem volt. A rossz diák Kis*



i  soproni a lsó  egyházmegye 
gyülekezetei 200 év előtt.

Irta : Horváth Miklós.

tided. 1696-ban: Temploma a 
falu közepén, és ekkor javítás alatt 
áll temetője a templom körül, ha
rangja haranglábon. Papja nincs, 
hanem Vadosfára járnak a paphoz 
szükség esetén. Év. tanítója vau, 
aki egy közönséges házban lakik, 
a gyermekeket tanítja, postillát 
olvas és temet. 1714-ben: a plébá
nia telke a templommal szemben, 
amelyen a papháza épült és újab
ban kijavíttatott. Ev. papja Dénes 
István, 27 éves, pappá avatták 
Miaván, a zavargások idején hívta 
be a nép. A kir. rendelet kihirde
tése után is folytatja a vallás gya
korlatát. Iskolaépület nincs, a tanító 
Kalinovszky Tamás 20 éves. A la
kosok számát elhallgatták; 1696- 
ban is. [1920-ban 1153 ev., 1413 
kath., 18 ref., 2 g. kath., 1 g. kel., 
257 izr. Ev. anyaegyház.|

Vásdrosfalu. 1714-ben: Temploma 
a falu közepén, náddal fedve, de 
a romláshoz igen közel. Kőoltára 
van a keresztrefeszítetlnek képével 
ékesítve. Ev. tanítója a papiakban 
lakik, ezenfelül mint leányegyházat 
az edvei pap igazgatja. A lakosok 
számát nem tudhatta meg a vizi- 
tátor. [1920-ban 164 ev., 114 kath.|

Fdve. 1696-ban : Nemesek faluja, 
a vásárosfalui eretnek tanítótól függ, 
ki nem engedte meg a vizitációt. 
1714-ben: temploma nincs, hanem 
egy bizonyos házban végzi vallási 
teendőit az ev. pap Solnay Jere
miás, aki 55 éves, Selmecbányán 
avatták pappá. A zavargások idején 
prédikátorrá előléptetve a nemesség 
akaratából hozták ide, tartják és 
bátorítják. Vásárosfaluból jött ide, 
és Edvét, mely előbb Vásárosíalu- 
nak volt leányegyháza, anyaegy
házzá telte, és Vásárosfalut leány
egyház módjára igazgatja. A ház, 
amelyben lakik, a község telkén 
épült. 26 kath. van, az evangéliku
sok számát elhallgatták. [1920-ban 
163 ev., 274 kath., 3 izr.]

(Folytatjuk.)

Evangélikus úri család 4 és 5 éves 
gyermekéhez jobb családból származó 
a német nyelvet teljesen bíró 14 éves
nél nagyobb leányt keres, ki család
tagként kezeltetne. Egyéb részleteket 
egyenes levélmegkeresésre. —  Cím 
a kiadóhivatalban. 4— 4
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Van-e haszna alázatosságodnak ?
jut. 21. Pélüab. 11.2. Nem a haszna 

élteti az alázatosságot, de kiveszett volna 
már minden alázatosság, ha haszonnal nem 
járna. Az alázatosságra úgy szoktunk te
kinteni, mint bizonyos érzelmi állapotra. 
Az érzelmek nem igen szoktak a hasznos 
dolgok közé számíttatni, igénkből azonban 
kitűnik, hogy az alázatosság a legnagyobb 
értelmi műveleteknél is nagy szerepet ját
szik. Az alázatosság egyik feltétele a helyes 
ismeretszerzésnek, ismereteink feldolgozá
sának, sőt megtartásának is Miért van 
annyi előítélettel, elhamarkodott okosko
dásokkal, tótágast álló gondolatokkal tele 
világképe oly sok embernek ? Azért mert 
még az éles ész sem pótolhatja az aláza
tosságot.

Jul. 22. Zsolt. 119.67. Az alázatos em
ber nagy mértékben figyelő emberré válik. 
Figyelme mindjobban kifinomodik, kivált 
befelé a Lélek s felfelé, az örökkévalóság 
irányában. Míg nagytudásu kultur-emberek 
figyelmen kívül hagyják saját benső sze
mélyes állapotukat, addig az alázatos em
ber tisztába jön önmagával. Belátja tévely
géseit, bűnösségét is, de ugyanakkor drága 
fogékonyságot kap Isten szavával, Isten 
igéjével szemben . . .  Úgy-e, biblia-olvasó, 
nagy haszna ez az alázatosságnak!

Jul. 23. Jakab 4 .»  Az alázatosság job
ban megmozgatja Isten szívét, mint akár
hány imádság, vagy adakozás. Még pedig 
azért, mert az alázatosság lehetővé teszi 
Istennek, hogy munkáljon rajtunk. Kivált
kép az Ö legdrágább munka-módszere 
szerint. Hogy is tudná ezt értékesnek tar
tani s készségesen elfogadni az, aki nem 
alázatos s aki még azt sem érzi meg, mi
lyen sok tennivalója van rajtunk Istennek.

Jul. 24. Ezsaiás 57 . is. Istennek velünk 
szemben való viselkedése semmitől sem 
függ olyan nagyon, mint az alázatosságtól. 
Nem csak arra jó az Néki, hogy kisebb 
átigazitásokat eszközöljön rajtunk, hanem 
hogy egész életünket új irányba vigye. Ma
gasságban és szentségben lakozik, de az 
alázatosságunk lépcsőjén le mer lépdelni, 
sőt költözködni hozzánk s ahol egy szív 
igazán alázatossá vált előtte, nagyon nyil
vánvalóvá lesz ott az Úr állandó közelsége.

Júl. 25. Jób 22.21—20. Nem jár-e kárral 
az alázatosság ? S nem több-e a kár, mint 
a haszon itt?  Az alázatossággal úgy visz- 
szaélnek az emberek s jól próbára tesznek, 
hogy elvegyék kedvedet az alázatosságtól. 
Ez így van és így maradna, ha az alázatos
ságnak nem lenne más oldalon ugyanebből 
is haszna. Az alázatos ember azonban na
gyon hasonlít ahhoz az emberhez, akinek 
minden javára szolgál. Legnagyobb hátrá
nyait szenvedve az alázatosságnak azon 
vesszük magunkat észre, hogy megint csak 
alkalmat kaptunk: formáltatni tovább isteni 
mintára.

Jul. 26. Példab. 29.23. Nem lenne-e jó 
az alázatosság kérdésénél összeszedni azo
kat a károkat is, miket az alázatosság hi
ánya okoz? Gondolj Kainra, a bábeliekre, 
fáráokra és Absolonra. És nem kell-e rá
jönni még a világban is arra, hogy a szá
mítás nélküli alázatosságnak még ember
társainkhoz való viszonyunkban is nagyon 
sok a haszna. Az alázatos emberrel szem
ben nő a bizalom, s mentői romlottabb a 
világ, annál inkább kénytelen megbecsülni 
az alázatosságuk újabb hasznát.
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Jul. 27. Ezsaiás 53.7—9. Nem minden
kinek egyformán kívánatos az alázatos
sága. Ezé magával ragad, a másiké — el 
akarja venni kedvedet minden alázatosság
tól. Milyen volt Jézus alázatossága? Bi- 
zonnyára nem mindig egyformán kívánatos, 
de akkor, mikor a legkevésbbé volt kívá
natos, mikor a mészárszékre vitetett bárány 
alázatosságáig alázta magát, akkor volt a 
legesleghasznosabb Nem mindenki tudja 
egyformán kedvessé tenni az alázatosságát, 
de lehetetlen, hogy ha az őszinte vagy, 
hogy ne tapasztalja annak sok-sok ideig 
és örökkétartó kívánatos hasznát.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az erdélyi ortodox rabbik legutóbb 

Dósén tartott értekezletükön az anti
szemita mozgalmakról tanácskoztak 
és mert megállapították, hogy azok 
ellen nem tudnak semmit sem tenni, 
határozatilag kimondották, hogy vá
rosonként elrendelő s z ig o rú  böjttel 
fognak törekedni az üldözések leküz
désére. Nagyváradon, Fuchs Benjámin 
ortodox főrabbi hirdetményére június 
22-én már böjtöltek az ortodox zsi
dók, de a böjtnek annyira nem volt 
foganatja, hogy két nap múlva újból 
egy negyven tagú csoport éjszakának 
idején zsidóellenes tüntetéssel verte 
fel a város nyugalmát.

*

Csak nemrégiben számoltunk be 
azokról a felháborító üzérkedésekről, 
melyeket lelkiismeretlen emberek a 
kisázsiai fronton elesett hősök csont
jaival űztek. A minősíthetetlen eset 
most Franciaországban, a művelt 
franciák hazájában is megismétlődött. 
Párisi lapok ugyanis arról adnak hirt, 
hogy a verduni harctéren elesett k a 
to n á k  cso n tja iva l a m ű tr á g y a -  
g y á r a k  már hosszabb idő óta üzér
kednek. A magukat a világ szemében 
állandóan legműveltebb nemzetnek 
reklámozó franciák nem tartották ke
gyeletsértőnek a hősök csontjait kilo
grammonként húsz centimes árban 
eladni az északfranciaországi mű
trágyagyáraknak.

*

Chikágóban két egyetemi hallgató 
egy milliomos 14 esztendős kis fiát 
sportbó l meggyilkolta. Látni akar
ták — írják róluk az amerikai lapok 
— mikép viselkedik egy emberi lény, 
ha tudja, hogy a halál közeledik fe 
léje. Ha szabad egy pillangóval vagy 
egy tengeri sünnel kísérletezni — mon
dotta Richárd Loeb — miért ne le
hetne emberrel ? Ez aztán az igazi 
sport.

*
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Nem volt kor amikor az emberek 
egyik szélsőségből könnyebben a másik 
szélsőségbe estek volna, mint korunk. 
Például a Székely Főiskolai Hallgatók 
Szövetsége már eleven Fecskét á l
doz. 'Falán mert a fehérló mégis egy 
kicsit drága. Jézus, Krisztus váltsága 
után pogány égő áldozat sohasem 
lehet ut, sem a fejlődésre, sem a 
megtorlásra.

Ugyancsak ennek az egyesületnek 
a zászlóján koponya és kél keresztbe 
tett csont van hímezve. (Gyógy.szer
tárakban a méreg jele ez.) A zászló 
hímzett felírása: I s te n  ne  seg íts , 
csa k  csodáihoz !

H E T I  K R Ó N I K A .

A kér. gazdasági párt és a kér. szo- 
ciáüsta párt szövetségre léptek. — A kül
földi kölcsön magyar részét augusztusban 
bocsátják ki — Az igazságügyminisztert, 
Pesthy Pált Gyönk városa díszpolgárává 
választotta.

Ausztria ismét deficittel küzködik. A 
júliusi hiány 7 millió aranykorona. A naci
onalisták és szociáldemokraták között leg
utóbb összeütközésre került a sor. A sebe
sültek száma 11.

A román miniszterelnök körülnézett a 
székelyek között.

Németországban Mac Donald és Her- 
riot párisi találkozása keserű csalódást 
idézett elő. A birodalmi gyűlést e hó végére 
összehívják.

A francia kamarában az amnesztia 
törvény vitája során újból lármás jelenetek 
játszódtak le.

Norvégiában az antimilitarista propa
ganda törvénnyel büntetik.

A holland nevelőszülők 13 milliót küld
tek Bpesí polgármesteréhez Bpest szegé
nyei számára.

Moszkvában elkobozták Kun Béla 
összeharácsolt kincseit.

Brazíliában lázadás tört ki. Sao Paulo 
a felkelők kezében van.

Marokkóban véres harcok vannak. A 
spanyolok helyzete igen nehéz.

Az angol trónörökös Párisban résztvett 
a Notre-Dame templomban a világháború 
alatt francia területen elesett, egy millió 
angol harcos emlékere felállított emléktábla 
leleplezési ünnepén.

raktáron tartok min
denféle épületanya

got, asztalos faanyagot, meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható w aggontételben is.

r

Állandóan

Elvállalok mindenféle ácsmunkát 
és építkezést. . ..

S z a b ó  I i n  r  e
épületfakereskedő

G Y Ő R ,  B U D A I - U T  6. SZÁM.
Telefon 345. 2—10

Gáz- és szeszgyárral szemben.

E G Y R Ö L - M Ä S R Ö L .

A m in den napi életből.
Kivándorolni akarók  figyel

mébe. A belügyminiszter körrende
letben figyelmezteti a kivándorólei 
akarókat, hogy addig, míg az útleve
let s az amerikai vizumot meg nem 
kapták, ne küldessenek maguknak 
előre megváltott hajójegyeket (u. n. 
preaideket), mert ki nem utazhatás 
esetén a váltott jegy árának 10°/o-át 
elvesztik, nem szólva róla, hogy ad
dig pénzüket kamat nélkül hevertetik. 
Célszerűbb ennél megbízható amerikai 
bank utján az útiköltségre dollárokat 
küldeni és pedig a kivándorló nevé
nek, pontos címének megjelölésével 
a Magyar Kivándorlókat és Vissza- 
vándorlókat Védő Iroda címére (Buda
pest, VIII., Fiumei ut 4.), mely a pénzt 
kezelésre átveszi, ha az útlevél meg
van, a hajójegyet megszerzi és a ki
vándorlót a kellő útmutatásokkal látja 
ál. Minthogy csak annyi útlevelet ad 
nak ki, ahány személy Amerikába 
tényleg bebócsáttatást nyer, senkinek 
sem kell tartania attól, hogy meglesz 
az útlevél, de nem lesz meg idejében 
az útiköltség, mert ily eljárás mellett 
senki meg nem előzheti.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 5. vasárnap.
Ep. I. Péter 3. 8-15.

Az apostol mai epistolában megtanít 
bennünket arra, hogyan vagyunk képesek az 
életben a gonoszát meggyőzni jóval. Az Ur 
Istent szenteljétek m eg a ti szívetek
ben . . .

Akik a mai szám
mal sem vették kézhez az 
előfizetésül szolgáló csekk
lapot, azok a legközelebb, 
aug. 3-án megjelenő számhoz 
mellékelten fogják a csekk
lapot kézhez venni.

Személyi hir. Kapi Béla dunántúli püs
pök az elmúlt héten több az egyházkerü
letet érdeklő nagyon fontos ügyben az 
illetékes minisztériumokban Budapesten 
tárgyalt, honnan julius 15-én érkezett meg 
székhelyére.

Halálozás. A régi lelkészi gárdának 
egyik legtiszteletreméltóbb tagja hunyt el 
Tabon Sztanó Sándor volt tabi lelkésznek 
elmúlásával. Az elhunytban Hetvényi Lajos 
a Luther-Naptár szerkesztője, soproni tanár 
apósát gyászolja.

Bélák Lajos a veszprémi egyházmegye 
felügyelője, a pápai járás nagyérdemű fő- 
szolgabirája nyugalomba vonulása alkalmá
ból körlevélben búcsúzott el a járástól.

A körlevélben többek között a következőket 
Írja : „Ember és ember, község és község 
között hivatalos eljárásomban, az osztó 
igazság terén soha különbséget nem tettem. 
A holt betűkbe lelket önteni, a hivatalos 
működésbe és a rideg §-ok közé szívet 
bevinni az volt a törekvésem.“ Bélák Lajos 
1899 óta állott a pápai járás élén.

A kemenesmagasi-i gyülekezet a 11-ik 
sorszámú osztálytanítói állásra Smidéliusz 
Sándor eddigi Ill ik sorszámú osztálytanítót, 
a 111-ik sorszámúra pedig Kastner Samu 
okleveles tanítót választotta meg.
A konfirmáció alkalmából adományoztak 
harangalapra: Mesterházy István földbir
tokos és neje 4C0 ezer, Kiss József és neje 
Mesterházy Rozália 50 ezer, özv. Kiss 
Mihályné 20 ezer, egyúttal oltári gyertyákra 
adományozott Mesterházy Istvánná, Sipko- 
vics Karolina 100 ezer, özv. ifj. Rajki Sán- 
dorné és Rajki Sándor, a harctéren elesett 
férj, ill. fiú emlékére 25 ezer K-t tett le 
harangalapra.

A gecsei ifjúsági és nőegylet június 
22-én műkedvelői előadással és szeretet- 
Vendégséggel összekötött táncmulatságot 
rendezett. Szinre került Csite Károly: 
„Leánycsel“ 3 felv. vigjátéka. Szereplők 
voltak: Baranyai Sándor, Csapó Gyula, 
Kalmár József, Kalmár Kálmán, Pap József, 
Szalai Sándor, Kis Lina, Kis Jolán, Kis 
Lidi, Pap Zsófi és Szalai Zsuzska mind 
ügyesen állták meg helyüket. A szeretet- 
vendégség javára élelmiszereket gyűjtöttek: 
Berkes Lina, Baranyai Lidi, Molnár Zsófi, 
Takács Ernő; az összehordott élelmi sze
reket a nöegyleti választmányi tagok készí
tették el Ízletes ételnek és ugyancsak ők 
árusították el. Ezen alkalommal a két egy
let pénztára 2 millió tiszta jövedelemmel 
gyarapodott. Az ügybuzgó tagok példája 
találjon minél több követőre.

Templomi ünnepély. A Veszprémi 
Evangélikus Egyházmegye Belmissziói Egy
lete Pápán az evangélikus templomban 
július 9 én igen sikerült vallásos estét tar
tott. Egy korái eléneklése után Mesterházy 
lelkész mondott imát és Takács Elek meg
nyitója után Hütter Anna énekelt; Szenthe 
Károly postafőfelügyelü a megfért, hivő s 
imádkozó ember képét mutatta be a maga 
átalakult élete tükrében. Szombath Ernő 
felolvasást tartott. Vitéz Magyar Károly 
szalóki tanító Petőfi Apostolá-ból szavalt. 
A Szutter Dániel vezetése alatt álló kettös- 
quartett énekelt. Petter tanító orgonán ját
szott. Hering János veszprémi lelkész záró
beszéde és imája méltó befejezést adott 
az estének, melyet az „Erős vár a mi 
Istenünk“ zárt be.

Egyházmegyei gyűlések. A vasi közép 
egyházmegye július 9 én tartotta évi rendes 
közgyűlését dr. László Kálmán felügyelő 
és Zongor Béla esperes együttes einök- 
lésével. A közgyűlést megelőzőleg isten
tisztelet volt, melyen Rónai B. Gyula Urai- 
ujfalui lelkész végezte a szolgálatot. Dr. 
László Kálmán felügyelőnek lapunk vezétő 
helyén közölt megnyitója után a vasi közép 
egyházmegyéhez ideiglenesen csatolt kő
szegi és szentgotthárdi eklézsiák nevében 
dr. Schneller Aurél szólott. Az elnöklő 
esperes kiváló gonddal megszérkesztett 
évi jelentésében hű tükrét adta ezúttal is 
a vasi közép egyházmegyének, mely egy
házmegye többek között a sajtónap alkal
mából a sajtó iránt is legnagyobb megértést 
és áldozatkészséget tanúsított. Az általános 
tisztujitás során másodfelügyelövé meg
választották: dr. Schneller Aurélt, világi 
főjegyzőnek: dr. Rásó Bélát, egyházi fő
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got, a francia tudós látcsöve csak 
csillagokat, a földhöz hasonlatos 
világokat látott maga előtt, — azt, 
ami az emberben halhatatlan, örök, 
ami isteni — a lelket nem lehet 
sebészkézzel boncolni, távcsővel 
megtalálni, az — a lélek, az isteni, 
a titokzatos, a láthatatlan, tapint- 
hatatlan valami az ember szívének 
vágyaiban, a hitben található, azt 
föltalálhatja nem a hitetlen tudós, 
de a tudatlan hivő, minden ember, 
a szentirásban, az isteni kinyilat
koztatásban, — Jézus életében, 
cselekedeteiben, halálában és föl
támadásában, azt föltalálhatja a 
hivő ember e csodálatos világ rend
jében, a természeti erők működé
sében és megtalálhatja mindig, min
denütt mindenki az imádságban.

„Az Universum — mondja a 
nagy történetbölcselő, Carlyle — 
Istennek testet öltött gondolatvilága, 
— elveszett élet az, mely ezt az 
igazságot ignorálja.“

Azért „tudakozzátok az írásokat, 
mert azokban örök életetek va
gyon.“

Forgassuk a Könyvek Könyvé
nek lapjait, olvasgassuk a szent 
Bibliát, mert benne és általa meg
találja a földi élet vándora, a ha
landó ember az örök élet útját, 
megismeri Istennek országát és 
annak igazságait — Jézus által s 
nap-nap után leveti magáról a'szent 
Biblia olvasása mellett a gyarló, 
vétkező, szenvedő, tülekedő, tusa- 
kodó ember a régi halálra szánt, 
a poklok sötétségébe rohanó, két

körösön sem tanult. Debrecenben az akto- 
rok, Kiskőrösön a kislány vette el az eszét. 
Két évig tanult Kőrösön. A tanárok nem 
szerették. Legkevésbbé a matematika ta
nára. És a rossz diák mégis azt szerette 
legjobban, mert az ő lánya volt a tündér- 
kisasszony.

— Tündöklő májusi napok voltak. Olyan, 
amikor a fiatal lelkek szeretnének minden 
virágot megcsókolni és megsimogaíni. És 
szeretnék tőlük megkérdezni: mit álmod
tatok a télen ? A napsugarak áldást csó
koltak a virágok kelyhébe, a föld mélyébe.

— Zöldek voltak a mezők. Daloltak az 
erdők. Olyan jó olyankor a fiatalnak a 
vadvirágos réten kóborólni, a csobogó cser
mely partján álldogálni. Álmodozni és sen
kivel sem beszélni. Maga költötte tündér
dalokat énekelni. Olyan jó akkor megré
szegedni a tavaszi föld illatától, a méhek 
és rovarok zümmögése között elaludni. 
Elaludni és álomba szőni az ábrándokat 
a tündérkiráiynöről.

. . .  így volt. Így volt. Azután a rossz 
diák elment a csárdába. A csárdából há
rom rongyos cigánnyal a kislány ablaka 
alá. így volt. így volt. És azután ismét 
megszólalt a kisharang: a rossz diákot 
Kiskörösről is kicsapták. Elment és lett 
belőle peregrinus.

flAKANOSZÖ

ségbeesett embert és felölli az 
Istenét meglátó, benne bizó s Jézus 
vezetésével az ő országába igyekvő 
és eljutó hivő és boldog embert.

Eljutunk a Könyvek Könyvének 
olvasása által Jézushoz s általa az 
Atyához. Eljutunk az ő keresztfája 
alá, oh siess oda és „nyisd meg 
szívedet, hogy az Urnák szeretete 
hemenolelt találhasson abba s ma
gával ragadva új életre segíthessen. 
Engedd, hogy az evangéliom szár
nyain mindinkább át- meg átjárja 
egész valódat az életnek lehellete. 
Hajolj meg szava előtt, maradj vele 
állandó összeköttetésben, — szóval 
légy általa, az élő által magad is 
élő keresztyénné, akkor többet so
hase bántanak a hitetlenek ellen
vetései. Mert elsajátítottad és ta
pasztal lad is magadon az ő életét, 
és így bátran állíthatod, hogy át is 
élted azt, amit hirdetsz, Jézus az 
én Megváltóm él!“ (Pfeningsdorf.)

Erre pedig a Könyvek Könyve, 
a szent Biblia tanít meg bennünket 
s az ég és a föld elmúlik, de az 
ő beszéde s az ő országa meg
marad mindörökké.

„ Vonjad fel élethajód vitorláit, még mi
előtt itt a szél, hogy felhasználhassad, ha 
jön. Ha a kegyelmet még nem is látod, légy 
készen, hogy elfogadjad, ha megjön. Eredj 
el inkább ötvenszer hiába, ne hogy elmulassz 
egy órát, mely áldásodra válhatik. S ma
radj váró helyzetben, nehogy mikor eljő az 
angyal, hogy a vizet megmozgassa, te ne 
légy ott, hogy beleszállhass és gyógyulást 
találhass benne.“

A nagyasszony szemei könnyesek lettek. 
Az öreg úr ismét oda ment és megcsókolta 
a kezét.

A nagyasszony ismét mosolygott.
— Azután hogyan is volt?
— Úgy volt lelkem, hogy rá egy évre 

Perczel Móritz katonája és egy fél év múlva 
vitéz hadnagya lettél. Később Damjanics- 
hoz, majd Görgeyhez kerültél. De már ak
kor kapitány voltál.

— Igaz, igaz.
— Azután menekült a honvéd sereg. 

Te ott maradtál közöttük nagybetegen. So
kan, nagyon sokan maradtatok ott. Te vé
letlenül hozzánk kerültél. Mire meggyó
gyultál, Kossuth már Törökországban volt. 
Keresték, kutatták a magyar tiszteket. Té
gedet is megtaláltak. Ez a malomkőasztal 
akkor a mi kicsi udvarunkon állott. Ott 
álltái a szuronyos cseh zsandárok között. 
A prágai tiszt megcsípte az arcomat. És 
te drágám egyik zsandár kezéből kikaptad 
a puskát és az asztal mellett álló tiszt felé 
sújtottál. A tiszt félreugrott. A veszedelmes 
csapás az asztalt érte. Az is el örött és a 
puska is. A következő pillanatban össze
estél, mert egyik cseh gazember át szúrta 
a válladat.

— Azután 12 évig nem láttalak. Mire 
kieresztettek, apám már nem élt. Megölte
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A nemzeti érzés a protestáns kor 
(1 0 2 6 - 1 6 0 6 ) irodalmában.

(Részlet egy nagyobb dolgozatból.)
Irta: R. B.

A XVI. század szenvedései saját
ságos műfajt teremtettek irodal
munkban. A verselő papok bibliai 
szavakkal s szellemmel, Jeremiás 
próféta siralmaihoz hasonlóan, vagy 
egyszerűen csak magyarra fordítva 
azokat, zokogták el a nemzet ke
serves panaszait. Az egyik ilyen 
ének szerint:
„Keserves szívvel Magyarországban mond

hatjuk magunkról, 
Az nagy siralmakat, kit Jeremiás régen

irt zsidókról.“
A magyar Jeremiások férfi vérbe* 

asszonyi könnybe mártott tollal, 
szívbemarkoló szavakkal írják le 
a törökök, tatárok pusztításait, ke
gyetlenségeit, a magyarság rette
netes pusztulását. Természetesen 
a szörnyű csapásokat ezek is Isten 
büntetéseként fogják fel, melytől 
csak a javulás által szabadulhat 
meg a nemzet. Ezek a jajongó 
énekek az ú. n. jeremiádok. Nagy 
számmal maradtak ránk ilyen siral
mas énekek, legterjedelmesebb s 
legmegrázóbb köztük a Szegedi 
Kis Istváné (alföldi ref. pap.) „A 
magyaroknak siralmas éneke a tatár 
rablásról“ 1566-ból „mikor tatár 
miatt felföldnek lön rablása“. Benne 
van a kor minden keserűsége s 
egész felfogása. Szánalomért esedez

a honfi bánat. Nemsokára anyám is elment 
utánna. Épen temettük szegényt, mikor az 
édes anyád eljött hozzám. Akkor már ő 
— az aggastyánra mutatott — 2 éve, hogy 
Kuffsteinben volt.

— Kis lányom sohase bánkódjál. Anyád 
helyett .anyád leszek.

— Én, én kedves öcsém az anyjához köl
töztem, ide, Baranyába. Elhoztuk a malom
követ is. Azután minden ősszel eladtuk a 
gyapjút, a gabonát és mentünk Pestre, on
nét Bécsbe. S végre a tizenkettedik évben 
meghallgatta az Isten a kérésünket.

— így volt, így volt, — szólt az öreg úr.
Esteledett. Az öreg úr bement a folyo

sóra s egy kendővel tért vissza.
— Megfázol lelkem.
A kendőt ráterítette a nagyasszony vál

lára.
Ezelőtt 14 évvel volt. A nagyúr és nagy

asszony azóta már pihennek.
* *

A múlt hónapban ismét ott ültem a 
malomkőasztal mellett az unokával. Feltűnt, 
hogy a kövön még egy pánt van.

Az unoka mosolygott:
— Az 49-ben, ez 19-ben történt. En- 

gemet kerestek a Lenin-fiuk. Anyám is ott 
ült az asztalnál. Én a szobában voltam. 
Egyik durván megfenyegette az anyámat.
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Istenhez, elismeri* hogy megérde
meljük a büntetést.
* Immáron, Úristen, esmérjiik bűneinket, 
Bánjuk és siratjuk régi hitlenségünket, 
Minden szentségünket mostan úgy utáljuk, 
Mint fertelmességünket..  .*

Szivet facsaróan sorolja fel a 
szörnyű kegyetlenségeket, melye
ket a tatárok az öregeken, gyer
mekeken, nőkön elkövettek. Majd 
igy folytatja:
„Sárok vagyunk, uram, veled nem pöröl-

hetünk.
Te szolgáid lévén csak fejet kell hajtanunk.“

De
„Ideje lészen már néked is, Úristen, 
Mirajtunk könyörülni.“
Állj bosszút a pogányokon,

„Ne mondhassák nékünk, nincs Istenünk,
sem hitünk,

Ne mondják szemünkben: nem segít meg
Istenünk.“

Példákat sorol fel a bibliából, 
hogyan büntette Isten az ő népének 
sanyargatóit, majd a hívekhez for
dul, hogy ne essenek kétségbe, 
bízzanak az egy Istenben, ak i : 
„Egy szempillantásig hagyott most csak cl 
De örökké való irgalmasságából, [minket, 
Ismég felemel minket.“

Egy ismeretlentől való „Magyar- 
ország siralma“ c. éneke könyörög 
Istennek, tekintsen ránk;
„Tudjuk, hogy vétkeztünk, mert tégedet 

nem tiszteltünk,
Mint atyánkat téged nem szerettünk,
Mint hatalmas urunkat tégedet nem fél

tünk.“

Én kirohantam. Kikaptam a pimasz kezé
ből a puskát, de az is félre ugrott. Így 
esett a második csorba a malomkövén.

Egy gyönyörű szőke asszony jött az 
asztalhoz, — barátom felesége.

Mosolygott.
— Az én apám is matematika tanár 

volt és az uramat ,js kicsapták és félig- 
meddig én értem. Ő meg Pápán volt a 
„rossz“ deák.

A két fiatal állt egymás mellett és fog
ták egymás kezét, mintha az oltár előtt 
állottak volna.

— Bizony őt is kicsapták és egyszer
16-ban sebesülten hozták Pápára. Én ami-' 
kor meghallottam, hogy ott van — pedig 
már akkor nem láttam három éve, — nem 
törődtem a világgal és elmentem a kór
házba. És azután minden nap ott voltam. 
Soha szerelemről nem beszéltünk. Csak 
mikor könnyebben lett, megfogta a keze
met és hosszan a kezében tartotta. Mikor 
pedig járni kezdett ezt mondta:

— Holnap elmegyek magukhoz Ilonka.
Nem mondta miért, de én mégis tud

tam. Egész természetesnek találtam és ezt 
mondtam apámnak:

— Holnap kérő jön a házhoz.
— Kicsoda?
— Akit kicsapattál.
Azután ráborultam apám vállára és ki

sírtam magamat három év óta egyszer nyíl
tan is.

* **
Esteledett. A malomkőre hullottak a 

szederfalevelek.

Ezért elvevéd országunkat, kirá
lyunkat, levágatál sok vitéz férfia
kat, rabbá tevéd a nőket, gyerme
keket s
„Mind a mi bűneinkért füzetéd ezeket.“

A többi jeremiádok is ugyan
ezeket a gondolatokat ismételik 
más-más szavakkal. Vannak aztán 
olyan énekek is, melyekben a bű
neinket vádló szavak valóságos 
lángostorrá gyúluak s kérlelhetet
lenül korbácsolják a nemzetet. Eze
ket feddő-énekeknek nevezhetjük. 
Legjellemzőbbek, legmerészebbek 
Szkhárosi Horváth Andrásnak, a 
tállyai első ref. papok egyikének 
versei. Szilády Áron szerint e kor
ban nála „erőteljesebb nyelven 
senki sem írt.“ — „Az Antikrisztus 
országa ellen“ c. énekében (1542) 
a megromlott, megvakult keresz- 
tyénséget, vagyis a katolicizmust, 
annak szertartásait, a papi nőtlen
séget, böjtöt stb. gúnyolja, osto
rozza ; felfogása szerint ezekért 
fedd, büntet az Isten, tehát:
„Az szinvésztőknek ebben ne engedjünk, 
Kik azt akarják, hogy mi mind elvesszünk.“

A „Kétféle hitről“ szóló éneke 
szerint (1547) a pogány ellenség 
„a mennybéli felség“ ostora a sok 
hitetlenség miatt. Kéri az Urai:

„Oltalmazz pápától és az törököktől.“
De bátran, szinte vakmerőén 

szemükbe vágja bűnüket a fejedel
meknek, a nagy uraknak is, (Az 
fejedelemségről 1545) kik éjjel
nappal Isten ellen járnak; ország
pusztítóknak, csalárdoknak, dulók- 
nak, kóborlóknak, lopóknak mond ja 
őket s szentirási példákkal, meg a 
török kézre jutott Móré Lászlóéval 
inti őket a megtérésre.

Ámde a kisebb bűnösöket sem 
kíméli. „Az fösvénységről“ címen 
(1545.) korholja azokat, kik ebben 
a vétekben szenvednek, a kalmár- 
ságot, vargaságot, még a szántókat, 
kapásokat is, de különösen azokat, 
kik fösvénységből, helyesebben 
kapzsiságból kínozzák a népet. (Űj 
hang ez irodalmunkban!) Ezek 
miatt

. . . vér az Isten minket,
Pogán kézbe adja mi feleségünket,
Édes gyermekinket, kövér mezőinket.“
Végül felháborodásában Mózes

nek a zsidókra mondott rettenetes 
átkát (Mózes V. 28.) alkalmazza a 
bűnös és javulni nem akaró ma
gyarságra. (Az átokról 1547.) Mint 
Farkas András, ő is párhuzamot 
von a zsidó és a magyar nép sorsa 
között; szemrehányást tesz az 
uraknak, mert hatalmaskodnak a

föld népén s mert Isten hív szol
gáit, a reformátorokat hamisaknak 
mondják, Isten haragjával fenyegeti 
őket s énekét könyörgéssel végzi.

Vannak egyébnemü, az eddigi 
énekek közé nem sorolható tem
plomi könyörgések is, melyekben 
hasonló gondolatok, érzelmek szó
lalnak meg. Panasz, kesergés, bűn
tudat, könyörgés a tartalm uk s 
mindennek egyformán forrása a 
keresztyéni, az istenes és a nemzeti 
érzés; nem lehet őket egymástól 
szétválasztani. így pl. Radán Ba
lázs, Debrecen egyik első ref. lel
késze, egyetlen s „Háborúságnak 
idején való könyörgés“ c. énekében 
igaz hitet kér Istentől s azt, hogy 
szabadítson meg „az sok bálvány
imádástól“, — „az pápának tévelgc- 
sétöl. “
„.lói esmérjük bűneinket, minden tévely

gésünket,
Kikért reánk crösztöttél minden veszedel

meket,
Pogányoknak dihösségét, az fejedelmek

keménségét.“
Sőt még világi ember, Pap Be

nedek kassai polgár is hasonló
képen könyörög (Segítségül hívása 
Istennek) el panaszolván, hogy éle
tünket rabság háborgatja s „Orszá
gunkat az pogány nyomorgatja.“ 
Szegedi Gergely ref. pap, ki éne
keskönyvet is adott ki 1569-ben. 
énekben számlálja elő „okait az 
veszedelmeknek, melyekkel Isten 
Magyarországot régtől fogva osto
rozza.“ A próféták szerint, mint a 
jó atya,

„Az akarja, hogy esmérjük bűnünket.“
Mert

„Gyűlölte ő mindörökké azokat 
Az nagy Isten beszéde utálókat, 
Pogányoknak mi édes hazánkat 
Ezért adá kezekbe országunkat.“

(Folytatjuk.)

Lapunk legközelebbi 
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„Schweizba utazók kezében gyakrabban 
láthatunk egy kis piroskötésti könyvet. Ez 
elválaszthatatlan kísérőjük. Utazásnál, hegy
mászásnál, megszállásnál mindenütt ezen 
piros kis könyvbe tekintenek és tőle kérnek 
tanácsot. Ez a kis könyv írójának nevét 
viseli s mindenki, aki nagyobb utazást tett, 
ismeri a Baedekert. A Baedeker nem más 
mint egy útmutató. — Az örökélet felé uta
zóknak is van egy ilyen Baedekerjük; kö
tése nem piros ugyan, hanem fekete és neve: 
a Biblia. Olyanoknak, akik az aranyváros 
utcáit egykoron látni kívánják és akik örök 
üdvöt akarnak nyerni, ez a kis könyv nél
külözhetetlen.

Ismered már ezt az útmutatót ? Ha nem, 
szerezd meg és olvasd szorgalmasan, ne 
hogy az utat eltévesszed és örök élet helyett, 
örök kárhozatot vegyél.“



jegyzőnek Rónai B. Gyulát, pénztárnoknak: 
Varga József sárvári lelkészt, levéltáros
nak: Bachát István őrimagyarósdi lelkészt, 
ellenőrnek: Vörös Samu tanítót

A veszprémi ev. egyházmegye e hó 10-én 
tartotta évi rendes közgyűlését Takács Elek 
esperes és Bélák Lajos főszolgabíró, egy
házmegyei felügyelő elnöklete alatt Pápán. 
Takács Elek esperes alapos évi jelentésé
ben megemlékezett az állam mostohaságá- 
ról a lelkészek és az egyházak anyagi 
segítése terén. Bélák Lajos megnyitója után 
indítványt terjesztett elő, mely szerint a 
lelkészek járandóságainak megállapítása 
forgalmi áron történjék s az egyházi tiszt
viselők fizetése valorizáltassék. A nyugdíjas 
lelkésznék ügye rendezendő. Minden sérel
met a kormány elé menő deputációban 
tárjanak fel. Elhatározták, hogy szórvány
gondozás és belmissziói munka végzésére 
Csögle központtal önálló belmissziói lelké- 
szi állás állíttassák fel. Az egyházközségek
ben egyházfegyelmi szabályzat készítését 
kötelezővé tettek. Payr Sándort az egyház- 
kerület történetéről irt munkája megjelenése 
alkalmából üdvözölték. Elfogadták azt az 
indítványt, hogy a gyülekezeti törzskönyv 
egységes elkészítésére a főhatóságtól uta
sítást kérnek s a szekták elleni védekezésre 
önálló missziói lelkészi állás létesítését 
javaslatba hozták.

Tanítók közgyűlése. A vasi közép 
egyházmegyei tanítóegyesület július 8-án 
Szombathelyen, a veszprémi július 9-én 
Pápán tartotta meg közgyűlését. Előbbi 
helyen Róth Kálmán elnök az évi jelentés 
során kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
néh. Horeczky Gyuláról, az egyesület első 
tanító-elnökéről, utána üdvözölte a vasi 
felső egyházmegyéből átcsatolt kartársakat. 
Tárgyalták a falusi iskolák tanévének a 
kérdését, majd állást foglaltak a tanítói és 
kántori fizetések teljes elkülönítése mellett.

A veszprémi egyházmegyei tanító-egye
sület gyűlésén az elnöklő Szutter Dániel 
melegen üdvözölte Szombath Ernő lajos- 
komáromi tanítót, a Harangszó jeles tollú 
munkatársát, kit szépirodalmi tevékenysé
géért a Gárdonyi Géza irodalmi társaság 
tagjává választott, majd Magyar János taní
tót vitézzé avatása alkalmából. A közgyűlés 
behatóan foglalkozott a tanítás és nevelés 
időszerű kérdéseivel. Felolvasást tartottak 
Orbán Károly dabronyi és Hettlinger Gusz-. 
táv szergényi tanítók.

Helyreigazítás. Lapunk folyó évi 29-ik 
számában: Tétről beküldött és nyugtázott 
összeget, egy milliót, nem a „téti ev. ifjú
sági egyesület“, hanem a „téli ev. leány- 
egylet“ adományozta. A hibát készséggel 
regisztráljuk s a leányegyletnek, vezetősé
gének, élen Kiss Margit tanítónőnek buz- 
góságáért e helyütt is külön hálás köszö
netét mondunk.

Az ózdi ev. egyházközség jul. 29—30-án 
Konferenciát tart. Előadnak: Nemes Károly 
főesperes. Ligeti Ede sajókazai lelkész, dr. 
Molnár Gyula táblabiró, Tóth József fan
csali esperes, Johanson Gisle norvég lel
kész Vietorisz László diósgyőri hitoktató 
lelkész, dr. Kneffel József ügyvéd, Molito- 
risz János ostffiasszonyfai, Weiszcr Ernő 
bernádvecsei, Marczek János tokaji, Gáncs 
Aladár székesfehérvári és Thuróczy Zoltán 
ózdi lelkészek.

A mcszleni ev. egyházközségnek szép 
ünnepségben volt része jun. 22-én. Az 
egyházmegye esperessének megbízásából 
Saródy Gyula nemescsói lelkész ekkor ik
tatta hivatalába a gyülekezetnek ujjonnan 
választott felügyelőjét, Szabó Kálmán oki.
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gépészmérnököt, tartalmas beszédben vá
zolván az uj frigykötésnek és a felügyelői 
hivatalnak fontosságát. Az immár beiktatott 
felügyelő, kit a gyülekezet és egyháztanács 
nevében Polgár János lelkész üdvözölt, 
keresetlen szavakkal köszönte meg a bele 
helyezett bizalmat, a személye iránt tanú
sított szeretetet, és az ünnepély végeztével 
vendégül látta a csóiak népszerű és ked
ves lelkipásztorát, valamint a meszleni és 
acsádi gyülekezet vezetőségét.

A pestvármegyei evang. felső egyház
megye f. é. julius hó 27-én tartja alakuló 
és első rendes közgyűlését a czinkotai ev. 
egyház templomában. 1. Ünnepélyes Isten- 
tisztelet. 2. Az uj em. elnökség: báró Pró- 
nay György em. felügyelő és Blatniczky 
Pál főesperes uraknak hivatalukba való 
beiktatása. 3. A közgyűlés megalakulása.
4. Az em. tisztikarnak megválasztása és 
eskütétele. 5- Sürgős elintézést igénylő 
ügyek tárgyalása. 6. Netaláni indítványok.

25 éves érettségi találkozó volt junius
29-én Sopronban. Az ev. lyceumban érett
ségit tett 44 volt diákból, sajnos csak 14 en 
jelentek meg, többen családostul, u. m, 
Érnhaft Káro'y p. ü. titkár, dr. Glatz János 
ügyvéd, dr. Horváth Endre tanár, Kiss Béla 
jegyző, Meyne Richárd tanár, Nagy Jenő 
intéző, Nigrinyi János mérnök, Rátz Egon 
pt. tanácsos, Takács Elek esperes, Terplán 
Sándor állampénztári főhivatalnok, Thüring 
Gyula tanár, dr. Vajda Aladár ügyvéd, 
Vértesi Zoltán lelkész, Weinberger Adolf 
pt. tanácsos. Meghaltak: Bozzay Árpád, 
Hajas Ernő, Hofer László, Pálfy Aladár, 
Trughy Elemér. A találkozó hálaadó isten- 
tisztelettel kezdődött, mely alkalommal 
Takács Elek mondo't magas szárnyalásu 
beszédet, az elhunyt tanárok sírjánál Vér
tesi Zoltán, a banketten Weinberger és 
Hollós lyceumi igazgató beszéltek. A taná
rok közül megjelentek Hollós igazgató, 
Rosta, Bothár, Gecsányi és Hetvényi taná
ron, kiket kitüntető szeretettel üdvözöltek 
a volt hálás tanítványok.

Felsőszakony. Egymás terhét hordoz
zátok, az erőtleneket segítsétek. Eme ke
resztyéni intelmeknek gyönyörű tanujelét 
adták újból a felsőszakonyi evangélikusok, 
amidőn a tavasszal a tűzvész alkalmából 
Knorr Sámuel testvérünknek hajléka a 
parochiával szemben leégett s ők, mint 
egy ember nyújtották ki feléje segítő jobb
kezüket, maguk között 14 mm. 50 kgr. 
búzát gyüjtvén a szerencsétlen Knorr ré
szére, ami annak idején 4 millió 332 ezer 
korona értéket képviselt. Áldja meg a jó 
isten a jókedvű adakozókat.

Beled. Az ev. iskolásgyermekek a sza
badság emlékét márc. 15-en, az első evang. 
énekeskönyv 400 éves jubileumát május
17-én ünnepelték meg. Mindkét ünnepélyen 
a gyermekek szép énekei s szavalatai köz
ben Pálffy Mihály kánlortanító tartott 
beszédet. A május 17-iki iskolai ünnepély 
gyűjtése 34.400 K-t eredményezett.

Megalakult nagy lelkesedéssel s több 
mint 100 taggal a beledi ev. Ifjúsági egylet, 
melynek tisztikara le tt: elnök :• Rózsa Sán
dor lelkész, aielnökök: Berecz Gábor ny. 
tanító és Kiss Margit, jegyző: Ormándy 
Miklós, pénztáros: Tóth Gyula, könyvtáros: 
Büki Jenő, karmester: Palfy Mihály tanító. 
Választmányi tagok: Bödecs Ilus, Buthi 
Gizus, Büki Ida, Czirák Irma, Komjáthy 
Eszti, Major Matild, Rácz Róza, Buthi 
Gyula, Büki Károly, Büki Gyula, Major 
Béla, Mátis Mihály, Simon Sándor, Tóth 
József. Az alakuló gyűlésen az egylet cél
jaira megértő, nemes szívvel adakoztak:
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Büki Antal 54 ezer, Berecz Gábor 50 ezer, 
Buthi Jenő, Smidéliusz Béla 30 ezer, Tóth 
Gyula 55 ezer, Nagy Kálmán 30 ezer. Teke 
Ferenc 26 ezer, T. E. 25 ezer, Mátis András, 
Büki Idus, Pócza Gizus 15 ezer, Simon 
Sándor 11 ezer, Major Béla, Pálfy Juliska 
10 ezer, Illés József, Németh Linus 9 ezer, 
Tóth Gyula, Pálfy Sándor 7 ezer, Mátis 
Mihály, Büki Gyula, Szabó László. Tóth 
Zsigmond 6 ezer, Surányi Linus 5 ezer, 
Büki Károly, Büki Jenő, Ormándy Sándor, 
Kovács Sándor, Hoffer József 4 ezer, Mátis 
Lidia, Ormándy Miklós, Kovács Erzsi, Pálfy 
Juliska, Széles István, Bulhy Lajos, Simon 
Pál, Rácz Ilus, Nagy. Béla 3 ezer, Németh 
Imre, Papp János 2 ezer, Mátis Imre, Tóth 
József, Tóth Sándor, Major Sándor, Tóth 
István, Rácz Imre, Dancz Imre, Mátis István, 
Jakab Károly, Széles Sándor, Kovács Jenő, 
Gönye István, Széles Imre, Varga Elek, 
Csiti János, Pálfy Mihály, Balassa Sándor, 
Székely Lajos, Buthi Gyula, Németh Ilonka 
1 ezer, Kovács Samu 31 ezer, Németh 
Gyula 10 ezer K-t. A nemesszívü adako
zóknak ez utón is hálás köszönet. Az új 
egylet vegyeskara a húsvéti ünnepen „Fel 
keresztyének, zengjetek!“ kezdetű húsvéti 
éneket énekelte. Május 18-án, az énekes
könyv 400 éves jubileumán, délután vallá
sos estélyt tartott, mely alkalommal Berecz 
Gábor alelnök kiváló gonddal összeállított 
értékes felolvasásában az első énekeskönyv 
keletkezését, Luther énekköltészetét s az 
énekeskönyvnek napjainkig való fejlődését 
ismertette. Gazdagították a műsort a szép 
sikerű szavalatok s énekek. Szavaltak: 
Büki Idus, Mátis Idus, Komjáthy Eszti, 
Major Gyula, Mátis András, Simon Sándor, 
„Dicsérd az Urat én lelkem.“ énekelte a 
vegyeskar Pálffy tanító vezetésével. „Jöjj 
Jézushoz, “ énekelték a leánytagok 2 hangon. 
„Jöjj Krisztushoz,“ szóló, énekelte Pálffy 
Minaly tanító. Az énekeskönyv jubileumi 
ünnepén délelőtt 80.694 K, délután a vallá
sos estély alkalmával 280.070 K volt az 
offertórium.

Június 1-án harmonium beszerzésére és 
könyvtár gyarapítására szinielőadást ren
dezett az egyesület. Előadták az egylet 
tagjai Rákosi Jenőnek: Éjjel az erdőn című 
3 felvonásos színjátékét. Az idő rövidségét 
a szereplők nagy igyekezete pótolta s buzgó 
fáradozásukat úgy erkölcsileg, mint anya
gilag a legszebb siker koronázta. Szere
peitek ez alkalommal: Nagy Béla, Buthi 
Gizus, Rácz Róza, Tóth Zsigmond, Buthy 
Gyula, Büki Idus, Sifrion Sándor, Smidéli
usz Bála, Büki Jenő, Mális Istvánt, ki idő
közben megbetegedett, Kovágsics Géza 
tanító helyettesítette, Ormándy Sándor, 
Pócza Gizella, Szalay Ilonka, Komjáthy 
Eszti, Buthi Lajos, Csákvári Lina, Illés

{ózsef, Aáajor Ojtula, Tóth Ilus, Széles Lina, 
Jémeth Lina, Páify Ida, Major Gizella, 

Bödecs Eszti, Mészáros Lidi, Illés Margit, 
Büki Erzsi, Kozma Lina, Jakab Elek, Bö
decs Miklós, Buthi Lajos, Tóth Gyula, 
Jakab Károly, Széles Imre, Széles Sándor, 
Mátis Ferenc, Kovács Sándor, Dávid Gyula. 
A bevételből szerzett az egylet egy har- 
moniumot és szaporítani fogja a könyv
tárát is. Adjon az isten az egylet tagjainak 
egyetértő szívet, munkaszeretetei, hogy 
hazánk s egyházunk felvirágoztatása ügyé
ben áldásosán működhessen a jövőben is. 
A betanításnál fáradhatatlanul tevékenyke
dett Kiss Margit alelnöknő.

Május 4-én úgy a délelőtti, mint a 
délutáni istentisztelet keretébeu sajtóünnep 
tartatott, melyen a délelőtti offertórium 
120.536 K, a délutáni pedig 22.464 K volt.
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Az iskolák gyűjtése az ev. sajtó céljaira 
34.450 K. Nagyt. özv. Karsay Lajosné lel- 
készné gyűjtése 24.COO K. A sajtóünnepi 
és az énekeskönyv jubileumának offertóri- 
uma és adakozások összege 596 614 K, 
mely összeg rendeltetési helyére elküldetett. 
Mutatja ezen összeg a beledi gyűl. tagjai
nak azt az áldozatkészségét, mellyel a mos
tohább viszonyok közé jutott hitsorsosain- 
kon segíteni igyekeznek.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Konferencia Freudenstadtban. Dr.

Schweitzer elnöklete alatt Németországban 
sikerült belmissiói konferenciát tartottak. 
Előadók voltak: Blum (Zürich), dr. Ulrich 
(Berlin), „A keresztyénség és idealizmus“, 
Pautle (Ltíbech), dr. Lemps (Stuttgart) a 
szektákról, a belmissiói munka a tanult 
embereknél címmel, dr. Schweitzer (Pots
dam) A munkásosztálynál, Müller (Schwe- 
febői) tartottak előadásokat.

Svédországban azokat a katonasorban 
lévő egyéneket akiknek vallásos felfogásuk 
tiltja a fegyverfogást, törvényileg állami 
civil munkára kényszeritették Ez az idő
tartam 60°/o nál hosszabb a katonai szol
gálat idejénél. Az u. n. civilkatonák 322 
napig teljesítenek szolgálatot.

Ernesto Bonajuti a római tudomány- 
egyetemen az egyháztörténet tanára mint
hogy ellentétbe került a szentszékkel, ott
hagyta tanári állását.

Kómában újjáépítik a Szent Péter 
teret. A Szent Peter tér szabályozási mun
kait megkezdték. A tér környékén álló 
többnyire ósdi házak helyére nagy szállo
dát és monumentális lakóházakat terveznek.

Papp Antal cysicei érsek. Papp Antal 
volt ungvári püspököt a pápa cysicei ér
sekké nevezte ki.

Református lelkészek az alkohol 
ellen. Az erdélyi református egyházkerület 
lelkészei körében legutóbb mozgalom in
dult meg az egyre növekvő alkoholizmus 
leküzdésére. Az akció élén Gergely Ferenc 
magyarbükkösi református lelkész áll, aki
nek sikerült az ügy számára tizenegy pap- 
társát megnyernie.

Anglia szigorú törvényt hozott a lá- 
zitókra és az istengyalázókra. A felső
házban második olvasásban 162 szavazattal 
20 ellenében elfogadtak egy törvényjavas
latot, amely szerint mindenkit fegyházzal 
büntetnek, aki lázitó és istengyalázó elmé
leteket terjeszt, valamint mindenkit, aki 16 
éven aluli gyermeknek felforgatásra irányuló 
közleményeket ad.

A vasárnapoknak megszentelése tár
gyában erősen állást foglalt a német ev. 
birodalmi nagygyűlés Bietofeldben.

X. Pius pápát boldoggá akarják 
avatni. A flamíniai vidék bíborosai, érsekei 
és püspökei kérvényt nyújtottak át a 
pápának, amelyben néhai X, Pius pápa 
boldoggá avatását kérték. X. Pius pápa 
ugyanis erről a vidékről származott. A pápa 
a kérvényt barátságosan fogadta.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Gróf Zedtwitz Ferenc ürác- 

bó>l eljegyezte szentlászlói és balatonfüredi 
Vargha Alicct, Vargha Gábor udv. tanácsos, 
nemzetgyűiési képviselő leányát Szentgott- 
hárdon.

Nagy Árpád ev. kántortanító Gérce és 
Vargha Lenke Nagysitke jegyesek.

Esküvő. Tóth-Szőllös Mihály ev. vallás- 
tanár-lelkész f. hó 5-én tartotta esküvőjét 
Timkó Lujza Vilmával a bpesti fasori ev. 
templomban.

Halálozás. Alulírottak úgy a maguk, 
mint a rokonok nevében mély fájdalommal 
jelentik, hogy szeretett jó édesatyjuk, nagy
atyjuk, testvére, nagybátyja és rokonuk 
Sztanó Sándor tabi nyug. evangélikus lel
kész életének 85 ik, 45 évi hű lelkipásztori 
munkássága után, nyugalomba vonulásának 
14-ik évében f. évi július 8-ikán d. u. 5 
órakor jobblétre szenderült. Hült tetemét 
július hó 10-ikén kisértük el örök nyugalma 
helyélye. Élete az Úr szolgálata volt; jó
ságáért e földrpl a Szeretet és Hála kiséri 
örök hajlékába. Tab, 1924. július 8-án. 
Dr. Sztanó Sándor, Hetvényi Lajosné, szül. 
Sztanó Janka gyermekei. Hetvényi Lajos, 
Hetvényi Erzsiké unokái. Özv. Zatkalik 
Jánosné szül. Sztanó Amália testvére. Het
vényi Lajos veje. Stráner Irén unokahuga. 
Boldogok a halottak, kik az Úrban halnak 
meg, mert megnyugosznak az ő fáradságuk 
után és az ő cselekedeteiknek jutalma kö
veti őket. (Ján. jel. 14, 13)

ÚJDONSÁGOK.
Nem lesz m éltóságos úr ezentúl, aki 

békéiül az V. fizetési osztályba, hanem 
csak az, akinek ezt a címet külön ado
mányozzák.

Egy év alatt 6082 üzlet szűnt meg 
Budapesten. A székesfőváros statisztikai 
hivatalának adataiból kitűnik, hogy az 1923. 
év folyamán összesen nem kevesebb, mint 
6082 ipari és kereskedelmi üzlet szűnt meg 
Budapesten.

A miskolci minoriták templomában az 
estélyi harangszó közben a harang szíve 
kettétörött és a vasdarab a torony fedél
zetét áttörve lezuhant a földre.

Két tyúkot lehet vinni a vonaton. 
A MÁV. elrendelte, hogy ezentúl két élő 
baromfit szabad csak harmadosztályú vas
úti Kocsiban díjmentesen vinni. A rendelet 
szerint a baromfiakat kosárban vagy ládá
ban elhelyezve szabad bevinni a személy- 
kocsiba.

Hőhullám Franciaországban. A hő
hullám a délfranciaországi vélvidéken tete
mes kárt okozott. A hőmérő egyes helye
ken hetvenöt fokot is mutat.

Éhínség Oroszországban. A szaratovi, 
asztracham és doni orosz tartományok te 
rületén mintegy ötmilliónyi lakosság újból 
az ínséggel küzd.

Hősi halottak emlékünnepe Német
országban. A német birodalmi kormány 
felhívást bocsájtott ki, amellyel felszólítja 
a lakosságot, hogy politikai és gazdasági 
különbségekre való tekintet nélkül vegyen 
részt az augusztus 3-ára kitűzött emlék
ünnepen, amelyet a hősi halottak és a há
ború áldozatai emlékére rendeznek.

Az Uj Idők e heti számában két re
gény folyik: Rudolf, Herczeg és Pékár 
tollából. Elbeszélést írt Kosáryné Réz Lola 
és Kupesay Felicián, cikket a háborús há
zasságok válságáról Török Frigyes, egy 
ismeretlen Paál László képről Lázár Béla. 
Sok apróbb cikk, szépségápolási jegyzet, 
egy sor költemény és művészi illusztrációk 
adják a hetilap egyéb tartalmát, amelynek 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest, XI., Andrássy ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság. Előfizetési ára negyedévre 20.000

korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

releld« ixerkesztó éa kiadó: CZIPOTT OKZA 
Vxetttgotthárd. V e r y o .

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBÓLV. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

E L A D Ó  tízezer négyszögöl ki
tűnő föld nagy épülettel, patak és 
országút mel.lett, nagyközségek kö
zelében, Zemplén megyében. C ím:  
Félix János Bakta, Abauj m. 1— 3

6 és 3 éves kis fiaim mellé 
m agyar vagy német keresztyén 
kisasszonyt keresek. G yerm ekker
tészeti tanfolyamot végzettekre 
e lsősorban reflektálok. Fizetési 
feltételeim megegyezés szerint. 
Fényképes válaszokat sü rgősen  
kérek. Sebesztháné Fonyód, Béla- 
telep, „O lga“-villa. (Som ogy  m.)

1 -3

Pályázat.
A budai evangélikus egyházközség a 

székesfőváros által szervezett középiskolai 
vallástanári állásra július 28-iki határidővel 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma a 
fővárosi középiskolai tanárok javadalmának 
megfelelő fokozataival egyenlő. A megvá
lasztottnak kötelessége az egyházközség 
beosztása szerint heti 18 órában vallás- 
tanítás és az egyházi építő munkában négy 
óratöbbletnek megfelelő díjazás ellenében 
megegyezés szerint való részvétel. Az ed
digi működést is igazoló jól felszerelt kér
vények a várbeli lelkészi hivatalhoz I., Ver- 
bőczy u. 28. sz. küldendők.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Megvételre kerestetik Zábrák 
Dénes: „Krisztus az én életem“ 
című beszédgyiijteménye.2. kötet. 
Cim a kiadóban. 3 — 5

P I A C ,
1 aranykorona == 17.600 papirkoronával.

Július 16. Zürich: Budapest 0.00 685 
Deviza: Dollár 80.600, Dinár 930, Osztrák K 
1.40 Szokol 2370.—, Lei 345'—, Frank 4140, 
Márka — Hús- és zsirárak:
Marhahús 20.000, disznóhus 34.000, borjú
hús 34.000, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 248000, rozs 290.500, árpa 298.000. 
zab 230 000, tengeri 295.000, korpa 215.000.

Nyomatott Welliscb Béla villaraüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdoa.
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Alapított»

KA P 1  B É L A
1910-bon.

I.áltulajdonos:
a Duoántti!) Lutlier Szövelséo
h í  OrszágrOH l<utlitr-$7üvet- 

«fff hivataluk lapja.

Kéziratok, elófieetÓBi dijak 
és reklamációk a 

HARAMGSZÓ Kerkesztó- 
kiadóhivatalának 

0s«nlgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Klőftsetést elfogad 
ni>'nden #vao*. tolkési 

éo tanító.
M ig je le a lt  m lndea v a sá rn a p .

Az én pa jzsom  az Istennél van, 
aki m egszabadítja  az igazszívUeket.

S u rk eu tf i-U a d ó b lY iU l :

SZENTOOTTHÁRD.
V&svármegys.

A „HABAN8NZ0“ 
eliMlzvMaf Ar»: » harmadik 
nemidért* lö.OÜÜ koron*.
Csoportos killd. IG .000 K. 
liather-ttairet«»! tagokaak 

10°/o-oa kedvexmóny. 
Amerikába egész évre 8 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K

A .HarangaaO* lerjesztá- 
sire befolyt adományokból 
■zárványban lakó híveink

nek lugyenpéldányokat 
küldünk.

Micsoda az ember?
Irta: G erencsér Zsigmond.

Az úszüvelségi nép legnagyobb 
királya: Dávid, amint feltekint az 
égre s látja az Isten kezének csu
dálatos alkotásait, összehasonlítást 
tesz a természeti világ és az em
ber világa közt és szinte önkény
telenül támad az a gondolata: 
Micsoda az ember, hogy az Isten 
megemlékezik róla és gondja van rá?

Aki már volt magas hegycsúcson 
s onnan alátekintett a mélybe, 
észrevehette, mily parányiak a 
völgyben járó-kelő emberek. Ha a 
hegy tövéből emeljük tel tekinte
tünket a begy tetejére s meglátunk 
ott egy turistát, tapasztalhatjuk, 
hogy minél magasabban halad az, 
annál kisebbnek tűnik fel előttünk. 
Azt mondják, hogy a felhőkön is 
messze túl szárnyaló repülőgépről 
alig lehet észrevenni a földön levő 
embert, viszont a magasban járó 
repülőgép vezetőjével együtt csak 
egy pontnak látszik. Mennyire igaz 
ily értelemben is, hogy az ember 
csak egy porszem. Hátha még el
gondoljuk az egész. Földünket, az 
óriási égi testek végtelen sokasá
gát, azok nagyságának számmal ki 
sem fejezhető voltát! Mily parányi 
az ember ehhez képest! Emellett 
milyen gyarló, milyen gyenge, mi
lyen mulékony ! Tegnap talán még 
közöttünk járt, aki ma már halott. 
Ma még erőben, egészségben lát
hatjuk egymást, holnapra vége le
het földi életünknek. A legkisebb 
Kiszórás, egy kis rovarcsípés sírba 
dönthet. Oh mily gyenge az em
ber! Hátha még az egész minden- 
ség hatalmas Urával hasonlítjuk 
össze! Bizony csak olyan az em
ber, mint a porszem, mint a sem
m i; — mégis ő a teremtés koro
nája.

Van-e az összes ismert teremt
mények közt csak egy is, amely
nek oly csodálatosan szép volna a 
lesli szervezete, mint az em beré? 
Mennyi méltóság az ég felé emel
kedő, egyenes járásban 1 Milyen 
csudálatos az öntudatosan gondol
kodó értelem, a nemes érzelem, a 
jóra való ak a ra t! Mennyi lehető
ség, mennyi á ld ás! Hiszen csak 
egy kevéssel kisebb az ember 
azoknál a tiszta szellemi lényeknél, 
akiket angyaloknak nevezünk; hi
szen dicsőséggel és tisztességgel 
ékesíté őt fel a Terem tő: úrrá tette 
kezeinek munkáin, mindeneket a 
lábai alá vetett! Avagy nem fogja-e 
be az ember az állatot, nem szeli- 
díti-e meg a nálánál sokkal erő
sebb oroszlánt is? nem győzi-e le 
a mérges kígyót, a tengerek ször
nyetegeit, a levegő sasát? nem 
köti-e le a zuhatag erejét, nem 
hajtatja-e a vízzel, széllel a malmát, 
nem kutatja-e át a földnek belse
jét s nem uralkodik-e a levegő 
felett is?

Bizony a legnagyobb alázattal, 
de egyszersmind a legnemesebb 
önérzettel mondhatjuk: Micsoda az 
ember, hogy az Isten megemléke
zik róla és gondja van reá?  — 
^'or és hamu, csupa gyarlóság; 
uiégis erő, hatalom ; olyan, mint a 
kis fűszál, vagy a gyenge virág, 
amely ma még virít, holnap már 
elhervad; — mégis az örökkévaló
ság paradicsomkertjébe plántálja 
át az Ur kegyelm e; e föld szülöttje, 
mégis az ég polgára. Erre hivott 
bennünket az Or; s azért adott 
nekünk vallást, — amit semmiféle 
más teremtménynek nem adott, — 
hogy a vallás összekösse lelkünket 
a mi örök hazánkkal és folyton 
arra figyelmeztessen, hogy minden 
kicsiségünk mellett is nagy értéket 
képvisel minden egyes lélek. Csak

azt ne feledjük solia, csak vissza 
ne utasítsuk e magasztos hivatást, 
el ne játsszuk emberi mivoltunkat, 
hálátlanok ne legyünk Isten ama 
kitüntető kegyelmére, amelynél 
fogva minket emberré terem tett! — 
emberré, aki ugyan csak parányi 
porszem a világmindenségben, de, 
lia teljesíti hivatását, akkor a te
remtés koronája, a mennyország 
örököse!

A királyi szolga.
Egyszer Budapesten járván, 

bolyongásaim közt ép a királyi 
palota elé jutottam s amint be
tekintek a nagy, széles kapun, egy 
csomó embert láttam ott egy ajtó 
előtt állani. Kíváncsiságom feléb
redt és odaléptem egy úrhoz és 
megkérdeztem, hogy mit várnak 
itt ezek az emberek.

Most lehet — adta tudtomra — 
a királyi termeket megnézni.

Ejnye — felkiáltottam — azokat 
én is szeretném látni!

Megteheti — szólott az ur — 
csak váltson magának 30 krajcár
ért jegyet itt a hivatalban és csat
lakozzék hozzánk.

Megköszöntem a jó tanácsot, 
váltottam jegyet és én is odaadtam 
a várakozók közé. Nemsokára jött 
is egy királyi* szolga és felszólított 
bennünket, hogy kövessük őt. Le
adtuk jegyeinket és követtük ve
zetőnket. Megnyíltak előttünk a 
termek és mi ámulva néztük azt 
a pompát, amely a magyar király 
lakásában előttünk feltárult. Volt 
ott szebbnél szebb kép a falakon, 
gyönyörűnél gyönyörűbb bútor a 
szobákban, gobelinek, szőnyegek 
és ki tudná mindazt felsorolni, ami 
szép és drága előttünk feltárult. 
El voltunk ragadtatva mindnyájan

A kinek  nincsen sajtója, annak nincsen szava
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és ha a szép dolgok maguk nem 
ragadtak volna el bennünket, a 
vezető magyarázata és felvilágosí
tása és az a szeretet, mely minden 
szavából kiáradt, mikor egy-egy 
szép képre vagy szoborra, vagy 
szőnyegre figyelmeztetett, okvetle
nül hozzájárult a lelkesedés foko
zásához. Büszkék voltunk, hogy a 
mi királyunk olyan szépen lakik. 
Kijövet két ur haladt előttem és jó 
hangosan beszélgetett a látottakról. 
Önkénytelenül is odafigyeltem és 
hallom, amint az egyik mondja:

Nem furcsa, hogy ez a vezető 
olyannyira lelkesedik a királyi pa
lotában levő dolgokért, hiszen min
den nap látja őket? Már meg is 
unhatta!

Nem barátom — felelt a másik 
—, ilyen igazán szép és értékes 
dolgokat megunni nem lehet, sőt 
minél többször nézi az ember őket, 
annál szebbek és annál értékeseb
bek. Értékük még fokozódik, ha 
bizonyos személyi érdek fűz hoz
zájuk. Ez a szolga azért lelkesedik 
értük, mert ezek az ő urának a 
dolgai.

Úgy éreztem, hogy ennek az ur
nák teljes igaza volt. Mi is mind
nyájan egy király szolgálatában 
állunk, még pedig Jézusnak, a 
mennyek országa királyának szol
gálatában. Tudunk-e azonban mi is 
úgy lelkesedni az ő országa dolgai
ért, mint ez a királyi szolga, avagy 
megunjuk-e azokat, mint ezt az

Reszka özvegy emlékeztet
Irta: Csite Károly.

Pöndör Bálint és Csálé Csicsó együtt 
legénykedtek, batyároskodtak Kiskalidán, 
mint a falu félrebillentett kalapu díszei. 
Azt el kell ismerni, hogy szép szál legény 
volt mind a kettő. Sok jót azonban senki 
sem mondhatott róluk. Igaz, hogy igen 
rosszat sem. Olyas dolgot egyikük sem 
követett el, hogy akasztófára szánták volna 
őket.

Később a sors széjjelválasztotta őket. 
Pöndör addig-addig járt erre-arra kérőbe, 
mígnem beházasodott Kiskenden, Csicsó 
pedig Dörgösön akadt egy hirtelenszőke 
leány hajfonadékába. Ezzel befejeződött a 
szilaj betyárkodásuknak ideje. Azontúl az
tán vajmi ritkán került össze a két jó 
cimbora.

Tizennyolc, vagy húsz év telt el azóta, 
hogy a házasság szelídítő kalodájába dug
ták betyároskodó fejüket, mikor egy heti
vásár alkalmával a turkemándi Zöldfaven- 
déglöben összekerültek a vendéglői asz
talnál. Pöndör mellett ült az elvirágzott 
menyecskéje és a töpörödött öreg édes
anyja is.

— Tyű, Bálint 1 Te vagy az ? I . . .  
Avagy tán öreg édesapád jött vissza a 
másvilágról ? I — hnledezett Csicsó a botra

egyik ur feltételezte ? Jézus országa 
szépségeire figyelmeztetnek ben
nünket is eléggé, de c sa k  ha teljes 
o d a a d á ssa l á llu n k szo lg á la tá b a , tűn
n ek  f e l  a zo k  e lő ttü n k  ig a z i értékük
ben és szépségü kben . Nem elég Jé
zus adományát és Jézus országát 
csak úgy messziről ismerni, szo l
g á la tá b a  kell á llan i, ' szem ély i érdek  
kell h o g y  fű zzö n  h ozzá , hitben kell 
egyesü ln ü n k  ővele és akkor feltárul 
előttünk az ő országának szépsége 
és gyönyörűsége.

Dr. T irtsch Gergely,

„A  keresztyén em ber élete m ind
v é g ig  küzdelem . F olyton  résen kell 
lennie, m in t a k a to n á n a k  a  csataté
ren. A lig  g yőzede lm eskedett a z  egy ik  
kisértésen, m ár itt a  m ásik. Istennek 
o lta lm a  egyedü l a  védelem  a go n o sz  
ellen, a k i so k szo r ra v a sz  eszközökhöz  
fo lya m o d ik , h o g y  bennünket tőrbe  
csaljon . Im ádkozni, a z a z  a z  Ú rral 
fo ly to n o sa n  összekö tve  lenni, így  a  
g o n o sz  nem vehet erő t ra jtu n k .“

A nemzeti érzés a protestáns kor 
(1526— 1606) irodalmában.

Irta : R. B. (F o ly ta tá s .)

A vallásos-hazafias énekek intel
meihez, tanúságaihoz hasonlókat 
találunk a kor eseményeit megörö
kítő történeti énekekben  is. Az ének
mondó lantosok legkiválóbbja, Ti

támaszkodó, csupa roncs hajdani cimbora 
látásán.

— Jaj, testvér, végem van I Most jöt
tünk az orvostól. Azt mondta, seb van a 
gyomromban, rákseb . . .

— Testvér, akkor igyál . . .  igyunk. A 
bor a legjobb orvosság az olyan bajra. 
Meglásd, hogy meggyógyulsz tőle, én mon
dom ezt neked.

— Nem ér az semmit, testvér. Az or
vosság sem ér már semmit nekem.

— A bor segít, tartsd a poharadat, 
hadd töltök bele . . .  No, néném asszony 1 
. . .  No, ángyikám, kocintsunk . . .  a kedves 
egészségüKre. Hej, hová lett az a szép vi
lág, mikor mi legénykedtünk 1 . . .  Úgy-e, 
Bálint, mi aztán legények voltunk 1 ..  .

— Hagyd el 1 . . .  Ne hozd fel, testvér, 
annál jobban fáj a szivem ..  . Jaj, jaj 
nekem, miért kell ilyen korán meghalnom 1 
— sírta Bálint keservetesen s nagy könny
cseppek gurultak le a megráncosodott áb
rázatán.

Csicsó erre nagy méltatlankodással 
ütötte le poharát az asztalra.

— Ej, az a . . .  erre, meg arra 1 Mit 
siratod a hitvány életedet, mikor egy kraj
cárt sem adtál érte I . . .  Igyál inkább, az 
ángyod cifra bokorugróját. Ne bőgj azért, 
amit ingyenbe kaptál.

— Könnyen beszélsz te Csicsó, — szólt 
könnyes szemmel az öreg édesanya. — Én

nódi, 1554-ben Kolozsvárt megje
lent Cronieájának élőbeszéd szerint 
verses krónikáival „tanúságot“ akar 
adni a magyar vitézeknek, miké
pen álljanak ellent a pogánynak s 
miként hadakozzanak ellene. Tör
ténetírói hitelességgel elmondott 
verseihez ő is intelmeket kapcsol, 
istenfélelemre s különösen józan
ságra, a próféták módján való ha
dakozásra, (Szegedi veszedelem) 
összetartásra, egymás szerelésére 
(Varkucs Tanás, Eger viadala stb.) 
inti nemzetét, hogy ne pártoskod- 
jék, hanem fogjon össze a török 
ellen. Pl.
„Ti magyarok, jobb ha mind eggyé lésztfik, 
Mint eddig, egymást ne úgy szeressétük, 
Úgy ad Isten jó szerencsét tinéktök 
És megszabadítja idegen néptől földetük.“ 

(Szitnya, Léva stb. megvétele).
Vagy:

„Egymást szeressétök, jobb ti fejetöknek, 
Ügy lészen romlása gonosz terek népnek.“ 

(Prini Péter stb. fogságáról)
Külön versben oktatja a had

nagyokat, miképen hadakozzanak. 
(Hadnagyoknak való tanúság.) A 
prófétákat állítja szemük elé, inti 
őket, hogy csata előtt biztassák 
vitézeiket, mondják nek ik :

„Itt valaki közülünk elesik,
Az angyalok menyországba viszik“, 

ellenben aki megfut, elvész s „mély pokol
ban temettetik.“

— Mennyországgal jutalmazza 
tehát a hazáért elesőket, akárcsak 
egy századdal később a nagy költő, 
Zrínyi, a szigeti hősöket. Tinódi is

fizettem a véremmel, keservetes életem 
nagy részével érte . . .  A gyerekek bizony 
ingyenbe kapják életüket, de az anyák 
drága árt fizetnek érte . . .

— Úgy- úgy 1 M i. fizetünk értük . . .  
Csicsó még könnyen jártatja a száját . . .  
De mi lesz velem, négy gyermekkel, ha 
ilyen korán özvegységre kell jutnom 1 — 
rikogta Reszka menyecske.

— Ne búsulj, Reszka, míg engem látsz ! 
Egy év óta úgyis özvegy sorsban búsul- 
gatok. Hát majd fölkereslek, ha Bálint 
testvér utolsót rúg e huncut világon . . .

Pöndör Bálint utolsó rúgása másfél hó 
múlva beközetkezett. Megsiratták a hozzá
tartozói. Az ismerősei elsopánkodtak fö
lötte. A tórozók felsorakoztatták minden 
rendű érdemeit, végül egy kis nótázással 
is áldoztak a megboldogult szép emléké
nek.

Ezek után a mindent megtorló, végül 
mindent megbocsátó, kegyetlenből kegyel
messé levő, szép földi világ, feleletül Bá
lint azon utolsó tettére, hogy oldalba rúgta, 
a feledés nehéz sulykával sírjára suhintott. 
A sir behorpardt s Pöndör Bálint emléke 
mindinkább homályba veszett.

Az özvegy Reszka menyecske, mint a- 
féle hivő lélek, bízott még az emberek 
ígéretében: várta Csicsót már a temetés 
utáni napokban s várta-várta türelmetlenül 
egész félévig.
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vallásos, nála is vallásosság hatja 
át a nemzeti érzést, de nincs benne 
protestáns célzat, nincs semmi fele- 
kezetiség, mint kora többi verselő- 
jében, sőt korholja az egyenetlen
séget s egyességre int, mint a kö
vetkező korban Zrínyi. Az egyszerű, 
szegény lantos ezzel a tiszta felfo
gásával magasan felülmúlja kor- 
társait. Szelleme, törökgyűlölő tü
zes magyar lelke rokon a nagy 
Zrínyiével ennek magasfoku mű
veltsége és ragyogó költői tehet
sége nélkül.

Első igazi költőnk, Balassi Bálint, 
(1551—1594) szintén a protestáns 
kor és szellem gyermeke. Lantján 
legtöbbször a szerelem epedő, édes
bús dalai zengenek, melyeket ak
kor a vallásos közfelfogás elitéit, 
erkölcsteleneknek tartott, úgyhogy 
nyomtatva nem is láthattak nap
világot, de mély érzésű istenes éne
keket is szerzett és mint egri vég
vári. vitéz kifejezést ad a vitézi élet 
szépségeinek is s magyar lelke bús 
panaszait is ékes versekbe önti. 
„Egy katona-ének“-ében büszkén 
hirdeti:

„Vitézek, mi lehet
E széles föld felett
Szebb dolog a végeknél?“

Örülnek a vitéz próbának, a 
harcnak, „az jó hírért, névért, a 
szép dicsőségért“ bátran vagdal- * S

Nehéz, kegyetlen, kínzó dolog a vára
kozás, tehát ne ítélje meg senki Reszka 
menyecskét, a bús özvegyet, hogy egyik 
nálánál is busább őszi reggelen arra az 
elhatározásra jutott, hogy tovább már nem 
kínoztatja magát a várakozással. Megmo
sakodott szagos szappannal, ünneplőbe 
öltözött s ő kereste fel Csálé Csicsót 
Dörgösön.

Különös tréfálkozó szeszélye a sorsnak, 
hogy a reménykedő emberek számára ak
kor rukkol elő meglepetésekkel, mikor azt 
legkevésbbé várják. így járt szegény Reszka 
is a nagy reménységével. Csicsót ágyban 
találta s minő állapotban! Az a rengeteg 
sok pálinka és bor, amit Csicsó kegyetle
nül magába eregetett, bosszút álltak rajta: 
már-már egész a halál mesgyéjéig taszi- 
gálták kifelé a szép földi világból.

— Te vagy az, Reszka?! — nyöszö
rögte Csicsó keservetes könnyhullatással. 
— Jai> iai> Reszka, mennyire odáig va
gyok . . .  Istenem . . .  Istenem ! miért kell 
ilyen hamar elpusztulnom 1 . . .

Az özvegy csak nézett, bámult maga 
elé, teljes reménye-vesztetten. Megtaplo- 
sodott szívét nagy keserűség szállta meg.
S nem tudta megállni, hogy ne csípjen 
egyet azon, aki meg mer akkor halni, mi
kor éppen le kellene neki ő róla az öz
vegység keservét venni.

— Nini, Csicsó, hát ilyen pipogya em
ber lettél, hogy még sirsz is! Mit siratod 
azt a hitvány ringy-rongy életedet, mikor 
még csak egy árva krajcárt sem adtál 
érte I . . .

HARANQSZO

Vándorúton.
Menj csak előre ifjú reménnyel!
Ott lm előtted a bérei tetű,
Ahol a lelked vágya betelhet,
Ahol az árny is fénybe veszd.

Ott van az ösvény, vágj neki büszkénI 
Né félj, ha bánt is száz töviság;
Ha vihar ér is, menj csak előre:
Csalja a lelked bérei virág.

Csalja a lelked szűzi magasság,
Fény, üde illat, távoli dal;
Májusi pompa, hajnali álom,
Mennyei béke, szent diadal.

Menj csak előre, fenn a tetőn majd 
Bérei virágnak illata vár. . .
Az ég is áldást hint a fejedre 
S ünnepi víg dalt zeng a madár . .  .
Fenn a tetőn majd rád tűz a nyár!

HORVÁTH IMRE.

koznak, gyakran bizony „vad ma
dár gyomra“ a koporsójuk.

Más költeményében kesereg „a 
magyar nemzetnek romlott állapot- 
járói“. Katonaszeinmel nézi siral
mas helyzetünket. Elkesergi, hogy 
míg a magyar urfiak „szemétre 
vettetnek“, — „zsírokkal hízódnak 
az idegen fiák“, hogy a végek 
csonkán állnak, a seregek fogynak, 
romolnak, az Ínség nő; aki segít
hetne, csak nézi, de nein érzi rom
lásunkat ; kikel a kóborlók, fosztok 
ellen s Istenhez kiált segítségért.

Mikor kegyetlen sorsa bujdosásra 
kényszeríti, fájdalmasan búcsúzik 
hazájától, „ki keresztyénségnek vi
seli pajzsát“, s a szép katonaélettől.

Végigtekintettünk a kor költé
szetén, láttuk annak szellemét; 
vessünk egy-két pillantást a kor 
prózájába is; nézzük, megszólal-e 
abban is a nemzeti érzés és ho
gyan.

A prózai irodalom nagy része 
szintén vallásos tárgyú, hitvitákból, 
prédikációkból áll. Ezekben is meg
megszólal a különféle énekekben 
hirdetett felfogás, hogy Isten bűnei
ért s köztük a katolikus vallásért 
ostorozza a magyarságot, tehát a 
magyarnak, ha a nyomorúságokból 
szabadulni akar, már csak nemzeti 
érzésből is protestánssá kell lennie.

Magyari István sárvári ev. pré
dikátor egész könyvet írt, „az or
szágokban való sok romlásoknak 
okairól.“ (1602.) Miután a kor szo
kása szerint bizonyítja, hogy a pá
pisták bálványozok“, ezt m ondja: 
„ezért lön édes hazánknak is rom
lása, mert a teremtőt elhagyván, 
teremtett állatokban bíztunk volt.“
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A kornak egyik legérdekesebb 
s legmunkásabb embere, a szászból 
nyelvben és érzésben derék ma
gyarrá lett Heltai Gáspár kolozs
vári pap és könyvnyomtató 1566- 
ban kiadott állatmeséinek (Száz 
fabula) terjengős tanúságaiban na
gyon szeret a hazai viszonyokra 
célozni. Mint ahogy Szkhárosi Hor
váth András, ő is különösen a sze
gény elnyomott népnek fogja párt
ját s inti a hatalmasokat, a kevé- 
lyeket, a nép sanyargatod. Ezt a 
demokratikus célzatot, mely a nem
zeti érzéssel szervesen összeforrva 
legremekebbiil Petőfi költészetében 
jut kifejezésre, a protestáns szellem 
gyökereztette meg irodalmunkban.

Mindent röviden összefoglalva: 
a protestáns kor irodalmában, kü
lönösen költészetének minden ágá
ban igen jelentős szerepe van a 
nemzeti érzésnek. A vallásosság 
és hazafiság, de nem külön, hanem 
együtt, összeolvadva, a két fő-ihle- 
tője a kor írójának, két főténye
zője irodalmunk fejlődésének.

Az erős nemzeti érzést a kor 
viszonyai, szenvedései, a magyar
ság romlása, pusztulása magyaráz
za, mert hiszen a pusztulás, meg
semmisülés veszedelme, mint — 
sajnos csak egyesekben — napja
inkban is tapasztalhatjuk, fokozzák 
a nemzeti öntudatot, a föld- és faj- 
szeretetet. Az is magától értetődik, 
hogy ilyen korban a költészet első 
sorban kesergő. Az erős vallásos
ság is természetes, hiszen a közép
kor főérzése, a vallásosság, álszál
lott örökségül erre a korra is; ha 
a pápától, a szentektől elfordult is 
a magyar lélek, de nem fordult el 
az Istentől, a bibliától, sőt közelebb 
jutott hozzájuk, — azután az em
ber a csapások idején, a sors kor
bácsától űzve, vérezve különösen 
szeret az Űr lábához menekülni.

Az írók, verselők többnyire pa
pok, reformátorok, a maguk apos
toli lelkét lehelik szavaikba. Szen
vedéseinket úgy tekintik, mint meg
érdemelt büntetést bűneinkért.

A biblia vérükké vált; való
sággal a próféták nyelvén szólnak, 
Mózes, Dávid, Jeremiás lelke és 
igéi zengenek magyar nyelven.

Ilyen a protestáns kor költésze
tének szelleme, ilyen volt általában 
a XVI. század magyarjának felfo
gása, gondolkodása, érzése. (Vége.)

Gytíjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.
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„A te s ti egészség  jő , sze llem i n a g y 
s á g  fon tos, de a szívn ek  tisz ta sá g a  
m in den ek  koronája. H ogyan  nyerhe
tü n k  tis z ta  s z ív e t?  H a  a  K risztu s  
la k o zik  bennünk. Istennek kell lakozn i 
bennünk, m ielő tt a z  isten i szeretet 
m egn yerő  hatalm a belőlünk su g á ro z
h a t és Isten szen tsége életünkben és 
m unkánkon  nyilvánvalóvá lé szen .“

A veszprémi egyházmegye lelkészi 
kara az egyházi tisztviselőkért.

A veszprémi ev. egyházmegye 
lelkészi karának 1924. június 11-én 
Pápán tartott ülésében, Takács Elek 
esperes elnöki megnyitó beszédé
nek, lelkészeink helyzetéről szóló 
részével kapcsolatban, élénk s a 
kérdést sok oldalról megvilágító 
vita fejlődött ki, melyben résztvet- 
le k : Gyurátz Ferenc ny. püspök, 
Horváth Sándor, dr. Mohácsy La
jos és Kakas József.

A vitával kapcsolatban felolvas
ták G örög  E rnő  tési lelkész írásban 
benyújtott indítványát: „Hívja fel 
a lelkészériekezlet a püspök urakat 
arra, hogy a kormányhoz monstre- 
küldöttséget vezessenek a lelkészek 
szomorú helyzetének a megvizsgál- 
tatására. A Mele azonnal csatlakoz
zék a Kansz-hoz, mely tisztességes 
eszközökkel küzd anyagi érdekei
ért. Követeljük a családi pótlék, 
korpótlék és kongnia valorizálását 
oly mértékben, mint a tisztviselők
nél felemeli az állam a fizetéseket.“

Az értekezlet megállapította, 
hogy az a bánásmód, melyben az 
államhatalom az evang. lelkésze
ket, mint a magyar evangélikus 
nép lelki vezetőit részesíti, elvisel
hetetlen. Kongruát, korpótlékot, csa
ládi pótlékot stb., melyek törvény
szerű járulékaink, a semmivel ha
táros összegben, valorizálatlanul 
kapjuk. Az 1848: XX. t.-c. végre
hajtásától mindig messzebbre ju 
tunk. A kultuszkormány a feleke
zeti tanítók előtt is végre megnyi
totta a VII. fizetési osztályt,*} de 
ugyanakkor a főiskolát végzett lel
készt a IX., sőt a X. fizetési osz
tályba kívánja beosztani.

Sok egyházközség és lelkész 
vagyonát, úgyszintén nyugdíjinté
zetünk és egyéb intézményeink 
vagyonát is hadikölcsönbe fektet
tük — ezt a semmiből pótolni nem 
tudjuk, sem ellenszolgáltatást nem 
kapunk.

Az államkormány sokszor fordul

hozzánk, mikor a népet a lelkesí
teni kell, számtalan esetben telje
sítünk köztisztviselői munka számba 
menő szolgálatot, mégis a köztiszt
viselők mindennemű kedvezményei
ből ki vagyunk zárva, és végzett 
munkánk akkor sein esik latba, 
mikor jogos járulékainkat kérjük. 
A kongnia valorizálása tárgyában 
beadott igénybejelentésünkre, úgy
szintén sok egyéb igénybejelenté
sünkre a kormánytól m é g  csak ér
dem leges vá laszt sem  kaptu n k. Vi
szont tőlünk az összes állami adót, 
egyéb járulékot, főbbek között a 
kényszerkölcsönt, úgy mint rende
zett viszonyok közt élő polgárok
tól, teljes értékben valorizálva kö
veteli az állam. Egyházközsé
geink, lelkészeink éppen az állam 
mostoha bánásmódja miatt az anya
gi lét és nemlét határán állanak. 
Lelkészi karunk hiványszerü kész
pénzjárandóságát, szolgálmány- s 
közmunkaváltságát kevés kivétellel 
a békebeli, ma semmiséggé zsugo
rodott összegben kapja.

N y u g d íja s  lelkészeink, lelkészözve- 
g y c in k  helyzete p e d ig  egyenesen  égbe
k iáltó .

Lelkészeink büszke tudatában 
vannak annak, hogy mikor anyagi 
helyzetük méltányos rendezésére 
törekesznek, nemcsak saját magu
kat illetőleg, hanem több száz lel
kész mögött álló ugyanannyi intel
ligens családi érdekében küzdenek, 
melynek tagjai ott voltak a múlt
ban, ott vannak a jelenben, de ott 
lesznek a jövőben is mindenütt, 
ahol a hazát, emberiséget ésszel, 
szívvel kell szolgálni.

Az értekezlet nagyon helyesen 
magáévá tette Görög Ernő indít
ványát, s azt nem csak a MELE 
elnökségéhez, hanem  a kerülethez 
is annál inkább felterjeszteni el
határozta, mert az egyházi hivata
los fórumok közbejötté ily fontos 
ügynél nem mellőzhető.

Egy kis egér semmiképen sem tudott a 
folyón átkelni s megkérte a békát, hogy se
gítsen rajta. A béka nagy kópé volt cs így 
szólt az egérhez: kössed lábadat az én lá
bamhoz s által vonlak magammal. Amint 
azonban a folyó közepére érnek, a béka 
alámerül azon' szándékkal, hogy az egeret 
belefnllasztja a vízbe, de az egér teljes erő
vel védekezik. Látja ezt egy arra repülő 
kánya, lecsap, elkapja az egeret és kivonja 
vele a békát is és mindkettőjüket elnyeli.

így járnak sokan a bűnnel is, ha életü
ket egy hitetlen életéhez kötik.

Dr. Luther Márton.

A soproni alsó egyházmegye 
gyülekezetei 200  év előtt.

Irta: Horváth Miklós.

N a g y  és K isvág . 1696-ban eret
nek tanítója van, 14 kath. és 200 
nem kath. lakos van. 1714-ben 
tanító Solnai András. 50 kath. és ) 
48 nem kath. lakos. [1920-ban 6 
ev., 1180 kath. stb.]

Egyeden. 1714-ben: a templom
nak csak romjai állanak, régen pap 
volt itt, most pedig ev. tanító Fló
rián Ferenc, ki abban a házban 
lakik, hol régen a pap, ugyanebben 
a házban előimádkozik és postillát 
olvas a népnek és ezt az eltiltás 
után sem hagyja abba, mert földes
ura Török István bátorítja. A kath. 
és ev. lakosok számát nem mondták 
meg, de a kath.-ok többen voltak. 
Röviden megemlítem még, hogy 
D óron  1714-ben 100 kath. mellett 
95 nem kath. volt. [1920-ban 1 ev., 
2 ref., 905 kath. stb.] R ábapordá -  
tiyon  1714-ben 104 kath. mellett 
100 nem kath. [1920-ban 5 ev., 
1566 kath. stb.]

M óriczh idát (Győrmegyében) is 
meglátogatta a főesperes, ahol 1714- 
ben Kerman János volt az ev. pap, 
45 éves, Miaván avatták pappá. A 
zavargások (Rákóczi felkelés) idején 
a lakosok a kath. plébánost kiűzték 
és őt hozták be ide. Temploma 
megfelelő. Uj oltára szépen ékesítve. 
43 kath. és 150 nem kath. lakosa 
volt.

Ezeket az egyháztörténeti ada
tokat azért tartottam érdemesnek 
megismertetni, mert egy korszak 
végén levő állapotokat Írnak le, a 
mikor még e sopron megyei magyar 
evang. gyülekezetek többé-kevésbé 
élvezték a szabad vallásgyakorlatot 
és birtokában voltak régi templo
maiknak és iskoláiknak. Sajnos, 
1714 után 2—3 év alatt szomorú 
változás állott be.

A 17. század vége óta a kath. 
egyház a kir. hatalom támogatásá
val az 1681. évi soproni ország- 
gyűlésen kijelölt u. n. artikuláris 
helyekre igyekezett az evangéli
kusok nyilvános vallásgyakorlalát 
szorítani és más községekben — 
ha tehette — az ev. templomokat 
elfoglalta, a papokat és tanítókat 
elűzte. Ebben a törekvésében egy 
időre a Rákóczi szabadságharc fel
tartóztatta, visszavetette. Az evan
gélikusok újra szervezkedtek és 
olvasható volt több rábaközi köz



ségnél is, hogy a kath. papot elűzve 
újra ev. papot és tanítót hívtak 
magukhoz. A szatmári békekötés 
után újra kezdődött a templomfog- 
lalás. Már az 1714. április ‘28-án 
megjelent királyi rendelet megrótta 
a protestánsokat, hogy a nem arti- 
kuláris helyeken is fojytatják a 
nyilvános vallásgyakorlatot.

1716. júl. 10-én a király szigorú 
rendeletet küldött Sopronmegyéhez, 
hogy az artikuláris helyeken kívül 
az ev. vallásgyakorlatot ne enged
jék meg. Ezt a rendeletet végre
hajtva kath. papok és megyei 
szolgabirák katonaság segítségével 
elfoglalták az ev. templomokat és 
egyházi vagyont, az ev. papokat 
és tanítókat elűzték, közülök néme
lyeket börtönbe hurcoltak, másokat 
minden vagyonuktól megfosztottak, 
ezek helyébe kath. papokat és taní
tókat tettek. Néhány ev. község 
ellenállott a templomfoglalásnak, 
így Sobor, Nagygeresd és Nemes- 
ládony is és csak újabb kir. rende
letnek engedtek, Soboron csak 
1719-ben foglalhatták el a templo
mot. (Payr S. Telekesi Török Ist
ván.) Ezután több mint félszázad 
éven át csak a 2 artikuláris helyen 
Nemeskéren és Vadosfán volt meg
engedve e területen az evangéli
kusoknak a nyilvános vallásgya
korlat, míg végre II. József 1781-ben 
kiadta türelmi rendeletét. Ennek 
hatása alatt új életre ébredtek és 
szervezkedtek a mai anyaegyházak 
és hozzájuk csatlakoztak a többiek 
mint leányegyházak.
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Tiszaoszláron borzalmas tűzvész ál
dozata lett Kovács Gyula református 
lelkész és felesége. Borzalmas tűzvész 
pusztított nemrég a borsodmegyei Tisza- 
oszldr községben. Vasárnap délután 3 óra 
után kondult be a félrevert harang a falu  
csöndjébe: az egyik gazda, Kiss Gyula háza 
kigyulladt. Rövid idő alatt nyolc ház égett 
hatalmas lángokkal. A mentési munkálato
kat a falu hőslelkii református lelkésze, 
Kovács Gyula vezette, aki először is hívei
nek ingóságait igyekezett megmenteni, az
után behatolt az égő parochiába, hogy az 
egyház könyvtárát és irattárát biztonságba 
helyezze. A tető már-már leszakadással fe 
nyegetett, de a lelkész ezzel nem törődve, 
rohant be az égő házba. Felesége rögtön 
utána sietett, hogy segítségére legyen. A két 
ember többé nem adott életjelt magáról. A 
lelkész két cselédje, Szuromi Ferencné és 
Szuromi Rózái, valamint Pallagi János ura
dalmi kerékgyártó berohantak az égő házba, 
hogy a lelkészpár életét megmentsék. De 
már késő volt. Pallagi Jánosnak, a füsttől 
és forróságtól aléltan annyi ereje volt csak, 
hogy az egyik ablakot f  elszakítsa; kimenni 
már nem tudott és úgy húzták őt ki, sú
lyos égési sebekkel. Ebben a pillanatban 
beszakadt a tető és a másik négy szeren

csétlent maga alá temette. A késő esti órák
ban sikerült a tüzet végleg elfojtani, akkor 
találták meg a megszenesedett holttesteket 
a romok között. A borzalmas tüzhalált halt 
lelkész-házaspárnak négy árvája maradt.

HARARÖ*?,Ö.

KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről.

Amerikában tű [szigorúan kezelik 
a házassági Ígéreteket és a legkisebb 
elejtett szó is jogcím arra, hogy a nő 
elvétesse magát az elővigyázatlan 
fiatalemberrel. Erről ír könyvet Wil
liam N. Gemmil csikágói bíró. A 
könyvben rengeteg előfordult esetet 
sorol fel.

így például megtörtént, hogy egy 
fiatalember azzal bókolt egy leány
nak, hogy nagyon jól festene az ol
tár előtt. A nő erre követelte, hogy 
a fiatalember vegye el feleségül. Bí
róság elé kerültek és a bíró a nőnek 
adott igazat. Másik fiatalember ud
varlás közben színes képet festeti ar
ról, mennyire illene a leány az ö 
házába. Ez az eset is bíróság elé 
került. A bíróság kimondotta, hogy 
az ilyen kijelentés, mint amilyet a 
fiatalember tett, már voltaképpen el
jegyzésnek tekintendő.

A csikágói bíró azt tanácsolja a 
fiatalembereknek, hogy nagyon óva
tosak legyenek, mikor növel beszélnek.

— Ha a nő kezd célzásokat tenni 
a házasságra, — írja a könyv, — 
akkor legjobb, ha a fiatalember ud
variatlanságot követ el és egyetlen 
szóval sem válaszol a nőnek. Inkább 
ásitozzon, mutassa, hogy unatkozik, 
vagy kezdjen az időjárásról beszélni, 
de semmi esetre se menjen bele a 
házassági téma tárgyalásába.

A fiatalemberek azonban nem óva
tosak, állapítja meg szemrehányóan 
a bíró és nemcsak társalgás közben 
esnek bele a csapdába, hanem más 
formában is elkövetnek baklövést. 
John Richmond esetét hozza fe l pél
dának William N. Gemmil. Ez a 
John Ridimond kivágott az újságból 
egy szerelmes verset és elküldte Vir
ginia Robertsnek. Viginia azt hitte, 
hogy a verset John irta. Várta, mi
kor kéri meg John a kezét. John ezt 
elmulasztotta, Virginia beperelte há
zassági ígéret megszegése miatt, a 
pert meg is nyerte és John 4000 dol
lárt volt kénytelen kárpótlásul fizetni.

A legjobban Emanuel Johnson 
járta meg. Telket akart vásárolni, 
de nem sokat értett hozzá. Volt egy 
leányismerőse, Hilda Smith, aki in
gatlanközvetítő irodában dolgozott. 
Gondolta, elviszi magával a leányt
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telekvásárlási útjára. Meghívta Hilda 
Smithet kis autózásra, de nem mondta 
meg a leánynak, miért viszi magával. 
Útközben csomó telket megmutoga
tott a leánynak és megkérdezte, me
lyik tetszik neki? Hilda Smith meg
mondta, hogy melyik telek nyerte meg 
a tetszését. Az autótúra után a leány 
várta, hogy Emanuel Johnson meg
kéri a kezét. Emanuel Johnson ki
nevette, a leány beperelte, az ameri
kai bíróság 2000 dollár kártérítésre 
kötelezte a fiatalembert, aki elfelej
tette a leánynak előre megmondani, 
hogy csak szakértőnek viszi magával 
az útra.

*
Az egységes párt egyik értekezle

tén Vass József kalocsai nagyprépost, 
népjóléti miniszter beszédet mondott 
a keresztény felckezetek együttműkö
déséről.

— Ne engedjetek — úgymond — 
ellentéteket szítani a keresztény fele
kezetek között. A  k e re sz tén y  va l
lá s  a la p m o tív u m a  a szere te t. 
Ne nézzük a külömbségeket, ne néz
zük, hogy az egyikk kereszt, a má
sik kakas alatt imádja az Istent. A 
szeretet senkit sem bánt és mégis 
mindenkit legyőz.

Aki ezeket a szavakat mondotta, 
főpapja a katholikus egyháznak s 
most, amikor mindkét oldalról buk
kannak fe l izgága elemek, amelyek 
fel akarják robbantani a felekezeti 
béke épületét, jól esik hallanunk épen 
a kalocsai nagyprépost ajkairól a fe 
lekezeti béke igéit. Azok, akik hittel 
és meggyőződéssel katholikusok, csak 
úgy nem törekednek békebontásra, 
mint ahogy nem bántja más vallá
sát a hivő protestáns sem.

*

Jancsovics Géza adóhivatali napi- 
díjast a budapesti törvényszék egy évi 
fogházra Ítélte a p a p i o sztá ly  e l
le n i izy a tá s  m ia tt . Jancsovics 
ugyanis ittas állapotban a követke
zőket mondotta:

— A legnagyobb gazemberek a pa
pok és püspökök, akik nyakunkra 
hozták a magyar feudálizmust. A 
szegény Koppány vezért agyonütötték, 
de a csirkefogó Gellért püspöknek 
szokrot emeltek. Le fogom rombolni 
a szobrot, mert én pogány magyar 
vagyok. A tárgyaláson is kijelentette, 
hogy ö addig fog küzdeni, amíg meg
tévedt keresztény embertársait pogá- 
nyokká fogja nevelni, mert csak a 
pogány magyar lélek mentheti meg 
Magyarországot.
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Hét alázatos.

Aug. 4. I. Mózes 12.1—9. Egész élele 
magán hordja az alázatosság bélyegét; 
joggal mondhatni Ábrahámot a biblia első 
nagy alázatosának. Alázatosságában volt 
valami veleszületett, és volt valami, amit 
nagyszerű alkalmazkodó képességével sajá
tított el. De csak a veleszületett és szerény
ségre épített alázatosság nem lett volna 
elég, hogy úgy szó nélkül engedelmeskedni 
tudjon Isten parancsának. Isten vele való 
szándékának megérzése után adatott meg 
néki az az alázatosig, mellyel Isten ma 
is nagy dolgokat művelhet, mert nagy dol
gokat művelhet Isten mindenkinél, kinél az 
alázatosság kész engedelmességgé válni.

Aug. 5. I. Mózes 32. o—12. Jákobnak is 
volt egy adag veleszületett alázatossága; 
igaz, hogy később a sok szeplő alól már 
ki sem látszott. A természeti ember aláza
tossága ugyanis megengedi magának a leg
rútabb érvényesülési módokat, könnyen 
enged gonosz emberek befolyásának s igen 
fel tudja használni azt a Sátán is. De mit 
tett Jákobban az uj ember alázatosságai 
Válságos időkben még könyörgésében is 
kénytelen Istent magasztalni. Az alázatos 
Istent magasztalja, — ez van a második 
alázatosnak ajka köré írva.

Aug. 6. I. Mózes 4 5 . 1—15. Milyen lett 
volna ez a jelenet, ha egy alázatosság nél
küli József szerepeli át. Hogy csattogott, 
dörgótt volna a szava 1 S ha nem is jut
tatta volna véreit vérpadra, mennyi keserű
séggel emlegette volna el a fájdalmakat, 
miket miattuk szenvedett. De József aláza
tossága fennkönyököl egy magas torony
ablakban s Isten csodálatos tervein jártatja 
szemét s mindent megért s az alázaiosság 
rajzolni kezd, értelmetlen-kusza, érdes ki- 
gyó-vonalakból felséges fényű körvonalakat. 
Te mikor fogod a te életedben kirakni 
ezeket ?

Aug. 7. II. Mózes 3 . 9—is. Mózesben 
sem születése, sem neveltetése folytán nem 
volt alázatosság. De az Úr rá fogja az alá
zatosságra, mielőtt a hatalmas, királyi meg
bízást átadná neki. Hogy nem veszi szó 
nélkül, mint egykor Ábrahám, — az nála 
ép az alázatosság. Bezzeg 40 évvel azelőtt 
nem kellett néki egyszersem mondani, hogy 
mit csináljon. Az alázatosság most fékeket 
rak reá, s a nagy megbízatást csak úgy 
meri vállalni, hogy mindenben a legkisebb 
részletekben is az Úrtól vezettetheti magát.

Augusztus 8. II. Sámuel 6 . 8—23 Mikor 
volt Dávid legalázatosabb ? Akkor-e, mikor 
engedte, hogy Náthán próféta rámutogat
hassa : „Te vagy az az em ber!“ — vagy 
akkor, mikor a felesége mutogatott reá, 
hogy nem restel felfosztózott szivvel világ
csodájára táncolni a szállítás alatt levő 
frigyláda előtt. Lehet, hogy ez az alázatos
ság nem mindenkinek szinpatikus, de Is
tennek Ízlése bírja, s ha valami hő vágyad 
van, Isten szerint való, — ne sajnálj mé
lyen megalázkodni, még ha gúnyoljad is 
alázatosságod.

Aug. 9 . Ján. 1 .1 0 — 37. Az uj-testamen- 
tom küszöbén szintén egy alázatos áll. 
Alázatossága arról nevezetes, hogy senki
nek se volt nagyobb szüksége rá, s hogy 
hiánya senkinél sem járhatott volna pusz- 
títóbb következményekkel. Megbízatásának 
mindakét felében: a megtérés hirdetésben 
és Jézusra mutatásban egyaránt megkísér- 
tetett az alázatossága. De mert megállta 
helyét akkor is, mikor újra meg újra azt
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kellett kérdeztetnie: „Te vagy-e, aki el
jövendő ?“ — alázatossága új fényköri vont 
az alázatosságra : legkényesebb szerepek
ben átmeneti, válságos időkben nagy biz
tonság az alázatosság.

Aug. 10. Lukács 15 . n —24. A hetedik 
alázatos egész regimentet vezet maga után. 
Mutatja azt, hogy a megtérésben, mily nagy 
szerepe van az alázatosságnak. Vannak, 
akik az alázatosságot kedvelik, de a meg
téréstől idegenkednek. Valójában azonban 
úgy van, hogy sokan szívesen megtérné
nek, ha teljes tucgalázkodás nélkül lenne 
ez lehetséges. Óh, aki már ott van a teljes 
megalázkodásnál, az ne féljen, órák kérdése 
csak és növekedik vele nemcsak az aláza
tosak, de az Atyai uralom alatt élők regi
mentje.

P á lin k a  és s ír k ő . Egy utón 
haladt két fuvaros szekerével. A hátsó 
megszólította az előtte haladót:

— Mit viszel ?
— Pálinkát — hangzott a válasz.
— Akkor egészen jó  sorrendben 

haladunk.
— Miért?
— Mert én sírköveket szállítok.

e g y r ö l - m a s r ó l .

A m in d e n n a p i életből.
Vigyázzunk a fiatal burgonya 

evésénél. Gyakran megesik, hogy a 
fiatal burgonya közül egy pár olyan 
is van, amely nem valódi tavaszi 
krumpli, hanem a pincében tartott 
burgonyának kicsirázott, csenevész 
fattyúhajtása. Ezek a vizenyős, rossz 
izü apró burgonyák egy »szolanin« 
nevű mérget tartalmaznak, mely a 
szervezetbe kerülve megmérgezheti 
azt. A fiatal burgonyát tehát jól meg 
kell válogatni.

A tojás dohos szagának  eltün
tetése. Az a kellemetlen dohos szag, 
mely a tojásból sokszor szerteárad, 
úgyszintén az a meszes szag is, me
lyet a mészben oítatott tojás terjeszt, 
könnyűszerrel úgy tüntethető el, hogy 
a feltört tojás tartalmát tányérba töl
tik és néhány órán át úgy hagyják 
állni a levegőn. Az így szellőzött to
jás teljesen elveszti kellemetlen szagát.

Legyek ir tá sá ra  legjobb háziszer 
a következő: Összekeverünk két ká
véskanálnyi finomra őrölt fekete bor
sot ugyanannyi porcukorral és tejföl
lel. Ezt a keveréket azután lapos 
edényekre kenjük és a szobában vagy 
konyhában több helyen elhelyezzük.

HETI KRÓNIKA.
A kormányzó pertörlést rendelt el a 

királypuccs perben. — A belügyminiszter 
megszigorította a ponyvairodalom ellenőr
zését. — Az augusztusi általános szorzó
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számot 17 ezerben állapította meg a mi
niszter minden aranykorona értékben fize
tendő közszolgáltatásokra. — Smith főbiz
tos Magyarország szanálási akcióról szóló 
második jelentését elküldte Genf be. A je
lentésben általában kedvezően nyilatkozik.
— A népszövetségi kölcsön magyar rész
kibocsátás aláírási felhívása megjelent. Az 
aláírás augusztus hó 1-től 9-ig történhetik.
— A párisi olimpiádon a kard világbaj
noka dr. Fosta Sándor lett Budapestről.

Erdélyben emléktáblával jelölték meg 
Ady Endre szülőházát.

A kisántánt prágai konferenciáján úgy 
Jugoszlávia, mint Csehország képviselője 
megállapították, hogy a kisántánt és Ma
gyarország között a viszony örvendetesen 
javult.

B ulgáriában a kommunista mozgalom 
mind komolyabbá kezd válni.

Szerbiában is komoly kommunista
forradalmi mozgolódások voltak legutóbb 
észlelhetők. A vezéreket elfogták.

A csehek megfosztották Körmendy Ékes 
Lajos képviselőt állampolgárságától.

Bajorországban is kivételes állapotok 
fenntartását rendelték el a kommunista ki
hágások miatt.

A franciák amnestia-törvényt hoztak, 
melyben megbocsátottak mindenkinek, aki 
a francia haza ellen vétett.

A román kormány elrendelte, hogy az 
egész országban csak egyféle minőségű 
barna kenyeret szabad sütni.

A német kormány ragaszkodik a Ruhr- 
vidék kiürítéséhez.

Az uj görög kormány Safulis elnöklete 
alatt megalakult.

A norvég országgyűlés az alkoholtila
lom megszüntetése ellen foglalt állást.

Az angol kormányt tizenegyszer sza
vazták le.

Brazíliában, San Paolo államban el
pusztított a forradalom két magyar falut.

HARA N GSZÓ .

Szenthároms. u. 7 . vasárnap.
Ep. Rám. 7. 19-23.

A mai epistolónak velejét a 23-dik vers
ben találjuk megrögzitve: a bűn zsoldja 
a h a lá l ; az Isten kegyelmi ajándéka 
ped ig  örök élet a mi Urunk Krisztus 
Jézusban. Az ember ízlésére van már most 
bízva, hogy melyiknek kíván a részesévé 
lenni. --------

A  d u n á n tú li  ev. egyházkerületi 
püspöki hivatala közli: hogy a Máv. 
csak úgy ád vasúti kedvezményt a 
kerületi gyűlésre, ha a résztvenni 
óhajtók, kiküldöttek névsorát, kiinduló 
állomást előzőleg beterjesztik. Az ér
dekeltek, azért a legsürgősebben je 
lentsék be fenti adataikat a püspöki 
hivatalnál.

Személyi hir. Kapi Béla dunántúli püs
pök családtagjainak kíséretében legutóbb 
2 napon át, volt gyülekezetében, Körmen
den időzött s meglátogatta régi jó híveit és 
ismerőseit.

Uj egyházmegyei törvényszéki bírák.
A vasi közép egyházmegye egyházi törvény- 
széki birákul megválasztotta: dr. Berta 
Benő járásbirót, dr. Tirtsch Gergely és Tar
ján István lelkészeket.
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Ünnepelt tanító . Birnbaum Sándor 
várpalotai ev. tanítót, ki közel 55 évig oda
adással szolgálta hazáját és egyházát csen
des munkálkodással s több ezer honpolgárt 
és hívőt nevelt, szeretettel megünnepelte 
legutóbb egyházmegyéje. Érdemeit jegyző
könyvben örökítették meg.

Tanulmányúton. Farkas Győző debre
ceni lelkész egyházi és népjóléti tanulmány
úton van Svédországban, ahol is részt vett 
Söderblon érsek hivatalos egyházlátogató 
kőrútjában.

A szombathelyi gyülekezet augusztus 
hó folyamán hozzáfog templomának reno
válásához.

A galgagyőnki evangélikus templom 
felszentelése. Július 13-án szenteltek ffl 
újra a galgagyőnki evangélikusok újonnan 
renovált kis templomát. A felszentelésen 
megjelentek a helybeli és vidéki notabili- 
tások felekezeti különbség nélkül, valamint 
a vidék evangélikus népessége. A zsoltár 
hangjai után Chugyik Pál aszódi lelkész, 
egyházmegyei alesperes szentelte fel a tem
plomot. A templom felszentelése után 
Liptay Lajos menekült eperjesi főesperes- 
lelkész lépett az oltár elé s beiktatta a fel
ügyelői székbe dr. Okolicsányi Zoltán föld- 
birtokos, budapesti ügyvédet. Az ünnepélyt 
díszközgyűlés követte, amelyen az uj fel
ügyelő mondotta el beköszöntő beszédét s 
felhívta a jelenlevőket, hogy tegyék magu
kévá az ő hitvallását, mely így hangzik: 
„Minden ember annyit ér, amennyit mások
nak, hazájának s egyházának használ.“

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
Szövetségének iV-ik országos nyári kon
ferenciája 1924 augusztus 22, 23, 24. nap
jaiban Tahitótfaluban lesz megtartva. A 
konferencia augusztus 22-én reggel 8 óra
kor kezdődik. Jelentkezéseket augusztus 
hó 17-ig kell beküldeni: Megyercsi Béla 
országos titkárhoz, Budapest Vili., Főher
ceg Sándor-ucca 28. Jelentkezéskor min
denki küldjön postautalványon az országos 
titkár címére lü ezer korona részvételi dí
jat, melyből a konferencia költségeit fedez
zük. Méltánylandó esetekben a részvételi 
dij a konferencián is fizethető, vagy annak 
mérséklése kérhető.

A vadosfai ifjúság szépen sikerült 
szinielöadással egybekötött összejövetett 
tartott július hó 6 án Zsirai Dénes biró 
pajtájában a gyülekezet orgonasipjainak 
beszerzésére. Színre került Almási Tiha
mér : „A tót leány“ c. háromfelvonásos 
népszínműve, melynek szerepeit kitünően 
alakították: Kálmán Eszti, Szabó Gyula. 
Szalay Eszti, Rácz János, Németh Emma, 
Benkö Janos, Pénzes István, Kovács Zsuzska, 
Szarka Lajos, Horváth Etus, Rosta Irma, 
Szabó Ilonka, Pápay János, Csuka József, 
Zsirai Laci, Horvath Juliska, Dobrádi Lina, 
Horváth Rezső, Szarka Lina, Szalay Bá
lint, Nagy Bözsi, Németh Lajo3 és Németh 
Jenő. Az előadás bruttobevetele 3 és fél 
millió korona volt, melyből 2,075.000 ko
rona fordíttatott a fenti célra.

A veszprémi egyházmegye f. évi júl. 
10-én tartott közgyűléséről szóló, lapunk
30- ik számában hozott tudósításba ez a 
téves mondat került: „Az egyházközségek
ben egyházfegyelmi szabályzat készítését 
kötelezővé tették“. Ilyen határozatot az 
egvházmegya közgyűlése nem hozott, ha
nem igenis a maga részéről is hangoztatta 
a helyesen értelmezett egyházi fegyelem 
gyakorlásának szükségességét. Továbbá az 
egyházmegye Csögle központtal nem bel- 
missziói, hanem missziói lelkészség szer
vezését vette munkába.

Harangszentelés. A lélokszámban ki
csiny, de az áldozatkészségben a hitbuzgó 
ősök nyomdokain járó tapolczafői evangé
likus gyülekezet szép ünnepet ült július 
20-án. 83 kilós harangját ekkor szentelte 
fel és adta át hivatalosan magasztos ren
deltetésének a veszprémi egyházmegye es
perese : Takács Elek, aki a Zsidókhoz Írott 
levél III. r. 7—14. versei alapján mondott 
lelkekbemarkoló, gyönyörű avatóbeszédet, 
hálával emlékezvén még a hívek példás 
áldozatkészségéről s a község másvallásu 
lakosairól, akik jelentékeny hozzájárulása
ikkal támogatták az evangélikusok nemes 
törekvését. Mély meghatottság töltötte el 
a virágfüzérekkel dekorált templomot zsú
folásig megtöltő közönséget, amikor az uj 
harang régi társával zengő összhangban 
megszólalt a hősi halottak emlékezetére. 
Az istentiszteletet díszgyülés követte, ame- 
lzen Nánik Péter, a gyülekezet buzgó le
vita-tanítója felolvasta az adakozók név
sorát, kiknek jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaztak A délutáni istentisztelet után a ta
nítói lak udvarán szeretetvendégségre jöt
tek össze a gyülekezet férfitagjai, amelyen 
— hitrokoni érzéseik dokumentálására — 
megjelentek többen a református atyafiak 
vezető tagjai közül is. Az uj harang 5 mil
lió háromszázezer koronába került. A dél
előtti ünnepi offertórium több mint száz
hatvanezer koronát eredményezett.

A soproni felső esperesség június 
30-án Ágfalván tartotta közgyűlését, mely
nek bensőséges melegséget adott az egy
hangúlag. újra megválasztott elnökségnek, 
Scholtz Ödön esperesnek és dr. Zergényi 
Jenő esperességi felügyelőnek hivatalában 
való újbóli megerősitése. A közgyűlés ne
vében Ziermann Lajos főjegyző intézett 
hozzájuk meleghangú üdvözlő beszédet, 
mire a megválasztottak meghatva feleltek 
s mutatlak rá eddigi működésükre, mely
nek szellemében kívánnak tovább is mű
ködni. A határozatok közül megemlítjük, 
hogy az esperesség újból kéri es sürgeti 
a nyolcéves népiskolai tankötelezettségnek 
bevezetését, elhatározta a régi soproni né
met énekeskönyvnek újbóli kiadását, egy
ben pedig egy uj énekeskönyv szerkeszté
sének munkába vételét, továbbá a „Gott
hold“ című németnyelvű evang. néplap fo
kozott mérvű felkarolását és terjesziését. 
Az esperesség költségvetése az aranypari
tás alapján lett rendezve. A gyámintézeti
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istentiszteleten Danielis Róbert harkai lel
kész prédikált, ki mint újonnan megválasz- 
tot esp. gyámintézeti egyházi elnök fényes 
eredményről számolt el. Maga az offertó
rium is közel fél milliót eredményezett a 
nagy szeretetadományra.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

A világ legnagyobb protestáns tem
ploma. Az elmúlt július hónap 21-én szen
telték fel a világ legnagyobb protestáns 
templomát Liverpoolban. Húsz évvel ez
előtt rakták le alapját Edward angol király 
jelenlétében, most a fia, György király je
lent meg személyesen, hogy ezt a nagy 
templomot az Isten tiszteletének átadhas
sák. A háborúban elesett hősök emlékének 
és 40.000 elesett angol katona neveit írták 
a falakba helyezett márványtáblákra. Az 
épület a modern gótika remeke, vöröses- 
barna homokkőből épült és közel 2,000.000 
font sterlingbe került. Csak valamivel ki
sebb, mint a Szent Péter templom Rómá
ban. A templom magassága 116 angol láb, 
tehát több mint 38 méter és a tornya 357 
láb, azaz 119 méter. Érdekes, hogy a to
rony a templom középén van elhelyezve s 
tőle kétoldalt, észak es dél felé terjed a 
templom hajója. Az ablakok a világ leg
nagyobb ablakai és a modern üvegfesté
szet remekei. Így mutatja az angol nemzet, 
hogy nem feledkezik meg a háborúban el
esettekről, de az Istenről sem.

Az uj francia elnök Doumerguerc 
protestáns. Érdekes, hogy a francia köz
társaság elnöke hivatalánál fogva a Rómá
ban lévő Szent János templom kanonokja. 
Sokan kíváncsian várják, hogy mit csinál 
már most a pápa az elnökkel.

Jugoszlávia. Kettenbach Jakab novo- 
szeioi ev. lelkész, alesperes, Sidski-Banovci- 
ban augusztus 7—11-ig szünidei kurzust 
szervezett. Előadói Lahmann és L. Pli- 
mune frankfurti lelkészek (Hogyan teremt
hetünk élő gyülekezeteket, Hogyan prédi
káljunk). — Az alsómorácai gyülekezet fel
ügyelőjévé Siftár Géza országgyűlési kép
viselőt választották meg.

A román iskolatőrvény az erdélyi re
formátus egyházkerület területén 60 elemi 
és 6 polgári iskolát megszüntetett. Bezárta 
a sepsiszentgyörgyi taníiónöképzöt, a szász
városi és dicsőszentmártoni Kereskedelmi 
főiskolákat, a kolozsvári theológiai fakul
tással kapcsolatos tanárképzöintézetet, to
vábbá az unitáriusok 7 elemi iskoláját.

Birtha József amerikai kürutja. Bir- 
tha József református lelkész, volt nemzet- 
gyűlési képviselő, aki ezelőtt öt hónappal 
indult el, mint a magyar nemzeti szövet
ség megbízottja amerikai kőrútjára, a kör
utat befejezve, augusztus 6-án indul haza. 
Birtha Amerikában bejárta a jelentősebb 
magyar telepeket, ahol mintegy 150 beszé
det tartott a magyar állapotokról. A ma
gyar nemzeti szövetség ügyének s általá-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 32—52
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ban a magyar ügynek rendkívül nagy szol
gálatot tett fáradozásával.

A Ku-Klux-Kán emberei Michigan ál
lam Battlecreck városában borzalmasan 
megkínoztak egy papot a saját templomá
ban, mert az prédikációjában élesen meg
támadta az egyesületet.

A román király főkegyúri jogát a Va
tikán nem akarja elismerni. A Lupta című 
lap különösnek találja a Szentszék vona
kodását, hiszen „ha a Habsburgok, mint 
apostoli királyok, lehettek fökegyurak, mi
ért ne lehetne Ferdinánd is ? “

Az oláh klérus a konkordátum ellen. 
A Vatikánnal kötendő konkordátumot a 
görögkeleti egyház és az oláh nemzet sé
relmének tartja és tiltakozik ellene.

A szász király legidősebb fiát, György 
herceget pappa szenteltek. A király másik 
fia, Miksa herceg, már régebben pap, 
egyetemi tanár.

A francia törvényhozás egyházellenes 
szelleme ellen tüntettek Strassburgban a 
katholikusok és protestánsok.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Benkö Ferenc pécs-bányatelepi 
ev. tanító, Benkö Béla ősi evang. tanító és 
neje: Cséry Mária fia, július 16-án vezette 
oltár elé a várpalotai evangélikus templom
ban Horváth Sándor ottani ev. lelkész és 
neje: László Irma leányát, Jolánkát.

Halálozás. Petrik Vilma, a kőszegi le
ánygimnázium volt tanárnője, Sopronban 
elhajt. Áidás emlékére!

Özv. Porkoláb Gyuláné, szül. Beck Irén 
néhai Porkoláb Gyula volt pécsi lelkész 
özvegye, f. hó 25- en Rábabogyoszlóban, 
ahol Takáts Lajoséknái látogatóban volt, 
meghalt 47 éves korában. Holttestét Kis- 
somlyóra szállították, ahol néhai férje mellé 
f. hó 27-én temeltetett el.

Esküvő. Ihász. Miklós július 17-én tar
totta esküvőjét Rogats Valériával Győrött. 
Násznagyok voltak: Ihász Mihály kertai 
evang lelkész és Rogáts Sándor. Az es- 
ketéat a vőlegény testvérbátyja: Ihász 
László kisbabod lelkész végezte.

Ú J D O N S Á G O K .

A középiskolai felvételi vizsgákat a
közoktatásügyi miniszter eltörölte.

Szily Kálmán halála. Szily Kálmán, 
az agg magyar tudós, 86 éves korában el
hunyt.

Kétszáztlzenöt millió koronáért adtak 
el Kecskeméten 2 hold 252 négyszögöl 
szőllöt.

A bor luxusadója. A fenyüzési érték
határt a pénzügyminiszter a kimért bornál 
18, palacosbornal 24 ezer koronára emeli 
fel.

Könyves Tóth Kálmán debreceni ref. 
lelkész a magyar református egyház egyik 
patriárcháris alakja, 87 éves korában Debre
cenben elhunyt. Az ismeretterjesztő es el
beszélő irodalom terén époiy tevékeny 
munkát fejtett ki, mint egyházi téren. Jo- 
barátja volt Tomka Mihálynak.

Egy szanatórium összes betegeit 
megmérgezte a földi eper. Sziieziaoan 
a jörbersdorli tüdőbeteg gyógyintézetben 
számos beteg, az ápoló szemeiyzet és az 
orvosok, összesen 238-an, földieper élveze
tétől mérgezési tünetek között megbeteged
tek. Míg a betegek nagy része már a ja

vulás utján van, az intézet főorvosa a mér
gezés következtében meghalt.

Százötven milliárdot örökölt Ameri
kába szakadt, családtalan testvére után 
Domka Imre kiskunfélegyházai földmives.

Nem kell kiviteli engedélyt fizetni 
a búza és rozs után. A pénzügyminiszter 
rendelele szerint a búzát, kétszerest, tön- 
kolyt és rozsot a kiviteli illeték fizetése 
nélkül lehet exportálni.

Tizennyolcéves korig  lesz kötelező az 
ismétlöiskolai oktatás a közoktatásügyi mi
nisztériumban készülő törvényjavaslat sze
rint Itt említjük meg, hogy a készülő nép
oktatási törvény módot ad a községeknek 
a 8 éves kötelező népoktatás behozatalára.

Kétezer embert te tt hajléktalanná a 
tűz O'asziban, ahol 270 ház égett le s el
pusztult az egész állatállomány is. A kár 
20 milliárd korona. A hozzá közelfekvö 
Szepesdarócon 60 ház közül 40 lett a vö
rös kakas áldozata.

Tizenötezer fiú és leány került az 
utóbbi 5 év alatt javítóintézetbe; a meg
döbbentő nagy szám mellett csak az vigasz
taló, hogy közülük 10 ezer a határozott 
javulás utján van. 1924 első felében 1000 
fiatalkorút helyezlek el javítóintézetben.

Húsz gyermek bennégett egy mozi
ban. Veracruzban mozgofénykepelőadás 
alkalmával a film meggyulladt. Pánik kelet
kezett : tizenhét gyermek megsebesült, húsz 
gyermek pedig bennégett.

Középiskolát Végzettek Egyéves Ke
reskedelmi Szaktanfolyama Budapest, 
VIII., Vas-ucca 9. sz., amelyet Budapest 
Székfőváros közönsége tart fenn, hogy olyan 
férfiaknak és nőknek, akik a középiskolai 
érettségi vizsgálatot letették, vagy katonai 
tiszti-képző- vagy tanítóképzőintézetet vé
gezték, egy év alatt lehetőleg alapos keres
kedelmi szakképzést nyújtson, amellyel ke
reskedelmi gyakorlati kenyérkereseti pályá
ra léphetnek. A felvételt a szakianfolyam 
igazgatóságához címzett folyamodványban 
mielőbb, de legkésőbb augusztus 1-ig kell 
kérni, mert a szaktanfolyamra legfeljebb 
120 rendes hallgató vétetik fel. A beirási 
és tandíj összege az egész iskolaévre a 
következő: Székesfővárosi köztisztviselő 
gyermeke 58, vidéki köztisztviselő gyermeke 
116, székesfővárosi polgár gyermeke 116, 
vidéki polgár gyermeke 232 arany korona. 
A tandíj fele szeptemberben, másik fele 
februárban fizetendő. — A kérvényhez szü
letési anyakönyvi kivonat és érettségi bi
zonyítvány csatolandó. A tanítás szeptem
ber 4-én reggel 8 órakor kezdődik.

Az Uj Idők Herczeg Ferenc képes heti
lapja e heti számában közli Rudolf és Her
czeg híressé vált regényének folytatását. 
A magyar szépirodalmat Surányi Miklós, 
Pékár Gyula, Nyáry Andor közleményei és 
a szép versek egész sora képviseli. Mun
kácsy Humoráról Petrovich Elek, az arany
éremről Lyka Károly irt cikket. Érdekes 
illusztrációk díszítik a gazdag számot. 
Előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest, XI., Andrássy ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. Képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar

gyermekvilágnak. Szövegben, képben gaz
dag tartalommal jelenik meg. Szerkeszti: 
Gaál Mózes. Előfizetés negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

K é r e l e m .  „A dunántúli evang. 
egyházkerület története“ c. m unkám 
n ak megrendelőit tisztelettel kérjük, 
szíveskedjenek a z  evang. theol. fa k u l
tás dékáni hivatalával közölni, hogy 
utánvéttel küldjük-e a könyvet, vagy  
p e d ig  utólag külön fo g já k  a z  árát 
beküldeni. A fo rg a lm i adót a p én z
ü gyigazgatóság  ú jabb intézkedéssel 
elengedte és így a 7200 koronát többé  
nem szám ítjuk.

Sopron, 1924. ju t. 26.
P a y r  S á n d o r .

FeiuMn nzerkesztö én kiadó: CZIP0TT «E/A 
ttnuateottkiifd, Víertaaeirjre. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH K UíOI.V, 
Kéziratokat nem adunk viasza.

HIRDETÉSEK.
Egy idősebb, de munkabíró, művelt öz

vegy nő szerény feltételek melleit készség
gel vállal házvezetőnői állást, háztartásban 
alkalmazást. A közelebbi értesítést meg
adja a szerkesztőség. 1—3

A polgári leányiskola I. és II. osztályai
nak tantárgyaira magánúton készülő két 
leánykám vezetésére f. év szeptember 1-re 
olyan protestáns vallásu, szerény igényli 
és szelíd lelkületű polgári iskolai, esetleg 
elemi iskolai képesítéssel biró tanítónőt 
keresek, aki némi gyakorlattal is bírván, 
szavatosság mellett készíti elő magánvizs
gára tanítványait. Előnyt adok annak, aki 
a német nyelvet és zongorázást eredménye
sen tudja tanítani. — Díjazás: készpénz- 
fizetés és teljes ellátás, külön szobával. 
Ajánlatok a fizetési igény megjelölésével 
Hernádi György intézőhöz Győrsövény- 
házára (posta-, távirda- és telefonállomás) 
küldendők, lehetőleg sürgősen. A családba 
beilleszkedni tudó egyén az elhagyott ott
hon helyett otthont talál. 1—2

Jó családból való gyermekszerető sze
rény igényű, varráshoz értő kereskedelmit 
végzett leány ajánlkozik egy-két kisebb 
gyermek felügyeletére és oktatására úri 
családnál, hol családtagnak tekintenék. — 
Magányos urinő, vagy magányos idősebb 
házaspár háztartásának vezetését is vál
lalná. — Cím, válaszbélyeges levél ellené
ben, a kiadóhivatalban. 1—3

P I A C .

Július 30. Zürich: Budapest 0.00.69 
Deviza: Dollár 78.850, Dinár 915, Osztrák K
111-75, Szokol 2370.—, Lei 335-—, Frank 
4020, Márka —.—. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.090, zsir 40.000. — Gabonaárak: 
Búza 450 000, rozs 375.000, árpa 360.000. 
xab 390 000, tengeri 365.000, korpa 260 000.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemii könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1910-ben.

Liptulajdono*:
a Dunántúlt Lntúer-SzCfetság.
Ax Országos Iittthar-Szövat- 

■«K hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklámadók a 

HARANGSZO szerkesztó-
kiadóhi vauiénak 

Baentgotthárdra (Vasvm.) 
küldenddk. 

Klófizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

éa tanító.
MmJelentt minden vasárnap.

ff

Legyetek azért atgám flai béketűrök  
az TJrnak eljöveteléig. v

Bsarkaaató-kladóhlrata 1 : 
SZENTOOTTHÁRD. 

Vasvármegye.
A „HAKASU8Z0“ 

előfizetési á ra : a harmadik 
negyedévre 16.000 korona.
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-HzSretégl tagoknak 

10°/>-oa kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a ül. negyedre 20.000 K.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Az Urnák élünk-e?
Nincs szebb élet, boldogabb élet, 

hasznosabb élet, mint az, amelyet 
az igaz keresztyén az Urnák szen
tel. Mert aki életét az Urnák szen
teli, az mennyei erőkkel táplálko
zik s az Isten országa fényessége, 
ama túlvilági élet világa ragyogja 
be életét. Aki életét az Urnák szen
teli, az boldog, mert lelke ment e 
világ terhétől s a szenvedélyek, 
gondok nem dobálják élete hajóját 
ide s tova. Aki életét az Istennek 
szenteli, annak élete hasznos is, 
mert hiszen az használ igazán em
bertársainak, akinek minden törek
vése, minden igyekeznie ama fel
séges eél elérésére szolgál: meg
nyerni minél több lelket az Idve- 
zítőnek s így megtölteni minél több 
lelket a soha el nem múló, sőt min
dig tökéletesebb és szilárdabb bol
dogsággal. Tehát az Urnák szen
telt élet nem azt jelenti, hogy em
bertársainkkal ne törődjünk. Az Ur 
nem szereti a rest és tétlen lelke
ke t ; az Ur munkás, tevékeny és 
fáradhatatlan emberekké teszi hí
veit. Neki nem tunya, céltalan és 
küzdelem nélküli emberek, hanem 
azok imái és énekei tetszenek, akik 
az Urat életükkel is dicsőítik. Szó
val, ne felejtsük el, hogy az Urnák 
az él, aki kötelességeit az Ur aka
rata szerint teljesíti. Az Urnák az 
él, aki nem indul el az emberek 
tanácsadásán, hanem az Isten igé
jéből meríti az utasítást arra nézve, 
hogy mit kelljen hinnie, cseleked
nie? Az Urnák az él, aki belátja, 
hogy saját erején nem sokra me
het s azért segítségért napról napra 
az Úrhoz fordul. Az Urnák az él, 
akinek szívében a Jézus lakik, aki
nek szívén a Jézus uralkodik, aki
nek kezét a Jézus vezeti. Ily érte
lemben : az Urnák élünk-e?

Az egyének háborúja, vagy —  
a családi békétlenség.

Vészes harcok lezajlása után a 
győző embertömegek egyes vezető
személyek egyéni kiválóságának, 
elismert magasabb tudásának, vas- 
eriergiájának tulajdonítják a kiví
vott győzelmet, s kedvenceiket köz
szeretettel legendás hősökké lépte
tik elő. Ugyanaz a tömeg vesztes 
háború idején beteges szen v ed é l
lyel, boszukéjérzettel követeli a 
háború állítólagos főbünöseinek 
példátlan megbüntetését. Nem a 
véletlen művén alapul a tömeg- 
hisztéria szeretetének, vagy gyű
löletének e kettős megnyilatkozása. 
A nagy tömeg mintha ösztönszerü 
sejtéssel érezné, hogy minden vi
szály és háborús ok mögött az e- 
gyének milliói állanak — épen 
ezért emel, vagy sújt kivételes 
egyéneket — legtöbbször igaztalan 
Ítélettel. A testvéri közösség egye
temes krisztusi világelve szerint: 
„mindenki felelős, mindenki életé
ért.“ A „mindenki harca mindenki 
ellen“ sajnos nem csalóka ábránd, 
hanem valóság, (a becsületes küz
delem természetesen kivétel) s bár
mily vonatkozásban harcról van 
szó ki-ki idézze meg önnönmagát 
saját lelkiismeretének törvényszéke 
elé, hogy osztozkodjék mindenkivel 
a mindenkori háború felidézésének 
felelősségében. A háború átkos szel
lemét végeredménykép nem néhány 
ember hatalomra törtetése, nagy
zási hóbortja hívja életre, hanem 
az egész emberiség romlottsága, 
hitetlen, erkölcstelen élete. Az egyé
nek bűnözései óriási egységben 
összeforrva átalakulnak tömegbü- 
nökké s emberélet pusztításában 
robbanak ki. A háború csirája, mint 
eredendő bűn benne él minden

idők társadalmában s születését 
könnyen fel lehet vezetni a családi 
életen keresztül minden egyénig. 
Nemcsak mással, de ki-ki saját ma
gával is minden formális hadüzenet 
nélkül állandóan harcban áll. Szí
vünkből vágyak, érzések törnek 
elő, az értelem csatasikján kitlöin- 
böző képzeteink megszámlálhatat
lan gondolataink vonulnak fel, hogy 
egymásra törve birkózzanak, har
coljanak mindaddig, míg az erő
sebb jogán valamelyik kivívja a 
többi felett elsőbbségét. Öntudatos 
gondolkodásunkban a legerősebb 
képzetek, eszmék valóságos zsar
nokok — a többiek csak engedel
mes rabszolgák és csodálatos — e 
zsarnokok nélkül soha megállapo
dott, kijegecesedett nézetünk, ál
landó érzésünk, öntudatos akara
tunk — el sem képzelhető. Az e- 
gyénnek saját magával küzködése 
leginkább a családi életben érezteti 
hatását, s csak ily beállítás mellett 
érthető az a sokféle viszály, ver
sengés, gyűlölködés, amely minden
napi éhes vendégként lépi át a 
legtöbb családi hajlék küszöbét. A 
kiílömböző családtagok idegen kör
nyezetben természetesen tartózkod
nak attól, hogy intim belső küz
delmeiket, lelkivivódásaikat a világ 
piacára vigyék, s mások rosszindu
latú bírálatának tegyék ki. „Majd 
letárgyaljuk otthon, szép nyugod
tan, meghitt, csendes családi kör
ben ügyes-bajos dolgainkat, lega
lább biztosítva lesz számunkra a 
családtagok jóindulata, önzetlen jó
tanácsa“ — mondják. És megindul 
az eszmecsere! A külömböző né
zetek és észrevételek „a kölcsönös 
jóindulat résztvevő könnyeitől „úgy 
bokrosodnak, mint langyos esőtől 
megfüröszlött tavaszi vetések, s 
később egészen „megbokrosodnak.“ 
Emelkedik a hangulat, élénkül a

A k in e k  n in c se n  sajtója , a n n a k  n in c se n  sza v a
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társalgás, szót-szó követ, pattognak 
a kifejezések, erősödnek a hang
hullámok. Á kölcsönös szemrehá
nyások s igaztalan ferdítések köny- 
nyű lovascsapatai már kezdik át
lépni a haragkitörés demarkacio- 
nalis vonalát; a családi „békés“ 
tanácskozás nagy hevességre foko
zódik, a csatába beleszólnak már 
a nehéz ütegek gúnyos lövedékei 
— óriási kárt okozva a jóindulatok 
kiépített futóárkaiban — s kitör a 
zivatar, viharzik a fékevesztett 
szenvedély, pörölyként suhint a 
vádaskodás, tombol a becsmérkedő 
gyanúsítás — a családi békesség 
nagy dicsőségére. S midőn a vész 
haragja elfárad a kimerültségtől a 
szenvedélyek hullámai simulni kez
denek, s az „ellenfelek“ már egy 
nevezőre hozzák jól megrostált vé
leményeiket — nem jelenik meg 
az arcokon a várva-várt békessé- 
ges szivárvány, hanem fáradtan 
kiül a remegő ajkakra az unos- 
untig agyoncsépelt ősrégi kérdés 
„ki kezdte ?“ s nyomában kitör az 
utózivatar, amelynek múltával szí
vükben dacos keserűséggel, fájó 
emlékekkel súlyosan megrakodva 
szótlanul elvonulnak „a jóindulatú 
tanácskozás gyászos színhelyéről“. 
A családi otthon beléletének ez a 
civakodó rákfenéje rendesen meg
mételyezi a szívnek tiszta, nemes 
érzéseit, összetöri a lelkek össz
hangját, s az a dologban a fájón 
tragikomikus, hogy legtöbbször ne
vetséges semmiségek miatt a vitat
kozás hevében egymás gondolatát

Egyszerű emberek.
Irta : Hering János.

Van minálunk, valahol az alvégen egy 
kicsi házikó, egy napszámos ember lakik 
benne a családjával. Kicsi a házikó, sok 
a gyerek benne. A legkisebbik közöttük 
még csak négy éves. Ha kérdem tőle: „Mi 
neved ?“ — azt mondja, hogy „Sándoj“. 
Mosolygó az arca, kerekre van nyílva a 
kék szeme, ha kopott is, de tiszta és gon
dozott a ruhája. A keze se piszkos, arca 
se maszatos. Meglátszik rajta, hogy gon
dos kezek foglalkoznak vele. Meglátszik a 
többi gyereken is.

A házikón is meglátszik a gondos kéz 
nyoma. A falai szép fehérre meszelve, az 
udvaron minden szép rendben, az ablakok 
is tiszták.

Akárki láthatja, hogy akik itt laknak, 
egyszerű sorban is derék emberek. S azon
kívül, amit akárki láthat, én még azt is 
tudom, hogy ez a ház minden belevalóval 
együtt, a benne lakóknak jogos tulajdona. 
A férfinak s hites asszonyának közös szer
zeménye. A férfi két keze munkájával — 
nyáron aratással, télen favágással — ke
reste az árá t; az asszony megtakarította, 
maga munkájával megszaporította.

Édes anyánknál
Kicsiny házunk ablakából 
Intett felénk édes anyánk,
Mikor messze idegenből 
Néha-néha haza száliánk.
Szőlöindás eresz alatt 
Míg keblére ölelt aztán,
Kezére, mely sokat fáradt —
Csókot lehelt néma szánk.
Hogy vagytok a Duna táján ? — 
Kérdezte majd édes anyánk . . .
Hát arra a Szamos partján ? —
És fürkészve nézett reánk.
Megnyugtattuk: Jól megy dolgunk, 
Van is már, ki gondol reánk — 
Barna leány lesz tán párunk. . .
S  tűzben égett mindkét orcánk.
Évek múltak szellők szárnyán, 
Nagyanyó lett édes anyánk — 
Unokákat vezet karján,
Kacagástól hangos portánk.
Mégis ritkán megyünk mostan 
Hozzád haza édes anyánk 
Tudjuk, neked fá j legjobban,
Hogy elnémult hangos tanyánk.

Pedig vinne szivünk vágya 
Sokszor hozzád édes anyánk,
Hej csak más fa j  katonája —
Ne nézne oly furcsán reánk I

Majd egyszer, ha hazamegyünk — 
Tudom, örülsz édes anyánk,
Mert miénk lesz szülőföldünk 
S  egy lesz ismét édes hazánk!

KNÁBEL VILMOS.

Persze, még a boldog békevilágban. 
Mert bizony, manapság, sajnos, két-kézi 
munkával, takarékossággal, még ruhát sem 
szerezhet a szegény ember, nemhogy há
zat 1 Sokszor még elegendő ennivalót sem.

Hej, az a boldog békevilág! Mennyit 
szidtuk, szidalmaztuk. Pedig olyan idők 
voltak azok, hogy akkor még a koldus is, 
ha mást nem, legalább mindennap jóllak
hatott. Olyan dolgok miatt panaszkodtak, 
nyügösködíek, zúgolódtak az emberek ak
kor," amit mi, próbált sorsú emberek, szóra 
sem tartunk érdemesnek. De úgy látszik, 
van mi bennünk, „legtökéletesebb földi 
terem!mények“-ben valami gyenge vonás is: 
ami a kezünkben van, azt nem tudjuk meg
becsülni, mikor meg elveszítjük, akkor meg 
visszasírjuk. Jó dolgunkban sokszor a foro 
nyár sem elég meleg, a zimankós tél se 
elég hideg.

No hiszen, ha panaszkodtunk azelőtt 
semmiségekért, most aztán panaszkodha
tunk napról-napra, igazán nagy dolgok 
miatt. Ha ugyan még bele nem fáradtunk.

Hanem hát, ezek az én embereim nem 
ebből a panaszkodó fajtából valók Amióta 
összekerültek, dolgoztak, gyarapodtak, ne
velték a gyerekeiket; az ember még a há
borút is végigjárta, becsülettel, férfias lé
lekkel, panasz és elkeseredés nélkül. Amíg

félreértve örök ellenségekké vál
nak a házastársak, jóságos testvé
rek, hűséges rokonok.

Mindaz, aki e sorokat olvassa 
közvetve vagy közvetlenül nem 
egyszer szomorúan tapasztalhatta 
a családi élet békétlensége okának 
fenti, nem túlságosan kiszínezett 
jellemzését, de nemcsak fejbólintás- 
sal ismerjük el jelenlegi elmélke
désünk igazságát s fitzzük hozzá 
azon vérszegény megjegyzésünket: 
ezen úgy sem lehet változtatni, 
mindig így volt s így is marad a 
családi életben minden, hanem 
emelkedjünk fel már egyszer an
nak a tudatára, hogy kiki felelős 
Isten előtt nemcsak saját életéért, 
hanem egész nemzedékek jövendő 
életéért, munkájának sokszor min
den sikeréért. A szülők minden gon
dolat és érzéshulláma átcsap az utó
dokon s ezért felelősek gyermekeik 
jövendő életéért, az egy vérből s has
ból származó testvér felelős testvéré
nek boldogságáért. Nagyon jól tud
juk, hogy véleményeltérések nem 
küszöbölhetők ki teljesen a család
tagok kölcsönös érintkezéséből, 
hogy küzdelem, harc, erők mérkő
zése nélkül nincsen fejlődés, győ
zelem, de szégyenletes dolog, s 
valósággal lesújtó igazság, hogy 
legtöbb hetyen a Krisztusi szeretet 
évezredes lángja már csak derengő 
fénytöredékkép pislog a legtöbb 
családtag szívében. A szeretet világ
megváltó hatalma tétlenségre van 
kárhoztatva, az önzés és haszon
lesés, a nemtelen önérdek s irigy-

oda volt, az asszonya viselte gondját min
dennek, háznak, gyereknek. S ha olykor
olykor hazajött egy kis pihenőre, munka- 
szabadságra, megnyugodva láthatta, hogy 
derék egy személy az élete párja: erős 
lélekkel hordozza, amit rámért az Isten.

Azt hinné az ember, hogy az ilyen csa
lád még a Mindenhatótól is kivételes bá
násmódot érdemel. De nem. Aminthogy 
meg is van írva: „Az ő utai nem a mi 
utaink", meg hogy: „Megostorozza azt, akit 
fiává fogad“.

Hát őket is megostorozta.
Az ember, amióta megjött a háborúból, 

nem a régi többé. Beteges lett. Megrok
kant. Dolgozni, keresni alig tud eleget.

Az asszony ezelőtt vagy félévvel ágy
nak dőlt. Valami halálos nyavalya őrölte 
a testét. Úgy, hogy bizony az utóbbi idő
ben néha még a tűzhely is hideg maradt. 
A gyerekek ruhája, amint az elején is 
mondtam, tiszta ugyan és gondozott — 
amióta édesanyjuk fekszik, a legidősebb 
gyermek, a 15 éves Juliska tartja rendben' 
a házat s visel gondot kisebb testvéreiről, 
— de folt hátán folt, melegnek se elég 
meleg. És ha nem volnának jószivü em
berek, talán még ez a foltos ruha se volna.

Szegényeknek, bizony lett volna elég 
okuk a panaszra. És mégis, mikor egy
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vénye életvalósággá lesz, akkor 
jönni fog az igazság és becsületes
ség Krisztus-korszaka, amelyben 
egy a hit, egy az akarat, s egy 
imádság száll ajakról-ajakra „Dicső
ség a magasságos mennyekben Is
tennek, a földön békesség s az 
emberekhez jóakarat“. T. G. K.

Nagy város ébredése.
Mi hangos, zengő, élénk óra ez!

Mig azelőtt egy hang, egy szó, egy nesz 
Sem hallszott a kietlen, bús utcán,
Most lm egyik hang szól a másik után. 
Visszhangozzák a néma paloták.
S  a nap is, hogy láthassa a csodát,
Feljebb hág az ég szürke peremén,
S  amerre lép. halad s amerre mén, 
Biborpiros tüzű gyöngyöt szór, hint 
Útjára: hírnökét, a hajnalpirt.
S  amint pirulni kezd az égi arc,
Ezernyi hang kél s ezernyi harc,
Küzdés indul meg uton-utfélen.
Ember, nem örülsz ? Nem indulsz meg ezen ? 
Óh halld hát, mint zúg-búg a légen át,
A lét zengő, hatalmas nagy dalát!

Huszágh Gyula.

Kapi püspök az akali-i 
cserkésztáborban.

Kapi Béla püspök julius hó végén 
meglátogatta a Balaton partján, Akaii
ban táborozó soproni lyceumi Deák- 
kuti cserkésztábort. A püspököt, akit 
utján felesége is elkísért, a vasúti 
állomáson Hollós János lyc. igazgató, 
a cserkészcsapat nevében Szabó Kál
mán cserkészparancsnok, majd pedig 
az alsódörgicsei gyülekezet részéről

a gyülekezet küldöttsége élén Jónás 
Lajos lelkész üdvözölte A gyönyörű 
helyre épített cszerkésztáborban pedig 
feszes állásban várta a püspököt a 
cserkészcsapat, melynek élén Báró 
Solymossy Ödön cserkészsegédtiszt 
tett jelentést.

A délelőtti órák a cserkésztábor 
megszemlélésével teltek el. A püspök 
megtekintette a szép tágas sátrakat, 
majd a földbe vájt cserkészek által 
készített tűzhelyet nézte meg, mely 
körül szorgalmasan forgólodott a 
cserkészkukta s a kis cserkészek szor
galmasan tördelték és hordták a tü
zeléshez való száraz ágakat.

1 órakor ebédhez ültek a cserké
szek, kik ez alkalomra a püspök és 
felesége látogatása örömére sok elő
kelő vendéget hívtak.

Délután a püspök tiszteletére a 
cserkészcsapat játékokat és mutatvá
nyokat rendezett Majd az egyszerű 
vacsora után tábortüzet gyújtottak. 
Lassanként leszállt az est, sürü árny 
borult a közeli lankás dombocskákra, 
a tábor előtt pedig zúgva hullámzott 
a Balaton. A somogyi partról átvilá
gít egy- egy tábortűz. Tüzláng izén 
a tüzlángnak, magyar fiú a magyar 
fiúnak. A cserkészfiuk ajakán felhang
zik a cserkész ének. Ittzés Mihály 
segédtiszt hatalmas erővel gyönyörű 
költeményt szaval, majd ismét ének 
következik. Ezután Kapi püspök intéz 
beszédet a cserkész ifjúsághoz. A sö
tét éjszakában, melyet csak a pattogó 
tábortűz lángja s az ég csillagainak 
fénye oszlat el, oly megrázóan hat a 
püspök beszéde: Ti nem lehettek a

ség vette át diktátori szerepét, pe
dig „ahol irigység vagyon és a 
bosszankodás, ott háborúság és 
gonosz cselekedet vagyon“ mondja 
Jakab apostol (Jak. 3.16.). Az a 
szeretet, mely irigy, önző, s ön
magába temetkező — elsorvad; az 
önmeglagadó szerelet azonban mi
nél többet ad, áldoz, annál nagyobb 
bőséggel rendelkezik, soha el nem 
fogyatkozik, mert lételeinének gyö
kerei az isteni szeretet örökkévaló 
forrásaiból táplálkoznak. „Amit ön
feláldozó szeretetben másoknak 
adunk életünkből az nyitja meg 
előttünk az örökkévalóságot“ — 
leginkább a családtagokra vonat
kozik.

Krisztusi életelv : minden érté
kes, maradandó alkotás, emberlel- 
keket formáló nagy eszme csirája 
a családi élet szeretetközösségében 
fogamzik, s fejlődik azon eredő 
erővé, amely döntő súllyal igaz
gatja úgy az egyes ember, mint 
népek, nemzetek szellemi, erkölcsi 
anyagi világát. A családi szentély: 
világhatalom, nagysága hitének 
erejében, erkölcsének tisztaságában, 
békességet lehető szellemének 
őszinteségében áll, a családi kör 
a holtig kísérő szeretetnek, s igaz
ságnak örökös gyújtópontja.

Amikor a békés családi ottho
nokban, a fásult lelkekben feléb
red a „mindenki életéért“ való fe
lelőségtudat, amikor a háborgó in
dulatoktól megmételyezett szívek
ben az Isten fiainak szabad önel
határozása folytán a szeretet tör-

vasárnap, estefelé, benéztem hozzájuk, ott 
láttam az egész családot az asszony ágya 
körül, az ágy mellé volt huzva az asztal, 
rajta a letompiíott fényű lámpás, a gyere
kek előtt énekeskönyv, s ahogy ajtókilin
cset lenyomtam, épen akkor hangzott el a 
„Mind jó, amit Isten tészen“ utolsó ének
hangja s az apa épen kinyitotta az Újtesta- 
mentumot, olvasni készült belőle.

Nem lepett meg a dolog, mert tudtam 
régóta, hogy ez a ház egyike azoknak a 
keveseknek, ahol még mindig gyakorolják 
a házi istentisztelet régi, szép szokását, 
de azért mégis erősen megilletődtem: 

„Íme, egy csendes zuga a fölfordult vi
lágnak, ahol még él az ősök jámbor h ite ; 
ahol a nehéz napokban szívből átérzik a 
krisztusi biztatást: „Ne félj, csak higyj I“ 
— ahol Jézussal Istenre támaszkodva ké
szek fogadni a „keserű pohárt p

Az a keserű pohár! . . .  Bizony nekik 
is odanyujtotta az Isten. Inniok kellett 
belőle. . .

Nem régen Úrvacsorát vittem az asz- 
szonynak. Tiszta szívből kibékült Istennel, 
emberrel. Par napra rá csendesen elaludt.

Alig hogy ezt meghallottam, siettem hoz
zájuk. Vigasztalni akartam őket, még a te
metés előtt. De bizony nem tudtam. Ma
gam is velük sírtam.

Könnyeim láttára az ember mintha meg
hűlt volna. Felemelte a fejét:

— Nagy az én fájdalmam, tisztelendő 
uram ! Nem is tudom, hogyan lesz meg- 
vígasztalásom. De azért megnyugszom va
lahogy Isten akaratában. Hanem ami éle
tem végéig bántani fog, az, hogy nem tu
dom teljesíteni szegény feleségem utolsó 
akaratát. Ami az én akaratom is lett volna.

— Mi volna az, Péter barátom?
— Hát az volt a szokás az apám házá

nál is, a nagyapáménál is, meg a feleségem 
szüleinél is, hogy ha valami nagy esemény 
történt a családban, esküvő, keresztelő, 
haláleset, más egyéb, annak emlékezetét 
mindig megörökítettük az egyháznál is. 
Egy pár korona, vagy ha volt, akár száz 
forint erejéig. Emlékezet okáért.

— Ugyan Péter gazda, nem kívánja azt 
magától senki 1 — Lehet, hogy nem kívánja, 
de ha mink már így végeztük el egymás 
között. Mikor összekerültük, szegények vol
tunk akkor; csak az egészségünk, meg a 
fiatalságunk volt meg. Azt mondtuk, majd 
takarítunk valamit az Isten házára is, az 
esküvőnk emlékére. Meg is tettük. De jöt
tek a gyerekek, azokra kellett a pénz. Ak
kor, mikor egy kis szerencsénk akadt, hogy 
azt a házat olcsó pénzen megvehettük, ad
tunk ugyan valamit Isten dicsőségére, há

lából. De azt mondta a feleségem, magam 
is úgy gondoltam, hogy ez nem elég. Majd 
félreteszünk valamit, s ha máskor nem, — 
ne adja Isten — ha egyikünk meghalna, 
kipótolunk mindent. De hiába . . .  hiszen 
látja, tudja, tisztelendő ur, még koporsóra 
is alig telik . . .  Hej de bánom, de bánom!

— Ne bánja, Péter! Adott már maga 
Isten dicsőségére is, felesége emlékére is 
többet, jobbat a hitvány pénznél!

— Ugyan mit adtam volna?
— Hát a becsületes, istenfélő életét. 

Meg aztán jól nevelte a gyerekeit. Tudom, 
hogy Isten utján járt maga mindig. A gye
rekeit is azon vezette. Nagy dolog ez Pé
ter. „Jobb az engedelmesség az áldozat- 
rtál“ — az írás is azt mondja.

Olt állt az apja mellett a Jóska gyerek 
is. Hallgatta a szavunkat. Egyszer csak foj- 
tottan, nehezen sírni kezdett.

— Na, édes fiam! Ne sírj már olyan 
nagyon!

— Még csak virágot se tudunk venni 
édesanyám koporsójára, meg a sírjára!

Megsimogattam a fiú fejét. Nem szól
tam semmit. . .

. . .  De a koporsón volt virág elég, még 
a sírra is jutott koszorú. Vannak még jó 
emberek a világon . . .

Temetés után való nap, délután, egy-



252 ___________ _

sötétség fiai, kell, hogy a világosság 
fiai legyetek. Beszél a sötétségről, a 
sötétség erkölcsi veszedelmeiről, a ki
sértésről, a különböző bűnökről, majd 
a világosságról, a tisztaság és jóság 
boldogságáról. Azután ismét felhang 
zik a cserkészek ajakán az ének.

Az izzó zsarátnok már kiperzseli 
a tábortűz ágya szélére rakott gyep
kockát, mikor elhangzik a vezényszó : 
Imára ! Néhány perc alatt feszes sor
ban áll az egész csapat. A csapat 
előtt imára kulcsolt kézzel áll Ittzés 
Mihály segédtiszt s egyszerű csendes 
hangon elmondja az imádságot: Mi
atyánk ki vagy a mennyekben I. . .  
Minden kéz összekulcsolődik és min
den fej előre hajol. Hány gondolat 
szállott Istenhez és megnyugodott az 
ö  kegyelmében. . .

Azután még egy gyülekezésrehivás. 
Tisztelgésre szól a vezényszó. Fesze
sen áll az egész csapat és tiszteleg 
a zászló előtt. Az árbócról pedig 
lassanként leszáll a zászló, a segéd
tiszt összegöngyöliti s feszes léptekkel 
viszik megőrzésre a sátorba

A püspök és felesége az egész 
vendégsereggel együtt este tiz órakor 
távoztak a táborból s Alsódörgicsére 
mentek, hol Jónás Lajos lelkész csa
ládjának voltak szívesen látott ven
dégei.

Másnap vasárnap a püspök Alsó- 
dörgicsén a templomban prédikált a 
közelről és távolról összesereglett 
híveknek, majd a délutáni vonattal 
visszatért Szombathelyre.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

szer csak megszólal az öreg harang. Kong- 
bong, először nehézkesen, egyenetlenül; 
szinte már megijedtem, azt hittem, tűz van.

De nem. Csak az elején kongott a ha
rang. Aztán szép simán, zengőn búgott: 
bim-bam . . .

Mi lehet az ? — gondoltam. Hiszen ma 
nincs halottunk 1 Más egyébről se tudok. 
Ugyan mi juthatott eszébe az öreg haran- 
gozónak ?

Vettem a kalapom. Utána akartam járni 
a dolognak. Odaérek a toronybejáróhoz. 
Hát látom ám, hogy a Jóska gyerek, a Pé
ter gazda 11 éves fia huz/a nagy erőlködve 
a harangot.

Szinte már meg akaitam haragudni. De 
nini, a Jóska sir. Két szeme be van hunyva, 
se lát, se hall, két orcája ki van pirulva 
s csak úgy csordogál végig rajta a könnyű. 
A harangkötelet pedig kis teste egész sú
lyával húzza — húzza.

Ejnye, de furcsa. Nem szóltam semmit. 
Meg akartam várni, mire abbahagyja, vagy 
engem észrevesz. De nem hagyta abba ; 
észre se vett.

HARANCISZO_______

Egy derék munkás 
gyönyörű kitüntetése.

A pécsi első bőrgyár részvénytár
saság igazgatósága nagyszerű módon 
juttatta kifejezésre a derék jó mun
kása iránti elismerését. Az ország 
ezen egyik legrégibb és legnagyobb 
Üzemű bőrgyára legutóbb 4 ú. n. 
munkásjóléti termet és egy díszter
met építtetett; természetesen nem kí
mélve az anyagi áldozatokat, a leg
szebb felszereléssel ellátta. Mindenik 
teremnek felírása egy egy kiváló fér
fiú emlékét hirdeti: gróf Széchenyi 
Istvánét, Petőfi Sándorét, Zsolnai Vil
mos, a világhírű magyar majolika
gyárosét, Höffler N. Jánosét, e gyár 
megalapítójáét. Mindezen dicső em
lékű férfiak neve mellett ott ragyog 
az egyik terem felirásakép Femengel 
Mihálynak, a gyárnak 40 évi hű 
timár-elömunkásának neve. Fernen
gel Mihály szorgalmas templomláto
gató is és a pécsi ev. egyháznak régi 
kipróbált hűségű presbytere.

Gratulálnunk kell a gyár vezető
ségének, amelynek ilyen helyes ér
zéke van a becsületes munkás érde
meinek méltó jutalmazásához, de 
szívből örülünk Fernengel Mihálynak, 
a derék munkásnak, kedves bitsorso- 
sunknak e páratlan kitüntetése felett 
és kívánjuk, hogy még soká legyen 
élő példája a hű munkásoknak.

„Egy vidéki városkában esőért imád
kozni gyűltek össze a hívek, mert már min
dent k&áraztatt a nagy szárazság.

Egy kisleányka hatalmas paraplét ho
zott magával. Az emberek csodálkozva kér
dezték :

— Minek az esernyő, kisleány, hiszen 
hetek óta nyoma sincs az esőnek.

Szólnom kellett neki, mert hiszen csak 
nem hagyhatom ok nélkül harangozni.

— Mit csinálsz, Jóska?
Megijedt. Eleresztette a harangkötelet. 

A harang megint kongani kezdett, magam
nak kellett eláliitani.

— Hát mért harangoztál, Jóska?
A fiúból kitört a zokogás:
— Édes anyámnak . .  . nem tudtunk vi

rágot venni a koporsójára . . .  mások ad
ták . . .  a virág helyett. . . meg az egyház
nak ....

Homályos lett a szemein, de mosoly
gott a lelkem:

— Hát ezért?
— Igen . . .  emlékbe . . .  mert nem tud

tunk semmit adn i. . .
— Jól van fiam, — de az én torkomat 

is fojtogatta valami, — menj csak most 
szépen haza. Aztán imádkozzál. . .  Aztán 
légy mindig jó fiú . . .  Édesanyád emlékét 
ezután se feledd . . .  Tisztelem édes apá
d a t . .  . Megáld még az Isten titeket 1 . .  .
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— Igen, de hát nem esőért Imádkozni 
gyűltünk egybe?

Kedves olvasóm, Téged is megszégyení
tett- e ennek a kisleánynak a hite?“

Az üres templomi padokhoz
az egyszeri lelkész ezt a beszédet 
intézte: Először megdicsérlek benne
teket három okból. 1. Mert mindég 
jelen vagytok az istentiszteleten, akár
milyen idő van is. 2. Mert jól vise
litek magatokat, nem tekingettek jobb
ra balra, nem köhécseltek, mikor már 
nagyon hosszaljátok a prédikációt, 
nem is ócsároljátok a papot. 3. Mert 
soha nem irigykedtek, civakodtok, 
susároltok egymásra. Ezt pedig egyi
ket sem lehetne a gyülekezetnek min
den tagjáról elmondani. De meg is 
dorgállak benneteket három okból.
1. Mert siketek vagytok. 2. Mert ér
zéketlenek vagytok. 3. Mert élettele
nek vagytok. Ezt pedig a gyüleke
zetnek sok tagjáról szintén el lehetue 
mondani.

„Egy ifjú 3 üveget örökölt csodálatos 
tartatommal. Ha a 3 üveg tartalmát egy
másutána halottra öntik, annak élete vissza 
tér. — Évek után az ifjú meghalt. Szolgája, 
kinek halála előtt pontos utasítást adott a 
folyadékok használatára nézve, hogy urát 
újra életre kelthesse, reá öntötte az egyik 
üveg tartalmát s lm csodák csodája, a ha
lott felnyitotta szemeit és körülnézett. Ezu
tán a második üveg tartalmát is reá ön
tötte és a halott ágyában felült, sőt így 
kiáltott fel: „Töltsed, töltsed ki a harma
dik üveg tartalmát is.“ A szolgát a borza
lom és rémület annyira elfogla, hogy resz
kető kezeiből kiejté a harmadik üveget, mely 
eltört. Ura pedig újra elalélt s az éleinek 
minden nyoma eltűnt belőle. Sokan hisznek 
Istenben és a Fiúban, de a Szent Lelket el
űzik, s a halálban maradnak."

KORKÉPEK.
Karcolatok a hétről.

Budapesten, a Bazilika előtt össze
esett nem is olyan nagyon régen egy 
férfi. Nyomorék testét foszlott, kopott 
katonaruha fedte, mellén pedig, amint 
ott vonaglott az aszfalton, minden 
rándulásánál megcsördültek a vitéz- 
ségi medáliák. Néhány ember pár 
percre megállóit előtte, közönyösen, 
fásultan nézte vonaglását, aztán to
vább ment. Hiszen a pesti utcákon 
ma nem ritkaság az összeeső ember. 
Csupán a rendőr, szép szál, barna 
magyar legény hajolt föléje s szere
tettel, részvéttel nézte a szenvedő hőst. 
Közben a rokkant magához tért. A



rendőr felsegítette, s mikor a szeren
csétlen pár szóval megköszönte párt
fogását, a rendőr önkényteleniil vi
gyázz- ba vágta magát és keményen, 
feszesen tisztelgett a szomorú, ron- 
gyosruháju rokkant hősnek. Lent az 
úttesten pedig ezalatt egymásután 
száguldoztak tova a szebbnél szebb 
gépkocsik. Dologtalan, kövérre hizotl 
emberek rajtuk, de egynek sem jutott 
eszébe autójára tenni az utcán vo- 
nagló nyomorék katonát, aki nyomo
rékká vált azért, hogy az ország szi
vében a léhák nyugodtan gyüjthcssék 
a vagyont és hasznot kovácsoljanak 
még a magyar katonák elszálló egész
ségéből is.

*

Sir William Goode, ez a nagy jó
akarója Magyarorszáknak, legutóbb 
odanyilatkozott: „ az átlagos mai ma
gyar fiatalember ambíciója — attól 
félek — nem az, hogy egy második 
Kossuth legyen belőle, hanem hogy 
elég külföldi valutái vagy koronát 
szedjen össze ahhoz, h o g y  egy p á r  
fn tbaU cipő t veg yen  m a g á n a k . “

*
Miss Alice Astor, a Titanic ka

tasztrófájánál elpusztult sokszoros 
milliomos John Astor leánya remrég 
tartotta esküvőjét Obolenszky Sergius 
orosz herceggel Londonban. A j ta 
ta i p á r  eske tése  h á ro m  h e lyen  
fo ly t le. Az első eskövöt anyakönyv
vezető előtt, a másodikat a királyi 
Savoy kápolnában tartották anglikán 
és a harmadikat a görög-keleti rítus 
szerint orosz templomban. A meny
asszony minden esketésnél más toi- 
lettben jelent meg.
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A budapesti evangélikus főgim
názium cserkészcsapata

a utóbbi időben Alsókékeden táboro
zott. Ugyanitt ütötte fel táborát a 
218-as számú Anonimusz cserkész- 
csapat is. Julius 21-én reggel 7 óra
kor Felsókékeden kigyulladt a község 
egyik módos gazdájának a háza és 
néhány perc alatt lángot fogott a 
gazdasági épület is A cserkészőrsök 
rögtön észrevették a tüzet, riadót fúj
tak és a cserkészfiuk vedrekkel, csá
kányokkal felszerelve futólépésben 
siettek a három kilométer távolság
ban levő tűz színhelyére és teljes 
erővel hozzáfogtak a tűzoltáshoz. 
Odaadó, lelkes cs fegyelmezett mun
kájukkal nemcsak lokalizálták a tüzet, 
hanem délután 1 órára teljesen el is 
oltották. Lehet mondani, hogy ők
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voltak a tűzoltók. Ök hajtották a fecs
kendőket. hordták a vizet, ők jártak 
fenn a házak tetején. A tűz eloltása 
után a község lakossága szeretetének 
és hálájának jeleivel halmozta el a 
fiukat, akik tekintve a nagy hőséget 
és a szalmafedeles házak nagy közel
ségét, valóban a község megmentői 
voltak.

„Eltévedt az arab a pusztában. Két napi 
éhségtől gyötörve, majdnem összeroskadt 
már. Végre egy oázisra akadt, ahol nemrég 
egy karaván tartott pihenőt. Mohón nézett 
körül valami ennivalóért, ételmaradékért, de 
csak egy zacskót talált. Mi van benne? 
Szivszorongva bontotta fel, de nagy kiáb
rándulására nem a remélt datolyát, hanem 
gyöngyöket talált benne. Kincs és nem ele
del. — Az élet nagy fordulópontjain a vi
lágnak legtöbbre becsült javai csak gúny
nak látszanak.“

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Emberi számítások.

Aug. 11. I. Mózes 11.1—9. Amint nőtt 
szépen a bábeli torony, mennyire élvez
hették az építők az emberi számítás kebel
dagasztó érzelmeit! Valóban nagyszerű az 
emberi számítóképessé, amint ki tud nyúlni 
egész a csillagokig, meg tudja mérni a tá
volságukat s azt, hogy a nap mekkora 
meleg-mennyiséget szállít egy év alatt Eu
rópának. Még nagyszerűbb, ha az emberi 
számítás nemcsak mér és szoroz, de léte
sítői tud egy hatalmas gyárat, melynek 
egyik kapuján bemegy a lomha vasérc, a 
másikján kigördül az expresszvonat csil
logó kereke. De a bábeli torony romja nem 
mond-e még ezeknél is nagyszerűbbet, — 
mikor arról regél, mi jaj, ha az emberi 
számítások nem szolgálják Isten dicsőségét.

Aug. 12. 1. Mózes 18 .22—19.28. Nem 
csak, ha meg akar valamit valósítani, ak
kor is, ha csak meg akar valamit állapítani, 
súlyos tévedések eshetnek az emberi szá
mításokban. Sokszorosan áll ez a lelki 
dolgokra. Ábrahám nem abban számítja el 
magát, hogy hány milliomos van Sodomá- 
ban, hanem abban, hogy hány igaz, isten
félő, tiszta és bűn ellen élő. Hogy kell neki 
mind lejebb adnia, s azt hiszem, a háború 
óta nálunk is sokszor észrevették, hogy 
faluk és városok, gyülekezetek és feleke
zetek lelki állapota felől mekkorát csalt 
bennünk az emberi számítás.

Aug. 13. I. Mózes 26. b—11. Lehet az 
emberi számításokban egészen tiszta és 
szeplőtlen eszközökkel dolgozni, de aki 
csak emberi számításokkal dolgozik s nem 
áll őrt felette Isten szentsége, az különö
sen kisértetik arra, hogy emberi számítá
saiban tisztalan utakat is felhasználjon. Az 
emberi számítások levegőjében érzi magát 
otthon az a hírhedt elv is, hogy a cél szen
tesíti az eszközt. Sajnos, hivő embereket 
is megszeplősít, nemcsak az emberi szá
mítás, hanem vele belopózó megalkuvás, 
kivált nehéz helyzetekben, mikor az em
beri számítás helyett tisztán Isten vezeté
sére kellene támaszkodni.

Aug. 14. 1. Mózes 2 7 .30—15 Az emberi 
számításnak néha nem több a vétke, mint 
csak az, hogy valamire azt mondatja ve
lünk : erre nincs szükségem. Milyen nagy
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dolgokról mondjuk ezt el néha, valamiről, 
ami születésünk folytán úgy is a mienk, 
vagy ami egy kéznyujtás és miek lehetne 1 
De hogy növeli aztán az emberi számítás 
a maga vétkét, amikor szenvedi súlyos kö
vetkezményeit, de nem akar belátásra jutni, 
hogy hol volt a hiba és megtérés helyett 
tovább gyötri magát a maga számítása 
utják.

Aug. 15. I. Mózes 29.18—30. Jákob itt 
már nem attól szenvedett, hogy bűnt en
gedett be emberi számításaiba, hanem at
tól, hogy számításaiban nem számolt az
zal, hogy bűnös embeiek élnek mindenfelé 
a földön. Nagyobb veszedelme ebből nem 
lett az ő lelkének, de mily sokaknak lett 
már az által megvetve örökre a csapda, 
hogy nemcsak saját bűnösségüket, de az 
emberekét is kihagyták számításaikból.

Aug. 16. I. Mózes 3 7 .1—20. Igen nagy 
számokkal, már évmilliókkal is dolgozik az 
emberi számítás, ki tudja szabni, hogy hol 
lesz 40.000 év múlva a Göncöl szekere, de 
egy emberélet fejlődésének lehetőségét oly 
szűkre szabja, hogy tévedéseit alig győzi 
utóbb visszavonni. Emberi számítás szerint 
sohasem jöhettek volne világra Petőfik és 
Paganinik, Ábrahámok és Lutherek s csak 
egy olyan élet is, mint Józsefé. Pedig ha 
valakit Isten kiválasztott, legyen bár a többi 
közt a legkisebb kéve, tegyenek meg min
dent, hogy csillaga tűnjék, minden emberi 
számítás elhomályosul Isten kezének fel
séges számvitele mellett.

Aug. 17. I. Móze3 42.29—38. Van, ami
kor az emberi számítás vakmerővé tesz, 
gyakoribb azonban, hogy a túlságos szá
mítás fékeket rak kezünkre, lábunkra s mi 
nem merünk belefogni semmibe. Rendesen 
öreg korban jelentkezik az egyoldalú em
beri számítás ezen hatása, nemcsak embe
reknél, hanem intézményeknél is. Oh hány 
alkotással, templommal, toronnyal, árva
házzal és Jézusban való örömmel vagyunk 
ma szegényebbek azért, mert az emberi 
számítás tilalomfái elállták az élő hit for
rásvizét is 1

e g y r ö l -m As r ó l .
A m in den napi életből.

A gyámok és gondnokok fi
gyelmébe. Az 1924. évi VII. tör
vénycikk (földreform-novella) 24 ik 
paragrafusa értelmében a jogosult fél 
kérelmére az OFB a megváltást, 
visszajuttatást és a vagyoni előny 
megoszlást kimondhatja, ha gyámol- 
tak és gondnokoltak ingatlanait a 
háború alatt idegenítették el és a 
gyámhatóság a vételárat vagy annak 
nagy részét hadikölcsönkötvényekben 
vagy lényeges értékcsökkenést szen
vedett más állampapírokba fektette, 
vagy bebizonyithatólag készpénzben 
tartotta és ennek következtében az 
eladd, ennek elhalálozása vagy lemenő 
örökösei és a háborús szerző anyagi 
eltolódás állott be. Az árvaszék uta
sítja a jegyzőket, hogy a törvény 
ezen rendelkezését valamennyi köz
ségben azonnal tegyék közhírré és 
hívják föl azon törvényes képviselőket,
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gyámokat és gondnokokat, akiknek 
gondozása alatt áild gyámoltak és 
gondnokoltak ingatlanai (földek) a há
ború alatt eiedddtak és az idézett 
törvényszakasz érteimében megváltási 
(visszajuttatási) vagy vagyoni előny 
megtartási igényük kétségtelen, hogy 
ebbeli igényeiket az árvaszéknél 1924. 
szeptember hó I5-ig vagyoni felelős
ség terhe alatt jelentsék be. A tör
vényes igény érvényesítése iránt való 
lépéseket az árvaszék hivatalból fogja 
megtenni.

H E T I  K R Ó N I K A ,

A m agyarországi ném etek megalakí
tották a Német Közművelődési Egyesületet. 
Elnökké megválasztották Grálz Gusztávot. 
Díszelnökké többek között Geduly Henrik 
püspököt. — Az Országos Földbirtokren
dező Bíróság ezután nyilvánossá teszi 
tárgyalásait.

Az osztrák parlament nyári szünetre 
oszlott szét.

A görögök újból kegyetlenkednek a 
bolgár alattvalókkal.

Csehszlovákiában redukálják a minisz
tériumok számát

Romániában újból rekvirálnak gabonát.
Erdélyben rablóbandák garázdálkod

nak. Kolozsvárig is elportyáznak.
Bulgáriában újabb forrongás fenyeget. 

A középületeket mindenütt katonai különít
mények őrzik.

Lengyel területre Szovjetoroszországból 
fegyveres banda nyomult be és megtámadta 
Stoplics határállomást. A postahivatalt tel
jesen kirabolták.

Berlinben újból apróbb kommunista 
zavargások voltak.

A londoni konferencián immár részt- 
vesznek a németek is.

Az uj szerb kormányt támogatja a 
horvát parasztpárt.

Olaszországban a faciszták és a kat- 
holikusok szembe kerültek egymással a 
sztrájkok kérdésében.

Franciaországban Poancare a volt 
miniszterelnök az újságokban erősen tüzel 
a németekre.

A braziljai felkelők megadták magukat.
Amerikában a drágaság 1913 óta csak 

60 százalékkal emelkedett. — Az amerikai 
elnök 473-ban állapította meg a bebocsát- 
ható magyarok számát.

H A RA N G SZÓ .

Szenthároms. u. 8. vasárnap.
Ep. Róm. 8 .12—17.

Isten gyermekei vagyuuk — írja az 
apostol. S ezzel annyi minden van mondva. 
Sajnos azonban annyira megszokott valami 
ma már ez a legtöbb ember szemében, hogy 
szinte észrevétlen tovább megy ez apostol 
eme kijelentése és megállapítása mellett. 
Nem is gondol a gyermeki kötelességekre, 
érzületre, jogokra és örökségre.

Lapunk legközelebbi, 34— 
35-ik száma a még mindig fennálló 
nyomdatechnikai okokból augusztus

24-én jelenik meg. Addig is minden
kit testvéri szeretettel kérünk, akinek 
anyagi körölményei megengedik és 
még előfizetési kötelezettségének nem 
tett eleget: haladéktalanul fizessen elő 
lapunkra és igyekezzék uj előfizetőket 
szerezni. A szegény nyugdíjasoknak, 
özvegyeknek, a szűkös anyagi viszo
nyok közt élőknek a „Harangszó“ 
továbbra is ingyen készséggel rendel
kezésükre áll.

A  P écse tt f .  hó  2 7 —28. n a p 
ja ib a n  tartandó egyházkerületi köz
gyűlésen (gyámintézeti, tanítói, Lut
her-Szövetségi gyűléseken) résztvevő 
hitrokonokat felkérem, hogy legké
sőbb a u g u sz tu s  2 0 - ig  jelentsék 
nálam elszállásolási igényüket és azt, 
hogy mikor érkeznek. — Ev. lelkész, 
Pécs.

Személyi hír. Kapi Béla püspök aug. 
hó 5-én néhány heti pihenőre Szombat
helyről elutazott.

Halálozások, Németh István a dunán
túli ref. egyházkerület püspöke Székesfehér
várott a közkórház szanatóriumában rövid, 
kínos szenvedés után elhalt.

Németh István 1913. óta állott a dunán
túli református egyházkerület élén, mint 
ennek fáradhatatlan tevékenységű püspöke. 
Hal2la osztatlan és mély részvétet kelt nem
csak református testvéreink táborában, ha
nem az egész magyar társadalomban. Július 
30-án temették el nagy részvét mellett. A 
temetésen a kormányt Tóth Imre és Julso- 
viczky Kálmán min. tanácsosok képviselték. 
Olt voltak többek között: Kapi Béla ev. 
püspök, Ravasz László és Révész Kálmán 
református püspökök, Balogh Jenő fögond- 
nok és még számosán A gyászszertartást 
Ravasz püspök, Czeglédy és Megyaszay V. 
esperesek végezték.

Turóczy Pál ny. ózdi evang. lelkész, a 
hegyaljai ev. egyházmegye főesperese 73 
éves korában július 27-én elhalt. Vele ev. 
Sionunknak egy rendkívül buzgó, élő hittel 
ékes őrallója távozott el a siralom völgyé
ből. Az elhunytban Turóczy Zoltán ózdi 
lelkész, lapunk kiváló belmunkatársa édes 
apját gyászolja.

Hoszas szenvedés után Isten akaratán 
megnyugvó lélekkel elköltözött a minden 
halandók utján Dubovay Géza bezi-i lelkész 
életének 32- ik évében.

Lapunk jelestollu munkatársát, szerkesz
tőnk melegszívű jóbarátját gyászolja az el
hunytban. Temetésén megjelentek: Németh 
Károly győri ehmi h. esperes, Gerencsér 
Zsigmond győri hitoktató, Szfrokay Dániel 
bezii adminisztrátor, dr. Mohátsy Lajos 
marcalgergelyi, Mesterházy László pápai 
és Mód Aladár nagysimonyi lelkészek, Fad- 
gyas Aladár pápai vallástanár és vitéz Hor- 
kay Béla celldömölki segédlelkész. A taní
tók is szép számmal voltak jelen különö
sen a győri egyházmegyéből. Az egyházi 
funkciót a templomban Varga József sár
vári lelkész végezte, aki Jeremiás siralmai 
V. 15—17. versei alapján búcsúztatta el a 
megboldogultat családjától, szüleitől, test
véreitől és a pásztor nélkül maradt bezi-i 
gyülekezettől. Az imát a templomban Sztro- 
kay Dániel bezi-i adminisztrátor, az áldást 
pedig Gerencsér Zsigmond győri vallásta
nár mondotta. A temetőben: »Jaj de bús

ez a ravatal“ elhangzása után Németh K. 
lébényi lelkész, győri cgyhnii h. esperes 
búcsúzott el a megboldogulttól az egyház
megye és a lelkészi kar nevében. Utánna 
Varga József sárvári lelkész mondott imát, 
áldást a halottra és a gyászolókra. Azután 
letették a koporsót a sírba, amely egy nagy 
reményekre jogosult fiatal lelkész porhüve
lyét és egy család és egy gyülekezet örö
mét Ó3 reménységét fogadta magába.

Elhalálozása alkalmából a bezi-i gyüle
kezet a következő gyászjelentést adta ki:

„A bezi—enesei ágostai hitvallású ev. 
egyházközség mély fájdalommal jelenti, 
hogy 5 éven át volt hűséges, szeretett lelki- 
pásztora nagytiszteletü kállai Dubovay Géza 
lelkész úr f. hó 29-én Sárváron, életének 
32-ik éveben, hosszas szenvedés után Isten 
akaratán megnyugovó lélekkel elhunyt.

Az áldott emlékű jó lelkipásztor hült 
porait f. hó 31-én d. u. 5 órakor helyeztük 
cl a boldog feltámadás reményében Sárvá- 
rott nyugvó helyére.

Bezi, 1924 július 30.
„Megszűnt a mi szívünknek öröme, sira

lomra fordult a mi gyönyörűségünk, elesett 
a mi fejünknek koronája . . . “ Sir. V. 15.“

Legyen siri álma csendes, békés, em
léke pedig áldott az Úr Jézus nevében.

Az áldozatkészség ritkaszép példája. 
Egy magát egyelőre megnevezni nem akaró, 
hittel, buzgósággal, könyörülettel, adakozó 
kedvvel megáldott lelkű kiskőrösi özvegy
asszony, kegyeletes érzelméből vezéreltetve, 
midőn megtudta, hogy egyháza harangokat 
rendel, egy 487 kg.-os harang beszerzésére 
60 hektoliter bort, illetve annak mai árát 
60 millió koronát ajánlott fel. Tette e z t : 
Isten dicsőségére, szüleinek és férjének 
emlékére. A hitbuzgó, istenfélő özvegyasz- 
szony áldozatkészségének eme csodaszép 
példája, oly hatalmas lökést adott a kis
kőrösi ev. egyház harangakciójának, hogy 
az egyház legutóbb egy 784 kg.-os nagy
harang beszerzését határozta el s így amire 
éppen ebben a szűk esztendőben gondolni 
sem mertünk: őszre megszólalnak harang
jaink, s a három közül a középső hirdetni 
fogja örökké : az áldozatos egyházszeretet, 
hithűség ritka nemes példáját. Isten bősé
ges áldása kísérje a fentemlitett özvegyet 
gazdag adományáért.

A kissomlyói főiskolai hallgatóság aug.
3-án „Az elesett hősök emlékalapja javára“ 
dr. Maróthy László ny. főispán és dukai 
Takách Ferenc cs. és kir. kamarás védnök
sége mellett szinielőadással egybekötött 
csa’ádi összejövetelt rendezett. Színre ke
rült Csíki: „Nagymama“ vígjáték.

A veszprémi ev. egyházmegye lelkész
értekezlete, a veszprémi ref. egyházmegye 
lelkészértekezletével egyetértőleg már a 
múlt évben elhatározta, hogy egymás ösz- 
szejöveteleire képviselőt küldenek ki a test
véri viszony ápolására, sőt amennyiben 
lehetséges, értekezleteiket időnkint együtt, 
vagy legalább is egy városban s egy idő
ben tartják, a mindkét lelkészi kart érdeklő, 
fontosabb ügyek közös megbeszélése cél
jából. Az idén a veszprémi ref. egyházm. 
lelkészértekezlete július hó 22-én folyt ie, 
hol az evang. egyhnii lelkészi kart — es- 
peresi megbízás folytán — Hering János 
veszprémi lelkész képviselte. Üdvözölve az 
ev. egyhmi lelkészi kar nevében a testvér 
egyházmegye lelkészértekezletét, előterjesz
tette s ismertette a „Harangszó“ 31—32. 
számában is közölt ev. egyhmi lelkészérte- 
kezleti jegyzőkönyvi pontot, mely az ev. 
lelkészek anyagi helyzetéről s a kormány-

i
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hoz vezetendő monstre küldöttségről szól. 
A testvér lelkészértekezlet az előterjesztés 
tartalmát helyeslőleg vette tudomásul s ki
mondotta, hogy a másnapi egyházmegyei 
közgyűlés elé hasonló tartalmú indítványt 
terjeszt.

A kiskőrösi evang. nőegylet műso
ros estélye. Pünkösd másodnapján fénye
sen sikerült műsoros estélyt rendezett az 
evang. nőegylet, mely valósággal kultur- 
esemény az egyesület életében. Sok vallá
sos és hazafias jellegű ünnepélyt rendezett 
már nálunk a nőegylet, de szebb nivósabb 
és lélekemelőbb és hiszem, hogy hatásai
ban is maradandóbb még nem volt ennél. 
A pompásan összetanulí vegyeskar, a fen
séges operaáriák, a fülbemászó magyar 
dalok, az Arany-ballada megrázó szépsége, 
Csipkerózsa naiv strófái, a remek zongora
számok, a leányszobák rejtelmeiről bemu
tatott megkapóan hű fotográfia, mind-mind 
egyazon eszmei és gondolatbeli rokonsága 
s csodálatosan ható tartalmú hasonlatos
sága igazolja, hogy művésziesebben össze
állítani vallásos és egyben hazafias műsort 
talán már nem is lehet. — Papváryné— 
Szabados Hiszekegyét Mendelényi János 
karnagy vezetése mellett a vegyeskar kiváló 
készültséggel adta elő. Furia Zoltán lelkész 
hatásos megnyitójában a nőegylet nemes 
hivatásáról és tevékenységéről szólt. Ráchel 
siralma c. melodrámát Darula Juliska adta 
elő mély érzéssel, Mendelényi János zon
gorakísérete mellett. SzilágyinéBenkó Theo
dora operaénekesnő (Budapest) Hassenet: 
Herodiás c. operájából énekelt egy gyö
nyörű áriát, bársonyos lágysággal. Szilágyi 
Dezső író (Budapest) a leányszobák és 
leánylelkek rejtelmeiről tartott értékes elő
adást. Gaál Sándorné Raksányi Magda 
(Budapest) Moskowski: „Valse“ c darab
ját, majd közkívánatra Gaái F. „Te vagy, 
te vagy barna kislány“ c. rapszódiáját ját
szotta zongorán, művészi tudással és techni
kával. Szaszler Mariska a „Csipkerózsa“ 
c. bájos monológot szavalta hatásosan is
mét Szilágviné Bankó Theodóra operaéne- 
kesnő lépett a dobogóra, aki Antalffy-Zsi- 
ros Dezső Reszket a bokor, utána pedig 
Z. Révész Anikónak Lavotta után Zempléni 
Árpád versére szerzett „Lavotta szerelme“ 
c. nagyhatású szerzeményét énekelte el 
gyönyörű alt hangján. Lisznyai Kálmán 
„Kupaklanács“ c. palóc költeményét Szi
lágyi Dezső író mutatta be harsogó kacaj 
között. Végül a vegyeskarban gyönyörköd
tünk, mely Mendelényi János vezénylése 
mellett Schubert: „Mi szép az é j . .  ." c. 
dalával zárta be a feledhetetlenül szép est 
műsorát. Az est több mint 3 millió koronát 
jövedelmezett, melyből 225 konfirmandus 
gyermeknek juttatott a nőegylet Ujtestá- 
mentomot.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Éhínség O roszországban. Az elmúlt 

hetek rendkívüli szárazsága ép úgy mint 
1920-ban most is éhínséget hozott Orosz
országra. A kenyérben máskor oly dúsgaz
dag Szibériában most nem termett semmi. 
Ezren meg ezren ott hagyják kiaszott, ki
száradt földjeiket és sovány gebéiket kis 
kocsiaikba befogva indulnak szász meg 
szász mérföldnyi útra a Volga folyó mellé 
abban a reményben, hogy ott majd kenye
ret találnak. De a Volga mellett sem ter
mett semmi, onnan meg Szibériába indult 
meg a népvándorlás. Mi lesz ha ezek talál
koznak ? Hová juttatta a vörös rémuralom 
ezt a gazdag országot ?

Külmissió. A nagy háború egyik ke
gyetlen következménye volt, hogy az ántánt- 
hatalmak kitiltották a német pogánymis- 
siónáriusokat a gyarmatokról, mert féltek 
azok befolyásától. De most kezdik belátni, 
hogy a missiónáriusok üdvös munkája nél
kül nem maradhatnak és az angol hatósá
gok ép ezekben a napokban adták meg az 
engedélyt, hogy a német missiónáriusok 
ismét visszatérhetnek egykori helyeikre. 
Az Istennek tetsző munka tehát ismét meg
indulhat.

Franciaország és a Vatikán. Herriot 
az uj francia miniszterelnök egyik első 
dolga volt, hogy a római pápa udvarához 
küldött francia követet visszahívta. Avval 
azt jelezte, hogy előtte a pápa nem politi
kai hatalom. Hogy ez a pápának nem tet
szik az bizonyos, de egyelőre nincs fegy
veres hatalma ezt a sértést megtorolni, sőt 
hivatalosan azt jelezted, hogy mind annak 
dacára a viszony Franciaország és a Vati
kán közt nem változott.

Oroszország. A vörös Oroszországban 
most uj egyesület alakult, amely azt tűzte 
ki célul, hogy a múlt minden maradványai
val szakit s heves harcot indít a fajtalan
ság, a részegesség és a vallás ellen, ame
lyek az emberi életet megmételyezik.

Amerika. A cincinnáti methodisták a 
legújabb találmányt, a rádiótávbeszélöt is 
az istentisztelet szolgálatába állították. Egy 
központban a felvevő állomáson nagy töl
csérek előtt folyik az istentisztelet. Elvé
geznek ott mindent: orgonajátékot, éneket, 
imát, prédikációt és áldást. Elektromos 
árammal továbbítják azt mindenfelé. Aki
nek van ahhoz illető felfogó készüléke ott
hon, ha néhány ezer kilométernyire is la
kik, meghallgathatja az istentiszteletet. En
nek tehát több hallgatója lehet mint bár
mely templomi istentiszteletnek. Sőt meg
kísérelték már azt is, hogy a szószék fölé 
alkalmazták a tölcséralaku felfogót, hogy 
az ágyban fekvő betegekhez eljuttathassák 
az ige hirdetését s mindenki saját papját 
hallgathassa.

Amerikából 565 zsidó költözött Pa
lesztinába. Pittsburgban most zajlott le 
az Amerikai Cionista Szervezet 27. nagy
gyűlése, amelyet Coolidge elnök táviratilag 
üdvözölt. A gyűiésen a szervezet vezető
sége bejelentette, hogy az elmuit évben az 
Egyesült Államok területéről 565 zsidó 
költözött Palesztinába 3 millió 300 ezer 
dollárt vive magukkal.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Nemes dr. Biró Zoltán Lajos 

Sándor budapesti lakos, az Angol-Magyar 
Bank titkára f. hó 29 én vezette oltárhoz 
a sárvári evang. templomban guári és felső- 
szelestei Guáry Klarissza Ilonát. Az eskü
vőt Pálmai Lajos győri esperes, a vőlegény 
nagybátyja végezte.

Halálozások. Turóczy Zoltán és Tu- 
róczy Anna, férjezett Záhony Jánosné, va
lamint Turóczy Zoltánná született Fehér 
Ida és Záhony János mély fájdalommal 
jelentik, hogy szerető édes atyjuk Turóczy 
Pál ny. ózdi evang. lelkész, a hegyaljai ev. 
egyházmegye tőesperese 45 évi lelkipásztor
kodás után megkezdett földi nyugalmát 
életének 73. évében július hó 27-én az örök 
nyugalommal cserélte fel. Porrészeit július 
hó 29 én délután fél 4 órakor kísértük ki 
az ózdi evang. templomból utolsó földi út
jára kísérni az arnóti sirkertben pihenő 
kedveseink közé.
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Ózd, 1924. július 28.
„Tudom, hogy az én Megváltóm él és 

utoljára az én porom felett Megáll.“ (Jób 
19-25)

Özv. ifj. Dubovay Gézáné, szül. Bélák 
Rózsa úgy a maga, mint gyermekei Géza 
és Giziké, továbbá az alulírottak, valamint 
az összes rokonság nevében is fájdalomtól 
megtört szívvel jelenti felejthetetlen drága 
jó férje, szerető édesatya, testvér és rokon 
nagytiszteletü Dubovay Géza bezi-i evang. 
lelkész, győregyházmegyei pénztárnoknak 
július hó 29-én, délelőtt 11 órakor hosszas 
szenvedés után életének 32-ik, boldog há
zasságának 6-ik évében történt gyászos 
elhunytát.

A boldogultnak földi maradványait júl. 
31-én délután 5 órakor helyezték el a sár
vári sirkertben az ág. hitv. evang egyház 
szertartása szerint örök nyugalomra.

Sárvár, 1924. július hó 29 én.
Áldás és béke poraira 1
ld. Dubovay Géza és neje sz. Saly Li

dia szülői. Bélák Lajos és neje sz. Szarvasy 
Gizella apósa és anyósa. Dubovay Emma, 
Béla, Vilma, Irma testvérei. Fónyad Gyula, 
Mester István és Feiler Ernő sógorai.

Veszprémben június 17-én nagy részvét 
mellett temették a hegyfalui (Vasmegye) 
származású Kiss József vendéglős, nyug. 
I. oszt. csendörtiszthelyettest. Halálát öz
vegyén, három kiskorú gyermekén s evang. 
egyházán kívül három szentantalfai család: 
a Sólyom, Fazekas, Rádóczy család gyá
szolja.

Július 11 - én Németh Kálmánni, szül. 
Németh Mária temetése volt, nagy részvét 
mellett. Emléke gyermekei, unokái s ev. 
egyháza előtt mindig áldott marad.

Ú J D ON S Á GOK.
Istenkárom lásért elitéit artistanő. A

Modern Kabaréban Debrecenben Feldmann 
Margit artistanő költeményt szavalt, ame
lyet a jelenlévő rendöjtisztviselő inkrimi
nált. Az ügyészség Istenkáromlás címén 
vádat emelt az artistanő éllen. A bíróság 
Feldmann Margitot istengyalázás és vallás- 
gyalázás vétségében bűnösnek mondta ki 
és háromnapi elzárásra ítélte.

A behozatali tilalm at körülbelül 20 
élelmi és ruházati cikkre vonatkozólag fel
függesztették.

265 4 millió koronát utalt ki a kincs
tár részére Smith főbiztos a Nemzeti Bank 
zárt számláján vezetett kölcsönelőlegből.

Az italm érési jövedék ellen elköve
tett kihágások és szabályellenességek miatt 
megállapított pénzbüntetés mérvét arany
koronában állapítja meg a legújabb pénz
ügyminiszteri rendelet, mely augusztus hó 
1-én lépett életbe.

Kolozsvárott 25 ezer ember kéri az 
oláh állam polgárságot, Az oláh alkot
mánytörvény azon intézkedése kövétkezté- 
ben, hogy földingatlan tulajdona csak ro
mán állampolgárnak lehet, egyre tömege
sebben kérik az ott rekedt magyarok is 
az állampolgárságot. Egyedül Kolozsvárott 
25 ezer polgár igényelte az állampolgár
ságot.

Cseppköbarlang Tihanyban. A tihanyi 
hegy oldalán a készülő uj műut mellett kő- 
robbantás közben a munkások egy nagyobb 
cseppköbarlangra bukkantak.

Letartóztattak egy herceget, mert 
ékszert csempészett. Budweisban a cse
hek letartóztatták Alnersberg herceget, mert
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állítólag több évvel ezelőtt néhány millió 
korona értékű ékszert csempészett át Cseh
országból Ausztriába.

P rága egyötöde vérbajos. Hecht ha
tósági orvos megállapítása szerint Prága 
város lakosságának 20 százaléka vérbajos.

Herczeg Ferenc képes hetilapjának, az 
Uj Időknek 32. számában folytatódnak Pé
kár Gyula és Rudolf Herczog érdekes re
gényei. Közli a lap azonkívül Bársony Ist
ván, Pásztor József és Illés Endre elbeszé
léseit, Juhász Gyula szép két versét, Ru- 
zicska Mária versfordítását, Thoroczkai 
Wigand Ede cikkét, Mühlbeck Károly elmés 
fejléceit, számos művészi és időszerű ké
pet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai diszitenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Előfizetés negyedévre
25.000 korona. Mutatványszámot ingyen 
küld a jkiadóhivata!: Budapest VI., And
rássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Ego, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag dísziti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Dr. Tríiger Ernő min. oszt. tanácsos Sop
ron 100 ezer, Busznyák István Sopron 4 
ezer, Pónya Sándor Mosonszentjános 4 ezer, 
Hollós Ida Bpest 4 ezer, Pauer Imre Sár
vár 4 ezer Kemény Károly Szombathely 4 
ezer, Mesterházy Ernő Nagygeresd 50 ezer, 
Németh József Beled 5 ezer, Csepregi Já
nos Czelldömölk 4 ezer, Nagy Lajos Szent- 
antalfa 4 ezer, Szepper Katalin Mecsek- 
szabolcs 15 ezer, Kraft János Kadarkút 4 
ezer, Horváth Miklós Győr 20 ezer, Hand
ler János Bpest 4 ezer, Takács Béláné Tár
cái 6 ezer, Brenn Zoltán Zegerszeg 4 ezer, 
Kovács Sándor Szentivánfa 4 ezer, Mód

Íózsef üutorfólde 4 ezer, dr. Neun János 
)oinbóvár 4 ezer, Gyarmathy Ferenc Tab 

24 ezer, Pázmány Gyuláné Tóváros 74 ezer, 
Szép Irnréné Tét 10 ezer, Éder Józsefné 
Ercsi 4 ezer, Kiss István Vaskapu 1 ezer, 
Biszkup Ferenc Mezöberény 4 ezer, Meleg 
Sándor Sárvár 6 ezer, Sonilzhoffer Mihály 
Sövényháza 30 ezer, özv. Laucsek Jónásné 
Péczel 16 ezer, Faith Pálné Kőszeg 4 ezer, 
Bartesch János Paroznak 8 ezer, Holz
hammer Janos Bősárkány 4 ezer, Balázso- 
vits Gyula Szepetnek 4 ezer, Bokor János 
Pinnye 6 ezer, Szecsődy Sándor Kutas 4 
ezer, dr. Scholtz Oszkár Bpest 4 ezer, Pó
lón János Sárbogárd 4 ezer, Tóth Károlyné 
Tiszafüred 4 ezer, Wunsch János Farád 14 
ezer, Horváth Irén Tokaj 4 ezer, Moór S. 
Sárvár 4 ezer, özv. Nagy Péterné Farád 2 
ezer, Lacher Antal Zegerszeg 70 ezer, As-

bóth J. Sopron 4 e., Gosztolya Samu 4 e., 
Belencsák Mihály Körmend 4 ezer, Szabó J. 
Szombathely 4 ezer, Budaker Oszkár Kő
szeg 4 ezer, dr Sonnewend Frigyesné Be- 
regtompaháza 10 ezer, Mátis Sándor Beled, 
10 ezer, Kalbátsch István Czelldömölk 1 
ezer, Kiss Sándor Czelldömölk 1 ezer, 
Nagy Károly Zircz 10 ezer, Döbrönte Ká
roly Kemeneshőgyész 4 ezer, Jausz Lajos 
Győr 4 ezer, Nagy Lajos Czakóháza 100 
ezer, Szép András Tét 4 ezer, Torda M. 
Aszód 4 ezer, Rothfuchs E. Jánosné Tokaj 
4 ezer, Kenessey Sarolta Budapest 9 ezer, 
Horch Ernőné Alsógöd 4 ezer, Milschütz 
Mátyásné Kiskőrös 5 ezer, Ádám Manci 
Kiskörös 5 ezer. Remete Karolin Szil 4 e., 
Szabó József Rábapatona 9 ezer, Varga 
Istvánná Rábabogyoszló 10 ezer, Bessenyei 
István Enying 4 ezer, Varságh János Buda
pest 4 ezer, Johnson Gisle Bpest 9 ezer, 
Barlkó Sándor Miskolc 2 ezer, Zwiefel J. 
Körmend 9 ezer, Sümegi István Sárvár 4 
ezer, Smideliusz Béláné Szombathely 4 e., 
Horváth Károly Zegerszeg 20 ezer, Gályik 
János Békéscsaba 4 ezer, Povázsay Pál 
Sátoraljaújhely 4 ezer, Harangozó János 
Téclak 4 ezer, Lukáts Árpádné Körmend 
4 ezer, Maurek Ferencné Gyula 4 ezer, 
Unger Károly Kőszeg 2 ezer, Ments Lajos 
Mesterháza 2 ezer, Erhardt József Csap
rendek 4 ezer, dr. Bélák Irnréné Enying 
15 ezer, Nagy Dénesné Boba 40 ezer, Ká
rolyi Endre 20 ezer, Pongrác Ernő Gyimót
4 ezer, Weiczl János Egyházbér 4 ezer, 
Kövesi Lajos Lövő 4 ezer, Felde Imre Köt
ésé 4 ezer, Mátyás Dávid Győr 4 ezer, 
Varga I.-né Bezi 10 ezer, N. N. Borgáta
5 ezer, Köhler I. Szombathely 10 ezer, 
Varga Mihály Csákány 4 ezer, Bordács A. 
Tapolcza 5 ezer, Ulreich A. Szombathely
4 ezer, Hudy K.-né N.-kolta 4 ezer, Mester
házy Ödönné Mesterháza 5 ezer, Mester
házy S. Mesterháza 4 ezer, Varga József 
Pórládony 10 ezer, Szekeres üáborné Edve
5 ezer, Pálffy Józsefné Kisfalud 4 ezer. 
Nagy Pál Szentbernátfa 4 ezer, Mihályi 
Gyula Zalabesenyő 9 ezer, Varga József 
Devecser 10 ezer, Kucsán István Boba 4 
ezer, Pali Lajos Boba 4 ezer, Németh Ist
ván Nagysiinonyi 1 ezer, Paveszka Mihály 
Győr 2 ezer, Mayer Károly Bünyrétalap 1U 
ezer, Komjáthy Károly Bönyrétalap 4 ezer, 
Németh Sándor Mosonszentjános 4 ezer. 
Fehér Elek Ostffyasszonyfa 4 ezer, Tóth 
András Kiskörös 10 ezer, Juszt Józsa Felsö- 
petény 4 ezer, ifj. Kocsis József Bük 4 
ezer K

Fölei fa uerkmztd és kiadó: CZIl'OTT UÉZA 
Üseatgottisiiií, Ya»r*mogjre. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁKOl.Y. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

H I R D E T É S E K .

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Egy idősebb, de munkabiió, müveit öz
vegy nö szerény feltételek mellett készség
gel vállal házvezetőnői állást, háztartásban 
alkalmazást. A közelebbi értesítést meg
adja a szerkesztőség. 2—3

A polgári leányiskola I. és II. osztályai
nak tantárgyaira magánúton készülő két 
leánykám vezetésére f. év szeptember 1-re 
olyan protestáns valiásu, szerény igényű 
és szelíd lelkületű polgári iskolai, esetleg 
elemi iskolai képesítéssel biró tanítónőt 
keresek, aki némi gyakorlattal is bírván, 
szavatosság mellett készíti elő magánvizs
gára tanítványait. Előnyt adok annak, aki 
a német nyelvet és zongorázást eredménye
sen tudja tanítani. — Díjazás: készpénz
fizetés és teljes ellátás, külön szobával. 
Ajánlatok a fizetési igény megjelölésével 
Bernúth György intézőhöz üyőrsövény- 
házára (posta-, távirda- és telefonállomás) 
küldendők, lehetőleg sürgősen. A családba 
beilleszkedni tudó egyén az elhagyott ott
hon helyett otthont talál. 2—2

Jó családból való gyermekszerető sze
rény igényű, varráshoz értő kereskedelmit 
végzett leány ajánlkozik egy-két kisebb 
gyermek felügyeletére és oktatására un 
családnál, hol családtagnak tekintenék. — 
Magányos urinő, vagy magányos idősebb 
házaspár háztartásának vezetését is vál
lalná. — Cím, válaszbélyeges levél ellené 
ben, a kiadóhivatalban. 3—3

L E Á N Y  C S E L

Q és 3  éves kis fiaim mellé 
m agyar vagy német keresztyén 
kisasszonyt keresek. Gyerm ekker
tészeti tanfolyamot végzettekre 
elsősorban reflektálok. Fizetési 
feltételeim m egegyezés szerint. 
Fényképes válaszokat sürgősen 
kérek. Sebesztháné Fonyód, Bé la - 
telep, „01ga“-villa. (Som ogy m.)

2 - 3

PIAC.

r -

I
Anyaitelyettese lenne egy-két 

anyátlan k ic s i g ye rm eknek  intel
ligen s u rihö lgy, taná rnak  leánya, 
k i szeretettel nevelné őket. C sa k  
feltétlen u ric sa ládhoz  mennék, 
lehetőleg falura.

„Engedjétek a k isdedeket h o z 
zá m “ jeligére kérek aján latot e 
lap  k iadóh ivata lába. i— :

a time Csite Károly legújabb vidám, ka 
cagtató énekes népszínművének. Ára mii 
kedvelők részére, előadási joggal, posta- 
költséggel és csomagolással 17 500 korona 
Utánvételes küldéssel 6000 koronával többi 
kerül. Kapható a szerzőnél Körmenden é 
Wellisch Béla könyvkereskedésében Szent 
gotthárdon.

Aug. 5. Zürich: Budapest 0.00 69
Deviza: Dollár 76.900, Dinár 918, Osztrák 1 
0.0075V4, Szoko! 2370.—, Lei 335’—, Frani 
4145, Márka — . — Hús- és zsirárak 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú 
hús 32.000, zsir 45.000. — Gabonaárak 
Búza 395 000, rozs 342.000, árpa 340.001 
zab 370.000, tengeri 380.000, korpa 260.001:

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemU könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
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1910-ben.

I.aptulajdonoB:

a DuuäDtbll Lutüur SzövetsíB
k i  ors/ÁKOs iiU llier-S/övet- 

hivatal»» lapja.

Kéziratok, előfizetést dijak 
éa reklamációk a 

UAKANUSZÓ szerkesatő 
kiadóhivatalának 

fiaentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Klőfizetíat elfogad 
minden evang. lelkóaa 

ős tanító.
MdtfjBleoJt mlDiteo v á sá rn á l).

M inden féltett dolognál jobban  
őrizd  meg szivedet.

Szerkesztő-kiadóhivatal :
s z e n t q o t t h Ar d .

Vasvármegye.
A „HAUAKGSZ0“ 

előOzi'táal á ra : a harmadik 
negjedárre lö 000 korona
Csoportos küld. 15.000 K. 
katker-SaSvetágl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K,

A .Harangsió* terjesztő 
■őre befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Jézus diadalra segít.
Parisban, Franciaország főváro

sában, egy templom előtt áll Co- 
ügny tengernagy szobra. E szobor 
azokra az időkre emlékeztet, ami
kor Franciaországban az evangé- 
üom híveit nagyon üldözték. Külö
nösen pedig emlékeztet az 1572. év 
augusztus 24-re, amikor az éjjel 
sötétségében ezer meg ezer buzgó 
hívőt lemészároltak s Colignyt is, 
a hős tengernagyot, aki egész éle
tében mindig igyekezett Francia- 
ország boldogságát előmozdítani, 
halálosan megsebesítették. És ha 
kérdezzük, miért üldözték az evan
gélium híveit, s miért gyilkolták 
meg a nemzet egyik legkiválóbb 
fiát ? Azért, mert ezek meghajoltak 
az Úr Jézus elölt. Elismerték, hogy 
neki adatott teljes hatalom mennyen 
és földön, azért őt illeti a dicsőség. 
Az evangéliom ellenségei pedig 
nem vették eszükbe e nagy igaz
ságot. Kezükben volt a nagy földi 
hatalom s nem vigyáztak annak 
beszédére, aki isteni volta tudatá
ban így szólott s szól ma i s : Tel
jes hatalom adatott nekem mennyen 
és földön. Tehát nemcsak a földön, 
hanem a mennyen is. Nemcsak a 
hatalom egy része, hanem teljes 
hatalom. És az Idvezítő meg is bi
zonyította, hogy övé a teljes hata
lom. Ugyanabban a Párisban, a- 
melyben Colignyt meggyilkolták, 
ma több mint 50 helyen prédikál
ják az evangéliomot. Bízzunk azért 
az Úr Jézusban és szolgáljunk neki 
híven és határozottan. Övé a teljes 
hatalom. Ő diadalra segít.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

A Szív.
Érdeklődéssel olvastam hónapok

kal ezelőtt a >Harangszó«-ban egy 
kis cikkét Szuchovszky Gyulának az 
iparos tanoncok vallásoktatásáról. 
Megértettem a sóhaját, honnan ve
szünk vezérfonalat ehhez ? Sehonnan 
egy árva visszhang. Azaz hogy mé
gis. Messze fóldról, Itáliából, ahol 
tavaszi lendülettel visz uj élet felé 
egy egész nemzetet a maga ifjúsága. 
Egy ifjú nemzedék, melynek szívvi
lága egy könyvből táplálkozott A 
felnevekedett mostani egész olasz 
férfi világ ötven év óta ennek a 
könyvnek a bélyegét viseli magán. 
És az oiasz nevelő ennek a könyv
nek a szellemét adja át Mussolini 
kertje virágjainak. Csak ügy önti ezt 
a könyvet a nyomda. Januárban je
lent meg az 514-ik kiadása a milá
nói világhírű Treves könyvkiadónál.

Ebből az alkalomból az öreg Tre
ves unokája, maga is már javakora
beli asszony, elmondja Edmondo de 
Amicis A Szív könyvének históriáját.

Olaszországban 1870. után, mikor 
Garibaldi bevonult Rómába és Cavo- 
urral, Viktor Emánueliel megcsinál
ták az olasz egységet, kezdetben szo
morú gazdasági viszonyok voltak. A 
világtörténelemnek legrosszabbul kor
mányzott állama, a pápai állam, az 
osztrák uralom alól felszabadult észak 
olaszországi államok és a nápolyi, 
szicíliai királyság szomorú örökséget 
hagytak a megszületett uj Itáliára.

Ott is más kenyér után kellett 
néznie sokatmagával az ifjú de Ami- 
cisnek. Búcsúra tisztelget a kardjával 
és az olasz egységért folytatott har
cot végig küzdő fiatal tiszt költőnek 
csapott fel. Szonetteket írt. Petrarca 
habáraira vágyódott.

Mikor egy kötetrevalót összeköl- 
tött, elvitte őket az akkor még jelen
téktelen kis könyvkereskedókőz, az

öreg Treveshez és harmadnapra be
állított a válaszért: kiadja-e vagy 
sem ?

Az öreg könyves azt mondta neki, 
hogy kiadja, ha befejezi a megkezdett 
könyvet, de Amicis ujjongott örömé
ben. Van ott még vers, ahol ezek 
termettek. Mindjárt fel is ugrott és 
szavalta a még raktáron levő szo
nettjeit. Szonett a tavaszhoz. Szonett 
őhozzá. Szonett a virághoz, a hold
sugárhoz, a tengerhez. Mindenhez, 
amihez csak szonettet lehet frni. Es 
ugyan mihez nem lehet?

Az okos könyvkiadó tudta, hogy 
a záport és a szonettáradatot elállí- 
t«ni nem lehet. Annak le kell folynia. 
Und wenn’s genug geregnet hat, dann 
hört es wieder auf és az ifjú katona 
kiszavalta magát. Attól aztán kime
rültén ült vissza a helyére. Ilyenkor 
már lehet okosan beszélni minden 
poétával. Elébb csak végig kell hall
gatni a verseit.

— A versei csapni való rosszak. 
Ezek se nekem, se senkinek a vilá
gon nem kellenek De ha azt, amit 
a versek hátlapjára írt, befejezi, azt 
kiadom és fizetek érte, amit kíván.

Önök de Amicisnek csak öreg ko
rabeli alakját ismerik. Szép olasz tí
pus. Sürü hófehér haj, hófehér bajusz, 
lágy barna arc. Csupa szelídség, csupa 
nyájasság, csupa jóság. De volt fiatal 
ó is és akkor rettenetes tudott lenni. 
De talán a legrettenetesebb volt ak
kor, mikor az öreg Treves a szonett
jeit látta el ilyen szigorúan.

Mit akar ez az ember őtőle ? Nem 
is tudta, hogy mit irkáit a versek 
hátlapjára. A öreg megmutatta neki.

— Treves úr, bigyje meg ezek 
szamárságok Higyje el, hogy ezeket 
az ostobaságokat csak üggj, odavetet
tem. Oda vetettem mikor a költői 
alkotás vergődései közben kimerült 
az agyam, odavetettem a szívem egy
néhány érzését. Nem is akartam.

A sajtó, o lvasóival áll vagy  bukik.
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Csak úgy kikivánkozott a telkemből, 
látja, hiszen még papirost sem szán
tam rá, csak a verseim hátlapjára 
firkáltam és felüdült tőle a szívem. 
Hagyja ezeket az ostobaságokat. Adja 
ki a szonetteimet I

Most már a könyvkereskedő fogta 
kérőre a dolgot. Volt neki az Adige 
völgyében egy kis házacskája, Az 
apjáról maradt rá. Gyönyörű helyen, 
még szebb kilátással a hegyekre, a 
habzó vizű zúgó folyóra. Tehén az 
istállóban, kertjében virág, tele élés
kamra, gyümölcstől roskadozó fák.

— De Amicis úr, magának adom, 
éljen ott a kedve szerint, szabadon 
járhat-kelhet, csinálhat amitakar vele, 
csak menjen oda, fejezze be, amit a 
szíve elkezdett.

De a szegény fél zsoldra tett ka
tona hajthatatlan maradt. A szonett 
vagy a halál.

Ezen a csökönyösségen megindult 
az öreg Treves.

— Hát befejezi-e, kimegy-e a he
gyek közé, ha kiadom a szonettjeit?

— B e! De előbb látni akarom a 
szonetteket nyomtatásban.

Treves kiadta a szonetteket Azaz 
csak kinyomatta, mert — jő próféta 
volt — kölleni nem köllöttek senki
nek. Nem volt kinek kiadni. Még 
most is hiánytalanul őrzi a cég az 
első és utolsó kiadást. De megérte 
az áldozatot.

Megjelent »A Szív.« És méltó volt 
nevéhez. Ami nemes érzést, az Isten
ben és az emberekben való hitet, 
szeretetet Isten és ember iránt, köte
lességérzést, rajongást a hazáért és

Ez a kis lány
megy a kútra . . .

Népszínmű egy felvonásban.
I r ta : Csite Károly.

SZEMÉLYEK:
Méri néni. Ágnes, cseléd-leány.
Palkó I .. . Erzsiké.
Gyurka j Jankó.

Színhely: falusi udvar.
(Előadni csak a szerzőnél megvásárolt egy 

könyvpéldány után lehet.)
S z ín té r: Mári néni udvara, uccára néző 
rácsos kerítéssel. Jobbról a ház ajtókkal 
és ablakokkal. Jobb részen kerti asztal és 
pad. A szin bal felén szintén egy deszkapad.

ELSŐ JELENET.
Mári néni, Jankó.

Márí néni (barátságos arcú, jószívű 
fia ta l özvegy, a függöny felgördültekor a 
ház elején seperget): Ej, ej, milyen soká 
érkezik ismét haza az a lány a kútról. (Az 
uccaajtóhoz megy, az uccára tekintget.)

Jankó (ügyefogyott faluárvája, akit leg
inkább Mári néni jószlve gondoz, táplál.

a haza hőseiért könyörületet a szen
vedők iránt, tiszteletet a király, a 
tanítók, az idősebbek, a szülők iránt, 
ragaszkodást az otthoni tájhoz, lelke
sedést minden szép, jó és nemes iránt 
gyerek félékből kitörölhetetlenül ki 
lehet váltani, azt de Amicis egyszerű, 
meleg, okos, érzeFgősség nélkül való 
szíve kiváltotta a maga nemzetének 
ifjúságából és a férfiúvá emberesedett 
olasz ijuság megteremtette de Amicis 
lelke teremtette meg a feltartóztathatat
lan lendülettel haladó Itáliát Garibaldi 
megkezdett művéből az Itália mintából.

Vájjon nem gondolt-e Szuchovszky 
erre »A Szív»-re sohasem? Nem 
gondolnám. Mert ha igen, úgy nem 
sóhajtana fel, hogy honnan adjon ifjú 
pályatársai, a valiásoktatók kezére 
vezérfonalat. Ossza fel »A Szív« 
anyagát annyi részre, ahány hittan 
órája van egy esztendőben. Ültesse 
át a mi viszonyainkra és adja be ká
véskanalanként a fiatal tanoncgene- 
rációnak mint az orvosságot. A nem
zet gyógyulását segíti elő ezzel is. 
És szabad ám ezt a könyvet nem 
mester inasnak is olvasnia. Mert ez 
másként is igen tanulságos história. 
Vegyük csak az öreg Trevest. Rá
szánta merészen az egész vagyonát 
ennek az egy könyvnek a világra 
hozatalára. És most ötven év után 
munkája büszkén vallja, hogy ez az 
514 kiadás adott lendületet a haj
danta kicsi cégnek, olyat, hogy világ
híre és nagy gazdagsága van.

Az ideálizmus materiális térea is 
jól fizet jószándéku okos embernek 
a szívétől vezérelt kezén. —mm.—

Balról jön szénarakó villával, megy egye
nest a szobaajtónak. A villát úgy tartja 
keresztben a vállán, hogy nem tud vele be
menni a házba): Jujujuj, te rossz villa ! 
be se engeded az embert Mári nénihez 
m enni!

Mári néni (az ucca-keritéstöl elfordul, 
meglátja a villával kiizködő Jankót): Óh, 
te szegény oktondim, t e ! Ha üvegesajtó 
volna, hát minden üvegjét kivernéd . . . 
Engem keresel, Jancsi ? Itt vagyok.

Jankó : Mári néni 1 beraktam minden 
szénát a pajtába.

Mári n é n i: Beraktad ! Tyű, akkor so
kat dolgoztál, szegény gyerekem.

Jankó Be bizony, mind beraktam. Úgy 
izzadtam bele, mint a tücsök . . .  Hát most 
mit dolgozzak, Mári néni ? .

Mári n é n i: Ne dolgozzál most semmit, 
Jancsi. Pihenj. Megállj, van még egy kis 
kalácsom. Kapsz belőle. (Bemegy a szoba
ajtón s azonnal visszatér egy szelet kalács
csal.) Nesze, Jancsi, egyél.

Jan k ó : Óh, be jó a kalács. Igen szé
pen köszönöm, Mári néni. Felét megeszem 
magam.

Mári n é n i: Hát a másik felével mit 
csinálsz ?

Jan k ó : Odaadom azt.
Mári néni: Kinek adod?

h  oroszországi állapotokról,
A legutóbbi évben több előkelő 

politikus és magánember vette ma
gának azt a fáradtságot, hogy sze
mélyesen győződjék meg afelől, amit 
Oroszországról és az orosz állapo
tokról hallott. Körülbelül egy évvel 
ezelőtt járt ott Heriot, a jelenlegi 
francia miniszterelnök, akkor még 
mint lyoni polgármester. (Meg is je
lent egy könyve Nouvelle Russie cí
men.) Hogy mit lehet látni Szovjet- 
Oroszországban, az magától a szem
lélőtől függ. Az egyik a politikus 
szemével néz, a másik a gazdasági 
állapotokat vizsgálja; csak kevesen 
vannak, akik a valláserkölcsi oldal
ról néznék az ottani állapotokat.

Mindegyik mezőn fájdalmasan érez
hetők a hitetlen kormányzat követ
kezményei, de sehol sem annyira, 
mint épen a vallás területén. A há
ború, az éhség, ez az átmeneti ál
lapot, mely még mindig nem akar 
megszűnni, megingatták a régi szent
ségeket.

A házasság és elvállás kizárólag 
polgári térre szorul és tetszés sze 
rinti időben és módon köthető. Le
wis, az egyik utazó látott egy 19 
éves asszonyt, ki már negyedszer 
házasodott és ugyanannyiszor vált 
el és most nagyon vágyott egy újabb 
házasságot kötni. Kallarch kisasz- 
szony, a Conradi-pör egyik tanúja, 
ismert egy személyt, aki egy évben 
tiz házasságot kötött.

Sokorin a prágai egyetem szocio-

Jankó : Édes anyámnak adom.
Mári néni: Szegény Jancsi! Hisz anyád 

a temetőben nyugszik. Nem kell őneki már 
semmi a földi világból.

Jankó : De bizony, kell neki. Múltkor 
is, mikor Mári néni két pogácsát adott, 
egyiket elvittern neki a sírjára és másnap 
már nem volt olt. Édesanyám elvitte on
nét. (A következő jelenet alatt mohón eszi 
a kalácsot.)

Mári n én i: Óh, te szegény árvaságom 1 
Elvitte ám a pogácsát valaki — valami, 
de nem a te szegény, megboldogult anyád. 
Csak fogyaszd el a kalácsot magad.

MÁSODIK JELENET.
Palkó, Gyurka, Mári néni, Jankó.

Palkó és Gyurka (nagyobb iskolás
gyermekek palatáblával, tankönyvekkel ke
zükben nagy örömmel berontanak az ucca 
felöl. Tanszereiket a kerti asztalra teszik.)

Mári n én i: Ejnye, gyerekek, mi van 
veletek, hogy ilyen korán hazajöttetek az 
iskolából ?

P a lk ó : Tanító úr elutazott, azért ma 
már nem is kell délután sem iskolába 
menni. Milyen jó 1

Gyurka (nagyot ugrik örömében, mint 
egy kis csikó): Nyihihi, milyen j ó !



H84. augusztus 24 RARANOSZö 259

lógia-professzora, ki több évig élt 
Oroszországban, rémes adatokat kö
zöl. »A családi élet romokban hever. 
A szeméremérzés is burzsoa-eló 
ítéletnek nyilváníttatott. Qyakori a 
házasság 12 — 13 éves gyermekek 
között * *

Zinovieff Likin asszony, a szent
pétervári közoktatásügyi népbiztos, 
kijelentette, hogy »egész helyesen és 
természetesen járnak el azok a gyer
mekek, akik nemi ösztöneiknek en
gednek.<

Egy 1917. dec. 20.-i határozat 
megengedte a korlátlan elválást En
nek eredményeképen Szent- Péterváron 
a házasságok 5i% -a nem tart egy 
évnél tovább ; 11%-a pedig csak egy 
hdnapig tart.

*
Rémes az* a pusztulás, melyet a 

vallásos nevelést nélkülöző gyerme
kek mutatnak.

Kaüarch kisasszony a következő
ket említi: »Vallásoktatásról sző
sincs az iskolákban; sőt a magán- 
házaknál is csak titokban lehet a 
gyermekek előtt a vallásról beszélni. 
10 éves gyermekek szavaznak egy- 
másközt, hogy megállapítsák, vájjon 
Isten létezik-e, vagy nem. Vallásos 
ünnepeken a gyermekeket pópáknak 
maszkírozzák és a vallást kigunyoló 
dalokat énekeltetnek velük.«

Le wis a következőket említi: 
»1922 őszén, épen a zsidó sátoros- 
ünnep idején, Odesszában voltam; 
és Odesszában sok a zsidó. Az állami 
intézetekből minden gyermek arra 
kényszeríttetett, hogy a város utcáin

Mári n é n i: Úgy, kutyafékom ! nektek 
olyan jó az iskolakerülés! . . . De azért 
nem lopjátok haszontalanul a napot. Elő
ször is tanszereiteket tegyétek rendben a 
szekrénybe. Rend a lelke mindennek. Az
tán majd kaptok valami dolgot. . . No, 
egy-kettő, előre!

Palkó (tanszerét felveszi s indul befelé, 
utána Gyurka is): Nekem is adjon édes
anyám kalácsot.

Mári n é n i: Egy kis maradék még van. 
Mindjárt megkapjátok. (A gyerekek után 
megy.)

Jankó (a kalács felét már megette s mi
kor látja, hogy egyedül maradt, az ucca- 
ajtó felé sompolyog): Elviszem mégis édes
anyámnak, mert szegénynek nem síit a 
temetőben senki sem kalácsot. (El.)

Palkó, Gyarka (egy-egy szelet kalács
csal iramodnak be a színpadra.)

Mári néni (a gyerekek után jö n ): Ejnye, 
Palkó fiam, miért olyan sáros a lábod feje ? 
Nem illik ám iskolába így menni.

P a lk ó : Hiszen tiszta volt a lábam. 
Zsoldos Erzsi lépkedett rá.

Mári n é n i: Hát te engeded a lábadra 
lépkedni ? ! Ne engedd azt, fiam.

P a lk ó : Nem haragból lép ám rá.
Mári n é n i: Nem haragból lép rá ? Hát 

miből? Tán szeretetből?

Templomban.
Jó Isten, im’ Előtted állunk,
Sok ajkkal, ám egy szívvel áldunk :
Hogy eljöhettünk ide, újra,
S ezer gondjától szabadulva,
Lelkünk könnyedén, szabadon 
Szállhat Tehozzád e napon I

Csak Tehozzád, — óh kihez máshoz ? — 
Kifogyhatlan örök forráshoz,
Melyből mi nem kívánunk többel,
Csupán csak egy parányi csöppet :
Elég nekünk ez e napon, —
S szívünkben: béke, nyugalom.

Majd eljii az a nagy vasárnap,
Mit a jo lelkek vágyva várnak,
S levetve majd poröltözékünk’,
Fáradtan, sorba’ odatérünk.
Ahol körülfog egykoron 
Tengernyi béke, nyugalom I . . .

PETROVICS PÁL

fölvonuljon és tüntessen a vallás 
ellen.«

Tehát a szovjet nem csupán kö
zömbös a vallással szemben, hanem 
határozott atheista, vallásellenes poli
tikát folytat. Maga az orosz nép 
azonban annál inkább vágyódik Krisz
tus után. Vasárnaponként a templo
mok szokatlanul megtelnek. A vallá
sos egyesületek összejövetelei nagyon 
látogatottak. A baptista egyház tag
jainak a száma közel egy millió. A 
lelkek éhezik és szomjuhozzák az 
igazságot. Minden jel arra mutat, 
hogy Isten csakugyan munkálja az 
»Uj O roszország«*) kialakulását. 
Csakhogy ehhez sok munkásra van 
szüksége.

*) Heriot könyvének a cime.

Palkó (hallgat szemlesütve, majd kalá
csát a kerti asztal szélére teszi s lábát tö- 
rülgeti.)

Mári n é n i: No de ilyent! Micsoda fura 
dolog! . . .  A hamis Erzsiké ennek a lá
bára lépked, a kis legényke pedig örül 
neki. Ej, ej í .

Gyurka (egy kis dicsekvéssel}: Egyszer 
az én lábamra is rálépett.

Mári n é n i: A tiedre is ?! Ej, ej, mi
csoda hamis kis leány a Zsoldos Erzsiké 1

HARMADIK JELENET.
Erzsiké, előbbiek.

Erzsiké (feketehaju, csitrifejü, mosoly
gós tekintetű kis leány, az uccaajtó felöl 
libbenik be): Jó napot, Mári néni.

Mári n é n i: Ejnye, csirum-birum, mé
gis igaz a babona, hogy farkast emleget 
az ember s itt terem. Gyere csak, kis ha
mis, hadd számolok veled. Csöpp tipróid- 
dal miért lépkedsz fiaim lábára . . . főleg 
a silapos Palkóéra?

Erzsiké: Miért nem húz csizmát rája ?
Mári n é n i: Hiszen éppen azért nem 

húz, hogy rálépkedhess. Aztán te sem húz
tál cipőt a lábacskádra.

E rzsiké: Szeretek mezitláb járni.
Mári n é n i: Talán te is azért nem huz-

Egyházkerületi közgyűlés 
Salgótarjánban.

A dunáninneni egyházkerület au
gusztus hó 5—7-ig tartotta Salgótar
jánban évi rendes közgyűlését.

Kiss István püspök és lándori Kéler 
•Zoltán egyházkerületi felügyelő, Kirch
ner Rezső titkár és többek kíséreté
ben 5-én érkezett meg Salgótarjánba, 
hol az állomáson az egyházközség 
nevében Szelényi János lelkész és 
Koósch Mihály polgármesterhelyettes 
üdvözölték, ezután a fellobogózott 
városon keresztül a vendéglátó há
zakhoz vonult az elnökség, ahol dél
után 3 órakor a püspök és a fel
ügyelő a város tisztelgő küldöttségeit 
fogadta.

Ezek során az evangélikus egyház 
nevében Szelényi János, a reformá
tus egyház nevében Liptay Jenő acél
gyári igazgató, a római katholikus 
egyház nevében Herczeg Mihály es
peres, Salgótarján városa nevében 
Koósch Mihály polgármesterhelyettes, 
azután a járásbíróság, a szolgabiró- 
ság, az acélgyár, a bányatársulat, az 
evangélikus nőegylet élén Pántyik 
Gyulánéval, a Luther-Szövetség üd
vözölték az egyházkerület elnökségét, 
amelyre úgy a püspök, mint a fel
ügyelő meleg szavakkal válaszolt.

Hatodikén, a bizottsági ülések után 
vallásos estély volt az acélgyári ka
szinó dísztermében, amelyen az elő
kelő közönség részvételével a bánya
társulati zenekar nyitánya után he
gedű- éz énekszámok során dr. Csen-

tál cipőt, hogy úgy incselkedhess Palkó
val.

Gyurka (féltékenységgel): Hiszen az 
enyémre is rálépett.

Erzsiké : Tiedre csak egyszer. Akkor 
is csak azért, mert sár ragadt a talpamra, 
azt törültem le róla a lábadon.

Mári n é n i: Hát Palkóéra miért, te kis 
hamis?

E rzsiké: Nini, milyen piros galamb 
repül odaát a szomszédban! (Mialatt Palkó 
és Gyurka a mutatott irányba bámulnak, 
felkapja Palkó kalácsát az asztalról s na
gyot harap belőle.)

Palkó : Hiszen nincs ott galamb. Soha 
nem is láttam piros galambot.

E rzsiké: Nem-e ? Hiszen minden ga
lambnak piros a lába és a csőre. (Ismét 
harap a kalácsból.) Milyen jó Italára! Az 
asztalon találtam.

Palkó : Hiszen az enyém.
E rzsiké: Sajnálod ?
P a lk ó : Nem. Még ehetsz belőle. Vagy 

mind is a tied lehet.
G yurka: Nesze, Erzsi, harapj enyém

ből is!
Erzsiké : A tied nem kell, mert szagos 

a szád. Nem mosod a fogaidat. Mit gon
dolsz? Olyanból csak nem eszem, amibe 
te mosatlan fogakkal liarapdáltál. (Folyt, k.)



gődy Lajos csákvári lelkész tartott 
előadást az u| embertípusról és Kol
ler Alfréd és Irénke budapesti művé
szek gyönyörködtették az estély kö
zönségét.

Hetedikén reggel a templomban a 
gyámintézeti közgyűlés keretében 
Wenk Károly szószéki funkciója után 
iktatták be Laszkáry Gyula romhányi 
földbirtokost a gyámintézet elnöki 
tisztébe, aki közvetlen meleg szavak
kal foglalta el hivatalát. Laszkáry 
Gyula beiktatásának emlékére három 
millió koronás alapítványt létesített 
a gyámintézet javára.

Ezután megkezdődött az egyház
kerületi közgyűlés, amelyen lándori 
dr. Kéler Zoltán általános feltűnést 
keltő megnyitó beszédében mutatott 
rá, hogy a csonka magyar egyház 
megcsonkított egyházkerülete törhe
tetlen magabiző hittel tekint át Salgó
tarján nemzeti végvárából a gúay- 
határokon. Az aktuális egyházi prob
lémákat eredeti és uj megvilágításban 
tárgyaló beszéd után Kiss István püs
pök terjesztette elő évi püspöki jelen
tését, amelynek során rámutatott az 
egyházkerület belső életére, különö
sen a missziók ügyének előrehaladá
sára, amelynek során a kisterenyei 
missziói lelkészi állomás megalakul
hatott és Limbacher Zoltán lelkész 
szel betöltést is nyert.

Az aktuális egyházkerületi ügyek 
tárgyalásánál az 1848. évi XX t.-c. 
földbirtokreformmal kapcsolatos vég
rehajtása volt a legkiemelkedőbb 
mozzanat.
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„A keresztyén ember élete élő prédikáció 
a hitetlen világ számára. Sokszor nem any- 
nyira beszédünk, mint inkább cselekedeteink 
tesznek bizonyságot arról, hogy Isten gyer
mekei vagyunk. Szükséges is, hogy életün
ket összhangba hozzuk a Biblia tanításá
val, mert az emberek folytonosan bírálják 
cselekedeteinket s nem fogja őket vonzani 
a keresztyénség, ha nem látják tölünk a jó 
példát. “

k  ózdi lelkészi konferencia
július 29. és 30. napján, jóllehet a 
gyülekezetnek és lelkészének mély 
gyásza volt Turóczy Pál hegyaljai 
fóesperes és az ózdi gyülekezet nyu
galomba vonult lelkésze ravatalon 
feküdvén, — zavartalanul, a lelké
szek és a gyülekezet szépszámú rész
véte mellett bonyolította le a maga 
programmját. A konferenciát Nemes 
Károly diósgyőri fóesperes áhítata 
vezette be Luk. 1 8 .is—27. alapján 
figyelmeztetve az önvizsgálatnak erre

flARANOSZO
a fontos kérdésére: Mi hiányzik még. 
Azután Komjáthy Aladár ref. lelkész 
és Turóczy Zoltán ózdi ev lelkész 
üdvözölte a konferenciát, melyen a 
következő előadások hangzottak e l : 
»A holt gyülekezet« — Ligeti Ede 
sajókazai lelkész. »Az ébredő gyüle
kezet« — Pauiik János nyíregyházai 
lelkész a Magyar Evang. Lelkészek 
Egyesületének elnöke. »Az élő gyü
lekezet« — Johnson Gisle norvég 
missziói lelkész Budapestről. »Mire 
van ma szüksége egyházunknak s mit 
tehetünk ma egyházunkért?« — Vie- 
torisz László diósgyőri hitoktató lel
kész. »Mit tehetünk gyülekezeteink 
ben a bibliaolvasásért?« — Gáncs 
Aladár székesfehérvári lelkész. »Lel
kész típusok« — Marcsek János to
kaji lelkész. »Lelkipásztorok lelki

A Vilmos-dalokból.
Hej, kicsi Vilmos, 
Hej, hangostorku 
Drága madárkáiul 
Mit zavarogsz te, 
Éjféli órán 
Űzve a csöndet, 
Messze a házból?

Alszik a Jankó, 
Alszik a bárány, 
Szépszavu csörgő 
Pihenni tért,
Csak te süvöltesz, 
Csak te üvöltesz, 
Ki tudja mért?!

Bakteri fogadtunk 
Tán mi a házba, 
Ki minden órát 
Majd megkiált? 
Avagy fiúcskát,

Békibe’ alvót 
Ki minden álmot 
Valóra vált?

Hunyd le szemecskéd, 
S térj nyugovóra, 
Éjjel aludni 
Kell a gyereknek! 
Mákfejü törpe 
Sompolyog itten, 
Tarka meséket 
Mond majd neked!

Hajnali órán 
Majd ha a kertben 
Szidja a bírót 
A sárga rigó,
Ébredj fö l te is, 
Kiabálj véle,
Drága szivecském, 
Arany rigó!

FARKAS MIHÁLYNÉ.

gondozása« — Gáncs Aladár Áhíta
tokon bibliatanulmánnyal szolgáltak : 
Büki Jenő mekényesi és Weiszer Ernő 
hernádvifesei lelkész. Hozzászósásaik- 
kal gazdagították a konferenciát dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkész, Lá
bosa Lajos debreceni, Szuchovszky 
Gyula budapesti vallástanárok. Az 
első nap estéjén vallásos este volt a 
konferencia tagjait oly szívesen látó 
gyülekezet számára. Ä vallásos estén 
Johnson Gisle »A keresztyén ember 
missziói érzékéről« tartolt rendsívül 
mély előadást, dr. Varsányi Mátyás 
pedig evangélizáló igehirdetést János 
5 .5 — 0. alapján ezzel a nagy Jézusi 
kérdéstevéssel: »Akarsz e meggyó
gyulni?« A szóló nemrégiben jött 
meg angliai utjából, a vasárnapi is
kola glasgowi világgyüléséről és ha
talmas erejű illusztrációkkal mutatott

rá, hogy nincs más megoldás, mint 
Jézus. Az estélyen Vietorisz László 
megragadó szavalatával, Krecsdk Já
nos nyíregyházai theologus pedig 
szólóénekével gyönyörködtette a tem
plomi közönséget A konferencia 
utolsó pontjaként Pauiik János lel
kész tartott bibliaórát a konferencián 
résztvevő közönség számára. A kon
ferencián sok hűséges szeretet jutott 
kifejezésre egyházunk boldogabb jö
vője érdekében s egyben az a vágy, 
hogy lelkészei között mind mélyeb
ben megvalósulhasson az egymás 
hitén épülő lelki közösség. Több el
határozás fogant meg a biblia és 
egyéb építő iratok terjesztése érdeké
ben s továbbá az a kérés, hogy a 
f. évi egyetemes gyűlést megelőző két 
napon konferenciát rendezzen a M. 
Evang- Leik • Egyesület vezetősége.
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M eghivó.
A dunántúli ág. h. ev. egyházke

rület 1924 évi augusztus hó 28 án 
(csütörtök) P é c s e t t  rendes évi köz
gyűlést tart, melyen tárgyalás alá 
veszi a közgyűlés elé tartozó összes 
ügyeket.

A közgyűlésre az egyházmegyék 
képviselőit, valamint a zsinati tör
vény alapján jogosult összes köz
gyűlési tagokat tisztelettel meghívjuk.

A gyűlés előtti napon, vagyis eug. 
hó 27 én (szerda) az egyes egyház
kerületi bizottságok, az Egyházkerü
leti Gyámintézet, a Dunántúli Luther- 
Szövetség, az Egyházkerületi Lelkész
egyesület és az Egyházkerületi Tanító 
egyesület ülésezik.

Szombathely, 1924 évi aug. 2-án.
Dr. Mesterházy Ernő sk. Kapi Béla sk.

egyh. kér. felügyelő. püspök.
A gyűlések sorrendje:

Augusztus hó 27-én (szerda):
D e. 8 órakor az egyh. kér. nagy

bizottság ülése a Városháza tanács
termében.

D. e. 9 órakor az Egyházkerületi 
Lelkészegyesület gyűlése a Város
háza közgyűlési termében.

D. e. 9 órakor az Egyházkerületi 
Tanítóegyesület gyűlése ez anatómiai 
intézetben.

D e. 1 i órakor a Dunántúli Lut
her Szövetség választmányi és köz
gyűlése a Városháza közgyűlési ter
mében.

D. u. 3 órakor az egyh. kér. Véle
ményező Bizottság ülésezése a gyü
lekezeti tanácsteremben.

D. u. 4 órakor az egyh. kér. Nép



iskolai Bizottság ülése az anatómiai 
intézetben.

D. u. 5 órakor az Egyh. Kerület 
Gyámintézet választmányi és köz
gyűlése az anatómiai intézetben.

D. u 6 órakor az egyh. kér. köz
gyűlés előkészítő értekezlete az ana
tómiai intézetben.

D. u. 7 órakor gyámintézeti isten- 
tisztelet és Luther-szövetségi vallásos 
estély a templomban. Az istentiszte
leten Zongor Béla, a vasi közép egy
házmegye esperese prédikál. A val
lásos ünnepségen előadást tart Né
meth Károly, a győri egyházmegye 
esperese, egyházker aljegyző. Isten- 
tisztelet és ünnepség után offertóriu- 
mot tartunk a templomépítő szek
szárdi gyülekezet javára.
Augusztus hó 28 án (csütörtök):

D. e. 9 órakor az egyh. kerületi 
közgyűlés megnyitása és tárgyalása 
a templomban.

!®?4. augusztus 24

K O R K É P E K ,____ »
Karcolatok a hétről.

A szellős női divat rajongói ellen 
megindult az offenziva. A bayeuxi 
püspök — aki a közvélemény szemé
ben a leglibcrálisabb felfogású egy- 
házfejedclem Franciaországban — 
utasította alárendeltjeit, hogy a m é ly -  
k ivá g á su  és r ö v id u j ju  ruhákban 
megjelenő hölgyeket ne gyóntassák 
és ne áldoztassák.

*

A bárokban, tánctermekben még 
javában tombol a foxtrott, a shimmy 
és f i  jazz, de a csatorna túlsó felé
ről idecsendül már a lélekharang, a- 
mely a modern táncok uralmának 
végóráit hirdeti. Minden jel arra vall, 
hogy a régóta mellőzött ‘keringő is
mét elfoglalja régi jogait. Az angol 
királyné elvállalta ugyanis a három
negyedes ütemű táncok protektorátu
sát és elrendelte, hogy az udvari ün
nepélyeken ti lo sa k  ezen tíil a m o 
d e rn  tá n co k , csupán a körtáncok 
és elsősorban a keringő szerepelhet
nek a jövőben a táncrenden. Majd 
elválik, hogy a bárok és a.táncloká
lok mennyiben respektálják a koro
nás asszony állásfoglalását.

*

Amiensben egy tizenhat éves fiú  
meggyilkolta Carton vaj- és tejárus- 
nöt. Mikor elfogták, minden bűnbá
nás nélkül elmondta, hogy kedvesé
vel a m oziba  akart menni, de a 
belépti díjhoz még 20 sou hiányzott. 
Mikor pénzét számlálgatta, az öreg
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Cartonné pinceboltja előtt járt s az 
a gondolata támadt, hogy kirabolja. 
Lement a pincébe, egy font vajat kért 
és mialatt az asszony lehajolt, hogy 
a kis hordóból megfelelő mennyiségű 
vajat tegyen a mérlegre, zsebkésével 
nyakszinten szúrta.

*

Az angorai nemzetgyűlés tudva
levőén megszavazta az egynejiiségröl 
szóló törvényt és ezzel kimondotta a 
halálos Ítéletet a többnejüséy s 
vele a h á r e m  fo g a lm a  fe le tt .  
Évszázados tradíciót törölt el ezzel az 
angorai nemzetgyűlés, a Kelet egyik 
legspeciálisabb érdekessége szűnik 
meg abban a pillanatban, amikor a 
törvény életbe lépett. Az európai kul
túra, a haladás szelleme küzdött a 
hagyományokkal és ebben a küzde
lemben az előbbi győzött. Az uj török 
basa meghitt családi körben, egyetlen 
élettársa oldalán majd mesélni fog  
gyermekének a múltról, sok feleség
ről, sok asszonyról, az uj török ba- 
sáné büszke lesz arra, hogy elődei
nek alárendelt élete után ö már 
egyenlő rangú a férfival.

*
Angliában a munkanélküliség egyre 

nő, ez azonban nem képez akadályt 
azzal szemben, hogy bizonyos körök 
a kutyák körében is fölfedezzék a 
divatos idegességet. Egy londoni új
ság — mint amerikai lapok írják — 
akciót indított és 50 ezer dollárt akar 
összehozni arra a célra, hogy id e 
ges, ro ss zk e d v ű  és h isz té r iá s  
k u ty á k  s zá m á r a  sza n a tó r iu m o t  
á llítsa n a k  fe l.  Az ujságpropagan- 
dának meg is volt a foganatja, ügy- 
annyira, hogy nemsokára megvalósít
hatják álmukat a gondtalan kutya
kedvelők.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mire m utatnak a csalódások ?
Aug. 25. I. Mózes 6 . 0—7. Ne ijedj meg, 

kérlek, ha a biblia első csalódói közt ott 
fogod találni az élő Istent 1 Ijedj meg azon
ban annál inkább azon, hogy nem a nap
rendszer röppályájának beállításában, nem 
a kis buzaszem termő erejében, hanem te
remtésének koronájában csalódott. Először 
csak százhúszra kell apasztania az ember 
földi esztendei számát, aztán végkép is 
megbánnia, hogy teremtett embert. Óh ha 
a férgekben kellett volna csalódnia, túl te
ltetnéd könnyen magadat az Ő csalódásán, 
de hogy te benned 1 ?

Aug. 26. II. Mózes 3 2 .7—29. Sok ember 
úgy hajigálja csalódásait Isten fejéhez, mint
ha csak Ö lenne mindegyiknek oka. De 
milyen szelíden beszél a magáéról Istennek 
Mózes most, mikor élete legmegrázóbb 
csalódásait szenvedi. Az igaz, hogy nem
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hallgat; próbálja menteni, ami még ment
hető ; de szemrehányást egy szóval sem 
tesz érte, hiszen érzi, mennyire vérzik Iz
rael Istenének a szive is benne. Nem len- 
nc-e más a mutatványa sok csalódásunk
nak, ha meggondolnánk : Isten maga is íz
lelte azokat, s.tán épen abban, miben most 
szenvedünk, Ö maga is benntartja forró 
szívét.

Aug. 27. 1. Sámuel 1 9 .1—11. A csaló
dásoknak rengeteg sok válfaja van s egész 
külön színezetű mindeniknél a Fájdalom. 
Míg Isten csak emberekben —, mi csalód
hatunk adásban, vevésben, időjárásban és 
pályaválasztásban és estig lehetne szám
lálni, hogy még miben. De nem kell-e ar
ról tennünk bizonyságot, hogy legtöbb s 
legégetőbb csalódásainkat nékünk is az 
emberek okozzák ! Efajta csalódásaink közt 
is legsúlyosabbnak szokták emlegetni azt, 
ha olyanba csalódunk, mint Dávid, akivel 
jót tettünk. De nincsen csalódás, mi ha
szonnal nem járna, s minden csalódás na
gyot mutat fel akkor, ha az embert meg-

Aug. 28. II. Sámuel 15 .1—h. Oly gya
kori manapság a szülői csalódás. Akár
hányszor épen olyan szülők, kik többet is 
teltek gyermekükért, mint mások. Mégis 
drágák ezek a csalódások, mert legjobban 
hasonlítanak ahhoz, amit a mennyei Atya 
szenvedett és szenved tán maiglan is tő
lünk. Drágák ezek a csalódások azért, mert 
legélesebben mutatnak rá arra, amire mu
tat egyébként minden csalódás: a bűnre. 
Csodálkozó!, hogy annyi csalódás é r ; de 
nincs-e nagyon nagy szükséged arra, hogy 
Isten végre felhívhassa valamivel a figyel
medet igen komolyan : a bűnre.

Aug. 29. Kir. 17.1—íe. Csalódásoknak 
egész árja járt mindenfelé az idei magyar 
aratás nyomában. Régen volt ilyen nagy 
különbség az utolsó napokig jónak várt 
termés és a betakarított eleség között. Ez 
a csalódás nem emberektől jö tt; lehet-e 
benn bűnnek valamelyes része? Illés ide
jében volt az ilyenben is. Vannak csaló
dások, mikkel a magunk bűnére akar rá
mutatni Isten. Péter, mit csináltál a jó ter
méseiddel ? János, tudsz- e bízni abban, 
aki megsokasitotta a sareptai özvegy véka
beli lisztjét? Igen a csalódás néha arra 
mutat, hogy erős vizsgálat alá vette szí
vünket az Isten.

Aug. 30. Luk. 16.10-31. A csalódások
nak nagy szerepe van bölcsőtől a sírig, 
de sokan vannak, akikre még az örökké
valóságban is csalódások várnak. Óh mi
lyen jó, ha valaki nem kívánja kiméltetni 
magát sem a világban, sem emberekben, 
sem önmagában, sem hitének elégtelensé
gében ötét fenyegető csalódásoktól. Mily 
rettenetes is lenne, ha Isten csak hagyna 
bennünket, hogy kényelmesen s önteltcu 
ráéljük magunkat s múló lét rózsaindáira.

, Látod hát mire mutatnak a csalódások ? 
Istennek felfelé kényszerítő, mentő kegyel
mére.

Aug. 31. Máté 7.24—so. A csalódással 
arra is figyelmeztet Isten, hogy szűk a látó
körünk, s hogy a látható oldalfalaknál sok
kal fontosabb a fundamentum, az életünk
nek láthatatlan része. De ebben a példá
ban azoknak a csalódásaira akar leginkább 
rámutatni Jézus, akik hallják az Ö igéjét, 
s azt nem sokba veszik. Gondolják, nem 
sokat mulasztanak vele és belepusztul a 
lelkűk s testük élete. Úgy-e latod már, 
mire mutatnak végül a csalódások ? Arra, 
hogy menjünk Jézushoz, a csalódók igaz 
Megváltójához.
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EGYRÖL-MÁSRŐL.
A m indennapi életből.

Drágult az útlevél. A belügy
miniszter elrendelte az utlevélkiállitás 
és meghosszabitás díjainak arany
koronában való megállapítását. Az 
aranykoronás illeték több, mint száz 
százalékkal drágította meg az útle
veleket. Az I es jelzésű útlevél díja 
6000 korona helyett a jövőben egy 
arany, tehát tizenhétezer papirkorona 
lesz, a II es jelzési! pedig 60.000 
korona helyett 8 aranykorona, azaz 
126 000 papirkorona lesz. Az I. jel
zési! útlevelet csak napszámosok, 
munkások, iparossegédek és közszol
gálati alkalmazottak kaphatják meg. 
Ha az útlevél érvényességének tar
tama egy, illetve két éven túl terjed, 
a kiállítási illetékek kétszeresét, illetve 
háromszorosát kell fizetni. Az útle
velek raeghosszabitásáért is a kiállí
tási díjakat kell fizetni, de bélyeg
illeték nélkül.

Légypusztítás tim sóval. Külö
nösen faluhelyen rettenetes, általános 
csapás az a légyinváziő, mely a nyári 
időben megrabolja nyugalmát ember
nek, állatnak. Lawton amerikai tanár 
valóban nagy szolgálatot tesz az em
beriségnek, ha csakugyan beválik az 
az állítása, hogy a légypusztításra 
legalkalmasabb a tirnsó. A nevezett 
tanár szerint a legyek irtására fel
tétlenül hatásos az olyan mészoldat, 
melybe egy kilogramm feloldott tim- 
sót keverünk s ezzel meszeljük be 
a lakások és gazdasági épületek fa
lait. A légy ugyanis azért képes a 
legsimább üvegen is könnyű szerrel 
járni, mert a lábain csirizszerü ned
vet izzad ki és ezzel kapaszkodik. 
A tirnsó azonban rendkívül szárító 
és víznyelő hatású és ha a légy rajta 
jár, nem képes annyi csirizt kiizzadni, 
amennyit a tirnsó elnyelni nem tudna. 
Ebben a súlyos munkában a légy 
kifárad, nem szaporít és nem sok idő 
múltán teljesen elpusztul. Lawton azt 
is kiszámította, hogy egy felnőtt ál
lat a nyári időszakban a légykerge- 
téssel naponkint annyi erőt csapkod 
el magából, amennyi megfelel egy fél 
kg. zab tápláld erejének. Minden
esetre tanácsos ezt az intést meg
fogadni. A kísérlet annyival is inkább 
ajánlatos, mert az évenkinti meszelés 
úgyis szükséges s így nem okoz kü
lön költséget.

Rendelje meg a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület Történetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár.
Kapható: Dekanátusi hivatal Sopron.

HETI KRÓNIKA.
A népszövetségi kölcsön magyar ré

siének jegyzése lezárult és a pénzügymi
niszter kijelentése szerint a jegyzés teljes 
sikerrel járt. — A honvédség létszámának 
toborzás utján való kiegészítése megkezdő
dött. Az önként belépők rendfokozata a 
júliusi szorzószám szerint havi 440.000 K- 
tól 1,320.000 K-ig terjedő zsoldot, családi 
pótlék címen havi 158 400 K-át, ezenkívül 
ruhát, elhelyezést és élelmezést kapnak. — 
A rokkantügy rendezéséről uj törvényjavas
lat készül. — Decemberre állítólag meg
szűnik a ki- és beviteli tilalom. — A so
mogyi gazdák aranykalásszal tisztelték meg 
a földmívelésügyi minisztert. — Külföldi 
bankárok tárgyaltak Budapesten fontos 
hitelkérdésekben. — Bródy Sándor, a ki
tűnő iró elhalt 63 éves korában. — Türr 
István tábornak, a magyar és olasz sza
badság hősének születése 100-ik évfordu
lója alkalmából díszes síremléket állíttatott 
fel a főváros és szép emlékünnepet ren
dezett.

Jugoszláviában a délvidéki magyar 
pán újból megkezdheti működését.

A görögök és románok együtt akarnak 
felvonulni Bulgária ellen.

Az albán kormány 25 millió líra kül
földi kölcsönt vett fel.

A spanyol király elfogadta az olasz 
fascista hadseregben tb. káplárrá történt 
kinevezését.

O laszországban megalakul a katholi- 
kus fasciszta-szövetség.

Lisszabonban a kommunisták forra
dalmat kíséreltek meg, de a kísérlet meg
hiúsult.

A ném et birodalmi elnök a kormány 
több tagjával látogatást tett Münsterben.

Az angol-orosz szerződést aláírták.
A svájci szövetségi tanács megtiltotta 

az orosz állampolgároknak Svájcba való 
utazását.

A londoni konferencia megegyezéssel 
végződött. A londoni koferencia volt a 18- 
adik, melyet a hadisarc ügyében a béke
kötés óta tartottak.

Japánban újból földrengés pusztított.
Amerika az alkoholcsempészet özei

méinek ineggátlására a vámőrséget 20 tor
pedónaszáddal és rombolóval megerősí
tette.

Kínában eddig ismeretlen népfajra buk
kantak. A Tu-Run-ok állítólag a magyarok
hoz hasonlítanak.

Szudánban az angol uralom ellen lá
zadoz a lakosság.

HARANGSZÓ.
Szenthároms.u. 10.vasárnap.

I. Kor. 1 2 .1 -11 .
Arra, az ember földi életében a legfon

tosabb kérdések egyikére dd feleletet mai 
epistolájában az apostol: Mikor is munkál
kodik bennünk tehát a Szentlélek ? A felelet 
erre: Ha az ö világosságával megvilágosit 
bennünk, s lia az ö kegyelmi ajándékaiban 
részeltet bennünk.

Személyi hir. Zongor Béla a vasi kö
zépegyházmegye esperese üdülésből haza 
érkezvén, újból átvette egyházmegye veze
tését.

Egyházkerület! közgyűlés. A tiszai 
egyházkerület f. évi közgyűlését szeptem

ber 16-án Nyíregyházán tartja Geduly Hen
rik püspök és dr. Zelenka Lajos egyház
kerületi felügyelő elnöklésével.

Bélák Lajos ünneplése. A pápai járás 
jegyőzi kara meleg ünneplés keretében bú
csúzott el nyugalomba vonult kiváló fő- 
szolgabirájától, Bélák Lajostól, a veszprémi 
egyházmegye felügyelőjétől. Bélák lierva- 
datlan érdemeit Bocsor Lajos jegyző és 
dr. Mohácsi Lajos lelkész méltatták.

A zalaegerszegi gyülekezet önerejéből 
e hóban javíttatja orgonáját 405 arany kor. 
értékben.

Sajtónap a dunántúli egyházkerület
ben. Dunántúli egyházkerületünkben f. évi 
május hó 4-én volt az evang. sajtónap. A 
sajtónapon az egyes egyházmegyékből a 
következő offertóriumok szolgáltattak b e : 
Győri 1,798699 K. Kemenesaljái 2,150.147 
K, Somogyi 851.683 korona. Soproni alsó 
1,358.582 K, Soproni felső 471.532 korona, 
Tolna-baranya-somogyi 2 547.914 K, Vasi 
közép 3,047.952 K, Veszprémi 2,840.899 K, 
Zalai 258.910 K. Összesen tehát 15,326.318 K.

A nagygeresdi gyülekezet hosszú éve
ken át közszeretetben és tiszteletben álló 
felügyelője, Mesterházy Ernő egyházkerü
leti felügyelő, tekintettel egyházkerületi fel
ügyelő voltára, lemondott. Helyébe a gyü
lekezet Rupprecht Antal fögondnokot vá
lasztotta egyhangú lelkesedéssel felügyelő
jévé. A fiatal, egyházszerető felügyelő mun
kássága elé osztatlan bizalommal tekint a 
gyülekezet.

A nöegylet aug. hó 3-án műsoros tánc
mulatságot rendezett a szegénysorsu isko
lás gyermekek felsegélyezése javára. Úgy 
az erkölcsi, mint az anyagi eredmény ki
elégítő volt, mert míg a műsoros szereplők: 
Ments Eszter, Velekay József, Bakó Lajos, 
Nagy Imre, Bakó Giziké és Kotsis Sándor 
a közönség háláját méltán kiérdemelték, 
addig a bevétel közel három millió K volt.

A veszprémi egyházközségről, mint 
anyagiakban gyenge városi gyülekezetről, 
legutóbb megemlékezett: a pápai gyámin
tézet 150.000 K, a bobai gyámintézet 70.000 
K és a szentantalfai hívek 150.000 K. A 
hálásan fogadott adományokat a veszprémi 
gyülekezet ez úton köszöni meg a nemes 
szivü adakozóknak. Ez adományokat úgy 
tekinti, mint testvéri szivekből jött ösztön
zést a Krisztus evangéliomáért való kitartó 
küzdelemre.

A tokaji egyházközség az oláh-vörös 
harcokban összelőtt imaházának restaurálá
sát e hó folyamán bevégzi. Felkéri az egy
házközség mindazokat, akiknél még gyüjtöiv 
van, hogy azokat a lelkészi hivatal címére 
elküldeni szíveskedjenek. Egyben kérjük 
mindazon hiltestvéreket, akik a tokaji kis 
egyházközség sok milliós terheit könnyiteni 
szeretnék, hogy adományaikat mielőbb küld
jék el szintén az ev. leik. hivatal címére.

Az ecsenyi anyagyülekezet legutóbbi 
közgyűlésén elhatározta, hogy a tőle 7 
km.-re fekvő s anyagiakban szegény somo- 
dóri fiókgyülekezet vallásoktatás nélkül fel
növekvő gyermekeinek gondozására, mind
addig, míg a kérdés máskép megoldható 
nem lesz, vasárnap délutánonként egy-egy 
kocsit bocsát a lelkész rendelkezésére. A 
nem elhatározás anyai érzületre vall.

Felhívás. Nagyon kérem a »Veszprémi 
Ev. Egyházmegyei Tanítóegyesület“ tagjait, 
hogy a folyó évi augusztus 27-én Pécsett 
tartandó egyházkerületi tanítóegyesületi 
közgyűlésen minél számosabban szívesked
jenek megjelenni. Szutter Dániel tanítóegye
sületi elnök.

Ü



H A R A N G SZÖ

A m. kir. Erzsébet tudományegyetem
ág. hitv. evang. hittudományi karán, Sop
ronban a hallgatók beírása az 1924—25. 
tanév első felére szeptember 16—19-ig tör
ténik. Azok, akik a hittudományi karnak 
még nem voltak hallgatói, csak külön en
gedély alapján vehetők fel, mely iránt a 
folyamodványokat augusztus 31-ig kell be
nyújtani a dékáni hivatalba (Sopron, Ev. 
líceumi épület) a következő mellékletekkel:
1. születési anyakönyvi kivonat, 2. közép
iskolai érettségi bizonyítvány, 3. erkölcsi 
bizonyítvány folyamodó előéletéről, külö
nösen az u. n. proletárdiktatúra alatt tanú
sított magatartásáról. (Ezt a bizonyítványt 
városokban a rendőrkapitányságtól, kis- és 
nagyközségekben az elöljáróságoktól kell 
kérni.) 4. közhatósági bizonyítvány a szü
lők foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és 
arról, hogy mióta laknak jelenlegi lakóhe
lyükön, azelőtt hol laktak és mivel foglal
koztak, 5. rövid önéletrajz.

A szabályszerű esetben, október 6-ig 
dékáni, október 14-ig határidőn túl, hiteles 
okmánnyal igazolt bezárólag rektori enge
déllyel lehet utólag beiratkozni.

A tandíj összegéről, mely eddig hivata
losan megállapítva nincs, annak idején kü
lön hirdetmény tájékoztatja az érdekelteket.

Tandíjmentességért szeptember 12-ig a 
hittudományi kar tanártestületéhez lehet 
folyamodni. A tandíjmentességi kérvényhez, 
melyet a dékáni hivatalhoz kell benyújtani, 
csatolandók: 1. szegénységi bizonyítvány,
2. az előadások szorgalmas látogatását és 
a tanulmányi jó előmenetelt igazoló hiteles 
bizonyítvány (az I. félévre beiratkozóknál 
eredeti érettségi bizonyítvány, folytatólagos 
beiratkozóknál pedig az eredeti leczke- 
könyv), 3. esetleges ösztöndíjakról, jutal
makról vagy segélyekről szóló végzések. 
Állami tisztviselők és tanférfiak gyermekei 
szegénységi bizonyítvány helyett vagyon
talansági bizonyítványt mutathatnak be.

Sopron, 1924. augusztus 8.
Az ev. hittudományi kar 

dékáni hivatala.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. Németországban is mint 
másutt túlteng a nem keresztyén elem a 
napi sajtóban, amit a hivő és népe jólété
ért aggódó egyházi körök tovább nem tűr
hettek. Alakiiottak is oly sajtószolgálatot, 
mely az evangélium alapján világítja meg 
a napi és politikai eseményeket. Nem régen 
tartottak Münchenben kongresszust, ame
lyen egy olyan kultúrpolitikának vezérlő 
gondolatait állapították meg, mely a német 
nép keresztyén értékeit megőrizni, ápolni 
és uj életre kelteni hivatva lesz.

Bajorország. Á bajor róm. kalh. kor
mány még f. 6vi március havában konkor
dátumot kötött a pápai udvarral, amely a 
pápa befolyását még inkább nagyobbítja 
és szélesbíti az országban. A kormány

1924. augusztus 2 4 ___________

szerződésének természetesen csak akkor 
van joghatálya, ha a parlament ezt elfo
gadja, de a bajor parlamentben most nincs 
hajladóság reá.

Thuringia. A szociálisták, kommunisták 
és nemzeti néppártiak olyan indítványt ter
jesztettek elő a parlamentben, hogy a jénai 
evangélikus theologiai fakultást oszlassák 
fel mint a lelkészek egyetemi képző inté
zetét s legfeljeab azt engednék meg, hogy 
a bölcsészeti karon megtűrnének egy olyan 
szakot, mely a vallás tudományos ismer
tetésével foglalkozna.

Litvánia. Az újonnan keletkezett Litván
országnak is van nemzetiségi kérdése. A 
hozzá a Németországból csatolt s a Memel 
folyó mentén elterülő vidéken egy ősrégi 
szlávnyelvü nép lakik, amely nyelvét a mai 
napig is megőrizte. Ebben az evangélikus 
egyháznak van érdeme, mert a reformáció 
óta ezen a nyelven hirdetik ott a lelkészek 
Isten igéjét. Az uj ország most felcsepere
dett uj urai a litvánok ennek a népnek 
nyelvére s mert vallási ellentét is van köz
tök — lévén a litvánok nagyobbrészt róm. 
kath. — a vallására is törnek. Angol új
ságok figyelmeztetnek e harcra.

Észtország. Dorpatban Észtország fő
városában ez idén tartották a reformáció 
elterjedésének 400 éves jubileumát a többi 
protestáns államok számos képviselői je
lenlétében.

Angolország. A skót szabad egyház 
ez idén tartott protestáns világkongresszust, 
amelyen német, holland, francia és cseh 
tudósok tartottak előadásokat az evangélium 
mai helyzetéről a különféle országokban.

A skót egyház zsinatára az angol király 
saját személye képviselőül egy szociálistát, 
Brown Jamest küldötte ki. Brown azelőtt 
bányamunkás volt s most a legnagyobb 
egyházi megtiszteltetésben részesült, olyan
ban, amelyben azelőtt csak a legnagyobb 
aristokraták részesültek. Ö tartotta a király 
helyett a trónbeszédet és örömmel utalt 
arra, hogy ez a megtiszteltetés neki több, 
mintha a kabinetbe miniszternek nevezték 
volna ki.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Szentgotthárdon augusztus hó 

6-án esküdött öro« hűséget gróf Zedtwitz 
Ferenc szentlászlói és balatonfüredi Vargha 
Alicének. Násznagyok voltak: üróf dr. 
Zedtwitz János, gróf Bülow Vilmos, Kubin 
Waldemár és dr. Desits üyula tábiabiró.

Kutas János m. kir. gazdasági felügyelő 
aug. 14-én vezette oltárhoz a körmendi 
templomban mennyasszonyát Ebenspanger 
Máriát.

Csatáry Sárikát, Csatáry Kálmán po- 
gányszentpéteri tanító és Renner Jolán ked
ves leánykáját augusztus 2-án vezette ol
tárhoz az iharosberényi templomban Duties 
László nagyatádi polg. isk. tanár. — Isten 
áldása legyen e szép frigyen.
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Ezüstlakodalom. Sárkány Ferenc Máv. 
felügyelő, állomásfőnök Körmenden és neje 
augusztus 15-én ünnepelték meg sztik csa
ládi körben boldog házasságuk 25 éves 
fordulóját. Az ifjúsági egyesület ez alka
lomból üeyer Zoltán s. lelkész vezetésével 
küldöttségileg tisztelget elnökénél.

Halálozás. Szombathelyen váratlanul 
elhalt Ulreich Aladár 57 éves korában. Az 
elhunyt rendkívül buzgó tagja volt egy
házának.

Rupprecht Andor festőművész Budapes
ten 31 éves korában elhalt. Vele a fiatal 
festő-nemzedék egyik legtehetségesebb tag
ja dőlt korai sírba.

Elköltözött Pápán a minden halondók 
utján özv. Pelárgus Jánosné 87 éves korá
ban. A boldoguitban dr.^Mohácsy Lajosné 
édesanyját gyászolja. — Özv. Téringer Ger- 
gelyné 74 éves korában.

Áldás emlékükre I

Ú J D O N S Á G O K .

Nagylózs község 32 háza leégett.
Borzalmas tűzvész pusztított Nagylózs köz
ségben, amelynek a falu nagyrésze áldo
zatul esett.

Halálos gyerm ekjáték egy francia 
fürdőhelyen. Pont sur Mer-ben a tenger
parton kis fiúk a homokban játszadoztak. 
Alagutat építettek s az egyik gyereknek az 
az ötlete támadt, hogy keresztül megy az 
alaguton. Egyik társa ráugrott a homok- 
épitmény tetejére, az egész földtömeg be
omlott és maga alá temette a szerencsét
len gyereket. Mire segítség érkezett és ki- 

- ásták, már halott volt.
Bombayban 10 ezer házat elpusztí

to tt a vihar. A malabári partvidéken bor
zasztó orkán dühöngött, amely szökőárakat 
és viztölcséreket zúdított a szárazföldre. 
Bombayban több mint 10 ezer ház elpusz
tult, Calient lakosságát a házakból csóna
kon mentették ki és itt is közel ezer ház 
beomlott. Arról nincs hir, hogy hány em
berélet pusztult el.

Amerikában tovább nő a munkanél
küliség. A washingtoni munkaügyi minisz
térium staiisztikai adatai szerint az Egye
sült-Államok területén egyre nő a munka- 
nélküliség és ezzel arányban csökken a 
munkások fizetése is. Június hóban a mun
kanélküliség 3 8% kai növekedett, a fize
tések pedig 6.7°/u-kal csökkentek.

Öngyilkosok napja Bécsben. Egyetlen 
egy napon Bécsben újabban tiz öngyilkos
ság történt. Rettentő képet nyújt ez a bécsi 
nyomorról, mert az életuntak majdnem ki
vétel nélkül a nyomorúság miatt akartak 
megválni az élettől; csak két olyan eset 
fordult elő, amelyben az öngyilkosság oka 
szerelmi bánat volt.

Ötvenezer házat elpusztított Dél- 
Indiában az árvíz. Dél-lndiában nagy 
áradások vannak. Ötvenezer ház elpusztult.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 33—52
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Mintegy száz ember életét vesztette. — 
Trezinopoliszban kolera dühöng.

Kétezer m acskát mérgeztek meg 
gázzal. Budweisban veszettség veszedelme 
miatt elrendelték valamennyi macska meg
ölését. Mintegy kétezer macskát gyűjtöttek 
össze a gázgyárban, ahol világító gázzal 
megmérgezték őket.

Angliában elitéltek egy állatorvost 
állatkínzás miatt. A buxtoni állatvédő 
egyesület feljelentést tett dr. Jones Charles 
állatorvos ellen, hogy a lovát nem része
síti kellő ápolásban. A bíróság súlyosbító 
körülménynek vette, hogy éppen állatorvos 
hanyagolta el a lovát és dr. Jonest kéthavi 
elzárásra ítélte.

A sáskaraj m egállított egy személy- 
vonatot. A napokban a Poroszló felé ha
ladó személyvonat Kétutköz és Egerfarmos 
között hirtelen megállóit. A nyílt pályán 
való megállás az utasok között izgalmat 
keltett s csak akkor nyugodtak meg, ami
kor megtudták, hogy a vasútvonalat sáska
raj lepte el és a vonat azért volt kénytelen 
megállani, mert a vonat kerekei a csúszós 
tömegben nem bírtak előrehaladni, hanem 
csak egyhelyben fprogtak. Végül is homo
kot szórtak a sínekre s a vonat másfél 
órás késés után folytatta útját. A sáska
irtás a veszélyeztetett területen teljes erő
vel folyik.

Olyan kövér, hogy a vonat sem ve
szi föl. A belgrádi Novostiban olvassuk, 
hogy Zajecárban él egy szállodatulajdonos, 
aki a világ legkövérebb embere Csekély 
kétszázöt kilót nyom és dereka százhetvenöt 
centiméter átmérőjű. Ha egy ruhát akar 
csináltatni, akkor öt méter szövet szükséges 
hozzá. A szállodás tavaly el akart utazni 
Prágába, hogy részt vegyen a szállodások 
világkongresszusán, azonban terve dugába 
dőlt, mert a keskeny vágány u Zajecár-nisi 
vonat nem volt hajlandó őt felvenni

Varjuirtás. A vingai (Erdély) elöljáró
ság elhatározta, hogy irtani fogja a varjukat. 
A varjuirtással megbízott ember 900 varjú , 
csóka- és vércsefiókát és ugyanannyi tojást 
szedett össze. Egyetlenegy fáról 218 fiatal 
varjú került kézre.

Szőke indiánok. Már a 16 században 
hallottak a spanyolok egy fehérbőrű, kék- 
szeinü, szőke indiántörzsről, amely Panama 
keleti részében, Dariában lakik. A mende
mondát azóta többen megerősítették és 
Richard O. Mars, a neves amerikai kutató 
expedíciót szervezett a fehér indiánok fel
fedezésére. Ötheti fáradságos és veszélyes 
ut után az expedíciónak sikerült felfedeznie 
a mesebeli szőke indiánokat és kettőjüket: 
egy 19 éves fiút és egy 21 éves leányt 
magával vinnie Newyorkba. Mindketten 
szőkék, kékszernüek és fehér bőrüket finom 
fehér pihe fedi.

Az angol királynő nem tűri a füstölő 
hölgyeket. Az angol királynő szigorú 
dohányzási tilalmat rendelt el a hölgyek 
részére a versenyeken a királyi páholy 
közelében. Az angol főúri világ hölgyei, 
bár nem szívesen, engedelmeskedtek a 
királynő parancsának.

Hatszáznál több halottja és több 
ezer sebesültje van az ohiói ciklonnak. 
A forgószél, amely Ohió államban dühöngött, 
nem okozott olyan szörnyű pusztításokat, 
mint ahogy az első jelentések állították. 
A halottak száma azonban meghaladja a 
600-at és sok ezer ember megsebesült.

Kétfejű borjú. Egy franciaországi kis
gazdának kétfejű borjut ellett a tehene. 
Csodálatos, hogy a szörnyszülött borjúnak 
mind a két feje teljesen rendes és fejlett,

a törzs azonban, amely egy helyett két fejet 
kapott, annyira vézna volt, hogy ezt a sú
lyos terhet nem is bírta sokáig, mindössze 
csak pár percet élt.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 34. számában foly
tatódnak Pékár Gyula és Rudolf Herczog 
érdekes regényei. Közli a lap azonkívül 
Kosáryné Réz Lola és Arkadi Avercsenko 
elbeszéléseit, Surányi Miklós, Török Fri
gyes és dr. Lux Kálmán cikkeit, Boross S. 
és Terestényi György verseit, Telekes Béla 
versfordítását, Mühlbeck Károly elmés 
fejléceit, számos művészi és időszerű ké
pet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 
80 000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Előfizetés negyedévre
25.000 korona. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest VI., And
rássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
— A számok ezerben értendők. — 

Szentgotthárdról: Steiner János 50, Kovács 
Róza 5, Kocziha Endre 15, Nádassy Kál
mán 15, Knausz József 25, Horváth Lajos 
20, Stángl Józsefné 20, Németh József Zsida 
20, Skerlák János Farkasfa 15, Asbóth La- 
josné Sárvár 100, Zetter Gottlib Sárvár 1, 
Gecséi.yi Antal Szilsárkány 10, Tinschmiedt 
Sándor Majos 10, Kovács Imre Rábaszent- 
mihály 4, Zámolyi József Moson 4, Sere
gély Sándor Vajta 4, Búza József Szom
bathely 20, Kiss Zsófia Namesládony 17, 
Schricker Mihály Bönyrétalap 24, Szabó 1. 
Bpest 16, Kecskés József Ujmalomsok 9, 
özv. Rosta Mihályné Kemenespáifa 2, Kar
dos János Pápa 4, Haftl Gyuláné Kisbér 
24, Tóth Sámueloé Rákospalota 10, Sikter 
Istvánná Rákospalota 10, Németh Lajos 
áll. tanító (1923—24. évi hitoktatói díj) 
Zalalövö 40, Sándor Ferenc Körmend 4, 
Vitálisz Károly Szombathely 15, dr. Enyedy 
Jenő Szombathely 10, Szenteh Dezső Sop
ron 4, Szabó Károly Ujmaiomsok 4, Zsu- 
panek Sándor Székesfehérvár 25, Király 
Erzsi Sárvár 10, Csajbók Mártonné, Va- 
sárosmiske 15, Varga József Felsőság 10, 
Lampert Ferencné Keczöl 4, Somogyi Ká
roly Somlószőllős 20, Bencsik Lidi Sopron 
5, Jamrich Béla Csurgó 20, Kövecsecs Já
nos Győr 25, Petrovics Soma Szentes 4, 
Buzdats Károly Debreczen 2, Fónyad Gy. 
Sárvár 4, Tóthné Munkácsy Eleonóra Cece 
16, Czéh Pál Bpest 4, Sárkány Ferenc Kör
mend 20, Remete Ida Sárvár 4, Szendrey 
Gézáné Celldömölk 1, Gyura Németh István

Nagysimonyi 1, özv. Takács Jánosné Mis
kolc 4, Németh Józsefné Kaposvár 2, Sza
kács József Bpest 4, dr. Pajor Ákos Rákos
liget 4, Andrássy Pálné Diósgyőr 4, Kiss 
Imréné Kunhalom 5, Kiss Jenő egy. tanár 
Sopron 32. Zsiba László Cegléd 4, Bognár 
Imre Tét 5, Koznia Imréné Tét 6.500, Mol
nár István Sobor 100. Horváth István Rába- 
szentandrás 50, Bélák Laios Somogyhatvan 
4, Fiiszár István Pécs 4600, Farkas S.-né 
Balatonalmádi 4, Kenedy Nándorné Pécs 
4, Offertórium Tárnokréti 38, Horváth Jó
zsefné 5, Kovács Zsiginond 13.200, Lengyel 
Gizella Tokolcs 6 ezer K.

Felelő« szerkesztő és kladő: CZIPOTT liKZA 
Ksestgottfeárd, YasTirmegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁKOI.Y. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Háromtagú családomhoz jobb ház
ból való, főzéshez értő, háztartási 
alkalmazottat keresek. Fleischhacker 
Qusztávnó m. kir. ezredes neje Ka
posvár, Gróf Tisza István utca 10,
I. emelet.« 1—3

Egy teljesen megbízható és szor
galmas 15—30 éves földmivelő fiatal 
embert gyógyszertáramba kedvező 
feltételek mellett mindenesnek kere
sek. Steinhausz Béla gyógyszerész 
Putnokon. 1— 3

K eresztyén  É n ek esk ön yv ,
melyet magános áhitatosságra szol
gáló néhány imádsággal együtt szerzett 
a nagy-győri Ágostai Hitvallást 
követő Evangélikus Gyülekezet 

ismét kapható 1— 5

Berger Zoltán könyvkereskedőnél
Győrött, Baross-ut 75.

Egész vászonkötés ára 140.000 K. 
Fél » > 120.000 »
Tömeges megrendelésnél nagy á r
engedmény. Szállítom krudában is, 

darabonkint 45.000 koronáért.

Anyahelyettese lenne egy-két 
anyátlan kicsi gyermeknek intel
ligens urihölgy, tanárnak leánya, 
ki szeretettel nevelné őket. Csak 
feltétlen uricsaládhoz mennék, 
lehetőleg falura.

„Engedjétek a kisdedeket hoz
zám“ jeligére kérek ajánlatot e 
lap kiadóhivatalába. 2—3

P L A C .
Aug. 19. Zürich: Budapest 0.00.69 5. 

Deviza: Dollár 75.300, Dinár 922, Osztrák K 
0.00743/4, Szokol 2248.—, Lei 343-—, Frank 
4331 Márka —.—. — Has- és zsír árak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsír 45.000. — Gabonaárak: 
Búza 415 000, rozs 360.000, árpa 340.000. 
zab 370.000, tengeri 390.000, korpa 257.500.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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K A P I  B É L A
1910 ben.

Laptulajdoaoa:
a DaDáDttll Luttier-Szövetséo.
l i  Orazágo« IiUther-bzŐTet- 

aég hl Tatait»« lapja.

Késlratok, előflíatésl díjak 
és reklámidők a 

HAKANGSZÓ azerkeaztó- 
kiadóhlvatalinak 

Siantgotth&rdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Klőflzetéat elfogad 
minden evang. le lk én  

6a tanító.
M íojsleoik mlodeo m ár nap

/

D e ha szenvedtek is  az igazságért 
boldogok vagytok .

SaerkeaatO-ldadóhiTalal :

SZENTOOTTHÁRD. 
Vasvárai egye.

A „HAJUNeUO» 
előfizethet Ara: a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-8sŐTetégl tagoknak 

10°/»-oa kedveamény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a ü l. negyedre 20.900 K.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Amíg nem késő!
Csak az jó őrálló, aki mihelyt 

látja az ellenséget, azonnal jelt ad. 
Csak az jó őrálló lelki tekintetben 
is, aki figyelmezteti a népet a fe
nyegető veszedelemre. Pedig, fáj
dalom, nagyon sokan vannak, akik 
ezt nem teszik. Sokan nem teszik, 
mert nem látják nagynak a veszélyt. 
Pedig lehet-e nagyobb veszély, 
mint a lélek elkárhozása. Mások 
azért nem adnak jelt, mert azzal 
áltatják magukat, hogy a veszede
lem nincs közel s hogy a halál 
órájáig van még elég idő a meg
térésre. Pedig a halál minddn pil
lanatban elvághatja a földi nyomo
rult élet fonalát s felhangzik a ret
tenetes s z ó : Késő ! Ismét mások 
azért nem hívják fel a népet a 
megtérésre, mert szükségtelennek  
tartják másokat is megmenteni. 
Minek törődjem én másokkal, így 
szólnak sokan. Avagy őrzője va
gyok-e én az én testvéremnek, így 
kiáltanak fel sokan K áinnál! Hiszen 
mások is csak hisznek valamit, ha 
nem hisznek is a Krisztusban, így 
biztatják magukat mások. De mind
ez csak azt mutatja, hogy aki így 
beszél, az maga sem hisz igazán 
a Krisztusban, maga sem érzi elég
gé, hogy idvességet csak a Krisz
tussal való közösség szerez. Félre 
ezekkel az önámításokkal. Félre a 
lelkiismeret elaltatásával! Aki a 
Krisztusé, az kiáltson, ébresszen  
másokat is, hogy minden térd meg
hajoljon az Idvezítő előtt, amíg nem 
késő!

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk â HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

Mi lesz velünk?
Irta: Dr. Szlávik Mátyás.

A világháború és az azt követő 
szociális forradalom az egyházak  
krízisét az egyetem es keresztyén- 
ség és ezzel az egész európai kul
túra és összes ideálista tényezőinek  
krízisévé dagasztotta. Különböző 
oldalról ma a keresztyénség csődjét 
hirdetik. Amilyen bizonyos az, hogy 
az egyes emberek küzdelmeiben, 
szenvedéseiben és halálában, mint 
Istennek ereje és hatalma a ke
resztyénség a legvadabb viharok, 
sőt az ördög orgiái között is helyt 
állott, annyira kétségtelen másrészt 
az, hogy a világ folyásának és a 
népélet mozgalmainak erkölcsi sza
bályozásában ma szinte felmondta 
a szolgálatát. Legalább is meg nem  
akadályozhatta azt, hogy az euró
pai kulturemberiség közel jutott a 
teljes szétzüllesztéshez ás egyelőre 
Jézus és az ő evangéliuma részé
ről Isten és a jónak szent nevében  
valam elyes győzelm es ellenállás 
számára nem várható. Minden túl
zás nélkül visszafelé pillantva azt 
mondhatjuk, hogy a keresztyénség  
mai összes történeti- formáiban a 
világszellem kísértéseinek, a nem
zetiségi és gazdasági hatalmi tö
rekvéseknek és annak az elvilágia- 
sodásnak esett áldozatul, mely tör
ténetének kezdete óta mint állandó 
veszély kísérte és abban az arány
ban növekedett, amilyenben neki 
legalább külsőleg sikerült urává 
lenni e világnak és arra rányomni 
a maga bélyegét. Már az Úr is a 
világ gazdagságában látta az isten
országa legerősebb riválisát. Arra 
rendelve, hogy a világ világossága 
legyen, elkápráztatta magát a v i
lágtól és annak hatalmasságaitól, 
hogy a föld sava legyen és sózó

erejét elveszítette és mindenhez al
kalmazkodott ott, ahol elvetnie és 
leküzd«iie kellett volna. Ennek a 
lelki erkölcsi csődnek következm é
nyei egyelőre beláthatatlanok. Bi
zonyos csak az, hogy az egész orosz 
egyház megsemmisült, hogy Német
ország és a reformáció népe ma 
a legnagyobb világtörténeti tragé
dia áldozata.

Az a mérhetetlen szellemi káosz, 
amelyben ma minden népek és 
nemzetek fölött Damoklész kardja
ként csüng, és főleg Németország
ban, a rend és a fegyelem  hazájá
ban erősebben pusztít, mint bárhol 
másutt, különösen kirívó módon 
azokban az önönmaguknak teljesen 
ellentmondó válaszokban jut kife
jezésre, hogy mely utón kerülheti 
el az egész emberiség s a német 
nép a teljes erkölcsi Összeomlás 
pokoli katasztrófáját? Némelyek a 
maguk rem énységében egy-egy  
jelenkori hatalmi faktorba, p. o. 
a szervezett proletáriátusba, az 
Egyesült Államok elnökébe és ked
velt eszm éjébe: a jövendő nép- 
szövetségbe vagy valami forradalmi 
hatalmasságba kapaszkodnak, hogy 
attól várják, ami csaknem lehetet
len, a rendet, a békét és a nyu
galmat. Úgy vélekednek, hogy a 
ma szétzüllesztett emberiséget csak 
helyesen kell megszervezni s ha 
az uj rend mögött még a testvé
riesen összekapcsolt világ legna
gyobb hatalmassága is áll, a jó 
eredmény el nem maradhat. Mások 
viszont jövőnk üdvét csak vala
mely csodától: az Isten lelkének 
szíveinkre és az ő uralmának a vi
lág folyására való közvetlen be
hatásától várják, miután az ő 
meggyőződésük szerint semmi
féle emberi ész vagy hatalom a 
gonosznak óriási erejét meg nem  
törheti. Jézus valódi követőinek

A sajtó, olvasóival áll vagy bukik.



266 UARANŰ5Z0. 1924. augusztus 31

kizárólagos dolga az aztán, kérni 
az istenországa eljövetelét és ben- 
sőleg iránta fogékonynak maradni 
teljes szabadsággal a világgal és 
annak szellemével szemben. Egy 
harmadik, kevésbé nagyarányú, 
mint az előbbi kettő, megoldási 
mód azt ajánlja: munka és biza
lom legyen azon a helyen, ahol ki
ki áll, és abban az erkölcsi felké
szültségben és célkitűzésben türel
mesen kitartani mindaddig, amíg 
az Isten éj után reggelt ád. A jö
vendölés természetesen nem a tu
domány feladata, hanem a prófé
ták tiszte, de azért ő is utalhat, 
mint történettudomány arra, hogy 
sötét órái már többször, és gyak
ran hosszú korszakokon át is vol
tak Jézus evangéliumának a íföldön, 
és a szilárd gyermeki hit mégsem 
szégyenült meg sohasem, — az a 
hit nevezetesen, amely Luther-bői 
a Kóburg várán így kiáltott fe l: 
„ha mi nem vagyunk az egyház 
vagy legalább is annak egy része, 
hol van hát az egyház? Ha nincs 
nálunk Isten igéje, akkor hát kinél 
van ? Ha tehát Isten velünk, ki
csoda ellenünk?“ És az a hit, a- 
mely Kálvin-na\ azt mondatta: per 
médiám desperationem porumpere 
ami egyszerűbb amberi nyelven 
nem más, mint Carlyle kedvelt 
szava Goethe-bői: „Reméljetek!“

* **

Ezeket a fájdalmasan ható gon
dolatokat jegyeztem föl Wernle bá
zeli professzor „Einführung in das

theol. Studium“ c. kiválóan szép 
és hatalmas műve még 1921-ben 
megjelent 3-ik kiadásának egyház- 
és dogmatörténeti részéből. Vájjon 
változott azóta a világ és a mi egy
házunk, sőt az egész keresztyén- 
ség képe? Arra, a mi magyar evang. 
egyházunkra is vonatkozólag Bahil 
Mátyás művének címével így vá
laszolhatnánk: „tristissima facies. “ 
Szomorúan sötét kép a mi rideg 
valónk magyar hazában és egyház
ban egyaránt!

„Egy favágó feleségének egy nap azt a 
szomorú hirt hozták, hogy a lezuhanó fa  
agyonütötte férjét Zokogva sietett azok elé, 
akik férjét hozták s hangosan kezdett jaj- 
veszékelni: Mihez is kezdjek most, mi lesz 
velem s gyermekeimmel ? Kétségbeesett jaj
veszékelése közben megszólal kis gyermeke 
s azt mondja: „Mama, te elfelejtetted már 
azt, amire tanítottál minket /“ Ez a pár szó 
gyermeke ajkáról észre téritette s feltekin
tett a jó Istenre, aki azt ígérte neki az ő 
igéjében, hogy ő az özvegyek és árvák atyja. 
Megvigasztalódott s nemcsak az öt gyerme
két tudta felnevelni, hanem több szegényt 
is istápolhatott.“

Luther-Szövetség.
Kapi Béla dunántúli püspök évi je 

lentéséből.
Dunántűli Lutherszövetségünk ez 

évben is régi nehézségekkel küzdött. 
Vallásos estélyek és ünnepségek tar
tása, világnézeti előadások rendezése, 
ifjúsági egyesületek szervezése, a 
diákszövetségek munkájának irányí
tása képezték fő munkaprogrammját.

Munkálkodásunk fő akadálya abban 
rejlik, hogy gyülekezeteinkben nem 
tudjuk élővé tenni régi szervezetein
ket és nem tudjuk szervezeteinket az 
összes gyülekezetekre kiterjeszteni, 
mert megállapított tagdíjaink semmivé 
váltak, esetleg valorizálandó tagdíjunk 
pedig annál inkább túl magasnak lát
szanék, mert a mostani viszonyok 
között nem tudunk tagjainknak ellen
értéket biztosítani.

Úgy gondolom azonban, hogy el
végzett munkánk, melynek leggyü
mölcsözőbb részét a középiskolai 
diákszövetségek munkájában, továbbá 
a Harangsző fenntartásában látom 
az elmúlt nehéz évet sem teszi med
dővé. A gyülekezetek belmisszió mun
káját úgy szerveztem, hogy abban 
szóhoz jussanak a gyülekezetek Lut- 
herszövetségi helyi szervének vezetői 
is. A legtöbb helyen ez a szervezet 
hiányzik ugyan, de remélhetőleg ez 
a hiány csak időleges. Mihelyt pén
zünk stabilizációja megtörténik, lehe
tővé válik számunkra a Lutherszö 
vétség erőteljes megszervezése.

Dunántúli Lutherszövetségünk két 
esztendővel ezelőtt belekapcsolódott 
az Országos Lutherszövetségbe, de a 
belmissziói munkák tekintetében fenn
tartotta autonom jogait. Az Országos 
Lutherszövetség is a jelen szomorú 
nehézségeivel küzd Mégis szeretném, 
ha az Országos Lutherszövetség az 
egész ev. egyháztársadalmat érintő 
kérdéseket felkarolná. Szükségünk 
lenne a protestáns magyarság meg
nyilatkozására. Impozáns protestáns 
nagygyűlést kellene tartanunk és meg

Ez a kis lány
megy a kútra . . .

Népszínmű egy felvonásban.
Irta : Csite Károly. 2)

Mári néni: Úgy-úgy, kis lány, csak 
szégyenítsd meg a haszontalan Gyurkát, 
amiért nem mossa rendesen a fogait. Pe
dig eleget figyelmeztetem, unszolom rá.

Erzsiké: Brr ! Utálom azt, akinek olyan 
szagos a szája, mint az izének — tudod is 
minek! Én reggel, délben, este minden 
evés után megmosom. (Palkóhoz.) Te is 
megmosod ?

P a lkó : Izé — reggel mindig megmo
som.

Erzsiké : Ezután este is megmosd, dél
ben is megmosd, mert többet nem eszem 
a kalácsodból. Nesze! (A kalácsot vissza
adja Palkónak.) Isten vele, Mári néni. (Ki- 
szökell az uccaajtón. Palkó és Gyurka utána 
sompolyognak. Mári néni pedig a második 
ajtón el.)

NEGYEDIK JELENET.
Ágnes, Mári néni. ^

Ágnes (a lustaság megtestesülése, a falu

végi kútról jön az uccaajtó felöl vizes dé
zsával s már az ajtóban elkezd jajgatni): 
Jaj, jaj, de borzasztómód elfáradtam ! Ezt 
a kutrajárási dolgot is szívesen átenged
ném másnak.

Mári néni (kitekint az ajtón): Mi baj, 
te lány? Kinek a kutyái kergettek meg?

Ágnes (a vizes dézsát a földre leszi, ö 
pedig a padra roskad, mint aki holtra fá 
radt): Megöl engem ez a keservetes viz- 
hordás! Higyje meg, Mári néni, jobban 
utálom, mint a bűnömet.

Mári néni: Tudom. Ismerlek, gyönyörű
ségem, mint a tenyeremet. .  . Dehát azt 
szeretném tudni, micsoda dolgot nem utálsz 
tulajdonképen ?

Ágnes: Mindent inkább szeretek, csak 
a vizhordást nem.

Mári néni: Teszem föl, szereted a 
konyhában való tisztogatást, főzést ?

Á gnes: No, azt az egyet, a tisztoga
tást épen nem szeretem. A főzéssel még 
tán jobban meg tudnék barátkozni, ha 
nyáron olyan igen meleg nem volna a tűz
hely mellett.

Mári néni: Tudom, tudom . . .  A ka
pálást annál inkább szereted.

Ágnes: Jaj, jaj, csak azt ne juttassa 
eszembe! Attól meg valósággal irtózom. 
Inkább akármit megteszek, csak kapálnom

ne kelljen.
Mári néni : Azt is tudom. Dehát sze

retném azt az okos embert megtalálni, 
aki meg tudná mondani, micsoda dolog 
volna kedvedre való ?

Ágnes : Minden dolgot szeretek én, de 
legjobban a —

Mári n é n i: Az evést.
Ágnes: Mond valamit, Mári néni. Az 

evést hát legjobban szeretem, főleg ha va
lami jó kedvemre valót főz.

Mari néni: Node most tán tudok még 
egy olyan dolgot adni, ami kedvedre való 
lesz: vajat köpülsz. Jer a köpülőért a ka
marába. Ott bele is töltöm a tejfölt.

Ágnes (fel is kelne a pádról, nem is. 
Lomhán nyújtózkodik): Hisz azt még csak 
szívesen megtenném, csak ne kellene olyan 
sokat rángatni a köpülő-fát. (Lustán el 
Mári néni után) '

ÖTÖDIK JELENET.
Palkó és Gyurka.

Gyurka (az ucca felöl jön, nagy izga
lommal Palkóval): Bizonyosan ürge bujt 
abba a nagy lyukba. Keressünk egy botot, 
piszkáljuk ki belőle.

Palkó: Bottal nem lehet kihajtani, mert
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kellene azon szólaltatnunk protestáns 
nagyjainkat. Éber és mozgékony sajtó
ellenőrzést kellette teremtenünk. Visz- 
sza kellene utasítanunk a protestan
tizmust érő támadásokat. Meg kellene 
szerveznünk a sajtó-tájékoztatót. Oly 
feladatok ezek, amelyek feltétlenül az 
Országos Lutherszövetség programm- 
ját képezik.

A keserűség pohara 
csordultig tele.

Barabás Samu lelkész, nemzetgyűlési 
képviselő beszéde az Egységes Párt 

értekezletén.
A p ro testa n tizm u s a n ya g i sé

re lm ein ek  orvoslása.
Tisztelt Pártértekezlet! Méltóz- 

tatnak emlékezni, hogy az Egysé
ges Párt egyhangúlag, tehát fele
kezeti különbség nélkül állást fog
lalt és pedig nem is csak egyszer 
a protestáns anyagi sérelmek or
voslása mellett. Többször át is írt 
a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter úrhoz, azonban minden külö
nösebb eredmény nélkül. Maradt 
minden a régiben, — sőt ma már 
még rosszabb a helyzet, mint volt 
valaha. Nemcsak a lelkészek anyagi 
helyzete nem javult a kor- és csa
ládi pótlékok elmaradt valorizá- 
siója miatt, hanem kulturális intéz
ményeink az azóta a tanítók és 
tanárok fizetésére vonatkozólag 
megjelent miniszteri rendeletekkel 
a megsemmisülés szélére jutottak.

görbén megy a lyuk útja. Hanem vizet 
öntünk bele.

Gyurka (meglátja a pad mellett hagyott 
vizes dézsát): Nézd, van itt viz. Vigyük ki, 
öntsük a lyukba.

P alkó : Vigyük. (A dézsát elviszik.)
HATODIK JELENET.

Agnes, Palkó és Gyurka.
Ágnes (nagy nyögéssel hozza a kö

pű löt a kerti pádhoz): Inkább soha sem 
ennék vajat, csak nekem ne kellene ilyes
mivel vesződni. Hát még hogyan legyen 
kedve az embernek köpülni, mikor más
nak csinálja a vajat! Dejszen előbb meg- 
eszek azért is egy jó karéj kenyeret. (Visz- 
sza megy a második ajtón.)

Palkó (vissza hozzak Gyurkával az üres 
dézsát s az előbbi helyére teszik): Látod, 
mégse jött ki a lyukból az ürge.

Gyurka : Tán megfuladt a vízben. Nini, 
itt a köpülőnk. (Rángatja föl s lefelé a 
köpülöfát) Benn van ám már a tejföl.

Palkó : Benn van ? . .  . Te Gyurka, mi
lyen jó volna tejfölt enni!

Gyurka: De még milyen jó. Jobb az 
puha kenyérrel, mint a kalács. Tudod mit, 
Palkó? Tegyünk cukrot a tejfölbe, akkor 
nem tudja Ágnes vajnak köpülni. Aztán
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Orvosomhoz.
Ma épp’ három éve, harmatkönnyes reggel 
Napsugár csókolta betegszobám falát;
És én fehér ágyon — kulcsolt kezekkel,
— Istent hivő lelkem rajongó hitével vár

tam : a halált.
. . .  Vártam a halált, amely megszabadít 
tenger szenvedés-, földi kínoktól.
. , .  Vártam a halált, amely elszenderit 
álmodni amott, egy jobb világ-, egy szép

világról.
. . .  Egy szebb világról. .  . Hol én is bol

dog leszek,
Nekem is nyit virág, dalol a madár, fnak, 
Ott már nincsen bánat — csak örömök van-
— Hol az édesanyám, tudom, nehezen vár

engem, — sóhajtva vár. . .

Narkotikus álom bénító súlyával
— míg szemem lezárja, hozzám ér a hang: 
Úgy-e, nem fá j nagyon? Szóljon kis hete

sem,
— Nézze a napot! Es hallja ? Cseng a harang!

. . . Gyógyító kezével, gyógyító szavával,
— Orvosom hajolt szelíden fölém.
Ébredő szememnek napsugár fényében, 
a lelke nagy jóságát — tárta ott elém.

Nemes, fenkőlt lelkét, részvétteljes szivét, 
amelyek vezetik áldott kezeit.
Sok-sok beteg ajkán fohász száll az égbe:
— Isten legyen vele — és kövesse lépteit! —

.. . Örülök a létnek. A napsugár enyém is, 
megmentett életem — Néki köszönöm! 
Imádságom szárnyán elküldöm ma lelkem
— És a lelkem mélyén örök hálavirág
— Hófehér csokrával — áldóan köszöntőm.

HUDY ILONA.

Nem merem állítani, de a látszat 
amellett bizonyít, hogy az újabb 
meg újabb intézkedések a protes-

majd mikor sehogyse lesz belőle vaj, édes 
anyánk nekünk adja.

P alkó : Be jó lesz! Megállj, hozok ki 
a konyhából kockacukrot. (El jobbra az 
első ajtón.)

Gyurka (felnyitja a köpülő födelét s 
közben Palkó után les.)

Palkó (iramodik vissza): Találtam
kockacukrot.

G yurka: Hamar tedd a tejfölbe.
P a lk ó : így la, benn van már. Tyuhaj, 

mienk lesz a jó tejföl!
Ágnes (jön vissza): Nini gyerekek, épp 

kapóra jöttetek. Megengedem, hogy köplil- 
hetitek helyettem a vajat. Pompás dolog 
ám az. (Félre.) Legalább addig én pihen
hetek.

Palkó (elhúzódik a köpülő mellől): Nem 
szeretem a vajat. Tanulnom kell.

Gyurka (szintén elsomfordál a köpülő 
mellől): Nekem is tanulni kell.

Á gnes: Óh, hogy a Bugyiné kotlói 
ugrasszanak meg benneteket, ti Mátyás ki
rály lustái, t i !

Palkó : Bagoly mondja verébnek, hogy 
nagyfülü. (El Gyurkával a szobaajtón.)

Ágnes (keserves sóhajjal ül a köpülő- 
höz): Majd meglátom milyen lesz az a 
hires tanulás ? . . .  Azt hittem, hogy föl
mentenek a kutyaházik e bosszantó dolog
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táns kultúra rendszeres leépítését 
tendálják. A nagy latifundiumok
kal a katholikus egyház állig fegy
verzetien áll velünk szemben, akik 
jobbára csak készpénzből álló va
gyonúnkat a háború alatt hazafias 
felbuzdulásunkból hadikölcsönköt- 
vényekbe fektettük.

Nem az irigység szólalt meg 
belőlünk. Örvendetes, hogy legalább 
egyik keresztyén felekezetűnk nem 
szorul a könyörülő szeretet és ir
galom filléreire; ámde tisztelettel 
kérdem : nem nemzeti és nem ál
lami érdek-e, hogy megmentsük a 
hosszú évszázadok viharában a 
tűzpróbát minden esetben kiállott 
protestáns kultúrát? Szabad-e még 
a látszatát is felkelteni annak, hogy 
nem egy mérték alkalmaztatik jobbra 
is, balra is?  Püspökeink panaszol
nak, hogy memorandumukat még 
válaszadásra sem méltatták. Ez nem 
mehet így. Hová fog  ez vezetni? 
Van-e és egyáltalában volt-e szük
ség valaha felekezeti harcra? Hová 
fog jutni ez a szerencsétlen ország, 
ha mindenek tetejébe még a fele
kezeti harc is kitör ? Egyenlő mér
ték alkalmazását kérjük a feleke- 
zetközi viszonylatodban. Nyugdíjas 
papjaink, papi özvegyeink és ár
váink az éhhalállal küzdenek, mert 
az 1848. évi XX. t.-c. részleges 
végrehajtásaképen kiutalt államse
gélyek nem valorizátlan fizettet
nek ki.

Indítványozom, hogy az Egysé
ges Párt elnöksége a legsürgőseb
ben és a leghatékonyabban tegye

alól. (Nagyot rándít a köpülőn.) Egyszer 
még úgyis fejszét fogok ennek, nem kese
ríti tovább az én drága életemet.

Palkó és Gyurka (libasorban jönnek 
vissza nyitott könyvvel kezükben, mintha 
legbuzgóbban tanulnák leckéjüket s a szin 
bal felén levő pad két végére ülnek le egy
szerre.)

Á gnes: Pali, vigyázz! egy bogárra ül
tél rá.

Palkó (hirtelen felugrik, mire a pad 
másik vége lebillen s Gyurka a földre esik): 
Hol a bogár?! Nincs itt semmise.

Ágnes (felkacag): Hihihi! Dehogy
nincs. Ott ül ni a földön a rossz bogár, 
h ih ih i! Csak tanuljatok tovább.

Gyurka (duzzogva tápászkodik fel s ül 
vissza előbbi helyére, Palkóhoz): Látod, 
milyen csacsi vagy, behagyod magadat 
csapni.

Palkó (szintén visszaül a pad végére): 
De hiszen legjobban te csapódtál be, ha- 
haha ! Te huppantál le a földre.

Ágnes : Tyűha ! Az a darázs most meg 
a te lábadnál mászik Gyurka.

Gyurka (ijedten ugrik fel s most pedig 
Palkó üti meg a földet a pad felborulása 
miatt): Hol a darázs ?!

Ágnes (a köpülést abba hagyja, combját 
üti nevettében): Hihihi! a darázs . . .  a da-
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magát újólag érintkezésbe a kor
mánnyal és kövessen el mindent, 
hogy a protestáns anyagi sérelmek 
közmegelégedésre orvosoltassanak. 
Gyors intézkedésekkel elejét lehet 
venni esetleges kirobbanásoknak. 
A keserűség pohara immár csor
dultig tele van.

„A csikágói nagy világkiállításon volt 
többek között egy eszkimó falu is. Egy lel
kész, akit az eszkimó nép érdekelt, szóba 
állt egy eszkimó asszonnyal. „Ismered Vik
tória császár nőt ?" Az asszony csodálkozva 
nézett reá és tagadó lag rázta fejét. „Isme
red Harrison elnököt ?“ Az asszony újból 
fejét rázta. A lelkész még egynéhány isme
retes, hires ember nevét sorolta fel, de a 
szegény asszony mind nem ismerte őket. 
Most hirtelen azt kérdé: „Hát Jézust isme
red-e ?“ „Jézust? Óh igen!a Arcát boldog 
mosoly öntötte el és szemei sugároztak. 
Csúnya arca szinte széppé lett az örömtől. 
Jézus nevének említése a távol otthon min
den szépségét tárta föl előtte.“

A jamadai főpap fia.
Van Japánban egy Jamada nevű 

város. Lakosainak száma 40 000 S 
van benne vagy 8oO vendégfogadó 
annak a sok zarándoknak a számára, 
aki minden részéből Japánnak ide 
seregük, hogy a nap istennő templo
mában imádkozzék, megtisztuljon és 
segítségre leljen. Amikor reggelenkint 
főibukkan a nap korongja a tenger
ből, a bivek seregei mély tisztelettel 
hajtanak térdet előtte, úgy imádják.

Az egyik jamadai főpapnak egy 
olyan rossz életet élő fia volt, hogy

rázs Palkót csípte meg. Látjátok, így jár 
az, aki lustálkodik, nem segít nekem kö- 
pülni.

Palkó (feltápászkodik a földről): Azért 
sem segítek ; de többet be sem csapsz.

Gyurka : Nem ám. (Mind a ketten most 
a pad közepére ülnek, hogy fel ne billenjen, 
ha egyikük jel is kel róla.)

HETEDIK JELENET.
Mári néni és előbbiek.

Mári néni (kitekint az ajtón): Ágnes 1 
hol a viz?

Ágnes: A viz ? . . .  Izé . . .  a viz . . .  a 
dézsa itt van ni . . .  de uram Isten segíts I 
Hová lett belőle a viz ? ! . . .  Nincs benne 
egy csepp sem.

Palkó és Gyurka (megszeppenve tekin
tenek össze.)

Méri n én i: No, Ágnes, ez hát mégis 
különös! Elmégy a kútra és egy csepp 
vizet nem hozol.

Ágnes : De hoztam . . .  bizonyosan 
hoztam.

Mári n én i: Ha hoztál volna, akkor 
most is megvolna. Én nem ittam meg.

Ágnes : Sehogy sem értem . . . nem 
tudom elgondolni, mi történt a vízzel? 
Ha csak meg nem itta Szigetiék két kis

a szülei már egészen kétségbeestek 
rajta. S amikor már semmi egyéb 
eszközhöz nem tudtak folyamodni, 
különös dologra szánták el magukat. 
A napistennő főpapja megingott a 
legfőbb, legszentebb istennő hatal
mába vetett bizodalmában s elvitte 
a fiát a keresztyén misszionáriushoz, 
azon a helyen az evangélium egyet
len hirdetőjéhez, azzal a kéréssel, 
hogy segítsen rajta. Nem különös? 
Ugyan mi vitte rá ennek a szokatlan 
lépésnek a megtételére? Ugy-e bi
zony a saját vallása tehetetlenségé
nek s a keresztjén hit elismerése volt? 
Bizonyos, hogy nem tette volna meg, 
ha saját szemével nem látta volna, 
hogy a keresztyénségben megújító erő 
lakozik, amely a sintoizmusból, a ja
pán vallásból hiányzik, sőt amelyről 
az egyáltalában nem is tud semmit. 
Bizonyosan megismerkedett már Ja- 
madában olyan emberekkel, akiken 
valóra vált a Szentírásnak az az igéje, 
hogy: >ha valaki a Krisztusban van, 
uj teremtmény az: A régiek elmúl
tak, imé, újjá lett minden.«

A keresztyénség persze nem javít
hat meg minden léhűtőt, csak azt, 
amelyik maga is akarja. Ebben az 
esetben Isten kegyelme véghezvitte a 
csodát: az evangélium újsága, vonzó 
ereje, az egész uj, keresztyén környe
zet következtében keresztyénné lett 
a fiatal japáni, szakított addigi köny- 
nyelmü, erkölcstelen életével s tiszta 
élettel szolgálta Istent. Csatlakozott 
az ottani 50 főnyi kicsiny keresztyén 
gyülekezethez. Szülei örömmel fogad
ták ezt az átalakulást. Persze, hogy

birkája. Mert Szigetiék előtt kicsit letettem 
a dézsát s a birkák ott settenkedtek mel
lette.

Mári n é n i: Persze, míg te ott pletykál- 
kodtál a lányokkal, vagy legényekkel, az
alatt megitták a birkák a vizet s te még 
csak észre sem vetted, hogy üres dézsával 
jössz haza. Jaj, jaj, milyenek ezek a mai 
cseléd leányok! . .  . Most aztán mehetsz 
újra vízért.

Ágnes (siralmas képpel): Újra a kútra 
menjek? !

Mári n én i: Én nem megyek el helyet
ted. A vízre pedig szükség van. Siess, hogy 
iziben itthon légy vele.

Á gnes: De -trif lesz a vaj köpüléssel ?
Mári n é n i: Arra is lesz gondom. Palkó, 

Gyurka, ide vele! Felváltva köpültök.
Palkó (rémülten ugrik fe l a pádról): 

Én?!
G yurka: Én ?!
Mári n én i: Nem is én. Izibe munká

hoz lássatok. Addig nem kaptok ma ebé
det, míg meg nem köpülitek a vajat. Pe
dig mákos rétest sütök ám. (Ágneshez.) 
Hát te mit bámulsz ? Miért nem sietsz a 
vízért!

Ágnes (Olyan keservesen hajol le a dé
zsáért, mintha attól félne, eltörik a dereka): 
Hát mégis csak el kell mennem! (Megin

ogj japán főpap rászánja magát az 
igaz Istenhez való megtérésre, a ke
resztyénné léteire, Etem megy olyan 
könnyen. Ez ugyanis azt jelenti szá
mára, hogy egész korábbi életét, min
den cselekedetét, törekvését meg kell 
tagadoia s el kell Ítélnie. Mit szólna 
hozzá a világ, mit mondanának a 
hívek, akik eddig mint tanítójukra és 
vezetőjükre néztek föl I

De a misszionáriusok néha néha 
ezt a csodát is megérhetik. Japán 
keresztyén gyülekezeteiben nem egy 
hajdani sintoista pap van, akik meg
hallották az igazság szavát és Jézus 
tanítványaivá lettek.

Lenin — a vörösök 
„Istene“.

A finn lapok hosszabb cikkekben 
számolnak be Szovjetoroszország belső 
állapotairól, melyekről egy, a napok
ban Moszkvából visszaérkezett vörös
keresztes expedíció hozott megbíz
ható adatokat. E jelentések beszá
molnak többek között arról, hogy a 
bolsevikiek valóságos bálványimádást 
űznek Lenin emlékével kapcsolatban.

Nem elég nekik az a számtalan 
szobor, amelyet az ország különböző 
városaiban felállítottak, nem tartják 
elegendőnek, hogy az iskolákban Le
nin arcképe előtt, akárcsak valamely 
szentkép előtt valóságos kommunista 
imákat mondanak az orosz gyerme
kekkel. Még mindig uj eszközök után 
kutatnak, melyek hivatva lennének

dúl, de olyan lanyhán, lustán, mintha nem 
is a saját lábán járna. Az ucca ajtó előtt 
visza fordul.) Azért is ha törik, ha szakad : 
férjhez megyek; akkor én parancsolok 
másnak.

Mári néni: Csak legyen kinek?
Á gnes: Ha másnak nem parancsolha

tok, parancsolok az uramnak. Azt küldöm 
el helyettem a kútra vízért. (El.)

Mári n én i: Nono! Szeretném én azt 
a jámbor lelket látni, aki ilyen lustát fe
leségül vesz. (Palkóhoz és Gyurkához.) Hát 
ti miért nem kezditek már a nótát, akarom 
mondani a köpülést? Úgy igyekezzetek, 
hogy a jó rétes már javában sül. (El a 
házba.)

NYOLCADIK JELENET.
Palkó és Gyurka.

Gyurka (kezdi a köpülést): Jaj, Palkó, 
mi lesz ?! Nem ehetünk ma sem ebédet, 
sem vacsorát.

P a lkó : Nem ám, mert ebből a tejfel
ből nem lesz va j; nem tudjuk mi meg- 
köpülni.

Gyurka: Pedig milyen jó a mákos ré
tes !

P alkó : Hát még a jó turósrétes 1 
(Folyt, köv.)



Lenin emlékét őrök időkre megőrizni.
A vörösöknek Lenin kultusza ma 

már olyan méreteket ölt, hogy van
nak olyanok, akik egyenesen az orosz 
nép istenévé akarják avatni a vörös 
vezért, aki néhány esztendős gyilkos 
uralma alatt az egész világ gyűlöle
tére rászolgált.

A moszkvai művészeti népbiztos
ságot most két terv foglalkoztatja, 
melyeket Lenin emlékének megörökí
tésére egy nagy pályázat során ad
tak be. Az egyik tervezet azt kívánja, 
hogy Oroszország legmagasabb he
gyét, amely 7000 méter magas, ne
vezzék el Leninhegynek. A másik 
tervezet egy vörös aviatikustól szár
mazik, aki azt javasolja, hogy egy 
óriási kertet, vagy parkot kell csi
nálni, amelynek fasorai és virágágyai 
Lenin nevének öt betűjét mutassák.

A bolseviki aviatikus szerint ilyen
formán minden Oroszország felett át
repülő szeme előtt felbukkanna a föld
ről a hírhedt szovjetvezér neve s 
örök időkre fenntartaná Lenin emlé
két.

Az orosz művészeti népbiztosság 
úgylátszik mind a két tervet meg 
akarja valósítani és megtette az elő
készületeket arra, hogy Moszkva kö
zelében ily parkot létesítsen.
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„Egy perzsa király tanácsosait ajándé
kokkal örvendeztette meg. Az egyik egy 
aranypoharat, a másik gyűrűt kapott, a 
harmadiknak pedig egy csókott adott. Mily 
értéktelenné váltak az arany- és ezüsttár
gyak a csókkal, a bizalom jelével szemben.

Kedves olvasóm, a te homlokodon is ott 
van az Ur Jézus csókja, ha szereted öt, 
miért kívánsz tehát aranyat, ezüstöt, ha ezt 
a kincset bírod?"

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A tiszáninneni ref. egyház ezidci 

közgyűlésének egyik legjelentősebb 
pontja volt a püspöki jelentés, ame
lyet Révész Kálmán dr. püspök ter
jesztett be. Ez a jelentés is rámutat 
arra, hogy az utóbbi időben folyóiratok
ban és szószékről a je zsu ita  a ty á k  
egyre gyakrabban intéznek heves tá
madást a református egyház ellen, 
majd sort a vette és cáfolta a táma
dások egyes pontjait és hangoztatta, 
hogy a református egyház minden 
cselekedetével a jóhiszeműség alapján 
jár el. A püspöki beszámoló végül 
örömmel állapította meg a hitélet el
mélyülését, a vallásos buzgóság és a 
hivek áldozatkészségének növekedését. 

*

HARANOSZÖ

A katholikus „Szív“ Ki gondol a 
világ megsegítésére?! címmel a kö
vetkezőket írja: „Az egész világon 
annyit tanácskoznak, de egyetlen kon
krét terv sem kerül elő, amely a mos
tani fölborult helyzetből kisegítené a 
szenvedő emberiséget. Az egy ellen, aki 
nemcsak a harácsolással, hanem a 
világ boldogulásának helyreállításá
val gondol: a római pápa.

Újabban megerősítik azt a liberá
lis lapok által letagadott hirt, hogy 
a pápai diplomácia egy tervezetet ju t
tatott el az amerikai Egyesült Álla
mok elnökéhez, amelyben azt ajánlja, 
hogy Amerika konvertálja az egész 
világ háborús adósságait, úgy, hogy 
egyetlen hitelező legyen egyetlen adós
sal szemben. A hitelező Amerika le
gyen, az adós pedig Németország. 
A pápa azt reméli, hogy ez a két 
ország könnyebben megérti egymást. “

Itt csak az csodálatos, hogy a vi
lág megépítésére kijelölt Amerika és 
Németország: p r o te s tá n s ! ?

Vágyódások.
Megreszketünk, mint dércsókolta bimbók, 
Ha akaratlanul összenézünk.
És valami édes vágyat érzünk.

Megreszketünk, ha nem látjuk egypiást,
S mohón kutatom: merre, hol vágyói ? 
Nyomát lábadnak sírva keresem,
Sóvárgó lelkem bús nótát dalol.

Megreszketünk, ha szemtöl-szembe állunk. 
Az ajkunk néma, csendes, hallgatag.
S lopva, félve olvassuk ki szemünkből: 
Amit kimondani még nem szabad!. . .

Megreszketünk, ha kezed kezemben . .  .
S  arcodra valami biborfényt havaz;
Ami meghat és éleszti szerelmem:
Ártatlan élted szűzi pírja az . . .

Megreszketünk, mert messze mentél tőlem, 
Messze mentél, — bár itt vagy, itt közel. 
Csak út nem vezet hozzád! Mert előlem: 
Az érzelmek bús fátyola jöd el.

Megreszketünk, mert közénk állt a távot 
És nincsen hang, amit meghallanál.
Ha volna szó, mely tehozzád elérne,
Titkolt szerelmemet beváltanám . .  .

Megreszketünk, mert szép a ma, — ha fá j is... 
S a holnap mit hoz, — jaj, ki tudja még? 
Fehér álmokat álmodó szivünkben 
Titkolt fájdalmak tüzparázsa ég.

Megreszketünk, a nagy éjjeli csendben, 
Amikor szemem bágyadt sugára: 
Álmámban vetődik, — leomló hajad,. . .
S  lehunyt szempillád puha bársonyára.

Megreszketünk, ha meglátjuk egymást,
Az álmok színes tengerszigetén.
Ahova fehér, vitorlás csónakon:
Hisszük, hogy egyszer érted megyek én /
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Megreszketünk, ha feléd siklik hajóm.
Mert elmegyek érted!. . .  Ha az álmok, 
Nem ködvarak,. . .  s színes délibábok . . .

GYŐRIK GYÖRGY.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Fegyverkezzetek, keresztyének!

Szept. 1 Az ellenségek zsákmányul akar
nak ejteni. Máté 7 . 15— 23. A hamis prófé
ták, a báránybőrbe bujt farkasok ma is 
megpróbálják, hogy lelkeket zsákmányol
janak, és sajnos, nagy eredménnyel. A 
mindenféle izmusok, melyek az igaz hit 
színében kínálkoznak: adventizmus, spiri- 
tizmus és a többi egyre hódítanak. A ke
resztyéneknek vigyázniok kell, hogy a bé
kességre és üdvösségre szomjuhozó lelkek 
ezeknek a hálójába ne kerüljenek, s még 
arra is, hogy a már a Krisztus nyájában 
lévők el ne ragadtassanak De ezeknél a 
tévelygéseknél nem kisebb veszedelem a 
gyümölcstclen uram-uramozó keresztyén
éig-

Szept. 2. A Sátán maga kívánt meg 
benneteket. I. Pét. 5 .8 - n .  Luk. 22 . 31—34. 
Az ősellenség, a Sátán, mindenáron meg 
akarja dézsmálni 'a Krisztus nyáját, a Krisz
tus búzáját. Hogyan lehetünk biztonságban 
ellene ? Ha józanok vagyunk. A világ lelke 
megmámorosít, elveszi az ember tiszta lá
tását és ítélőképességét: aki a világ leiké
től ittasul meg, nem látja a bűn rettenc- 
tességét, a kárhozat fenyegető veszedelmét, 
de nem látja az Úr felé kinyújtott mentő 
kezét sem. Józanok legyetek! — Bizton
ságban vagyunk a Sátán ellen, ha nem bi
zakodunk el. Péter tele volt jóakarattal és 
buzgósággal, mégis megtagadta Mesterét, 
mert bízott a maga erejében Nekünk Krisz
tusban kell bíznunk.

Szept. 3. Vértezzétek fel magatokat Is
ten Igéjével. Zsolt. 119.1—is. Isten Igéje 
a leghatalmasabb oltalom a bűn ellen. Jé
zus is az igével verte vissza a Sátánt 
(Máté 4). Az ifjú az ö tisztaságát az Ige 
erejével őrizheti meg (9). — Természete
sen az Igét nem elég néha meghallgatni, 
vagy felületesen olvasgatni. Csak az lesz 
védve a kísértéstől, aki szivébe rejti az Is
ten beszédét, tehát nem engedi, hogy mint 
útfélről a magot az égi madarak, elkap
kodja leikéből az Igét a Sátán. Továbbá 
gyönyörködni kell az Igében, megérteni an
nak becsességét, szépségét, kedvességét 
(14, 16), örömmel gondolkodni, elmélkedni 
róla, hogy vérünkké váljék az Isten gon
dolata (15). Végül meg kell tartani az Igét, 
engedelmeskedni neki (4,8,9, 17), így lesz 
az oltalmunkká a kísértés napján.

Szept. 4 Harcoljatok bátran mindenütt. 
Ef. 6 . ío—so, A mi ellenségünk nem anyagi, 
hanem szellemi hatalmasság (12). Fegy
verzetünknek is, harcunknak is szellemi
nek kell hát lenni vele szemben. Az Isten
től nekünk kínált egységes fegyverzet egyes 
darabjai az igazlelküség, igazság, stb. (13 
— 17). Egyik a másikat kiegészíti. Egyik
nek sem szabad hiányoznia, mert ha csak 
egy ponton is védtelenek vagyunk, ott már 
megsebezhet és megölhet a Gonosz. A harc 
legfőbb és legbiztosabb módja az állhata
tos imádkozás.

Szept. 5. Itt van Immánuel I Máté 1. 
18—23. Megváltónk sok neve közül itt van 
két dicsőséges. Jézus: Szabadító. Ugyanaz 
a név, amit viselt már az a vezér, ki a 
zsidó népet az Ígéret földére bevezette:



270 ffARANCtS£ft. 1914 augusztus 3i

Józsué. De a mi Megváltónk a mennyei 
Kánaánba vezeti be az ő seregét, a lelki 
Izraelt. — A másik név Immánuel: velünk 
az Isten!

Szept 6. A legyőzött Sátán. Máté 12. 
22— 29. Zak. 3 .1—7. A Sátán hatalmas. Ret
tenetes erővel fogja meg a kezébe került 
áldozatokat, irtózatos börtönbe zárja őket. 
De a Jézus még hatalmasabb. Megkötözi 
a Sátánt, visszaveszi tőle elrablóit kincseit, 
az emberi Jelkeket. — A Sátán a lelkek 
vádolója. Ö Ítéletbe és kárhozatba akarja 
vinni még a választottakat is. Oda is jut
nának, ha a maguk szennyes ruháiban ma
radnának s nem volna Megváltójuk, ki ün
nepi ruhába öltöztesse őket. Hála neked 
Urunk, a véredből szőtt drága ünneplő 
ruháért!

Szept. 7. Hogyan leszünk győzedelme
sek ? I. Ján. 2 . is—17; 5 . í—5. Ha győzel
mesek akarunk lenni, először is harcolnunk 
kell. Aki meg nem látta a világban, a vi
lági kívánságokban lelkének nagy ellensé
gét, és a Sátántól megcsalva, csendes ál
békességben alkalmazkodik folyton az is
tenellenes világhoz: az sohasem lehet 
győzedelmes. — De a győzedelemhez nem 
elég harcolni, hanem az igazi erőforrásnak 
is birtokában kell lenni. Győzelmet a vilá
gon csak a Krisztus vett és vesz, és azok, 
kikben hit által a Krisztus lakozik. Akiben 
hit által ott van a Krisztus, annak nem lesz 
nehéz Isten parancsait megtartani és le
győzni a világot; — akiben nincsen meg, 
annak lehetetlen.

EGYRÖL-MASRÓL.
A  m in d e n n a p i  életből.

Az aranykorona szorzószám a  
17.000. A pénzügyminiszter egy 
aranykoronának papirkoronára való 
átszámítási értéket augusztus elsejé
től további rendelkezésig 17.000 pa- 
pirkoronában állapította meg.

A vámok fizetésénél alkalmazandó 
átszámítási kulcsról külön rendelet 
intézkedik.

Az aranykorona értékének válto
zását 1914 július havától a mai na
pig a következő táblázat tünteti fe l: 

I aranykorona =
1914 évben
1915 ,
1916 „
1917 „
1918 „
1919 „
1920 ,
1921 „
1922 „
1923 „
1924 januárban 
1924 februárban 
1924 márciusban 
1924 áprilisban 
1924 májusban 
1924 júniusban 
1924 júliusban 
1924 augusztusban

!•— papirkorona
1- 25 
1-60 
2 20
2- 30 
9 20

50 —
85 —

3000 —
3.500 —
6 500 —
7.000 —

13 000 —
16 000 —
16.000 —
18 0 0 0 -  
17.600’—
17 000'—

gyüm ölcsbefőzés.E gyszerű  
Gyümölcsöt igen egyszerű módon, 
következőleg főzhetünk be. Szilva el- 
tevése ily módon különösen ajánlható.

n
n
n
99

99

99

99

n
99

99

99

99

99

99

99

99

99

Az érett szilvát tiszta vászonru- 
hával megtörölve, szorosan kisebb 
fazékba vagy üvegbe rakjuk, tetejére 
kis darab fahéjat, két szem szegfű
szeget teszünk és az edényt teletölt
jük kihűtött forralt vízzel, melybe 
tetszés szerint kevés cukrot is teszünk. 
Az üveg vagy fazekat pergamentpa- 
pirral kötjük be és közönséges agyag
gal vastagon bevonjuk, nemcsak a 
tetejét, hanem a kötés helyét is. A 
fazekakat félórára félig viszel töltött 
lábasokba vagy tepsibe állítva, ke
nyérsütés után a sütőkemencébe vagy 
a tűzhely sütőjébe tesszük kigőzölgés 
végett és otthagyjuk, míg kihűl Ily 
módon kitűnő, üdítő izü befőzött gyü
mölcsöt kapunk.

HETI  KRÓNIKA.
Korányi pénzügyminiszter és Smith fő

biztos f. hó 26-án Genfbe utaztak. — A 
kormány a főváros kormánybiztosává Ripka 
Ferencet nevezte ki. — Szent István nap
ján folyt le a ludovikások tisztavató ünne
pélye. — Hivatalosan is megállapították, 
hogy a tétényi németek nem részesek Erz- 
berger megöletésében.

Az erdélyi magyar párt helyiségeit el- 
rekvirálták.

Zágrábban a szerb és cseh szokolis- 
ták gyűlése verekedéssel végződött.

A szófiai szerb katonai attasé ellen 
merényletet követtek el.

A muzolmánok és a szerbek között 
az agrárreform kérdésében összeütközés 
támadt Sarajevóban.

A szerb-albán határon véres csete
paték voltak Azem Galitza albán banda
vezér és több századnyi szerb katonaság 
között Üszküb közelében.

A csehek díjtalan szabad kikötőt kö
vetelnek Hamburgban

Párisban megkezdték a parlamenti vi
tát a londoni határozatok felett.

Németország áttér az aranyvalutára. 
A washingtoni német nagykövet lemondott.

Hollandia és Törökország közt barát
ságos szerződés jött létre.

Az orosz szovjet utóbbi időben jelen
tékenyen erősíti dnyeszteri frontját. Szá
mos előkészület háborús szándékra vall.

A brazíliai forradalmi harcokban leg
utóbb igen sok magyar elesett s több mint 
tízezer menekülni volt kénytelen. A magyar 
kormány 800 fontot küldött pillanatnyi fel
segélyezésükre.

Marokkóban általános spanyol offen- 
zíva készül. Az afgán fölkelök körülzárták 
Kabult.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 11. vasárnap.
Ep. I. Kor. 15 .1-10 .

Kitartani mindhalálig az evangéliom 
mellett! Ez az amit az apostol a föntebb 
jelzett szentigékben mindnyájunk lelkére köt. 
Vajha nem hiába szólana hozzánk!

Kapi Béla püspök három heti külföldi 
távoliét után f. hó 25-én székhelyére visz- 
szaérkezett és 26-án dr. Mesterházy Ernő 
kerületi felügyelő társaságában a kerületi 
gyűlésre, Pécsre távozott.

Pálmai Lajos, a győri egyházmegye 
esperese megrendült egészségi állapotára 
hivatkozva, esperesi állásáról lemondott.

Hősök emlékezete. A Veszprémvár- 
megye írja : A várpalotai evangélikus gyü
lekezethez tartozó fehérvárcsurgói filiában 
augusztus 31-én gyászistentiszteletet tarta
nak a háborúban elesett hősök emlékére. 
Ugyanekkor avatják fel a gróf Károlyi Jó
zsef székesfehérvári nemzetgyűlési képvi
selő által emeltetett emlékoszlopot, amelyet 
dr. Prohászka Ottokár róm. kát., Kapi Béla 
evang. püspökök és dr. Antal Géza ref. 
püspökhelyettes fognak megáldani.

Nemes lelkek. A dunántúli egyházke
rületben az elmúlt közigazgatási évben na
gyobb alapítványokat tettek: dr. Mester
házy Ernő kerületi felügyelő 20 ezer kor. 
névértékű Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
részvényt adományozott. Az alapítvány a 
soproni líceumba járó tanulók segélyezését 
szolgálja. — Dr. Ostffy Lajos ny. főispán, 
volt egyházmegyei felügyelő kbl. 90 mm. 
búzából álló alapítványt tett dunántúli theo- 
logusaink segélyezésére. — Takács Lajos 
répceszemerei birtokos, beledi gyülekezet 
felügyelője, a dunántúli egyházkerületi nép
iskolai bizottságnak világi elnöke halála 
előtt végrendeleteben 50 hold birtokot ha
gyományozott a répceszemerei gyülekezet
nek.

Halálozás. Dr. Rátz Aladár a burgen
landi felső soproni egyházmegye felügye
lője, a burgenlandi superintendencia má
sodfelügyelője augusztus 16-án 43 éves 
korában elhalt. 18-án temették el nagy rész
vét mellett Ruszton. Legyen emléke áldott!

Uj egyházmegyei gyámintézeti el
nök. A soproni felső evang. egyházmegye 
gyámintézetének egyházi elnökévé megvá
lasztották Donielisz Róbert harkai lelkészt. 
Az uj elnök Lukács ev. XII. 49. v. alapján 
tartotta beköszöntő beszédét.

A soproni helyi gyámintézet néhai 
Techurtz Pál presbitertől örökölt U/s kát. 
hold földet, amelynek gyümölcse gyám
intézeti célt szolgál.

Iskoláink felekezeti megoszlása. Az
1923 —24 tanévben iskoláink felekezeti 
megoszlása a következő volt: Soproni fő
gimnázium : 122 ev., 13 ref., 29 róm. kath., 
7 izr.; Bonyhádi főgimnázinm: 141 evang., 
25 ref., 142 r. kath., 22 izr.; Kőszegi leány
iskolában : 82 ev., 13 ref., 46 róm. kath., 
9 izr.; Soproni tanítóképzőben 29 evang., 
2 ref., 20 r. kath.

Az Alsólendvától elszakadt szórvány- 
terület sorsa a közegyházra nem lehet ér
dektelen. Az egyházkerület elnöksége a 
múlt év tavaszán a rajta élő hívek gondo
zását a zalaegerszegi lelkészre bízta. Az 
elszakadt területen havonként istentisztelet 
van Lentiben. E hely pompás ipari cen
trummá fejlődik; hercegi fűrésztelep, bőr-, 
jég-, olaj- és pótkávégyár létesült rajta, 
amelyekben ev. vallásu híveink száma egyre 
nő. A mintegy 100 ev. lélekkel biró szór
ványterületen a hívek vallásosak, buzgók 
és áldozatkészek. Gondnokuk Dürr Oszkár, 
ö és buzgó, vallásos lelkű felesége egy 
imaház építésének gondolatát vetették fel, 
s ennek eredményekép sikerült egy imaház 
építésére alkalmas, 200 négyszögöles telket 
herceg Esterházy Pál föméltóságától ado
mánykép kapni. A hitélet ápolása, állandó 
gondozás és rendszeres istentisztelet-tartás
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szempontjából kiszámíthatatlan jelentőségű 
egy állandó imaház felépülése. A hívek, s 
jelentékeny pártfogók, a legnagyobb áldo
zatkészségre készen, az imaházat már a 
jövő tavasszal szeretnék felépíteni. Kívána
tos lenne, ha nemcsak a közegyház, de 
egyes buzgó gyülekezetek és hívek is fel
karolnák a szórványterület ügyét s ado
mányaikkal hozzájárulnának, hogy Lentiben 
mielőbb felépülne az imaház és ott egy
házunk ismét egy erős őrhelyet nyerne.

Gyámintézeti célokra a dunántúli egy
házkerületben a folyó évben 29,013.985 K-t 
áldoztak a gyülekezetek. És pedig a győri 
egyházmegyében 3,596 270, a kemenesaljai 
egyházmegyében 2,172.920, a soproni alsó 
egyházmegyében 2.360.768, a soproni felső 
egyházmegyében 6 642 346, a somogyi egy
házmegyében 1,894 752, a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyében 4.677.902, a vasi 
középben 2,630.631, a veszprémi egyház
megyében 4,195.804, a zalaiban 772 587, 
a soproni liceumi ifjúsági gyámintézet 70 
ezer K-t Ezenkívül a német segélyakcióra 
befolyt a soproni felső egyházmegyében 
5,152.345, a veszprémi egyházmegyében 
6,518 690 K. .

Szentgotthárd. A missziói egyházat a 
legutóbbi áthelyezésekkel kapcsolatban sú
lyos veszteség érte. A felsőbb hatóság Dala 
Lajos alezredest Szombathelyre, Liede- 
mann Hugó rendőrtanácsost Nagykanizsára, 
Nádassy Kálmán dohánygyári igazgatót 
Budapestre helyezte át. Különösen Nádassy 
Kálmán távozása rendkívül nagy űrt hagy 
maga után a szentgotthárdi gyülekezetben. 
Nádassy igazgató a gyülekezetnek egyik 
alapítója, mindvégig lelkes, buzgó templom- 
látogató tagja volt. A jó Isten áldása és 
megsegítő kegyelme kísérje továbbra is 
életutjaikon a távozó egyháztagokat.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A spanyol király ebéden látta vendégül 

Ledohovszki atyát, a jezsuiták generálisát.
Jugoszlávia. Müller Keresztély beskai 

s. lelkész Bulkeszen elhalt.
Románia. Az amerikai világszövetség 

delegátusai Kolozsvárott, a kisebbségi egy
házakat ért sérelmek tárgyában tárgyaltak 
Lepadatu vallásügyi és Aughelescu köz- 
oktatásügyi miniszterekkel. A kormány a 
tárgyalások befejezésével bankettet adott 
a fclekezetközi bizottság tiszteletére. — Az 
erdélyi magyar evangélikus egyház függet
leníteni kívánja magát a szász egyháztól. 
A fogarasmegyei Porombákon elkergették 
a plébánost százados otthonából, hogy be- 
költö?hessék a mindössze 300 lelket szám
láló görögkeleti egyház uj lelkésze.

Csehszlovákia. Prágában július 30-án 
ült össze a zsinat, melynek célja a római 
és görög egyház egységesítése. — A nyitrai 
püspök palotája leégett. - -  A prágai bel
ügyminisztérium jóváhagyta az Elvált Asz- 
szonyok egyesületének alapszabályait —-

A cseh szociálisták legutóbb erős támadást 
intéztek a prágai nuncius ellen.

Olaszország. Bolognóban nem enged
ték be misére azokat a nőket, akik túlsá
gosan kivágott blúzt vagy kurta szoknyát 
viseltek — A Vatikánon nem tart két hé
tig ülést a római kúria és nem lesz pápai 
kihallgatás.

Prekmurge. A felsőcsalogányi gyüleke
zet július 26 an közgyűlést tartott, amelyen 
megjelentek Kovács István esperes, Benkö 
József egyházmegyei felügyelő és Fiiszár 
János ny. tanító Muraszombatból, amely 
közgyűlésen a megválasztandó lelkész díj
levelét állapították meg. — Az alsómoráci 
gyülekezet tornyot épít nagy áldozatkész
séggel. Hasonlókép tornyot óhajt emelni 
az alsólendvai gyülekezet is. — Brezócon 
július 20-án avatták fel az uj harangokat.

Amerika. A Porth-Amboy-i gyülekezet, 
melyet eddig Szabó Sándor leikész Brun- 
szvick-ből — a Harangszó lelkes barátja 
és jóakarója — posztorizált, lelkészévé meg
hívta Szmodics Istvánt végzett theologust. 
Szmodics a theologiát Amerikában végezte.

Németország. A háború utáni újjáépí
tés jegyében folyik most a Gusztáv Adolf 
Egylet munkája, mert legkivált ezt tette 
feladatává, hogy a diasporában levő pro
testánsok segítségére siet. Ezt célozza a 
majd szeptember 22—24-ig Braunschweig- 
ben tartandó nagy gyűlés is, mert főkér
dése az evangélikus élet felépítése Konstan
tinápolyban és a protestáns egyház sorsa 
az előttünk rejtélyekkel telilett Oroszország
ban. Az évi nagyszeretetadományra az idén 
három hely pályázik; templomepítés We- 
danban Duisburg mellett, a poscai lelkész
szeminárium és a resicabányai papiak épí
tés. Az ünnep főszónoka az erdélyi szász 
püspök dr. Teutsch lesz.

Oroszország. Annak emlékére, hogy 
1600 évvel ezelőtt volt az első keresztyen 
zsinat Niceában a görögkeleti egyház most 
szintén általános zsinatot akar tartani még 
pedig vagy Moszkvában vagy Konstanti
nápolyban. Tárgyalnának ott a görög keleti 
egynaz szakadásainak mikénti megszünte
téséről, az egyház jelenlegi tervezetéről, a 
szakadásokról, az istentisztelet rendjéről, 
a kolostorokról és a naptár megujjitásáról.

Franciaország. Az a külföldi segélye
zés, mely legkivait a háborúban vereséget 
szenvedett országoknak szólott, a francia 
protestantizmusról sern feledkezett meg. 
A legújabb jelentés kiemeli, hogy sok lei- 
késziak és gyülekezeti ház javításán kívül 
Franciaország északi részén 24 evangélikus 
templomot építettek fel külföldi segéllyel, 
ezek közt a saint quentai, a reimsi és az 
arrasi templomokat is. A francia köztársa
ság mostani elnöke Doumeruge Gaston 
protestáns ember, régi Augenotte család 
ivadéka és még ma is a Coligay Társaság 
elnöke, mely társaság célja a protestantiz
musnak Franciaországban való terjesztése. 
Érdekes, hogy a most sokat emlegetett 
belga miniszterelnök, Hymano is protestáns.

Amerika. E napokban halt meg Boston
ban Gardiner Róbert az amerikai protes
táns világ egyik vezető embere Életének 
főtörekvése volt a világ összes keresztyé
néit a szeretet mezején egyesiteni. Tiz évi 
fáradozás után összehozta az első általános 
keresztyén konferenciát, mely 1920-ban 
augusztus 12—16-án ült össze Genfben s 
amelyen 150 hivatalos kiküldött 80 külön
féle keresztyén egyházat képviselt. — Dr. 
Hume amerikai tudós állítja, hogy hivatalos 
kimutatások alapján ma a világon 557 mil
lió keresztyén, 250 millió kínai konfuciánus, 
230 millió mohamedán, 217 millió indiai 
brahmanista és 137 millió budhista ember 
él. Vannak azonkívül még más vallásuak is, 
a legkisebb a Zoroasztettől nevezett persa 
vallás, melyet csak 100 ezer ember követ.

Angolország. A bangori egyetem Pu- 
leston Jones walesi evangélikus lelkésznek, 
aki teljesen vak, a theologiai tudományok
ban való jártasságának kitüntetéseképen 
megadta a theologiai doktor címet.

Kis-Ázsia. A szirai Antiochiában né
hány évvel ezelőtt földalatti építmények 
ásatása közben ősrégi ezüst edényekre buk
kantak. Erek közt találtak egy 19 cm. ma
gas és 13 cm. átmérőjű ezüst kelyhet. A 
tudósok ezt a kelyhet az első keresztyén 
század idejéből valónak ál ítják, a kehely 
készítője tehát az Úr Jézus kortársa volt. 
E kehelynek érdekessége, hogy rajta 12 
emberi alak látható. Az egyik a kezeit ál- 
dóan kiterjeszti s mellette az egyik oldalán 
bárány, a másikon pedig galamb dombo
rodik míg lábainál sas gubbszt. Még job
ban kiemeli ennek a képnek az értékét, 
hogy balra tőle Péter apostol képe teljes 
határozottsággal felismerhető még pedig 
alacsony homlokáról és göndör szakáiéról, 
jobbra tőle pedig PáJ apostol hosszú sza
kállal és magas kopasz koponyával. Mind 
ennek alapján joggal mondhatni, hogy itt 
Krisztus Urunk képével van dolgunk s ha 
e jelek nem csalnak, a megváltó legrégibb 
s talán leghitelesebb arcképével.

ú j d o n s á g o k .
A szovjetházasság — törvényes. 1922 

márciusában az Oroszországból hazaérke
zett fogoly tisztek közüP Lenkey Nándor 
magával hozott egy asszonyt is, akit Orosz
országban a szovjet-törvények szerint vett 
feleségül. Megérkezésük után néhány napra 
az asszonynak gyermeke született Égy 
ideig jól éltek együtt, később azonban 
Lenkey feleségét Kőbányára vitte és el
hagyta. Az asszony feljelentése alapján az 
ügy a járásbíróságon és a törvényszéken 
át a táblához került, amely kimondotta, 
hogy a gyermek törvényes házasság szü
löttje.

Megmérgezte magát a helytelenül 
szedett orvossággal. Bereszár Kálmánná 
25 éves gyári munkásnő orvosa rendele-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrraeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 34—52
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téré arzénnal gyógyította magát. Az orvos
ságból az előirt mennyiségnél nagyobb 
adagot vett be és súlyos mérgezést szen
vedett.

Borbélylegényből ügyvéd. Az ameri
kai Boston városának volt 'nyolc esztendőn 
keresztül vidám Figarója. A nyolc esztendő 
azonban nem csak vidámságokkal telt, a 
borbélylegény, kit Jimmie Guazaqué-nak 
hívnak, ez alatt az idő alatt szorgalmasan 
tanulta a jogot. Állandóan bírákat és ügy
védeket borotvált, kik folytonosan buzdí
tották a tanulásra. A borbélylegény egyik 
vizsgáját a másik után tette le. A szorgal
mas és derék borbélylegényt most vették 
fel a bostoni ügyvédi kamarába.

Morfium- és kokain-járvány Ameri
kában. Az amerikai hatóságok széleskörű 
nyomozást indítottak az irányban, hogy 
mennyire hódolnak a kokain- és morfium- 
szenvedélynek. A vizsgálat eredménye sze
rint e veszedelmes szenvedélynek az Egye
sült Államokban 150 ezer áldozata van. 
Ezelőtt 10 évvel 250 ezren voltak, így te
hát a járvány csökkenőben van.

Struccversenyt rendeznek Berlinben. 
Berlinben a grunewaldi lóversenytéren 
struccversenyt fognak rendezni, amelyen 
30 struccmadár vesz részt. A verseny na
gyon változatos lesz, mert háromféle for
mában fogják rendezni. Először lovaglással, 
azután kocsiba fogva és végül a győztes 
struccmadarak lovakkal fognak versenyt 
futni.

Háromlábú borjú. Szeghalom község 
egyik gazdálkodójának a tehene egy csoda- 
borjút hozott a világra. A borjúnak csak 
három lába van, két hátulsó és csak egy 
mellsőlába a rendes helyén, mely oly töké
letesen ki van fejlődve, hogy a negyediknek 
a hiányát alig érzi, sőt pótolja a természet 
hiányát azáltal, hogy a láb merőleges irá
nya kissé ferde, miáltal a borjú testének 
súlypontja nem inog meg.

Ot és félmillió embert végeztetett 
ki a szovjet. Oroszországban a pénzügyi 
népbiztosság kiadásában egy könyv jelent 
meg, címe: »Nép- és államgazdaság Orosz
országban 1922—23. évben“. Ebben a 
könyvben maguk a bolsevisták beismerik, 
hogy 1921—22. években öt és fél millió 
embert végeztek ki Valóban elmondhatják, 
hogy jól „takarékoskodtak“ 1

Megdrágul a trafik. A dohányjövedék 
igazgatósága több dohánynemü, szivar és 
cigaretta árát — amelyek még az arany- 
paritáson alul mozognak —, legközelebb 
mintegy 30—40 százalékkal felemeli. Ezzel 
szemben tervbe vette, hogy egyes dohány- 
nemüek árát viszont leszállítja. Értesülé
sünk szerint az uj trafikárak szeptember 
hóban lépnek életbe.

Németek művelik az orosz földet. 
Az orosz szovjetkormány az elmuit hetek
ben több földbirtokot adott bérbe egy nagy 
német agrár-részvénytársaságnak (Deutsche 
Saatbaugesellschaft). Az egyik birtok a 
moszkvai kerületben van és három másik 
a Kaukázusban. A német társaság köte
lezte magát, hogy 1927-ig valamennyi bir
tokot teljes művelés alá hozza. A szarző- 
dés 81 évre szól és bérképpen minden 
terménynek 20 százalékát kell az orosz 
kormánynak átszolgáltatni.

Egy négyéves francia kis fiút össze- 
rágott a patkány. Franciaországban 
Condre helységben a Davoine-házaspár 
sétáról hazajöveí már messziről hallotta, 
hogy odabent a.lakásban négyéves kis fiuk, 
aki aludt, mikor ők elmentek hazulról, ke
servesen sir. A szülők berohantak és el

rettenve látták, hogy egy hatalmas patkány 
rágja a gyermek felső karját. Alig tudták 
az ocsmány állatot elkergetni. A gyermek 
haldokolt, mikor a kórházba vitték.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Szerkeszti: Gaál Mó
zes Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 36. számában foly
tatódnak Rudolf Herczog és Pékár Gyula 
érdekes regényei. Közli a lap azonkívül 
Bródy Sándor, Krúdy Gyula. Kálmán Jenő, 
Palffyné Gulácsy Irén, Illés Endre és Roda- 
Roda elbeszéléseit, Thoroczkai Wigand Ede 
és Lelkes Nándor József cikkeit, Juhász 
Gyula és Falu Tamás verseit, Mühlbeck 
Karoly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80 000 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezerben értendők. — 

Szalber Károly Szentgotthárd 50, N. N. Lo- 
vászpatona 5, Szabó István 1, Szép Antal 
500, Nagy Pálné Czelldömölk 4, Molnár 
Imre Tür|e 6, Szombath Ernő 16, Dávid 
Károlyne Dég 4, Pelrovics Ferenc Gór 16, 
Tóth József Győr 4, Dekán Sándor Sárvár 
4, Sóstarécz János Szombathely 4, Végh P. 
Boba 4, Gosztolya Józsefné Felszopor 4, 
Falb Mária Győr 4, Marschalkó Béláné 
Budafok 16, Racz István Söpte 4, Snopár 
Minály Lukácsháza 4, Coriáry István Rasó 
10, Szabó Samu Budapest 4, Kovács Ilona 
Bánszállás (19) 3, Kapitány Antalné Gyömrő 
4, Hajnalfi Gitta Kispest 4, Hinta István 
Kispest 4, Hollósy József Szombathely 4, 
dr. Zauner Róbert Veszprém 10, Fiedler 
Károly Locsmánd 4, Kovács Imre Marcali 
4, Csermák Gusztáv Győr 25. Krajcs Etel 
Tordas 10, Csuka Sándor Sárvár 4, Vadócz 
Sándor Czelldömölk 10, Kocsis Sándorné 
Veszprém 5, Gyurácz Ferenc ny. püspök 
Pápa 30, Kiss Gábor Stoob 6, Magócs Ká
roly Irsa 4, Nagy Gusztáv Tokaj 4, id. Fo
dor Ferencné Pusztagyimót 5, Offertórium 
Tárnokréti 20, Kiss Juliska Magyarbóly 10, 
Molnár Istvánná Rpalota 4, Molnár Mihalyné 
Rpalota 4, Ajkay Gyuláné Sárvár 5, Csaj- 
bók Lidiké 50, Németh János Bana 4, Ne
meth Vendel Komló 15, Czibula Jánosné 
Pécs 5, Luthár Ádám Pucinci 40, Eben- 
spanger Sándor Eitendorf 100 ezer K.

felelős szerkesztő és kiadó: CZIPOTT ÚÉZA 
Ssentgotthárd, Vasvármegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBOLY.
Köziratokat nem adunk viasza.

A legutóbbi tanterv szerint, az egye
temes gyűlés által elfogadott, összes 1—6 
elemi osztály vallási tananyagát egybe
foglaló „Vallástan“ II. kiadása s ugyan
ennek német fordítása „Religionslehre“ 
előbbi 3 K, utóbbi 1.20 K alapárban, 
(mutatványpéldány ugyanily összegért 1) 
megrendelhető V é r t e s i  Z o l t á n  ev. 
lelkész-szerzőnél Magyarbóly, Baranya m. 
— Nagyobb megrendelésnél 10—20% en
gedmény. 1—3

K o sztb a  fo g a d  két a lg im n á zista  
fiút k é sz p é n z é r t  é s  naturaliákért  
evan géliku s p a p n é Budán, I., O tt
hon u cca  10. —  C im  a k iadóban,

Szerény igényű idősebb jobb házboli 
intelligens nőt, leányt vagy asszonyt ke
res egy magános úri nő, aki vasalni és 
takarítani szépen tud, rendes és csöndes 
jó modora van, varrni, ruhákat javítani ké
pes. Ellátást és némi fizetést kap. — Cim 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

Háromtagú családomhoz jobb ház
ból való, főzéshez értő, háztartási 
alkalmazottat keresek. Fleischhacker 
Gusztávné m. kir. ezredes neje Ka
posvár, Gróf Tisza István utca 10, 
I. emelet.« 2—3

Egy teljesen megbízható és szor
galmas 15— 30 éves földmivelő fiatal 
embert gyógyszertáramba kedvező 
feltételek mellett mindenesnek kere
sek. Steinhausz Béla gyógyszerész 
Putnokon. 2—3

K eresztyén Énekeskönyv,
melyet magános áhitatosságra szol
gáló néhány imádsággal együtt szerzett 
a nagy-győri Ágostai Hitvallást 
követő Evangélikus Gyülekezet 

ismét kapható 2—5

Berger Zoltán könyvkereskedőnél
Győrött, Baross-ut 75.

Egész vászonkötés ára 140.000 K. 
Fél > > 120.000 >
Tömeges megrendelésnél nagy ár
engedmény. Szállítom krudában is, 

darabonkint 45.000 koronáért.

Rendelje meg a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület Történetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár. 
Kapható: Dekanátusi hivatal Sopron.

PIA_C.
Aug. 26. Zurich: Budapest 0.00.69 5. 

Deviza: Dollár 75.300, Dinár 922, Osztrák K 
0.0074%, Szokol 2248.—, Lei 343*—, Frank 
4331 Márka — . — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 45.000. — Gabonaárak: 
Búza 415.000, rozs 360.000, árpa 340.000. 
sab 370.000, tengeri 390.000, korpa 257.500.

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemtt könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított«
K A P I  B É L A

1010-ban.

Laptulajdonoa:
a Donántfill Lntüer-Szövetséfl.
l i  Országos Lnther-Hzöret- 

•ég hivatal»* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
ée reklámadók a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalba ak 

Bzaotgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők. 

Blőflzetéat elfogad 
minden evang. le lkén  

éa tanító.
MaoJaleBlk minden vaaáraap.

Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorittatunk; 
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe.

■aerkeeitő-kiadóhivatal :
SZENTOOTTHÁRD. 

Vasvárai egye.
A „H A E llteSM «  

eldflzetéal ára: a harmadik 
negyedérre 16.000 korona. 
Csoportos küld. IS.000 K. 
(•atker-fUSvetégf tagaknak 

10°/»-oa kedrezmény. 
Amerikába egéaz érre 2 
d o llár; az utódállamokba 
a m . negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Ne csüggedjünk.
Nézzünk bátran az eljövendő megpróbáltatások elé. A Mindenható

segedelmével diadalt aratunk.
Dr. Mesterházy Ernő dunántúli egyházkerületi felügyelő megnyitó beszédéből.

A világháborút lezáró békeköté
sek óta a győztes államok a le
győzött nemzetek fokozott megter
helésével igyekeztek maguknak 
kedvezőbb életfeltételeket biztosí
tani. Ez a végzetes politika úgy a 
legyőzött országoknak, mint a győz
tes államoknak valutáját soha nem 
képzelt mérvben lerontotta. Egész 
Európa elszegényedett, a társadalmi 
osztályok anyagi helyzete eltoló
dott, a köztük levő ellentét foko
zódott. Egyesek munka és fáradság 
nélkül nemcsak megéltek, de jó
létre tettek szert, míg mások meg
feszített munka mellett is szegé
nyedtek és lerongyolódtak. Ijesztő 
mérveket öltő ínség, nyomorúság 
és ennek nyomán terjedő demora- 
lizáció ezen politika egyedüli ered
ménye.

Ezen szerencsétlen helyzetben 
az első reménysugár ez év tava
szán csillant fel s ez a nyugati 
győztes nemzetek vezetőférfiainak 
azon elhatározása volt, hogy az ed
digi politikával szakítanak, mert 
belátták, hogy ha azt tovább foly
tatják, a legyőzött államokkal együtt 
maguk is megsemmisülnek. A világ
háború által legjobban sújtott és 
tönkretett szegény hazánk talpra- 
állítását a győztes nemzetek köl
csön nyújtásával és a jóvátételnek 
húsz évre történt megállapításával 
kívánták előmozdítani. A Német
országgal kötendő megegyezés most 
van tárgyalás alatt és elfogadása 
nem csak a német birodalom, de 
egész Európa konszolidációjának 
megveti biztos alapját.

Mindenesetre örömmel kell üd
vözölni ezen eseményeket, mert 
hosszú tíz év pusztításai után ez az 
első lépés az újraépítés, az igazi 
béke felé.

Bármennyire örvendetes jelenség 
ez, legyünk azzal tisztában, hogy 
a következő évek a legsúlyosabb 
megpróbáltatás elé állítanak mind
nyájunkat. Mert mindig nehéz fel
adat építeni, kétszeresen nehéz ma, 
midőn mindenünkből kiforgattak 
bennünket, mindent elveszítettünk 
és jóformán a semmiből kell meg
teremteni az uj Magyarországot.

Miránk, a mai generációra hárul 
a legnehezebb feladat, az alapvető 
munka. Ezt másra nem bizhatjuk, 
el nem halaszthatjuk, vagy elvé
gezzük mi, vagy senki.

Ki félne e munka nehézségeitől, 
ki félne a reá váró küzdelmektől, 
midőn azért fárad, hogy emberibb 
életet élhessen, hogy saját magát, 
családját fenntarthassa, hogy bol
dogabb embereket, derültebb arco
kat lásson maga körül, hogy hozzá
járuljon intézményeink, egyházunk, 
hazánk felvirágzásához.

E szent cél lebegjen előttünk, 
ennek érdekében küzdj link, dol
gozzunk.

Párosuljon a megfeszített munka 
takarékossággal, mérsékeljük igé
nyeinket, irányítsa kötelességtudás 
és önfegyelmezés tevékenységün
ket, szeressük felebarátainkat s 
mindezeken felül kérjük a Minden
ható segedelmét. így munkálkodna 
biztos a siker.

Egyházkerületünk minden rendű

és rangú tagja mindenkor szent 
kötelességének tartotta küzdeni, 
harcolni a jóért nemesért.

Most is teljes odaadással kivesz- 
szük részünket a magyar jövő meg
alapozása és felépítése nemes mun
kájából. De ezt a munkát igazán 
eredményesen csak úgy végezhet
jük, ha intézményeinknek anyagi 
létfeltételeit biztosítjuk, ha lelkészi, 
tanári és tanítói karunk tisztvise
lőinek biztos exisztenciát nyújtunk, 
ha őket anyagi gondtól lehetőleg 
mentesítjük, hogy teljes szellemi és 
erkölcsi erejüket nemes hivatásuk
nak szentelhessék.

Ev. egyházunk anyagi létfeltéte
leit két forrásból, híveink áldozat- 
készségéből s az állam hozzájáru
lásából meríti. Híveink serege 
anyagi természetű kötelességeit 
mindenkor teljesítette. így a múlt 
évben is a kerület által az elodáz
hatatlan kényszer hatása alatt ja 
vaslatba hozott buzajárulékot nagy 
többséggel megszavazta és tényleg 
be is fizette. Ezen cselekedetük fé
nyesen beigazolta azon reménysé
günket, melyet híveink áldozat
készségebe vetettünk. Fogadják érte 
gyülekezeteink leghálásabb köszö- 
netünket. De a lelkes lelkészi és 
felügyelői karnak is kifejezem ő- 
szinte köszönetemet e téren kifej
tett buzgó munkálkodásáért.

Számításaink, reményeink, miket 
e reformhoz fűztünk, teljesen be
váltak és egyházkerületünk költ
ségvetése teljesen biztos alapon 
nyugodna akkor, ha a másik fél, 
az állam is teljesítené velünk szem-

A sajtó, olvasóival au vagy bukik
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ben részben törvényen, részben 
külön szerződéseken^alapuló köte
lességét. Nem a szorosan vett ál
lamsegélyekre gondolok itt első
sorban, mert mint tudjuk, azon 
segélyeket részben felemelte az ál
lam. Sajnos, ezt is többnyire meg
késve juttatta kezünkhöz, mikor 
annak értéke már meg sem köze
lítette azt a tényleges értéket, me
lyet az akkor képviselt, mikor meg
adását elhatározta. De gondolok a 
lelkészi kongrua, korpótlék és csa
ládi segélyek ügyében, továbbá a 
tanítói államsegély revíziója tár
gyában a kultuszkormányhoz inté
zett felterjesztéseinkre, melyeket 
mai napig sem intézett el, bár azok 
érdemleges elbírálását kilátásba 
helyezte és utalok azon intézke
désre, mellyel középiskoláink állam
segélyét teljesen uj alapra kívánja 
helyezni és oly csekély hozzájáru
lást ajánlott fel fenntartási állam
segély címén, mely a semmivel 
egyenlő.

Megértettem a kormány ezen 
szűkkeblű eljárását addig, míg az 
állam bevételei a régi alapon foly
tak be, de érthetetlen és tűrhetet
len ezen politikának fenntartása és 
folytatása akkor, mikor az állam 
Összes bevételeit valorizálja, mikor 
autonómiánk egyenes megsértésé
vel arra kötelezi az iskolafenntartó 
gyülekezeteket, hogy a régi tanítói 
javadalmi tételeket állítsák vissza. 
Ellenben ugyanakkor saját magára 
nem vonja le ugyanezen konzek
venciát.

Mindezen jelenségek nemcsak 
anyagi téren keltenek bennem ag
godalmat, de mélyen sértik auto
nómiánkat, önérzetünket is, mert 
azt a látszatot keltik, hogy indo
kolt, a való tények feltárásával a 
kormányhoz juttatott felterjesztése
inket nem méltatják kellő figye
lemre. Én nem osztom azok néze
tét, akik azt hiszik, hogy az állam- 
hatalom a nehéz anyagi helyzetre 
való hivatkozással igyekszik egy
házunkkal szemben vállalt kötele
zettségei alól fokozatosan szaba
dulni. De tudom, hogy ha a kor
mány ezen az utón tovább halad 
és nem sikerül jogos igényeink ki
elégítésére rábírni, úgy híveink 
teherbiróképességének a véksőkig 
való fokozásával sem tudjuk intéz
ményeinket a kor színvonalán fenn
tartani és azok előbb-utóbb el fog
nak sorvadni.

Ép ezért szükségesnek tartom, 
hogy sérelmeinket, egyházunk in-
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tézményeinek helyzetét ne csak az 
eddig szokásos módon a kultusz
minisztériumnak, hanem a minisz
terelnöknek s az egész kormány

ának megfelelő módon hozzák tudo
mására és azok sürgős orvoslására 
felkérjük.

Kötelességünk ez nemcsak ön
magunkkal, egyházunkkal, de ha
zánkkal szemben is, mert ha egy
házunk anyagi eszközök hiányában 
nem képes hivatását teljesíteni, an
nak gyászos következményeit az 
egész ország megérzi.

A mélyen tisztelt közgyűlés böl- 
cseségére bízom, mi módon óhajtja 
ezen lépést megtenni, csak jelezni 
kívánom, hogy az egyetemes egy
ház utján bevonva esetleg refor
mátus testvéreinket, történhetne ez 
a legsikeresebben.

A súlyos anyagi gondok mellett 
a felekezetközi helyzet mélyen el
szomorító jelenségeit is röviden 
érinteni kívánom.

Egyetemes egyházunk múlt évi 
közgyűlése a XV. Országos Katho- 
likus nagygyűlésen elhangzott pro
testánsellenes nyilatkozatok hatása 
alatt a felebaráti szeretet által át
hatott oly határozatot fogadott el, 
melynek hatásától méltán remél
hettük, hogy a felekezeti békét üd
vösen fogja befolyásolni.

Sajnos, ez nem következett be, 
különösen a katholikus sajtóban 
folyik a támadás a prot. egyházak 
ellen, miközben az ellenreformáció 
legsötétebb századának emlékét fel
idéző az a mondat is nyomdafesté
ket látott: „Az izig-vérig keresz
tény, tehát a katholikus Magyar- 
ország a cél“.

Ilyen és ehhez hasonló nyilat
kozatokat tartalmazó cikkeket ol
vasva, ajkunkra tolul a kérdés: 
nincsen más, hasznosabb, üdvö- 
sebb teendője a kath. sajtónak, mint 
ebben a szegény, szétdarabolt, ki
fosztott országban, mely a bolse- 
vizmus rémségeit csak a napokban 
látta, bennünket protestánsokat tá
madni és megsemmisítésünket célul 
kitűzni? És mindezt miért? Mit 
vétett a magyar protestantizmus, 
hogy ily kilátásokkal kecsegtetik? 
Hogy képzelik, hogy ezen cél el
érésére megindított munkálkodá
suknak eredménye lehet?

Vegyék tudomásul, hogy a négy
százados múltra büszkén vissza
tekintő, hazáját mindig rajongva 
szerető, azért dolgozni, áldozni kész 
két millió protestánst semmiféle 
fegyverrel, legyen az lelki, vagy
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egyéb fegyver, visszahódítani, őket 
megsemmisíteni nem lehet. Az ily 
célból megindított harc eredményt 
felmutatni sohasem fog. De arra 
alkalmas, hogy annyira kívánatos 
összetartás helyett a széthúzás ör
dögét még inkább úrrá tegye fe
lettünk és elkeserítsen bennünket.

Elhiszem, hogy katholikus honfi
társaink nagy többsége nem azo
nosítja magát ezen támadásokkal, 
elismerem, hogy a kath. főpapság 
sem óhajtja ezt a harcot, hisz egyik 
kiváló ezponense csak nemrég hir
dette azon örök igazságot, hogy a 
keresztény vallás alapmotívuma a 
szeretet s a szeretet alapján hivott 
bennünket közös munkára, együtt
működésre.

Mi mindig hajlandók voltunk és 
hajlandók vagyunk ma is az együtt
működésre, mi mindig megbecsül
tük és megbecsüljük a róm. k a to 
likusokat, vallásukat, hitüket, de 
ugyanazt, a megbecsülést kívánjuk 
tőlük a mi részünkre is.

Ezen kívánságunkhoz ma még 
ezt fűzöm hozzá, ha másért nem, 
de szegény, szerencsétlen hazánk 
közös erővel leendő újjáépítése ér
dekében jelentsék ki az arra ille
tékes egyházi férfiak és világi ve
zetőegyéniségek, hogy ők ezekkel 
a támadásokkal nem értenek egyet, 
azokkal nem azonosítják magukat 
s rajta lesznek, hogy ezen táma
dások megszűnjenek.

Ezen jelenségeket látva ne elé- ' 
gedjünk meg a rekriminációval, 
panasszal és kérelemmel, ne remél
jünk túlsókat a kormánytól sem, 
hanem magunk is tegyünk meg 
mindent, amit a helyzet, lelkiisme- : 
retünk szava, a dicső múlt és szent 
hagyomány tőlünk kíván.

Teljesítsük kötelességeinket, ál
dozzunk, dolgozzunk mindannyian.

Erősítsük vallásos érzésünket, 
mélyítsük hitéletünket, műveljük 
protestáns öntudatunkat. Ezt a célt 
püspök ur Öméltósága által a beí
rni sszió ügyében kibocsátott Prog
ramm végrehajtása is hathatósan 
szolgálni fogja.

Kimondhatatlanul hálásak lehe
tünk ezen nagyszabású munkáért, 
melyben nemcsak egyházkerüle
tünk, de egész magyarhoni evang. 
egyházunk maradandó értéket nyert 
A programm végrehajtása éveket 
fog igénybe venni, de egyházi bel- 
életünk fejlődését, híveink vallásos 
érzését a legkedvezőbben fogja be
folyásolni.

Midőn püspök ur Öméltóságának
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azért, hogy bennünket ezen mun
kával megajándékozott, őszinte kö- 
szönetemet fejezem ki, felkérem a 
lelkész urakat, hogy munkaerejü
ket szeretettel szenteljék a bel- 
missziói munkásságnak, melytől 
különösen jelen szomorú viszo
nyaink között úgy a vallásos érzés 
öregbítése, mint egyiivétartozandó- 
ságunk erősítése körül üdvös ha
tást várhatunk.

Kedves kötelességet teljesítek, 
midőn e helyről is örömteljes ér
zéssel emlékezem meg Payr Sán
dornak, a pécsi t. egyetem ev. teo
lógia tanárának a közelmúltban 
megjelent egyházkerületünk törté
netét tárgyaló munkájáról. Szere
tett tudósunk egy életen át fárad- 
hallan szorgalommal gyűjtött meg
becsülhetetlen oly adathalmazt 
nyújt mesteri feldolgozásban hatal
mas művében, hogy az mindenkor 
nemcsak egyháztörténetünknek 
egyik legbecsesebb forrásmunkája 
lesz, de a múltból erőt, lelkesedést, 
kitartást és önérzetet meríteni kí
vánó ev. lélek kincsesháza marad.

Fogadja mindnyájunk köszöne
tét.

Kevés örömben, annál több gond
ban, csalódásban volt részünk, a 
jövő sem kecsegtet kedvező válto
zással. De azért ne csüggedjünk, 
nézzünk bátran az eljövendő meg
próbáltatások elé, mert azok felett 
a Mindenható segedelmével diadalt 
aratunk.

Egyházkerületi közgyűlés 
Pécsett.

%
Az öttornyu, ősi katholikus város 

falai kötött, mely még a római vi
lágból való keresztjén műemlékekkel 
is dicsekedhetik, Pécsett tartotta ez 
évi rendes közgyűlését a dunántúli 
egyházkerület. A kerület elnöksége 
augusztus 26 án este érkezett meg 
egyháziak és világiak kíséretében 
Pécsre, ahol is az állomáson a prés- 
byterium élén Nendtwich Andor pol
gármester, gyülekezeti felügyelő fo
gadta és üdvözölte a magas vendé
geket a város és a gyülekezet nevé
ben.

A szeretetteljes fogadtatást Kapi 
Béla püspök köszönte meg.

— Örömmel jöttünk ide — itífcn* 
dotta — bizonyságot tenni arról, 
hogy amennyire átérezzük a magunk 
vallási igazságainak komolyságát és 
helytállóságát, épűgy tiszteletben fog

juk tartani mások vallásos meggyő
ződését és vallási életét. Összejöttünk 
abban a városban, amely hatalmas, 
erős katholikus tábor közepette sze
retettel Ölelte magához a mi evangé-’ 
likus teológiai fakultásunkat és a 
maga anyai csókját és apai áldását 
küldötte Magyarország szélére, régi 
egyházi és nemzeti hivatásának be
töltésére.

A lelkészegyesület köz
gyűlése.

A lelkészegyesület közgyűlése aug. 
27-én délelőtt Pécs városháza köz
gyűlésének termében folyt le. Isten 
felséges adománya c. egyházi ének 
után Schöll Lajos tolnai főesperes 
Pál ap. Philipp. I. 3— íi. v. alapján 
gondolatokban gazdag írásmagyará
zatot tartott. Ezután kezdetét vette a 
közgyűlés Németh Károiy győri es
peres alelnök elnöklete alatt, eki el
sőben is az egyházmegyei lelkész
egyletek működését ismertette. Jelen
tésével kapcsolatban a közgyűlés me
leg köszönetét mondott Kapi Béla 
püspöknek a kidolgozott belmissziói 
munkaprogrammért, Qyurátz Ferenc 
ny. püspöknek az Agenda elkészíté
séért, melynek mielőbbi kinyomatását 
a közgyűlés megsürgette. Ugyancsak 
köszönetét mondtak Hetvényi Lajos
nak a Luther-Naptár szerkesztéséért 
és kiadásáért. Örömmel vette tudo
másul a közgyűlés egy Pécsett tar
tandó Jelkészi konferenciának bejelen
tését, nemkülönben egy németnyelvű, 
hazafias szellemű vallásós néplap ki
adását.

Letárgyalták a hiványok készpénz
tételének, a kongrua, korpótlék stb. 
valorizálásának a kérdését, a hitok
tatók szolgálati pragmatikáját, a lel
készválasztási szabályrendelet módo
sítását, több zsinat elé te. jesztendő 
javaslatot, a lelkészegyestileti kérdő 
pontokat, a lelkészek jövedelem- és 
vagyonadóját stb. Horváth Olivér 
nagykanizsai lelkész indítványára el
határozták, hogy a dunántúli lelké
szek az eddig fizetett 20 klgr. búzán 
felül még 40 kilóval járulnak az 56 
nyugdíjas lelkész és özvegy nyugdíjá
nak a növeléséhez. Sajnos, a beje
lentett értékes munkáknak felolvasá
sára már nem került sor. A köz
gyűlés imával nyert befejezést.

A dunántúli Luther-
Szövetség gyűlése.

A dunántúli Luther-Szövetség ülé
sét Kapi püspök nyitotta meg rövid 
beszédben. Majd fájdalmas érzéssel 
bejelenti, hogy szentmártoni Radó

Lajos, a dunántúli Luther Szövetség 
világi einöke más irányú egyházi 
munkavállalása következtében a vi
lági elnökségről lemondott. Ezt a vá
lasztmány és a közgyűlés sajnálattal 
veszi tudomásul. Helyébe pedig egy
hangú lelkesedéssel dr Ittzés Zsig- 
mond somogyi egyházmegyei felügye
lőt választotta, kit Kapi püspök me
leg szavakban üdvözöl.

Német Gyula szövetségi főtitkár 
terjeszti elő a szövetség működéséről 
szőlő jelentését. A nagyszámú vallá
sos estélyeken és világnézeti előadá
sokon kívül a szövetség legintenzí
vebben a diákszövetségek munkájá
nak biztosításánál irányításánál mű
ködött. 19 diákszövetség működik az 
egyházkerület területén, mindannyi 
rendkívül áldásos hatással. A diák- 
szövetségek egységes munkaprogram- 
mot kaptak erre az évre is.

A szövetség a gyülekezetek ren
delkezésére bocsátotta a gyülekezeti 
belmissziói munkára vonatkozó ter
vezetet és munkaanyagot. A szövet
ség jövendő munkaprogrammját ille
tőleg elfogadta a választmány és a 
közgyűlés a főtikár javaslatait. Esze
rint rendezni kívánja a tagdíjak va
lorizálását, kidolgoztatja a helyi szer
vezetek ügykörére vonatkozó szabály
zatát. Kiayomatja a gyülekezeti ifjú
sági egyesületek jövő évi munka
programmját és azt az összes gyüle
kezeteknek rendelkezésére bocsátja. 
Kidolgozza és megszervezi az egy
házkerület területén (Sopron, Pécs, 
Keszthely) az evangélikus főiskolai 
hallgatók szövetségét és pedig olyan 
módon, hogy ezen szervezetek egy 
országos szövetségben egyesüljenek.

A szövetség felterjesztést intéz az 
Országos Luther-Szövetséghez és kéri, 
hogy protestáns nagygyűlést rendez
zen, továbbá, hogy sajtó tájékoztató 
és sajtó-védelmi irodát állítson fel.

Czipott Géza, a >Harangszó« szer
kesztője tett jelentést a >Harangszó« 
munkájáról. Ezzel kapcsolatban Képi 
püspök a legmelegebb elismeréssel 
emlékezett meg Czipott Géza önfel
áldozó és emberfeletti munkájáról, 
mellyel a Harangszó fenntartását és 
áldásos munkáját biztosítja. A népes 
közgyűlés meleg ovációban ünnepelte 
Czipott Gézát.

Végül Kovács Zsigmond pénztáros 
tett jelentést a pénztár helyzetéről és 
terjesztette elő a szövetség anyagi 
helyzetének javítására vonatkozó in
dítványokat.

A szövetség közgyűlését dr. Ittzés 
Zsigmond világi elnök zárta be me
leg szavakkal.
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Tanítók gyűlése.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 

kerület tanítóegyesülete szintén a dél
előtt folyamán tartotta meg rendes 
évi közgyűlését.

A közgyűlésen, Kapi püspük kép
viseletében dr. Ájkay Béla egyház
kerületi főjegyző volt jelen. Krug 
Lajos elnöki megnyitójában rámuta
tott a lefolyt egyesületi év gazdag 
eseményeire és az ezekkel Összefüggő 
meddő küzdelmekre Hogy a tanító
ság nem sokat könyvelhet el siker 
címén javára, annak okát abban látja, 
hogy azok, akik az ország sorsát 
intézik, mindig csak az Ígéretek arany- 
füstjével űzetnek. Azért a tanítóság
ban megingott az adott szó szentsé
gébe vetett hit és megrendültek azok 
az erkölcsi alapok, melyekre a kultur- 
napszámosok egész lelkivilágukat, 
magasztos hivatásukat felépítették. 
A helyzet sivár. Mintha a tanítóság 
reményeinek tömegsírja előtt állana, 
de ez ne csüggessze el, hanem küzd
jön a jövőben is lankadatlan kitar
tással eszményi és anyagi céljai el
éréséért. Az elnOki megnyitó után a 
hősi halált halt 26 egyházkerületi 
tanítóval szemben rótta le az egye
sület a kegyelet adóját. Ez alkalom
mal Scherer János emlékezett meg 
meleg szavakkal Wiegand Henrik 
Lajos hősi viselkedéséről és haláláról.

Az elnOki jelentéssel kapcsolatosan 
azután a közgyűlés foglalkozott a 
Szövetségtanács határozatával: rá
mutatott a kultuszminiszter által ter
vezett egységes taokOnyvvállalatban 
rejlő veszedelemre; tudomásul vette 
az egyházkerület és egyetemes egy
ház közgyűléseinek a tanítóságra vo
natkozó határozatait; a jOvő évi köz
gyűlésre pályamunkát tűzött ki »Mit 
öleljen fel a VII. és Vili. elemi iskola 
osztálynak tanterve falusi- és mit 
városi iskolában ?< ; az egybkerületi 
tanítóegyesület tagdíját évi 10.000 
koronában állapította m eg; Kapi 
Gyulát az egyesület a maga halott
jának tekinti és arról gondoskodik, 
hogy méltó emlék hirdesse az evang. 
tanítóságnak vele szemben sohasem 
múló mélységes háláját. A közgyűlés 
foglalkozott azután különösen azok
kal a sérelmekkel, melyek a kántor
tanítókat érték, és azok eltüntetése 
céljából az egyházkerület segítségét 
kéri és országos kántortanítói gyűlés 
egybehívását is határozza el. Vége
zetül pedig a németnyelvű iskolák 
számára szerkesztendő és kiadandó 
tan- és olvasókönyvnek égető szük
ségességére mutat rá a közgyűlés,

mire elnök az Isten áldását kéri a 
megjelentekre és a gyűlést berekeszti.

EgyházkerUleti gyám
intézet.

Az egyházkerületi gyámintézet dr. 
Károlyi Endre és Scholtz Ödön es
peres kettős elnöklete alatt délután 
ülésezett.

Scholtz Ödön imája után Károlyi 
Endre nyitotta meg a közgyűlést az
zal a lélekkel, mely az ő egész lé
nyét, egyéniségét a maga közvetlen
ségében annyira jellemzi. Utána Bal- 
dauf Gusztáv pécsi lelkész megható 
szavak kíséretében nyújtotta át az 
elnökségnek a pécsi gyülekezetnek —  
mely nem is olyan régen még a 
gyámintézet gyámoltja volt, — egy 
milliós adományát. Az évi jelentést 
Scholtz elnök terjesztette elő. A je
lentéssel kapcsolatban határozatba 
ment, hogy az elnökség egy körirat
ban újból felhívja a gyülekezetek fi 
gyeimét a gyámintézeti munkának 
nagy jelentőségére az egyház életé
ben, nemkülönben arra a körül
ményre, hogy a jövő 1925 évben a 
nagy szeretetadományra a soros a 
dunántúli egyházkerület lesz. Majd 
Czipott Géza pénztáros számolt be 
a gyűjtések eredményéről. A dunán
túli egyházkerületben gyámintézeti 
célokra az 1923—24-ik évben gyűj
töttek 29,013.985 koronát. Évközben 
adományképen befolyt egy millió K» 
A Pécsett megtartott vallásos estély 
3,262.690 koronát jövedelmezett. A 
pécsi gyülekezet adománya 1 millió 
kor. összesen 34 millió 276.675 kor 
és 10 dinár. Az ellenőri jelentést dr. 
Tirtsch Gergely ellenőr terjesztette be.

A közgyűlés a szabad rendelke
zésre álló összegből a következő 
gyülekezeteket segélyezi: 1. Szekszárd, 
2. Nagykanizsa, Szentgotthárd, Vesz
prém, Zalaegerszeg, 3. Dombóvár, 
Kaposvár, 4 Győrszemere, Keszt
hely, Nagyvázsony, Sárvár. Sopron- 
bánfalva, 5. Dunaföldvár, Rácalmás, 
6. Fehérvárcsurgót a kis szeretet
adományra ajánlja.

Az egyházkerületi gyámintézet az 
üresedésben levő egyetemes gyám
intézeti világi elnöki állásra szava
zatát dr. Károlyi Endrére adta le. 
A közgyűlést, melyen részt vett Kapi 
püspök és Mesterházy kér. felügyelő 
is, Scholtz esperes szép imája 
zárta be.

Vallásos estély.
Augusztus 27-én este 7 órakor a 

gyámintézet és a Luther-Szövetség 
rendezésében gazdag műsorral telített

vallásos estély volt a templomban. 
Az estélyen ott volt Pécs városának 
színe java valláskülönbség nélkül. A 
vallásos estélyen már ott láttuk töb
bek között Pesthy Pál igazságügyi 
minisztert, Nádossy Imre országos 
főkapitányt is, akik a kerületi gyű
lésre ez alkalommal Pécsre érkeztek. 
Ifj. Graef János művészi orgonajátéka, 
az ev. énekkar szívhez szóló énekei 
Haksch Lajos vezénylésében, Höffler 
Mária gyönyörű szólóéneke mind ar
ról tesznek tanúságot, hogy Pécsett 
közelebbről az ev. gyülekezet kebe
lében erősen virágzik az ének és 
zeneművészet. Az egyházi beszédet 
Zongor Béla esperes, az ünnepi elő
adást Németh Károly esperes tartotta, 
míg Lenkei Nándor nagy hatással 
szavalt. Nagy Lajos szentantalfai lel
kész imádkozott. Az estély Erős vá
runk eléneklésével ért véget.

A vallásos estély végeztével a 
templom előtti téren a pécsi katonai 
zenekar szerenádot adott. Utána a 
Nemzeti kaszinóban ismerkedési es
tély volt.

Az augusztus 28-diki 
közgyűlés.

A kiküldötteknek és az érdeklődőknek 
rendkívül élénk részvéte mellett vette kez
detét az aug. 28-diki évi rendes közgyűlés, 
amelyen jelen voltak Pesthy Pál igazság
ügyi miniszter, mint a bonyhádi gimnázium 
felügyelője, Nádossy Imre országos főka
pitány, Felix Antal táblabiró, Nendtvich 
Andor polgármester, Nádossy Elek, szent- 
mártoni Radó Lajos, Károlvi Endre, Szi- 
gethy Sándor, dr. Berta Benő, Mihályi 
Sándor stb. világiak és az egyháziak igen 
tekintélyes számban. A közgyűlésen Kapi 
Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő elnö
költek.

A közgyűlés a magyar Hiszekegy, el
éneklésével vette kezdetét, majd Pálmai 
Lajos kiérd esperes, egyházkerületi fő
jegyző imája, szentigék olvasása (II. Kor. 
4 . í—ii.) után Mesterházy Ernő dr. fel
ügyelő nyitotta meg azt nagyhatású beszéd
del. A beszédet lapunk vezető helyén kö
zösük. Miután Schöll Lajos tolnai főespe
res az egyházmegye nevében üdvözölte 
még a közgyűlést, áttértek a napirend 
tárgyalására.

A püspöki jelentés 
tárgyalása.

Az egyházkerületi közgyűlés min
denek előtt Kapi Béla püspök nyom
tatásban megjelent püspöki jelentésé
nek tárgyalására tért át Kapi püspök 
néhány szóval benyújtja püspöki je
lentését. Rámutat arra, hogy terje
delmes püspöki jelentése nyomtatás
ban' megküldetett az összes gyüleke
zeteknek és az egyházkerületi köz
gyűlés összes tagjainak. Kéri tehát, 
hogy időkímélés céljából tekintse a 
közgyűlés a püspöki jelentést felolva-
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>< so tto a k  s  így vegye az egyes p o n to -  
t  k á t tá rg y a lá s  a lá .

A k ö zg y ű lés  a  p ü sp ö k  je len té sé t 
e e g y h a n g ú la g  e lfo g a d ta  s  P á lm a i L a jo s  
« e g y h á z k e rü le ti  fő jegyző  e lő te r je sz té sé 
in b en  tá rg y a lá s  a lá  r e t te  a  p ü sp ö k i je - 
s len té s  eg y e s  p o n tja it. É lén k  é rd e k lő 
it d és t k e lte tt m in d já r t a  p ü sp ö k i je len 
ei té s  e lső  p o n tja , m ely  e g y h á z u n k n a k  

a z  á l la m h o z  é s  a  ró m . k a th . e g y h á z 
fő h o z  v a ló  v isz o n y á t tá rg y a l ta .  T ö b b  
>1 fe lsz ó la lá s  é s  n a g y o n  so k  é le s , e l- 
|J k e s e re d e tt k ö z b e sz ó lá s  h a n g z o tt  el 
te en n é l a  k é rd é sn é l, b iz o n y sá g o t tev én  
h a r ró l ,  h o g y  az  e g y h á z k e rü le t k öz- 
4 g y ű lé s?  te lje s  eg é sz éb en  m a g á é v á  te sz i 

H >Kap< p ü sp ö k  a m a  m e g á lla p f tá s á t, h o g y  
r a z  á llam  n em  te lje s íti eg y h á z u n k k a l 
tt s z em b e n  fe n n á lló  k ö te le s sé g e it s h o g y  
fi a  m o s ta n i r e n d s z e r  a  p ro te s tá n s  eg y -  
d h á z a k  e le rő tle n e d é sé t fog ja  e r e d m é 

n y ezn i. E g y h a n g ú  h e ly e s lé sse l fo g a d ta  
 ̂ el a  k ö zg y ű lé s  a z t  a  h a tá ro z a t i  ja -  

v v a s la to t ,  h o g y  s é re lm e it n e m c sa k  a  
fi k u ltu s z m in isz te r , h a n e m  a z  e g é sz  
; k o rm á n y  e lő tt  fe ltá r ja  s  a z  eg y e te -  

n m es k ö zg y ű lé s t is  h a s o n ló  lé p é s re  
Ö ö sz tö n z i.

A  k a tb o lik u s  sa jtó  r é s z é rő l é r t  
d tá m a d á s o k a t  k e s e rű  fá jd a lo m m a l tá r -  
$ g y a l ta  a  k ö zg y ű lés . E lv é g ze tt b e c s ü 

le te s  tö r té n e lm i m u n k á ja  tu d a tá b a n  
it ! m é ltó sá g te lje se n  u ta s í to t ta  v is s z a  a  
d tá m a d ó k h o z  is  m é lta tla n  tá m a d á s o k a t .

M eleg  ü n n e p lé sb e n  ré sz e sü l t  P a y r  
2 S á n d o r , a  tu d ó s  tö r té n e tp ro fe s s z o r ,  ki 
a  a z  e g y h á z k e rü le t tö r té n e té n e k  e lső  
rí h a ta lm a s  k ö te té t n y i lv á n o s s á g ra  b o - 
z c s á to t ta .  K im o n d o tta  a  k ö zg y ű lés , 
rl ho g y  ezen  n ag y  é r té k ű  m ü v e t m in -  
b den  g y ü le k ez e tn e k  m e g sz e rz é s re  
s a ján lja .

M eleg  sz e re te tte l e m lék e ze tt m eg  
I  a  p ü sp ö k i je len té s  k a p c sá n  a  köz- 
<; g y ű lé s  a z  e ls z a k a d t n y u g a tm a g y a r-  
9.| o rs z á g i é s  m u rav id ék i ré sz e k  g y ü le -  
á k e z e te irő l. K ü lö n ö sen  sz e re te tte lje s  
(i h a n g o t v á l to tt  ki a  ven d v id ék i g y ű 
li lek eze tek  h ő s ie s  k ü zk ö d ése .

A z s in a t k é rd é sé b e n  e lfo g a d ta  a  
:• k ö zg y ű lés  K ap i p ü sp ö k  in d ítv á n y á t. 
: S zü k sé g e sn e k  ta r t ja  a z  a lk o tm á n y o z ó  
- z s in a t ra  v a ló  e lő k ész ü lé s t. M ivel 
% a z o n b a n  a  je len leg i b iz o n y ta la n  h e ly - 
i  zet, a z  á lla m h o z  v a ló  v isz o n y u n k  
J h a tá ro z a t la n s á g a ,  to v á b b á  n em ze ti 
S é rd ek ek  a  z s in a t  rö v id  időn  b e lü l 

tö r té n ő  m a g a ta r tá s á t  n em  te sz ik  le 
h e tő v é , s z ü k sé g e sn e k  lá tn á  a z  e g y 
h á z k e rü le t, h a  az  ö s sz e h ív a n d ó  z s i
n a t  ta x a tív e  fe lso ro la n d ó  ü g y ek b en  
in té zk e d ésre , re fo rm o k  é le tb e lé p te té 
s é re  a z  e g y e te m es  k ö zg y ű lé s t jo g o - 

t. j s ítan  á .
A  le lkész! s z e m in á r iu m  sz ü k sé g é t
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e lism e rte  a  k ö zg y ű lé s  s a n n a k  fel
á l l í tá s á t  k ív á n a to s n a k  ta r t ja .  A té n y 
le g es  fe lá llítá s t a z o n b a n  c s a k  a k k o r  
h isz i k e re sz tü lv ih e tő n e k , h a  a z  eg y e t, 
eg y h á z  m egfe le lő  a n y a g i fedezette l 
re n d e lk ez ik  A dd ig  is s ü rg e ti az  eg y h . 
kér. k ö zg y ű lé s  a  th e o l. fa k u ltá s sa l 
k a p c s o la to s  th e o lo g u s  o tth o n  fe lá llí
tá s á t ,  m ely  m eg fe le lő  v e z e té s  m e lle tt 
so k  te k in te tb en  h e ly e tte s íte n é  a  le l-  
k ész i s z e m in á r iu m  m u n k á já t . -

A p ü sp ö k i je le n té sse l k a p c s o la t 
b a n  m e leg  e l ism e ré sb e n  e m lék e ze tt 
m eg  a  k ö zg y ű lé s  a z  e g y h á z k e rü le t  
le lk ész i k a rá n a k  o d a a d ó  é s  b u zg ó  
k ö z ig a z g a tá s i é s  b e lm issz ió i m u n k á s 
s á g á ró l .

Ö rö m m e l v e tt tu d o m á s t a  k ö z 
g y ű lé s  a z  e g y h á z k e rü le tb e n  m eg in d u lt 
h a ta lm a s  b e lm issz ió i m u n k á ró l, m e ly 
rő l k ü lö n b e n  a z  e g y h á z k e rü le t  fel
ü g y e lő je  m e g n y itó  b e sz é d é b e n  is  m e 
leg  h a n g o n  e m lék e ze tt m eg . A k ed 
v ező  e re d m é n y e k k e l k e c se g te tő  h a 
ta lm a s  é s  á ld á s o s  m u n k á é r t  a  k ö z 
g y ű lé s  K ap i p ü sp ö k n e k  h á lá s  k ö sz ö 
n e té t sz a v a z o tt .

R e n d k ív ü l é rd e k e se k  a  p ü sp ö k  je 
le n té sé n e k  a  b e lm issz ió i m u n k á ra  
v o n a tk o z ó  a d a ta i .  124 o ly a n  g y ü le 
k ez e t v an  az  e g y h á z k e rü le tb e n , m e ly 
n ek  le lk é sze  h e te n k in t fo g la lk o z ik  a  
n é p isk o la i if jú sá g g a l. 108 g y ü le k e z e t
b en  v an  g y e rm e k is te n tisz te le t . V a s á r 
n ap i isk o la  24 g y ü le k e z e tb e n  m ű k ö 
dik . Ifjú ság i e g y e sü le t 69 g y ü le k e z e t
b en  v an  m e g sz e rv e z v e  v ag y  s z e r v e 
zé s  a la tt .  A z 1924 . év i b e lm issz ió i 
te rv e z e t s z e r in t  566 v a l lá s o s  e s té ly t 
ta r ta n a k  v a l lá s o s  e lő a d á s s a l .  F e ln ő t
tek  isk o lá ja  cím  a la t t  393  e lő a d á s b a n  
m a g y a rá z z á k  e g y h á z u a k  a la p ta n í tá 
s a it ,  v ag y  tá rg y a ln a k  ö ssz e fü g g ő  e g y 
h á z tö r té n e ti  v ag y  e rk ö lc s ta n i k é rd é 
se k e t. S o k fe lé  a  p re sb y te r iu m o k n a k  
k ü lö n  e lő a d á s o k a t  is  ta r ta n a k ,  h o g y  
ez á l ta l  a  p re s b y te r iu m o t a  g y ü le k e 
ze t é s  a z  e g y h á z  ö n tu d a to s  v eze tő  
c s a p a tá v á  k ép ezzék  ki. 88  g y ü le k e 
ze tb en  ta r to t ta k  a  p re sb y te r iu m o k n a k  
k ü lö n  e lő a d á s o k a t A z in ten z ív eb b  
b ib lia ta n u lm á n y o z á s t  35 g y ü le k e z e t
b en  sz e rv e z té k  m eg . A  sz e g é n y -  és 
á rv a g o n d o z á s  89 g y ü le k ez e tb e n  v an  
b iz to s ítv a , a  s z ó rv á n y g o n d o z á s  74 
g y ü le k ez e tb e n . 11 n a g y o b b  g y ü le k e 
ze t é le tb e  lé p te tte  a z  u tc a g o n d o z á s t .

A k ö zg y ű lés  k ö sz ö n e té t m o n d o tt 
a  p ü sp ö k n e k  fá ra sz tó , de  á ld á s th o z ó  
p ü sp ö k i e g y h á z lá to g a tó  k ő rú tja ié r t

E lfo g ad ta  a  p ü sp ö k n e k  a  h ito k ta 
t á s r a  v o n a tk o z ó  ré sz le te s  s z a b á ly z a 
tá t, m ely  re m é lh e tő le g  b iz to s íta n i 
fo g ja  a z  eg y h á z  s z e m p o n tjá b ó l a n y -  
n y ira  fo n to s  h ito k ta tá s i  m u n k a  e re d 

m én y essé g é t.
H a so n ló  e g y e té ité s s e l  tá rg y a l ta  le 

a  k ö zg y ű lé s  a  p ü sp ö k i je len té s  tö b b i 
p o n tja it  is. E g y á lta lá b a n  sz e m b e tű n ő  
v o lt a  p ü sp ö k i je len té s  e lő z e te s  k i- 
n y o m a tá s á n e k  é s  k ö z lésén ek  ked v ező  
h a tá s a  A k ö zg y ű lés i ta g o k  m in d 
a n n y ia n  m á r  e lő re  te lje s  tá jé k o z á s t 
n y e rte k  az  e g y h á z  le g fo n to sa b b  k é r 
d é s e ire  n ézve , m e g ism e rték  a  te tt 
in té zk e d ése k e t, a  p ü sp ö k  á l lá s p o n tjá t  
s  en n e k  k ö sz ö n h e tő , h o g y  n e m c sa k  
a  p ü sp ö k i je len té s  tá rg y a lá s a ,  h a n e m  
az  ö s sz e s  ü g y ek  tá rg y a lá s a  is oly 
c s o d á la to s  sz ép  h a rm ó n iá b a n  é s  o ly  
g y o rs a n  tö r té n h e te tt .

A z e g y h á z k e rü le ti  k ö zg y ű lés  eg é sz  
te lje s sé g é b e n  b iz to s íto tta  a  p ü sp ö k ö t 
ig az  s z e re te té rő l  é s  h ű s é g e s  r a g a s z 
k o d á s á ró l.

A  p ü sp ö k i je le n té s  le tá rg y a lá s a  
u tá n  m e leg  ü n n e p lé sb e n  ré sz e s íte tté k  
a  p ü sp ö k ö t.

Bizottsági jelentések 
tárgyalása.

A főiskolai nagybizottság jelentését dr. 
Ruhmann Jenő terjesztette elő. A jelentés
sel kapcsolatban határozatba ment, hogy 
a soproni líceumot reálgimnáziummá ala
kítják át, nemkülönben a bonyhádi gim
názium is reálgimnázium lesz. A pénzügyi 
bizottság jelentését Hanzmann Károly fő
számvevő, a véleményező bizottság jelen
tését dr. Ajkay Béla főjegyző, az egyház- 
kerületi tanító-egyesület jelentését Krug 
Lajos elnök adta elő. A népiskolai bizott
ság, a számvevőszék, a levéltáros, a gyám
intézeti bizottság, a Luther-Szövetség jelen
tésének meghallgatása után tudomásul vet
ték a különböző miniszteri leiratokat, le
tárgyalták a kérvényeket, indítványokat. 
Miután a jövő évi egyházkerületi közgyű
lés helyéül Pápa városát tűzték ki, a köz
gyűlés Kapi Béla püspök imájával d. u. 4 
órakor ért véget.

Bankett.
A közgyűlés napján délben a Nemzeti 

kaszinóban 100 terítékes bankett volt, a 
melyen Kapi Béla püspök nagy ékesszólás
sal az ország kormányzójára emelte poha
rát, míg Pesthy Pál igazságügyi miniszter 
inagasszárnyalásu szavak kíséretében kö
szöntötte fel Kapi Béla püspököt. Beszé
deket mondottak még: a főispán, a polgár- 
mester, Baldauf Gusztáv pécsi lelkész, dr. 
Mesterházy Ernő kér. felügyelő stb.

V égü l nem  m u la sz th a tju k  el, hogy  
a  k ö zg y ű lés  e lő k é sz íté sé é rt , a  so k -  
so k  fig y e lem ért, s  a  lek ö te lező  v e n 
d é g s z e re te té r t  a  p éc s i g y ü le k ez e tn e k ,( 
a  p re sb ité r iu m n a k , m in d e n ek e lő tt B a l
d au f  G u sz tá v  le lk észn ek  e h e ly ü tt is 
h á lá s  k ö sz ö n e tü n k e t ne  n y ilv á n ítsu k .

A k ö zg y ű lésen  ré sz tv e t t tag o k  
m in d e n k o r k ed v esen  fo g n ak  v is s z a 
em lék ezn i a  p éc s i sz ép  n a p o k ra . A 
jó  Isten  p ed ig  en g ed je , ho g y  a  p éc s i 
ta n á c s k o z á s o k b ó l g a z d a g  á ld á s  fa k a d 
jon  ev an g ő lio m i a n y a sz e n te g y h á z u n k -  
r a ,  h a z á n k ra .
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Kruttschnitt Antal ünneplése.
M eleg  fin n ep e lte tó sb en  ré sz e s íte tté k  

K ru tts c h n itt  A n ta l p es tm eg y e i fő e s 
p e re s t  40 é v e s  ju b ile u m a  a lk a lm á b ó l 
a u g u s z tu s  17 -án  S o ltv a d k e r te n . A z 
ü n n ep é ly e n  m eg je len tek  b á ró  K aa s  
A lb e rt n em ze tg y ű lé s i k ép v ise lő , e g y 
h áz m e g y e i fe lügye lő , a z  o rs z á g o s  
L u th e r  S z ö v e tsé g  e ln ö k e , d r . R affay  
S á n d o r  p ü sp ö k , ki S á rk á n y  B é la  fő - 
e s p e re s , k ec sk em éti le lkész , K o v ács  
S á n d o r  d r. eg y e tem i ta n á r ,  L eh ó czk y  
A n ta l d r. fe lügye lő . B la tn iczk y  P á l 
fő e sp e re s . C hu g y ik  P á l a sz ó d i, K o ren  
M á rto n  k isk ő rö s i le lk észek , B ód i P ál 
fó e sp e re s , T a u b in g e r  R ezső  e z red es , 
tá b o r i  fő e sp e re s  k ísé re té b en  é rk e ze tt 
e lő ző  n a p  m á r  S o ltv a d k e r tre . A z á l 
lo m á so n  K fltnm erle  O ttm á r  ü d v ö zö lte  
a v en d é g ek e t. E s te  7 ó r a k o r  v a l lá s o s  
e s t vo lt, am e ly e n  d r. R affay S á n d o r  
p ü sp ö k  és d r. K o v ác s  S á a d o r  e g y e 
tem i ta n á r  ta r to tta k  m a g a s  sz ín v o n a lú  
e lő a d á so k a t.

M á sn a p  v a s á rn a p  ü n n ep i is te n tis z 
te le t k e re téb e n  fo ly t le a  s z o k á so s  
s z e r ta r tá s o k  k ö zö tt a  fő e sp e re s i b e 
ik ta tá s  é s  a  ju b ilá n s  le lkész  p ü sp ö k i 
ü d v ö z lése , m ely  u tá n  a z  eg y h á z i és 
v ilág i h a tó sá g o k , te s tü le te k  » a  m e g 
s z á m lá lh a ta t la n  jó b a rá to k  tis z te lg é sé t 
fo g a d ta  a z  ü n n e p e lt A tis z te lg é sek  
u tá n  k ő zeb éd  vo lt, am e ly en  a z  e lső  
fe ík ö szö n tő t b á ró  R a d v án sz k y  A lb e rt 
e g y e te m es  fe lügye lő  m o n d o tta  a  k o r  
m á n y z ó ra , ak i v a s á rn a p  d. e. 9 ó r a  
k o r  a u tó n  é rk e z e tt B u d a p e s trő l .

U g y an c sak  ez a lk a lo m m a l b e n s ő 
sé g e s  h áz i Ü nnepséget re n d e z e tt K ru t t
s c h n itt  t is z te le té re  az  E lső  D u n a v i-  
dék i T a k a ré k p é n z tá r ,  m ely  in té ze tn e k  
a  ju b ilá n s  25 év e  e in ö k e . A  ta k a ré k  
K ru ttsc h n itt  A n ta l n e v é re  a la p ítv á n y t 
te tt  é s  egy ez ü s tfo g a n ty u s  s é ta b o tta l  
a já n d é k o z ta  m eg .

A m a g u n k  ré s z é rő l is, az  ev . sa jtó  
n ev éb en  a  le g m e leg e b b en  ü d v ö zö ljü k  
K ru ttsc h n itt  A n ta l fő e sp e re s t ju b ile 
u m a  a lk a lm á b ó l s  a  to v á b b i m ű k ö 
d é sé re  Is ten n ek  g a z d a g  á ld á s á t ,  m e g 
se g ítő  k eg y e lm é t kérjü k .

A d m u lto s  a n a o s  I

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről
A Pax Rontana negyedik világ

kongresszusának záró ülésén Glatt- 
felder Gyula püspök emelkedett szó
lásra és elmondta záróbeszédét. Be
szédében hangoztatta a nemzetek bé
kéjének szükségességét.

— Magyarország boldog, hogy 
kapuit a kongresszus tagjai előtt 
megnyithatta és a keresztény béke 
és kulturmunkában való részvételre 
kezet foghatott testvéreivel.

— A magyar népet a pápák min
dig a kereszténység védőbástyájának 
látták, mivel századokon keresztül 
vérzett a kereszténység védelmében. 
A közelmúltban is Magyarország volt 
az, amely felfogta a bolsevista bar
bárság rohamát.

— Reménységgel várjuk, hogy a 
megértés és méltányosság szelleme el
érkezik a világ minden tájéka felé és 
hogy a munka, amelyet végeztünk, 
szintén közre fog működni, hogy a 
g y ű lö le t és b o sszu á llá s  sze lle 
m é t  fe lv á lts a  a k r is z tu s i  s ze re 
te t m elege , amely majd összefor
raszt minden népet egy szebb és ál
dásdús jövő építő munkájában.

*
A dunántúli evangélikus egyház

kerületnek ezidei pécsi közgyűlése al
kalmából a helyi sajtó általában rend
kívül melegen emlékezett meg az evan
gélikus anyaszentegyháznak nemzet- 
fenntartó és nemzetmentő missziójá
ról. Az egyik többek között a követ
kezőket írja: „A Luther által alapí
tott vallás híveit rendesen je l le m -  
s z i lá r d sá g , a k a ra te rő , I s te n b e n  
va ló  re n d íth e te tle n  h i t  je l le m z i  
és olyan nagy az összefogó ereje, 
hogy alig hallunk evangélikus hite- 
hagyottakról. . .  Az evangélikus gyü
lekezetek a magyar szellemnek és 
magyar érzületnek m e n ts v á r a i  és 
azok lesznek mindenkoron.*

O L V A S S U K A BIBLIÁT!
Mózes megbízatása.

Szept. 8. II. Mózes 1—2.15. Országos 
nagy tennivalók idején, jelentkezik a kisér
tés, hogy megbízatás nélkül ártsuk bele 
magunk a dolgokba. E kísértésbe esett bele 
Mózes is. Hiszen szép dolog, hogy meg
szabadult a közönbösségtől s nem tudja a 
Fáraó kényelmes palotájának verandáiról 
egykedvűen nézni népe sorsát; de a rész
vét és tettvágy nem elég ahhoz, hogy se
gíteni tudjunk Szükség van ahhoz még 
valamire. Óh hogy érezhette ennek hiányát 
a menekülő Mózes hisz nemcsak az ellen
nel, de még a saját népéből valókkal szem
ben is csődöt mondott az igyekezete.

Szept. 9. II. Móz. 2 . i6—25. Népe kisza
badítása helyett vízmérő vödrökkel sürgö
lődik néhány fehér nép között s az Isten 
népének nagy problémái helyett az apósa 
juhainak őrzése képezi minden tennivalóját. 
És mégis Isten nem vetette Őt el. Annak, 
aki mindjobban megértette, hogy megbíza
tás nélkül nem szabad tenni egy lépést 
sem, annak — anélkül, hogy számítana reá 
— készíti már Isten egy sokkal nagyobb 
programmal a megbízatást.

Szept 10. II. Móz. 3 . 1—m. Mózes ese 
téböl kitűnik, hogy politikai feladatokho 
is isteni megbízatásra van szükség s a 
isteni megbízatásnak útja nem a szavaza 
tok többsége, hanem Isten akaratának fel 
ismerése s az Ő kijelentésének átélése 
Hogy látszik a lecke Mózesen! Nem röpii 
el egyszerre Egyptomba vele, meg aka 
tövéről-hegyére bizonyosodni abban, hog 
most csakugyan kap Istentől megbízatási 
Mily máskép folyna ma is az országol 
élete, ha azok ártanák magukat bele a köz 
élet dolgaiba, akik kaptak reá ilyen meg 
bizatást!

Szept 11. II. Móz. 3 . 15—22. Ha arr 
kapott volna Mózes megbízatást, hogy köl 
tözködjék egymaga Kanaán földére, ner 
lett volna oly nehéz neki. De visszamenti 
oda, honnét gyalázattal kellett elosonnia 
s hozzáfogni ugyanahhoz a munkához 
melyben egyszer csúf csődöt mondott! . .  
Isten mindent megtesz, csak hogy vállal 
hassa a megbízatást; még a megbizatá: 
nélküli vállalkozásból származó akadályo 
kát is elhárítja s kifejti Mózes előtt élőn 
a megbízatás teljes programmját. Kévéséi 
tapasztalnak ma ilyet? Akkor úgy látszil 
nincsenek sokan azok, kik minden iskoiá 
zottságuk és talentumuk mellett is kaphat 
nának Istentől — nagy megbízatást.

Szept. 12. II. Móz. 4 . 1—9. Már nen 
kételkedik, hogy csakugyan kész számán 
a megbízatás, de vájjon, ha ő vállalja is 
el fogja-e hinni a nép, hogy mit hallott í 
csipkebokor lángjából. Isten helyet ad Mó
zes aggodalmának, s drága felszerelésbei 
biztosítja, hogy a nép is megérezhesse « 
megbízotton a megbízatást. Ha nem vesz- 
szűk szeszélyesnek a hármas csodát: /  
kígyóvá* vált vessző, a poklosságtól tisztük 
kéz s a vérré váló viz, a biblia nyelveze
tén keresztül megérezteti, hogy a bűn ellet 
való küzdelem, a saját bűnünk felett vak 
győzelem, s a túláradó élet folytán válhátik 
mások előtt is kétségtelenné a megbízatás

Szept. 13. II. Mózes 4 . 10—17. Most máj 
csak egy problémája van. Saját magán bot- 
Iik meg a szeme. Egy tehetség-hiányon. A 
megbízatás lebonyolításában nagy szerepe 
lesz a szónak s ö kénytelen megállapítani, 
hogy nem ékesszójó. Ám milyen kedves 
hozzá ebben is az Ú r! Rámutat arra, hogy 
a megbízatás ereje ki foghatni a nehéz aj
kakra is, s hogy a hiányt mi még mutat
koznék, pótolni fogja. Áron aranyszája. De 
nein ám az arany száj a fontos a meg
bízatásnál !

Szept. 14. II. Móz. 4 . is—31. Hányszor 
láthatta első vállalkozását jelképezze a 
Hóreb hegy tövénél szélkergette porban ? 
Nem úgy tette-e ő, mintha a porszem o- 
débb akarná tenni a hegyet! És most mé
gis, a porszem megindul, hogy odébb te
gye a hegyet, mert van rá megbízatása. 
Már nem tépelődik, nem okoskodik; aki
nek megbízatása van, az már csak enge
delmeskedik. Jönnek egymásután eléje a 
dolgok; emberek s elemek, testvér és el
lenség, esztendők és órák hódolnak néki, 
minden készen: hogy a porszem odébb 
tehesse a hegyet, mert van megbízatása.

HETI KRÓNIKA.
A kormányzó a magyar érdemrend 

nagykeresztjével tüntette ki Bethlen gróf. 
miniszterelnököt és Nagy Pál tábornokot. J 
— A győsztes cserkész csapatot kihallga
táson fogadta. — Nagyatádi Szabó minisz-



— — — ■— .............  - ■ ■ ■ ■ ............ -■-■■■....... ■

•  ter kerületi székhelyén Nagyatádon újból 
( kijelentette, hogy nem csinál osztálypoliti- 
t kát. Az összes nemzeti erők összefogása 

a programmja. A földreformot nem lehet 
^elgáncsolni. — Bethlen miniszterelnök Genf
it ben van s érintkezést keres külföldi politi- 
t ' kai személyiségekkel.

A szerb király párisi látogatását októ- 
Jtíberre tervezik. Radics hir szerint moszkvai 

követ lesz
Az oláh határ mentén uj szovjet köz

társaság van alakulóban Moldyai köztársa
ság címen.

A balkán kommunista szövetség, a- 
melyben Bulgária, Törökország és Románia 

/kommunistái tartoznak, kongresszust tar- 
futottak és háborút jósolnak.

Romániában 20 ezer liter szesz felrob
b a n t .  A robbanás a gyár igazgatóját, mér- 

inökét és öt munkást darabokra tépte.
Svédországot orosz bolseviki agitáto

ra rok árasztják el.
A francia miniszterelnök Németország 

;i iránt békülékeny politikája teljes sikert 
Haratott. A szenátusban még Poencaré is 

flapsolt neki.
Oroszországban Kanisin városában 

tovéres parasztlázadás volt.
Konstantinápolyban vörös muníció 

^raktárakat fedeztek fel.
Dánia kész a teljes leszerelésre. 80 ezer 

i>í katonáját hajlandó egy 7 ezer főből álló 
rendőri testülettel felcserélni.

Németországban megszavazták a Da
wes törvényt.

Az Egyesült Államokban megkezdő- 
iLvdött az elnökválasztási harc. Coolidge meg- 
tvválasztása nagyon bizonyosnak látszik.

Kínában állítólag Jangeekiang folyótól 
/délre polgárháború tört ki.
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SSzenthároms. u. 12. vasárnap.
Ep. II. Kor. 4 .4 -1 1 .

Manapság is még mindig sokan vannak, 
\akik a törvény betűjéhez ragaszkodnak s az 
icvangéliomot megvetik. A törvény cseleke

d e te  által, s nem az evangéliom által gon
d o ln a k  üdvözölhetni. Pálhoz hasonló prédi

kációra nagy szükség van manapság is, 
txetnely prédikáció világosan rámutat a bé
rltüknek köbe vésett szolgálata és a lé

iteknek, az igazságnak szolgálata kö- 
. *:zötti kfilömbségre.

A dunántúli püspöki hivatal közli 
oto lelkészi hivatalokkal, hogy a törzs- 
úkönyvezéshez szükséges nyomatott ívek 
wer 90 koronáért kaphatók lesznek a 

^püspöki hivatalban.
UJ esperes. A győri egyházmegye es- 

f )eresévé Németh Károly lébényi lelkészt, 
i apunk társszerkesztőjét választották meg.

Az Orle-t pápai kongresszusa alkalmá
val a pápai ev. egyházközség is üdvözölte, 

i Ez alkalomból a P. H. írja: megható lát
vány volt az evangélikus küldöttség, élén 

a i patriarchák korát taposó Gyurátz Ferenc 
i »üspökkel, kinek ékesszóló üdvözlése után 
f baltazár püspök boldognak mondta a gyü- 

ekezetet, melynek ily érdemekben gazdag 
igg főpásztor — mint Gyurátz Ferenc — 

X» izentelte élete munkáját.
Kerületi lelkészértekezlet. A dunán- 

ni nneni egyházkerület a megcsonkítás óta 
hí ilsö lelkészi értekezletét augusztus 6-án

HARANOSZO.

tartotta Salgótarjánban. Az értekezleten 
Kiss István püspök elnökölt buzgó imában 
és megnyitó beszédben kívánva áldást a 
csonka kerület lelkészei között meginduló 
lelki munkára. Kardos Gyula balassagyar
mati lelkész Efezus 5 .1 5 — 17. alapján tar
tott bibliamagyarázatot Mihalovics Samu 
nógrádi fóesperes felelevenítette a régi ke
rületi lelkészértekezletek ragyogó emlékeit 
és beszámolt az egyes egyházmegyei lel
kész értekezletek munkásságáról. Kovács 
Sándor egyetemi tanár a Szórvány gondo
zásáról tartott bő tapasztalati anyaggal fel
szerelt előadást és a váudorkönyvtárak 
megszervezését állította fel legsürgősebb 
teendőnek. Gáncs Aladár székesfehérvári 
lelkész a Gyülekezeti belmisszióról tartott 
előadást.

Lőrinczin a 6000 lelket számláló katho- 
likus tengerben, kicsiny, alig 40 lelket szám
láló szórványgyülekezetünk erősen tartja 
magát. A hivek nemcsak hogy szorgalma
san olvassák a bibliát, hanem pártolják és 
segítik is egymást mint igazi keresztyének, 
így a folyó évben özv. Koncsek Józsefnét 
és 4 árváját támogatták összesen 603 ezer 
koronával és avval az ígérettel, hogy ezu
tán sem hagyják el. A gyülekezet lelke a 
régi lutheránus päpi családból származó 
Haríh Henrik úri szabó, ki nem ismer fá
radságot, ha egyházról és a hivek ügyeiről 
van szó. Hű segítőtársa szelidlelkü felesége, 
ki a jótékonyság gyakorlásában szolgálja 
az Urat.

A czelldömölki ev. ifjúsági egyesület 
augusztus 17-én erkölcsileg és anyagilag 
szépen sikerült műsoros estét rendezett. 
A műsoron vitéz Horkay Béla s. lelkész és 
Kiss Linus szavalattal, Gindly Lenke zene- 
kíséretes magyar dalok éneklésével, Kiss 
Sándor monológgal, Boncz Jolánka pedig 
táncszámokkal szerepelt. Volt egy egyfel- 
vonásos vígjáték is, melyben Kiss Sándor, 
Patyi Irén, Somogyi Juliska, Polgár Zoltán, 
Talabér Károly, Erős Irma szerepeltek. Az 
egyes számok előtt egy kis elemista leány, 
Nagy Juliska jelentette be magyar ruhács
kában a szereplő nevét és a szám miben
létét. A rendezés Vintze József polg. isk. 
tanár dicsérete. A befolyt jövedelmet — 3 
millió — az egyesület egy könyvszekrény, 
egv kályha beszerzésére és könyvek be
kötésére fordította.

Halálozás. A szarvasi ág. hitv. evang. 
egyházközség mély gyászba borulva jelenti, 
hogy az Úr szőkéjének fáradhatatlan, jó- 
lelkü és buzgó hitü munkása Placskó Ist
ván életének 71-ik esztendejében, lelkipász
tori működésének 47- ik, a szarvasi ág. hitv. 
ev. egyházközségben 29-ik évében, 1924. 
évi augusztus hó 26-án délelőtt fél 11 óra
kor rövid, de súlyos szenvedés után az 
Úrban elhunyt.

Hült tetemeit augusztus 28 án a nagy
templomban tartott gyászistentisztelet után 
helyezték el az ó temetőben nyugovóra.

A sokat fáradott munkásnak, a felejthe
tetlenül jólelkü és nemes szivü munkatárs
nak legyen pihenése csendes, emléke ál
dott közöttünk 1

Jó voltál, »fizessen az Úr néked jóval!“ 
(I. Sáni. XXIV. 20)

Vasmegyei ev. tanítók a VII. fizetési 
osztályban. A vallás- és közokt. miniszter 
a következő vasi ev. tanítókat léptette elő 
a VII. fizetési osztályba: Asbóth József 
őrimagyarósdi, Hammer Gyula kőszegi, 
Horváth József meszleni, Koczor Kálmán 
borgátai, Koczor Márton alsósági, Ludván 
János nagysimonyi, Marion Károly kőszegi, 
Kóth Kálmán uraiujfalui, Szórády Dénes
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czelldömölki, Tóth István hegyfalui tanítókat.
A Bethánía-egylet 1924. szeptember

13—16-ig Debrecenben, a tiszántúli ref. 
egyházkerület diakonissza- és árvaháza ja
vára hitébresztő és hitmélyitő konferenciát 
tart, amelyen az ev. le’készi karból közre
működnek: báró Podmaniczky Pál pesti 
és Turóczy Zoltán ózdi lelkészek.

Helyreigazítás. Lapunk augusztus 31-ik 
számában Iskoláink felekezeti megoszlása 
című hírünkben sajtóhiba következtében a 
soproni líceum ev. tanulóinak száma téve
sen közöltetett. Amennyiben az ev. tanulók 
száma az 1923—24. tanévben nem 122, 
hanem 182 volt.

A budai ev. egyház hitoktatójává több 
pályázó közül Gdál József pápai s. lelkészt 
választotta egyhangúlag.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Németország. Az utolsó évek statisz

tikai adatai a protestantizmus erős növe
kedését mutatják az áttérések következté
ben. Az 1921 -ik esztendőben 11.455 róni. 
katholikus tért át az evangélikus egyházba. 
A következő 1922 ik évben 10.176.

Az egyházak baráti munkájának világ- 
szövetsége szeptember 22—24-én Stuttgart
ban tartja ez idei kongresszusát s célja 
egyházi oldalról rávilágítani az elmúlt há
ború okaira és a háború előidézésének 
okozóira. Beszélnek majd német tudósok 
többek közt a németországi legfőbb tör
vényszék elnöke dr. Simens, a svájci melho- 
distak püspöke dr. Nuelsen és a görögke
leti egyház konstantinápolyi érseke Ger- 
manos.

Németországban is kezd az az irány 
terjedni, melyet az oxfordi püspök, Herlora 
Vernon kezdeményezett s amely az egész 
keresztyén egyház egységét propagálja. 
Ennek az egységnek hitbeli alapját a niceai 
hitvallás képezné s mint a keresztyén el
vek lényege: hit a személyes Atyaistenben, 
a Jézus Krisztusban mint a benne kielégí
tően megnyilatkozó isteni kegyelemben, 
Jézus feltámadásában és a személyes hall
hatatlanságban. Az egyházi hagyományra 
nézve elfogadtatik Philaret moszkvai érsek 
indítványa, hogy azok újból összeegyez- 
tendök a Szentírás3al. Olyan hitelvek, ame
lyek a Szent írásban nem fogalalvák, el 
nem ismerendök, viszont a mai tudomány 
által kétségen kívül bebizonyított tények 
figyelemre méltóak. Közös istentisztelet le
hető és kívánatos. Philaret érsek legköze
lebb Németországba utazik, hogy ezen 
nézeteinek híveket szerezzen. Nem igen 
hihető, hogy Róma megszokott merevségé
ből valaha is engedjen

A német kormány, hogy a takarékosság 
iránti hajlandóságot növelje, minden újon
nan született gyermek számára kiád állami 
utalványt egy arany márkára, melyet min
den takarékpénztár teljes értékben akkor 
bevált, ha ennek a gyermeknek nevére a 
szülők három arany márka betétet tesznek 
és azt a betétet szabályosan folytatják. A 
betett összeg a gyermek 14. életévéig érin- 
tethetlen.

Franciaország. A francia protestánsok 
száma a háború előtt 80.000 evangélikus 
és 500 ezer református volt. M ost, hogy 
Elszászt és Lotharingiát hozzácsatolták 
Franciaországhoz az evangélikusok száma 
350 ezerre és a reformáiusok száma 600 
ezerre szaporodott. Párisban 25 ezer evan
gélikus él 8 van 19 lelkészük. Van most
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Párisban s Strassburgban is theologiai 
iskolájuk.

Brazília. A rio de janerioi evangélikus 
egyház óva inti a kivándorlókat, hogy a 
Braziliába hivó ügynököknek senki hitelt 
ne adjon, mert a megélhetési viszonyok 
ott még rosszabbak mint másutt, a munka- 
nélküliek száma folytonosan nő és a ható
ságok semmiféle segélyt nem adnak a bajba 
jutottaknak.

CSALÁDI  É RT E S Í TŐ .
f  özv. Kiss Lajosné, szül. Tóth Ida 

f. évi augusztus 23-án elhunyt Pápán 76 
éves korában. A megboldogult özvegye 
volt boldog emlékézetü Kiss Lajos, nagy- 
alásonyi lelkiznek, aki 6 évvel ezelőtt tért 
meg az ő Urához. A háznál Mesterházy 
László mondott beszédet, a simái pedig 
Fadgyas Aladár vallástanár. Kiss Lajosné 
a régi jó papnék típusából való volt, aki 
átérezte férje hivatását. A lelkipásztor mel
lett ő lelkipásztorné volt. Férjével együtt 
látogatták meg a betegeket, a vigaszra szo
rulókat, de nemcsak a lelki eledelről gori- 
doskodtak: hány és hány szegénynek és 
betegnek küldött ő erősítő testi ételt is. 
A nagyalásonyi nép szeretete mindvégig 
osztatlanul megmaradt mellette. Megjelen
tek szép számmal temetésén is és koszo
rúkkal borították el. Két testvére, 7 gyer
meke, két veje, két menye, 8 unokája gyá
szolja a sok jó baráton és ismerősökön 
kívül. A vigasztalás Istene adjon a gyászo
lóknak megnyugvást.

ÚJDONSÁGOK.
Gazdasági iskola Pécsett. Visnya Ernő 

kincstári főtanácsos, a pécsi takarékpénztár 
elnök-vezérigazgatója, 800 négyszögöl föl
det ajándékozott örök tulajdonul a város
nak abból a célból, hogy azon gazdasági 
iskolát rendezzenek be a polgári fiúiskola 
mellett.

Útlevelet két évre. A belügyminiszter 
rendelete értelmében megbízható kereske
dők, iparosok és vállalkozók két évre is 
kaphatnak útlevelet.

15,487.000.000.000 papirkoronát, 911 
millió aranykoronát izzadott ki már eddig 
Magyarország a „győztes" államoknak.

Leégett egy falu. Az udvarhelymegyei 
Zeteiaka községben tűz támadt és több 
mint 300 ház elhamvadt. Ezenkívül igen 
sok gazdasági épület, rengeteg állat, széna 
és gabona is a tűz martaléka.

Hősi halottak emléke Bánfalván. 
Bánfalva község hősi halottainak emlékére 
emlékszobrot emel. A szobor két katona
alakot ábrázol és talapzatába bevésték an
nak a 98 bánfalvi hősnek nevét, akik a 
világháborúban elestek. Beszédet mondott 
Scholtz Ödön evang. lelkész, volt nemzet- 
gyűlési képviselő is.

Hatszázezer tüdőbeteg. Oláhország
ban hatszázezer ember szenved tüdőbaj
ban. A lap szerint ezer beteg közül csak 
egy kaphat szanatóriumban helyet s az ál
lam évente három leit költ egy betegre.

Három vasúti szerencsétlenség tör
tént Romániában egy nap: két expressz 
kisiklott, emberéletben kár nem esett, a 
kolozsvári személyvonatot pedig ismeretlen 
tettesek közáporral megtámadták.

Elitéltek egy cseh képviselőt, mert 
pálinkát állitott a miniszterelnök aszta

lára. A prágai kihágási bíróság ötszáz K 
pénzbírságra ítélte Hákon képviselőt, mert 
a parlamentben egy üveg pálinkát helyezett 
Svehla cseh miniszterelnök asztalára. Fel
lebbezés folytán az ügy a táblához került, 
amely a pálinkaosztó képviselő büntetését 
ezer koronára emelte fel.

Leszakadt egy vasúti hid a robogó 
vonat alatt. A senegambiai Dakarban 
felhőszakadásszerü esőzések következtében 
egy vasúti hid abban a pillanatban szakadt 
le, amikor egy vonat futott rajta keresztül. 
Huszonkilenc bennszülött életét vesztette 
a habokban.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 36. számában foly
tatódnak Rudolf Herczog és Pékár Gyula 
érdekes regényei. Közli a lap azonkívül 
Bródy Sándor, Krúdy Gyula, Kálmán Jenő, 
Pálffyné Gulácsy Irén, Illés Endre és Roda- 
Roda elbeszéléseit, Thoroczkai Wigand Ede 
és Lelkes Nándor József cikkeit, Juhász 
Gyula és Falu Tamás verseit, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.000 korona Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujsag. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Fele]dl szerkesztő és U zdó: CZIPOTT GÉZA 
Sseatgottkárd, Vurármegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBOLV.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Egy keresett vallástani tan
könyv második kiadása.

Hetvényi Lajos soproni ev. líceumi val- 
lastanárnak a középiskolák 111. osztálya 
számára irt s az egyetemes egyház által 
engedélyezett „A keresztyén egyház rö
vid története kor- és életrajzokban" c. 
kepekkel illusztrált tankönyve második ki
adásban sajtó alatt van s folyó évi szep
tember hó 15-ike körül megjelenik. E tan
könyvet eddig használó es ezután alkal
mazni akaró vallástanár és lelkész urak 
legyenek szívesek e körülményt figyelembe 
venni és a jelzett időpontig várni. Szerzőt 
a nagy érdeklődés és több helyről jövő 
felszólítás egyenesen kényszeri tette a mos
tani nehéz könyvkiadási viszonyok között 
is tankönyvének újból történő kiadására. 
A könyv megrendelhető: a Luther-Társa
ság könyvkereskedésében Budapest, Vili., 
Szentkirályi utca 51 la, Kókai Lajos könyv- 
kereskedésében Budapest, IV, Kammermayer 
Károly utca 3. sz. es Máhr Árpád könyv- 
kereskedésében Sopron, Várkerület. Akik 
mint e vailastani tankönyv eddigi használói, 
vagy mint ezután újonnan alkalmazni óhaj
tók tiszteletpéldányt óhajtanak, egyenesen 
forduljanak a szerzőhöz: Hetvényi Lajos 
líceumi vallástanárhoz Sopronba, Paprét 2.

1 -3

Jó családból való 4 polg. és egy óvó
képzőt végzett leány, n e v e 1 ő n ő i állást 
keres úri családnál, hol családtagnak te
kintenék. — Cím: M e n y h á r t  E r z s i  
Sopron, Alsólőver őrházköz 6. sz.

Az arnóti ág. hitv. evang. egyház a le 
mondás által megüresedett kántortanité 
állás betöltésére pályázatot hirdet. Java 
dalom: lakás, kert, 16 kát. hold szánté 
37060 kor. készpénzfizetés, stóla, állam 
segély. Kötelességei az összes kántortani 
tói teendők elvégzése. Pályázati határidi 
szeptember 15. Próba kötelező. A pályá 
zati kérvények a szükséges okmányokkal 
válaszbélyeggel ellátva, kommunizmus alatt 
magaviselet igazolásával, Evangélikus Lel 
készi Hivatalnak küldendők. 1—

A lébényi (Moson megye) evangéliku 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik 
Három szobás lakás. Határidő e lap meg 
jelenésétől tíz nap. — Lelkészi hivatal. í—

T anulónak  fe lv e sz e k  v as- é s  réz  
bútor k ész ítő  m ű h elyem b en  G yőr 
W en n es J e n ő  út 5 6 . eg y  sz o lid , jó  
e s e t le g  árva evan g. fiút. T anid i 
3Vz év, ru házaton  kívül t e lj e s  el 
lá tás. 1

Szerény igényű idősebb jobb házból 
intelligens nőt, leányt vagy asszonyt ke 
rés egy magános úri nő, aki vasalni é: 
takarítani szépen tud, rendes és csöndé 
jó modora van, varrni, ruhákat javítani ké 
pes. Ellátást és némi fizetést kap. — Cin 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

Háromtagú családomhoz jobb ház 
ból való, főzéshez értő, háztartás 
alkalmazottat keresek. FJeischhackei 
Gusztávné m. kir. ezredes neje Ka 
posvár, Gróf Tisza István utca lü 
I. emelet.< 3 —:

Egy teljesen megbízható és szór; 
galmas 15—30 éves földmívelö fiata 
embert gyógyszertáramba kedvezi 
feltételek mellett mindenesnek kere 
sek. Steinhausz Béla gyógyszerési 
Putnokon. 3—:

A legutóbbi tanterv szerint, az egye
temes gyűlés által elfogadott, összes 1—( 
elemi osztály vallási tananyagát egybe 
foglaló „Vallástan" II. kiadása s ugyan 
ennek német fordítása „Religionslehre 
előbbi 3 K, utóbbi 1.20 K alapárban 
(mutatványpéldány ugyanily összegért! 
megrendelhető V é r t e s i  Z o l t á n  e\ 
lelkész-szerzőnél Magyarbóly, Baranya n 
— Nagyobb megrendelésnél 10—20°/o en 
gedmény. 2—

H irdessen  a  „ H a r a n g s s ó “ -b an
PIAC.

Szept. 3. Zürich: Budapest 0.00.69í  
Deviza: Dollár 75.300, Dinár 922, Osztrák J 
0.00743/4, Szokol 2248.—, Lei 343'—, Fran, 
4331 Márka — . — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú 
hús 32.000, zsír 45.000. — Gabonaárak t 
Búza 415.000, rozs 360.000, árpa 340.00(4 
zab 370.000, tengeri 390.000, korpa 257.501,

Nyomatott Welitsch Béla villamüzeraü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

k
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Alapította
K A P 1  B É L A

is id b e n .

Laptulajdonos:
a Duáotfcll Lfltber-SiOTstsíB.
l i  OruáfO* Lnther-Hzö.et- 

•ég klratalas lapja.

Kéalratok, elóüretéal dijak 
és reklaniáolOk a 

HARANGSZÓ azerkeaztő- 
ki adóhivatalának 

Baantgutthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Blófiaetéat elfogad 
minden evang. leikéaa 

éa tanító.
Megjelelik mlidei vasárnap.

i

Ü ldöztetünk, de el nem  h a g ya tu n k ;  

tip o rta tu n k , de el nem  veszünk.

•aerkeeat 6-kiadó hivatal :
S ZENTOOTTHÁRD. 

Vasvármegye.
A „HAÄAHG8Z0- 

slAfiaeMsI ára t a harmadik 
negyedévre 16.000 koron*.
Caoportoa küld. 15.000 K. 
Lather-Baévetégl tagoknak

10*/o-oa kedveamény. 
Amerikába egész évre 2
dollár ; az utódállamokba 
a IH. negyedre 30.000 K.

A . Harangéaó* térj eazlé- 
Bére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Adomány és áldozat.
Irta: vitéz Horkay Béla.

Mi evangélikus egyház anyagiak- 
' ban szegény egyház vagyunk. Eb

ből önként következik, hogy egyes 
intézményeinket adományok révén  
tudjuk csak fönntartani, valamint 
az is, hogy egy-egy uj templom
nak, iskolának a felépítése, harang 
beszerzése is adományok által vá
lik a fölvetett eszméből valósággá. 
Nagyon szegények vagyunk, azért 
igen gyakori az adománygyűjtés, 

j Ma a gyárnintézetre gyűjtünk, hol
nap yalamelyik gyülekezet templo
mára, iskolájára, szegény diákjaink 
segélyezésére, holnapután meg már 
a saját harangunkra.

Minden egyes adománygyííjés 
] olyan, mint egy világító lámpa, 

amelynek a fényében azután ineg- 
láttatik csak úgy az egész gyüle
kezet, mint annak tagjainak külön 

| is a vallásos lelkülete. És az ado- 
I .  mánygyűjtés világánál a hívek há- 
f rom csoportja szokott feltűnni.

Az első csoportban — mondjuk 
jobb felől — azok állanak, akik 
szó nélkül, igaz szívvel, boldog lé
lekkel teszik le hitük gyümölcsét 

[ az áldozat oltárára. Megkapó cso
port : de kevesen vannak.

A másik csoportban azok van
nak — bal felől állván — , akik 

I ezekkel ellentétben hangos szóval, 
durva szívvel — semmit sem ad
nak. Visszataszító csoport, csak az 

f a vigasztaló, hogy ezek is kevesen  
vannak.

A harmadik a legnépesebb cso
port. A másik kettő között áll és 
alkotják azok, akik adnak is, be- 

I szélnek i s : adnak többet-keveseb- 
bet, és beszélnek sokat áldozatról, 

I dicsekedvén az adománnyal.
Pedig adomány es áldozat között

ha nem is lényegbeli, de minden
esetre óriási mértékbeli különbség 
van. Adni annyit tesz, mint a fe
leslegesből juttatni valamit a reá 
szorulónak, áldozatot hozni pedig 
an nyit: adni abból, amire magam
nak is szükségem volna, de amit 
mégis odaadok, mert látom, hogy 
aki kér tőlem, annak még nagyobb  
szüksége van reá. Az áldozat ott 
kezdődik, mikor valaki embertársa, 
egyháza, hazája érdekében le tud 
mondani szokott életmódjáról, napi 
pohár boráról, egy uj selyem kesz
kenőről, divatos ruháról. Az ado
mánynak is tagadhatatlanul nagy 
mindenkor az értéke, de az igazi 
erkölcsi értéket mégis csak az ál
dozat jelenti. A bibliai perselybe 
a sok gazdag sokat vetett, de csak 
feleslegükből, amiért is Jézus a sze
gény özvegy két fillérjét többre 
becsüli. És miért? Épen, mert a 
sok gazdag csak adott, de az öz
vegy áldozott, hisz „mindenét, amije 
csak volt, oda v e té !“

Anyagiakban szegény egyház 
vagyunk. De ha gazdag és szegény  
egyaránt megtanul nem csak adni, 
de áldozni: akkor szellemi kincsek
ben gazdagok lettünk.

A jövő egyháza pedig az az egy
ház, amelyik szellemi kincsekben 
bővelkedik. Aki azért szívén viseli 
egyháza sorsát, jövendőjét: tanul
jon meg érte áldozatot hozni.

Hisz Jézus is áldozat lett mi
érettünk I

Levél a szerkesztőhöz.
Nagy tiszteletű uram i 
Nagy ereje a Harangszónak, hogy 

némán, szótlanul megy el jelenségek 
mellett még olyankor is, mikor szinte 
ingerli a tollat a kihívás. De hallgat 
a szent békesség kedvéért.

Vártam a választ, de astán örül
tem, hogy elmaradt a visszavágás 
arra a szinte kárörvendó hiábavaló
ságra, aminek nem átallott helyet 
adni egy magyar keresztény lap, ami
ből kirítt az öröm, hogy elvesztettük 
Erdélyt büntetéséül annak, hogy az 
erdélyi főurak a reformációhoz pár
toltak csak azért, hogy rátehessék 
a kezüket a papi birtokokra.

Jobb is szó nélkül hagyni az ilyen 
tengelyösszeakasztó sületlenségeket. 
Csak hadd patvarkodjék magamagá
val az, akinek ez a kenyere. Majd 
elhallgat, ha látja, hogy az ördög se 
ád a beszédjére. Nem is veszedelmes, 
mert hiszen már előre tadva van, 
hogy nem kell komolyan venni, amit 
mond. Hiszen a lóláb kilóg. #

Nem fontos, hogy mit mond az 
olyan ember, akiről tudják, hogy miért 
mondja. A fő az, hogy mi vagyunk 
és leszünk Neki fá] az, hogy ha ha
ragudnia kell. És hozzá még egyma
gában, mert mi be nem ugrunk neki. 
Haragudjék a fránya.

Most pajtása akadt. Csakhogy nem 
a maga fajtájából. Hanem abból a 
fajtából, amelyik azt akarja, hogy 
komolyan, előkelőnek és tárgyilagos
nak vegyék.

A pajtás a finom legényekből való. 
A selyemtalpuakból, amelyikek még 
csak nemrégen jogrend után kiabál
tak és esküdöztek, hogy a vallás nem 
lehet ok arra, hogy valakit bántsanak.

Most már itt van a jogrend. Itt 
kell lennie, hogy a világnevü buda
pesti napilap, az előkelő és tárgyi
lagos hangnak egyedárusftója úgy mer 
írni a reformációról, ahogyan ezt a 
folyó évi augusztus 24 iki számában: 
Az antiklerikális mendoni plébános 
című cikkében tette.

— . , .  Luther szavára fellobbant a 
reformáció társadalmi láza a papi 
birtokokra éhes fejedelmek védelme 
alatt és a szabadság után áhítozó —

A sajtó, olvasóival áll vagy bukik
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ne méltóztassék a kővetkező bárgyu- 
ságtól se leesni a székről, ha az 
előbbit kibírta nyugodtan, tehát —  
áhítozó paraszti jobbágyság sóhajai
nak a szárnyán. — Bönbörömböm 1 

A Világ a dobuccai történelmi 
szemináriumnak és a lapáncsai seime- 
ledász illemiskola bókerfakultásának 
abszolválása után most kísérletezik 
elsőrangú enciklopédiái ismeretek nyúj
tásával. Vállalkozik a reformáció be
mutatására és — bámulatos — nem 
is dugja vissza a fejét az ajtónyitá
son :

— Nagyságos kapitány url Mi is 
az a reformáció?

A reformáció kiindulása a mi hi* 
tönknek, vallásunknak. A mienkének 1 
Akiknek szent könyvflnk az ó-testá- 
mentom is. Mózes könyvei és a pró
fétáké és a zsoltárok könyve előtt mi 
meghajolunk, szent áhítattal hajolunk 
meg még akkor is, ha ezek véletle
nül szent könyvei azoknak is, akik
nek a tudálékosság tintájába mártott 
tudás hiánya ilyen pocákat ejt a jobb 
sorsra érdemes papíron butítva a többi 
jóravaló hitsorsosait.

Csak egy szavunk van rá, — hogy 
értsen róla, akinek szól, a jargonján 
mondjuk: — höcpeh 1

Fogadja Nagy tiszteletű uram stb.
Immendingen Mihály.

Az iskola kapujában.
Kitárultak falun és városon kicsi 

és nagy iskolák kapui s párosával 
jön a beláthatatlan sor s kéri annak

Ez a kis lány
megy a kútra. . .

Népszínmű egy felvonásban.
Irta: Csite Károly. 3)

Gyurka: Látod, látod, miért is tettél 
bele cukrot?

Palkó: Hiszen te találtad ki, te biztat
tál, hogy tegyek bele.

Gyurka: De mégis kár volt bele ten
ned. Nesze, köpülj te most, én már el
fáradtam.

Palkó (a köpülőhöz ül): De minek kö- 
püljük, úgyis hiába.

Gyurka: Röpüljük azért, hadd lássa 
édesanyám, hogy akarjuk köpülni. Tán 
mégis lesz belőle vaj.

Palkó: Hej, Gyurka, én már csak a 
főzőkanál nyelétől félek. Tejföl helyett, 
rétes helyett, alighanem azt kapunk ma 
ebédre.

Gyurka: Jaj, akkor én mindjárt elbú
jok valahová. (Menni készül.)

Palkó: Ne menj még, ráérünk akkor 
Is megszökni, mikor a verésre kerül a sor.

Gyurka: Hátha akkor késő lesz már.

mindenike a maga fegyverét, amely- 
lyel megharcolhassa a reá váró élet
harcot. A tanítók ■ nagy komolyan 
sietnek a fegyvertárba. . .  a szülők 
aggódva várják, vájjon mit hoz az ő 
gyermeke számára ? Eltalálja- e ? . . .  
Lesi mélabúsan az édesanya a fegy
vernemet, amit egyetlen árvája, büsz
kesége kezébe adnak? Csak kevesen 
szólalnak m eg: én azt szeretném, ha 
ott folytatnák gyermekemmel, ahol 
már megkezdtem. Tanító űri a Krisz
tus nevében kérem, vallásosnak ne
velje a gyermekemet, mert én is az 
vagyok! Ne tanítsunk mindketten 
mást. Ne zavarjuk a gyermek lelki 
harmóniáját.

Úgy aggódik a szülő gyermeke első 
lépéseinél: jobb tanuló lesz e. mint 
ő; mi lesz a kedves tárgya, milyen 
pályára fog kilyukadni ?

Az iskola kapuján a gyermekek 
jönnek szakadatlanul. Sokan csak úgy 
magukban, szülő nélkül. Odaállok a 
kapuba. Nézem őket. Mellettem ha
ladnak. Nem mindnyájan. Csak keve
sen. összeszo ul a szívem, amint 
jobban megnézem őket. Nini, hisz’ 
ezek alig tipegnek, mintha nem is 
gyermekek volnának. Olyanok, mintha 
évtizedek fáradságát vonszolnák gyen
ge testükkel. Nehézkes a járásuk. 
Fonnyadt az arcuk. Beesett a tekin
tetük. Alig van közöttük, kinek korát 
eltalálom, meg azt, hogy melyik tan
terembe fognak beülni? A ruhájuk 
szennyes, a cipőjük rongyos, mintha 
mindnyájuk valami nagy, rosszul ve
zetett árvaházból kerültek volna ki.

A hónuk alatt is hoznak valamit.

KILENCEDIK JELENET.
Mári néni, Palkó és Gyurka.

Mári néni: Mi lesz későn ?
Gyurka (Megszeppen): Izé . . .  az ebéd 

későn lesz . . .  Igen éhesek vagyunk már.
Mári néni: Az ebéd már elkészült, 

vagyis a rétes megsült. Ki is szedtem a 
tepsiből.

Palkó : Hadd együnk, édes anyám elő
ször, azután majd jobban tudunk köpülni.

Móri néni: Hohó, először a munka, 
azután a fizetés. Amit megmondtam, an
nak ura maradok : addig nem kaptok ebé
det, míg a vaj el nem készül. Hadd lám, 
tán már kezd kiválni a vaj. (Leveszi a kö- 
pülő fedelét s bele tekint.) Oh, még semmi 
látatja. Folytassátok csak a köpülést. (El.)

Palkó (Siralmas, vádló hangon): Látod, 
Gyurka, látod !

Gyurka (még siralmasabban): Nem lá
tok már semmit, olyan éhes vagyok.

TIZEDIK JELENET.
Erzsiké, Palkó és Gyurka.

Erzsiké (az uccaajtó felől sompolyog 
be nesztelenül, a fiuk háta mögé guggol s 
oldalba üti Palkót.)

Palkó (Gyurkához): Ne ütögess azért

ö k  könyveknek nevezik. Valójában 
pedig papir cafatok.

Egyiket-másikat közülük megállí
tom egy pillanatra. Kérdést szeretnék j 
hozzájuk intézni. Az első meg sem 
várja, már is felel. Megérzi, hogy 
mit akarok. Pedig, ha meg is állt 
volna, nem zavarja a sort, olyan las
san vánszorognak... Istenem, ami
kor én mentem az iskolába: csillogó 
szemek, örvendező arcok, mosolyt 
kacagó pajtások ugrándozva fogad
tak. . .  Etek pedig itt, ma milyen fá
radtan felelnek. Megérzem én is, ezek
nek a sápadt emberkéknek minden 
mindegy I Feleleteik őszinték. Meg
simogatom őket. Van olyan is, aki 
kezet nyújt; nem húzódom vissza a 
bőrös csontoktól. A gyermek felel,, 
nem a kérdésre. Ha engem megver-- 
nek, én ugyan többet nem jövök ide. . .  . 
A csarnok körül kerestem az ebé
dem . . .  A Jóska sem tud olvasni, 
pedig az már nagy, én sem akarok 
m egtanulni... Apám m egh a lt.... 
Anyám kórházban... Engem meg 
mindig kergetnek. . .  Kenyér sincs. . . .  
Minek akkor a k önyv ... Mindegyik
nek van valami szorongó gondolata..t 
Az egyiknek: amit megvalósítva sze- : 
retne látni; a másiknak: aminek meg
valósulásától fél. . .

Ezeknek a gyermekeknek semmi 
jóban nincsen részük. Se napsütés, 
se meleg szív, se könyv, se ruha, 
se ennivaló

Keserű a lelkem ! Azokra a nagy
hangú beszédekre gondolok, amiket 
a gyermeknevelés fontosságáról hal
lottam hivatalos és nem hivatalosak- j

engem. Nesze, köpülj inkább most te. Én. 
már úgyis igen sokat köpültem.

Erzsiké (leüti Gyurka kalapját.)
Gyurka (indulatosan megragadja Palkó 

gallérját): Miért ütötted le a kalapomat ? i 
Palkó (felugrik bírókra készen): Mii 

akarsz velem ?!
Erzsiké (elébük ugrik, széjjel választja; . 

őket): Nini, de hamar összeveszne ez s. 
két kis borzas! . . .  Nem eresztitek el mind-1 i 
járt egymást I Ilyen testvérek vagytok ti . í 

Gyurka: De mikor leütötte a kalapomat 
Palkó : De mikor megütött.
Erzsiké : Oktondik vagytok, ártatlauu 

egymást vádoljátok. Hol járt az eszetek . 
hogy nem vettetek észre engem ? Hisz ér 
ütöttem le Gyurka kalapját és Palkót k 
én ütöttem meg.

Palkó : Igazán ?
Gyurka: Hát te voltál ?
Erzsiké (a köpülö mellé ül): Nem én 

csak a kezem . . . Megköpülöm a vajatokat 
Palkó : Hiába, nem tudod te azt meg : 

köpülni, mert cukrot tettünk a tejfölbe . 
Erzsiké; Édes anyád tudja azt?
Palkó : Éppen az a baj, hogy nem tudj: >, 

és hogy Ágnes helyett nekünk kell kö j  
pü ln i. .  . Jaj, de rossz vége lesz ennek ÁÁ 
Jó lesz, Gyurka, most már valamerre el j 
bújnunk.
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tői. Meg arra a sok külföldi ado
mányra, melyből mindenhová min
denkinek jutott, csak azoknak nem, 
akiknek küldték: a szegény gyerme
keknek. . .

Istenem I Te vagy a tudója, hány
szor, hányszor kaptam a feleletet: 
Igen, igen szükséges ! De nincs pénz I 
Pedig hát ez nagyon közönséges ha
zugság ! Égbekiáltó hazugság, bár
mily előkelő helyről hangozzék is el. 
Nincs pénz az utánunk következő 
nemzedék komoly nevelésére, mert 
nagyon sok ember kebelében kődarab 
helyeződött el, szívüket pedig kijebb 
lakoltatták — végrehajtó nélkül —  
a ruhájuk zsebébe.

Cltervezgettük, hogy majd a követ
kező nemzedék megerősödik Istenben 
bizó hittel, bensőséges hazafias ér
zésben, mindent átfogó nagy szere- 
tetben. . .  Hát tervezgetésünkben is 
felelőtlenek vagyunk már? Minden jó 
tervezgetésünkre jön a takargató csönd 
— a maga sok-tonnás súlyával és 
bűnös szagával. Pedig tudjuk, hogy 
ez a csönd megfojt bennünket. Nem
zeti és egyházi életünket egyaránt!

Valamikor a reformáció idején a 
család nevelte ev. egyházunknak, ha 
kellett: a mártírokat. Ma egyházve
zérek, szégyenkezzenek miatta, nin
csenek tisztában még elnevezésükkel 
sem. Ma itt is a lelkészekre és taní
tókra hárul minden feladat! Kevés 
a vallásos életű szülő. Ha nem vi
gyázunk, gyermekeik még olyanok 
sem lesznek. Clismerem, vannak csa
ládok, ahol naponkint hangzik az 
imádság békességet termő hangja.

Gyurka : Jó lesz ám. Gyere Palkó, búj
junk fel a szénapadlásra.

E rzsiké: Ejnye, micsoda gyermekek 
vagytok! A rosszat volt bátorságtok elkö
vetni, a büntetés elől pedig elszöknétek. 
Valljátok be édes anyátoknak, hogy rosz- 
szat tettetek és kérjetek bocsánatot, akkor 
tán nem is ver meg.

Palkó és Gyurka (lehorgasztott fejjel 
hallgatnak.)

TIZENEGYEDIK JELENET.
Mári néni, Jankó és az előbbiek.

Méri n én i: No, gyerekek, hogy állunk? 
Kell-e mákos rétes ? . .  . Vagy nini, Erzsiké, 
te köpülsz a lusták helyett?

Erzsiké: Én, Mári néni. Átengedték 
nekem a fiuk a mákosrétes részüket.

Mári n én i: Igaz ez, lurkók ?
Palkó és Gyurka (hallgatnak szem

lesütve.
Mári n é n i: Nini, mi történt ezekkel ? 

Tán megint lábatokra lépkedett a kis, ha
mis lány.

Gyurka : Hiszen most nem is lépett rá.
P a lkó : Az enyémre se.
Mári n én i: Vagy akkor az  a bajotok, 

az busítja a szíveteket, hogy nem lépett 
rá ? . . .  No, nem feleltek ?

Törekedjünk, hogy szaporodjon ezek
nek a száma. Neveljük ügy a gyer
mekeket, hngy általunk ismerjék meg 
a Krisztust és ev. egyházunkat a csa
ládi kör felnőtt tagjai is. Személyünk 
által sejtessük meg velük az Isten
nek lelkét.

Az iskola kapujából tanítványaink 
közé azzal a komoly meggyőződés
sel menjünk b e : olyan tagokat kell 
nevelnünk, aik képesek lesznek ev. 
Sionunk vallásos megerősítésére!

Szuchov8zky Gyula.

Van Isten.
„Nincs Isten* mondja sok ezer ajak, 
Kik roskadoznak keresztjük alatt — 
„Nincs Isten* mondja sok kételkedő, 
Kiknek szivéből kihalt az erő 
S  kiknek ha felhő borítja egét, 
Káromolják az Isten szent nevét

„Nincs Istena mondja tudósink zöme 
S  felvonul legott vádjuk öröme: 
Hogy Benne bízni botorság, csalás, 
Hisz minden anyag, mi lehetne más ? 
A sátán pedig gúnyosan kacag 
És büszkén vallja, hogy hatalma nagy.

— Van Isten, vallom, éreztem kezét, 
Elfordított már rólam sok veszélyt! 
Van Isten! — ajkam imigyen kiált; 
Hát nem az Ő müve-e a világ ?
Hát nékünk éltet vájjon ki adott 
S  ki hozza fel az éltető napot ?

Az erdők zöldje vájjon kit dicsér ? 
S  kiről csobog dalt a parányi ér? 
Kiről zeng hymnuszt a madársereg,

Erzsiké: Az a bajuk, hogy nem szere- 
retik a cukrot.

Mári n én i: Micsoda csoda ?! . .  . Hi
szen élnek-halnak a cukorért.

E rzsiké: Most pedig nem szerették, 
mert találtak egy kis cukrot s azt nem a 
szájukba, hanem ebbe a megköpülendő 
tejfölbe ejtették.

Mári néni (haragra gerjed): Csak nem 
tették a tejfölbe ?! Tyű, kutyaházik, macs- 
kaházik, hol a főzőkanál ? !

Palkó és Gyurka (meg akarnak szökni, 
de Erzsiké elébük ugrik, visszatartja őket): 
Azért sem lesztek gyávák . . . Kérjetek bo
csánatot Mári nénitől!

Palkó (megszégyenülve húzódik édes 
anyjához): Bocsásson meg, édes anyám!

Gyurka (Palkó háta mögé húzódik): 
Édes anyám . . . Édes anyám !

Mári n én i: Hát most mivel büntessem 
meg őket, te kis helyre-leány ?

Erzsiké: Tudja mit, Mári néni ? Ne 
büntesse semmivel se őket, mert már meg
büntette őket a jó Isten. Úgy látszik, Ág
nesnek akartak huncutságból vermet ásni 
s ők estek bele.

Mári néni: Persze, persze a haszon
talanok azért tették a tejfelbe a cukrot, 
hogy Ágnes ne tudja megköpülni, gondol
ták, a tejfölt majd aztán megkapják ők.

Mikor a fákon vígan csicsereg?
A villám fénye s mennydörgés zaja, 
Mind azt mondják, hogy van égi atya!

„ Van Isten! * Ember halld meg és ne félj! 
Csak Benne bízzál s bűnt kerülve élj! 
S  ha szived tépi, ostorozza bánat, 
Csak küldd Ő hozzá buzgó imádat, 
Meghallgat téged és meg is segít,
S  szégyent vallanak botor ellcnid!

Én amíg élek, az Ő nevét áldom 
S  hiszem, jutalmam Nála megtalálom! 
Őhozzá küldöm mindennap imám, 
Munkám előtt úgy, mint munkám után 
S  akárki mit mond, bennem kétely

nincsen,
Érzem, tudom és vallom, hogy van Isten!

Dr. FARKAS ELEMÉR.

Egy egészen sajátszerü 
bölcsességkergetö.

— Mindig jobb, ha egy órával, 
kettővel is korábban érsz ki a gőzös
höz, mintha csak egy másodperccel 
is lekésel.

— Az ilyen okosságot úgy kell 
könyvből tanulni, vagy magától is rá 
jön az ember?

— No, n o ! Van itt még ebből a 
fajtából. Mondjam?

— Hát ha az is olyan szép lesz, 
nem bánom, még egy kicsit ráérek.

— Féllábbal még benne vagyunk 
az esztendőben, de sárgul már a le
vél a fán. Azon se azt már sokáig. 
Igaz-e ?

Pedig hát abból nem esztek, rossz csontok. 
Azért is finom perecet gyúrok vele s ti 
nem kaptok belőle.

Gyurka (kissé jelderülve): De mákos 
rétest kapunk?

TIZENKETTEDIK JELENET.
Jankó, Ágnes és az előbbiek.

Jankó (örömujjongással rohan be az 
uccaajtón): Mári néni, Mári néni! Kint 
voltam a temetőben.

Mári néni (az ügyefogyotthoz fordul 
szánakozva): Kint voltál, szegényem ?

Jankó : Kint ám. Kivittem édes anyám
nak a kalácsot. Aztán lássa, Mári néni, el
vette ám édes anyám a sírról a kalácsot. 
Nem volt már ott, mikor egy kicsit később 
megnéztem.

Mári n én i: Óh, te szegény gyerek, te, 
légy boldog a hitedben.

Gyurka: Úgy-e, édes anyára, kapunk 
mákos rétest?

Mári n én i: Mákos rétest kap az egye
nes lelkű Erzsiké és Jankó. Ti nektek pe
dig az lesz a büntetéstek, hogy nézitek, 
mint esznek ők. Erzsiké, Jancsi! üljetek 
asztalhoz, hozok azonnal számotokra rétest.

Jankó (a kerti asztalhoz húzódik): Mi
lyen jó lesz!
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— Erre se lehet mondani, hogy 
nem tiszta igazság.

Hát dgy- e ? Meg m ég: az órát se 
akkor húzzák föl, mikor már lejárt.

— Maga már megint akar tőlünk 
valamit.

— Ne zavarjon mindig bele! A 
fát se akkor hordják be ős rakják 
fOl a fészerbe, mikor másnap mele
gedni kellene rajta.

— Ember I — szól az urának — 
kérdezd meg tőle, hogy már mit akar.

— Csak azt akarom mondani, ha 
aztán letarolták a mezőt mások, mit 
hordunk be mi?

— Már ilyet! Maga bizonyosan 
a Luther naptártól jött. Nem fogja 
maga elől letarolni a mezőt senki. 
— Ember! Tilalom van a házra. — 
Más naptár ügy sem jón a házba, 
csak a Luther-naptár. Kár volt ennek 
itt ezért annyit beszélni. De igazsága 
van, hogy idejében szól. Inkább egy
két hónappal előbb szóljon az em
ber, mint egy perccel is későn. Ha 
már egyszer elment a pénz a Tatár 
Pétórke naptárára, akkor már nehe
zebben szánja rá magát az ember, 
hogy még egyet vegyen. Mégis jó, 
hogy szólt. Várunk a naptár vásár
lással, míg a mienket nem küldik : 
a Luther naptárt.

— Milyen címre küldjük?
— Majd bemondjuk a tisztelendő 

urunknál, vagy megírjuk Sopronba a 
Paprét 2. szám alá.

— De mindjárt ám ! Mielőtt még 
mást gondolnának ebben a máról-

Erzsike (a fiukhoz) : Kellett ez nektek! 
Nézhetitek, hogyan lakmározunk ? (Az asz
tal másik végéhez ül, háttal a fiuknak.)

Már! néni (hozza a tálat s az asztalra 
helyezi):
Itt a mákos rétes, egyetek jó vendégek ; 
Holnap meg a király asztalához üljetek. 
(Palkó és Gyurkához kötekedő tréfálkodás
sal): Hát ti nem ennétek?

Palkó: Ennénk ám, csak kapnánk.
Mári néni: Nem hiszem el. Ti nem 

szerettek ilyesmit, hanem csak a jó tejfelt, 
puha kenyérrel, úgy-e ?

Erzsiké (egyszerre két szelet rétest vesz 
ki a tálból s az egyiket úgy nyújtja hátra, 
hogy Mári néni meg ne lássa): Nini, jön 
Ágnes a kútról!

Palkó (a hátra nyújtott rétesszeletet el
veszi Erzsiké kezéből. Mutatja titkon Gyur
kának.)

Mári néni: Csakhogy megérkezett 
végre a vízzel. Úgyis egy órája várok rája.

Erzsiké (ismét hátra nyújt egy szelet 
rétest s most Gyurka vészi el. Ö is dicse
kedve mutatja Palkónak.)

Jankó (meglátja, hogy Erzsiké rétest 
adott titkon a fiuknak, hasonlókép ö is hátra 
nyújt egy szeletet, de sem Palkó, sem Gyur
ka nem nyúl érte. Akkor neheztelve szól): 
Ha nem kell nektek, megeszem én.

Ágnes (bejön az uccaajtón): Jaj, jaj ne
kem 1 Úgy elfáradtam, hogy azt sem tudom,

holnapra való világban. Aztán a 
szomszédoknak se felejtsenek el egy 
jó szót szólni. Okosat. Álljanak ősz- 
sze tizen, húszán, negyvenen. Tegye
nek ügy mint a zirci Nagy. Nem 
ment ki ennek a boltjából ember egy 
se, hogy beléje ne beszólt volna vagy 
egy-két Luther-naptárt a vásárolt 
partéka tetejébe. Hozott is víg esz
tendőt. Áldja meg az Isten 1

— Magát is, amiért hogy még 
idejében szólt. Miért megy már? Ta
lán már nem tud. tóbb okosságot I

— Tudok én, de azt majd máskor. 
Nem jó egyszerre, gyökerestől leszedni 
a virágot. Sopron, Paprét kettő!

Es már szaladt is. Sokfelé van 
még az aratni való és nem jó még 
egy másodperccel sem későn jönni a 
vonathoz. —sz. ].—

El-elnézem.
Elnézem az őszre hajló tájat 
S  eltűnődöm, hogy múlik a nyár; 
Nézem, hogy a halvány őszi rózsák 
A sírokon nem nyiinak-e már ?

Ott a lilák, itt meg hófehérek, 
Kinyílnak pár rövid nap alatt; 
Könnyezve megcsökolgatom akkor 
Lila s fehér puha szirmukat

CSAJ BÖK LIDIKÉ.

GyüjtsUnk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.
én vagyok-e a Vámos Ágnes, vagy sem 1

Mári néni: No, itt hát végre a kcser- 
vetes viz. Azt hittem már, hogy szomjan 
kell elvesznünk.

Ágnes (le akarja a dézsát tenni): Meg
szolgált drága viz ez.

Mári n én i: Drága ám, de nem neked, 
hanem nekem. Egy drága fél napot elpa
zaroltál a hazahozásával. Hanem ne tedd 
újra itt le, vidd be rögtön a konyhába.

Ágnes : Még most is cipeljem ! Jaj, jaj 
nekem, de keservetes az én életem. (Viszi 
be a második ajtón a dézsát s amint kilé
peti, zuhanás hallatszik s hatalmasat sikolt.)

Mári néni (rosszat sejtve ugrik az ajtó
hoz) : Mi történt veled, te szerencsétlen ?

Ágnes (sántikálva jön vissza): Jaj, jaj, 
végem van. Elcsúsztam, elestem a konyha
kövezeten s a viz . . .  a viz mind kiborult. 
Istenem, Istenem, úgyis megbabonázott 
ma valaki engem ! . . .

Mári néni: Meg ám a lustaság, toho- 
nyaság, te világ szerencsétlenje, t e ! Me
hetsz most újra vízért.

Ágnes (nagy rémülettel): Újra a kútra 
menjek ? Úram Teremtőm! Inkább meg
halok, de mégse tudom megtenni! (Jan
kóhoz megy, átöleli.) Jankóm, édes Jankóm, 
menj el helyettem, adok valamit. . . vagy 
tudod mit ? Feleséged leszek majd egyszer 
valamikor . . .

Jankó (haragoskodva huzza ki magát

A harang.
Irta: Pál Béla.

Hivtunk . . . ,  vártunk. . . ,  eljöttél. . .
Jöttödet várva kifeszülve remegtek 

az idegek parányi, ezernyi szálai s 
most, hogy látunk, nézünk, élhal e 
rezgés, zsibbadt idegeinken jóleső ér
zés ömlik el s e föld porából az égig 
vezeti szívünk melegét.

Ez a vasárnap szebb, felejthetet
lenebb ünneppé lesz, mert te teszed: 
kis harangunk szebbé, felejthetet
lenebbé.

Ma mindenki rólad b eszé l...
Neked történeted van!
Szülőhazádat keressük ?
A messze távolban hegyek kékle

nek, a föld méhében, sötét tárnák 
zugában halvány lámpafény mellett 
csillan egy é r c . . . ,  hegyek alján ér
cet olvasztó kohó duruzsol. . . .  s bár 
talán minden parányi ércdarabhoz 
verejték s könny is tapadt, mégis 
mindent puszta kereseti vágy, lelket- 
lenség, anyagiasság szül.

Ez lenne a te szülőhazád?
Nem ! — Ott a föld nem forr össze 

az éggel, téged nem szülhetett csu
pán a fö ld ... Látszólag szültek a 
bányák és kohók, szívekben szület
tél ; itt ölelt át téged a kereső, életre- 
bivó akarat, nem földi, de mennyei 
erő. . .

Mi vagy tehát?
Az ércnek formában és szinben 

nyert ragyogó szépsége? Most még 
mozdulatlanság, némaság, majd fent

Ágnes karjai közül): Ne izélj velem, Ág
nes. Nem kellesz te nekem feleségnek.

Ágnes: Mit ? . . .  Még neked sem kel
lek feleségnek ?

Jan k ó : De nem ám, mert igen lusta 
vagy. Úgy-e, Mári néni, ilyen lusta nem 
való asszonynak.

Mári néni: Hahaha ! Ágnes, ezt se ne
kem mondták ám.

Ágnes (szörnyen szégyenkezve): Ó h! 
Ezt hát rémségesen szégyenlem . . . Olyan 
utolsó vagyok, hogy még ez az együgyü 
is megvet!. . .  Mári néném ! Tudja mit? 
Ha még egyszer lustálkodáson ér, vagy 
legkisebb panasz szót ejtek a dolog ellen, 
üssön úgy arcul, hogy a szemem is szik
rázzon bele és kergessen el házától . . . 
De akkor is elűzhet, ha öt perc múlva 
nem leszek itt a vízzel. (Szőkéivé ugrik ki 
a második ajtón s a következő pillanatban 
már jön a dézsával s oly fürgén, magát 
délcegen kihúzva indul az uccaajtó felé, 
hogy mindannyian utána bámulnak. Az 
uccaajtónál vidáman dalba fog s a dal 
vége a színen kívül hallatszik.)

Ez a kis lány megy a kútra,
Nem talál a gyalogútra:
Hajnalban, hajnal előtt,
Rózsafa nyílik a házam előtt.

Mári néni: No, Jankó, alighanem ki
gyógyítottad Ágnest a lustaság nyavalyá
jából . . .  — Függőig. —
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a magasban messzehangző zengést 
zengő érctömeg? Semmi más?

Szépséges formádba, színedbe 
anyagi értékeket öntöttek, de hozzád
forr annyi szív és lélek, élet és ha* 
Iái, ez az eszmények, a szellem vi
lágába emel, ez mondja el mi vagy, 
elbeszéli múltad, megrajzolja jövőd.

Hosszú emberöltőket élsz át, de 
a te sorsod is a múlandóság.

Múlandóságról zeng majd ércsza
vad, zengi, hogy csak Isten s a lélek 
örökkévaló.

Imára csendülsz estelente lágyan, 
altatón.

Az Úrnak házába hívod az élet 
tengerén viharban, vészben küzdő 
gyarló, bűnös embert, fgy szólsz hozzá: 
»jöjj, itt a rév« — »pihenj meg itt« 
— »hallj égi szót« — »nyerd kincseit«.

És kondulsz majd búsan gyászos 
ravatalok felett, hogy elsirass ott 
minden bűnt és vétket, gyászmene
tek felett gyógyító balzsamért és a 
sirok felett irgalomért ostromlód az 
e g e t .. .

Még nem hallottuk zengő hango
dat, sorsod ma még a némaság, jöt
tédet ünnepelve köszöntünk téged: 
Isten hozott hozzánk.

Pohász kél ajkunkon s száll az 
egek fe lé: hála legyen Istennek e föl
dön mindenért, övé minden dicsőség 
örökkön örökké.

„Egy kis fiú pajtásával a gyümölcsös
ben játszott. Pajtása azt mondta neki, az 
érett cseresznyére mutatva: „Szakíts belőle 
s adj nekem is.u „Édesatyám szigorúan 
megtiltotta", volt a válasz. „Ne félj, nem 
veszi észre, s ha észre is veszi, nem büntet 
meg, sokkal jobban szeret téged“. „Éppen 
azért, mert szeret engem, nem szeghetem 
meg a tilalmat, mert ha megszegném, ak
kor nagy fájdalmat szereznék neki, pedig 
miért szerezzek fájdalmat annak, aki engem 
szeret ?“

A to rocko i csendőrök  hőstette .
A tisztán unitáriusoktól lakott Torockó 

községben, ahol mindössze 10—12 román 
család lakik, egy Ciapa nevű román pópa ** 
ideiglenes iskolát és templomot tart fenn.
A község magyar lakosságát azonban ez 
természetesen ez egyáltalán nem izgatja, 
csak azt találta felháborítónak, hogy a pópa 
üres templomocskája harangját az unitárius 
templom előtt helyezte el. A pópa kiváló 
leleményességgel úgy intézkedett, hogy a 
harang mindenkor pontosan az unitárius 
Istentisztelet idején szólítsa az ö templo
mába a nem létező hívőket Az éktelen 
harangozás természetesen zavarja az uni
táriusok szertartását, de nem egy esetben 
az unitárius lelkésznek félórákon át szü
netelnie kell prédikáció közben, nem bír
ván túlkiabálni a harsány oláh harangot.

FIARANQSZO.

Ezt az anomáliát három uriasszony szóvá 
tette beszélgetés közben odanyilatkozva, 
hogy a harangláb érthetetlenül az unitárius 
templom ajtajában lábatlankodik. Ez a ki
jelentés a pópa fülébe jutott, aki feljelen
tette a nőket a csendőrségnél. A csendőr- 
parancsnokság intézkedésére az asszonyo
kat, Székely János takarékpénztári igazga- 
tónét, Simon Andrásnét és Vermes József- 
nét vasraverve hurcolták a kifogásolt el
helyezésű harangláb elé, amelyet a meg
vasalt uriasszonyoknak meg kellett csókol- 
niok, ha nem akarták magukat a puska
tussal való megveretésnek kitenni. A hősi 
cselekedet után — még mindig megvasalva 
— visszavitték az asszonyokat a csendőr
ségre, ahol vallásgyalázás címén jegyző
könyvet vettek fel velük. A község magyar 
lakossága ezt az újabb sérelmet memo
randumba foglalva akarja a Magyar Párt 
tudomására hozni és a román parlament 
elé terjesztetni.

„Mert hat napon teremté az Úr az eget 
és a földet, a tengert és mindent, a hetedik 
napon pedig megnyugovék, II. Móz. 20. u.

A mi úgynevezett keresztyén országaink
ban nagyon jól tudják ezt s mégis mit lá
tunk ? A vasárnap megszentségtelenitését 
mindenfelé. Érthető, hogy átok és nyomo
rúság nehezedik a népekre. Isten szent pa
rancsait lábbal tapossák, semmibe veszik, 
azért az Úr megfizet nekik búsulással és 
haraggal. Féld és tiszteld a te Istenedet I“

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről
Csernoch János dr. bíboros herceg

prímás budai palotájában fogadta a 
Reichspost tudósítóját, akivel hossza
san beszélgetett.

— Önök — mondotta a herceg
prímás az osztrák újságírónak — 
megtalálták hazájuk megmentőjét. 
Remélem, hogy Magyarország épúgy 
megbirkózik bajaival, mint Ausztria 
tette.

A beszélgetés további folyamán a 
hercegprímás nyilatkozott a magyar- 
országi egyházhelyzetröl. A  n a 
g yo b b részt k á lv in is tá k b ó l  á lló  
k o r m á n y  m a g a ta r tá s á r ó l  a  
k a th o l ik u s  e g y h á zza l szem b e n  
a h e r c e g p r ím á s  ig e n  m eg e lé 
g e d e tten  n y ila tk o z o t t , épúgy a 
nép magatartásáról is, amely egyné
hány nagy város kivételével hűen ki
tart az egyház mellett. Az egyik ne
hézsége az egyház munkájának a 
nagy drágaság. A hercegprímás hang
súlyozta azonban, hogy a keresztény 
lakosság áldozatkészsége és a  k o r 
m á n y  e lő zé ken ység e  k ö v e tk ez té 
ben  a  k lé r u s  a n y a g i  h e lyze te  
M a g y a ro rs zá g o n  n e m  n y o 
m a sz tó .

*

— Tévednek azok az urak, — 
mondotta Nagyatádi Szabó miniszter,
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— akik azt hiszik, hogy a földre
formot meg lehet semmisíteni, vagy 
vissza lehet csinálni. Mi becsületes 
törvénnyel és szándékkal jöttünk, sen
kit tönkretenni, senkit vagyonából ki
forgatni nem akarunk. A szegény 
népet, a hősöket akarjuk hozzájut
tatni ahhoz a röghöz, amelyért küz
döttek. A legostobább politikát foly
tatják azok, akik ennek ellenállnak. 
Minél előbb szeretnénk megelégedésre 
megoldani ezt a kérdést, mert ha így 
nem sikerül, akkor sokkal nagyobb 
bajok lesznek és ezt azok fogják meg
bánni, akik akadályozzák a végre
hajtást. Akiknek sok az, hogy van 
egy kisgazdaminiszter, megérhetik 
esetleg azt, hogy csupa munkásmi
niszter lesz az országban. V ig y á z 
z a n a k  ezek  a z  u r a k , lá s s a n a k  
és n y is s á k  k i  a  s z e m ü k e t , n é z 
z é k  E u r ó p a  h e lyze té t.

„Egy indiai királyfi végtelen könnyelmű 
volt. Atyjának szeretetteljes rábeszélése, sőt 
dorgálása sem használt semmit. Utoljára 
is a királynak jó gondolata támadt. Élhi
vatta fiát s színig telt edényt adott kezébe, 
ezt mondván neki: „Nézd, ezt az edényt 
színig töltöttem meg, és ezt most kezedben 
hordod a város végéig. A hóhér követ téged 
és ha csak egy csöppet is locsolsz el belőle, 
a halál fia  vagy !" A királyfi remegő kéz
zel fogta meg az edényt. Amint a palota 
előtt elhaladt, hol esténkint kártyázni szo
kott, még feléje se nézett, csak mindig az 
edényt figyelte, nehogy az értékes folyadék
ból egy csöpp is kiömöljön. Végre szeren
csésen hazaért, hol atyja igy szólt hozzá: 
Ezentúl lelkedet vidd igy kezedben, mert 
fölötted a nagy király ítélete lebeg.“

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Mózes küzdelmei.

Szept. 15. II. Mózes 5 . 1—5. Eddig si
mán ment a megbízatás óta minden. Most 
azonban jelentkezik az első akadály, pedig 
nem is a végleges elbocsátásról, csak há
rom napi kimenőről van szó. Hiába hivat
kozik az Úr nevére, hiába mondják el 
Áronnal együtt legszentebb s legfrissebb 
benső élményüket hogy nem maguktól, 
hanem felsőbb indításból állnak elő a ké
réssel, mely elvégre Faraonak is érdekében 
áll, mert akár a fegyver, akár a döghalál 
több veszteséget jelentene, mint a három 
napos munkaszünet az ország állományá
ban. S nemcsak engedelmet nem kapnak, 
de még gyanúba is esnek és Mózes küzdi 
már a küzdelmet, melyet a nagy megbíza
tású embernek kell küzdenie, mikor az élő 
Istentől való indulat aljas törekvésekkel 
azonosíttatik.

Szept. 16. II. Mózes 5 . 6—23. Számitott-e 
Mózes arra, hogy Fáraónál is Simán fog 
menni minden'? Arra bizonyára nem szá
mított, hogy a még kedvező fogadtatás után 
sem fog menni minden simán a reá bízott 
néppel Hogy fájhatott neki most minden 
ostorcsapás, mellyel ő súlyosbította népe 
helyzetét, és hogyan az a szemrehányás,
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mely ott égett a Faraától jövő felvigyázók 
szemében, még lángolóbban, mint az imént 
a panasztétel alatt Faraó ellen, — most 
egyenest ellene! Nem a régi helyzet ez ? 
Hol a megbízatás ? Meginog benne — ; de 
mégis látszik, hogy van. Nem üt le most 
senkit, nem fut a pusztába. Küzdelme van 
a megbízatással, de ahogy azt az Úr előtt 
kezdi küdeni, bizonyítja a megbízatást.

Szept. 17. II. Móz. 6 . í—ío. Mózesnek 
ez a küzdelme kiterjed az Úrral való küz
delemre is. Nemcsak előtte, de Vele küzd. 
Ám ez a küzdelem már nem hihetetlenség, 
hanem felfedezése annak a törvénynek, mi
nek később oly sok hasznát vette : minden 
nehézséggel az Úr elé kell mennünk. Aki 
úgy küzd a nehézségekkel, hogy nem viszi 
azokat az Úr elé, kitől a megbízatást kapta, 
az tönkre teszi küzdelmeivel a nagy meg- 
bizatást.

Szept. 18. II. Móz. 7 .1—13. Soha tehe
tetlenebbnek nem érezhette magát, soha 
összetörtebbnek a megbízatás küzdelmei
ben és épen most hallja a nagy szót: „Iste
névé teszlek Fáraónak." Istenkísértés lenne, 
ha nem az Úr mondaná, de ilyen diadal
mas, Istent közelhozó bizonyosságot élhet 
át a legnagyobb levertségek közt is az, aki 
őszintén s Istennel való összeköttetésben 
vívja végik megbízatása küzdelmeit.

Szept. 19. II. Móz. 7.14, 8 . is. A tiz 
csapásnak mindenike akkora méretű, hogy 
megrezeg tőle az egész birodalom, de 
figyeld meg, Mózesnek alig kell különöseb
ben hozzá gyürkőzni, noha az ő kezén jut 
végig mind a tiz. Nagy fordulatot jelent 
Mózes küzdelmeiben a tiz csapás. ízlelését 
annak a boldog állapotnak, mikor nagy 
dolgok, Ítélettételek robognak alá s mi 
mégis maradhatunk nyugodtan, mint a hid, 
mely alatt eltajtékozik az ijesztőn zúgó 
szennyes áradat.

Szept. 20. II. Móz. 8 . so, 9 . 12. Miért 
keményítette meg Fáraó a szivét? Miért 
keményítette meg Isten azt ? Hogj an, hogy 
annyi jel s átok sem puhíthatta meg ? Kér
dések, mikkel bizonnyára Mózes maga is 
küzködött. De a legcsodálni valóbb mégis 
az, hogy Mózesnek mind e küzdelem, a 
Fáraó szivének minden keménysége sem 
keményítette meg a szivét és kész a leg
nagyobb jóhiszeműséggel imádkozni érte, 
szolgálni neki a legáldásosabb küzdelemmel.

Szept. 21. II. Móz. 9.13, 1 0 .29. Kilenc 
csapás már és mégsem elégi Talán ha
tálytalan a nagy hatalom s az élő ur, ha 
meg is tépázza, meg nem bir a Fáraóval ? 
Hányszor megcsalhatta, megtérésével, bün- 
vallásával, ígéretével eláltathatta s mégis 
egy zokszót sem ejt ki Mózes az Ur mód
szere és programm-pergetése ellen. Ugyan 
ki birta voina ki ily soká? Tárgyalni még 
mindig Fáraóval s búcsút csak akkor mon
dani, mikor már Fáraó is ajtót mutat 1 Csak 
az bírhatta, akinek a megbízatásával járó 
küzdelem-sorozata tele voit önmagán való 
győzelem-sorozatokkal.

e g y r ö l -m a s r ó l .
A m in den n ap i életből.

A tyúkok tojóképessége. Egyik 
hires külföldi gazdasági főiskola ta
néra hosszú évek óta tanulmányozza 
a tyúkok tojóképességét s megfigye
lései eredményeiről így számol be: 
A tyúkok megfelelő jó tartás mellett

átlagban az első évben egyenként 115 
tojást tojtak, a második évben 80-at, 
a harmadikban már csak 57-et, a 
negyedikben pedig 26 ot. Összefüg
gést talál azonban a tojások száma 
és súlya között is, amennyiben mi
nél több a tyuk tojásainak száma, 
annál kisebb azok súlya. így az első 
évi tojások átlagos súlya 45 gramm, 
a kétéves tyúkoké 59 gramm, a há
roméveseké pedig 65 gramm. Egy
úttal arra is rájött, hogy ha a máso
dik évben jobban tartotta a tyúkokat, 
úgy a tojások száma nem harmad
résszel, hanem csak egyötödrésszel 
apadt. Mindezekből azon tanácsot 
adja a baromfitenyésztőknek, hogy 
csak egy és kétéves tyúkokat tartsa
nak tojástermelés céljaira. E meg
figyelések eredményei egyrészt abban 
lelik magyarázatukat, hogy egy tyuk 
a fajta és az egyed tulajdonságai sze
rint összesen 400—600 tojás terme
lésére képes. Ennél többet bármily 
jó tartás mellett sem képes termelni, 
de viszont az évi tojáshozamot nagy 
mértékben fokozhatjuk jó tartással. 
Az első két évben jól tartott tyúkot, 
ha kellő tojáshozamot produkált, nem 
érdemes tovább tartani, mert akkor 
már a tojáshozam rohamos apadá
sára számíthatunk

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés egynapi ülésre jött 

össze. Az összehívást a szociáldemokraták 
kértek a munkanélküliség tárgyában. — 
Vér Imre a fogházra Ítélt köztársasági párt 
vezére Bécsbe szökött. — Pápán gazdasági 
és kulturkiállitás volt. — Az uj főrendiház 
(felső kamara) törvénytervezete végre elké
szült s a nemzetgyűlés uj ülésszakának 
első napjaiban tárgyalás alá is kerül. A 
törvényjavaslat a nemzetgyűlés helyett a 
régi országgyűlést állúja vissza. Á régi 
képviselőhaz helyett az alsó kamarát, a 
régi főrendiház helyett a felső kamarát 
szervezi. A mai nemzetgyűlést azonban a 
törvényjavaslat elfogadása után sem oszlat
ják fel, hanem öt évvel meghosszabbítják 
a mostani nemzetgyűlési képviselők man
dátumát. A mai nemzetgyűlés tehát — to
vábbi öt évig — mint a magyar ország
gyűlés alsó kamarája folytatja munkáját.

A felső kamarai választásokat a törvény- 
javaslat elfogadása után azonnal kiírják. 
Az uj főrendeket megyénként választják és 
pedig úgy, hogy az egyes megyék képvi
selőválasztó kerületeiből annyi uj kerületet 
alakítanak, amennyi főrendet az egyes me
gyék a tervezet szerint választhatnak.

Ausztria csökkenti diplomáciai kép
viseletet

A kisántánt részt akar venni a legyő
zött államok ellenőrzésében.

A szerb kormány külföldi propaganda 
osztályt állít fel.

A románok most ünnepelték meg Avram 
Jancunak, a 48-as oláh lázadás vezetőjének 
születése 100-dik évfordulóját Erdélyben.

A lengyel köztársasági elnök ellen me
rényletet követtek el.

A spanyol király a cseh köztársaság 
elnökének és Benesnek a legnagyobb spa
nyol kitüntetést adományozta.

A newyorkl angol konzul fenyegető 
levelet kapott, amely a walesi hercegnek 
volt címezve. A levél egy mondata így szól: 
hogy ha a, herceg nem hagyja el rögtön az 
Egyesült Államokat, ott, erőszakos halál 
vár reá.

Genfben a világbéke alapjait kovácsol
ták újból. A tanácskozásokon az angol 
miniszterelnök kijelentette, hogy a népszö
vetség nem engedheti meg magának azt a 
fényűzést, hogy Németország nélkül mű
ködjék.

Georgiában és Kaukázusban lázadás 
volt a szovjetek ellen. Batumban heves uc- 
cai harcok dúltak.

India teljes autonómiát követel, melyet 
alkotmányos utón akar elérni.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 13. vasárnap.
Ep. Gál. 3. is-22.

Az igazi, irgalmas Samaritánasra, aki 
megszabadít bennünket a bűnnek, az ör
dögnek hatalmától, az örök kárhozattól, a 
Jézusra irányítja figyelmünket mai szent 
leckénkben az apostol.

Raffay Sándor püspököt már hónapok 
óta súlyos hurut kínozza. Ennek dacára 
a püspök tovább folytatta a munkáját. 
Néhány héttel ezelőtt Erdélybe utazott, de 
onnan visszatérve ágybaesett és betegsége 
komoly fordulatot vett. A püspök most 
Abbáziába szándékozik utazni üdülésre, 
éppen ezért a bányai ev. egyházkerületnek 
Budapesten tartandó kerületi közgyűlését 
szept. 18-ról 25-re halasztották el.

Dr. Szlávik Mátyás jubileuma. Szept. 
8-án múlt el 40 esztendeje, dogy dr. Szlá
vik Mátyás, theol akad. igazgató, lapunk 
jelestollu munkatársa Eperjesen az aka
démián elfogadta Bancsó Antal tanszékét.
A 40 évi igazán szép és eredményes tanári 
és írói munkássága dr. Szláviknak, meg
érdemlik, hogy a nevezetes évforduló al
kalmából szeretettel emlékezzünk meg evan
gélikus egyházunknak eme kiválló jézusi i
lelkületű munkásáról, az Urnák az utóbbi 
években sok-sok megpróbáltatáson átment !
hűséges szolgájáról, meghajtván előtte a j
hála, a szeretet, a tisztelet és az elismerés i
lobogóját. Az evangélikus sajtó nevében i
szivünk egész melegével üdvözöljük dr. 
Szlávik Mátyást jubileuma alkalmából. A <
további életére Isten megáldó kegyelmét j
kérjük. Ad multos annos 1

Az elemi iskolák szorgalmi ideje. A 
kultuszminiszter intézkedése értelmében a 
mindennapi, valamint az ismétlőiskolákban i 
a szorgalmi idő szeptember 1-én kezdődik j 
és junius végével fejeződik be. A záró
vizsgát junius 19. előtt megtartani nem 
lehet. A tanév megrövidítése ügyében az 
illetékes tényezők felterjesztése alapján 
mindenkor kizáróan a miniszter határoz.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur 63 553/1924. IV. számú ren
deletével a m. kir. Erzsébet tudomány- 
egyetem az 1924—25. tanév I. felére a tan
díjat 60 aranykoronában, a vagyontalan 
köztisztviselők gyermekeinek tandíját pedig 
15 aranykoronában állapította meg.
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A köztisztviselői tandíj kedvezményre 
csak azon vagyontalan köztisztviselők gyer
mekeinek van igényük, akik tanulmányaikat 
szabályszerűen végzik.

A vagyontalan köztisztviselők gyerme
keit megillető kedvezmények ugyanazon 
feltételek mellett teljes egészében megille
tik a vagyontalan özvegyek és vagyontalan 
menekültek gyermekeit, nemkülönben a 
vagyontalan teljesen árvákat és vagyontalan 
menekülteket is.

A köztisztviselői tandíjkedvezményre 
vonatkozó igény megállapítása iránti kér
vények egyöntetű intézkedés céljából az 
egyetem Rectorához intézendők és a be
iratkozás ideje alatt a rectori hivatalba 
nyújtandók be.

A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye 
augusztus 27—28-án a diósgyőrvasgyári 
ág. h. ev. fiókegyház kebelében tartotta 
meg évi rendes közgyűlését Nemes Károly 
diósgyőri lelkész-főesperes és homrogdi 
Lichtenstein László ny. főispán, egyhmegyei 
felügyelő elnöklete alatt. 27-én d. e. 10 
órakor a lelkészegyesület tartotta meg köz
gyűlését, melyet II. Péter 3 .1 3 . alapján mé
lyen járó gondolatokban gazdag irásmagya- 
rázattal az elnök-főesperes vezetett be. 
Foglalkozott az értekezlet több a lelkésze
ket és az egyházat érintő fontos üggyel. 
Duszik Lajos miskolci lelkész mesteri mó
don felépített szép beszédével áldozott az 
elhunyt Túróczy Pál ny. ózdi főesperes- 
lelkész emlékezetének. — D. u. 5 órakor 
gyámintézeti istentisztelet volt, melyen az 
igét Varga László abaujszántói lelkész hir
dette, Záhony János pedig soló-énekkel 
gyönyörködtette a közönséget. Az istentisz
telet után tartott offertórium a gyámintézet 
céljaira 300 ezer K-t eredményezett. Az 
istentiszteletet követő gyámintézeti közgyű
lésnek, melyet Pazár István világi elnök 
lelkes hitbuzgóságra sarkaló szavakkal nyi
tott meg, felemelő jelenete volt, amikor a 
diósgyőri nőegylet 500 ezer K-ás adomá
nyát nyújtotta át az egyházmegyebeli 1—2 
nyug. lelkész, lelkészözvegy vagy árva pilla
natnyi felsegélyezésére. Az egyházi elnök 
jelentéséből kitűnt, hogy az egyházak 
4,091.652 K-t gyűjtöttek a gyámintézet cél
jaira. Nemes Károly egyházi elnök, aki e 
tisztét 26 éve páratlan buzgósággal töltötte 
be, állásáról lemondott s helyébe nagy 
lelkesedéssel Ligeti Ede sajókazai lelkész 
választatott meg, aki lelkeket felemelő szép 
beszédben jelölte meg azokat az irányelve
ket, melyek szerint a gyámintézet ügyét 
szolgálni akarja. A gyámintézet 1,000.000 
K-ás segélyben részesítette az építkező 
abaujszántói egyházat. — 28 án reggel Vs9 
órakor kezdődött az egyházmegyei köz
gyűlés az imateremben. A közgyűlést meg
előző istentiszteleten Ligeti Ede egyház- 
megyei főjegyző áhitatos imában kérte ki 
Isten áldását a közgyűlés végzendő mun
kájára. A közgyűlés élénk érdeklődéssel 
hallgatta Lichtenstein László világi elnök, 
egyházmegyei felügyelő megnyitó beszédét. 
Fóesperes jelentése arról tett tanúságot, 
hogy az egyházmegye egyházaiban intenzív 
építő munka folyt, melynek irányításából 
úgy a főesperes, mint az egyházmegyei 
felügyelő, elismerésre méltó nemes buzgó
sággal vették ki részöket. Közgyűlés meg
újította az egyházmegyei tisztikart és a 
bizottságokat. A közgyűlés számos fontos 
ügyet intézett el. Tárgyalta az egyházvé
delmi szabályzattervezetet, mely hivatva 
lesz az egyházhiveket fegyelmezni. Szüsé- 
gesnek tartja az adózás és a lelkészt és 
tanítói jövedelmek valorizációja égető kér

désének sürgős megoldását, valamint a 
lelkészeket, vallástanárokat tavábbképző- 
tanfolyamok intézményes megszervezését, 
a szórványoknak komoly, intenzív gondo
zását. — A közgyűlés után a vasgyári tiszti 
kaszinóban közebédre gyűlt össze a köz
gyűlés mintegy 50 résztvevője, melyen a 
vendégeket, mint házigazda, Törek László, 
a vasgyári fiókegyház gondnoka melegen, 
szívélyesen köszöntötte.

Kintzlerné Scholtz Inez, Scholtz Ödön 
ágfalvai lelkész testvére, Iglón (Sopron m.) 
lakik, ifjúsági színdarabjai ismét kaphatók 
Budapesten IV. Sütő u. 1 Mikolik Kálmán 
polg. isk. igazgatónál. Reformáció ünnepre 
kiválóan alkalmas „Luther“ c. darabja, mely 
magyar és német nyelven jelent meg. Egy- 
egy darab ára 25 000 K.

. Hősök emléke lelepzés. Az ecsényi 
egyházközség augusztus hó 20-án, István 
király napján leplezte le a világháborúban 
elesett hősök emlékét. Az ünnepély a Him
nusz eléneklésével kezdődött, amelynek 
elhangzása után elsőnek a gyülekezet lel
késze lépett az emlék lépcsőfeljáratára s 
tartott Jan. Jel. 2 . ío alapján lélekemelő 
beszédet, a hősök hűségéről s azon juta- 
tómról, amelynek részeseivé lettek. „Akik 
hűek voltak, hűek mindhalálig — úgymond 
— nem haltak meg. Volhinnia, a Kárpátok, 
Tirol, a Doberdó és Hétközség fensikjárói 
az élet fejedelméhez szálltak ök.“ S ott 
elvették hűségük jutalmát, az életnek koro
náját. Majd Sey Oszkár főszolgabiró lépett 
az emlék elé s szívből fakadó s szívhez 
szóló szavak kíséretében leplezte le s át
adta azt a község birájának. Utána Eőry- 
Szabó Dezső nemzetgyűlési képviselő, Mo- 
gai Károly és vitéz Lengyel Sándor hajtot
ták meg az elismerés zászlaját a világhá
ború hősei előtt. Következett az emlék 
megkoszorúzása. Mogay Károly a katona
ság, Verstrot Konrad tanitó a bajtársak, 
Becker János gondnok az evang. egyház, 
Viandt Henrik helyettes biró a politikai 
község nevében koszoruzták meg. Az ün
nepély a lelkész imájával, áldásával, a 
nemzeti imádság eléneklésivel s a hadvi
seltek díszmenetével ért véget. Az ünne
pély után bankett volt, amelyen a lelkész 
nagybányai Horthy Miklós kormányzót, 
Bánó Iván tábornok a hadsereget és köz- 
igazgatást, Sey Oszkár főbíró a község 
vezetőjét, Mogay Károly a hazafias község 
lakosságát éltette.

Halálozás. Fájdalmas lélekkel, de Isten 
szent akaratában való megnyugvással je
lentjük, hogy a legjobb édesanya, nagy
anya, testvér, rokon és anyós özv. Madár 
Mátyásné szül. Szalay Jolán Irén Izabella 
hosszas szenvedés után, 62 éves korában 
elhunyt A megboldogult földi részét aug. 
hó 30-án adtuk át Feipécen, az ev. temető
ben, az evang. vallás szertartása szerint 
az örök nyugalomnak.

Sopron, 1924. augusztus 27-én.
Istennek áldó kegyelme lebegjen porai 

felett 1
Ihász Ferencné sz. Madár Ida Gizella 

leánya. Ihász Jolán Piroska, Kiss Magdus 
Jolán, Kiss Jencike unokái. Németh Pálné 
sz. Szalay Gizella, Szalay Sándor dr. test
vérei. Ihász Ferenc, Kiss Samu vejei. Fejes 
Zsigmondné szül. Németh Gizella, Szalay 
Ilona, Szalay Eszter unokahugai. Szalay 
Sándor unokaöccse.

„Aki énbennem hiszen, ha meghal is, 
él.“ (Ján. XI. 25.)

Énekeskönyv-Jubileum a dunántúli 
egyházkerületben. Megemlékeztünk már 
arról, hogy a dunántúli egyházkerület meg

ható és lélekgazdagitó ünnepségekkel em
lékezett meg Luther első énekeskönyvének 
megjelenéséről. 400 évvel ezelőtt jelent meg 
Luther énekeskönyve. Ez volt az első ev. 
énekeskönyv. Az ünnepséget minden gyü
lekezetben Cantate vasárnapján tartották 
és pedig délelőtt a Bibliáról és a biblia- 
fordítás jelentőségéről történt megemléke
zés, délután pedig az ev. sajtó fontosságá
ról. Kapi püspök oly módon intézkedett, 
hogy az offertóriumok fele részben az egy
házkerület szórványainak énekeskönyvvel 
való ellátására fordíttatnak, fele részben 
pedig a németországi szórványok evangé
likusai részére küldetnek el. Kedves és szép 
gondolat. Valamikor Németországból kap
tuk mi is az első ev. énekeskönyvet. Most 
pedig a Német nemzet nehéz megpróbál
tatása idejében mi is néhány énekeskönyvet 
küldünk hálánk és együttérzésünk jeléül. 
Az énekeskönyv jubileum alkalmával a kö
vetkező offertóriumokat szolgáltatták be az 
egyes egyházmegyék: a győri 1,293.147, a 
kemenesaljai 734.382, a somogyi 761.387, 
a soproni alsó 1,213.567, a soproni felső 
473 229, tolna-baranya-somogyi 2,481.266, 
a vasi köz 1,117 270, a veszprémi 1,189.034, 
a zalai 208.903 K-t. Összesen 9,472.185 K-t.

k Ol f ö l d i  h í r e k .
A német katolikusok nagygyűlése 

Hannoverben. A német katolikusok hatvan
harmadik nagygyűlése alkalmából Hanno
verben a városháza kupolatermében ünnepi 
gyűlést tartottak. Marx birodalmi kancellár, 
akit a közönség lelkesen üdvözölt, beszéd
del nyitotta meg a gyűlést.

A csehek Bertók Béla ref. püspök le
mondását követelik.

A románok elrekvirálták a zilahi Wes
selényi kollégiumot, a bánffy hunyadi is- 
iskolát, ugyancsak meghúzták a lélekharan
got a szászvárosi hires Kún-kollégium fe
lett is.

A csehek és a katolikus vagyon. Az
állami földhivatal a premontreiek 9200 hek
tárnyi birtokát lefoglalta. A lefoglalt birtok
hoz tartozik a Marienbad melletti erdőség 
egy részé és Marienbadban több kút és 
lakóház. Ez a birtok volt a legnagyobb 
katolikus egyházi birtok az újabb cseh 
területen.

Egyetemes katolikus nagygyűlés 
Palermóban. Palermóban tartották a kato
likus egyetemes nagygyűlést. Monsignore 
Pini igen nagy tetszesse! fogadott beszéd
ben nagy elismeréssel adózott Magyaror
szág hithűségenek és meleg szavakban 
emlékezett meg a magyaroknak Olaszország 
irányában mindenkor tanúsított rokonszen- 
verői.

A spanyolok nemzeti ünnepe. Loyalai 
szent Ignác ünnepe egész Spanyolország
ban nemzeti ünnep. Az idén az ünnep 
Loyolában július 31-én kezdődött, amelyen 
megjelent a Jézus-társaság generálisa, páter 
Leűochovszky is Rómából. Az egyházi ün
nepség túlnyomó része augusztus 1-én 
folyt le. A spanyol főnemesség egyik tagja, 
Urquio gróf, aki Biskuja tartománynak évek 
óta tartományfőnöke, három autót bocsá
tott Zita királyné és gyermekei rendelke
zésére, hogy az ünnepélyen részt vehes
senek.

Olaszországban a faszcisták és katho- 
likusok szembe kerüllek egymással a sztráj
kok kérdésében.

Vallási háborúskodások Indiában. 
Indiában egyre erősödnek a vallási hábo-
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ruskodások. Barmashqami környékén ösz- 
szeütközésre került a sor. A rendőrség 
használta fegyverét, körülbelül harmincán 
megsebesültek.

Az irgalmas rend generálisát a len
gyel határ mentén egy erdőben rablók tá
madták meg, elvették a pénzét, de egyéb
ként nem bántották.

Az angorai török kormány minden 
keresztényt elbocsát a közszolgálatból.

ú j d o n s á g o k .
Huszezeréves csontváz. A franciaor

szági Solutreban őskori csontvázra akadtak. 
A tudósok a csontváz korát tizenöt-húsz
ezer évre becsülik.

Katasztrófális ciklon a Kis-Antil- 
lákon. Kis-Antillák szigetein rettenetes 
erejű ciklon dühöngött, amely irtózatos 
pusztítást vitt végbe és igen sok ember
életet kioltott.

Egy csöpp alkoholért börtön. Virgi
nia államban minden eddiginél szigorúbb 
állami prohibiciós törvényt léptettek életbe. 
Az uj törvényt Leyman-törvénynek hívják 
és rendelkezése szerint senki sem tarthat 
otthonában egyetlen csöpp olyan alkoholt 
sem, amihez nem törvényes utón jutott. A 
törvény ellen vétőket börtönnel vagy súlyos 
pénzbírsággal büntetik.

Uj szénréteget találtak. Sárhida és 
Gellérháza között két-három méternyire a 
föld alatt, nyolcvan centiméter vastag jó- 
minőségü szénréteget találtak.

Mennyi a szükségtelen beszéd tele
fonálás közben. A tokiói telefonközpont 
érdekes statisztikai adatokat közölt arra 
vonatkozólag, hogy mennyi a szükségtelen 
és tárgyhoz nem tartozó beszéd telefon- 
beszélgetések közben. Ha két asszony be
szélget egymással, a százalékszám 26.4, ha 
egy asszony hív fel egy férfit, már csak 
13.8 százalék és legkevesebb 9.7 százalék, 
ha egy férfi beszél, asszonnyal. Két férfi 
beszélgetéséből átlagosan 10.6 százalék a 
haszontalan beszéd.

Hat és félmilliárd koronába került 
a déli határ „kiigazítása“. A déli hatá
ron működő határmegállapító bizottság be
fejezte munkáját. Magyar részről 16 mérnök 
vett részt a 976 kilométeres „határvonal“ 
felmérében és összesen 52.000 térképlapot 
készítettek. Az egész határmegállapítás 
384.600 aranykoronájába került az állam
nak, ami papirkoronára átszámítva körül
belül 6 és fél milliárd koronának felel meg.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 36. számában foly
tatódik Rudolf Herczog szép és érdekes 
regénye: Az élet dala. Közli a lap azon
kívül Szomaházy István, Pásztor József és 
Arkadij Avercsenkó elbeszéléseit, Forbáth 
Sándor, Kunossy János és Váró Andor 
cikkeit, Gács Demeter és Segesdy László 
verseit, Lippay Gyula rajzát, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80 000 korona Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássv-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is.

Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Telelő« uerkesztó és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sseatgottkárd, Vasváraiegye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBOLY. 
Kéziratokét nem adunk vissza.

BANGÓ TANINTÉZET
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. Jegyzetet

Csite Károly

Ez a  k is  lány  megy a  k ú t r a . , .
című vidám, tanulságos gyermeknépszin- 
müve könyvalakban is megjelent. Gyerme
kek részére páratlanul álló hatásos szín
darab, amellett a felnőtt ifjúság is nagy 
sikerrel adhatja elő. Ára, előadási joggal, 
10000 korona. Kapható a szerzőnél Kör
menden és Wellisch Béla könyvkereske

désében Szentgotthárdon. 1—3

Egy keresett vallástani tan
könyv második kiadása.

Hetvényi Lajos soproni ev. líceumi val
lástanárnak a középiskolák Hl. osztálya 
számára irt s az egyetemes egyház által 
engedélyezett „A keresztyén egyház rö
vid története kor- és életrajzokban“ c. 
képekkel illusztrált tankönyve második ki
adásban sajtó alatt van s folyó évi szep
tember hó 15-ike körül megjelenik. E tan
könyvet eddig használó es ezután alkal
mazni akaró vailástanár és lelkész urak 
legyenek szivesek e körülményt figyelembe 
venni és a jelzett időpontig várni. Szerzőt 
a nagy érdeklődés és több helyről jövő 
felszólítás egyenesen kényszeiítette a mos
tani nehéz könyvkiadási viszonyok között 
is tankönyvének újból történő kiadására. 
A könyv megrendelhető: a Luther-Társa- 
ság könyvkereskedésében Budapest, VIII., 
Szentkirályi utca 51 la, Kókai Lajos könyv- 
kereskedésében Budapest, IV, Kammermayer 
Károly utca 3. sz. és Máhr Árpád könyv- 
kereskedésében Sopron, Várkerület. Akik 
mint e vallastani tankönyv eddigi használói, 
vagy mint ezután újonnan alkalmazni óhaj
tók tiszteletpéldányt óhajtanak, egyenesen 
forduljanak a szerzőhöz: Hetvényi Lajos 
líceumi vallástanárhoz Sopronba, Paprét 2.

2 - 3

K eresztyén Énekeskönyv,
melyet magános ábitatosságra szol
gáló néhány imádsággal együtt szerzett 
a nagy-győri Ágostai Hitvallást 
követő Evangélikus Gyülekezet 

ismét kapható 3—5

Berger Zoltán könyvkereskedőnél
Győrött, Baross-ut 75.

Egész vászonkötés ára 140.000 K. 
Pél > > 120.000 >
Tömeges megrendelésnél nagy ár
engedmény. Szállítom krudában is, 

darabonkint 45.000 koronáért.

K o sz tb a  fo g a d  két a lg im n á zista  
fiút k é sz p é n z é r t  é s  naturaliákért 
evan géliku s p a p n é Budán, I., O tt
hon u cca  10. —  C im  a  k iadóban,

Anyahelyettese lenne egy-két 
anyátlan kicsi gyermeknek intel
ligens urihölgy, tanárnak leánya, 
ki szeretettel nevelné őket. Csak 
feltétlen uricsaládhoz mennék, 
lehetőleg falura.

„Engedjétek a kisdedeket hoz
zánk jeligére kérek ajánlatot e 
lap kiadóhivatalába. 3—3

Jó családból való 4 polg. és egy óvó
képzőt végzett leány, n e v e 1 ő n ő i állást 
keres úri családnál, hol családtagnak te
kintenék. — Cím: M e n y h á r t  E r z s i  
Sopron, Alsólőver őrházköz 6. sz.

T anulónak  fe lv e sz e k  v a s- é s  r é z -  
b utor k ész ítő  m ű h elyem b en  G yőr, , 
W en n es J e n ő  út 5 5 . eg y  sz o lid , jó ,  
e s e t le g  árva evan g. fiút. T an id ő  - 
3 7 2  év, ru h ázaton  kívül t e lj e s  e l
lá tás. 2

Szerény igényű idősebb jobb házból i i 
intelligens nőt, leányt vagy asszonyt ke
res egy magános úri nő, aki vasalni és < 
takarítani szépen tud, rendes és csöndes i 
jó modora van, varrni, ruhákat javítani ké
pes. Ellátást és némi fizetést kap. — Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

6  é s  3  é v e s  kis fiaim  m e llé  
m agyar vagy n é m e t k eresz ty én  i 
k isa ssz o n y t k eresek . G yerm ek k er- * • 
té s z e t i  ta n fo ly a m o t v é g z e tte k r e  s 
e lső so r b a n  reflek tá lok . F iz e té s i í 
fe lté te le im  m e g e g y e z é s  szer in t. 
F én y k é p e s  v á la szok at s ü r g ő se n  « 
kérek. S e b e s z th á n é  Fonyód , B é la -  ■ 
te le p , „O lg a “-villa. (S o m o g y  m .) (

3 - 3  1

A legutóbbi tanterv szerint, az egye
temes gyűlés által elfogadott, összes 1—6 9 
elemi osztály vallási tananyagát egybe- -j 
foglaló „Vallástan“ II. kiadása s ugyan- 4 
ennek német fordítása „Religionslehre“ i 
előbbi 3 K, utóbbi 1.20 K alapárban, j  
(mutatványpéldány ugyanily összegérti) (j 
megrendelhető V é r t e s i  Z o l t á n  ev. 
lelkész-szerzőnél Magyarbóly, Baranya m. j  
— Nagyobb megrendelésnél 10—20% en- i 
gedmény. 3—3 8

PIAC.
Szept. 10. Zürich: Budapest 0.00.69'5. 1 

Deviza: Dollár 75.300, Dinár 922, Osztrák K i 
0.00743/4, Szokol 2248.—, Lei 343-—, Frank i  
4331 Márka — . — Hús- és zsirárak: J
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú- Á 
hús 32.000, zsír 45.000. — Gabonaárak: {
Búza 415.000, rozs 360.000, árpa 340.000. . 
zab 370.000, tengeri 390.000, korpa 257.500. .

Nyomatott Wellisch Béla villamttzemtt könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
i
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Alepilotte
K A P I  B É L A

1910 ben.

Laptulajdonos:
a DonáDtüil Lutüer SzövetséQ.
Az Országon Luther-Szöret- 

aég hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
éa reklamációk a 

HAPANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Saentgotthárdra (Vaavrn.) 
küldendők. 

KlóHaetést elfogad 
miodeu evang. leikési 

éa tanító.
MaoJelanik mlodeo vasárnap

3s«rk.litő-kl(dóMTtUl :
SZENTQOTTHÁRD.

ViHvármegye.
A „HABANÖSZO“ 

elAlUetáet áia s ■ harmadik 
negyedén1« 16.000 korona.
Csoportos küld. 16.000 K. 
LeUber-SzSretágl tagokaak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K,

M ert az Isten, aki szó lt: setétséyből világosság ragyogjon, 
ő  gyújto tt világosságot a m i szivünkben.

A .Rerangaaó* terjeesté- 
■ére befolyt adományokból 
.»űr vány ban lakó híreink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A genfi konferencia.
A népszövetség ismételten össze

hívta az érdekelt hatalmakat Genfbe 
konferenciára. Újból a világ béké
jéről tárgyaltak ott. De mintha az 
a béke, dafcára a sok konferenciá
nak, mégsem akarna megszületni. 
Vagy az eszmében, vagy a keresz
tülvitel módozataiban van a hiba. 
Az eszmében nem lehet, mert az 
eszme szép és magasztos, sőt ke
resztyéni is, tehát életre való. Ak
kor csak a konferencia érdekeltjei
ben lehet akadály. .Erre az aka
dályra eleddig csak a legyőzött 
államok mulattak rá, de a győzők 
nem vették tudomásul. Újabban 
azonban olt is jobb belátás kezd 
érvényesülni, legalább MacDonald 
és Ilerriot genfi beszédeikben is 
rá-ráutaltak erre a körülményre is. 
Hogy pedig ráutaltak, azt bizo
nyára annak lehet tulajdonítani, 
hogy az egyházak baráti munkájá
nak világszövetsége most a legyő
zött államok egyes férfiait is szó
hoz juttatja a maga kiadványaiban. 
Nem régen megjelent a berlini 
egyetem egyik neves tanárának, 
Richternek, a könyve, amelyben 
azt hangoztatja, hogy nem akar 
keresztyéniesen hangzó frázisokat 
használni, hanem a helyzetet nyíl
tan, férfiasán és igazán feltárni. 
Utal arra, hogy a világháború, a 
magas ideálok, m in t: igazság, szö
vetségi hűség, leszerelés, együtt
működés és barátság összeroppa- 

- násával végződött. Ha ezekről ma 
szó van, az a legyőzött nemzetek 
előtt csak gúny, mert mindaddig, 
míg körülöttünk útiig fegyverben 
álló nemzetek vannak, melyek had
seregeiket folyton növesztik és fej
lesztik, a legyőzőitektől pedig még 
az életfennlartásához sziiséges esz
közök is megvonatnak, igaz béké

ről és kimutatott jóindulatról szó 
sem lehet. Ugyanerre mutatott rá 
a konferencián gróf Apponyi Al
bert is. Nemkülönben Bethlen mi
niszterelnök az ő hatalmas beszé
dében, amidőn a lelkek leszerelé
séről beszélt és kimondta a nagy 
igazságot, addig hiába a fizikai le
szerelés, addig a világbéke hiú áb
ránd, amíg a lelkeket le nem szerelik. 
Richter könyvében ama vélemé
nyének ad nyomatékkai kifejezést, 
hogy győződjék meg a népszövet
ség a helyzet igazi voltáról és le
gyen szava a világ lelkiismereté
nek szava. A népek barátsága csak 
az igazság alapján képzelhető el, 
a hamisság és a hazugság csak a 
bizalmatlanságot növelik. A békét
lenség is a bizalmatlanságból szár
mazik.

A genfi konferencia mindaddig 
nem fog célt érni, míg a lelkekben 
az önzés és a bizalmatlanság ural
kodik. De hála az Urnák, már kez
denek ezek is tiinedezni. Nilti, az 
olasz államférfin is ezek ellen emeli 
fel szavát és Lloyd György, a volt 
angol miniszter is ezirányban fejt 
ki már működést. Reméljük, hogy 
az Úr lelke megihleti azokat a fér
fiakat, akik ma a világ lelkiisme
retének szószólói és végre mégis 
csak diadalra jut a krisztusi igaz 
szeretet és leszen igazi béke, ahogy 
békét csak tőle várhatunk.

Az életre neveljünk.
Gondolatok a tanév elején.
Most, hogy az iskolák egymás

után megnyitották kapuikat s újra 
elkezdődött a nevelés és tanítás 
nagy munkája, mindannyiunk buzgó 
imádsága kéri reá az Isten áldását. 
A fájó búcsúnak mennyi könnye,

a szorongó félelemnek s boldog bi
zakodásnak mily gazdag érzósvi- 
lága dobogtatja meg szülők és gyer
mekek szívét egyaránt! A munká
nak s Isten és emberek előtt való 
felelősségnek milyen mérhetetlen 
terhe nehezül azoknak a vállára, 
akiknek hűséges munkája méltó 
megfizetésére a világ minden aranya 
sem lenne elég!

Éppen ezért kimondhatatlan vesz
teség az, ha ez a nagyszerű lelki- 
testi erőkifejtés nem torkollik olyan 
mederbe, amely azt a kezdethez 
méltó végre vezeti s hatalmas ered
mények okozójává avatja. Ez a 
veszteség igen könnyen bekövet
kezik, mert ezer meg ezer veszte
ség fenyegeti ebben a tekintetben 
az iskola munkáját.

Most csak egyről legyen szó.
Nevelésünk tenorja évkezdéstől 

évzáróig ilyen értelemben csendül: 
„légy jó, hogy boldogulj“, igen 
gyakran ebben a sokkal élesebb 
változatban hangzik: „csak akkor 
boldogulsz, ha jó leszel“. A neve
lés ilyetén módja azt a meggyőző
dést vési bele az itju leikébe, hogy 
a tudást, a becsületes munkát, a 
hűséget, a .lelkesedést nyomon kö
veti az elismerés, a jutalom, a si
ker . . . lévén minden ember jó. 
Ha pedig itt-ott gonosz is akad, az 
vagy bírája előtt áll, vagy köz
megvetés tárgya.

Ezzel szemben a valóság éppen 
ellenkező képet mutat. Azok az 
erények, amelyeket a nevelés esz
ményekként olt az ifjúság leikébe, 
manapság, ebben a zavaros, elv
telen, gerinctelen világban, nem
csak hogy nem egyengetik, de 
számtalanszor egyenesen elvágják 
a boldogulás útját. Az életbe ki
került ifjú arra kényszerül, hogy 
egy csomó zökkenés és megfenek- 
lés után az iskolában utravalóul

A sajtó, o lvasóival all vagy bukik
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kapott, naivul tiszta erkölcsi fel
fogását igy módosítsa: „egyeztesd 
össze a jót a rosszal, mert máskép 
nem boldogulsz“, amely összeegyez
tetésnek az az eredménye, hogy a 
jónak legfeljebb a látszatát érde
mes fenntartani.

így vész kárba az iskola mun
kája. így nevelünk hajótörésre kár
hoztatott hajósokat. így történik, 
hogy az élet szemébe kacag az 
iskolának s csúffá tesz tiszta érzést, 
jó szándékot, verejtékes munkát.

Nagy tévedés volna azt hinni, 
hogy ennek a szerencsétlenségnek 
az okát az általános erkölcsi züllés 
rovására kell írni. Még kevésbé áll 
meg az a felfogás, amely a neve
lés fogyatékosságának, illetőleg 
eredménytelenségének okát annak 
Vű//dserkölcsi alapjában látja. Ellen
kezőleg ! A hiba éppen abban van, 
hogy a nevelésünk nem eléggé, 
helyesebben szólva nem megfele
lően vallásos, nem a Jézus Krisz
tus leikétől lelkezett. Mert ha az 
lett volna, ilyen nagyarányú züllés 
még sem következett volna be.

Az a nevelés, amely a fent em
lített elv alapján épül fel, sem nem 
korszerű, sem nem keresztyén, 
kiváltképen nem evangéliomi. Hogy 
modern legyen, ahoz szükséges, 
hogy a mi mostani világunk ha
missága, körmönfont anyagiassága 
közepette is erős, egyenes és min
denek felett célravezető legyen.

Ilyen azonban csak akkor lehet, 
ha igazán keresztyén. Az evangé
lium pedig nem tűri azt, hogy a

_2VÜ______________

Hű mindhalálig.
Irta: Oyurátz Ferenc.

Bóth Róbert tekintélyes kereskedő volt 
egy északamerikai városban, Frankforstban. 
Egy napon jó barátjával, Kent Jakabbal, 
kereskedelmi ügyről beszélgetett irodájában. 
Egyszer kopogtatás után az ajtón egy sugár 
termetű, megnyerő arcú ifjú lép be, de 
látva, hogy egy idegen úr is van a szobá
ban, magát meghajtva, bocsánatkéréssel 
vissza akart vonulni.

— Csak maradj, Vilmos — szólt hozzá 
a házi úr — Kent barátom előtt bátran 
előadhatod mondanivalódat.

— Most a szünidők beálltával szegény 
szüleim sírját óhajtanám meglátogatni. Éhez 
kérem szíves beleegyezését,

— Nagyon messze esik innét. Ámde 
szép a felnőtt ifjúnál is a kegyelet ápolása 
az elhunyt szülők iránt. Jól van, menj el, 
de ne egyedül. Vidd magaddal Olivér és 
Richárd fiamat is, hadd tegyenek ők is 
koszorút jó anyád sírjára.

Az ifjú a kért beleegyezést megnyerve, 
köszönettel távozott.

— Kicsoda ez a derék, rok'" ;zenves 
fiatalember ? — kérdi Kent Jako

— Egy ideköltözött s itt elhalt magyar

Fiamhoz.
Olvastuk versed, mit a múlt napokban 
Kis lapunk, a: „Harangszó“ leközölt,
S  mig olvastuk, büszkébbet s boldogabbat 
Nem hordozott nálunknál ez a föld. 
Kalászba, életet adó dús kalászba 
Sarjadt a gyenge mag, mit elvetélik,
A bitnek élőfája hajta ki szívedből,
Mit mustármagként oda ülteténk.

Kicsiny papiak virágos udvarában 
Egyengettük előtted az utat,
Mely nem hagy lenn a földi élet sarában, 
De égre fel, az Istenhez mutat 
Kicsiny papiak virágos udvarában 
Kutató szemed kincset nem talált,
Sokszor gond vonta árnyba, de felette 
Törhetlen hit fehér galambja szállt.

Aztán elmentél. — Elhívott az élet. 
Gyógyítói jajt, — kötözni mély sebet.
De elvivéd szivedben a virágot,
Mit oda hü szülökéz ültetett.
S  a virágot nem ölte ki szivedből 
Az élet-harc, az ádáz vad tusa,
Kihajtott az, viruló fává nőve,
Mint Libanonnak sudár ezédrusa.

Negyed századnak viharja vonult át 
Azóta őszülő fejünk felett,
De szívünk ma is élő hittel vallja:
„Van IstenI“ Van, egy örök szeretet!
Oh, benne bízz! Ö áldó szent kezével 
Életed útját elegyengeti,
És ha sebet üt szíveden az élet,
Enyhíti a kint, mely azt égeti.
Bük. FARKAS ELEMÉRNE.

nevelés a boldogulást a jóság ju 
talmául ígérje, mint ahogy az élet 
sem a jóság fejében osztja azt. 
Hanem a boldogulás az Isten ke
gyelméből való adomány, az pedig 
hogy jók legyünk, jók maradjunk, 
nekünk minden áron való köteles-

munkáscsalád fia, Kardos Vilmos.
— És hogyan került házatokhoz?
— Ha érdekel, készséggel elmondom. 

Ezelőtt kilenc évvel vidéken utaztam váro
sunktól 20—25 mérttöldnyi távolságban 
kocsin. Egy helyen az utradülő rét szélén 
néhány tehenet legeltetve egy tizenkét éves
nek látszó fiú áll s illedelmesen köszönt. 
Amint tovább haladunk, kiáltozás hallat
szik, a kocsis hátra tekint s megáll. A te
hénőrző fiú szaladt utánunk s kezében egy 
tárcát tartva szól hozzám:

— Uram, ez a tárca a kocsiról esett le.
Megdöbbenve láttam, hogy a tárca csak

ugyan az enyém, szivarragyujtás közben 
esett le véletlen a kocsiról. 10.000 dollár 
pénz és 100.000 dollárról szóló okmányok 
voltak benne. A kis tehénpásztor szíves
ségét megköszöntem s megdicsértem.

— De mondd meg, fiam — kérdezém 
— e tárcában sok pénz van, megtarthattad 
volna, mint talált jószágot; mi indított arra, 
hogy utánam hozd? Senki sem látta, mi
kor felvetted.

— De igen, ott volt az Isten. Jól hal
lottam lelkemben e szavát: „Ne lopj!“

E felelet még inkább meglepett. Foly
tattam a kérdezést:

— Gyermek, ez szent igaz; az Isten 
mindenütt jelen van. Ki tanított hűségre

ségünk.
Ez az evangéliomi elv azt kö

veteli, hogy a neVelés teljes őszinte
séggel tárja fel az élet valódi képét 
az ifjúság előtt s arra neveljen, 
hogy az élet fenyegető kísértései, 
csaíódásai, ellenére is ki kell tartani 
a jóban. Az természetes, hogy a 
nevelés a büntetés és jutalmazás 
gyakorlati alkalmazása nélkül el 
nem képzelhető. De viszont feltét
lenül kötelessége, hogy ne ámítsa 
az ifjúságot azzal, mintha az élet 
labirintusában is az iskolában al
kalmazott zsinórmérték szerint le
hetne eligazodni. Ne csak az egyes 
tárgyak tanítása, de a szorosan 
vett nevelés terén is érvényesüljön 
az az elv, hogy az életre neveljünk!

Biszkup F.

Az egyházkerületi Gyám
intézet közgyűlése.

Egyházunkban a Gyámintézet 
olyan kiválóan fontos munkát vé
gez, hogy annak tevékenységét a 
legéberebb figyelemmel kísérni s 
a legmesszebbmenőleg támogatni 
minden egyháfctagnak elsőrendű és 
elmulaszthatatlan kötelessége. Min
denkor az volt, de fokozottabb mér
tékben azzá vált most, amikor nem
csak szegény gyülekezetekről, ha
nem a szomorú országos állapotok 
következtében immár elszegénye
dett és szegényedő, sőt összeros- 
kadó gyülekezetekről beszélhetünk.

ezen igazsághoz?
— Az én jó édes anyám
— Hol lakik ő?
— Már a temetőben, meghalt, — vála

szolt fejét szomorúan lehajva a fiú.
— Hát atyád él-e még?
— O még előbb meghalt. Árva vagyok.
— Mi a neved ?
— Kardos Vilmos.
— És gyámod?
— Weszter József, a közellevő város- 

’ ban szatócs, a Csillag ucca 18-dik ház
szám alatt.

— Jól van, fiam. Holnap újra találko
zunk gyámodnál. Okvetlen bejöjj hozzá.

A városba érve felkerestem Weszter 
Józsefet és tudattam vele, hogy gyámfiát 
magamhoz veszem, kitaníttatom, ha gond
jaimra bízza. Holnap magammal viszem 
Frankforstba. A gyám örömmel átengedte, 
annál is inkább, mert mint mondá, anyjá
nak is az volt leghőbb óhajtása, hogy fia 
felsőbb iskolákat is látogathasson. Gyám
fiát másnapra behivatta és átadta. Én nyom
ban uj ruhába öltöztetve magammal hoz
tam. Így jutott házamhoz.

— Ámint látom, Róbert, csakugyan mű
velt emberré neveltétek.

— A tanév megnyíltával azonnal egy 
tanintézetbe írattam be. Jeles tehetségével,
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Sok gyülekezetünkben az egyre 
fokozódó terhek az egyháztagokat 
elviselhetetlenül súlyos adózásra 
kényszerítik. Elodázhatatlan köte
lessége azoknak a gyülekezetek
nek, amelyeknek vagyonmérlege 
évröl-évre gyarapodást mutat, hogy 
a Gyámintézet utján nem csupán 
magánadakozásból, hanem egyházi 
bevételeikből is siessenek az erőt
len tagoknak támogatására.

Lapunk augusztus 31-iki számá
ban jelent meg egy rövid hiradás 
az egyházkerületi Gyámintézet be
vételeiről egyházmegyék szerint 
csoportosítva. E szerint az összes 
bevétel 29 millió korona. Tekinté
lyes összegnek látszik; ámde ez a 
nagy szám mindössze 1700 arany
koronát rejteget. A háború előtt 
sem voltunk megelégedve a gyűj
tések eredményével, pedig például 
1913-ban az eredmény 15.000 ko
rona volt! Hol állunk ma ettől ? A 
nyolcadrésze folyt csak be a béke
belinek. Ez az arányszám ne csüg- 
gedésre ragadjon, hanem fokozot
tabb tevékenységre és áldozatkész
ségre ösztönözzön bennünket.

Vettem magamnak azt a fárad
ságot, hogy a Harangszó említett 
számában közölt összegeket ele
meztem és kiszámítottam, hogy 
egyházmegyénkint mennyi gyám
intézeti adomány esik átlag egy-egy 
lélekre. Az eredmény a következő:
Soproni felső egyházmegye . . 510 K.
Zalai egyházmegye . . . .  260 „ 
Soproni alsó egyházmegye . . 210 „
Győri egyházmegye . . . 190 ,
Veszprémi egyházmegye . . 170 „
Somogyi egyházmegye . . . 130 „

flARANQSZO

É let és álom.
Az Élet és az Álom mérlegén:
Egybegyül súly, szín, lágy és a kemény. 
Súly és keménység — Élet tartalma,
S mi szép, mi lágy, szivünk hazug álma.

Ha álom múl s ha tűn a színjáték:
Élet, Való csak dermedt üresség 
Mint test, melyből elszállt már a lélek, 
Hideg, fagyos és holt lesz az É le t. . .

TAKÁCS ELEMÉR.

Vasi közép egyházmegye . . 130 K.
Kemenesaljái egyházmegye . . Í10 „
Tolna-Baranya-Somogyi egyházm. 85 „

Az egész egyházkerületben esik 
átlag egy lélekre 133 korona gyám
intézeti adomány, vagyis 0’8 arany
fillér.

A győri egyházmegyében béke
világban a gyűjtés eredménye 1000 
korona volt, s ha ezen a színvona
lon akarna ez az egyházmegye ma
radni, kellett volna összehoznia 17 
millió koronát, tényleg pedig gyűj
tött 3,596.270 koronát. Körülbelül 
ez az arány a többi egyházmegyé
nél is.

Ezek az adatok kell, hogy gon
dolkodóba ejtsenek bennünket! A 
gyülekezetek vezetőségeinek az uj 
közigazgatási esztendőben iparkod
nia kell azon, hogy a Gyámintézet 
bevételeit fokozzák.

De hiszen én voltaképen az egy
házkerületi Gyámintézet pécsi köz
gyűléséről akartam írn i! Térjünk 
tehát a tá rgy ra!

A pécsi templom méltó színhelye 
volt ennek a közgyűlésnek, mert 
hiszen a pécsi gyülekezet évtize-
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deken keresztül élvezte a Gyám
intézet támogatását. Baldauf Gusz
táv pécsi lelkész megható szavak
ban emlékezett meg erről, amikor 
átadta az elnökségnek a hála és 
köszönet jeléül a gyülekezet ado
mányát: egy millió koronát. A nagy
korúságra jutott gyermek nem fe
ledkezett meg arról, aki zsenge ko
rában dajkálta és nevelte. Adja a 
jóságos Isten, hogy Gyámintézetünk 
még sok esetben élvezhesse szere- 
tetmunkájának ilyen gyümölcseit.

Károlyi Endre elnök megnyitója 
igaz egyházszeretettől áthatott, mély 
hitről bizonyságottevő, gondolato
kat keltő és tettekre serkentő volt. 
Nem volt ment bizonyos szomorú 
keserűségtől sem, amikor arra cél
zott, hogy az ú. n. világi elem ré
széről milyen csekély érdeklődés 
mutatkozott a közgyűlés iránt. Való
ban kívánatos volna, hogy a kerü
leti gyűlések alkalmával az admi
nisztrációs ügyek mellett időt és 
lelket szentelnének egyházunk 
egyéb és bizonyára az egyház jel
legének inkább megfelelő munka
köreinek is. S épen ezért jó dolog 
lenne, ha ilyen gyűlések, mint a 
Gyámintézeté, nem esnének olyan 
órákra, amikor kirándulások és vá
ros megtekintések vannak prog- 
ranunba véve.

A támogatásra szoruló egyház- 
községek közül az utóbbi években 
kiemelkedett Szekszárd, amely a 
paplakot már felépíttette, az idén 
pedig Isten segítségével befejezi a 
templomépítést is. Szekszárd igen 
fontos missziói pont. Megyei szék

vas szorgalmával hamar magára vonta a 
tanárok figyelmét. Mindig dicsérettel nyilat
koztak róla. A tanfolyamokat eddig rendre 
kitüntetéssel végezte De elismeréssel tar
tozunk neki mi is azért a jó hatásért, me
lyet két fiunkra, a nála egy évvel fatalabb 
Olivérre, s ennek öccsére, Richárdra gya
korolt. Ezeket jószívűségével egészen ma
gához csatolta. Szóval, jó példával feléb
resztette bennük a nemes ambíciót, a ta
nulás vágyát, növelte a rendszeretetet, kö
telességérzést. Úgy ragaszkodnak hozzá, 
mint testvérhez. Én és nőm úgy szeretjük 
mint saját fiunkat.

Kent Jakab figyelemmel hallgatta barátja 
előadását s igy szólt:

— Nagyon jól tetted, hogy a talált gyön
gyöt nem hagytad a porban. Egy ily ifjú 
áldás a családra. Meggyőződésem, hogy 
bárhová vezesse a gondviselés, ö minde
nütt kiérdemli a jók tiszteletét.

Vilmos barátjaival utrakelt, felkereste 
szülei sírját. Kegyelettel áldozott emléke
zetüknek. Azután e szavakkal fordul tár
saihoz :

— Jó anyám, mikor a halál révén bú
csúzott tőlem, azt mondá, hogy léiké az 
égből is alátekint reám, és ott is csak úgy

lesz boldog, ha engemet mindig igaz utón 
lát. És én hiszem is, hogy a hű anya sze- 
retete nem szűnik meg a halálban sem. 
Mint láthatatlan őrangyal kíséri a gyerme
ket. A gondolat a nemeslelkü anyára visz- 
szatart a bukástól, a jóban erősít. Ti felet
tetek még az édes anyai szeretet őrködik, 
érzitek annak boldogító hatását. Az emléke
zés erről ne halványuljon el lelketekben soha.

Hazaérkezvén, a testvérek elbeszélték a 
szülőknek utazási tapasztalataikat. Olivér 
őszintén kimondá:

— Kedves apám, Vilmostól még a te
metőben is szépét, jót tanulhatunk, amit 
elfeledni nem fogunk.

A középiskolai tanfolyamok bevégeztével 
Olivér a kereskedelmi, Vilmos pedig a 
gépészmérnöki pályát választá. Azonban 
erre készülve még orvosi és sebészeti elő
adásokat is hallgatott egy ideig azon meg
győződésben, hogy az e tárgyban szerzett 
ismereteivel a sors váltakozásai között baj
tól érve önmagán és másokon is segíthet.

Egy napon azon leverő táviratot vették 
a testvérek, hogy szeretett édes atyjuk sziv- 
szélhüdésben hirtelen meghalt. Nem kisebb 
fájdalmat okozott e hír Vilmosnak is, ki 
nagy jóltevöjét, második atyját tisztelte

Both Róbertben. A legközelebbi vonattal 
Frankforstba indultak a temetésre s az öz
vegy anya vigasztalására.

A köztiszteletben állott elhunyt család
főt eltemették, megsiratták. Itt is bebizo
nyult azonban, hogy a csapás nem szokott 
egyedül jönni. Midőn a temetés után a 
kereskedelem tovább folytatása felett ta
nácskoztak, hitelezők jelentkeztek és pedig 
súlyos követelésekkel. A megboldogult Bóth 
két kereskedő társa mellett nagy összegek 
erejéig vállalt kezességet. Ezek megbuktak 
s ekkor a nekik kölcsön adó pénzintézetek 
egyszerűen a jót állóktól követelték a tar
tozás lerovását Az esedékessé vált nagy 
összegeket a család nem volt képes azon
nal előteremteni, a pénzintézetek pedig ke
zesek nélkül nem engedtek halasztást. Így 
kikerülhetetlenné lett a felszámolás. Az öz
vegy kimondta, hogy előtte a fő elhunyt 
férje jó hírnevének megvédése, ezért kész 
minden áldozatra. A saját tulajdonát ké
pező vagyont, összes ékszereit is oda adta 
a hitelezők kielégítésére. Ezek nem vesz
tettek semmit, de a jótállásnak áldozatul 
esett a gyászoló gsalád egész vagyoni ereje. 
Az eddigi gazdagságot rideg szegénység 
váltotta fel. (Folyt, köv.)
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hely. Nekem úgy tűnik fel, mintha 
városi gyülekezeteink iránt az egy
házi közvélemény nem viseltetnék 
azzal az érdeklődéssel, amely őket 
méltán megilleti. Itt vannak, hogy 
néhányat említsek, Kapuvár, Csorna, 
Dombóvár, Veszprém, Zalaegerszeg, 
Nagykanizsa, Szentgotthárd, Sár
vár. Részben lelkész nélkül és tem
plom nélkül, részben a legnagyobb 
szegénységben. Mindegyik ilyen el
hanyagolt városi gyülekezet egy- 
egy nyitott seb egyházkerületünk 
testén, amelyen keresztül vérünk 
elszivárog. Egyszer már kimondtuk, 
hogy ezeknek fenntartása és ki
építése közegyházi érdek, de jó
részt csak a megállapításnál ma
radtunk, a közegyházi érdek feled- 
ségbe megy az önérdek mellett. 
Gyülekezeteinket nevelni kell még 
arra, hogy a közegyházi érdeket 
felismerjék és tettleg is előmozdít
sák. Erre legjobb mód a gyámin
tézeti istentiszteletek tartása. Min
den gyülekezetben. Szekszárd ka
pott az idén a kerületi Gyáminté
zettől két miliő koronát, vagyis 117 
aranykoronát, azonkívül a gyám
intézeti ünnepély offertóriumát, há
rom millió koronát. Nem nagy ösz- 
szeg. De az elnöség szerint szá
molni kell azzal, hogy ha nem 
adunk minden egyházmegyében 
legalább is egy gyülekezetnek, ak
kor az egyházmegyék sem adnak. 
Elég szomorú helyzet!

Újból kérjük a gyülekezeteket 
és azoknak vezetőit, lelkészeket, 
felügyelőket, tanítókat, prezsbitere- 
ket, ne feledjék ki a Gyámintéze
tet, amikor jótékonyságot akarnak 
gyakorolni. Ne feledjék el a Gyám
intézetet, mikor imádkoznak. Ne 
feledjék el, mikor prédikálnak és 
tanítanak. Egy testnek tagjai va
gyunk, egymás terhét hordozni 
szent kötelességünk. Az egyház
kerületi gyámintézeti elnököknek, 
Károlyi Endrének és Scholtz Ödön 
esperesnek pedig kívánunk nem 
lankadó lángolást azért az Istennek 
tetsző jó munkáért, amelyet a Gyám
intézet élén, mint vezérek teljesí
tenek, s amelynek végzéséért őket 
egyházkerületünk hálája és köszö
neté méltán megilleti. N. K.

Ne imádkozz könnyebb életért. Imádkozz, 
hogy erősebb ember légy. Ne imádkozz olyan 
munkáért, amelyek megfelelnek munkádnak. 
Akkor a munkád elvégzése nem lesz csoda, 
de te csoda léssz. Naponta csodálkozol majd 
önmagadon, azon az életgazdaságon, amely
ben Isten kegyelméből részesültél. Brook Ph.

Nyíregyháza.
Az elmúlt héten ünnepelte Nyír

egyháza város száz esztendős jubi
leumát az úrbéri megkötöttségből 
való felszabadulásának. Ez alka
lommal egész sora volt a szebbnél 
szebb ünnepségeknek. A tiszai egy
házkerület is ezen ünnepségek ke-> 
rétében tartotta f. évi rendes egy
házkerületi közgyűlését Gcduly 
Henrik püspök és dr. Zelenka La
jos egyházkerületi felügyelő elnök
lésével.

Az ünnepségek s a jubileum köz
pontjában általában a nyíregyházai 
ev. egyház és az evangélikus tem
plom állott, amennyiben 100 évvel 
ezelőtt ugyancsak az evangélikus 
templomban mondották ki a város 
függetlenítését. Most is olt volt a 
díszgyülés, amelyen részt vett töb
bek között a belügyminiszter, Ra- 
kovszky Iván. Az ünnepségnek 
legkiemelkedőbb aktusa volt, ami
kor dr. Geduly Henrik, a tiszai 
evangélikus egyházkerület püspöke, 
mint képviselőtestületi tag állott 
fel szólásra és rámutatott azokra a 
nagyszabású áldozatokra és arra 
a nagyfokú takarékosságra, amely 
száz esztendővel ezelőtt lehetővé 
tette, hogy az akkori Nyíregyháza 
község össze tudta hozni az örök- 
vátság összegét. Az 1924-ben lefi
zetett mai pénzértékben mintegy 
halvannyolcmilliárdotjelent.Ugyan- 
ezen arányok szerint Debrecen 
hétszázötven milliárdot, Budapest 
székesfővárosnak pedig ezerhárom
százhatvan milliárdot kellett volna, 
hogy áldozzon. Szembe állítja az 
ősi áldozatkészséggel a mai társa
dalmat romlott közfelfogásával, köz
célokra áldozni nem akarásásával. 
Vissza kell térnünk őseink erköl
cseihez, mert csak az ilyen erkölcsi 
erő birtokának tudatában kiálthat
juk joggal oda a trianoni határo
kon leskelődő álgyőzők felé: tietek 
a jelen, mienk a jövő!

Az ev. leányegylet szeptember 
14-én ünnepies vallásos estét ren
dezett, melyen az ünnepi beszédet 
Duszik Lajos miskolci ev. lelkész 
tartotta.

A csendes, higgadt munkás végez jó  
munkát. Senki sem dolgozik jól terefere, 
gond, vagy zsémbelődés között. Azért, ha 
dolgozol, légy vidám. Ha nem dolgozol, ne 
tégy egy szalmaszálat se mások útjába. 
Anélkül is van elég szikla, kavics, gödör 
és akadály. A nyájas szó, a szívélyes szó 
segít. Anon.

Thirring Samu ünneplése.
Ötven esztendeig működött már 

Thirring Samu soproni evang. igaz
gató-tanító a népnevelés rögös pá
lyáján. Ezt a fordulót az egyházköz
ség és hatósága méltóképen meg is 
ünnepelte. F. hó 7-ére konventgyű 
lést hivott össze az egyházközség a 
templomban és ennek keretében folyt 
le a nagyszabású ünnepély. Sopron 
társadalmának szine-java jelent meg 
és díszes keretet kölcsönzött a szép 
aktusnak Dr. Zcrgcuyi Jenő kormány- 
főtanácsos, egyházi felügyelő nyitotta 
meg a dbzgyülést. Megható szép 
szavakban ecsetelte az ötven évet 
híven szolgáló kiváló tanférfiunak az 
oktatás terén szerzett elévülhetetlen 
érdemeit, majd átadta a szót Zicr- 
mann Lajos lelkésznek, aki gyönyörű 
beszédben fejtegette e nap jelentősé
gét. A beszéd egyik remekműve volt 
a szép3zavu lelkésznek és különösen 
azzal a beállítással, hogy nem embert, 
akarunk dicsőíteni, hanem Islennek 
csodálatos utait magasztaljuk, aki 
egy-egy kiválasztott eszközében mu
tatja leginkább határtalan bölcsessé
gét, — ért el igaz nagy hatást. Az 
ünnepeltet is oly erényekkel felruházva 
küldte magasztos hivatalába, melyek 
a legtökéletesebb munka teljesítésére 
képesítették. Dicsőség ezért Istennek, 
elismerés hű szolgájának! Utána 
Laschober Gusztáv igazgató tanító 
igen szépen felépített beszédben tett 
tanúságot amellett, hogy Thirring 
Samu azon idő alatt, mig működését 
figyelemmel kiséri — van ennek már 
harminc éve — páratlan kötelesség
tudással, szeretettel, szakképzettséggel 
és odaadással látta el a reábizott 
munkakört. Azután Krug Lajos az 
egyházkerület és az o, szág evang. 
tanítóságának üdvözletét és hódoló 
tiszteletét tolmácsolta szívhez szóló 
szavakban. Úgy látja, hogy e napon 
vitézzé avatás történik. Azt avatják 
vitézzé, aki sohasem csüggedő aka
rattal és kitartással egy félszázadon 
át fáradozott az egyház veteményes 
kertjében, nemcsak magának, hanem 
tanítótársainak is el nem mulló di
csőséget és becsületet szerezve. Olyan 
tanítóra, aki egy emberöltőn át oly 
mintaszerűen teljesítette kötelességét, 
nem borulhat a feledés szemfedóje, 
még akkor sem, ha a munka eszkö
zét már kiejti kezéből. — Utánna 
előállottak volt növendékei és elre- 
begték meghatott hangon mindazt, 
amitől szívecskéjük túláradni készült, 
— majd sokféle becses ajándékkal 
együtt igen értékes aranyórával, arany
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lánccal és virágcsokrokkal lepték meg 
a felejthetetlen jó tanító »bácsit*.

A könnyekig meghatott jubiláns 
minden beszédre válaszolt és min
denkinek tudott valami szépet mon
dani és minden szavából kicsendült 
a szive mélyéig megrendült tanítónak 
legbensőbb hálája.

Felolvastatok még főpásztorunk
nak, Kupi Béla püspöknek, vitéz Si
mon Elemér főispánnak és Schollz 
Ödön esperesnek beérkezett szebbnél 
szebb sorai, mire az egyházfelügyelő 
az összes jelenvoltakban tartós nyo
mokat hagyó, felejthetetlen szép ün
nepélyt bezárta.

Minden reggel adj hálát az Istennek, 
amikor felkelsz, hogy aznapra van munkád, 
amit el kell végeznéd, akár van hozzá ked
ved, akár nincs. Ha kényszerülsz dolgozni 
és ha kényszerülsz a legjobb munkát vé
gezni, akkor száz olyan erény csírázik ki 
benned, amikről a henyélőnek sejtelme sincs.

Kingsley K.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Az olasz katholikus diákkongresz- 

szns alkalmából a pápa a diákok egy 
küldöttsége előtt beszédet tartott, a- 
mclyben többek közt azt a kérdést 
fejtegette, hogy a katholikus klérus- 
tiak szabad-e politikával foglalkozni. 
A pápa erre a kérdésre igen-nel vá
laszolt, mert mint mondotta, sohasem 
értek a napi politika kérdései olyan 
közel az oltárhoz, mint éppen most. 
A papságnak kötelessége az egyház 
érdekeit megvédeni és e célból foglal
koznia kell a napi politikával.

— Épigy — mondotta a pápa — 
foglalkozni kell az egyház védelmét 
sértő dolgokkal is.

Ezután azt fejtegette a pápa, hogy 
az ellentétes érdekeket képviselő pár
toknak is egyesülniük kell akkor, ha 
a diktatúra megdöntéséről van szó.

— El fog még következni az idő, 
— mondotta, — amikor a popolarik 
és a szociáldemokraták is egyesülhet
nek a fascizmus megdöntésére.

A pápa beszéde Olaszországban 
rendkívül nagy feltűnést keltett. A fas- 
cista lapok a legélesebben elitélik a 
pápának a politikai életbe való be
avatkozását és retorzióval fenyegetőz
nek. A nem-fascista lapok egybe
hangzóan helyeslik a pápa beszédét, 
sőt szociáldemokraták lapjai is nagy 
örömmel fogadják azt.

Akik az Istent ismerik, alázatosak; akik 
önmagukat ismerik, nem lehetnek büszkék.

Fiavei.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mózes sikerei.
Szept. 22. II. Mózes 11 . í—ío. A kilen

cedik csapás után nem korai még Mózes 
sikereiről beszélni ? Csak észre kell venni, 
két sikere volt legalább határozottan. Az 
egyik népének, a másik közvetlen saját 
magának javára. Vagy nem nagy siker az, 
hogy a megvetett, elnyomott, ülött-vert Iz
rael kedvessé lesz az egyiptomiak eiőtt s 
akit saját népe netn akart tisztelni, a ki
lencszeres szenvedés ellenére is tekintélyes 
alakká kezd válni. Oly sokan vannak, kik 
mindig csak sikertelenségről panaszkodnak. 
Néha talán azért, mert sem maguknál, sem 
másoknál nem veszik észre a sikereket.

Szept. 23. II Móz. 12. í—28. Mózes nem 
kételkedhetett a tizedik csapás előtt sem 
a sikerben, de a példás nála most mégis 
az, hogy úgy türtőztetni tudja magát a si
kerek előtt, sőt alatt. Az Úr holmi szertar
tások rendelésével bíbelődik akkor, amikor 
a kilenc csapás által túlfeszített helyzet 
idegesítő órái peregnek s Mózes nem zak- 
latolódik, hogy hagyja a későbbi időkre 
vonatkozó utasításokat a kivonulás utáni 
időre. Mily nyeresége volt ebből a maga
tartásból Mózesnek, hogy nőtt előtte a 
szabaditás sikerének jelentősége. Hány más 
siker vált már meddővé azért, mert valaki
nek nem volt ideje átélni, hogy milyen 
nagy dolog történik vele.

Szept. 24. II. Móz. 12.29—őt. Milyen 
mozgalmas és érdekesnél érdekesebb ese
ményekkel volt tele a kivonulás éjszakája, 
de Mózesnek sikerült mégis a nép figyel
mét a szemöldök fát pirosító vérrel s a 
kovásztalan kenyérrel az Urra irányítani. 
Óh milyen nagy dolog ez, milyen nehéz 
sokszor csak egy családnál eiérni ezt az 
eredményt. De Mózes előtt világos volt, 
hogy mindent meg kell tenni érte, hiszen 
Isten nem egyszerű hurcolkodási művelet
ben akarja részesíteni a népet, hanem mély
séges élményekben, hogy az Úr tesz min
dent.

Szept. 25. II. Móz. 13 .1—22. Minden 
siker jár valami elkötelezéssel. Mózesnek 
nem volt kellemetlen a sikernek ez ára. 
Hiszen a siker megtartásának kérdése van 
ezzel legszorosabb összefüggésben. És mi 
ez az ár. Isten igényeinek elismerése. Óh 
jaj annak, aki csak egymásután szedi-aratja 
a sikereket és semmit sem törődik az árral, 
azzal, hogy Istennek adja sikereivel együtt 
az életét és annak vezetését.

Szept. 26. II. Móz. 14 .1—14 Istennek 
még mindig nem elég. Még súlyosabb ese
ménnyé, de egyszersmind szivet próbáló 
sikerré akarja tenni népe szabadulását. A 
nép már sokalná is, kevesebbel is meg
elégednék, kezd türelmetlenkedni, de Mó
zes hagyja Istent cselekedni és bepillantást 
enged az ő sikereinek nagy titkába: „Az 
Úr hadakozik tiérettetek, ti pedig legyetek 
veszteg 1“ A sikernek ma is épségben van 
ez a sokaktól szétroncsolt törvénye, hogy 
tudjuk hagyni az Urat cselekedni.

Szept. 27. II. Móz. 14.15—31. A nép 
már ki volt szabadítva, de nem lett volna 
teljes Mózes sikere, ha egyidejűleg Fáraó 
el nem veszi a tiz csapásnál is csodálato
sabb és súlyosabb csapással végső bünte
tését. A mi sikereink az ellenfélnek sok
szor egyben büntetés. Félelmetes és szent- 
séges igazságszolgáltatás eszközei vagyunk 
ilyenkor s nagy megszenteltség kell hozzá, 
hogy sikereinknek ez a hatása meg ne fer
tőzzön. Isten pedig arra használja fel ezt

y
is, hogy minél felejthetetlenebbé és félel
messé tegve magát a mi számunkra.

Szept. 28. II. Móz. 15.1—21. Az igazi 
sikernek hálaénck a vége. Mennyi kottát 
írt ehhez Mózes elé a tapasztalat, ha visz- 
szagondolt a megbízatás nélküli korában 
elcsattant ütéstől a Vöröstenger hullámai
nak csodálatos összecsattanásáig. Hogy 
kitűnik a hálaénekböl, hogy mennyire is
mertük meg az Urat, hogy nagyobbá lelt 
nekünk, mint valaha ; megizleltiik teljeseb
ben a kegyelmét, megértettük művét s hogy 
ti 1 i az Ő szerzeménye vagyunk I Milyen jó 
az a siker, melynek ilyen hálaének a vége 
s az igazi siker hálaónekének soha sin
csen vége.

e g y r ö l - m A s r ó l .

A m in den napi életből.
A tanoncoktatás reform ja. Az

uj ipartörvény síimén nem oldotta 
meg kellően a tanoncoktatás kérdését, 
miért most a kultuszminiszter ren
deletileg szabályozta a tanonckérdést. 
Szervezeti szabályzatot adott ki, amely 
szerint az 1924—25. tanév végéig 
az ös zes tanonciskolákat át kell 
szervezni.

Az uj tanoncoktatási intézmények 
háromfélék, úgymint: 1. tanoncisko
lák oly helyeken, ahol a tanoncok 
száma negyvennél több, 2. tanonc- 
tanfolyamok és 3. a népoktatási in
tézetekkel kapcsolatos továbbképző 
iskolák. Az oktatás irányát tekintve 
az iparostanonciskolák három tanterv 
szerint rendezhetők be és pedig: ál
talános iparostanonciskolák, általános 
iparostanonciskolák szakoktatással és 
szakirányú iparostanonciskolák. Az 
iparostanonciskolának négy osztálya 
lesz.

Az olyan tanulók részére, akiknek 
csekély iskolai képzettségük van, ille
tőleg az irás, olvasás, számolás elemi 
ismereteiben való járatlanságuk foly
tán a felvételi vizsgálaton sem nyúj
tanak reményt arra, hogy az első 
osztály tananyagával lépést tudnak 
tartani, külön előkészítő osztályt kell 
létesíteni. Ha a harmadik osztályt 
legalább lb olyan tanuló végezte, 
akinek tanoncszerződése még nem 
járt le, de legalább még egy félévig 
tanviszonyban maradnak, ezek részére 
küiön továbbképző negyedik osztályt 
kell felállítani. A közép vagy polgári 
iskola harmadik és negyedik osztályát 
végzetteket a tanonciskola harmadik 
osztályába sorozzák.

Legjobb patkányirtó szerek. 
A patkányirtásra nemzetközileg előirt 
recipe ez: a friss csilla hagymát hús 
aprítógépen egészen apróra kell da 
rálni s aztán egyenlő mennyiségű 
hússal vagy májjal és rozsliszttel
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össze kell gyúrni; ezt aztán zsírban 
ki kell sütni és becukrozni. Fontos, 
hogy friss legyen a hagyma. — Más 
előírás ez: 500 gramm friss csilla
hagymát meg kell darálni, azután
2—2 5 kilogramm rozsliszttel és egy 
keverékkel kell összegyúrni, amely 
keverék egyforma mennyiségű glice
rinből és vízből áll. A gyúrás meg
lehetősen kemény legyen s ezt aztá% 
apró kalácsokra kell felvágni. Ezeket 
szalonnával gyengén megpirítani s 
mihelyt kihűlt, a következő porral 
behinteni: 500 gr. búzaliszt, 100 gr. 
régi érett sajt, 3 gr. ánizsolaj, 2 gr. 
rózsafaolaj.

H E T I  K R Ö N I K A .

A kormány eltökélt szándéka a köz
munkáknak az ősz folyamán leendő meg
indítása. Meg fogják kezdeni összes hidak 
és utak javítását. Legközelebb takarékos- 
sági bizottságot szervez. — A főváros uj 
kormánybiztosa Ripka Ferenc egy kiálványt 
intézett Budapesthez, ebben többek között 
a következőket mondja: Az ország szívé
nek gyógyulása az egész nemzet felépü
lése tesz. A szeretet, megértés, munka 
hozza meg ezt a gyógyulást.

Ausztria nem fog belépni a kisántántba.
A szerbek újból megengedik a magyar 

párt működését. Horvátország állítólag 
visszakakapja régi önkormányzatát Zágráb 
székhellyel.

A spanyolokat még mindig erősen 
szorítják Marokkóban.

Olaszországban Corvi nevű munkás 
meghoszulandó Matteotti meggyilkolását, 
lelőtte Casalini Armand fascists-képviselőt.

Portugáliában ismét meghiúsult egy 
forradalom. A zendülöket leverték.

Georgiában a vörösök az eilenforra- 
dalmárokhoz csatlakoztak.

Kínában, Pekingben elrendelték az ost
romállapotot.

Eguador északi részén forradalmi moz
galom tört ki.

Az Egyesült Államokban »védelmi 
napot“ tartottak. Célja, hogy a polgárság 
körében ébren tartsa az ország védelmé
nek előkészítését. Különböző egyházi szer
vezetek és szociáiista egyesülés határoza
tot fogadott el, amelyben tiltakozik az ilyen 
»védelmi nap“ rendezése ellen, mert ez 
csak # inilitarizmus szellemét táplálja.

Chilében katonai diktatúra alakult. A 
volt elnök és családja menekülni volt 
kénytelen.

HARANGSZÓ.
Szenthároms. u. 14. vasárnap.

E p. Gál. 5 . 16-24.
Lélek szerint já rja tok  ! Erre szólít fel 

bennünket az apostol mindjárt a 16. vers 
elején. Majd a továbbiak során rámutat a 
nagy harcra, amely a lélek szerinti élettel 
együtt jár. Végül a léleknek szép gyümöl
cseit tarja elébénk. Már most rajtunk a sor 
választani a test cselekedetei s a lélek gyü
mölcsei között.

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli püs
pök az elmúlt héten Sopronban részt vett 
és elnökölt a theol. hallgatók vizsgálatain, 
majd onnan hivatalos ügyekben Budapestre 
távozott, ahonnét csak 21-én érkezett vissza 
székhelyére, Szombathelyre. — Scholtz 
Ödön esperes, a dunántúli egyházkerület 
gyámintézet elnöke, a németországi Gusz
táv Adolf Egylet közgyűlésére Braun- 
schweigba utazott.

A pápai evangélikus nőegylet a folyó 
évben töltötte be fenállásának félszázados 
évfordulóját. E nevezetes évfordulót na
gyobb ünnepség keretében fogják megün
nepelni.

A Luther-Társaság ez idei közgyűlé
sét a legnagyobb valószínűség szerint Pá
pán tartja.

Miskolc. Orgonáját renováltatta kb. 16 
millió K erejéig Most templomrenováiás 
előtt áll, ami 200 milliót igényel.

Abaujszántó. Régi toronytalan templo
mához tornyot épít. Költségeinek fedezésére
7-én műsoros estélyt rendezett.

Egyházmegyei belmissziói bizottság. 
A vasi közép egyházmegye belmissziói bi
zottságába beválasztotta Obetkó István fö- 
gimn. tanárt Szentgotthárdról és Sárkány 
Ferenc Máv. felügyelőt, állomásfőnököt 
Körmendről.

A dunántúli egyházkerület legutóbb 
Pécsett tartott közgyűlésén az egyházkerü
let világi aljegyzőjévé megválasztotta ifj. 
dr. Radó Gyulát; a főiskolai nagybizottságba 
beválasztotta Pesthy Pál igazságügyi mi
nisztert, dr. Itfzés Zsigmondot, Stráner Vil
mos egyetemi tanárt és Strásser Sándor 
leánygimnáziumi igazgatót; a népiskolai 
bizottság elnökévé Koltai Vidos Daniéit, 
a bizottság tagjaivá: Kori sánszky Ottót 
és Geisthofer tanárt; az egyházkerületi 
törvényszéknél üresedésben lévő állásokra 
megválasztotta dr. Ajkay Istvánt és dr. Rásó 
Bélát.

Szombathely. A templom és a lelkész
lak renoválásának befejezése alkalmából 
az elmúlt vasárnap hálaadó istentisztelet 
volt, melynek keretében az egyházi szent 
beszédet Kapi Béla püspök tartotta, a 
“Protestáns Kör“ vegyeskara pedig Betho- 
ven »Isten dicsősége“ cimti himnuszát 
énekelte.

Uraiujfalu. Lélekemelő, gyönyörű ün
nepség színhelye volt ismét az ősi tem
plom szemptember 14-én. Esperesi meg
bízásból vitéz Horkay Béla celldömölki s 
Pál Béla uraiujfalui segédlelkészek közre
működésével, ekkor avatta fel Rónai B. 
Gyula helyi lelkész az uraiujfalui anya
gyülekezet által készíttetett 3-rk harangot. 
Verőfényes őszi nap ragyogott a termé
szetben, öröm és boldogság érzelme ujjon
gott a közelből s távolból egybesereglett 
hívek szívében, amidőn a virágokkal gaz
dagon feldíszített nagy templomot teljesen 
megtöltötték. A hirdetett Isten-ige mellett 
növelte a lelkeket ég felé emelő áhítatot s 
meghatottságot Dömötör Karolin szép szóló
éneke Rózsa Lajos orgonajátékával kisérve 
s vitéz Horkay Béla segédlelkész megkapó 
alkalmi verses imája. Amikor megszólalt 
a harmadik harang egymaga az Istent di
csőítve, majd megszólalt a másik kettővel 
egybeolvadó gyönyörű összhangban, a meg
hatottság, öröm s boldogság könnyei hul
lottak alá a szemekből. Dicsőség Istennek 
jóravezérlő szentleikéért és dicséret, tisz
tesség a hitbuzgó s áldozatkész híveknek, 
akik az eredeti birtokállományt, a második 
után hamarosan a harmadik harangot az 
elsők között visszaállították s a gyülekezet

buzgóságát s áldozatkészségét minden gyü
lekezet elé követésre méltó szép például 
oda állították.

Baja. A világháború vészes viharában 
a bajai ev. egyház is hazafias lelkesedés
sel felajánlotta harangjait hadi célokra 
1916-ban. Az uj harang beszerzésére a 
gyűjtés már régen folyik. Az újabb ada
kozók sorából különösen ki kell emelnünk 
Babusnyik János kisapostagi (Fejér m.) 
tanítót, Babusnyik János bajai képezdei 
tanár hitbuzgó fiát, a bajai tanítóképző
intézetnek volt szorgalmas növendékét, e 
sorok közlőjének is a hittanból hálás ta
nítványát, aki egymaga szerény falusi ta
nító létére félmilliós adománnyal járult 
harang-alapunk gyarapításához. Ha evang. 
egyházunknak csak minden századik fia
leánya hasonló hitbuzgó áldozatkészséggel 
állana oda az evangéliumi Sión elhagyatott 
oltárai mellé, akkor azokon ismét hamaro
san fellobbanna az ősi tűz, mely hitbuzgó 
elődeinket jellemezve az evangélium drága 
kincsét tenger nyomorúságon keresztül is 
megőrizte számunkra. Nemes adományán 
legyen az Istennek leggazdagabb áldása s 
igazi példája találjon számos lelkes köve
tőre körünkben! — Ugyancsak a bajai ev. 
egyház harang-alapjára újabban a követ
kező adományok folytak be : id. Babusnyik 
Jánostól (fent említett tanító édes atyja)
50 ezer, Wittlinger Jánostól 25 ezer K. Uj 
orgona beszerzésére újabban adakoztak: 
id. Babusnyik János 50 ezer, Wittlinger 
János 25 ezer K-át. Ezeken a nemesszivü 
adakozókon is nyugodjék meg az Istennek 
gazdag áldása. — Itt említjük meg, hogy ; 
a gyámintézetnek bajai hívek összesen 270 
ezer K-át, a németországi ínséges testvé
reknek pedig 146 800 K-át adtak össze.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A szociálisták túlzott 
politikai és társadalmi követelései ellen az 
egyházak részéről mind jobban arra hivat
koznak Németországban, hogy a jelszavak 
helyett igazi életfelfogás és a tényleges 
állapotok számbavevése lépjen. Ilyen érte
lemben nyilatkozott a német evangélikus 
egyházak szövetsége ez év júniusában és 
hason nyilatkozatot adtak ki a róm. kath. 
püspökök fuldai konferenciájuk eredménye
ként arra intvén mindenkit, hogy végre az 
egyoldalú kapitalisztikus és szocialisztikus 
időszak szűnnék meg és olyan kor venné 
kezdetét, amely az igazi szociális korszak 
nevét érdemelné.

A bajorországi konkordátum még min
dig foglalkoztatja a kedélyeket. Mert még 
annak részletei nem kerültök a nyilvános
ság elé, most az evangélikus szövetség 
(Ev. Bund) e napokban Münchenben tar- lg 
lőtt gyűlésén követelte, hozzák már nyil
vánosságra az egész ország társadalmára 
oly fontos’szerződést, hogy ahhoz protes
táns oldalról is szólni lehessen.

Kóburg hires vára, amelyben Luther is 
hosszabb ideig tartózkodott még pedig az 
augsburgi gyűlés alkalmával, most lett újon
nan restaurálva. A munkálatok 15 évig tar
tottak, de e vár most Németország egyik 
legértékesebb történeti nevezetessége és 
múzeuma.

Lengyelország. Hogy az uj államok 
nem tudnak újonnan nyert szabadságukkal 
élni, annak legszomorubb példája Lengyel- 
ország. Ennek az országnak is van nemzeti
ségi és vallási kérdése. A keleti részeken 
igen erős a rutén elem, amely a róm. kath.
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lengyelekkel szemben görög keleti vallásu. 
Az uj urak, a lengyelek, a legsötétebb kö
zépkorba való eszközökkel terjesztik a len
gyel kultúrát és a róm. kath. vallást. Az 
ukrain, vagyis rutén képviselők a lengyel 
parlament elé hozták panaszaikat, amelyek
ből kitűnik, hogy az ukrain iskolákat el
nyomják, az ukrain intelligenciának nem 
adják meg a polgárjogot és a görög keleti 
templomokat részint elveszik, részint el
pusztítják. így a világháború előtt használt 
287 templom közül most csak 49-ben tart
hatnak görög keleti istentiszteletet a töb
bieket róm. kath. módra szentelték be. Hat 
templomot dinamittal levegőbe röpítettek, 
köztük a hires cholmi székesegyházat. Erő
szakkal elvették a spasi templomot is az 
ukrain nép e szentélyét, melyet még Dangle 
ukrain király épített volt.

Anglia. Az angol közvélemény folyton 
folyvást engedékenyebb a németekkel szem
ben. Nem régen jelenthettük, hogy a német 
missziónáriusoknak megengedték az angol 
birtokon való tartózkodást, most az a hir 
jött, hogy magában az anyaországban is 
telepedési engedélyt adtak a németországi 
evang. lelkészeknek a tengerészek közötti 
misszió gyakorlására.

Törökország. Hogy az angorai parla
ment törvényben mondotta ki az egynejü- 
séget, tulajdonképen már megszokott gya
korlatot törvényesített, mert általános már 
a törökök közt az egy nővel való élés. A 
törvény azonban kivételt is tesz a magta- 
lanság esetében. Vájjon e törvénnyel tény
leg eltörölték-e a többnejüséget teljesen, 
amint ezt a mohamedán vallás megengedi, 
azt csak a jövő fogja megmutatni.

Törökországban is vannak protestánsok 
sajna nem bennszülöttek, hanem idegenek, 
legkivált németek. Ezek a háborúban sokat 
szenvedtek. így elpusztult a smyrnai szép 
evangélikus templom és lelkészlak valamin! 
a diakonisszahaz is. Most újra felépítették 
azokat és uj lelkészt is hívtak Smyrnába. 
A konstantinápolyi evangélikus gyülekezet 
is feléledt és szintén választott magának 
uj lelkészt, nem is szólván a Jeruzsálem
ben levő syriai árvahazról, mely ismét tel
jesen a németek kezében van. Mind ezen 
viszonyokról a legközelebbi Gusztáv Adolf 
gyűlésen lesz szó.

Amerika. Az amerikai keresztyénség 
egy idő óta sokat foglalkozik azoakal a 
törvényekkel, amelyek a japánoknak Ame
rikába való bevándorlását megakadályozni 
hivatvák. Egy amerikai származású és Ja
pánban évek óta működő missziónártus 
nivta fel az amerikai keresztyenek figyel
mét ezekre a törvényekre. Hangoztatta 
ugyanis, hogy az amerikai kivándorló tör
vény katasztrófaiis befolyással van Japán- 
ország keresztyéniesítésére. A japánok két
ségbe vonják a keresztyén testvériességet 
és széltében kezdik hangoztatni, hogy az 
europiak és amerikaiak csak szép szavakat 
hangoztatnak de egészen máskép csele- 
kesznek és nem hisznek többé a misszio
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náriusoknak az evangyéliumról szóló prédi
kációiban. Hogy a keresztyén eszme ne 
veszítsen szavahihetőségében, okvetlenül 
szükséges az említett törvények módosítása.

Az angol birodalom 445,388 500 lakosa 
közül 67,000.000 protestáns, 13,000.000 
római katholikus és csak 1,100.000 zsidó, 
mint az egész angol birodalomban; New 
Yorkban ugyanis 2,056 000 zsidó lakik. A 
lutheránusoknak New Yorkban 111 gyüle
kezetük van.

Az amerikai lutheránusok 1923-ban
270.000 dollárral segélyezték azokat a kül- 
missziói társaságokat, amelyeket a háború 
előtt az európai lutheránusok a maguk 
erejéből tartottak fenn.

Japánban nincsenek analfabéták.
A norvég lutheránusok egyhangúlag 

tiltakoztak a jezsuiták bebocsátása ellen. 
Magyarországban azt hirdetik a jezsuiták, 
hogy a protestánsok nem tudnak nemzeti 
életet fenntartani. Úgy látszik a norvégok 
nem hiszik el ezt a jezsuita tanítást. A 
magyarok közül sokan elhiszik. Meg is 
látszik rajtunk.

A moszkvai szovjet megengedte a 
Bibliák bevitelét, de luxus-adó alá vetette, 
ami annyira megdrágítja a Bibliát, hogy a 
szegényebb sorsuak nem bírják megfizetni.

Ú J D O N S Á G O K .

Hegedűs Lóránt. A Grác melletti las- 
nitzhöhei szanatóriumból hazajött Hegedűs 
Lóránt volt pénzügyminiszter. Hegedűs 
Lórántnak általában jót tett az ápolás és 
úgy szellemileg, mint fizikailag meglepő 
javulást állapítottak meg nála.

Nyirábrány közelében ősrégi tem 
plom m aradványaira bukkantak. Nyir- 
abrány község közelében gróf Szapary 
Emmi birtokán alapfalakat találtak, ame
lyekről a folytatóit ásatások során kiderült, 
hogy egy ősi templomnak maradványa. A 
téglákból és a templom alaprajzából meg
állapítható, hogy a hajó a XIII. század 
második felében, a szentély pedig a XIV. 
században épült. Valószínű, hogy Szent - 
ábrány község 1593-ban pusztult el, ami
kor a krimi tatárok Debrecen környékét 
borzalmasan feldúltak és elnéptelenitették. 
A mostani község a régi faiutói másfél 
kilométernyire déifelé települt.

Mennyi a hóhér fizetése. Az igazság
ügyminiszternek idevonatkozó legújabb ren
deleté értelmében a kivégzésért a bakónak 
egy személy után a holttest levételével 
együtt 300.000 korona, a bakó két segéd
jének pedig egyenkint 100.000 korona jár. 
Hivatalos utazas esetén a bakót az állami 
műszaki II. osztályú altisztek, a két segédet 
pedig a napibéres szolgák részére meg
állapított járandóságok illetik meg. Az ítélet 
végrehajtásánál jelenlevő orvosok 100.000 
koronát, a lelkészek 200.000 koronát kapnak.
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A százéves osztrák vasút. A Tudo
mányos Akadémia üléstermében megünne
pelték a budweiss—linzi vasút százéves 
jubileumát. Ez volt a kontinens legelső 
nagyobb vasúti vonala.

Zendülés a pozsonyi fogházban. A 
pozsonyi törvényszék fogházában fellázad
lak a rabok. A mozgalmat állítólag poli
tikai foglyok szították.

A szovjetköztársaság követe. A dán 
király ünnepélyesen fogadta az orosz szov
jetköztársaság uj követét, Kolontay asszonyt. 
A király udvari diszhintót küldött az uj 
orosz követért. A királyi palota előtt a 
fogadás alkalmából igen nagy tömeg gyűlt 
össze.

Uj járvány Kelet-Poroszországban.
A kelet-porosz tartományokban titokzatos 
betegség lépett fel, amelyet a halászok 
hoztak a tengerről magukkal. A betegség 
okát eddig még nem tudták megállapítani. 
Jellemző tünete a betegségnek a nagymér
tékű fájdalom a végtagokban. A járványnak 
eddig több halottja volt.

Egy apa felakasztotta leányát, mert 
két dollárt ellopott a tárcájából. A 
newyorki rendőrség letartóztatta Paul Forti 
31 éves newyorki uccai árust, aki kegyetlen 
módon büntette meg Antonetta nevű nyolc
éves kisleányát. A kisleány apja tárcájából 
kivett két dollárt s a pénzen megvendé
gelte a környék gyermekeit. Forti rájött a 
hiányra és vallatni kezdte a kis leányát, 
aki sírva bevallotta apjának, hogy ő vette 
el a hiányzó pénzt. Az apa nagyon dühös 
lett s kegyetlen módon boszulta meg a 
gyermek meggondolatlan cselekedetét. Kö
telet kötött a kisleány mindkét csuklójára 
s azon felakasztotta egy magasan kiálló 
szegre. Elővett egy korbácsot és azzal 
addig verte a kisleányt, amig a szerencsét
len gyermek eszméletét vesztette A besti
ális apa ezután, mint aki jól elvégezte dol
gát, bezárta a lakás ajtaját és eltávozott 
hazulról. Órák múltán az eszméletlen kis
leány magához tért és a falon függve el
kezdett sikoltozni. Csak hosszú idő múltán 
figyeltek fel a szomszédok a rémes sikol
tozásra, akik aztán betörték a szoba ajtaját 
és megrémülve látták a rettenetes helyzet
ben szenvedő kisleányt. Azonnal levágták 
a kötelékről s beszállították egy kórházba, 
a lelketlen apát pedig a rendőrség rövi
desen elfogta. A rendőrségen azt mondotta, 
hogy a leányát halállal akarta büntetni a 
lopásért.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 38. számában foly
tatódik Rudolf Herczog szép és érdekes 
regenye: Az élet dala. Közli a lap azon
kívül Kosáryné Réz Lola, Csermely Gyula, 
Meskó Barna és Illés Endre elbeszéléseit, 
Tábori Kornél és Ruzicska Mária cikkeit, 
Gács Demeter heti krónikáját, Zoltán Vil
mos és Peterdi Andor verseit, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szórineáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 35—52
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szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.000 korona Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
Ieányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A MÁV. menetdíjkedvezményei Ol
vasóink érdekét szolgáltuk már akkor is, 
midőn tudomásukra hoztuk, hogy a tenyész- 
állatkiáiiítás tartamára kedvezményesen 
utazhatnak Budapestre. Még inkább szol
gáljuk azzal, hogy felhívjuk figyelmüket az 
ország legnagyobb szövetáruházára, mely 
nagymennyiségű maradékokat bocsájt ren
delkezésére a nagyközönségnek, melyek a 
londoni S e m 1 e r cég (London 14. Gol
den Square) óriási forgalma révén halmo
zódtak fel es a napokban érkeztek Buda
pestre. Fenti tény kivételes alkalmat nyújt 
a Harangszó olvasóközönségének, hogy a 
legjobb békebeli minőségű kelméket mé
lyen leszállított alkalmi ároan szerezhesse 
be az 1850. év óta fennálló S e m l e r  J. 
cég Bécsi-ucca 7. szám alatti fő- és Ko- 
ronaherceg-ucca 9. szám alatti fióküzle
tében.

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .

A „Harangsző“-ban nyugtázott tagsági 
díjakon kívül a Mele pénztárába következő 
összegek folytak b e : Péter Sándor Kis- 
mányok, Kiss Jenő Sopron, Pálmai Lajos 
Győr, Baráth József Merges, Gerencsér Zs. 
Győr, Győrffy Béla Felpécz, Horváth Béla 
Csikvánd, Ihász László Kisbabot, Isó Vince 
Győr, Kiss Samu Nagybarátfalu, Kovács 
István, Kovács Zs. Tárnokrét, Kovácsics 
Géza Tét, Nagy Gyula Rápcakapi, Német 
Károly Lébény, Schrantz Zoltán Győr, Sí
kos Kálmán Kispéc, Szalay Mihály, Szeke
res Sándor Bönyrétalap, Horváth Sándor, 
Tóth Szöllös Mihály Rsztmihály, Balogh 
István Porrogszentkirály 1000—1000 K, 
Jeszenszky Gyula Csömör 1200 K, Farkas 
Elemér Bük, Schöll Lajos Hidas, Kótsch 
Mihály Pusztavám 2000—2000 K, Túróczy 
Zoltán Ózd 4000 K, Mogyorossy Gyula 
Bakonyszentlászló, Tinschmidt Sándor Ma- 
jos 5000-5000 K. — Tisztelettel kérem a 
kedves Testvéreket, hogy tagsági dijukat, 
— mely 1000 K-ban lett megállapítva — 
minél eiöbb küldjék be, hogy a tagok név
sorát a Mele közgyűlésig összeállíthassam. 
B l a t n i c z k y  Pá l ,  Mele pénztárosa.

A H A R A N G S Z Ő  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e :
— A számok ezerben értendők. — 

Herceg Ede Körmend 14, özv. Pável J.-né 
Szentgotthárd 100, H. K Sopron 100, Erős 
várunk Győr 50, Vadosfai offert. 79.800, 
sömjéni Németh Sándorné Kunhegyes 8, 
Eengyel Dávid Nagysitkc 5, Nagy Ferenc 
Szombathely 4, Baumgart János Dombó
vár 15, Reidinger Konrád Dombóvár 5, 
dr. Visy lmréné Pécs 4, Czibula Jánosné 
Pécs 5, Kubin Józsefné Szombathely 10, 
Pásztohry Ernő 5, Bélák Lajos Somogy- 
hatvan 4, Mesterházy Boldizsárné Alszopor 
14, Farkas Sándorné Balmádi 4, Németh

Vendel Komló 10, Gáspár Béláné Sárvár 
10, Balázs József 70, Csapó István Ujma- 
lomsok 15, Berger Miksa Székesfehérvár 5, 
Luthár Ádám Pucinci 40, Vida Lajos Nagy- 
simonyi 5, Németh lmréné Beled 4, Schmidt 
János Györköny 50, Orbán Ferenc Szent
gotthárd 50, Martin Józsefné Szentgotthárd 
30, Dobovay Géza Sárvár 59, Ritter Elza 
Győr 5, Rábafüzesről; Garantvölgyi Sándor 
tiszthelyettes, Wehofer Károly, Berke Ká
roly 10—10, Kogelmann Ottó Kukmér 80, 
Hutflesz E. Györköny 25, Fülöp Lajos Iván 
4, Böröczky S -né Ádásztevel 1, Vörö3 Sá- 
muelné Nemeskolta 8, Nagydémről: Mihály 
I.-né 10, Boross Kálmán 2500, Szekeres Te
réz 2, Balázs Istvánná 1500, Zilai Lajos 1, 
Dávid Sándorné, Szabó Pál, Vida Jánosné, 
Csepregi Ferenc, Pula Lajos, Farkas Sán
dor, Farkas József, Stubán Dániel, Lukács 
Lajos, Lukács Sándor összesen 3 ezer K-t 
adományoztak.

szerkesztő és kiadó: CZIPOTT ‘iÉZA 
92aF.tgotthi.rd, Vkrrérmegye. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÄR0I.V. 
Kéziratokat Dem aduok vissza.

raktáron tartok min
denféle épületanya

got, asztalos faanyagot, meszel, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható waggontételben is.

Állandóan

Elvállalok mindenféle ácsmunkát 
és építkezést. = =

S z a b ó  I m r e
épületfakereskedő

G Y Ő R ,  B U DA I - U T  6. SZÁM .
Telefon 345. 3 -1 0

Gáz- és szeszgyárral szemben.

Mátim Nándor
érc- és fakoporsó rak tá ra  
-----B e l e d ,  Fö utca. —

Állandóan dtís választék érc- és 
{«koporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 38

Kosztba  fogad két algim názista 
fiút készpénzért és naturaliákért 
evangélikus papné Budán, 1., O tt
hon ucca 10. —  C im  a kiadóban,

Jó családból való 4 polg. és egy óvó
képzőt végzett leány, n e v e 1 ö n ő i állást 
keres úri családnál, hol családtagnak te
kintenék. — Cím: M e n y h á r t  E r z s i  
Sopron, AlsólŐver őrházköz 6. sz.

E gy k e re s e tt v a llá s ta n i t a n 
k ö n y v  m á s o d ik  k ia d á s a .

Hetvényi Lajos soproni ev. líceumi val
lástanárnak a középiskolák III. osztálya 
számára írt s az egyetemes egyház által 
engedélyezett „A keresztyén egyház rö 
vid története kor- és é le tra jzokban“ c. 
képekkel illusztrált tankönyve második ki
adásban sajtó alatt van s folyó évi szep
tember hó 15-ike körül megjelenik. E tan
könyvet eddig használó és ezután alkal
mazni akaró vallástanár és lelkész urak 
legyenek szívesek e körülményt figyelembe 
venni és a jelzett időpontig várni. Szerzőt 
a nagy érdeklődés és több helyről jövő 
felszólítás egyenesen kényszeritette a mos
tani nehéz könyvkiadási viszonyok között 
is tankönyvének újból történő kiadására. 
A könyv megrendelhető : a Luther-Társa- 
ság könyvkereskedésében Budapest, Vili., 
Szentkirályi utca ö li a, Kókai Lajos könyv- 
kereskedésében Budapest, IV., Kammermayer 
Károly utca 3. sz. és Máhr Árpád könyv- 
kereskedésében Sopron, Várkerület. Akik 
mint e vallástani tankönyv eddigi használói, 
vagy mint ezután újonnan alkalmazni óhaj
tók tiszteletpéldányt óhajtanak, egyenesen 
forduíjanak a szerzőhöz: Hetvényi Lajos 
líceumi vallástanárhoz Sopronba, Paprét 2.

3—3

K eresztyén  É n ek esk ö n y v ,
melyet magános áhitatosságra szol
gáló néhány imádsággal együtt szerzett 
a  nagy-győri Ágostai H itvallást 
követő Evangélikus G yülekezet 

ismét kapható 4—5

Berger Zoltán könyvkereskedőnél
Győrött, B aross-u t 75.

Egész vászonkötés ára 140.000 K.
Fél » > 120.000 >
Tömeges megrendelésnél nagy ár
engedmény. Szállítom krudában is, 

darabonkint 45.000 koronáért.

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Rendelje meg a. Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület T örténetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár. 
Kapható: Dekanátusi hivatal Sopron.

P I A C .

Tanulónak felveszek vas- és réz- 
butor készítő műhelyemben Győr, 
W ennes Jenő út 55. egy szolid, jó, 
esetleg árva evang. fiút. Tan idö  
3 l/a év, ruházaton kivül teljes e l
látás. 3

Szept. 16. Zürich: Budapest 0.00.687/e. 
Deviza: Dollár 76.750, Dinár 1021, Osztrák 
korona 0.00743/r, Szokol 2288.—, Lei 408'—, 
Francia frank 4158. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 45.000. — Gabonaárak: 
Búza 407.5130, rozs 350.000, árpa 460.000. 
zab 330.000, tengeri 380.000, korpa 230.000.

Nyomatott Welitsch Béla viHamüzemii könyvnyomdájában Szénig aithárdon,
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A lap íto tta

K A P I  B É L A
1910 ben.

1 .»^tulajdonos :
a Daliámul! Luther- Szilvelsío.
Aí Ors/útco* l.ulhf1 r-S/OTet 

»ég hivatala* lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

duntgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Slőfizotést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Mioleleulk minőén vasárnap.

1924. szeptember 28.

Ne legyünk hiú  dicsőségkívánók, 
egym ásnak ingerlői, egym ásra iriggkedők.

Szerkesztó-Jtladóhivatal ; 
SZENTOOTTHÄRD. 

Vasvármegye.
A „HAtUNGHaO“ 

előfizetés! á ra : a harmadik 
negyedérre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-Szövotégl tagok»»* 

10"/. os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A „Harangéért“ terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó hívőink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

R nők legyenek nők.
Jézus előtt az emberek nem is

merték a család fogalmát. A férfi 
volt a család korlátlan ura, az anya 
csak alsóbb rendű lény, sokszor 
rabszolga. Az a bensőséges, bol
dogsággal teljes élet, mely jellemzi 
a kér. családot, csak azótától van 
meg, a mióta Jézus az emberekkel 
megismertette a szeretet fogalmát. 
A szeretet emelte ki a nőt alsóbb
rendű állapotából s tette őt férjé
nek, családjának koronájává . . . 
A nők ezért mindig hálásak voltak 
Jézusnak. A tanítványok közül Jé
zust az egyik elárulta, a másik 
megtagadta, a nők — mindig hű
séggel ragaszkodtak Jézushoz. Az 
apostolok mind elfutának — a nők 
a Golgothára vezető utón is köve
tik és siratják vala Jézust. A ke
resztfa alatt is ott áll Mária; a nők 
az elsők, akik hallják az örök re
ménység igéit: Nincsen itt, feltá
madott ! A keresztyénség terjedése 
úgy történt, hogy az embereket 
megfogták, és pedig a szeretet ál
tal, és itt ismét elsők a nők voltak. 
Mennyi szeretetet gyakorolhatott 
például a kegyes Tabitha, kiről a 
szentírás feljegyezte, hogy a gaz
dag vala jó cselekedetekkel és ala
mizsnákkal, melyeket osztogatott 
vala, s ki, midőn meghalt, a joppei 
asszonyok mind elébe állanak a 
tanítványoknak, sírván és muto
gatván a ruhákat és öltözeteket, 
melyeket Tabitha csinált, míg ve
lük együtt volt. A nő szereti a vi
rágot, azzal ékesíti magát, de a leg
szebb virágkoszorut mégis csak a 
bölcs Salamon fon feje kőről, a- 
liiidőn a Példabeszékek könyvében 
megírta: „a serény nő ára sokkal 
felülhaladja a karbunkulusokat. 
Bízik ahhoz az ő férjének lelke, 
jóval illeti őtet és nem gonosszal

az ő életének minden napjaiban. 
Erő és ékesség az ő ruhája és nem 
fél a következendő időktől. Az ő 
száját bölcsen nyitja meg és ke
gyességnek tudománya vagyon 
nyelvében. Szorgalmatosán vigyáz 
az ő háznépére s az ő férje dicséri 
őtet, mondván: Sok asszonyok 
munkálkodnak serénységgel, te pe
dig meghaladod mindazokat“. A 
család békessége, boldogsága tel
jesen a nő vállán nyugszik, — a 
meny — menyet hozhat, teremt
het a kér. családban, ha van benne 
szeretet.

Oly kedvesek, ragyogók azok a 
nők, akik a család körén belül 
szereletben és hűségben tündököl
nek. Megemlítem a bibliai Kuth 
alakját. Anyósának, Naominak, volt 
jó férje és két szépséges fia. Ide
gen földön elvesztette mind a hár
mat. Ennyi bánat után egy vágya 
volt, hazajönni Bethlehembe, ahon
nét származott. A két menye vele 
tartott . . . Nagyon jó szívű nők 
voltak, mert Naomi minduntalan 
édes leányaimnak szólítja, becézi 
őket. „Térjetek vissza édes leányaim, 
az én nevem nem Naomi immár, 
hanem inkább Mária (keserűség), 
mert igen nagy keserűséggel ille
tett meg engem a Mindenható.“ 
Menyei nagyon sírtak. Naomi is
mételt biztatására az egyikben győ
zött a honvágy. Orpa megcsókolta 
az ő napát és visszatért hazájába, 
a másik, Kuth, pedig így szólt anyó
sához : Ne kérj engeinet, hogy el- 
liagyjalak téged, mert ahová ine- 
néndesz, oda megyek, és valahol 
lakándasz, olt lakom, a te néped 
az én népem, és a te Istened az 
én Istenem“ ! A bibliai Kúthoz ha
sonló lélek lakozotl ama papné 
szívében is, kitől apósa, halálos ki
menetelű operációra készülvén, — 
így búcsúzott e l : köszönöm Irikém,

te mindig jó voltál hozzám, lehajolt 
és megcsókolta a kezét.

A destrukció jól tudja, hogy az 
egyház, a község, az állam boldo
gulásának alapja a család, mely 
kér. erkölcsökkel ékeskedik. Min
den támadását tehát a család ellen 
irányítja. Munkáját ott kezdi, ami
dőn a fiatalokat a szülőktől, a me
nyet anyósától, apósától igyekszik 
elidegeníteni. Csodálatos, hogy eb
ben a munkában még zsidók is 
részt vesznek, holott a szülőket 
sehol sem tisztelik annyira, mint 
a zsidó családban. Az unoka már 
báró, írni, olvasni alig tudó nagy
szüleit azért nagy becsületben ré
szesíti, ott nincsen após, anyós, 
akiket kigúnyolnak, csak szülők és 
gyermekek, kik igazán teljesítik az 
Ur parancsát: „tiszteljed a te atyá
dat, anyádat, hogy jó legyen dol
god és hosszú életű légy e földön“.

A destrukció más kedves táma
dási módja, hogy igyekszik meglazí
tani a háztartási kötelékeket az által, 
hogy a válást könnyűvé teszi. Van
nak ugyan esetek, midőn a házas 
felek között az élet nem menny, 
hanem inkább pokol, s Jézus is 
egy esetben megengedhetőnek tartja 
a válást, azonban azt látjuk, hogy 
sokan nagyon könnyelműen szét
szakítják azt, amit az Isten egybe
szerkesztett.

A bűn ott támadja a keresztyén- 
séget, ahol annak alapja van, a 
családban, mert jól tudja, hogy a 
család pusztulásával elbukik az egy
ház, a társadalom, az állam, sőt 
maga a nép is. Annyira bízik dia
dalában, hogy már a keresztyén
ség csődjét hirdeti s ha nem esz
mélünk, nyakunkra iil a pogány
ság, a hitetlenség, a bűn — akár 
csak Oroszországban, hol az áruló 
Judás lskariotesnek szobrot emel
tek.

A sajtó, o lvasóival ail vagy bukik.
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Ami bűn az csúnya. Isten a nőt 
nem a bűnre, a csúnyaságra, ha
nem a szépre, a jóra alkotta. A nő, 
ha igazán nő akar maradni, csak 
szép és jó lehet. Amint a napsugár 
érintkezhet a sárral, de be nem 
piszkílhatja magát, így a nő is a 
bűn fertőjében legyen olyan nap
sugár, mely kiszárítja azt. Minden 
nő úgy képzelje helyzetét, hogy a 
háta mögött oltár áll, ő pedig ál
dozati papnője a jóságnak, a szép
nek, a szeretetnek. Ha ezt teszi, 
úgy otthonából, környezetéből, csa
ládjából mint a világosság elől a 
sötétség, úgy fut, menekül a bűn. 
Egész lényét bearanyozza a szép
ség. Ha el is hervadnak orcájának 
rózsái, s kialszik szemének boldog
ságot Ígérő fénye, orcáján elő mlő 
jóság ragyogóvá teszi azt, földi 
dicsfény helyett ott ragyog feje kö
rül az örök élet glóriája.

Lehet, hogy földi ruhája szegé
nyes, de a napsugárból font ruhá
nál is szebb az öltözete annak a 
nőnek, ki a jóságot, szeretetet ma
gára öltözi.

A nők legyenek nők, szépek, 
jók és megtörik a bűn hatalma s 
sok-sok boldogság lesz a világon.

Szekey András.

Egy könyvről.
— Első közlemény. —

Jóformán azidőtájt, hogy a zsol
tárénekes Pálffyval volt találkozá
som, volt egy másik találkozásom

Esti fohász .
Te tanítottál á csöndes áhítatra,
Néma hódolatra,
Hogy a tételemet elmém ne kutassa,
Csak erőd csodálja . .  .

Te tanítottál az első imádságra, 
Alázatosságra,
Hogy féletem, kétség telkemet ne bántsa, 
És remélni tudjak 1 . . .

Te tanítottál meg a hő gerjedelemre,
Igaz szeretette,
Hogy ez égi lángot síromba vigyem be 
Örök oltármécsiil I . . .

Te tanítottál a hősi bátorságra, 
Önfeláldozásra,
Hogy hitemért — ha kell — apostol módjára 
Ontsam véremet k it

Te tanítottál a tűrő megadásra, 
Kereszthordozásra,
Hogy kin, csapás között — az IJr nevét 
Jóbként megnyugodjam! . . .  [áldva

Te tanítottál meg sok gyönyörűségre, 
Könnyező részvétre,
Hogy azt, aki kővel hajit meg — feléje 
Kenyeret dobáljak I

Te tanítottál meg Krisztusom, Kőváram, — 
Csak földi halál van,
S  földi halál után diadalmas Élet — 
Hozsánna Tenéked ! . . .

Vályi NAGY GÉZA.

is. Csakhogy ez nagyon szomorú 
volt. Haragudtam is közben. Való
sággal mérges is voltam.

De a haragom elmúlt ott mind
járt. Aztán — hiszen vagy kilenc 
éve van már az esetnek, — régen 
volt, messze volt, elmúlt az emléke 
is rólam és ha a Payr Sándor

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 2)

Midőn az összes tartozások kiegyenlí
tését bevégezték s este az ifjak szomorúan 
beszéltek a nagy veszteségről, mely a hű 
családfő elhunytéval hozzátartozóit érte, 
Olivér csüggedten sóhajt fe l:

— Kétségbeejtő állapot. Mit tegyünk 
m ost? Mi vár szegény anyánkra?

— Semmi kétségbeesés — szólt Vilmos. 
— Panasz, elcsüggedés nem orvosolja meg 
a bajt. Az erkölcsi kötelesség a fő. Ennek 
szavára hallgatva megtompítjuk a balsors 
fegyverének élét. Kedves anyátok nehéz 
helyzete hív védelemre, erre kell egyesí
tenünk minden erőnket. Olivér te kereske
delmi tanulmányaidnak már utolsó évét 
végzed. Képzettségeddel alkalmazást találsz 
egyik vagy másik kereskedői háznál, vagy 
pénzintézetnél. Édes anyádat magadhoz 
veszed. Én és Richárd vissza megyünk az 
egyetemre, ott a tanulást folytatva magán
órák adásával, irodákban foglalkozással 
havonként annyit keresünk, hogy a munka
díjból Őnfentartásunkon kívül a jó szülőnek 
a nélkülözéstől megmentésére minél többet 
áldozhassunk. Készek leszünk minden fá
radalomra, ha kell uccaseprésre is, csak

hogy a mi kedves anyánk szükséget ne 
lásson, mások irgalommozsáira ne szo
ruljon.

Olivér megölelve barátját meghatotlan 
szó l:

— Köszönöm, Vilmos, szívből jött jó 
tanácsodat. A gyász, a váratlan csapás ha
tása alatt magam hamarjában nem találtam 
volna reá a megmentő ú tra ; te megmutat
tad. Most már látom a célt, amely tettre 
hiv. Lelkesít a feladat, amelyre támogatá
sodat nagylelkűen felajánlod. Gyermeki há
lás szeretetünk fogja jó anyánk bánatát 
enyhiteni s neki az ínségtől ment, nyugal
mas életet biztosítani. A segédkép alkal
mazás iránt nincs semmi kétségem. Meg
boldogult apám már a múlt évben említette, 
hogy egy jó barátja, Braun kereskedő, a- 
mint munkába állhatok, készséggel magá
hoz fogad s tért nyit tapasztalat szerzésre.

A testvérek Vilmossal együtt tanács
kozva a teendőkre nézve megegyeztek. 
Anyjuk és Olivér számára egy az eddiginél 
szerényebb, de azért kényelmes, egészsé- 

» ges lakást kerestek s abban helyezték el, 
miután a saját házukban megmaradt szoba- 
és konyhabútorokkal teljesen felszerelték. 
Az Olivért elfogadott Braun úr által adott 
előlegből pár hónapra élelmiszerekkel is 
ellátták. Vilmos egy mérnöknél talált mun

könyvét nem olvastam volna most, 
a dunántúli egyházkerület történe
tét, talán sohasem hajtott volna ki 
többet belőlem az emléke sem.

Megírni, biztosan nem irtain 
volna meg. Ha mást azonban nem 
érdekelne is, Payr Sándort bizton 
érdekelni fogja. Ő meg csak meg
érdemel annyit, hogy legalább a 
tolla mozgásba jöjjön a kedvéért 
az embernek.

Hadd lássa, hogy a nagy könyve 
álkotásával elvetett mag hova min
denfelé ereszti a gyökere szálait.

Én csak egy vagyok a sokból 
és csak egyet mesélek a sokból. 
És be hányán lesznek, akik a köny
vet olvasgatván éreznek majd a 
lelkűkben felcsendülni dalt, vágya
kozásteljeset, emlékezésteljeset.

Megcsendül bennünk Szabolcs- 
kának vágyakozása: A dalt bár 
nem tudnám megírni, de elgondol
nám gyönyörűn.

Talán az evangélikus hűség dalát, 
talán Juda ben llalévy felzokogá
sát a 137. zsoltár hangján. Felejt
kezzék el rólam az én jobb kezem, 
ha rólad, Jeruzsálem elfeledkezem.

Siont szolgálja, ki szolgálja a 
megemlékezést, kitáplálja a vágya
kozást.

Kolomeából mentem Debrecen 
felé fáradtan, éhesen. Én már nem 
is éreztem, csak Stengel udvari 
tanácsos, a kis delyatini állomásra 
menekült staniszlaui osztrák állam- 
vasúti igazgatóságnak vezetője szólt 
rám munkaközben: hagyja már 
egy kicsit abba és — nagyot eset-

kát, Richárd magánóraadásra nyert alkal
mat alsóbbosztályu növendékeknél és bol
dogok voltak mikor munkadíjukat össze- 
számlálva látták, hogy havonként szép ösz- 
szeggel segélyezhetik az özvegy édes anyát. 
Életmódjukban a szigorú takarékosság elve 
vezette őket. Étkezésük nagyon egyszerű 
volt. Vacsorájuk többnyire egy darab hideg 
sültből, vagy pár heringből s kenyérből 
állott. Egy alkalommal a túlszerény étke
zésnél a múltra gondolva Richárd moso
lyogva jegyzé m eg:

— Egykor az utolsó szolga sem elége
dett volna meg házunkban ily ebéddel, 
vacsorával, mint most a mienk, amely pe
dig nekünk oly jóízűen esik.

— Igen — szól Vilmos — mert meg
édesíti a gondolat, hogy az áldott szülő 
gyermekei szeretetének védő paizsa alatt 
aggodalmaktól nem ostromolva nyugodtan 
él. Minden becsületes gyermeknek az a 
legjobb izü étel, amelyet megoszt érte any- 
nyit áldott öreg szüleivel

Két éven át így munkálkodva teljesítet
ték gyermeki kötelességüket a testvérek 
Vilmossal együtt. Édes anyjuk nem látott 
hiányt semmiben

Ekkor egy váratlan kedvező változás 
következett. Az. özvegy Bothnénak egy 
Londonban élt nagybátyja, kinek gyermekei
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tintett a nyelvével — ma lengyel 
nemzeti fogás lesz ebédre, menjünk 
ebédelni, aztán pihenje ki magát.

Nébó hegye az ember élete. Az 
ígéret földjét csak messziről látja. 
Sohasem tudtam meg, mi az a 
lengyel nemzeti eledel és utána a 
pihenés.

A Bükk, — Bukovina — hős 
védőjének Pflanzer Baltinnak va
lami nagyon sürgős jelenteni valója 
volt Teschenbe a főhadiszállásra. 
Egy Pulhnann kocsit a mozdony 
mögé! Engem a mozdonyra és mi
kor jelentették, hogy a futártiszt 
már bent van a nagy bőrtáskával 
a vonatban, a Pruth mentin föl a 
Kárpátoknak, a Tisza mentén le a 
Kárpátokról eszeveszett hajszában.

Le Királyházáig. Ott már várt a 
felváltó mozdony és a megváltó 
csajka hadigulyás. Az uj mozdony 
rohant a futáros Pulhnann kocsival 
Csap felé és amint a Tisza hídja 
felé kanyarodva eltűnt, boldogan 
merítettem meg a kanalat az illatos, 
piros lében.

Mégis már közelebb jutottam 
egy lépéssel az evéshez. Csak egy 
kicsinyt várok, míg meghűl az étel, 
már emelem a kanalat a szájamhoz.

Hej te Nébó hegye, hej te Nébó 
hegye!

Menjek azonnal a futárvonat 
után, a mozdony már odaállt a fa- 
barak vendéglő ajtaja elé. A szom
széd Nagyszőllős állomás telefonált, 
hogy valami baj van. A futár már 
meg is halt. Lesodorta a Tisza 
hidja a kocsi tetejéről. A pálya-

munkások már viszik is pályako
csin a nagyszöllösi kórházba.

Az vessen rám követ, a ki már 
megpróbálta: napokon át nem enni, 
Delyatiniban majdnem enni, Király
házán már a szájhoz emelni a ka
nalat, az vessen rám követ, amiért 
a csajka mellől való felkeltemben 
kiszaladt a számon:

— Igazi osztrák tiszt!
Hát igaz is. Fontos iratoknak 

kellett lennie a táskájában, hiszen 
különben nem indítottak volna vele 
azon a hosszú vonalon végig De- 
lyatintól Teschenig külön vonatot. 
Még azt sem vettem tőle rossz né
ven, hogy boldog-boldogtalant be
eresztett magához a kocsiba abban 
a vonatzavaros időben. De hogy ő 
maga a kocsi végén a Lámpagyujtó 
hágcsón felmásszék a kocsi tete
jére, a táskáját meg ott hagyja is
meretlen utitársai között, aztán le- 
üttesse magát a Tisza hidjáról és 
tetejébe még meg is haljon, csak 
a legkevesebb ami kifakadhatott 
bdlolem a nagy haragtól: igazi 
osztrák tiszt!

De mindez nem segített, menni 
kellett, biztosítani a futártáska sor
sát, megállapítani a tényállást, az
tán mikor a kórház igazgatója, az 
én régi ismerősöm onnan alulról, 
Horvátországból, Kupferschmiedt 
János doktor — ugy-e milyen jó- 
hangzásu luteránus név — leemelte 
a takarólepelt a fiatal hősről, elmúlt 
minden haragom.

Széles mellén egy sor kitüntetés 
és koponya nélküli arcon nyájas
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mosoly, mint akinek szépet mesél
nek, vagy valami szépet lát.

És a mesterségénél fogva, külö
nösen az ilyesmihez abban az idő
ben hozzászokott, de különben is 
természeténél fogva kissé ciniz- 
muszra hajló orvos se tagadhatta 
meg magától a megindult sóhajt:

•— Az ember sirhatna.
Szép halott volt. Szép lehetett 

életében. Más halált érdemelt volna, 
bizonyosan másról is álmodott, 
míg élt.

Aztán jött a zsebek kikutatása.
Egy női fénykép. A te anyád, — - 

volt ráírva. Abban az időben ez 
sem volt elég amulettnek. Egy iga
zolvány: Ungnad von Weissen- 
wolff a cs. és kir. 15. dragonyos 
ezred főhadnagya.

És az őszhaju, öreg ulánushad- 
nagy, a nagyszöllösi állomáspa
rancsnok, csak nézett ránk csodál
kozva.

— Az imént mérgesek voltak 
az urak szegényre, most meg majd 
könnyet hullajtanak utána.

— Hát ha azt nem is, de . . . 
Járt Hadnagy úr már Horvátor
szágban ?

— Megismétlem a bemutatkozá
somat : nemes Ljubicsich hadnagy. 
Apám a horvát csendőrség első 
parancsnoka volt: nemes Ljubicsich 
ezredes. Horvátországban nevel
kedtem.

— Járt már a szamobori várban?
— Már én csak a romjai között. 

De az apám mesélte, hogy ő fiatal 
korában még táncolt a termeiben.

nem voltak — végrendeletében 40.000 font 
sterlinget hagyományozott.

Erről maga az özvegy értesítette Richár- 
dot s Vilmost s ennek még ily tartalmú 
levelet írt:

— Kedves Vilmos fiam 1 Olivér csak 
most mondta el, hogy a házunkat ért nagy 
szerencsétlenség után a kétségbeejtő hely
zetben jó tanácsoddal te mutattad meg az 
utat fiaimnak, amelyen haladva jövőjüket 
biztosilhatják. Te keltetted fel bennük a 
bizalmat az isteni gondviselésben, az erőt 
jó gyermeki tisztük betöltésére. Ennek ter
hét is áldozatkészséggel osztottad meg ve
lük, sokat fáradtál, nélkülöztél azért, hogy 
engemet Ínség ne keseríthessen

Fiaimnak jóra vezérlő barátjuk, nekem 
a meglátogatás szomorú napjain gyámoli- 
tóm voltál. Jó szivedre mindenkor hálás 
érzülettel gondolok. Ha a messze-távolban 
a viszonyok meggátolnának édes anyád 
sírjának meglátogatásában: azért az nem 
lesz elhagyatva.

Amint a szünidő megnyílik, Richárddal 
siessetek haza, hogy ismét együtt láthas
salak benneteket.

Vilmos meghatóban tette le a levelet, 
miközben könnyei hullottak reá.

— Neked valami szomorú esetről írt 
édes anyánk? — kérdi Richárd.

— Az ő áldott anyai szeretetének reám 
is kiterjesztése indított meg. Olvasd át te is.

Richárd e szavakkal adja vissza az át
olvasott levelet:

— Hidd el, Vilmos, e levélben jó anyánk 
a mi meggyőződésünknek is kifejezést a- 
dott. Sokán a te helyeden, mint az utas a 
veszélybe jutott hajóval, siettek volna me
nekülni a sors által szegénységbe döntött 
család köréből. Te pedig rendületlen jó 
barátunk, gyátnolítónk maradtál, igazi Men
torunk voltál, akitől a kötelességet szem 
előtt tartani, szent célért tűrni, áldozni s 
a fáradhatlan munkásság mellett hitünkkel 
az Isten gondviselésére támaszkodni tanul
tunk. Gyermeki tisztünk betöltésére nem
csak szóval buzdítottál, hanem jó példával 
előljárva, szakadatlan munkád gyümölcsét 
jó anyánk segélyezésére áldoztad.

— Richárd, ha családotok érdekében 
valamit tehettem, azzal csak kötelességet 
teljesítettem. Tudod, hogy atyád engemet 
a mezőről a tehenek mellől vett magához. 
Az ő jószívűségéből végezhettem az iskolai 
pályát. Háza iránt örök hálára vagyok kö
telezve. De vasárnap van, nemsokára 10 
óra lesz. Készüljünk, a templom vár lelki 
áldozatra.

Amint a szünidő beállott, Vilmos és Richárd 
azonnal anyjuk látogatására indultak.

Az özvegy nagy örömmel fogadta őket. 
Boldog volt, hogy a három ifjút két év után 
ismét együtt láthatja. Megköszönte jószívű
ségüket, mely neki a meglátogatás szomorú 
napjain védőpajzsa volt. üröniünnepkép 
töltötték a napot. Másnap családi tanácsot 
tartottak. Abban állapodtak meg, hogy ro
konuk hagyományából visszaszerzik a szü
lői házat s abban Olivér újra megkezdi az 
apja halálával megszakadt kereskedést. 
Richárd mint ügyvéd ugyan e városban 
telepszik le s a szülői házban nyit irodát, 
így mindketten anyjuk közelében lesznek. 
Vilmos kijelentette, hogy öt hajlama a ten
gerre vonzza, hajón vállal megfelelő állást. 
Kapott is már egy nagy kereskedő hajó 
felügyelőségétől gépészmérnöki meghívást 
s ezt el is fogadta. Innét egyenesen new- 
yorki kikötőbe megy helyének elfoglalására.

— A Mindenható gondviselése kísérjen 
a tengeren is, — szól az özvegy. De Vil
mos, tudod fiaimmal együtt mennyire sze
relünk, arra kérlek, hogyha világjáró uta
don hazánk partjaihoz érve szabadságot 
nyersz pihenésre, örvendeztess meg ben
nünket látogatásoddal.

— Kedves kötelességet teljesítek, bol
dog leszek, ha minél gyakrabban felkeres
hetem az én szeretett második anyámnak 
s jó barátaimnak, testvéreimnek lakását.



Hatalmas egy fészek lehetett az va
lamikor. Még a romjaiban is az. 
Az a Szamobor, az a Szamobor, 
csak még egyszer táncolhatnánk 
ottan, öreg fejjel is járnám. Azok 
lehettek ám az urak, akik ilyen 
fészket rakhattak maguknak. Ha 
kedvük kerekedett, alászálltak még 
a zágrábi Kaptol, a káptalani vár 
megostromlására is. Nagy nemzet
ség volt az.

Szinte megfeledkezett a jó öreg 
a szomorú eljárásunkról nagy lel
kesedésében.

— És most mi ennek a nagy 
nemzetségnek egyik utolsó sarja
dékát álljuk itt körül. De a meg- 
indultságunkat igazán csak akkor 
értené meg Hadnagy úr, ha lute- 
ránus lenne, mint mi.

— Ti csak ráismerlek egymásra 
és összefogtok, mint a bogáncs. És 
nektek ölég, hogy elmúljon a ha
ragotok és könnybe tudtok átcsapni, 
csak azért, mert valaki luteránus. 
Nodehát mindegy, bajtárs, bajtárs...

Körösztöt vetett és elmondott 
egy ocse nás-t. Az Ungnad-ivadék 
fölött egy horvát miatyánkot két 
luteránus között. Ahogy kijár egy 
horvát nagy luteránus nemzetség 
késői hajtásának.

Mikor most Payr Sándor köny
vének az Ungnad grófi családról 
szóló részét olvasgatom, az az ér
zés fog el, mintha csak ennek a' 
szomorú végül regénynek ehhez az 
utolsó fejezetéhez, a rég megsza
kadt előző fejezeteit írta volna meg. 
Az én kedvemért. Hogy írásban is

Vilmos a családtól elbucsuzása után 
meglátogatta még a temetőt is, melyben 
szüleinek hamvai pihennek. Anyja sírja fe
lett e halk fohász fakadt ajkain: Édes 
anyám boldog vagy-e a túlvilágon, ha fi
adra tekintesz?

Ezután Newjorkba sietett s azonnal 
megkezdte szolgálatát azon hajón, amely
hez szerződött. Már a meghívásnál kijelen
tette, hogy szakmunkája mellett egy negyed 
évig mint matróz is óhajt szolgálni. E ő- 
ször a hajót alapos vizsgálat alá vette, 
gondosan megszemlélte a gépezet legap
róbb részleteit, a hajó alkotmányát. Ta
pasztalatait jegyzékbe vette, a megállapí
tott hiányokat pótolta, javította. Azután 
felöltötte a matróz ruhát s a matrózoknak 
mint rendes társuk mutatta be magát. Ezek 
először megfoghatlannak találták, hogy mint 
diplomás szakmérnök mi gyönyörűséget 
tatai az ő gyakran nehéz, egészséget, éle
tet is kockáztató munkájukban, de majd 
látva mily komoly szolgálatra-készséggel, 
vasakat atial végzi a matrózi gyakorlatokat, 
nem tagadha'ták meg ügybuzgóságától el
ismerésüket. Őszintesége, szelídsége, min
denki iránt tanúsított jóakarata teljesen 
megnyerte bizalmukat.

Mikor nagy hajójuk különböző cikkek
kel megrakodva Hamburgba indult, Vilmos
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meglegyen az, amit az ember itt is 
hall, ott is hall. Amit az ember 
összeszedett és szép mesének tar
tott. És íme, most valóság. Valóság 
a hatalmas Cilleiekbe is belekötni 
merő Ungnad, valóság a keinény- 
öklii Ungnad-asszony, aki a szin
tén valóság — mert hiszen Payr 
valóságnak mondja — Gregoriancc 
Pavaóval, a kardos győri, majd 
zágrábi püspökkel elnyomta a Gu- 
bec Máté-lázadást, valóság a másik 

.Ungnad-asszony, a híres szép Lo- 
sonczy Anna, Balassa Bálint esz
ményképe, és valósá a luteránus 
hitért annyit tett és mindent fel
áldozó Ungnad is. Valóság az alapi 
urak okicsi várában konvertitált 
zágrábi püspök is. Akit csak az 
okicsi kirándulásainkon szoktunk 
nagybüszkén emlegetni, de nevét 
már mi sem tudtuk.

Payr Sándor ezt is megmondja: 
Brumann Máté.

Payr öntudatossá teszi a mi me
sékből táplálkozó luteránus érzé
sünket. Payr állít és Payr bizonyít.

És Mesterházy Ernő pécsi szó
zata méltó hangot adott az érzé
seknek, melyet a könyv kelt: em
lékezés a múltra, vágyódás a vissza
térő dicsőség után.

Forrásmű. Forrás, ainelre hivat
kozik, amelyben fegyvert talál a 
szellem és táplálékot merít a szív.

És ha az olvasó meg nem unja, 
folytatni fogjuk. Mert még a sze
mem előtt áll az éleshangu lelkes 
Radó Kálmán a nagy karimáju, 
kissé félre csapott kalapjában, a-

a tengeren is, ha gépészmérnöki liszté nem 
foglalta el, részt vett derült, borult napo
kon a matrózok munkájában. Ezek látva 
ernvedetlen kitartását, ügyességét, maguk- 
között beszélgetve dicsérettel nyilatkoztak 
jelleméről, sokoldalú képzettségéről. Egyik 
közülök nyiltan kimondó azon meggyőző
dését :

— Ez egy ritka ember. Nem a kénye
lemben, hanem a munkában keresi örömét, 
a kötelességnek él. Minden hibát meglát 
s azonnal helyre igazít. Még csak rövid 
ideje, hogy a hajón van és már is más
képen áll a rend, mint azelőtt. Meglássá
tok, még ő sokra viszi. Én úgy hiszem, 
hogy pár év múlva mint hajóskapitányt 
üdvözölhetjük.

A hajó a kitűzött időre szerencsésen 
megérkezett Hamburgba s pár nap múlva 
megkezdődött a kirakodás. Azon idő alatt, 
míg a hajó a kikötőben horgonyoz, a mat
rózok a rend fentartására visszamaradot- 
takon kívül szabadságot kapnak a városba 
bemenetelre a meghatározott időre vissza
térés feltétele mellett. Ilyenkor mintha éle
tüknek heteken, hónapokon át a hajón el
zárkózott egyhangúságban töltéséért keres
nek kárpótlási ^jjr^^^B ^ftkorcsm ákban 
gyülekeznek 3 dőzsölnék egész éjszakákon
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mint a bonyhádi konventek után 
este a kaszinókertben nevető szív
vel dúdolt bele a tréfás kedvű, 
hires tolna—baranya—somogyi ta
nítómestereknek, a Petterek, a Pur- 
tok, a Wiekertek, a Szutterok no 
és a Bechteknek mókás dalaiba.

De ez már nagyon is vidám 
história. Nem való most ide. Majd 
m áskor! Aztán a komolyarcu dukai 
Takács Dénes, az előkelő Káldy, 
a büszke Véssey. bálom őket ma
gam előtt még mind.

Most ne legyen róluk szó. Most 
még csak egyről. A kinek a neve 
nincsen a felsorollak között, még 
a nemzetségéé sem, aki nem en
gedte, hogy Payr a nevén nevezze, 
annak az akaratját tisztelnem kell 
nekem is. Pedig a toliam, ej, hogy 
alig bírok vele.

És most még valamiről.
Payr a maga müvének a hom

lokát öt névvel díszítette. Hogy az 
ötödik név hogyan került oda, azt 
Payr tudja. Szomorú lenne, ha mi 
is nem tudnék. A negyedik és a 
harmadik név ott van, mert ma
gától értetődik, hogy ott legyen.

De hogy ott van, ahol van az 
első név és a második név, első 
helyen az elsők között, ez ebben 
a mai számitó világban szokatlan. 
És ez a szokatlanság dicsősége 
Payrnak és ha én Gyurátz püspök 
lennék és Berzsenyi volt felügyelő 
lennék — a régi harc két fia — 
én néni tudnám megállani, hogy a 
megindultságnak egy könnyéi ne 
morzsoljam el szememben. Ennek
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át, féktelen tivornyákban tékozolják pén
züket, rongálják egészségüket.

Wallace, egyik jóképű, értelmes matróz 
meg is szólítja Vilmost:

— Mérnök úr, meghívjuk ma esti mu
latságunkra a városban. Ha nincä terhére, 
tartson velünk.

— Köszönöm Wallace a meghívást. A 
hajó fedélzetén verőfényben, viharban meg
osztom veletek a munkát, részt veszek 
mulatságtokon is.

Este a matrózokkal együtt ment az ezek 
által már jólismert helyiségbe Ez a város 
egyik meilékuccájában levő, elhanyagolt 
küísejü korcsma voit. A belépőket a már 
előbb érkezett vendégek, hajós legények, 
rakodó munkások lármás vigadozása fo
gadta. A két alacsony, tágas szoba levegő
jét tüdörontóvá tette a sűrű pipafust, a 
bor- és sörszag. Letelepedtek, helyet foglalt 
— de csak rövid időre — Vilmos is. Amint 
látta, mint alakul át mindinkább a mulat
ság nyers dorbézolássá, hangzik trágár be
széd, káromkodás, perlekedés : búcsút int
ve társainak, eltávozott.

— Hiába, a mérnök is kényes űr, —
szól az egyik — nem ízlik neki a mi mu
latozásunk. (Folyt, köv.)
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a kegyeletnek, ennyi kegyeletnek 
a tapasztalatán.

Ez ám a szent szeretet: a pietás.
Az iránt, a kitől már nincs mit 

kapnunk, kinek már osztogatni 
valója nincsen. Ez több mint az 
uj adásra serkentő hála, ez a le
zárt számadásnak egyenlege: ez 
éppen a szent kegyelet.

Áldás nevükre!
Iniincndingen Mihály.

A tiszai egyházkerület 
közgyűlése.

A nyíregyházai centenáris ünnep
ségek fényét nagyban emelte a tiszai 
egyházkerület közgyűlése, amely Qe- 
duly Henrik püspök és dr. Zelenka 
Lajos kúriai biró, törvényszéki elnök, 
egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt 
gyűlt össze.

Dr. Zelenka Lajos felügyelő meg
nyitóbeszédében felölelte mindazokat 
a nagyfontosságu problémákat, ame
lyek ez egyházat leginkább foglal
koztatják. édesen rávilágított azokra 
a nehézségekre és bonyodalmakra, 
amelyeket a csonka haza kivételesen 
súlyos helyzetéből folyóan kiadott 
kormányrendeletek és törvényhozási 
intézkedések idéznek elő és ameiyek 
nem mindig egyeztethetők össze az 
egyházi autonómiával, anyagi tekin
tetben pedig nz egyház intézményeit 
létalapjukban veszélyeztetik. Hangoz
tatta az 1848:XX. te. végrehajtásának 
szükségességét, mert csak ezen az 
alapon iálja biztosítottnak a történelmi 
alapon és keresztény erkölcsön nyugvó 
nemzeti állam fennmaradását.

Az emelkedett szellemű beszédet 
kővető tetszés elükével Geduly Hen
rik püspök terjesztette elő évi jelen
tését. Bevezető szavaiban megemlé
kezett Nyíregyháza város alapításá
nak évfordulójáról, amely szorosan 
egybeesik a nyíregyházai evangélikus 
egyházközség megalapításával. Az 
egyház kulturális életében legkiemel
kedőbb mozzanatként örömmel jelen
tette a pécsi egyetemhez szervesen 
hozzákapcsolódd soproni teológiai 
fakultás megnyitását. Nem kevésbé 
fontos az a siker, amelyet az egyház- 
kerület elnöksége az Eperjesről me
nekült miskolci jogakadémia fenntar
tása érdekében elért és általános tet
szés közepette jelentette ki, hogy a 
hosszú küzdelem eredményeként Mis
kolc városa és az egyház között a 
jogakadémia fenntartását jelentő szer
ződés épp a legutóbbi napok alatt

WAKANŰSfÖ

nyert miniszteri jóváhagyást. A meleg 
elismerés hangján emlékezett azokról, 
akik a nehéz küzdelmet tevékenység
gel és áldozatkészséggel diadalra se
gítették. Ezzel szemben sajnálattal 
kellett jelentenie, hogy az államse
gélyek még mindig valorizálatlanok, 
céljukat már egyáltalán nem szolgál
ják s igy az oktató- és lelkészsze- 
mélyzet ellátása tekintetében az egy
ház a legnehezebb helyzet előtt áll s 
fokozottan reá van utalva az egy
háztagok áldozatkészségére. Végül a 
hitéletben jelentős belmissziói tevé
kenység állásáról számolt be.

Az oroszországi lutheránusok 
első zsinata.

A lutheránizmus történetében 
korszakalkotó jelentősége van an
nak a zsinatnak, amelyet hittest
véreink 1924. június 21—26-án 
Moszkvában tartottak. Ahogyan az 
orosz kormányhoz intézett határo
zat mondja: „Ez az első zsinat az 
evangélikus lutheránus gyülekezet
nek a tizenhatodik században Orosz
országban történt megalakítása óta“.

Mikor Luther Márton az Ige 
fegyverével a hitjavítás csatáját 
vívta, Rettenetes Iván ült az orosz 
cárok trónján. Az evangélikus tan 
Oroszországban is gyorsan terjedt. 
A bibliát, a kiskátét, az ágostai hit
vallást lefordították szláv nyelvre. 
A cár vizsgálatot indított és egy 
kiáltványt bocsátott ki, amely sze
rint Luther „a sötétség fia, a Sátán 
szolgája, hamis próféta, tolvaj és 
béres“. A kiáltvány így végződik: 
„Ennélfogva birodalmunkban en
nek a tannak prédikálását meg
tiltjuk. Hanem buzgón kérjük az 
Istent, hogy nemzetünket védel
mezze meg, hogy ennek a hitetlen
ségnek sötétsége el ne borítson 
bennünket!“ Ez a cári rendelet az 
orosz nép elől elzárta az evangé- 
liomi hitnek igazságát. A rendelet 
négyszáz esztendeig, vagyis a leg
újabb forradalomig érvényben volt. 
Azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy I. Miklós cár uralkodása alatt 
1832-ben létesült egy törvény, a- 
mely egyes népfajok korlátain be
lül az evangélikus lutheránus egy
háznak a cári birodalomban tör
vényes létalapot nyújtott. A Szent- 
pétervárott székelő főkonzisztórium 
alá öt konzisztórium volt rendelve.
T. i. a szentpétervári, a moszkvai, 
a livlandi, az esztlandi és a kur-
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landi. Finn- és Lengyelországban 
önálló lutheránus egyházi szerve
zetek voltak. Ezen szervezet mel
lett az egyház feje az orosz cár 
volt. A lutheránus püspök az egy
ház diplomáciai képviselője volt a 
cári udvarnál.

A lutheránusok számát a cári 
Oroszországban négy millióra be- 
csülték, 546 anyagyülekezeltel, 770 
templommal, nagyszámú imaházzal 
és 560 lelkésszel.

A tizenkilencedik század elején 
a dorpali egyetemen lutheránus 
theológlai fakultást állítottak Fel, 
amely száz év alatt 1600 lelkészt 
képzett ki.

A forradalom pusztításai után 
jelenleg csak 95 tényleges luthe
ránus lelkész van Oroszországban. 
A gyülekezetek nagy része tehát 
lelkész nélkül van.

A júniusban tartolt zsinat, a- 
melyre már 1917 óta tettek elő
készületeket, megállapította az egy
ház alkotmányát és szervezetét. 10 
szerint az egyházi szervezetnek 
három fóruma van : a) a gyüleke
zetek és azoknak tanácsai, b) a 
kerületek és azoknak elnökei, c) 
az egyetemes zsinat és annak fő 
egyháztanácsa. A fő egyháztanács
nak három lelkészi és két világi 
tagja van; az egyik lelkésztag a 
nem német gyülekezeteket képvi
seli. A két lelkésztag élethosszig
lan választatik püspök címmel. Meg
választattak : Malmgren leningradi 
és Meyer moszkvai főszuperinten
densek. A zsinat az idén még egy
szer összeül, mert nem fejezte be 
teljesen munkálatait.

Az oroszországi lutheránusok a 
mieinknél sokkal kedvezőtlenebb 
viszonyok között példát mutatnak 
nekünk arra, hogy nem szabad 
csüggednünk, hanem bátran kell 
harcolnunk ügyünk igazságáért 1

KORKÉP EK.

K arco la tok  a hétről.
A n ápo ly i székesegyh ázban  ism ét 

m egtörtén t szen t Jan u áriu s vértanú  
vérehullásának csodá ja  — ig y  ír já k  
lega lább  a z  ú jságok . — A csodának  
szá m o s hivő és több  p relá lu s vo lt a  
tan ú ja . S zen t Jan u áriu s vértanút a  
D ioklecián u s c sá szá r  a la tt k itö rt ke
resztén y ü ldözés idején 3 0 5  körü l le
fe je z ték . A n á p o ly i székesegyh áz  
e g y ik  kápo ln á jában  őrzik  a vértanú  
fe jé t  és két edényben  m ega lu d t vérét. 
E ddig  m ár többször megtörtént, hogy
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a x  e d é n y b e n  a  v é r t a n ú  v é r e  
p e z s e g n i  k e z d .  h a  a z  oltáriszen t- 
ség h ez közel ta rtják . E z  a csoda  
tö b b szö r m egtörtén t és szeptem ber  
19-én, a  vértanú em lékünnepén m eg
ism étlődött.

OLVAS S UK A B I B L l A T l

Gyümölcsérés.
Szept. 29. Márk 4 . 23—20. Gyönyörköd

tél talán ma is benne. Milyen szép, mennyi 
hasznot hoz I De felcsendült-e benned az 
az érzés, hogy mily csodálatos a gyümölcs
érés ? Mekkora abban a ráadás; ahhoz a 
munkához képest, mit te gondozására for
dítottál, s ahhoz a pár Jtenyérnyi földhöz, 
napsugárhoz, esőcsepphez képest, melyből 
piros, mosolygó almák gyúródtak a száraz 
tapintatu ágakra. Jézus nem a szépségén s 
hasznán gondolkozott el a legtöbbet, ha
nem azon, hogy tudja Isten a lélekben is 
ruegsokasítani a keveset s egy igazi hallga
tásba ültetett igéből, hogy tud formálni 
gazdag gyümölcsérést.

Szept. 30. Máté 7 . 1«—20. A természet
ben is fontos szerep jut neki, mint ismer- 
tctőjelnek. Ám a fáknál maga a törzs, az 
ágak, levélzet és virág gyanánt szolgálhat 
ismertető jelül. Az embereknél azonban 
úgy vagyunk, hogy a törzsről, gyökérzetről, 
messzelátó lombkoronaból nem ismerjük 
meg, hogy jó, vagy rossz fával van-e dol
gunk. Jézustól később eltanulhatjuk, hogy 
gyökeréről és virágjáról fel tudjuk ismerni 
emberek között a jó fákat, addig azonban 
nagyon védekezni kell az ellen, hogy egy 
embernél a mellékkörülmények, a szép fel
díszítés és sikerés megjelenés el ne vonja 
figyelmünket a fő ismertető jeltől.

Okt. 1. Máté 12. 33—37. Megrendítő, 
mikor egész létünknek tudata egy fa képé
ben tárul elénk. Hogy gyokerummek, hogy 
gyümölcsünknek kell lenni és hogy nem 
az a kis ház amit építettünk, nem az a 
tőke, amit összeraktunk tartozik csupán az 
életünk gyümölcstermésébe, hanem a sza
vak is, — és minden, amit mondottunk, 
mint lehullott gyümölcs hevernek a mus
tunk fája alatt. Oh maradhat-e akkor em
ber-fa felemelt, tcérkedő gőgös lombkoro
nával ?

Okt. 2 . Luk. 6 . 4 3 — 40. A beszéd is gyü
mölcs az ember-fákon, de semmiféle be
széd nem pótolhatja azokat a gyümölcsö
ket, miknek tettekben kell testet ölteni. 
Amikor már látja az ember, hogy vigyázni 
kell a gyümölcseire, belopódzik az a kísér
tés, hogy szavak, szép gondolatok és ke
gyes érzések pehely-súlyával akaszthassuk 
tele életünk fáját, azokat a részeket is, hol 
a cselekedetek nagy almáinak kellene le
húzni az ágakat. Hasztalan lenne. A győ- 
mölcsérlelésnek biztos módja csak egy van: 
engedelmeskedni Jézusnak. Gyümölcstelen 
életről panaszkodsz ? Próbáld ki ezt a biz
tos módot 1

Okt. 3. Máté 3 . 8—10. Rothatatlan jó 
gyümölcsöt csak megváltással biró élettől 
várhatunk. Addigeié a gyümölcsérésnek 
az a szerepe, hogy használhatatlan sőt vé
szes gyümölcseinkkel megtérésre, új gyö
kérrendszerre, új beoltásra, s a Jézusnak 
való feltétlen engedelmességre késztessen. 
Óh vetted-e már a rossz gyümölcsöknek 
ezt az egyetlen nagy hasznát 1

Okt. 4. Galata 5 .19— 25. Mennyi válto

zatosság színben, alakban, ízben, össze
tételben a természet gyümölcstermékei kö
zött ! Hogy rossz irányban a léleknél is 
fennáll ez a változatosság, — nem kell 
hangsúlyozni. De mily sokan vannak, kik
nek fogalmuk sincs arról, hogy mily bő- 
céges és sokféle éhség és szomjúság csil
lapító gyümölcs terem azon a gyümölcsfán, 
melynek Jézus a tulajdonosa 1 Mi hiányzik 
neked belőlük?

Okt. 5. János 1 5 .1—8. Lelki vakságunk 
nemcsak abban jelentkezik, hogy nem 
ismerjük fel a jó, meg a rossz fát, hanem 
abban is, hogy nagyon bízunk a magunk 
termőképességében. Még azután is, mikor 
már felismer«!?; hogy Megváltóra van szük
ségünk, sokszor szenvedünk és szenved 
gyümölcstermésünk is, mert nem tudjuk 
alkalmazni szóról-szóra a z t : Nálam nélkül 
semmit sem cselekedhettek. Ki e lelki vak
ságból, mig gyökerünk is, tőkénk is igazán 
a Jézus, aki meghalt, hogy mi sok gyü
mölcsöt teremhessünk az Atyának 1

EGYRÖL- MAS RÓL.
A  m i n d e n n a p i  é le tb ő l .

Vigyázni kell a bankóra i s . . .
Mióta az Osztrák-Magyar Bank je
gyeit átvette az állam és a közönség 
megtudta azt, hogy ezentúl nem bank
jegyekkel, hanem államjegyekkel fizet, 
alaposan leesett a papírpénz becsü
lete. Nem vigyázott senki arra, hogy 
a pénz ne szakadozzék össze, mert 
ha akadt egyik-másik államjegyen 
folytonossági hiány, akadt hozzá ra
gasztó és meg volt mentve a pénz 
becsülete.

Ennek az aranynélküli aranyvilág
nak a napja az államjegy halálával 
leáldozott s a Nemzeti Bank által 
átvett államjegyekre már bizony jó 
lesz vigyázni, mert különben megká
rosít bennünk a saját vigyázatlansá
gunk. Most ugyanis újból szabályoz
ták a sérült bankjegyekért járó meg
térítési összeget és pedig úgy, hogy 
500 koronán felüii bankjegyeket 100, 
a többieket 10 mezőre osztották. 
Mindegyik mező, amelyet a hálózatra 
illesztett bankjegy nem fed, az egy 
millió koronásnál 10 0 0 0 , a félmilli
ósnál 5 000, a százezresnél 1.000, 
az ötvenezresnél 500 stb. koronát 
von le a bankjegy értékéből.

HETI  KRÓNIKA,
A miniszterelnök hazaérkezett és igen 

bizakodóan nyilatkozott a genfi eredmé
nyeket illetőleg. Helyettese Vass József 
népjóléti miniszter Szentgotthárdon nagy 
beszédet mondott, melyben leszögezte a 
tényt, mi békét akarunk, de reményeinket 
nem adjuk fel. Egyébként pedig a politi
kusokat a magyar—orosz gazdasági érint
kezés felvétele izgatja.

Erdélyben az elszaporodott rablóban
dák ismét fokozottabb munkához láttak.

Macedóniában öt politikai gyilkossá
got követtek el az elmúlt héten.

A Balkánon minden pillanatban kiül
het a harc.

Jugoszláviából az idegen munkásokat 
kiutasították.

A rom án—magyar viszony kezd ba
rátságosra fordulni. Legalább így nyilatko
zott Oláhország olaszországi követe, Lahi- 
vár.

Olaszországban Casalini meggyilko
lása óta napirenden vannak a zavargások.

Anglia nem hajlandó flottáját a Nem
zetek szövetségének szolgálatába állítani.

Kínában még mindig dúl a polgár
háború.

A georgiai felkelés guerilla-harcok jel
legét öltötte fel.

A hinduk Ghandit vezérükké válasz
tották.

Az amerikai elnökválasztásnak három 
komoly jelöltje van: Coolidge, La Follette 
és Davis.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 15. vasárnap.
Ep. Gat. 5 . 25- 6, 10.

Mintha csak a mi magyarhoni gyüleke
zeteink számára irta volna meg intéseit az 
apostol. Lélek szerint járjatok . . .  Egymás 
terhét hordozzátok. . .  Valamit ember vetend, 
azt aratja. . .  A jótéteményben pedig ne 
resíüljünk meg. . .

Tisztelgő küldöttség a népjóléti mi
niszternél. Dr. Vass József népjóléti és 
munkaügyi miniszter f. hó 20—21-én Szent
gotthárdon időzött, mely alkalommal a 
tisztelgő küldöttségek során a szentgott
hárdi missziói egyház is küldöttségileg 
tisztelgett a miniszternél, ki lapunk szer
kesztőjének üdvözlő szavaira rendkívül 
melegen válaszolt.

Uj kormányfőtanácsos. A kormányzó 
dr. Burchard Bélaváry Andornak, a budai 
egyház prezsbiterének a kormányfőtanácsosi 
címet adományozta.

A dunántúli ref. püspöki választáson 
Antal Géza dr. pápai theologiai tanár 95, 
Czeglédy Sándor győri esperes 58 szava
zatot kapott, a többi szavazat eloszlott. 
Antal és Czeglédy között pótválasztás lesz.

Uj hitoktatók. Kapi Béla püspök Geyer 
Zoltán körmendi s. lelkészt pécsi hitoktató
vá nevezte ki. A budai egyház a fővárosi 
jellegű középiskolákba hitoktatóul megvá
lasztotta Irányi Kamiit, volt szatmárnémeti 
lelkészt, kit magyar hazafiságáért az oláhok 
bebörtönöztek s ki előtt csak két évi szen
vedés után nyílott meg a tömlöcajtó.

Esküvő. Fényes esküvő színhelye volt 
a körmendi ev. templom szeptember 20-án. 
Ekkor tartotta esküvőjét Szilágyi Levente 
okleveles gépészmérnök Sárkány Idával, 
Sárkány Ferenc máv. felügyelő, állomásfő
nök és felesége Fiiszár Ida leányával. Az 
esketési szertartást Kapi Béla püspök vé
gezte, ki szívhez szóló beszédben áldotta 
meg az uj házaspárt.

Lelkészavatás. Szép és lelketemelő 
szertartás keretében avatta fel az ez idén 
végzett theologusokat lelkészekké Kapi 
Béla püspök az elmúlt vasárnap a szom
bathelyi templomban.

Várpalotai evangélikusok uj harangját 
szeptember 7-én szentelte fel Takács Elek 
esperes magasztos ima kíséretében. Az ün-



népi egyházi szónoklatot dörög Ernő tési 
lelkész tartotta magasan szárnyaló szellem
ben. A harangok történetét azok beszerzé
sének hitbuzgó kezdeményezője és mun
kása : Horváth Sándor helybeli lelkész ol
vasta föl. Az ünnepélynek megható jelenete 
volt, amikor a lelkész meleg szavakkal 
búcsút vett Birnbaum Sándor nyug. evang. 
tanítótól, aki 55 évig hűségesen szolgálta 
a várpalotai egyházat, mint tanító. Az érde
mekben gazdag népnevelőt még Mórocz 
György gondnok és dr. Péter Sándor köz
ségi főjegyző üdvözölték.

Miskolc. Az ősz folyamán minden va
sárnap hitvédelmi beszéd lesz a templom
ban: 1. A vallás titka. 2. A természettu
domány és keresztyénség. 3. A csoda. 4. 
A művészet és a keresztyénség. 5. Van-e 
erkölcs hit nélkül. 6. A keresztyén misszió. 
7. Római vagy evangélikus. 8. Van-e siron 
túli élet ?

A tolna-baranya-som ogyi egyházme
gyében a megüresedett világi aljegyzői ál
lásra Grieszhaber Endrét, a törvényszéki 
bírói állásra dr. Neun János ügyvédet, kör- 
lelkészi állásra Sparas Elek szárazdi lel
készt választották meg.

A zalaegerszegi ev. egyház szeptem
ber 14-én orgona-ünnepélyt tartott a tem
plomban, orgonájának megjavítása s a há
borúban elrekvirált sípok beszerzésének 
örömére. Ez alkalommal a zsúfolásig meg
telt templomban Nagy István zalaistvándi 
lelkész tartotta az. ünnepi beszédet. Orgona, 
hegedű, ének és szavalat számok tették 
emlékezetessé a bensőségében magas szín
vonalú ünnepélyt. Az orgona javítására 
felajánlott adományokból befolyt 7,980.000 
K, az offertórium pedig 600 K-t eredmé
nyezett. Az orgona javítására kiadás volt 
7,480.800 K.

A sárvári evang. gyülekezetben újab
ban adakoztak : Fenfartasi alapra Németh 
Lajos 10 ezer K, N. N. 5 ezer K. Szegény 
alapra Hodossy Ernő 10 ezer K. Templom 
alapra özv. Somogyi Gáborné 50 ezer K. 
Vizsgái jutalomra Zimmermann Péter 100 
ezer K. Török Imre Lajos 5 ezüst K.

A budai ev. Mária Dorottya Nőegylet 
tervbe vette a kórházmissziós munkát, az 
ev. cselédgondozást. Úrnőket úgy akar jö
vedelemhez juttatni, hogy fehérnemű és 
kézimunkák készítését vallalja és kiadja.

Tés. Zugor Lajos gyülekezeti II. fel
ügyelő 1 métermázsa búzát adott harang
alapra. A nőegylet az oltár zsámolyát pár- 
náztatta ki igen szép bordó plüssel. Isten 
áldása legyen az adakozókon !

Győnk. A tanulók létszámának csökke
nésére való tekintettel, a megüresedett 3- dik 
tanítói állást szünetelteti.

Szöllőérsek nagy áldozatokkal uj is
kolát emelt.

Egyházasdengeleg megüresedett kán
toriamtól állására Szutorisz Géza patvarci 
kántortanitó választatott meg.

A balatonvídéki lelkészi kör folyó hó 
17-én tartotta rendes őszi kántori össze
jövetelét Nagybábonyban. Az elnök kegye
leten szavakban emlékezett meg Sztanó 
Sándor ny. tabi lelkész elhunytéról. Sztanó 
Sándor izzig-vérig igazi pap és lelkipásztor 
volt. Hosszú éveken át volt a balatonvídéki 
tanítói körnek elnöke, míg a lelkészi kör
nek sok-sok élvezetes munkával gyönyör
ködtető tagja, a tabi híveknek tapintatos, 
lelkiismeretes gondozója, míg a tahi kér. 
társadalomnak számottevő egyénisége. Hogy 
a tabi gyülekezet teljes egészében magyar 
egyházközséggé alakult át nyelvében és 
érzelmében, Sztanó kizárólagos érdeme.
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Temetésén, július hó 10-én, üyarmathy F. 
lelkész, utódja mondott gondolatokban 
niagasszárnyalásu beszédet a templomban 
felravatalozott és koszorúkkal elhalmozott 
koporsó felett, míg a temetőben Bándy 
Miklós, a kör elnöke mondott imát. Az 
értekezlet elhatározta, hogy jegyzőkönyvi 
kivonatban közli a gyászoló családdal az 
elköltözött felett érzett igaz részvétét. — 
Elnök előterjesztésére a kör megrendeli a 
kath. és ref. szemlét, melyet körlevél alak
jában közöl a tagokkal — Ezek után vita 
alakjában beható tárgyalás anyagát képezte 
a lelkészek állami járulékainak valorizálása 
és a belmissziói munka minél mélyebbé 
tevése. — Az értekezlet után a lelkész 
testvérek feleségeikkel egyetemben az Úr 
asztalához járultak, melyen az Úrvacsorát 
az elnök szolgáltatta ki. — A tavaszi érte
kezlet Tabon lesz.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Spanyolország. A római katholicizmus- 

nak tulajdonképeni fellegvárában is van 
evangélikus élet. Igaz, hogy csak tűrt, de 
mégis van. Virágzó evangélikus gyülekezet 
van a fővárosban, Madridban. Országos 
hírnévnek örvend a gyülekezet fiuközép- 
iskolája, amelybe 233 tanuló jár, és két 
elemi iskolája 500 tanulóval, ami Spanyol- 
országban nagy szó, mert ott iskoláztatási 
kényszer nincs. A vidéki gyülekezetek is 
fartanak fenn iskolákat, ami mindenütt a 
protestantizmus előnyét biztosítja. Van pe
dig az egész országban körülbelül 50 
evangélikus gyülekezet, nem számítva a 
szórványokat. Mivel ezek a gyülekezetek 
mind missziói gyülekezetek más-más ide
gen országi missziói egy leiekkel kapcso
latban most újabban egy szövetségben 
egyesültek a spanyol evangélikus egyházak 
szövetsége — Federation de iglesias Evan- 
gélikas en Espaua — címén s van remény 
reá, hogy a spanyol evangélikus élet na
gyobb és virágzóbb korszaknak lendül.

Dél-Amerika. Azon az óriási földré
szen, melyet Dél-Amerikának nevezünk, 
ma közel 80 millió ember él és pedig 18 
millió fehér, 17 millió indiánus, 6 millió 
néger, a keverék fajokból van fehér és 
indiánus számlázottja 30 millió, fehér és 
néger 8 millió és végül néger és indiánus 
vagy 700.000. A világrész legelterjedtebb 
nyelve a spanyol, melyet 18 államban be
szélnek, azután a portugál, mely a brazí
liai egyesült államok hivatalos nyelve, 
Brittis-Guineában az angol, a francia bir
tokokon a francia nyelv az uralkodó és 
végül van vagy 10 millió indiánus, akik 
csak az anyanyelvükön beszélnek, de szám
talan apró nyelvjárásban és külön egymástól 
teljesen elütő nyelveken. Mind ezek a né
pek még nagyrészt pogányok, vagy névle
gesen római "katholikusok, de ezekről azt 
mondja az egyik utazó, hogy ahelyett, hogy 
ők, a keresztyének térítették volna meg a 
pogányokat, a pogányok térítették meg a 
keresztyéneket, olyan pogányizü az ottani 
keresztyénség. Most újabban az észak
amerikai evangélikus missziói körök nagy 
erőfeszítéssel dolgoznak Dél-Amerika evan- 
gelizatióján.

Japánország. Az európai kultúra élő- 
haladásával a keresztyén gondolat és világ
nézet is terjed Ázsia ezen iparkodó álla
mában. Erről bizonyságot tesz egy előkelő 
japán férfiúnak dr. Sunanak a nyilatkozata. 
Szerinte csodálatra méltó a keresztyén hit 
térfoglalása Japánban Az egész japán gon
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dolkozás már keresztyén eszmékkel van 
átszőve, a keresztyén felfogás minden té
ren éreszhető, a nő társadalmi állása más 
mint volt, a szolgákkal de még a foglyok
kal is másként bánnak már, kórházak épül
tek, vasárnapi iskolákat állítottak fel, em- 
beries érzés és irgalmasság, azelőtt telje
sen ismeretlen fogalmak, most mindenfiit 
találhatók. Dr. Suna benyomásait és ta
pasztalatait abban foglalja egybe, hogy a 
keresztyénséget a japánok nem az ajkukon 
hanem a szívükben hordják

Keleti Ázsia. Keletázsiának tulajdon
képeni vallása a buddhismus az idők foly
tán teljesen lecsúszott arról az álláspont
ról, melyre valaha alapítója emelte. Való
ságos bálványimádássá fajult. Minden budd
hista templomban van Buddhának a szobra, 
melyet istenítenek és azonkívül sok más 
bálványszobor is. Kandiban Ceylon szigetén 
mutogatják Buddhának egy fogát és lába- 
nyomát, bár sohasem volt Ceylon szigetén. 
Tibetben az összes megemelhető föld a 
papok kezében van, kik ezer számra ko
lostorokban laknak, a nép pedig robotol a 
számukra. A vallási szertartások között 
fontos szerepet játszanak az imamalmok, 
melyeket a szél hajt, leperegtetvénf egy 
hosszú papírtekercset, amelyen imák fel- 
irvák. Kínában a buddhista kolostorok és 
a barátok száma pontosan meg van hatá
rozva, nehogy túlterjedjenek és ép oly ár
talmára legyenek az országnak mint Tibet
ben. Japánban is vannak buddhisták és 
templomaik a babona melegágyai. Ha a 
keresztyénség a szellemi budhismussal fel
vette a győzedelmes harcot, annál inkább 
felveheti evvel a degenerált buddhizmus
sal is.

Kis-Ázsia. Az arabs népet rendszerint 
mohamedán vallásunak szokás tekinteni s 
nagyjában véve az is, mégis vannak arabs 
keresztyének is. Az pedig nem uj missiói 
eredmény, hanem ősrégi állomány. Palesti- 
nában is, Syriában is vannak oly keresz
tyén gyülekezetek, amelyek eredetüket az 
apostoli korig vagy legalább a keresztes 
hadjáratok koráig vihetik vissza. Jeruzsá
lemben vagy 3Ó.UOO keresztyén lakik, Bethle
hem teljesen keresztyén város és ami a 
legértékesebb, evangélikus arabs város. 
Palestina és Syria többi városaiban, de 
sok faluban is találni keresztyén gyüleke
zeteket és a Libanon hegységben egész 
vidékek teljesen keresztyének.

Amióta az angolok a szent föld urai, 
azóta az ásatások is jobban megindultak. 
Különösen Jeruzsálem környékén folyik 
serényen a munka. Lassan kialakul a régi 
város rajza. Eddig hat különféle kor ma
radványait fedezték fel és pedig a jebuzi- 
ták, a héberek, a herodiánusok, a rómaiak, 
a byzanciak és a keresztes hadjáratok ko
rából származó maradványokat. Macalister, 
az angol tudós, aki az ásatásokat vezeti, 
egész határozottsággal állítja, hogy Melchi- 
sedek és Adonibesek városának részleteire 
bukkant. Sajna feliratokat eddig nem talál
tak s így csak feltevésekkel dolgozhatik a 
kutató.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Ludván Sándor nagysimonyi 

evang. tanító eljegyezte Szűcs Ilonkát Nagy- 
simonyiban. (Minden külön értesítés he
lyett.)

Halálozás. Fájdalomtól megtört és szo
morodott szívvel ludatjuk, hogy a felejthe
tetlen, hűséges és szerető jó férj, a legjó



304 HARANOSZÖ. 1924. szeptember 28.

ságosabb és legáldottabb szerető jó édes 
apa, testvér, sógor, nagyapa, após és nagy
bácsi Schwarcz Károly f. hó 18-án áldás
dús és szorgalmas munkás életének 83-ik 
és boldog családi életének 44-ik évében 
megfáradt teste kihűlt és a minket oly vég
telenül szerető jó szíve megszűnt dobogni 
és áldott lelkét visszaadta Teremtőjének.

Kedves halottunk földi maradványait f. 
hó 20-án kísértük az ev. egyház szertartása 
szerint a Belgrád-ucca 12. sz. gyászházból 
a mindszenti sirkertben ölök nyugalomra.

Miskolc. 1920. szeptember 18.
Drága halottunk szorgalmas életedben 

fáradtál el. Nyugodj békében 1 Soha el nem 
múló szeretetünk virraszt síri álmod felett I

Schwarcz Viktor mint testvére. Schwarcz 
Viktorné szül. Müller Dorottya, özv Rad- 
ványi Györgyné szül. Bartkó Julia, Barlkó 
Sándor és neje szül. Schoicz Zsuzsanna 
mint sógora és sógornői. Özv. Schwarcz 
Károlyné szül. Bartkó Mária neje. Sándor, 
Annus, Gyula, Kálmán és jegyese Bezdek 
Herminke gyermekei. Özv. Székeiy Károly
né szül. Danielisz Irma, Schwarcz Sándor- 
né szül. Kerékgyártó Jolán mint menyei. 
Polcz Károly, László, Tériké, István, Szé
kely Irmuska, Székely Ilonka férj. Theisz 
Endréné, Schwarcz Jolika és Lelike mint 
unokái.

Ú J D O N S Á G O K .
A csepeli posztógyárat újból kibő

vítik. A programm szerint 50 uj szövőgé
pet állítanak be, miáltal a szövőgépek 
száma 250-re emelkedik.

Az elveszett postacsom agok kánté
rítése. A posta és távirda vezérigazgató
sága az elveszett postacsomagok utáni kár
térítés összegét kilogrammonkint 50.000 
koronában állapította meg.

A világ dohányszükséglete. Slatisz- 
tikai adatok szerint legtöbb dohányt Hol
landia, Amerika és Németország fogyaszt. 
Hollandiának minden lakójára évente 3400 
gramm dohány jut, míg az amerikai állam
polgár 2100 grammot és a német 1552 
grammot fogyaszt. Ausztriában 1400, Nor
végiában 1135, Dániában 1125, Franciaor
szágban 1000 gramm dohány jut évente 
egy lakosra. A többi államokban a dohány- 
szükséglet nem haladja túl az 1060 gram
mot évente.

A fascisták Nápolyban egy katholikus 
jellegű otthont, Verganóban pedig egy 
szabadkőműves páholyt összeromboltak.

Egyszerre két szomorú tragédia hí
réi kapjuk Erdélyből: Csikóra Béla tanító, 
aki pénzhiány miatt 10 óra hosszat gyalo
golt és úgy érkezett meg Temesvárra, hogy 
letegye a román nyelvű vizsgát. A vizsgáló 
bizottság előtt összeesett és szívszélhü- 
désben meghalt. — Egy másik kartársa, 
Szatmáry Károly tanító föbelötte magát, 
meri oláh igazgatója hajszát indított ellene 
és a saját feleségét nevezte ki Szatmáry 
helyébe.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának. az Uj Időknek 39. számában foly
tatódik Rudolf Herezog érdekes regénye: 
Az élet dala. Közli a lap azonkívül Bónyi 
Adorján, Kertész Mihály Török Frigyes el
beszéléseit, Surányi Miklós és Thoroczkai 
Wigand Ede cikkeit, Juhász Gyula és Te- 
rescsényi György verseit, üács Demeter 
heti krónikáját, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo

lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Szerkeszti: Gaál Mó
zes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretierjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A M agyarság című napilap, mely Mi- 
lotay István dr. szerkesztésében jelenik 
meg a keresztény nemzeti irányzat intran- 
zigeris képviselője. Elsőrangú írógárdája, 
vidéki és külföldi tudósítói a lapot nem
csak elevenné teszik, de jól értesültségé- 
vel mindenkit tud táiékoztatni minden köz
érdekű eseményről. Címe: Budapest, VII, 
Miksa-utca 8. Kérjen mutatványszámot.

Olcsó szövetvásár. A nehéz gazdasági 
viszonyok, melyek szinte lehetetlenné te
szik a középosztálynak a ruházkodást, va
lamint a nagyközönség fokozottabb igé
nyeinek kielégítése céljából a világhírű 
S e m 1 e r J. cég egyik főnöke több hóna
pig Londonban tartózkodott, ahol tudva
levőleg a S e m 1 e r J. cég főüzlete van s 
ahonnan e napokban tért vissza. Ottléte 
alatt a legújabb szövetkülönlegességeket, 
valamint fenti üzlet óriási forgalma folytán 
fennmaradt szővetmaradékokat hazánkba 
útnak indíttatta, melyek egy része már meg 
is érkezett Budapestre. Fönt említett dol
gok, melyek a Budapestre utazó nagykö
zönség rendelkezésére állanak, a világhírű 
S e m l e r J. cég Bécsi-ucca 7. szám alatti 
fő-, valamint a Koronaherceg-ucca 9. szám 
alatti fióküzletében a lehető legjutányosabb 
áron beszerezhetők.

Felülő« aiertr.e»is és kiadó: CZIPOTT tiÉZA 
K x enffO tihárd , Y juvám te«?«» 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁKOI.V. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

P á ly á z a t
a kőszegi négytanerős ágostai hitvallású 
evangélikus népiskolánál betöltendő két 
férfi kántortanítói állásra. Javadalom a ter
mészetbeni illetmények beszámításával a 
törvényszerinti. Háromszobás lakás mellék- 
helyiségekkel. Kerthasználat. Tanítási nyelv 
magyar és német. Kántori képesítés szük
séges. B) listások és menekültek előnyben 
részesülnek. Részletesebb felvilágosítást a 
kőszegi evang. lelkészi hivatal ád. Pályá
zatok ugyanoda október 15-ig küldendők.

1—1

Tanulónak felveszek vas- és réz- 
butor készítő műhelyemben Győr, 
Wennes Jenő út 55. egy szolid, jó, 
esetleg árva evang. fiút. Tanidö 
3'/2 év, ruházaton kívül teljes el
látás. 4

MÉHÉSZNAPTÁR. Szerkeszti Gö
rög Ernő. Hirdetéseket sürgősen felvesz 
még a kiadóhivatal: Pápa, főisk. nyomda.

BANGÓ TANINTÉZET
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. JeoyziM.

Kosztba fogad két algim názista 
fiút készpénzért és naturaliákért 
evangélikus papné Budán, I., O tt
hon ucca 10. —  C im  a kiadóban,

Jó családból való 4 polg. és egy óvó
képzőt végzett leány, n e v e 1 ő n ő i állást 
keres úri családnál, hol családtagnak te
kintenék. — Cím: M e n y h á r t  E r z s i  
Sopron, Alsólőver őrházköz 6. sz.

Lószerszámok kaphatók m in
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

P IA C .
Szept. 23. Zürich: Budapest 0.00 687/s. 

Deviza: Dollár 76.750, Dinár 1021, Osztrák 
korona 0.00743/4, Szokol 2288.—, Lei 408-—, 
Francia frank 4158. — Hus- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, /sir 55.000. — Gabonaárak: 
Búza 407.500, rozs 350.000, árpa 460.(XXI. 
rab  330.000, tengeri 380.000. korpa 230 000.

G o n d o l k o z á s  n é l k ü l
veheti most már a háziasszony 
a régóta megszokott és meg
kedvelt FRANCK-dobozt.

Az uj barna-kék-fehér cím
kén különösen előtérbe lépnek 
a „valódi Franck-kávépótlék“ 
ismertetőjelei, nevezetesen a 
„Franck“ név és a „kávé
daráló“, miáltal az utánzatok
kal való megtévesztés lehetet
lenné válik.

A „valódi Franck-kávépót
lék, a kávédarálóval“, a ká
vénak erőt, ízt és zamatot ad.

Nyomatott Welitsch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdi!n.
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Alapította
K A P I B É L A

1910-ben.

LaptulejdonoB:
a Dunántúli Latber Szövetség.
ás Országon liüthor-Hzövet- 

•ég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

tisentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Mlőtizetést elfogad 
minden evang. leikési 

éa tanító.
U u g ju ltn ll  m inden v a sá rn a p .

Baarkaaitn-Uadóhlratal:
SZENTGOTTHÁRD.

VaBvármegyo.
A „UAKAMHSZ0“ 

aldflxetA.1 ára : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. 1S.000 K. 
Lathor-SaSvotógl tagokaak 

10%-os kedveimén,. 
Amertkába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a ül. negyedre 20.000 K.

Á ldott leg yen  az Isten és a m i  U ru n kn ak , Jézu s K r is z tu sn a k  a ty ja , 
a k i m egáldo tt m in k e t m inden  le lk i á ld ássa l.

A „Harangud* tarjeaitó- 
aére befolyt adományokból 
■zórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Gyülekezeti szervezkedés
Élő gyülekezeteket akarunk. 

Lüktessen bennük a vér. Dobog
jon a szív. Lobogjon a lélek. Fe
szüljenek az izmok. Szárnyaljon a 
tettvágy. Szaporán menjen a munka. 
Munka nélkül nincs élet. Amelyik 
gyülekezet nem dolgozik, az meg
halt vagy haldoklik. Ha még pis
log is benne valamelyes élet, az is 
csak más gyülekezetektől kölcsön
vett tűz, amely minden pillanatban 
kialudhat.

Gyülekezeteinknek tehát dol
gozni kell. De nem olyanformán, 
hogy a munkát rárakják a lelkész
nek, a tanítónak és a gondnokok
nak a vállaira és a többi egyház
tag beáll tétlen nézőnek, vagy 
rosszmájú birálgatónak. Krisztus 
Urunk az ü  szőlőjébe m unkásokat 
hív. Nem henyélőket. Az a gyüle
kezeti szervezet jó, amely minden  
egyháztagnak ád dolgot. Úgyhogy 
a szervezésnek célja az lenne, hogy 
rendet teremtsen a sokféle dolog
ban és a sokféle munkás között.

K tekintetben a lelkeket először 
fel kell rázni. Gyülekezeteinkben 
az egyháztagok még nagyrészt nem 
ébredtek annak a tudatára, hogy 
nekik tennivalóik is vannak a gyü
lekezetben. A jó egyháztag fogalma 
kimerül a pontos adófizetésben. 
Még a templombajárás sem egé
szen kötelező. Ezt a végzetesen té
ves közfelfogást átformálni sürgős 
feladat. Mert ez az oka annak, hogy 
gyülekezeteink hamupipőke mód
jára szenderegnek. Ideje, hogy fel
riadjanak.

Szükséges először is, hogy min
den gyülekezetnek legyen necsak 
évi költségelőirányzata, hanem évi 
munkaprogrammja is. Az Egyházi 
Alkotmány megköveteli azt, hogy

minden gyülekezet évenként be
nyújtsa költségvetését jóváhagyás 
végett az egyházmegyéhez. Nagyon 
helyes. De éppen úgy megkíván
hatja az Alkotmány azt is, hogy a 
gyülekezet beterjessze évi elő
irányzatát az elvégzendő munká
ról is. Mert a gyülekezet nem csu
pán közpénzekkel sáfárkodó testü
let, hanem hitvallásunk szerint a 
szentek közössége. És pedig nem 
renyhe, lusta, heverő szenteké, ha
nem olyanoké, akik azokban fog- 
lalatosak, amelyek a mennyei Atyá
nak dolgai. Tehát évi rendszeres 
munkaprogramin. Ez most a főtiszt, 
püspök úr Gyülekezeti Belmissziói 
Munkaprogrammjában erre az esz
tendőre készen van. Legyünk neki 
érte hálásak.

A programm azonban magában 
véVe még nem üdvözít. Azt végre 
is kell hajtani. Azt a programmot 
tanulmányozni kell minden részle
tében. Ahogyan az építőmester ta
nulmányozza az építendő ház terv
rajzát. Mert a kivitelhez kell idő, 
kell anyag, kell ember, kell idő
beosztás, munkabeosztás, anyag
beosztás. Ne sajnáljuk ezt a fárad
ságot. A munkaprogrammal foglal
kozva kapunk kedvet a munka el
végzésére is. Tüzbe jövünk, és 
látva, hogy lehet és kell valamit 
csinálni, akarunk is valamit csinálni.

Ha azután a programm megva
lósításához fogunk, akkor embere
ket is szemeljünk ki, akiket mun
kába állíthatunk. És itt a lelkész, 
tanító és kurátor urak után gon
doljunk először is a prezsbiter 
urakra. A prezsbitériumról azt 
mondja az Alkotmány: „Az egy
háztanács kötelessége általában 
gondoskodni, hogy az egyházban 
és iskolában minden helyesen és jó 
rendben történjék“. A prezsbité- 
rium kötelessége ezekben a sza

vakban röviden, de velősen van 
megszabva. A jó prezsbiternek min
denre kell gondjának lenni. Tehát 
a püspöki munkaprograinm végre
hajtására is. Ha tehát ember kell 
valami munkának az elvégzésére, 
hivatalból ott van a prezsbiter. Ha 
dolgozó gyülekezetét akarunk, ak
kor dolgozó prezsbitereket kell 
akarnunk. Aki nem akar dolgozni, 
az ne legyen prezsbiter. Adja át 
a helyét másnak.

A gyülekezeti munkásokról lé
vén szó, ne feledjük el azt sem, 
hogy nem élünk itt a földön örökké, 
munka pedig mindig lesz. A fiata
labb nemzedéket is vonjuk tehát 
bele a munkába, hogy utánunk is 
legyenek, akik hordozzák a mun
kának terhét. Ebben a tekintetben 
talán nem járnak el mindenütt a 
kellő előrelátással és csak tisztes 
ősz fejeket választanak be az egy
háztanácsba. Nem helyesen.

Be kell vonni még az iskolás
gyermekeket is a munkába. Akár
milyen csekély legyen is az a se
gítség, amit a gyermekek nyújtani 
tudnak, fő az, hogy a gyermek le
gyen tudatában annak, hogy a 
gyülekezet tőle is munkát vár. Ami
kor az iskolások széjjel hordják a 
Harangszót, az evangélikus sajtó
nak tesznek szolgálatot. Amikor a 
Luther-Naptárt árusítják, belmisz- 
sziói munkát végeznek. Ezeket a 
dolgokat ilyen szempontból kell 
velük megláttatni.

Az idők arra kényszerítenek 
bennünket, hogy a régi haggyán, 
és immel-ámmal élettel végleg sza
kítsunk. A gyülekezeteket uj eszmé
nyek és uj módszerek szerint kell 
megszerveznünk. És ha eleinte re
csegnek és ropognak is bele a ké
nyelemhez szokott csontok, csak 
így mehetünk át az életbe. Ideje 
az álomból felserkennünk!

A sajtó, o lvasóival a ll v agy  bukik.
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Dr. Rade a protestáns egyházak 
helyzetéről Ausztriában, Csonka- 
magyarországon és az utódálla

mokban.
Bécsben vagy húsz német egye

temi tanár népszerű főiskolai elő
adásokat tartott az egyetemen. Az 
előadók közt volt dr. Rade is, aki 
a német protestantizmusnak egyik 
legjelesebb vezérférfia, nemcsak 
teológus, de politikus is, ki külö
nösen a protestantizmus egész 
egyetemét felölelő kérdésekkel fog
lalkozik nagy előszeretettel.

Egyik magyar fővárosi lap 
munkatársának dr. Rade bécsi idő
zése alkalmából a protestáns egy
házak helyzetéről Ausztriában, 
Csonkamagyarországon és az utód
államokban a következőkép nyilat
kozott :

A volt monarchia területén a 
protestáns egyházak helyzete igen 
szomorú. Ausztriában  meglehetősen 
lelohadtak az erőteljes Los von Rom  
mozgalom hullámai, amelyek éven- 
kint 70—80 ezer embert, nem egy 
évben sokkal többet, hoztak át a 
protestáns egyházakba. A megél
hetés és egyéb anyagi gondok óri
ásira való növelésével nem kedvez
nek az igazságkeresésnek és a val
lásos elhatározásnak. De azért az 
osztrákprotestam izm us szilárdan meg
állta  a helyét és a demokratizmus 
erős levegőjében sem vesztette el 
fejlődési lehetőségeit.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 3)

— Nyíltan szólva — jegyzi meg egy 
másik — be kell vallanunk, hogy komoly, 
művelt ember Ízlésével nem is egyezhetik 
meg az ily lebujbán folyó duhaj tivornyá- 
zás, mely gyakran verekedéssel végződik. 
Nekünk jól van így is, mert jobb szórako
zásra senki sem tanított bennünket.

A matrózok csak reggel tértek vissza 
a hajóra.

Vilmos délután találkozott velük a fe
délzeten de még ekkor is meglátszott raj
tuk az éjjeli mámor hatása. Kelletlenül, 
nehézkesen mozogtak, sápadtan, bágyadtan 
néztek maguk elé. Egyik gyomor-, á másik 
főfájásról panaszkodott.

— Nos, hogy ér'zitek magatokat, kedves 
barátaim, az éji vigalom után ? Arcszine- 
tek, magatok tartása után ítélve azt gon
dolhatná az ember, hogy a tengeren három 
napos nagy viharral a végkimerülésig küzd
ve lettetek rokkantak.

— Egész éjjel mulattunk és még nem 
aludtuk ki magunkat — válaszolt az egyik. 
Aztán nem tagadhatjuk, hogy az a korcs
mái rossz levegő, a mértéktelen ivás meg
viselt bennünket. Arról is csak boszuság-

Sóhaj.
M ikor a z  alkonyat 
Leszáll a vidékre:
Lehajtom fe jem et 
Rab hazám földjére.
Viszi a sóhajom  
E sti szellő szárn ya:  
M agyarok Istene,
Tekints e h a zá ra !

«h
Darabokra tépték  
A szép m agyar földet. 
Erdélyben, Bánátban  
Rabláncok csörögnek.
Sötét m agyar éjben 
Virradatra várunk . . . 
M agyarok Istene,
Tehozzád kiáltunk.

Vesztett szabadságról 
Álmodik a róna . . .
Uram, légy e népnek 
K egyes pártfogója.
Töröld le, szá rítsd  fe l 
Omló kön nyeinket. . .  
M agyarok Istene,
Tégy szabaddá m inket!

HORVÁTH IMRE.

Százszor nehezebb a helyzetük 
a protestáns egyházaknak a régi 
Magyarország területén. Az anya
állam ban  megingott azzal, hogy 
maga az állam rendkívül legyön
gült s nem képes az egyházakat a 
régi mértékben támogatni. Súlyos
bítja a helyzetet az, hogy az egy
házak egész országra kiterjedő köz-

gal emlékezhetünk, hogy a csalárd pincé
rek, a telhetetlen muzsikusok alaposan ki- 
zsebeltek bennünket.

— így most már beláthatjátok, hogy az 
olyan mulatság, amelynek egészségrontás, 
késő bánat az ára : nem gyönyörűség, nem 
méltó a józanul gondolkodó emberhez.

— De hát a szegény matróz — szólal 
meg Wallace — ki annyiszor kockáztatja 
életét a tengeren, soha se láthasson egy 
kedve szerint való jó napot ?

— De igen; neki is joga van a vidám
sághoz. De mindenkinek erkölcsi köteles
sége, hogy ne kövesse vakon a vágyak 
csábító szavát, hanem hallgasson az érte
lem, a lelkiismeret intésére is. Csak oly 
mulatságban vegyen részt, amely egészsé
gét nem pusztítja, lelkét nem szennyezi be. 
Ha ismét engedélyt nyertek a kimenetelre: 
jöjjetek én velem. Most én hívlak meg 
bennetek.

A matrózok megköszönték a meghívást 
s készséggel vállalkoztak követésére.

Harmadnapra következett a munkamen- 
tes idő. Vasárnap. Ekkor a mérnök reggel 
matróz barátaival a városba indult. Uiköz- 
ben így szól hozzájuk:

— Tudjátok, ma ünnep van, ez arra 
int: adjátok meg Istennek, ami Istené. 
Menjünk a templomba Isten dicsőítésére.

ponti apparátusa itt maradt s azt 
az erősen lefogyott számú egyhá
zaknak kell fenntartaniok. A kül
földi egyházak segélyei a legnehe
zebb évekre áthidalták a nehéz 
helyzetet, a jö vő  azonban nem a  leg -  
rózsásabb  kilátásokkal kecsegtet.

Az utódállamokban azonban a 
protestáns egyházak helyzete rend
k ívü l nehéz. A magyar protestánsok 
mindenütt a kisebbség keserű ke
nyerét eszik s éveken nem végez
hettek egyéb munkát, minthogy 
politikai jogaik, megélhetésük ki
verekedésére, panaszok elsírására 
s istanciák írására koncentrálták 
energiáikat s hordták súlyos ke
resztjét magyarságuknak . . . 400— 
500 tagból álló közösségek nem 
tarthatják magukat. Kicsinységük
nél fogva az életképtelenség csiráit 
hordják magukban. Nem tudnak 
iskolákat fenntartani, lehetetlen, 
hogy irodalmat teremtsenek.

A menekülésnek egy módja van. 
Ha a protestáns egyházak össze
fognak. Áll ez elsősorban a refor
mátusok és evangélikusok egy- 
másratalálására . . . Magasabb vo
natkozásban is hangsúlyozottabb 
volna a protestantizmus jelentősége, 
ha képviselői nem elenyésző és 
íg y  is széthúzó kisebbségek, hanem 
összetartó, magyarságában vagy 
hitében szilárd tömegek képvisele
tében emelnének szót . . .

A protestantizmus azért, mert 
Trianon Magyarországot feldara
bolta és más országok között szét
osztotta, nem halhat m eg ezekben

Lehet, hogy egyitek, másítok már régen 
nem volt a szent hajlékban s azt véli, hogy 
anélkül is meg lehet élni. De ne felejtsétek 
azon igazságot, hogy az embernek nem
csak teste van, „ nemcsak gyomráról kell 
gondoskodnia. Ö benne halhatatlan lélek 
honol, mint égi szent örökség, mely őt ki
emeli az állatok sorából Ezt a nemesebb 
alkatrészét is ápolni tartozik s ennek élte
tője, égfelé emelője a szent ige, a buzgó 
imádkozás. És ha arra gondolok, hogy 
ugyan e napon — ha élnek szüléitek, test
véreitek, feleségtek, gyermekeitek — érte
tek is imádkoznak az Úr házában: akkor 
ti is indíttatva érzitek magatokat, hogy a 
templomban a Mindenható áldását kérjétek 
kedveseitekre.

Az egyik matróz a maga és társai ér
zelmét a jóakaró felhívásra e szavakkal 
fejezi k i:

— Mérnök úr, megértettük és köszö
nettel fogadjuk az emlékeztetést köteles
ségünkre. őrömmel megyünk kíséretében 
lelkiáldozatra.

Áhítattal vettek részt az istentiszteleten.
Templom után séta közben a város ne

vezetesebb helyeit, kiválóbb középületeit 
szemlélték meg. Délben Vilmos egy tisztes
séges vendéglőbe vezette őket s tudatta 
velük, hogy e napon az ő vendégei. (F. k.j
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az országokban. Minden államban 
élheti külön önálló életét s lehet 
kovász a népek életében, mint a- 
hogy annak kellett volna lennie 
eddig is.

R  tokaji imaház fel
szentelése.

Gyönyörű ünnepe volt szeptember 
21-én a dicső múltra visszatekintő, 
történetét egészen a reformáció leg
első éveiig visszavezető tokaji evang. 
egyháznak. 1919 ben a román-vörös 
harcok idején három telitalálat érte 
a közelben levő alacsonyabb szovjet
ház helyett az egyház épületét s ezek 
közül kettő az imaházat alapjaiban 
rendítette meg, orgonáját, felszerelé
sét szétrombolta. A hajléktalanná lett 
egyház a felsőbb hatóságok tudtával 
és beleegyezésével egy évtizedek óta 
elhagyottan, hívek nélkül való, csak
nem romokban álló görögkeleti tem
plomban húzódott meg s mostanáig 
ott tartotta istentiszteleteit. Szerette 
volna ezt a templomot végleg meg
szerezni, minden áldokatot hajlandó 
volt meghozni megvételéért, de min
den jó szándéka megtörött a kor
mány közöayén, mely inkább engedi 
elpusztulni az elhanyagolt görög tem
plomot, mintsem hogy egy elvi ki
jelentéssel eladja a tokaji evang. egy
háznak. Nem lévén más hátra, két 
évvel ezelőtt rendbehozatta az egy
ház az imaház épületének falait, hogy 
az összeomlástól megmentse az épü
letet, a folyó évben pedig rendbeho
zatta belülről. A 106 lelket számláló 
kis egyház óriási erőfeszítéseket vég
zett, hogy Isten segedelmével a gyám
intézet és a jóakaró hittestvérek tá
mogatásával, de Isten után legfökép 
a maga erejére támaszkodva, elvé
gezhesse ezt a nagy munkát.

Jellemző a kis számú evang. se
reg erkölcsi súlyára, hogy az egész 
város megmozdult a felszentelés al
kalmából. A tiszai hídfőnél diadal
kapu alatt várta a Nyíregyháza vá
ros gyönyörű négyesíogatan érkező 
kerületi elnökséget a járás és a vá
ros küldöttsége közönséggel a háta 
mögött, A felszentelésen is képvisel
tette magát minden felekezet, a köz- 
igazgatás, állami hatóságok, iskolák 
s a püspök előtti tisztelgés alkalmá
val, valamint a fehér asztalnál meg
ható szavakban adtak kifejezést együtt
érző örömüknek.

Az imaház kulcsát dr. Honétay 
Géza felügyelő adta át a püspöknek

meghatódott lélekkel. Szavaiból ki- 
rezgett az a megilletődött szeretet, 
mely oly drágának érzi az édes atyja, 
volt tokaji ev. lelkész emlékeitől meg
szentelt hajlékot. Geduly Henrik püs
pök, Dómján Elek fóesperes, sátor
aljaújhelyi lelkész, Tóth József ales- 
peres, fancsali lelkész, Marcsek Já
nos tokaji, Turóczy Zoltán ózdi, Wei- 
szer Ernő hernádvécsei lelkészek s 

' Lábossá Lajos debreceni vallástanár 
kíséretében vonult be az imaházba, 
amelyet zsúfolásig megtöltött a kö
zönség.

Batizi András, az első híres tokaji 
lelkész fordításában felcsendült Lut
her örök éneke : Jövel Szentlélek Úr
isten, amely után Dómján Elek mon
dott lélekemelő imát. Krecsák László 
nyíregyházi kántor szólója: »Szegény 
fejem, hová hajtnálak* gyönyörű be
vezetése volt a püspök felszentelő 
beszédének, melyben Jónás 2 . 3—s s 
10 alapján lelkes szavakkal mutatott 
rá a templom jelentőségére s arra, 
hogy a templom állandó felszente
lésre szorul, amit úgy érünk el, ha 
odavisszük napjaink minden gondját, 
életünk minden keresztjét s a tem
plomra tekintünk minden örömünk
ben is. Közének után Turóczy Zol
tán tett bizonyságot arról. I. Mózes 
28 . 1 0 — 22. alapján, hogy mi neki a 
templom. A tokaji vegyeskar Tajdy 
Jenó karnagy vezetésével Beethoven : 
»Isten dicsőségé* t adta elő igazán 
Isten dicsőségére, mely után a püs
pök főpapi imája s a lelkészek ál
dása: »Áldjad meg Isten e munkát...« 
fejezte be a felejthetetlen ünnepélyt. 
Az istentisztelet végeztével Weiszer 
Ernő Példabeszédek 28 . 13.  alapján 
felépített beszéd áldó kíséretében úr
vacsorát osztott a püspöknek, a lel
készeknek s a nagyszámú híveknek.

Nagyszámú küldöttségek tisztel
gése után közebéd volt, amelyben 
sok felköszöntő éltette a résztvevő
ket Különösen is meleg ünneplésben 
részesítették dr. Zelenka Lajos kerü
leti felügyelőt, ki minden egyházköz
ségének örömében és bánatában sze
mélyes jenlétével is osztozik, pálután 
Lábossá Lajos prédikált a szivekhez 
szólóan a szív templomáról.

Sok egyház roskadozó, pergő va
kolata templomát szégyeníti meg a 
maroknyi tokajiak szép, meleg han
gulata imaháza1

Gyújtsunk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÖ“ 

fenntartására.

Böhme Jakab.
Különös név, de különös ember is 

volt. Olyan cipész, akinek halála há
romszázéves évfordulóját most ün
nepük. Alt Seidenbergben, Sziléziá
ban született. Egyszerű főldmíves- 
szülők gyermeke volt. Tizennégy éves 
korában cipészinas lett és tizennyol
cadik évében vándorútra kelt. Hogy 
hol járt, mit tapasztalt, ma már nem 
tudjuk, csak annyit, hogy az akkori 
idők hitvitái nagyon megillették lel
két. Mély érzelmű, vallásos férfiú 
lett belőle, aki csak azért mélyedt el 
a szentírás olvasásába, hogy a val
lás, az Isten és az ember lényegét 
megismerje sajátos módon, belső 
megvilágosítás által. Böhme lelke 
előtt feltárult az Isten titokzatossága, 
amit ma idegen szóval misticizmus- 
nak nevezünk. Ö úgy látta, hogy 
minden dolgok az Istenben foglalvák 
és belőle kiömlenek. Az Istenben van 
tűz és világosság, keserű és édes 
minőség, de teljes egységben. Az Is
tenből kiömlő teremtményekben el
lenben ezek a tulajdonságok szét
mentek s a rossz, a bűn elhatalma
sodott s csak a Jézus Krisztusban 
való újjászületés által egyesülhetnek 
ismét Ámde az újjászületéshez kü
lönös élet szükséges. Ezen a kérdé
sen töprengett legtöbbet. Fel is tette 
magának a kérdések kérdését: Ho
gyan érhetem el az érzék feletti é'e- 
tet, hogy az Istent láthassam és hall-

Mindazoknak,
akik orvosi rendelésre kávét 
nem isznak és akik kávét jelen
legi magas ára miatt vásárolni 
nem akarnak vagy nem tudnak, 
helyes kivezető utat, illetve tö
kéletes pótlószert találnak, ha 
a régóta bevált Franck-féle 
Enrilo t használják, mely min
den egyéb pótlék hozzáadása 
nélkül a babkávé izét legjobban 
közelíti meg, kellően erős, va
lamint összetétele miatt nagyon 
tápláló, kiadóssága pedig az 
állandó fogyasztásra rendkívül 
olcsóvá teszi.

Enrilo
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hassam ? Ehhez — úgymond — há
rom dolog szükséges, hogy megnyu
godjunk az Isten akaratában és el
mélyedjünk az ó irgalmában, hogy 
saját akaratunkat gyűlöljük és végül 
hogy alévessük magunkat a kereszt
nek csak azért, hogy a természet kí
sértéseit elviselhessük. Ha mindezt 
megtesszük, akkor meghalljuk, hogy 
mit beszél az Isten. Böhmet saját 
korának hivatalos egyháza nem ér
tette meg, csak azt látta benne, hogy 
az egyházi tantól eltér. Ezért annyira 
üldözte, hogy Görlitz városából, ahol 
letelepedett, el kellett menekülnie. 
Drezdába ment, ott megértésre talált 
és nagy pártfogói révén visszatérhe
tett később családja körébe, ahol is 
1924 szeptember 20 án meghalt. Sok 
munkát irt, sok könyvet adott ki s 
ha különös is volt a vallásossága, 
mégis sokaknak megmutatta az Is
tenhez vezető utat s azért áldás em
lékére. Ezért ünnepli most Görlitz 
városa és vele az egész evangélikus 
egyház ennek a férfiúnak az emlé
ké- Dr. Tirtsch Gergely.

Dr. Rótt Nándor veszprémi megyés- 
püspök a protestantizmusról.
A Bakonyban most tartotta bér

máló körútját a veszprémi megyés
püspök. Tésen az evangélikus egy
házközség tisztelgő küldöttségét Gö
rög Ernő lelkész vezette a püspök elé. 
A lelkész hangoztatta, hogy a pro
testáns egyház tudja é: tékelni azokat 
a szolgálatokat, melyeket a róm. kath. 
egyház a haza érdekében a keresz
tény vallás behozatalával, a pogány 
magyarok megtérítésével, a művelt
ség, a földművelés tudományának ter
jesztésével kifejtett. Tudjuk — úgy
mond —, hogy a róm. kath. egyház 
főpapjai a mohácsi vész alkalmával 
ezért a mi drága hazánkért sokan 
elestek s ezzel örökre bevésték ne
vüket a nemzet történetébe. Amikor 
azonban mindezeket az érdemeket el
ismerjük, nem felejtjük el a saját ér
tékünket sem. A protestantizmusnak 
400 éves történeti múltja van s e 
múlt miatt nincs oka szégyenkezni. 
A mi történetünk össze van forrva 
a nemzet történetével s protestantiz
mus és hazafiság mindig egyet jelen
tett. Amikor elismerjük a tóm. kath. 
egyház jelenlegi kulturális tevékeny
ségét s tudjuk, hogy nagyobb vagyo
nával sokat tesz és tehet a nemzet 
érdekében, ugyanakkor mi protestán
sok a magunk kisebb anyagi erejé

vel szintén tőlünk telhetőleg igyeke
zünk a haladást, felvilágosodást szol
gálni és sanyargatott hazánkat a nyo
morúságból felemelni. Ki kell jelen
tenünk azt is, hogy mi nem irigyel
jük a róm. kath. egyház vagyonát s 
abból nem kíván magának a protes
táns egyház semmit; pékünk csupán 
az állammal szemben vannak köve
teléseink, hogy kulturális céljainkat 
megvalósíthassuk. Egyes ellenkező 
nézetekkel szemben ki kell jelente
nünk azt is, hogy a magyarországi 
protestantizmus emberemlékezet óta 
nem volt oly nehéz helyzetben, mint 
amilyenben ma van.

A püspök az üdvözlő szavakra a 
következőket mondotta: Nagyon kö
szönöm nagytiszteletü urnák azt az 
elismerést, melyet a róm. kath. egy
házzal szemben kifejezésre juttatni 
szíves volt. Örülök ennek a megér
tésnek és viszont én is kijelentem, 
hogy mi is tudjuk értékelni a pro
testáns egyház alkotásait és 400 éves 
múltját és sem én, sem általában a 
róm. kath. egyház vezetősége nem 
kívánjuk, hogy a protestáns egyház 
ettől a 400 éves múlttól, mely tisz
teletre méltó, eltérjen. Mi magunk is 
a megértés útját keressük és örö
mömre szolgál, hogy itt a községben 
is, valamint az egész vidéken azt hal
lom, hogy teljes a felekezetek között 
a békesség. Kívánom, hogy ez az 
egyetértés, békesség továbbra is fenn
maradjon. így dolgozhatunk igazán 
a haza javára. Mégegyszer köszö
nöm szíves üdvözlésüket.

A püspök templomi prédikációjá
ban is hangsúlyozta, hogy a mások 
vallásos meggyőződését tiszteletben 
kell tartani. »Béke a szívekben, béke 
a hazában, béke a felekezetek között.«

A püspök a fehér asztalnál mon
dott felköszöntőjében is kedves köz
vetlenséggel éltette a tési evangélikus 
lelkészt és kísérő kanonokjával, ke
rületi esperesével és a környék katho- 
likus papságával együtt résztvett a 
tési hősök emlékszobrának felavatási 
ünnepélyén, hol a megnyitó beszédet 
a tési róm. kath. plébános, az ün
nepi beszédet pedig az evangélikus 
lelkész mondotta.

A  bányai egyházkerület 
közgyűlése.

A bányai egyházkerület ezidei ren
des közgyűlését szeptember 25-én 
Budapesten tartotta. 24 én a lelkész
egyesület ülésezett Kovács Andor es

peres elnöklete alatt, amikor is Má- 
gócs Károly lelkész »A Luther-Szö
vetség és a belmisszió« címen tar
tott magvas előadást. A lelkészek 
államsegélye és rangosztályokba so
rozásáról Csermák Elemér, a szekták 
elleni védekezésről Kálmán Rezső, a 
lelkészfizetés rendezéséről Mayer Pál, 
lapunk jeles tollú munkatársa érte
keztek. Végül letárgyalták az egyház- 
megyei lelkészértekezletek jegyzőköny
veit. Délután 5 órakor kezdődött az
után a szokásos előértekezlet. Ezt 
követte 6 órakor a templomban a 
Luther-Szövetség vallásos estélye.

A szeptember 25 iki rendes köz
gyűlést istentisztelet vezette be, ame
lyen Törteli Lajos ceglédi lelkész 
fungált. Istentisztelet után a közgyű
lés tagjai a Deáktéri iskola díszter
mébe vonultak. A közgyűlés tagjai 
sorában helyet foglaltak: Báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő, 
Győry Lóránt nyug. miniszter, Land- 
gráf János nyug. államtitkár, Mdgó- 
csy Dietz Sándor, Németh Ödön egye
temi tanárok, Purgly Emil főispán, 
Tolnay Kornél máv. nyug. elnökigaz- 
gató, Hittrich Ödön főigazgató, báró 
Kaas Albert, Borgulya Pál nemzet- 
gyűlési képviselők stb. A közgyűlés 
elején Raffay Sándor dr. püspök me
leg szavakkal emlékezett meg Zsig
mondy Jenő dr. egyházkerületi fel
ügyelő érdemeiről, aki félszázada szol
gálja egyházát. Az egyetemes egyház 
nevében báró Radvanszky Albert haj
totta meg az elismerés lobogóját dr. 
Zsigmondy Jenő előtt. A közgyűlés 
középpontját dr. Rtffiy Sándor püs
pök évi jelentése képezte. »Az egy
ház helyzete valóban lehangoló — 
mondotta jelentése során többek kö
zött a püspök. — A korm ánytól nem  
sokat várhatunk, p ed ig  nehéz viszo
nyok között m indig  a z  egyházak a 
legbiztosabb szövetségesek. “

Az egyházkerületi gyámintézet köz
gyűlését 25 én este fél 7 órakor Aszó
don a templomban tartották meg.

Birnbaum Sándor.
A soproni születésű Birnbaum 

Sándor neve egy kis fejezetet képez 
ha talán nem is az egész tanítóság, 
de mindenesetre a dunántúli evang. 
tanítói kar történetében. Mint 19 éves 
ifjú tanító került "Várpalotára 1869- 
ben ahol az evangélikus gyülekezet 
választotta meg tanítójának, majd 
pedig néhány év múlva kántortanító- 
jának, amely állásában azután meg
maradva, soha sehova nem pályázva
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működött megszakítás nélkül egészen 
1924. év szeptember 1-ig, tehát ugyan
azon gyülekezetben kerek 55 eszten
dőkig. Ha nem lett volna is olyan 
tanító amilyen tényleg volt: mély 
vallásossága a legmesszebbmenőleg 
lelkiismeretes, munkakörében fárad
hatatlan hivatásában végtelen pontos, 
békeszerető, mindenkivel összeférő 
Istentől vidám kedéllyel megáldott 
igazi »Schuhlmeister«, olyan »nap
számosa« a nemzetnek és a magyar 
tanügynek, aki sohasem bérért dol
gozott, hanem lelkesedésből és köte
lességérzetből — akkor is az az 55 
esztendő, melyet a tanflgy terén el
töltött, fénylő betűkkel írná be nevét 
a tanítóság, különösen pedig a dunán
túli evang. tanítóság történetének 
könyvébe. És ezen emberöltönyi idő 
alatt ó »örök ifjú« maradt: munka- 
közben, mozgékonyságban, iskolában, 
templomban végzendő szolgálatokban 
mindvégig úgy forgolódott, mintha 
most lépett volna teljes ideálizmussal 
az egyház szolgálatába, mintha még 
mindig újat, nagyot másoknál külön
bet alkotni akarna, idealizmusa, op
timizmusa 55 éven keresztül soha el 
nem hagyta. Amíg évtizedeken át 
kötelességet teljesített, rá lehet mon
dani, hogy »kedves kötelességet«, 
mert neki a tanítás sohasem nyűg, 
hanem »gyönyörűséges munka«, soha
sem várta, kérni sem engedte a ki
tüntetéseket, ő megmaradt külsőleg 
dísztelen, de lelkében gyémántkeresz
tes »Iskolamester« volt, aki tanítói 
hivatala mellett csak egy tisztséget 
viselt önérzetes büszkeséggel mind
végig : az egyházmegyei törvényszéki 
bírói tisztséget, ezt is csak azért, 
mert egyháza tisztelte meg vele, mint 
némi jutalmazást elévülhetlen érde
meinek.

Aki 55 évig munkálkodik, az ha 
talán még nem is rokkant meg egé
szen, mégis nyugalomba vágyik, jó 
Birnbaum Sándor is oda vágyott, sa
ját kérelmére 1924. szeptember 1-én 
uyugdíjaztatott. Gyülekezete — mely
ben már alig él 4—5 egyháztagnál 
több aki nem lett volna az ó növen
déke — szeptember 7 én az egyház- 
község harangszentelési ünnepén bú
csúzott el tőle, az agg tanítótól, aki 
nyugdíjba menésével a VII. fiz. osz
tályba történt kineveztetését is meg
érte. Könnyekig megható volt az ün
nepély, amikor Horváth Sándor Jel
kész búcsúzott a hűséges szolgatárs
tól, Mórocz György gondnok a gyü
lekezet pátriarchájától, Kaiser Piroska 
az iskolások nevében a félszázadnál 
tovább volt jó tanítótól, Gömbös S.

fehérvárcsurgói levita-tanító az egy
házmegyei tanítóság nevében a tiszte
letreméltó kartárstól és végül dr. Pé
ter Sándor főjegyző Várpalota közön
sége nevében köszöntötte, egyben 
búcsúzott is attól a közpályán mű
ködő férfiútól, akit felekezeti különb
ség nélkül mindenkit tisztel, becsül 
és ma is ragaszkodó szeretettel vesz 
körül. A nyugalomba vonult tanító
nak gyülekezete, községe, kicsinyje 
és nagyja azt kívánja: éljen soká 
még megelégedésben a jól kiérdemelt 
nyugalomban.

A vértanuk emlékünnepe.
A balti lutheránusok a rigai vér

tanuk halálának ötödik évfordulóját 
ünnepük. A vértanuk hiterejéről meg
indító részletek olvashatók Hunnius 
Monika könyvében: »Aus der Zeit 
der Bolschewikenherrschaft.« A bör- 
tönőrök révén szivárogtak ki hírek 
an ól, hogy milyen csodálatos béke- 
türéssel viselték a szenvedéseket és 
milyen nyugodtan mentek halálba. A 
durva börtönőrök is meghatódtak a 
keresztyén erényeknek nyilvánulásán. 
Piszokban, éhezve és fagyoskodva 
egymást erősítették és bátorították. 
Egyik magasrangu bolseviki végül 
így nyilatkozott: »Ezekhez a balti 
keresztyénekhez nem tudunk férkőzni. 
Nem bírunk velük. Ha mindenükből 
kifosztjuk is őket, akkor sem panasz
kodnak. Ha kiűzzük őket házaikból, 
szó nélkül távoznak. Ha börtönbe, 
vagy halálba küldjük őket, panasz 
nélkül és teljes önuralommal mennek. 
Mintha csak a keresztyénségük kőfal 
gyanánt venné őket körül, amelyen 
senki sem hatolhat át«.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
„M oszkva főutcáin  — írja egyik  

bukaresti lap  — m ind sűrűbben je 
lennek m eg a felsöbbosztályu diákok  
— f iu k  és leányok egyaránt — egy  
szá l ingben. A z ingváll szalagján  ez 
a felírás olvasható: „Le a szem érem- 
érze tte l!“ A felháborodott lakosság  
több esetben akadályozta m eg ezeket 
a szemérmetlen fia ta loka t abban, hogy 
a közú ti vasútra fcltolakodjanak. A 
rendőrség a z  utcán is minduntalan  
védelemben kénytelen részesíteni a fé l
mezteleneket a közönség dühe ellen. 
A fia ta lságnak  ezt a meztelenségét a 
legfőbb szovjethatóságok jóindulattal 
tám ogatják, ső t a z  a szándékuk, hogy

a z iskolában is az ilyen ruhátlansá- 
g o t léptessék életbe. — (Vájjon a  köz
ismerten csikorgó tél kedvezni fo g -e  
ennek a divatnak ?) — A hir valódi
ságában nincs okunk kételkedni. H i
szen a szovjetkorm ány állandóan tö
rekszik a fia ta lság  demoralizálására, 
így állandóan előadásokat tarta t a  
leánygimnáziumokban, ahol a házas
ságon kívüli terhességet m agaszta lja  
és a z  így született gyerm ekekről való 
gondoskodást Ígéri. N em  csoda ezek 
után, ha a prostitúció napról-napra  
nő, s  hogy M oszkvában telve vannak  
12— 14 éves szerencsétlenekkel a köz
kórházak. “

OLVAS S UK A B I BLI ÁT!

Holt gyülekezet.
Okt. G. Ámos 5 . sí—S7. Sokan nem tud

ják, hogy vannak holt gyülekezetek, pedig 
talán ők maguk is olyanban élnek. A holt 
gyülekezet nem épen a legrosszabb gyüle
kezet és sokszor nem is olyan riasztó a 
képe. Az ünnepi képe kivált szép volt an
nak a gyülekezetnek is, melyet Ámos látott, 
de ő azért nem volt vele egy cseppet sem 
megelégedve. A holt gyülekezetnél nagyon 
megtéveszthetnek a látszatok. Ahol csak 
ünneptartásban merül ki a gyülekezet élete, 
félő, hogy éneklés, templom és szertartás 
ezek csak a holt gyülekezet szép szem
fedője.

Okt. 7. János Jelen. 3 . r—s. A gyüleke
zet maga még nem holt, de azt lehet itt 
látni, hogyan lesz halóvá. A tömegekben 
még van valami élet, de a gyülekezet magja, 
a szentély körül szolgáló csapat, a gyüle
kezet lelke, angyala már halóit. Mai nyel
ven azt mondhatnánk: a gyülekezet úgy 
válik halottá, hogy a vezetőség, a hivata
losan meebizott sáfárok, avagy azok, kik
nek az Ur lelkiekben többet adott, nem 
engedelmeskednek teljesen Istennek, s nem 
azokból az erőkből élnek, mely az egyhá
zat egykor létre hozta.

Okt. 8. Lukács 1 9 .u —44. Akkor még 
nem sokan érezték benne a hullát, de Jé
zus már nemcsak a holtsági tüneteket, ha
nem a felbomlási folyamatot is szcndélteti 
a nagy ékü s múltú Jeruzsálemen. A holt 
gyülekezet elveszti fogékonyságát az élő 
Istennel szemben. A közvetlen tapasztala
tokat kiszorították a múmiák bebalzsamo- 
zására szolgáló kenetes szokások. Ezek 
még tartják a testet, hogy a rothadás nyil
vánvalóvá ne váljék, — de csak addig, míg 
a szokások száraz vázáit szét nem zúzza 
az ítélet. A holt gyülekezet nem tud fel
venni uj benyomásokat Istenről; nem szá
mol azzal, hogy meg fog ítéltetni s jaj neki 
egészen, ha nem ismeri fel a megmenteté- 
sére irányuló kísérleteket.

Okt. 9. Uk 12.1—9. A holt gyülekezet 
egészen jól érezheti magát. Lehet nagy 
gazdagsága, jó berendezese, termelni is 
tud nagy értékeket, de nem Isten és Or
szága számára. Nem fáj neki semmi, mint 
a halottnak, de ő maga annál inkább okoz 
fájdalmat. Élősdiek, világias gondolkózásu, 
sőt hitetlen emberek kedvező fogadtatás
ban részesülnek benne, de Isten küldöttei 
s maga Jézus nem kellenek neki. És lássá
tok, mégis szeretni kell, míg lehet, a holt
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gyülekezetét, és szenvedéskészséggel kép
viselni benne az Ura igényét s az Örökös 
szavát.
* Okt. 10. Jakab 2 . u—26. A holtság tü
netei nem mindig egyformák. Korok, fele
kezetek s vidékek szerint mutatkozhatnak 
különbségek. Abban a gyülekezetben, mely
be levelünk szól, az volt a tünet, hogy a 
keresztyének csak a hitet hangsúlyozták, a 
cselekedeteket mellékeseknek tartották. A 
mi mai holt gyülekezeteinknél szintén ural
kodik ez a tünet Igen, mert a holt gyüle
kezetben holttá válik a hit, elméleti és ér- 
zé8beli állománnyá c ha történetesen nem 
tanítják a cselekedetek általi üdvösséget, 
a hit altató por lesz a lelkiismeret számára.

Okt. 11. Róma 6 . 1—13. Nagyin sok 
visszaélés történik a holt gyülekezetben a 
kegyelemmel s ezzel kapcsolatosan minden 
intézménnyel, mely a kegyelemre van ala
pítva. A kegyelem nemcsak a cselekvő, 
teljes életünket átadó keresztyénséggel 
szemben altatja el a lelkiismeretet, hanem 
fel is szabadiija a bűnök számára. El nem 
hinnénk, ha nem tapasztalnánk, amint sze
gény Pál apostol s később Luther is el
csodálkozott, hogy a kegyelem oly sokak
nál bűnök párnájává s a bűnnel szemben 
való küzdelem lazitójává lett.

Okt. 12. 1. János 5 . 1—12. A holt gyü
lekezet hazuggá teszi az Istent. Nincs benne 
ereje igének, imának, az emberek nem hall
ják, mit énekelnek. A Hiszekegy még megy, 
de nem ismerik fel, hogy mit ér Jézus 
Krisztus a mindennapi életben s úgy meg
cáfolják a nehézségek és levet ettetések 
siralmaival, hogy Isten csakugyan készített 
teljes megváltást. A holt gyülekezetben nem 
olvasnak bibliát; akik olvasnak nem vál
toznak meg tőle, nincs megtérés, nincs 
újjászületés s nincs személyes bizonyosság 
az Atya, Fiú és Szentlélek életet árasztó 
bizonyságtételeiről.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .
A m indennapi Hétből.

Kiskorúaknak nem adnak do
hányt a trafikokban. A pénzügy- 
miniszterhez újabban tömeges panasz 
érkezett a fiatalkorúak ellen, akik az 
utóbbi időben mértéktelenül dohá
nyoznak. A miniszter most rendeletet 
adott ki, amelyben gátat vet a fiatal
korúak immár szenvedéllyé vált do
hányzásának. A miniszter rendeletben 
utasítja a trafikosokat, hogy ezentúl 
a legnagyobb figyelemmel szolgálják 
ki vevőjüket és gyermekeknek ne ad
janak dohánynemüeket, bármilyen 
ürüggyel akarnak is vásárolni A mi
niszter rendelete következtében ezen
túl csak 16 éven felülieket fognak 
kiszolgálni.

Ingyenes kertészeti tanfolyam 
hadiárvák részére. A népjóléti mi
niszter Ikervárott 3 éves kertészse- 
gédi és kertmunkásképző tanfolyamot 
tart fenn kizárólag hadiárvák részére. 
A kertészsegédi tanfolyamra 18 éven 
aluli, legalább négy polgárit, vagy 
más középiskolát végzett ifjak pályáz
hatnak, mig a kertmunkásképzőbe 6

elemit végzetteket vesznek fel. A fan- 
folyamot elvégzettek elhelyezéséről 
az iskola gondoskodik. A tanfolyam 
október 30-án kezdődik, a tanulók 
ingyen lakást, ellátást és ruhát kap
nak, szüleiknek azonban kötelezniük 
kell magukat, hogy a felvett növen
dék mind a három évig kitart az 
intézetben.

Postautalvány- és utánvételes 
csomagforgalom Svédországgal 
és Ausztriával. A posta vezérigaz
gatósága közli, hogy a postautalvány 
és utánvételes csomag-forgalom Svéd
országgal október 1-én, Ausztriával 
pedig október 10 én megindul. Egy 
utalvánnyal Magyarországból Svéd
országba 800 svéd koronát, Auszt
riába 10 millió osztrák koronát lehet 
küldeni, azonban a 4 millió magyar 
koronán felüli postautalványok fel
adásához a Magyar Nemzeti Bank 
bankosztályának előzetes engedélyére 
van szükség. Az ellenkező irányban 
15 millió korona a maximális összeg. 
Utánvételes csomagokat minden posta- 
hivatal felvehet. A maximális összeg 
15 millió magyar korona és ugyan
ennyi a csomagoknál is.

H E T I  K R Ó N I K A .
A miniszterelnök szabadságáról visz- 

szatért és elfoglalta hivatalát. — A inter- 
nacionále 60-ík évfordulója alkalmából 
népgyülést tarlottak a szocialisták Buda
pesten. A gyűlés után zavargások voifak 
s a tömeg szembefordult a rendőrséggel. 
Egy házból a rendőröket megdobálták. — 
A csongrádi bombamerénylet vádlottjait a 
szolnoki törvényszék felmentette. A fel
mentő Ítélet súlyosan megbélyegzi Dió- 
szeghy miniszteri tanácsost, aki a nyomo
zást vezette, s aki most a fegyelmi eljárás 
megindítását kérte maga ellen. — Az 1924. 
1925. évi aranyköitségvetés elkészült és 
novemberben kerül a Ház elé.

Ausztriában újévkor életbelép a köte
lező schillingszámitás.

Az oláh kormány az erdélyiek magyar 
hadikölcsönkötvényeit nem váltja be.

A montenegrói szabad csapatok be
törtek albán területre és a határmenti fal
vakat kirabolták.

A szerb király ellátogat Rómába s a 
pápát is felkeresi.

A tót néppárt Zólyombrezóban gyűlést 
tartott, Hlinka kath. pap szónokolt, amikor 
a kommunisták tüntetni kezdtek ellene. A 
tüntetés zavargássá fajult, 6 an életveszé
lyesen, 13-an pedig súlyosan megsebesültek.

A svéd választásokon a konzervalívok 
megtartották mandátumaikat.

A norvég kommunisták levegőbe röpí
tették a krisztiániai vízvezetéket.

Pétervárott az áradás folytán lázadás 
tört ki. A lázadásból kifolyólag újból igen 
sokat kivégeztek.

Az angol munkáspárt egy körlevelében 
kijelenti, hogy a kommunista pártnak egyet
len tagja sem kerülhet be a parlamentbe, 
mint a munkáspártnak tagja.

Mekkát állítólag elfoglalták a vahabiták.

HARANGSZÓ.

Szenthároms. u. 16. vasárnap.
Ep. Efez. 3.13-21.

A nyomorúságban el ne csüggedjünk, 
kérlel bennünk az apostol s az efezusbcliek- 
hez irt levelének mai napra rendelt részében 
világosan meg is mondja, hogy a nyomorú
ságot mikép győzzük le eredményesen: la 
kozzék a Krisztus a  hit á ltal a  szive
tekben.

K é r e l e m .  A z u j negyed küszö
bén szeretettel kérjük a H arangszó  
előfizetőit, hogy a m ai szám unkhoz 
m ellékelt csekklapon a z  előfizetést 
m egujitan  i szíveskedjenek.

A H arangszó előfizetési ára októ
ber— december hónapra eső negyedik 
negyedre marad a régi, a za z 16 ezer 
korona.

A z  eddigi odaadó szereidért hálás 
köszönetét mondva, továbbra is híve
ink állandó tám ogatását kérve, va
g y u n k  testvéri üdvözlettel

„H A R A N G S Z Ó •
kiadóhivatala.

Dr. Schneller István, a pozsonyi theo- 
lógiai akadémia volt igazgatója, a kolozs
vári, jelenleg szegedi Ferenc József egyetem 
tanára nyugalomba vonult. Sok hálás ta
nítványa van úgy lelkészeink, mint tanára
ink között. A kormányzó nyugalomba vo
nulása alkalmából legfelsőbb elismerését 
fejezte ki dr. Schneller Istvánnak.

Fejedelmi adomány. Rákoskeresztúron 
a róm. kath. vallásu gróf Vigyázó Ferenc 
édesanyjának, az evangélikus egyházhüsé- 
géröl országosan isméit gróf Vigvázó Sán- 
dorné szül. báró Podmaniczky Zsuzsanna 
emlékére 20 millió koronát adományozott 
a rákoskeresztúri ev. egyház orgona-alap
jára. Ugyancsak édes anyja emlékére 1 
millió koronát adományozott szegény ev. 
gyermekek részére.

Lelkészavatás. F. é. szeptember hó 
21-én — amint azt már lapunk legutóbbi 
számában röviden jeleztük — avatta lel
készekké Kapi Béla püspök Szombathelyen 
Bödecs Károly, Horváth Pál, Lukács István, 
Berta Lajos, Rácz Sándor, Horeczky Béla, 
Scherer József, Purt Károly, végzett theoío- 
gusokat. Kapi püspök avatási beszédét 
Lukács evangéliomának X. 1—11. alapján 
tartottá. Az ifjú Timoteusokat dr. Pröhle 
Károly theol. prodékán, Zongor Béla es
peres, Puskás Jenő püspöki titkár, Schöck 
Gyula püspöki másodlelkész, László Mik
lós vallástanár, Kovács István vallástanár, 
Magassy Sándor és Nagy László egyház
kerületi segédlelkészek áldották meg.

Isten áldása kisérje az Ur ifjú szolgáit.
Főúri áldozatkészség. Báró Rad- 

vánszky Kálmán, a sajókazai egyház felügye
lője — mint a mull évben — ez évben is 
4 mázsa búzát ajándékozott a hegyaljai 
egyházmegye nyug. lelkészei, lelkészöz
vegyei és árvái felsegélyezésére.

Protestáns irodalmi est Veszprém
ben. Lelketépitő volt az irodalmi est, me
lyet a Protestáns Irodalmi Társaság kikül
döttei rendeztek Veszprémben. Az estélyen 
közreműködtek Demjén Márton ref. espe
res, Muraközy Gyula kecskeméti, Medgya- 
szay Vince lepsényi esperes, Héring János
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ev. lelkész, Pásztor József író, Ajkay Imre, 
Góthy Ferenc, dr. Németh Zsigmond és 
Pekárdy Pál.

Segédlelkészi áthelyezések. Kapi Béla 
püspök f. é. okt. 1-ével a következő segéd
lelkészi áthelyezéseket eszközölte: Bödecs 
Károlyt Vadosfára, Gőcze Gyulát Pápára, 
Sztrókay Dánielt Uraiujfaluba, Pál Bélát 
Paksra, Horváth Sándort Vésére, Rácz 
Sándort Meszlenbe, Berta Lajost Czelldö- 
mölkre, Lukács Istvánt Körmendre, Geyer 
Zoltánt hitoktatónak Pécsre, Scherer Jó
zsefet Szombathelyre.

Beluscsák János és József, két Ame
rikába szakadt hernádvécsei evangélikus, 
egyszerű munkás, családjaikkal együtt ne
héz. munkával keresett összekuporgatott 
pénzükből egy két mázsa tiszta súlyú ha
rangot öntetlek a kis hernádvécsei evang. 
egyháznak, amely szept. 14-én adta át a 
harangot szép ünnepség keretében magasz
tos rendeltetésének.

Uj tábori lelkész. Vitéz Horkav Béla 
celldömölki segédlelkészt, lapunk jelestollu 
munkatársát, tábori lelkésszé nevezték ki. 
Az apostoli lelkületű káplánnak távozását 
Celldömölkröl rendkívül sajnálják.

Lemond a lelkészt állásáról. Mint 
értesülünk Saródy Gyula nemescsói lelkész 
október 15-ikével lemond lelkész! állásáról. 
Saródy Gyula a fiatalabb ev. papi nemze
déknek kiváló tagja volt. Vele nemcsak a 
nemescsói gyülekezet, de a lelkészi kar is 
sokat vészit. Hisszük azonban, hogy Saródy 
Gyula másnemű elhivatásban is továbbra 
buzgó munkása marad Isten országának.

Lelkész jelölés. A bezii gyülekezet 
lelkészévé egyhangúlag Nagy László egy
házkerületi segédlelkészt jelölte.

A körmendi gyülekezet elhatározta tor
nyának és templomának 90,000 000 (millió) 
korona költséggel való renoválását. A re
noválási munkálat imár folyik.

Uj vallástanárok. A pesti ev magyar 
egyház vallástanároknak megválasztotta 
Dendeiy Károly segédlelkészt, Kiss Benő 
és Aczél Anna végzett theologusokat. Az Úr 
áldása kisérje őket alkotó és építő mun
kájukban !

A kecskeméti ref. jogakadémia az egye
temes ref. egyház tulajdonába ment ál. fiz 
ünnepi aktusnál az evang. egyház üdvöz
letét Sárkány Béla ev. főesperes tolmácsolta.

A pápai kiállítás kitüntetettjei. Szept.
4—8-ig Pápán tartott kiállításon az ősz- 
zsüri javaslata alapján többek között a ki
állítás szervezése körüli érdemeikért dísz
oklevelet kapott vitéz Magyar János evang. 
tanító; slőjd munkákért nagy elismerő ok
levelet: a lovászpatonai és a pápai evang. 
iskolák; mezőgazdasági termelésért arany
érmet dr. Mohácsy Lajos ev. lelkész, ezüst
érmet Mihály István gyiil. felügyelő, kis ok
levelet Szakács Dániel, Tüske János, Bolla 
Dániel stb. buzgó egyháztagok.

Uj segédlelkészek. A pesti ev. magyar 
egyház Korim Kálmánt, a Buda—Kelenfold-i 
egyház Tomcsányi László Timotheusokat 
alkalmazta. Vajha a jóságos Isten megáldó 
kegyelme kisérné őket minden megnyilvá
nulásukban !

A szentgotthárdi missziói egyház szept. 
28-án rendkívüli közgyűlést tartott, mely 
alkalommal a világi elnöki széket Obetkó 
István fögimn. tanár töltötte be. A közgyű
lés jegyzőkönyvileg örökítette meg a gyü
lekezet egyik legbuzgóbb tagjának, Nádassy 
Kálmán dohánygyári igazgatónak érdemeit, 
kit Szentgotthárdról Budapestre helyeztek 
át. Ezután az 1924. évi költségvetést tár
gyalták le, a maroknyi gyülekezet évi bud-

getje meghaladja a 23 milliót, a deficit kö
zel 3 millió. A költségvetés kiadási tételei
nek összege 1300 aranykorona, ami annak 
bizonyítéka, hogy igazán csak a legszük
ségesebbeket vették fel a költségvetésbe. 
Szó esett a közgyűlésen még a háborúban 
elvilt harangoknak újakkal való pótlásának 
lehetőségéről s egy tanácsterem építésének 
elodázhatatlanul szükségességéről.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Németország. A német evangélikus élet 

dacára a nyomasztó helyzetnek teljes vi
rágjában van. Mutatja azt a sok egyházi 
gyűlés és kongreszus, amelyeket az ország 
különböző helyein tartanak s amelyek célja 
mind az evangélikus öntudatot ébreszteni 
és fenntartani. Rudolstadiban szeptember 
20—22-ig jöttek össze a német evangélikus 
ifjúsági egyletek, 21—24-én Nürnbergben 
az alkohol ellenes társulatok, 22—24 én 
Braunschweigban a Gusztáv Adolf Egylet, 
ugyan akkor Siuttgartban az egyházak ba
ráti munkájának a világszövetsége és Gies- 
senben a német lelkészek konferenciája, 
25-én volt Gdterslohban az ev. szülők 
szövetségének ülése és 29—30-ig az ev. 
szociális kongreszus Gőrlitzben.

A német evang. szövetség nem régen 
Münchenben tartott ülése férfiasán han
goztatta az evangéliumhoz való hűségét. 
Ezt a nyilt és protestáns öntudattól áthatott 
nyilatkozatot az ellentáborban igen rossz 
néven vették és lapjaikban most valóságos 
támadó hadjáratot indítanak minden ellen, 
ami evangélikus. Sőt olyan nyilatkozatot is 
lehet olvasni, hogy a Luther kezdle szellemi 
mozgalom már végét járja Természetes, 
hogy ilyen jövendölés ép abból a táborból 
csak annál inkább szolgál arra, hogy az 
evang. érzelmet és az egyházunk iránti 
hűséget fejlessze és erősítse.

Az idők különös jeleként kell felemlí
tenünk, hogy Németországban már vallásos 
szociálisták is vannak, kik e napokban tar
tották összejövetelüket Meersburgban a 
bodeni tó mellett. *

A németországi róm. kath. népegylet 
híveinek apadásáról panaszkodik, 687.0Ü0- 
ről leapadt 546 000 tagra, kiváltképen Bajor
országban, Badenben, WürUembergben és 
Westfaliában nagy az elhagyók száma. Az 
iratok terjesztésének osztálya is azt jelenti, 
hogy egy harmaddal kevesebbet tudott 
most eladni mint annak előtte.

Olaszország. A csillagászok azon bi
zottsága, mely két évvel az előtt ült össze 
Rómában, hogy a naptárjavitásban ajánlatot 
tegyen, most befejezte munkáját és a kö
vetkező javaslatot terjesztette e lő : Az év 
december 22 én veszi kezdetét és négy 
szakra oszlik, mindegyik szak 91 napos. 
Az év egy napja t. i. az újév napja (szökő 
években két nap) csak évi napnak számit, 
tehát sem héthez, sem hónaphoz nem szá
mítható s igy teljesen önálló nap. Ezen 
számítás alapján a hónapok kelte mindég 
a hét ugyanazon napjára esik. A húsvéti 
ünnepnek egy bizonyos és állandó napra 
való megállapítása ajánltatik, de az egyhá
zak belátására és döntésére van bízva. Az 
egyházi bizottságba, mely a naptár ilyen 
javításáról dönt majd, behívták a róm. kath. 
egyház képviseletében a pápát, a protes
tánsok részéről a canterbury érseket és a 
keleti egyházakat pedig a konstantinápolyi 
patriarcha fogja képviselni Ezen összeállí
tás ellen a nemet evangélikus egyház leg
főbb hatósága óvást emelt.

Róma uj vatikáni zsinatot akar 1925 
vagy 1926-ban összehívni, mely két uj 
dogmát hivatott lesz kimondani és pedig 
Mária mennybemeneteléről és a kegyelem 
megadásánál való szerepéről, mellékesen 
még az összes keresztyén egyházak össze
sítéséről is lesz szó, értve ez alatt első 
sorban a keleti egyházakat, mert a pro
testantizmust ez idő szerint még nem em
legetik.

Angolország. A britt és külföldi biblia
társaság házában Londonban szeptember 
3-án fontos ülést tartottak. Mind azok az 
egyházak, amelyek a spanyol protestantiz
musnál érdekelvék és pediglen angol rész
ről az angol országos, a skót szabad, az 
ir presbyleránus és a methodista egyházak, 
továbbá az észak-amerikai, a német, holland 
és a schweizi protestantizmus képviselői 
baráti szövetséget létesítettek, hogy a spa
nyol evangélikus egyházakat közösen és 
egyetértőleg támogassák úgy szellemiekben 
mint anyagiakban.

Svédországban a lutheránusok száma 
5,863.920; Norvégiában 2.596.913; Dániá
ban 3,200 372; Izlánd szigetén 94 220 ; 
Finnországban 3,335395 — a skandináv 
országokban tehát összesen 15,090 833 volt. 
Az európai lutheránusok egynegyed része 
a skandináv országokban él.

A Nürenberg melletti Neuendettelsau- 
ban levő Diakonissza Anyaház, amelyet 
Lőhe Vilmos alapított, helven esztendős; 
de „vénségében is gyümölcsözik“. Neuen- 
dettelsaunak 98 munkamezeje van; magá
ban Nürenbergben van 27 állomása.

Mott Jánost Szaloniki város díszpol
gárává választotta. Egy utcát róla neveztek el.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Nász Kapi püspök családjában. Kapi 

Béla dunánlúli püspök leányát, Magdát, 
szeptember 30-án vezette oltár elé Balogh 
Ernő nagygeresdi lelkész a szombathelyi 
templomban. Az esketési szertartást maga 
a püspök végezte, ki szívhez szóló beszéd
ben kérte gyermekeire a jó Isten szeretetét, 
gazdag áldását. Tanuk: Mesterházy Ernő 
dr. egyházkerületi felügyelő és Rupprecht 
Antal dr. a nagygeresdi gyülekezet felügye
lője voltak. Az esküvőn megjelent Tarányi 
Ferenc dr. főispán, képviseltette magát a 
dandárparancsnokság, a rendőrkerületi fő
kapitányság, a Kuituregyesület stb. Ott volt 
Szombathely társadalmának szine-java. Az 
esküvő alatt László Miklósné úrasszony és 
a protestáns dalkör Heintz Fülöp orgona- 
kísérete mellett egyházi dalokat énekeltek. 
Az esküvő után a gyülekezet nevében dr. 
Radö Gyula felügyelő fejezte ki az egyház
község jókívánatait a gyülekezet tanács
termében. Délben a Szabária szállóban 
lakodalmi ebéd volt. Utána a fiatal pár 
nászutra ment el Stájerba.

Esküvő. Ferenczy Sándor és Fekete 
Mária, Huszár Lajos és Nagy Rozália Pá
pán házasságot kötöttek.

Halálozás. Farkasfán szívszéíhüdésben 
elhalt Düh István 52 éves korában, özve
gye és 8 árvája siratja. — Laszgallner Al
bert Kassán életének 68-dik évében várat
lanul elhunyt. — Berctvás Pált a kecske
méti ev. egyház fögondnokát szept. 22-én 
temették el az egész város nagy részvéte
lével. — Grál Lajos nyíregyházai evang. 
tanító a nyíregyházai Erzsébet kórházban 
meghalt. — Kardos Béla nagykürtösi leik. 
„Piis meritis“ II. oszt. katonai lelkészi ér-
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demkere8zt tulajdonosa 32 éves korában 
elhajt.

Áldás emlékükre!

Ú J D O N S Á G O K .
Eltemették Kövess tábornagyot. Óri

ási részvét melleit temelték el Budapesten 
báró kövesházi Kövess Hermann táborna
gyot, a verhetetlen hőst, aki a világháború
ban legjobban kiérdemelte a magyarság 
bámulatát, hódolatát. A temetési szertartást 
Taubinger Rezső ev. tábori főesperes és 
Szabó Gábor ev. tábori leikész végezték.

Balthazár püspök ism ét New-Yorkba 
készül. Balthazár Dezső, a tiszántúli re
formátus egyházkerület püspöke, elhatá
rozta, hogy október 15-en másodszor is 
Amerikába utazik.

A kormánypárti képviselők Turinban 
megkoszorúzták Kossuth Lajos lakó
házát. A kormánypárt képviselőinek egy 
csoportja tudvalevőleg olaszországi kör
utazásra indult, melynek folyamán Turinba 
is elkerültek. Kossuth Lajos volt lakóhá
zára nemzetiszinü szalagos koszorút he
lyeztek.

A nyiradonyi kondás tizenhat gyer
meke. A nyíregyházi jubileumi ünnepsé
gekkel kapcsolatban a Falu Szövetség a 
legnépesebb magyarországi család jutal
mazására ünnepélyt rendezett Ignácz János 
nyiradonyi kondás kapta meg az egymillió 
koronás jutalmat, aki tizenhat gyermeket 
nevelt és ezek közül tizenöt él.

Brutális merénylet áldozata lett Arad 
mellett Selezsán Ilona 22 éves munkásleány. 
Egy őrmester kicipelte a mezőre és ott 22 
társával halálra kínozta.

Sok a golyvamegbetegedés, aminek 
oka az, hogy Ausztriából importált sóval 
főzünk, annak pedig kevesebb a jódtar- 
talma, mint a magyar sónak. Ha a helyzet 
nem változik, hamarosan minden második 
ember golyvás lesz.

Nyolc hold földért 400 milliót kapott 
ga/daja egy sopronmegyei nagyközségben. 
Egy 2 holdas parcella 120 millióért kelt el.

Az amerikai m agyarok a Magyar 
Nemzeti Szövetség részére 18,800.000, a 
Gyermekvédelmi Liga részére 18,300.000 
koronát küldtek.

Borzasztó vihar pusztított Avignon 
körül, a vihar elsodort egy vasúti hidat, 
713 méteren felszaggatta a vasúti síneket, 
egy mozdony lezuhant, a vezetője meghalt.

A forgószél Sanct-Paul környékén 62 
embert megölt, 25-öt megsebesített, sok 
farmot elpusztított.

Szentpétervár árvízkatasztrófája. A
legutóbbi óriási viharok következtében 
Szentpétervárt árviz borította el. A szent
pétervári áradásban úgy a város belső te
rületén, mint külső kerületeiben sok ember 
vesztette életét.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 39. számában foly
tatódik Rudolf Herczog érdekes regénye: 
Az élet dala. Közli a lap azonkívül Bársony 
István, Kálmán Jenő, Palffyné Gutácsy Irén 
és Illés Endre elbeszéléseit, Lőrinczy 
György és Bónyi Adorján cikkeit, Varságh 
János, Szigethi Ferenc, Szegedi István es 
Szathmar István verseit, Gács Demeter heti 
krónikáját, számos művészi é3 időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket es a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona Mutatványszámot kívánatra

ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A m agyarság cimü napilap a keresz
tény világnézet vezető budapesti sajtóor
gánuma arról értesíti szerkesztőségünket, 
hogy aki címét közli, két hétig megismerés 
végett ingyen kap mutatványszámot. Elő
fizetőinek számtalan kedvezményt nyújt, 
tisztviselőknek kedvezményes előfizetést ad. 
Kiadóhizatala Budapest, VII., Miksa utca 8.

Egy hires tudós már régen kísérletezik 
egy oly szövet feltalálásán, mely egy em
beröltőn keresztül tartana. — De munkája 
hiábavaló, idejét múlt dolog, hiszen ha 
egy keveset érdeklődnék, rögtön tudomá
sára jutna, hogy a világhírű Semler cég 
már régóta csakis egy emberöltőn át tartó 
szöveteket árusít, melyek jóminőségét és 
rendkívüli olcsóságát a cég 75 esztendős 
fennállása garantálja. — Különös alkalmat 
nyújt a nagyközönségnek rendkívül jutányos 
áron való bevásárlásra azon körülmény, 
hogy a londoni Semler cég (telepe: Lon
don 14. Goidén Squere) óriási forgalma 
révén felhalmozódott összes maradék szö
veteit budapesti üzleteibe küldte, melyek 
árusítása a cég Bécsi-utca 7. és Korona
herceg-utca 9. alatti üzleteiben megkez
dődött.

A H A RA N G S Z Ó  PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e :
— A számok ezreket értékelnek. —
Németh Márton Győr 4, Várallyai János 

Sopron 14, Szabó János Répcelak 4, Bá
rány Jenő.Nádasd 4, Harsányi Gyula Kő
szeg 10, Özv. Jutassy Jakabné Szombat
hely 4, Kalma Pál Bpest 4, özv. Nató And- 
rásné Fót 4, László Géza Jánosháza 14, 
Botnár Gusztáv Sárvár 4, Simon Kálmán 
Tét 4, Berke János Körmend 4, Bruhács 
János Pécs 10, Rónay Pál Szombathely 4, 
Gilincsek Péterné Tapolca 4, 'Sándor Jó
zsef Zalagalsa 4, Móritz Gyula Boba 4, 
Póczi István Győr 4, Koska Árpád Vácz 4, 
Kocsis Pál Pápa 10, Csány Imre Gyömrő 
4, Illés Lajos Farád 4, Kovács Jenő Ikervár 
4, dr. hczés Zsigmond Kaposvár 4, Kámám 
Lajos Beled 3, Pálfi Dénes Beled 10, Mikó 
János Farád 4, Németh Lajos Vásárosfalu 
4, Szcifert Józsefné Bpest 6, Róth Margit 
Körmend 10, Somogyi Gábor Czelldömölk 
4, Grosz Lajos Sárvár 10, Asbóth János 
Szombathely 4, Jutassy Terus Szombathely 
10, Mezző Samu Répcelak 10, Ágoston 
Lajosné Keszthely 4, Podhradszky János 
Tordas 50, Kardeván Ernőné Szombathely 
20, Dombi Jánosné Farád 1, Sándor End- 
réné Keszthely 10, Haas Gézáné Győr 4, 
Szép Sándor Tét 4, dr. Thébusz Béla Bpest 
100, Dorner Lajos Töltéstava 4, Tomka 
Gusztáv Bonyhád 4, Szabó Dénes Czell
dömölk 4, Sümegi János Boba 50, Szily 
Sámuel Padrag 10, Király Antal Pápa 20, 
vitéz Kálmán Béla Rákospalota 4, Serbán 
Károly Kecskemét 4, Nagy Károly Zala
egerszeg 4, özv. Hóllig Gusztáv Adolfné 
Szombathely 4, Szekeres Teréz Nagydém 
4, Kovács János Szergény 4, Perlaky Emma 
Pápa 45, Mórocz Gyula Baltavár 15, Kar-

say Lajosné Győr 4, Éder Gézáné Dávid- 
háza 4, Kiss Imréné Egyed 10, Heizer 
József Győr 4, Roth Gyula Veszkény 18, 
Búzás Karolin Bpest 24, Jakab Imréné 4, 
Szegletes Sándor Kistengelicze 4, Ev. nép
iskola Sopron 4, Búzás Jószefné Győr 10, 
lsó Vince Győr 32, Schneider Adolf Győr 
1. Síkos Kálmán Kispéc 10, Faragó Lidia 
Kispéc 5, Szentmártoni Radó Lajos Szom
bathely 50, Nagy K. Zalaegerszeg 4, Hor
váth Károly Szentgotthárd 50, Sass János 
Rákospalota 5. Stephan Kiss Amerika 2 
dollár.

Falaid , u e rk eu td  és kiadó: CZIPOTT OÉZA 
Mseatgottkkrd, V asTárnena.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁUOl.Y. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Beteg feleségére való tekintettel egy 
30 éves, áll. alkalmazott, hegyes-erdős vi
déken irnoki, titkári, felügyelői, raktárnoki 
vagy gazdaságokban hozzá hasonló alkal
mazást keres. Becsületes megbízhatóságá
ért Szuchovszky Gyula ev. vallástanár 
(Budapest, IV., Deák-tér 4/11.) vállal fele
lősséget. Alkalmaztatási értesítést ezen 
címre kérünk. 1—4

13—16 éves esetleg árva fiút s leányt 
teljes ellátással magamhoz vennék iparom 
elsajátísa céljából. Márton Károly kárpitos 
és paplankészítö Székesfehérvár, Kégl 
György u. 26. 1—3

Egy szegény, beteges özvegyasszony, 
aki rokonainál kegyelemkcnyéren tengődik, 
6 éves okos kis református vallásit fiát 
őrökbe odaadná egy gyermekeket igazán 
szerető evangélikus vagy református csa
ládhoz, kik a fiút szeretette] felnevelnék. 
— Címe válaszbélyeg ellenében a Harang
szó kiadóhivatalában. 1—3

T an u ló n ak  fe lv eszek  v as-  é s  r é z -  
b u to r  kész ítő  m ű h e ly em b en  G y ő r, 
W e n n e s  Je n ő  ú t 5 5 . eg y  szo lid , j ó ,  
e s e t l e g  árva evang . fiút. T a n id ö  
3 7 2  év, ru h áza to n  kívül te l je s  e l 
lá tá s .  5

M É H É SZ N A PT Á R . Szerkeszti Gö
rög Ernő. Hirdetéseket sürgősen felvesz 
még a kiadóhivatal: Pápa, főisk. nyomda.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
----  Be l e d ,  Fő utca. —

Á llandóan dús választék  érc- és 
fakoporsőkban, szem fedőkben és 
sírkoszorukban, va lam int az összes 

temetkezést cikkekben. 39

P I A C .
Szept. 30. Zürich: Budapest 0.00.69. 

Deviza: Dollár 76.990, Dinár 1052, Osztrák 
korona 108-95, Szokol 2288.—, Lei 398"—, 
Francia frank 4056. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 55.000. — Gabonaárak: 
Búza 422.500, rozs 385.000, árpa 380.000. 
zab 330.000, tengeri 375.000, korpa 225,000.

Nyomatott Welitsch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdou.
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•4* hl ratal«« lapja.

Kéilratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kladóhivat alánok 

tfientROtthárdra (Vaarm.) 
küldendők 

Klőfiiútést elfogad 
minden evang. leikés* 

éa tanító.
M iojBleolk mtDdBO vasárnap

HARANGSZO
Levetvén a hazugságot, szó lja tok  igazságot, 

k i-k i az ö fe lebará t fával, m ert egym ásn ak  ta g ja i vagyu n k.

42. száfti.
Ssarkeaitő-kladó hír a t a l :

SZENTOOTTHÁRD. 
Vasvárai eeyc.

A „HABA5HSZ0“ 
elődaetéil ára: a harmadik 
negyedérra 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather>8aövetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
d ollár; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangssó* terjessté 
■éré befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek tngyenpéldányokat 
küldünk.

Ami el nem múlik.
Az őszi napok, még ha verőfé- 

I nyesek, akkor is valami szomorú, 
korongos hangulatot keltenek az 

j emberi szívben. Akármerre járunk,
I bárhova nézünk, mindenütt az enyé- 
[ szetnek, az elmúlásnak a jelei tá- 
I rulnak elénk. Gonddal ápolgatott 
í kis virágaink mindinkább veszítik 
[ élénk színüket, lassan-lassaif el- 
■ fonnyadnak, elhervadnak; hiába 
í öntözgetjük, nem sikerül többé fel

frissíteni őket. „Hervadt már lige- 
\ tünk, s díszei hullanak, tarlott bok- 
: rai közt sárga levél zörög“. Erdő,
[ mező mindinkább felÖlti a herva- 
} dúsnak fakó, halovány, majd sárga 

színét. Szinte észrevétlenül csende- 
I sül el a tájék. Elnémul a kis dalos 
\ madarak vidám danája; elköltöz

nek vándormadaraink, hogy mele- 
| gebb hazát keressenek maguknak, 
| mire nálunk beköszönt a hideg tél. 
E Csak rövid idő — és már kihalt- 
[ nak látszik körülöttünk minden, azt 

hirdetve, hogy az enyészet vasfoga 
erősebb a természet világánál. Még 
az emberek közül is többen hagy
ják itt ezt a múló földi életet ősz
szel, mint az esztendő egyéb sza
kában. Ez a fájdalmas valóság is 
arra figyelmeztet bennünket, hogy 
az emberi élet is múlandó, — a leg
erősebb szervezet csakúgy, mint a 
gyenge, a gazdag fejedelmeké, ki
rályoké, császároké épúgy, mint a 
szegény emberé. Múlandó az élet, 
forgandó a szerencse. Népek ural
kodói lettek a mi időnkben földön
futókká, hontalan bujdosókká, ha
talmas birodalmak omlottak össze, 
mint a kártyavár. Változó, múlandó 
a földön minden. Elmúlik maga a 
föld is minden ékességével együtt; 
sőt még az ég is a múlandóság alá 
vettetett, amit pedig a leginaradan- 

■ dóbbnak tartanak az emberek.

Hol keressen a nyugtalan, szo
morú lélek vigaszt, hogy megpi
henjen, mint a fáradt vándor a hű
vös berekben, s biztos menedéket 
leljen, mint a hajótörött a viruló 
szigeten, vagy a puszta sivatagban 
útját vesztett karaván a gyönyörű 
oázison ? Az emberi léleknek ilyen 
biztos menedéket, boldog nyugal
mat ád az élet változásai, az enyé
szet ezernyi jele közt is Istennek 
az igéje. Azt mondja Üdvözítőnk: 
„Az ég és a föld elmúlnak, de az 
én beszédeim semmiképen el nem 
múlnak“. Nem múlnak azok el soha, 
mert Jézusnak a beszéde Istennek 
igéje, az pedig, mint maga ?z Is
ten. lélek és élet; tehát örökké
való. Aki azt hallgatja, tanulja, 
szereti és követi, aki arra építi élete 
boldogságát, a körül tombolhatnak 
a megpróbáltatások viliarai, zúg
hatnak a habok, tajtékozhatnak a 
szenvedélyek hullámai, dühönghet 
az enyészet bús szele, — nem árt
hatnak néki; életének a hajója nyu
godtan halad az örökkévalóság rév
partja felé, ahol biztosan vár reá 
az örökélet hervadhatlan koronája.

Gerencsér Zsigmond.

A keresztyén egyház 
és vádlói.

Ott állott az egyház Ura előtt 
számadáson. De mielőtt felelhetett 
volna, felugrottak vádlói: „Uram, 
Te az embernek értelmet adtál, de 
az egyház elbutította“, így kiáltott 
hangosan a szabadgondolkozó. „Ne
kem meg az a panaszom az egy
ház ellen, hogy a tőke szolgájává 
lett és a népet a tőke szolgálatára 
kényszeríti“, mondá a szociálde
mokrata. „Az egyház háborúra uszí
tott s tömeggyilkosságra szentelte

fel a fegyvereket, a Te egyházad, 
a béke és szeretet egyháza“, így 
gúnyolódott az örökbéke híve. 
„Nekem meg az a panaszom az 
egyház ellen, hogy megtűri magá
ban a bűnösöket. Gyenge, mint Éli 
a fiaival szemben“, így szólt a ra
jongó. „Én pedig — szólt szomo
rúan egy másik — az igaz hitet 
kerestem az egyházban, de nem 
találtam. Nem hirdeti tisztán és 
igazán a Te igédet“. „Uram — pa
naszkodott egy másik — a Te egy
házad oly türelmetlen lett. Nem is
meri a Te irgalmas szeretetedet. 
Nincs szabadság benne“. „Igen — 
folytató a másik — az egyház bele 
keveredik a világ zűrzavarába s én 
hiába kerestem nála nyugalmat és 
békét“. Ekkor egy másik tolako
dott elő s így kiáltott: „Uram, hát 
nem látod, hogy az egyház ma nem 
más, mint egy kormányzószerv pá
pákkal, püspökökkel, esperesekkel 
s papokkal, tetőtől talpig kitünően 
megszervezve. De a lélek, az élet 
eltűnt belőle!“ Mindig uj és uj 
vádlók jöttek elő, mindegyiknek 
volt valami kivetni valója az egy
házon. És az egyház hallgatott. 
„Mit felelsz e vádakra?“ kérdé az 
Úr. Az egyház így felelt: „Uram, 
én sokszor hibáztam, de Te tudod 
azt is, hogy mennyit dolgoztam. 
Bocsásd meg az én vétkeimet s 
engedj tovább dolgozni“. „Jól van 
— mondá az Úr — megbocsátom 
hibáidat, menj s dolgozz tovább!“ 
E szavaknál az egyház vádlói kö
zött nagy morgás keletkezett s egy 
hang hangosan kiáltó: „Hát ez az 
isteni igazságosság!“ Ekkor felug
rott az Úr trónjáról, szemei félel
mes tűzzel lobogtak, szava olyan 
volt, mint a mennydörgés: „Még 
te merészelsz igazságról beszélni? 
Jól van, osztok én nektek azonnal 
igazságot. Hát kérdem tőled: Ki

A sajtó, olvasóival au vagy bukik.

.
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vitte hozzád az én kegyelmem öröm
hírét? Nem az egyház? Ki adta 
kezedbe a bibliát? Nem az egy
ház ? Ki rajzolta szemeid elé Jézus 
alakját, ki beszélt neked az én pa
rancsolataimról ? Az egyház! De 
mit csináltál te, meg a barátaid? 
Ti hallottátok az Igét, de nem csele- 
kedtétek! Csak gúnyt, szidalmat és 
gyalázatot szórtatok reá s most, 
amikor az egyház vezetése a ti 
munkátok miatt nem bir felzsen- 
diilni s ami felzsendül, tönkremegy, 
még ti merészelitek mindezért az 
egyházat felelőssé tenni ?! Az egy
ház kérte a ti segítő munkátokat, 
de ti lustán félreállottatok. Fonto
sabb tennivalókkal hozakodtatok 
elő. Igen, ti az egyház útjába kö 
hátára követ dobtatok s ahol csak 
lehetett, kereszteztétek azt. S most, 
hogy nem haladt úgy a munkája, 
feltátjátok a szájatokat ellene. Ha 
engedte magát pártérdekeitek sze
kere elé fogatni, akkor jó volt nek
tek, ha azonban vonakodott meg
tenni, ükkor rárontottatok. De az 
egyház mindezek dacára is hűséggel 
dolgozott tovább s nem vesztette el 
a kedvét. Ezt javára irom ! De az 
ilyen magatokfajtájuaknak mond
tam én egykor: Miért nézed a szál
kát, mely a te atyádfia szemében 
van, a gerendát pedig, amely » te 
szemedben van, nem veszed észre. 
Képmutató, vesd ki előbb a geren
dát a te szemedből és akkor gon
dolj arra, hogy kivessed a szálkát 
a te atyádfiának szeméből! Tudjá
tok, hogy én irgalmasságot akarok,

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 4)

Az ebéd a tiszta, barátságos étteremben 
jól ízlett a társaságnak. Még inkább élve
zetessé tette a mérnöknek szívélyes, érde
kes beszélgetése. Érdeklődésük egyre fo
kozódott, midőn a hajózás fejlődéséről be
szélt. Elmondta, hogy mily fontos szerepe 
van a hajónak a népek jólétére, művelődé
sére nézve. Megemlékezett a nagy felfede
zőkről, Kolumbusról, Vaskó de Gamaról, 
Magellanról, Cookról, ezek viszontagságai
ról, sokszor veszélyes kalandjaikról. Ven
dégei feszült figyelemmel hallgatták.

Végül órájára nézve Vilmos így szól 
mosolyogva:

— De már nagyon is sokáig késtünk a 
déli asztalnál, most menjünk egy délutáni 
sétára

— Nekünk nem volt hosszú az idő, — 
jelentik egy értelemmel a matrózok. Egész 
estig örömmel hallgattuk volna mérnök urat.

Az állatkertbe mentek. Itt Vilmos egyes 
ritkább állatokról, ezek természetéről, élet
módjáról tartott nekik érdekes előadást. 
Este pedig színházba s onnét vacsorára 
ismét a vendéglőbe vezette matróz barátait.

Gyűlölöm az istentelent.*
Gyűlölöm az istentelent,
A hitetlen lelkűt,
Ki csak átkot szór az égre . . . 
Gyilkos, dögletes bűzt,
Aki gyáván zúgolódva 
Lázad szent eszmékre,
Korcs igéket, holt jövendőt 
zár meddő méhébe.

De szeretem rajongással 
a hívőt, a bátrat,
Ki vallja, hogy a hit erő 
s teremthet csodákat.
Szeretem, mert ők a vén föld  
Örök ifjúsága . . .
Mert övék az örök eszme:
A megváltás álma.

IHÁSZ SÁNDOR.
* Mutatvány Ihász Sándor most meg

jelent „Messiásvárás“ kötetéből.

mert minden ti árulkodástoknál fö l
jebb való a szeretet, amely javít. De 
ily szeretet nincs bennetek. Azért 
mielőtt az egyháznak bűnbánatot 
prédikálnátok, tartsatok magatok 
bűnbánatot előbb.

így szóla Isten s elbocsátá az 
egyházat és vádlóit, hogy ezután 
békességben s egyetértésben épít
sék az ő házát.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
Vidám társalgás mellett vacsorázás után 
visszaindultak a hajóra.

A következő napon a mérnököt reggel, 
midőn a fedélzetre jött, melegen, tisztelet
tel üdvözölték a matrózok s ö e kérdéssel 
viszonozza a köszöntést:

— Hogyan érzitek magatokat a tegnapi 
kirándu'ás után?

— Nagyon jól, — hangzik a válasz — 
lélekben épültünk, örültünk és tanultunk is.

— Örvendek e nyilatkozatnak. így most 
már ti is beláthatjátok, hogy a munka után 
oly időtöltést is lehet találni, amely sem a 
léleknek, sem a testnek nem árt.

Vilmos a kirándulás emlékéül a matró
zok között ima és énekeskönyveket, kis 
bibliát s vallásos iratokat osztott ki s így 
szólt hozzájuk:

— A hajón is szüksége van az ember
nek lelki épülésre. Itt is lehet istentiszte
letet tartani.

Ezután ha vihar nem dúl, reggelenként, 
— azokkal, akiket a szívük erre vonz — 
a fedélzeten időt szentelünk a közös áhí
tatra. A kapitány úr erre beleegyezését már 
megadta.

— Reggel napkeltekor a mérnök meg
jelent a kitűzött helyen, a matrózok közül 
egy sem maradt e l; mind köréje sorakoz
tak El zengtek egy szent éneket, ezután a

f  Kubisch Emil.
Megint kevesebb lett a számuk : 

azoknak, kik életükhöz az erőt és ki
tartást a Szentírásból és a családból 
merítették. Kevesebb lett azoknak 
száma, kik önfeláldozásig éltek hiva
tásuknak: Evangélikus egyházuknak 
és iskolájuknak! Olyan fájdalom vesz 
rajtam erőt minden alkalommal, ami
kor meghallom: megint kikísértek 
valakit azok közül, kik ev. Sioounk 
nemesföntudatu tagjai voltak.. .  Mert 1 
az volt a zsoltáros ielkületü Kubisch 
Emil is Megjelenésében puritán, má
sokkal való érintkezésében alázatos, , 
híveivel szemben szelíd, minden műn- - 
kájában fáradhatatlan és a sok küz- - 
delem dacára is meg tudta őrizni i 
deiŰ3 világnézetét.

Kubisch Emil igazgató-tanítója és t 
kántora volt a rákoskeresztúri ev. . 
egyháznak. 1861 április 26 án Erdő- - 
bádonyban született. Sopronban nyert í 
tanítói és kántori oklevelet. Horhát, , 
Kostyin, Bakabánya. Osztroluka után t 
1893 október 1-től Rákoskeresztúron i 
végezte munkáját: hűségesen, oda- - 
adóan, elsősorban Í3 Egyházát sze- - 
retve 1923 október 1-től a különben f 
nagyon megérdemelt VII. fizetési ősz 
tályt élvezte. Tanításáért és más szol
gálataiért többször nyert elismerést, 
jutalmazást és kitüntetést nemcsak i 
egyházi főhatóságától, de közoktatás- - 
ügyi hatóságoktól is. Szinte a munka- -; 
mezőn érte a halai is. Csak tíz na-,,- 
pig betegeskedett. Elesésből származó ö 
térd operáció és a fekvés ideje alatt II 
keletkezett tüdőgyulladás és szív- -j

------- ■ ... - . üggy •
mérnök az újszövetségből olvasott fel egy y 
szak szt s végül rövid buzgó imát mondott. .]

A jelenvoltak arcán látható volt a vég- 1 
zett áhitat jó hatása Mikor a hajó meg- -j 
rakodva a kikötőt e’hagyta, a matrózok a s 
tengeren is minden reggel megtartották az s 
áhitat óráját Vilmos vezetésével. Részt vett t| 
ezen a kapitány is többi tiszttársaival. Egy { 
ily egyszerű de őszinte buzgóságával meg- -j 
ható istentisztelet u‘án a kapitány c sza- - 
vakkal nyújtja kezét a mérnöknek:

— Kardos úr, lehetetlen megtagadni a a 
hálás köszönetét azon munkáért,, amelyet ti 
matrózaink lelki életében véghez vitt. Öröm- -i 
mel tapasztaljuk, mint nyilatkozik meg a a 
felkeltett vallásos érzés az ember köteles- -i 
ségteljesítésében is. Áldást kívánok továbbra 
is ily irányú lelkes fáradozásához.

— Kapitány úr, ez reátn nézve nem fá
radalom. Én azt hiszem, hogy minden ko- J 
molyán gondolkodó ember igaz lelki örö
möt érez, ha részvétével felebarátainak 
lelki, testi bo!dogu!ásához segélykezet i 
nyújthat.

A hajón tisztaság, a legszebb rend ural- « 
kodott. A személyzet híven, pontosan telje- - 
sítette kötelességét. A tapasztalt jóakarat t i  
csak fokozta a versenyt a matrózok között n  
feladatuk végzésénél. A hajó többféle gyári «  
cikkekkel terhelve ellátogatott Brazília, ,1
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gyengeség idézte eló. Hiába állták 
körül a szerető szívek, hitvese és két 
felnőtt fia, az imádkozó ajkak is csak 
a fájdalomtól való megváltást rebeg- 
tek. . .

Azután gyorsan jött a halál fu- 
valma. Szomorúan bántó volt, hogy 
a Hangya kórházában is annyira el
fogultak az ápoló apácák. A viharos 
leiek nem úrvacsorázhatott... Az 
utolsó pillanatban küldtek értein, ami
kor már minden későn volt. . . Könnyű 
ott elkésni, ahol arra való szándék is 
meg van.

Szegény Kubisch bácsi, halálod 
mutatta m eg: mily’ nagy voltál a ma- 

J gad munkakörében Nemcsak szóval, 
hanem tettel bizonyítottad be, hogy 
a magyar tanító méltó a mindenki 
által való tisztelesre és megbecsülésre. 
Szeptember 27 én lefolyt temetésén 
impozánsan nyilvánult meg a mély
séges részvét: tisztelők, ismerősök, 
barátok, kartársak, tanítványok nagy 
csoportjában. A templomban elhelye
zett koporsója felett Blatniczky Pál 
főesperes és Késraárszky Öyula tanító 
méltatta érdemeit; a temetőben, nyi
tott sírjánál e sorok írója imádko
zott, Noszkó István az iskola és egy
ház nevében, Batta Árpád a ref. 
egyház, Perényi Ká*5Ő a pestmegyei 
taníióegyesti!et, egy központi kikül
dött a Hangya képviseletiben búcsúz
tatta és ismertette azt a sok munkát, 
rnely mind az ó nevéhez fűződött. 
Ligeti Qyula karnagy vezetésével az 
Ev. Nőegylet dalárdája gyászdalokat 
enekelt a templomban is, temetőben is.

Kubisch Emil porsátora megpihen

Őszi hangulatban.
Szelíd őszi napfény csókolja a földet, 
sárguló lombokat, virágtalan rétet, 
Szomorú a határ, bánatos a lelkem fszet.
— mint ez a nagyon bús, haldokló lermé-

. . .  Szomorú a halár. Könnyes, bús a lel- 
, kém,

Míg uj virdgnyltás ja, őszi her vadasra. 
(Múlandó csupán az: mit emberkéz alkotott.) 
Istentől eredő virágfakadásnak, örök szere

tetnek
— (Ogy-e, te is tudod?) Nincsen elmú

lása ! . .  . 
UUÜY ILONA.

ott, ahol immár nem fáj sem m i... 
Munkás, istenes szelleme azonban 
tovább él — sok ezer tanítványának 
a szívében. Szelleme modora, jelleme, 
cselekedetei, gondolkozása, mind-mind 
arról tett bizonyságot, hogy Krisztus
nak igaz követője volt. Ezt az örök
séget vegyük át tőle s akkor emlé
kezetét is megőriztük időtlen-időkig !

Szuchovszky Gyula.

Az amerikai cserkészet 
tanulmányozása.

Cserkésztisztjeink New-Yorkban.
»Óhazai cserkésztisztek New-Yorkban“ 

cím alatt olvassuk egyik tekintélyes amerikai 
lapban, hogy a Magyar Cserkeszszövetség 
111. kerületének megbízottja, ki nm!t év de
cemberében indult el segédtiszt kísérőjével 
tanulmány útra Amerikába, existenciájukat 
férfiasán megalapítva az amerikai cserkész
viszonyok tanulmányozását megkezdték.

A cikk különben a következőket írja:

Argentína kikötőibe is s onnét élelmisze
reket hozott Hamburgba. Vilmos már két 
évet töltött a hajón, mint őszintén kitnondá, 
megelégedéssel, boldogan.

Ez időben az Eg> esült államok kor
mánya tengeri erejét emelni akarván több 
hadihajót készíttetett. Kardos Vilmos is fel
hívást kapott képzettségének megfelelő 
szolgálatra az egyik u| páncélos hajón. A 
newjorki kikötőben hajójának újra meg- 
rukodása idején jött hozzá a felszólítás. 
Eddigi hajóstarsai mind mély sajnálattal 
vették az értesítést, hogy a nemesjellemü, 
képzettségével kiváló mérnök körükből tá
vozik. A matrózok szomorúan hangoztat
ták : mi egy jőbaráttóí szakadunk el, kinek 
nemcsak esze, de szive is van A fedélze
ten körülvették s melegen kérték: marad
jon velük, legyen továbbra is le ki vezérük. 
Ö ragaszkodásuktól meghatóban szólt:

— Tudjátok barátaim, az embernek 
mint honpolgárnak hazája iránt is vannak 
kötelességei. Ha az hívja szolgálatra: helyt 
kell állania. Isten áldását kérem reátok. 
Örülni fogok, ha az itteni, vagy más kikö
tőben találkozhatom veletek.

Vilmost a tengernagyi hivatal a Jázon 
nevű uj hadihajóra osztotta be gépészmér
nökkép s ő itt mar előbb is vasszorgalom- 
mal tanulva nem sokára letette a tengeré

szeti tiszti vizsgát is.
A kapitány Schmith Arnold kevés szavú, 

komoly ember volt. Szigorú fegyelmet tar
tott a hajón, de szigorúan velie saját kö
telességét is. A rendhez ragaszkodásban, 
a feladat végzésében példakép állott alá
rendeltjei előtt. A hajón volt hadlelkész is 
s ennek buzgón és örömmel segédkezett 
Vilmos a lelki élet ápolásában. A legény
ség s a matrózok iránt i1t is mindig jóaka
ratot mutatott, szívesen elbeszélgetett ve
lük. Ha fárasztó volt a gyakorlat: bátorí
totta, vigasztalta őket. A pihenés óráin is 
gyakran körükbe ment s ismeretterjesztő 
erdekes előadást tartott előttük. Maguk kö
zött ezek mind úgy beszéltek róla, mint 
nemesielkü jó barátról. A legénység kikép
zése után a Jázon hosszú körútra kapva 
utasítást. Meglátogatta Afrika déli határán 
a Jóremény fokot. Felkereste Ceylon, India 
kikötőit, majd Japán, Khina partjait. A ki
kötőkben a tengerészek, matrózok — mi
dőn nincsenek elfoglalva — óhajtanak né
hány óráig a partra lépve körülnézni, a 
városba beiátogatni. Az engedély megadása 
erre azonban nagyon kockázatos. Amint 
ugyanis a tengerész-legény a szárazra ju t: 
sajat tetszésétől függ, vájjon vissza men
jen-e a hajóra, vagy az idegen állam föld
jén maradjon? A parton levőt a kapitány

»Nekünk itt Amerikában élő magyarok
nak sok alkalmunk van hallani a cserké
szekről Boy Scoutokról- Lépten-nyomon 
értesülünk az itteni Boy Scoutok működé
séről. Folyóiratokban, képekben, rádióban 
mindenütt szerepelnek és képviselve van
nak, nem is szólva a nyári nagy cserkész- 
táborokról. Még jobban fogja azonban ér
dekelni nb. olvasóközönséget óhazai test
véreink sorából kikerült cserkésztisztek 
amerikai tanulmányutazása céljából.

Kevesen vannak talán értesülve arról a 
nagy munkáról, amit a Magyar Cserkész- 
szövetség végzett az utolsó három évben. 
Ezen gyönyörű intézmény, amely az egész 
világ összes nemzeteit meghódította s fiait 
egy táborba olvasztotta s így az óhazai 
ifjúságot is csapatokba tömörítette úgy, 
hogy az ideálizmustól eltelt vezetőférfiak 
kemény úttörő munkája után — ma már 
a M. Cs. Sz. külföldön is elismertté lett 
nagyszerű szervezetével.

Jól választott Mechle József tanár cser
készliszt, amikor segédtisztjével, Weber 
Gyula cv. tanítóval, az amerikai cserkész 
szövetséget tüszte ki tanulmányozása cél
jául, melyről bátran állíthatjuk, hogy vezető 
szerepet viszi a világon az angoílal vetél
kedve.

Nevezettek már decemberben érkeztek 
meg New-Yorkba, mely alkalommal jelent
keztek az Amerikai Cserkész Szövetségnél 
s átnyújtották a magyar Föcserkésznek az 
amerikai Föcserkészhez címzett üdvözlő 
levelét. Az Amerikai Cserkész Szövetség 
részéről a legmelegebb fogadtatásban ré
szesültek.

Szükségesnek tartjuk megemlíteni, s a 
magyar közönség figyelmét felhívni arra, 
hogy ezen ideálizmustól vezetett cserkészek 
nagy vállalkozásukat — külföldi szolgála
tukat — privát ambícióból ajánlották fel a 
Magyar Cserkészszövetségnek, nem félve 
az élet nehézségeitől, hisz szavaikkal élve, 
mint cserkészek a jég hátán is meg kell 
ólniök, a kenyerüket tanulmányaik alap- és 
föfeltételeit önmaguknak kell biztosítani.

Ezentúl
az ízléses, régóta bevált, dobo
zos „valódi Franck kávépót
lék “ az utánzott gyártmányok
tól külsőleg abban különbözik, 
hogy cím kéje barna-kék-fe- 
hér szinekból van összeállítva, 
amelyen a jellegzetes ismertető
jelek, nevezetesen a „kávéda
ráló“ és a „Franck“ név fel
tűnően érvényre jutnak.

A „valódi Franck a kávé
d arálóval“ közkedveltségét ki
váló aromájának, Ízletességé
nek, erejének és zamatosságá
nak köszönheti.
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Ezzel magyarázható meg eddigi szerény 
hallgatásuk is. Ugyanis Mechle József, ki 
rajztanár volt a soproni evang. tanítóképző 
intézetben, mint rajzoló nyert alkalmazást 
a T. F. Moore Co. cégnél, Weber Gyula, 
mint a soproni evang. tanítóképző intézet 
növendéke a Rónay és Beer urak ékszer
gyárában nyert alkalmazást.

Most, hogy kenyerüket némileg is biz
tosították, felkeresték szerkesztőségünket 
felkérve bennünket arra, hogy tolmácsoljuk 
üdvözletüket, valamint a M. Cs. Sz.-nek és 
annak minden egyes cserkész ifjának üd
vözletét, Amerika derék magyarságának és 
magyar ifjúságának.

Úgy gondoljuk többször hirt adhatunk 
cserkész vendégeink működéséről, kik az 
angol nyelv tökéletesítése céljából estén
ként tanfolyamokat hallgatnak, úgyszintén 
résztveszntk a Columbia egyetemen tar
tandó cserkésztiszti továbbképző tanfolya
mon s meglátogatják a közeljövőben az 
itteni cserkész otthonokat.

Az amerikai cserkészet tanulmányozása 
mellett, az eddigi hazai cserkészmunkát 
kívánják megismertetni az amerikai magyar 
testvérekkel úgy az itteni, mint az ország 
egyéb mágyar lakta vidékén is.4*

Örömmel olvassuk e sorokat s remél
jük, hogy alkalmunk lesz a 111. kerület e 
megbízott cserkésztisztjének működéséről 
tnég sok megörvendeztető hírrel szolgálni.

A napokban pedig a cserkészkerület 
levelet kapott Mechle Józseftől, melyben 
azt írja, hogy Magyarországba érkezik. 
Egyik tekintélyes amerikai lap azzal bizta 
meg, hogy a magyar cserkészvezetőkről és 
a vezető politikusainkról rajzokat készítsen.

Minden eladatlanul visszaküldött Lut
her-Naptár és olvasatlanul maradt Ha
rangszó egy-egy félredobott tégladarab, 
aminek pedig de nagyon meglenne a helye 
az egyházépítés, a nemzetépités nagy mun
kájában.

De ti nem akartok épitömunkások lenni. 
Ti a foltozó suszteroknak az alja vagytok. 
Minden eladatlan Luther-Naptár, minden 
mulasztás, amit a Harangszó terjesztése

körül elkövettek, egy-egy kimaradt öltés a 
magatok lyukas csizmáján, aminek a lába- 
fején az egyik oldalon a közönyösség, a 
másikon a tehetetlenség retke kandikál ki.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A colorádói Denver városkában 

hosszú idő óta él egy Józsua Jehova 
Sykes nevű ember, akit a polgárok 
egyszerűen Józsuának hívnak. Józsua 
legutóbb egy vallási szektát alapított 
a városka 14-ik uccájának egyik 
felhőkarcolójában, amelyet azután 
Sión hegyének nevezett el. Nemrégen 
különös hírek terjedtek el az uj szek
táról, s a rendőrség is érdeklődni kez
dett az ott történő események iránt. 
Egy Parker nevű építész feljelentést 
tett a bíróságon, amelyben azt állítja, 
hogy a szekta feleségét és leányát az 
egyházba való belépésre bírta és ott 
e rkö lc s te le n  é le tre  k é n y s z e r íte t 
té k  őket. A feljelentés során a szekta 
tagjait bíróság elé állították, ahol ki
derült, hogy az „ apostolok* a párok 
egyesítéséhez nem tartották szüksé
gesnek a házassági engedélyt és a 
szekta gyülekező helye erkölcstelen 
jelenetek színtere volt. Egy női de
tektív, aki a nyomozás érdekében szin
tén belépett a szekta tagjai sorába, 
érdekes dolgokat mondott et a tör
vényszéki tárgyaláson. A tárgyalás 
folyamán az is kiderült, hogy Józsua, 
az uj apostol már h o sszú  id e ig  
la k ó ja  vo lt a z a m e r ik a i  f e g y 
h á z a k n a k .

*

parancsszóval nem rendelheti vissza, kény
szert nem alkalmazhat ellene, mert minden 
állam saját határai között a maga számára 
tartja fenn a büntető hatalmat, ő ellene 
pedig a partra szálló még nem követett 
el bűnt.

Smith kapitány egy pár tengerésznek 
— akikben nem bízott — még egy kikötő
ben sem engedte meg a szárazra kimene
telt. Khina partjain újra kérték az engedélyt: 
itt is megtagadta. Erre ezek elkeseredtek, 
bosszúra gondoltak. Midőn ismét a nyílt 
tengeren volt a hajó: titkon fellázították a* 
legénységet a szerintük kegyetlen kapitány 
ellen. Azon csábos Ígérettel izgatták összes 
társaikat, hogy Kardos VlmTos mérnököt 
választják meg kapitánynak és az ő veze
tése alatt sajat kezükre dolgoznak, néhány 
kereskedő hajót elfognak, kifosztanak s a 
zsákmányon megosztozkodva Ázsiának 
egyik országában telepesznek le.

Egy délután, mikor a kapitány hivatalos 
szobájában dolgozott s a tengerészek a 
fedélzeten voltak, Monk Károly, a föizgató, 
a megállapított terv szerint a hajó belse
jéből sietve jön fel s az emelvényen álló 
segédtiszthez menve így szól:

— Helyettes kapitány úr, Smidt fő
kapitány úr sürgősen hivatja egy percre. 

Ez szó nélkül indul a hivatalos helyi

ségbe s midőn oda belép; az öt követő 
Monk a már előbb kézrekerített ku’ccsal 
kívülről az ajtót bezárja. Azután Kardos 
főmérnököt hívja fel a fedélzetre. Itt a le
génység körében e szavakkal áll elébe:

— Mérnök úr, mi megsokaltuk már 
Smith főkapitány zsarnokságé*. Elhatároz
tuk, hogy őt letesszük és mérnök urat vá
lasztjuk meg vezérünknek. Reményijük, hogy 
a kapitányi állást elfoglalja.

Kardos Vilmos elképedve hallja e láza
dást jelentő vakmerő szavakat. A másik 
pillanatban villámló szemekkel tekintve az 
előtte állókra, dörgő hangon szól:

— Mely ördög szállott meg benneteket, 
tengerészek, hogy gonosz izgatásra hall
gatva készek vagytok fellázadni, törvényt, 
esküt letiporni, a hazát megtagadni ?

— Mi szabadságot akarunk rabszolga
ság helyett — vág közbe Mánk. Ez határ- 
zatunk, ennek meg kell lenni.

— Elmondták-e izgatóitok — folytatá a 
mérnök — azt is, mi lenne lázadastok kö
vetkezménye? A becsületes honpolgárok 
köréből kiszakadva nyomorult tengeri rab
lók lennétek, akiket a világ mint közös go
nosz ellenséget üldöz. Minden állam hadi 
hajói egyetértve keresik és pusztítják a 
kalózokat. Az egész világgal akartok fegy
veresen szembe szállani? Akkor legyetek

A francia bíborosok közös levelet 
küldtek Herriot miniszterelnöknek, a- 
melyben kérik, n e  s zü n te sse  m eg  
a  v a t ik á n i  n a g y k ö ve tsé g e t, mert 
ez értékes pillére a francia külpoliti
kának és alkalmas arra, hogy Fran
ciaország befolyását a világban biz
tosítsa. A bíborosok azt kívánják to
vábbá, hogy az elszász-lotharingiai ( 
h a g y o m á n y o k a t , valamint e tar
tományok jogait a háború után tett 
ígéreteknek megfelelően tiszteletben 
tartsák. Végül kijelentik a bíborosok, 
hogy ők nem keresik a háborúsko
dást, de ha rájuk kényszerítik a har
cot, a katholikusok védekezni fognak, 
mert kötelességük, hogy az élethez i 
való jogukat, valamint hitük biztos
ságát és tö rv é n y b en  g y ö kerező  < 
sza b a d sá g jo g a ik a t tisz te le tb en  
ta r ta s s á k .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Ébredő gyülekezet.

Okt. 13 I. Királyok 1 8 .17—40 A Kar- < 
mel hegyén egy ébredő gyülekezet áll élőt- - 
tünk. Az ébredés központjában rendesen 1 
egy, néha egy-két embert találunk, akik ; 
azonban teljesen áthárítják magukról a fi- ■ 
gyeimet az élő Urra. Isten által gondosan 
előkészített s mélyen megszentelt emberek 
ezek, kik néha életük javarészéi mellőzötten 1 
és ismeretlenül töltötték el, de egyszersmind 1 
vérző szenvedésekkel is a bűnök uralma 1 
s a nagy lelki hoitság miatt. Az ébredés < 
megindulása va’anii nagy élményhez van 1 
fűzve, melyben kitűnik, hogy a nép eddig *' j 
hamis vezetők után élt s hogy az élő Isten 1 
ezt nem hagyhatja jóvá.

Okt. 14 Cselek. 2 . 37—47. Hányszor hal- - 
lottam a pünkösdi gyülekezetről és nem 1 
gondoltam arra, hogy egy ébredő gyülekez.et t

elkészülve arra, hogy amint a lázadástok- - 
ról egyik ^llam értesül: azonnal minden r 
felől ellenségek törnek reátok s nem kerüli 1 
ki egyitek sem a megérdemelt kínos halált, 3

E bátor fellépésnek, lesújtó szavaknak 3 
hatása látható volt az arcokon. A mérnök 1 
még tovább beszélt.

— Nincsen-e családtok? Nem élnek-e í 
szüléitek, testvéreitek, akik eddig szeretet- < 
tel emlékeztek rólatok s azt reményelték, , 
hogv egykor hű gyámolukat találják benne
tek? És ha ezek meghallják gonosz láza- ] 
dástoknak s ezért pusztulástoknak hírét: i
megkeserednek. Ha neveteket hallják, fáj- ] 
dalmas szégyenükben az átok köveit hány
ják emlék ekre. Ezt is elhatároztátok ? Ha s 
igen: akkor a kapitány úrral engemet is 
vessetek a tengerbe. Inkább akarok hullám 31 
sírba merülve, egy tiszteletreméltó parancs- h 
nokkal meghalni, mint elátkozott, gonosz 
tengeri rablókkal egy napot együtt tölteni.

A családra emlékeztetés, úgylátszott, J 
megrendítette Monk Károlyt is. A mérnök 
beszéde után fejét szomorúan lehajtva hall
gatott. A többiek annál hangosabban nyíl- i 
vánították csalódásukat s a hallott beszéd 
által kiábrándítva — a hűségben megmara
dásukat. A zajra a lelkész is feljött kajüt- ] 
jéből a fedélzetre s megtudván az izgalom 
okát: hasonlókép emlékeztette a tengeré-
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áll ott előttem I Az ébredés a léleknek egy
különös állapota s abban nyilvánul, hogy 
a figyelem és az öntudat, nem különben 
egész cselekvőkészségünk erősen összpon-

■ tosulni kényszerül egy bizonyos dologra.
. Az ébredésnek több fajtája van És te talán 
i tudtad, hogy vannak politikai, meg irodalmi,

szociális meg faji ébredések, de nem hal- 
' lottál még vallásos ébredésekről. Pedig 

ezek az igazi ébredések s hogy a többi 
egészséges lehesen, ma is minden ébredést

■ egy igazi lelki ébredésnek kell megelőznie.
Okt. 15. 1. Korinth. 2 . i —i#. Ha még 

eddig nem, ezentúl úgy nézhetsz vissza 
az emberiség múltjába, mint amelyben tü
neményeivel megragadó vallásos ébredések 
zajlottak már le. Az tehát, hogy lehetséges-e 
lelki ébredés, nem kérdéses. Csak az, hogy 
milyen feltételek mellett. A Korinthusi éb
redés a megfeszitett Jézus Krisztusról szóló 
bizonyságtevéshez volt fűzve. Nem kellett 
az embereknek úgy kitalálni, hogy Jézus 
Krisztus a megváltó, de mindeniknek ma
gának kellett megtapasztalni azt. Ahol lé
leknek és erőnek felmutatása lesz a Jézus 
Krisztus keresztjéről való prédikálás, ott 
abban a gyülekezetben várhatunk ébredést.

Okt. 16. Cselek. 17. ío—15. Az ébredő 
gyülekezetben nagyon sokan kezdik olvasni 
a bibliát. Nem szokásból, nem a legújabb 
divatnak hódolva, nem tudálékoskodásból, 
hanem őszinte érdeklődésből s abból a nagy 
tudásvágyból, van-e csakugyan megváltás 
s hogyan sajátíthatom el. Az ébredő gyü
lekezetben nem akar többé senki a más 
szájával imádkozni; az apja, vagy papja 
hitével üdvözülni s az Isten igéjének dicső
sége úgy kiragyog, hogy még a legművel
tebb előkelő szellemek is halványulni érzik 
mellette azokat a gondolatokat és eszméket, 
melyekből eddig táplálkoztak.

Okt. 17. Róm. 13. n —u. Az ébredő 
gyülekezetben óriási változások történnek 
s a változásoknak rendszerint szokatlan 
gyors a tempója. A változás főkép az ural
kodó bűnökkel való szakításban mutatko
zik meg, de végighullámzik az ébredés a 
ruhától a szerszámig, a templomküszöbétöl 
a korcsma küszöbéig, a telekkönyvtől az 
újságolvasásig mindenen, amire azelőtt ügyet 
sem vetettek kényes lelkiismereti kérdéssé

székét a lázadásnak végzetes következ
ményeire s intette eket, hogy nem hallgatva 
semmi izgatásra tartsák szemük előtt a 
törvényt, a kötelességet.

I Ezek megtörve voltak már. Egyikük 
mindnyájuk nevében e kérelemmel áll Kar
dos Vilmos elé:
— Mérnök úr, szavai szíven találtak

(bennünket. Belátjuk, hogy vétkeztünk, mi
dőn lázadásra gondoltunk. De most vissza
riadtunk szándékunktól. Megtérünk és alá
zattal kérjük, nyújtson segítő kezet a sza-

J badu'ásra. Észközöljön ki számunkra bo
csánatot a kapitány úrnál.

— Hiszem, hogy visszatért józan esze
tek és ezután jobban hallgattok a lelkiis
meret szavára, azért a büntetéstől szaba
dulástok érdekében amit tehetek, megteszem 
a kapitány úrnál.

A Monktól átadott kulccsal lement s 
benyitott a kapitányhoz. Előadta, hogy a 
tengerészek között lázongási mozgalom 
támadt, de hirtelen le is csillapult. Mind 
megbánták meggondolatlan, bűnös lépésü
ket. Bocsánatért esdekelve megújítják hü- 
ségfogadásukat. A megbocsátás az adott 
helyzetben tanácsos lesz, nehogy a két
ségbeesés jóvá nem tehető vételre ragadja 
Őket. (Folyt, kör.)

válik s Amerikában s múlt század elején 
volt egy lelki ébredés, melynek hatásaképen 
nagy vidéken be kellett zárni a pálinka- 
méréseket s a börtönöket lakássá alakít
hatták.

Okt. 18. Kolosse 2 . 10—23. Van egész
ségtelen ébredés is. Nemcsak szociális, 
forradalmi téren, hanem leiki talajokon is. 
Az egészségtelen ébredés is nagy változá
sokat hoz magával a sok közömbösség és 
a bűnök zavartalan uralma után. Sok lehet 
benne a buzgóság, de nem a lényegre he
lyezi a súlyt, nem a s z ív  belső körülme- 
télkedésére, hanem a külsőre; nem az 
egész élet-állapotra, hanem egyes, gyakran 
csak jelképes cselekedetekre. Ma is vannak 
ilyen egészségtelen ébredések, szinte több 
nálunk, mint az egészséges. Igen sok ked
ves lélek is vesztegel közöttük s a maguk 
választotta utón járva késleltetik az igaz 
ébredést.

Okt. 19. Cselek. 4 . 32—37. Az ébredő 
gyülekezetben nagyon forróvá válik az egy
máshoz való szeretet. Az első szerelem 
drága napjai ragyognak s az emberek ön
feledten tékozolják szeretetüket nemcsak a 
hívőkre, hanem a hitetlenekre is. Mindenkit 
hívnak a Jézushoz, szoros kapuhoz, nem 
fogy ki a bizonyságtevés, hogy mily nye
reség a megfeszített és feltámadott Ur tu
lajdona lenni. Nem is birlmtó ki az ébre
désnek ez a túláradó izgalmakkal s tékoz
lásokkal tele állapota s a legfőbb gond, 
hogy a drága ébredési állapotból minél 
több bementessék az élő gyülekezet állo
mányába.

I R O D A L O M .

„M essiásvárás“ cfraen adta ki 
Ihász Sándor sajókazai ev. tanító 34 
költeményét. Legfókép hazafias költe
mények, szinte perzsel a hevők, de 
meglátszik rajtok, hogy nem az a 
hitetlen hazafiság szülte azokat, mely 
így kiált: Isten ne segíts, csak cso
dálkozz 1 A költő lelkében élő érzés
nek szép szimbóluma a művészi cím
lap : a sötét éjszakából tűzglóriával 
kiragyogó szelid, bánatos Rriszlusarc. 
A költemények iskolai szavalásra is 
különösen alkalmasak A szépen ki
állított könyv ára 20 ezer korona. 
Megrendelhető a szerzőnél vagy az 
ev. lelkészi hivatalnál Sajókaza (Bor
sod megye).

E gyszerű igazságok  címmel most 
jelent meg a »Közérdekű Levelek« 
első évfolyamának külön kötetes ki
adása. Az »Egyszerű igazságok« a 
mai idők legnagyobb, legfontosabb és 
legégetőbb kérdésével a szociális kér
déssel foglalkozik. Nem a nagvképfl 
tudományosság magas lovára ülve, 
de mindenki által megérthető módon 
tárgyalja ezt a nagy kérdést. Érdekes 
és élvezetes olvasmány ügy a leg
egyszerűbb, mint a legmagasabb mű
veltségű egyének részére. Meg nem 
cáfolható, »egyszerű igazságok« alap
ján mutatja ki a Marx-féle kommu

nista elvek tarthatatlanságát, ösmer- 
teti a kommunisták táborának szer
vezetét, a testvéri viszonyt a kommu
nisták két fóágazata : a szociáldemo
kraták és bolsevisták között s lelep
lezi a ‘munkások vezetőiül magukat 
feltoíókat. mint azok igazi kizsák- 
mányolóit.

Az »Egyszerű igazságok« amellett, 
hogy élvezetes olvasmány, nélkülöz
hetetlen kézikönyv minden politikus
nak, közigazgatási tisztviselőnek és 
mindenkinek, akit a munkáskérdés, 
vagy a társadalomtudomány érdekel. 
Tanulságos és hasznos olvasmány 
ügy munkásnak, mint munkaadónak, 
»proletár«-nak csak ügy, mint >bur- 
zsuj«-nRk.

Kapható minden könyvkereskedés
ben és Held János könyvnyomdájá
ban Budapest, III., Zsigmond ucca 36 , 
— példányonként 80 aranyfillérért.

A P rotestáns Árvaházi K épes 
Naptár fé lszá za d o s em lékünncpi 
s z á m a ! A „ Protestáns Árvaházi Ké
pes Naptár “ a jövő évben ötvenedik 
évfolyamába lép. A félszázados jubi
láns szám, a Naptár szép múltjához 
méltón, Lampérth Géza a kiváló író 
és költő, a Petőfi Társaság tagjának 
avatott szerkesztésében, rendkívül 
gazdag értékes és érdekes tartalom
mal jelenik meg s a jövő évi naptár 
irodalomnak valóságos meglepetése 
lesz.

Első cikkében a Naptárnak a buda
pesti Protestáns Árvaházzal, — mely
nek nemes emberbaráti céljait kez
dettől fogva szolgálja — szorosan 
összeforrt múltjára vet a szerkesztő 
érdekes visszapillantást s kegyelettel 
emlékszik a már elhunyt nagynevű 
első szerkesztőkről: Farkas Józsefről, 
Győry Vilmosról, Kcnesscy Béláról, 
akiket később is országos nevek kö
vettek a szerkesztésben, mint Sza- 
bolcska Mihály, Raffay Sándor.

Az Árvaházról 3 annak szintén 
félszázados áldásos működését ün
neplő, érdemdús igazgatójáról: Brocs- 
kó Lajosról; majd halhatatlan regény
írónk : Jókai Mór születésének szá
zados évfordulójáról; a közelmúltban 
elhunyt Papp-Váry Eiemérnéró), a 
»Magyar Hiszekegy« költőjéről; köny
ves Tóth Kálmán debreceni lelkész
íróról ; továbbá Vilma holland király
nő jubileumáról s Hollandiáról; a vi
tézzé avatott protestáns lelkészekről 
stb. hoz a naptár cikkeket és képeket.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő 
része is gazdag és változatos. Cik
keket, elbeszéléseket, költeményeket 
írtak bele:
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Bodor Aladár, Brocskó Lajos, 
Gyóry Lóránt, Lukácsy Imre, Móricz 
Pál, Medgyaszay Vince, Muraközy 
Gyula, Nagy Vince, (Sallói) Pagonyi 
Piroska, Pruzsinczky Pál, V. Sipos 
Ida, Szávay Gyula, Sxigethy Ferenc, 
Sziics József, dr. Thaíy Lóránt, Vi
dor Marcel,

A már eddig is közkedvelt »Érde
kes és hasznos tudnivalók* és >A 
gyermekeknek* c. állandó rovatokhoz 
most egy ujßbb is járul »Emlékez
zünk régiekről* címmel, amely Pro
testáns elődeink küzdelmes múltjából 
hoz érdekes és hitépító megemléke
zéseket, képeket.

A naptárt, mely elsősorban pro
testáns népünk számára készül, de 
irodalmi színvonalon álló közlemé
nyeit, képeit s elsőrangú kiállítását 
minden rendii és rangú olvasó él
vezheti s amelynek jövedelmében 
Protestáns Árvaházuok is részesül, 
bizalommal ajánljuk szíves figyelmébe. 
Kapható K ö k a i  cégnél Budapesten.

EGYRÖL-MASRÓL.

A m in den n ap i Hétből,
A községek h á z ta r tá s a  és  pénz- 

iigyi egyensúlya.
A belügyminiszter két rendeletc.
Az államháztartás egyensúlyának 

helyreállításáról szóló törvény értel
mében a belügyminiszter két rende
letet bocsátott ki a kis- és nagyköz
ségek háztartásának vezetésére vo
natkozóan, továbbá a kis- és nagy
községek pénzügyi egyensúlyának 
helyreállítása céljából.

A községek háztartását szabályozó 
rendelet elrendeli, hogy a községek
nek egész évre szóló költségvetése
ket kell készíteni. A községi költség- 
vetés kiadásainak fedezetéül az 5 szá
zalékos kulcs szerint kiszámított ál
talános kereseti add jövedelme, to
vábbá azok a bevételek szolgálnak, 
melyeket az átnézeti kimutatásba a 
bevételi források közé vesz fel a köz
ség. Ha e jövedelmek valamennyi ki
adást nem fedeznék, a község a szük
séghez képest, de legfeljebb 50 szá
zalékig terjedő pótadót vethet ki. Ha 
a költségvetés hiányát az 50 száza
lékos községi pótadó sem fedezné, 
akkor a pénzügyminiszter a község
nek a belügyminiszter utján előter
jesztett kérelmére megengedheti, hogy 
a kösség az általános kereseti adó 
kulcsát a szükséghez képest felemelje. 
A rendelet megszünteti a külön köz
ségi iskolai, kisdedóvói és iparosinas-

iskolai pótadót. Az útadóra nézve úgy 
intézkedik, hogy arra a hatályban álló 
vonatkozó rendelkezés az irányadó.

Ha a község a rendelet hatályba
lépéséig valamely közszolgáltatásból 
eredő jövedelmét meghatározott célra 
lekötötte, magát annak egészben, vagy 
részben való beszolgáltatására az ál
lammal, vagy mással szemben köte
lezte s e közszolgáltatás szedésének 
joga e rendelet folytán megszűnik; 
a vállalt kötelezettségnek a jövőben 
való teljesítésére nézve három év alatt 
uj szerződéses megállapodást kell 
létesíteni.

A másik rendelet szerint, amely a 
nagyközségek és kisközségek pénz
ügyi egyensúlyának helyreállításáról 
szól, a belügyminiszter a közigazga
tás egyszerűsítése, gazdaságosabbá 
tétele, vagy egyes községek háztar
tási egyensúlyának megóvása és tar
tása céljából nagyközségeknek kis
községgé való alakulását, összeépült, 
vagy egymáshoz közelfekvó községek 
egyesítését elrendelheti, körjegyzőségi 
csoportokat alakíthat, a fönnállókat 
megváltoztathatja, megállapíthatja a 
körjegyzőség székhelyét, egyes köz
ségi határrészeket más községekhez 
csatolhat s a közigazgatás követel
ményeit ki nem elégíthető községi 
alakulatokat megszüntetheti. Intézke
dései előtt az érdekelt törvényható
ságokat és községeket meghallgatja. 
Kimondja a rendelet, hogy minden 
község, vagy körjegyzőség köteles 
alkalmazottainak létszámviszonyait 
felülvizsgálat alá venni s minden olyan 
állást, amely nem feltétlenül szüksé
ges, megszüntetni. Azt az alkalma
zottat, aki a megszüntetett állást be
tölti, létszámcsökkentés címén sza
bályszerű elbánás alá kell vonni. A 
rendelet szabályozza a községi alkal
mazottak nyugellátásának kérdését.

Ha valamely község költségveté
sében az egyensúly a legmesszebb
menő takarékosság mellett sem volna 
biztosítható, azt felülvizsgálat és in
tézkedés végett a belügyminiszterhez 
kell {ölterjeszteni. Külön fejezetet szen
tel a rendelet a községi közmunká
nak a községi háztartásban való al
kalmazásánál. Rendezi ezenkívül az 
előfogat kötelezettségének kérdését és 
kimondja, hogy községi közigazgatási 
alkalmazottak ipari és kereskedelmi 
társaságokban igazgatósági, felügyelő- 
bizottsági vagy választmányi tagságot 
csak akkor vállalhatnak, ha az a 
közszolgálat érdekében áll és rendes 
hivatali kötelességüket elláthatják. 
Ehhez azonban az alispán engedetnie 
szükséges. _______

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés október 7-én újból i 

megkezdte üléséit. — Kaposvárott Eőri i 
Szabó Dezső elnöklésével megtartották az 
ellenzéki kisgazdapárt alakuló gyűléseit.

Az osztrák kommunista párt feloszlása ' 
már csak napok kérdése. — Castigloni i 
Carnilló ellen, aki óriási vagyont szerzett 
a háború után, de a bécsi szanálás miatt ' 
most megbukott, elfogató parancsot adtak ki.

A horvát parasztpárt vezére, Radics, 
nyíltan bevallotta köztársasági programm- - 
jának szegre akasztását.

Romániában a kormány az egész or
szág területére elrendelte az ostromába- - 
potot.

A cseh kommunista pártot a kormány \ 
feloszlatja. — Massaryk ellen merényletet J 
akartak elkövetni. — Hlinka András, a pán- ■ 
szláv plébános, 60 ik születésnapjára ren- - 
dezett ünnepség alkalmából beszédet mon- - 
dott, melyben odanyilatkozott, hogy a cse- ■ 
hek becsapják és megcsalják a tótokat

Cseh-angol egyezmény, vagy szerző- - 
dés készül. — Csehországból havonkint J 
11.000-en vándorolnak ki.

Angliában konzervatív kormány van ( 
alakulóban. — A munkáspárt szept. 7-én i 
tartotta évi rendes közgyűlését.

Párisban a magyar-jugoszláv döntő- ■ 
bíróság megtartotta alakuló ülését.

Németországban koalíciós kormány  ̂
alakul.

Olaszország életbléptette Magyaror- - 
szággal kötött szerződését.

Chínában tovább dúl a polgárháború.
A harcok Peking körül folynak.

A vohabiták mozgalmának következté
ben Husszein király lemondott.

Mexikóban 5000 mexikói katona fel
lázadt.

HARANGSZÓ.

Szenthároms.u. 17.vasárnap. ,
Ep. Efez. 4 . i-6.

Egy nagyon fontos életjelenségre irányítja 
az apostol figyelmünket, amely nélkül lehe
tetlen lesz nagy dolgokat véghezvinni gyü
lekezeteink életében: a lélek egységére. Igye
kezzünk azért megtartani a lélek egysé
gét a békesség köteléke által.

Szeretettel kérjük újból az előfize
tések szives megújítását, nemkülön
ben a hátrarélos díjaknak sürgős be
küldését, hogy a nyomdával fenálló 
súlyos kötelezettségeinknek eleget tud
junk tenni.

A magyarhoni evang. keresztyén egye
temes egyház évi rendes egyetemes köz
gyűlését 1924. évi október hó 16-án tartja 
a pesti egyház deaktéri dísztermében. A 
közgyűlést megelőző napon, úgymint okt. 
15-en, délután 6 órakor ugyanazon a he
lyen közgyűlési előértekezlet lesz. A köz
gyűlés tárgyai: az egyetemes felügyelő je
lentése, a bizottságok jelentései, az egy
házkerületek felterjesztései, fellebbezések 
és indítványok.

Torkos László jubileuma. Ritka jubi
leumot ült Torkos László, a Petőfi-Tarsa- 
ság szeniora: ki most töltötte be élete 
nyolcvanötödik évét. A ritka jubileum al
kalmából egykori tanítványai, az Andrássy
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úti leánygimnázium volt növendékei, tiszte
lői és családtagjai az öreg urat elhalmoz
ták szerencsekivánataikkal.

Kapi Béla dunántúli püspököt Magda 
leányának esküvője alkalmából, nemkülön
ben a fiatal párt több száz távirati és le
vélbeli üdvözléssel köszöntötték barátok, 
jó ismerősök, tisztelői százai. Köztük első 
helyen: Horthy Miklós kormányzó, dr. 
Bartha Richárd kab. irodai főnök, Kiss Ist
ván és Geduly Henrik tv. püspökök, dr. 
Ravasz László ref. püspök, gróf Mikes Já-

fnos megyéspüspök, herceg Batthyány Stratt- 
mann László, gróf Széchenyi Jenő, Boda 
prelátus, dr. Klebelsberg kultuszminiszter, 
j dr. Vass József népjóléti miniszter, vitéz 
; Nagy Pál, a honvédség főparancsnoka, Imre 
Sándor államtitkár, Tóth Lajos államtitkár, 

t dr. Balogh Jenő és dr. Rosner Ervin volt 
I miniszterek, dr. Petry Pál, dr. Schwöder 
í Ervin, dr. Tóth István államtitkárok, az 

egyli. kér. tanítói kara és lelkészi karának 
legnagyobb része, Körmend város tanácsa 
stb. stb.

Lelkészavatás a Deák-téri templom
ban. Raffay Sándor ev. püspök vasárnap 

I a Deák-téri evangélikus templomban öt 
lelkészjelöltet lelkésszé avatott.

Az ev. tanártestület vallástanítási szak- 
í osztálya f. évi október hó 15-én d. e. 9 
i órakor a Deák-téri ev. iskolaépületében 
• gyűlést tart. A gyűlés tárgysorozata: 1. 
í Gaudi László: Javaslat a középiskolai val- 
i lástanítás anyagának és tantervének uj 
• megállapításáról. 2 Vidovszky Kálmán: A 
, vallástörténet helye a középiskolai vallás

tanításban. 3. Szuchovszky Gyula: A val
lásoktatás az állami tanítóképző intézetben. 
4. Lamnek Vilmos : Az u. n. önálló vallás- 

: tanárokra vonatkozó szabályrendelet. 5. 
Elnökválasztás.

Debrecen. Október 4-én Farkas Győző 
lelkész a vármegyeháza dintermében Svéd- 

; országi utam címen előadást tartott. — 
Október 5-én ünnepi istentisztelet volt az 
„Aradi vértanuk“ emlékére. Ugyan az nap 

i megalakult az Ifjúsági Egyesület. Október 
j 12-én az Ev. Egyetemi és Főiskolai Hall

gatók Szövetsége fog megalakulni, délután 
5 órakor pedig a templomban vallastanítási 
szülői értekeszlet lesz.

Felhívás. A pápai lelkészi hivatal fel
hívja mindazokat, akik a f. hó 25—26. nap
jain Pápán megtartandó Luther-Társasági 
gyűlésen megjelenni szándékoznak,; hogy 
ezen szándékukat a lelkészi hivatallal mi
előbb közölni szíveskedjenek, annak meg
jelölésével, hogy az elszállásolást és élel
mezést szállodában, illetve vendéglőben 
kívánják-e, avagy pedig magánháznál ?

Az Országos Evangélikus Tanító- 
egyesület f. évi október 15-én Budapesten 
a Tanítók Házában d. c. 9 órai kezdettel 
tartja meg rendes évi közgyü ését s erre 
nemcsak az összes ev. tanítókat, hanem a 
tanügy iránt érdeklődőket is tisztelettel 
hívja meg az elnökség.

Az aradi tizenháromnak fájdalmasan 
szép emlékét mindenfelé gyászistentisztele
tek keretében ünnepelték meg gyülekeze
teink és iskoláink ez évben is. Az ünnep
lésből különösen ezúttal is kivették részüket 
a Diákszövetségek. Szentgotthárdon Belső 
Károly főgimn. tanuló volt az ünnepi szónok.

A szombathelyi Protestáns Kör az 
aradi vértanuk emlékünnepét vasárnap tar- * 
tolta meg az evangélikus templomban. A 
műsor első pontja közének volt, amely után 
Jánossy Gábor a protestáns kör elnöke 
magasszárnyalásu és hazafias lelkesedéstől 
áthatott szavakkal méltatta az aradi tizen
három vértanú emlékét. Utána Újvári Mar
git szavalt el alkalmi költeményt, majd a 
protestáns kör vegyeskara énekelte el a 
„Nyugosznak ők a hős fiák" című hazafias 
dalt. Ezt követóleg egy szép triót játszot
tak : hegedűn Vitálisz Károly és Horváth 
Lajos, csellón dukai Takács Kálmán. Az 
emlékbeszédet Kovács István ev. vallástanár 
mondotta, Schökk Gyu'a ev. p. m. lelkész 
pedig Váradi Antal „Október 6“ című köl
teményét szavalta el. Végül a vegyeskar 
elénekelte a „Szánjatok el bús madarak“ 
című irredenta dalt. A lélekemelő ünnepély 
ima után a Himnusz hangjaival ért véget.

A pápai ev. nőegylet és leányegyesület 
a Papán tartott kiállításon a k>s oklevelet 
kapta.

Egyházasdengelegen a Harangszó ter
jesztése és az elcfizeiesek beszedess körül 
egy kedves leányka, Nikodém Juliska, szer
zett érdemeket. Buzgalmáért e helyütt is 
hálás köszönet!

Szentgotthárdi. Czipoít Ilona gyári tiszt
viselőnő a lelkészi iroda fűtési céljaira 8 
mm szenet és 2 mm. felvágott fát adomá
nyozott 680 ezer korona értékben.

Francia református egyházférfiak 
Budapesten. A magyar református egy
házak meghívására Bruston és Ferner 
montpellieri teológiai tanárok fővárosunkba 
érkeztek és egy egész hónapot fognak ha
zánkban tölteni

Újabb gyermekvonat indul Hollandi
ába. A hágai Ce.itral Comité meghívásává 
ismét 500 gyermek induit el Hoiilandiába, 
hogy a telet a jós/ívű nevelőszülők köré
ben, Hollandiában tölthessék. A gyermeke
ket Kirchknopf Gusztáv evangélikus lelkész 
búcsúztatta, majd a Himnusz eleneklése 
után megtörtént a beszállás.

A lébényi gyülekezet a világháborúban 
elhalt harminchat egyháztagnak emlékére 
készíttetett márvány táblát október 5-én 
ünnepély keretében avatta fel. Az ünnepély 
műsora a következő volt: 1. Erős vár a 
mi Istenünk. Közének. 2. Kovács Zsigmond 
tárnokréti lelkész: Ima. 3. Szabó István: 
Székelyország álma. Melodráma. Szavalta: 
Stinner Bözsi. 4. Gyula deák: Magyar 
Miatyánk. Szavalta: Szabó László tanító.
5. Szittya induló. Négy hangon énekelte 
Nitschinger János vezetésével a gyermekkar.
6. Németh Károly: Ünnepi beszéd 7. Ki
tárom reszkető karom. Énekelték: Erdős

Etel, Erdős Ilonka és Kiss Etel. 8. Tompa 
Mihály: A gólyához. Szavalta: Unger Lő
rinc. 9, Kapi Gy.: Fáradt fejem hova hajt
sam. Énekelte Nitschinger János vezetésé
vel a vegyeskar. 10. Ima. 11. Himnusz.

A „Veszprémi Ev. Egyházmegyei Ta
nítóegyesület“ tagjait felkérem, hogy az 
„Országos Evangélikus Tanítóegyesületnek“ 
f. évi október 15 én Budapesten a Tanitók 
Házá-ban d. e. 9. órakor tartandó évi ren
des közgyűlésén minél számosabban meg
jelenni szíveskedjenek. Szutter Dániel ta
nítóegyesületi elnök.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A németországi egyhá- 
zias szellemű sajtó most már megint kezd 
tűrhető viszonyok közé jönni. Azt a rette
netes katasztrófát, mely Németországot 
pénzének elértéktelenitése folytán sújtotta, 
leginkább az egyházias lapok érezték meg. 
Oly annyira, hogy számtalan lapnak meg 
kellett szűnnie. A viszonyok változásával 
az egyházi sajtó ügve is lendületet nyert, 
így jelenik meg az Evangelische Deutsch
land cimü újság most megint 20.000 pél
dányban október 1-től hetenként. A Dorf- 
kirche nevű újság szintén elérte az előfi
zetők régi számát. Ép most azon tanács
koznak a számottevő körök, hogy a róni. 
kath. propagandával szemben szépirodalmi 
evangélikus szellemű heti lapot is megin
dítanak.

Franciaország. A párisi németnyelvű 
evangélikus lakosságnak egyik kedvelt tem
plomát, az úgynevezett hegyi templomot a 
francia kormány annak idején mint német 
vagyont lefoglalta s most, mint hírlik, el
adta. Hogy ki vette meg, még nem tudni, 
de remélhető, hogy sikerül ezt a templo
mot is eredeti rendeltetésének még vissza
szerezni.

Spanyolország. Messz.el'.ató esemény
nek voltak tanúi azok a nézők, kik szep
tember hó 10 én a madridi evangélikus 
templomban tanúi voltak egy esküvőnek. 
Akkor vezette oltárhoz Arenales lelkész 
menyasszonyát. Arenales ugyanis azelőtt 
róm. kath. lelkész volt, evangélikussá lett 
és most tanulmányainak végeztével Istent 
evangélikus szellemben szolgálja. Ámde 
Spanyolországban eddig róm. kath. lelkész, 
még ha más vallásra is tért át, jogérvé
nyes házasságot nem köthetett. Éz az első 
eset, hogy a kormány róm. kath. papnak, 
más vallásra való áttérése után megen
gedte, hogy jogérvényes házasságot köt
hessen.

Olaszország. Régi szokás szerint azok 
a kömívesi eszközök, amelyekkel a pápa 
a római Szent Péter templom befalazott 
ajtajat a szent év megkezdése alkalmából, 
ami most 1924 december 25-én esedékes, 
felnyitni szokta, aranyból készülteknek kell 
lenniük. A római sajtó értesítése szerint 
felhívást bocsátottak ki a Vatikánból a vi-

V I T Á L I S  K Á R O L Y  keimemíifestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 36—52
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lág összes róm. kath. hívekhez s már is 
nagy összegek folytak be, hogy ezeket az 
eszközöket megvehessék. Az Északameri
kai bibornok egymaga 5000 dollárt küldött 
erre a célra és a spanyol király is szép 
összeget áldozott már. De az még mind 
kevés, mert nemcsak a pápának van szük
sége arany eszközökre, hanem összes he
lyetteseinek is, akik őt Róma többi tem
plomaiban fogják helyettesíteni ugyanannak 
a ceremóniának a végzésénél. Mennyi nyo
mort lehetne evvel a pénzzel enyhíteni, 
amit így fényűzésre dobnak ki?

Amerika. Egy amerikai gazdag ur, Mis
ter Bök, szép összegű pályadíjat tűzött ki 
annak az irodalmi munkának jutalmazására, 
amely a legjobb javaslatot ajánlja az euró
pai béke megteremtésére. Csak 22.165 pá
lyamű érkezett be. A dijat Levermore Ká
roly nyelte meg, aki azt ajánlotta, hogy 
az Eszakamerikai Egyesült Államok lépje
nek be a nemzetek szövetségébe és így 
erkölcsi és pénzügyi nyomást gyakorolja
nak az államok szorosabb együitmüködése 
érdekében. A nemzetek szövetsége csak 
most tartott üléseket Genfben és nagyban 
tanácskozik a nemzetközi béke létesítésé
ről. Azalatt pedig megint dörögnek az ágyuk 
Kínában és Ecuadorban, Dél-Amerikában, 
forradalom készül Chilében és Georgiá
ban, vadul harcolnak Asserbeidschanban 
és Álarokkóban és ezeknek az országok
nak képviselői is ott ülnek a nemzetek 
szövetsége ülésein.

Afrika. Mivel az angol kormány már 
megengedte a német hittérítőknek, hogy 
előbbi helyeikre visszatérhessenek, az 
észek-némel missziótársulat misszionáriu
sai megjelentek Afrika Togo nevű tarto
mányában, ahol a bennszülöttek őket ün- 
nepies ruhában karénekekkel, virágokkal 
és örömtapsokkal fogadták, úgyhogy az. an
gol kormány kétai képvsclője oda nyilat
kozott, hogy valóságos királyi módon fo
gadták őket.

CSALÁDI  É RT E S Í TŐ .
Esküvő. Szakács Ferenc és Pozsgai 

Lidia Pápán házasságot kö:ö!tek.
Halálozás. Sú'yos csapás érte Szalber 

Károly szentgotthárdi kereskedőt és fele
ségét. Nyolchetes kis fiukat váratlanul el
ragadta a halál. A vígasztalásnak Istene 
szentelje meg a szülők bánatát!

Meghalt Kogelmann Já^os kereskedő 
Kukméron. Nagy részvéttel temették cl ok
tóber 3-án. Áldás emlékére!

Ú J D O N S Á G O K .

A pápa üdvözölte Hlinkát 60-ik szü
letésnapja alkalmából. Hiinka András 
pánszláv plébános és lót politikus hatva
nadik születésnapját az egész Felvidéken 
nagy ünnepségekkel ülték meg. Az autono- 
mista ifjúság kongresszust, a tót néppárt 
választmánya pedig értekezletet tartott. Ez 
utóbbin Hlinkának ezüst plakettet nyújtot
tak át és felolvasták a pipa üdvözlő távi
ratát, amelyet a prágai apostoli nuncius 
közvetítésével juttatott el Hlinkához.

Az erdélyi „földosztás“ nemzetiségi 
statisztikáját egyik kolozsvári lap a kö
vetkezőkben ismerteti: „Földosztásban“
részesült 502 623 ember, akik közül 396.836 
oláh, vagyis 74 59 százalék.

A postatakarékpénztár intézi már az 
állami fizetéseket. Az állami tisztviselők 
és nyugdíjasok járandóságait október 1-én 
fizették első Ízben a postatakarékpénztár 
csekk- és clearingforgalmában. Az október 
1-én kifizetett tényleges illetmény összege 
169 milliárdot tett ki, a nyugdíj összege 
pedig 38 mii iárdot.

Egy milliomos, aki szegénység után 
áhítozik. Az Osakában lakó miiiiómos 
Yamagutai Gend összes üzleteit‘alkalma
zottaira álruházta és visszavonult egy hegy 
tövén fekvő kis kunyhóba, mert szegénység 
után áhítozik. Három és fél millió Yent 
szociális és jótékony célodra adományozott, 
miután már megelőzőleg is három milliót 
adományozott volt hasonló célokra. Első 
üzletét 50 évvel ezelőtt 2 Yen vagyonnal 
kezdte meg. Vájjon sokáig fog-e neki az uj 
élet tetszeni?

Kosztka István dr. kincstáii jogügyi 
főtanácsos Budapesten lelőtte Valérián 
Zsigmond alezredest, mert feleségével vi
szonyt folytatott.

Pozsony város egy pápai bullát vá
sárolt. Pozsony a város múzeuma részére 
a németországi Frankfurt am Beer váro
sától megvásárolt egy 1447-böl való pápai 
bullát, amely a Csallóköz területén élt tem
plomosokra vonatkozóan tartalmaz fontos 
és érdekes történelmi adatokat. A bulla 
kalligrafikus, szép latin belükkel van írva 
kutyabőrre és aiul nagy ólompecsét van 
rajta. Latin szövegét most fordítják le.

Száz ház elégett a newyorki öböl déli 
részének pariján. A kár 800.000 dollár.

A Szent Sir védelmét az oláh király 
veszi át. A jelenleg Bukarestben időző 
Dainianes jeruzsá!emi pátriárka kijelentette, 
hogy Romániára vár a főszerep a Szent 
Sir védelmében, miután ezt a védelmet a 
bizánci császárok és az orosz cárok után 
most Ferdinánd oláh király veszi át.

Római koporsót találtak Fejér me
gyében. Bodajk határában, a szántófölde
ken huszonöt mázsa súlyú római kökopor- 
sót találtak, melynek belsejében ékszerekre 
és csontmaradványokra akadtak. Az értékes 
leletet a fehérvári muzeum veszi birtokába.

Ásatások Bánk-bán egykori birtokán. 
A debreceni városi muzeum újabban fel- 
táratla Bánk bán egykori debreceni birto
kán, a Nagycserén lévő Somai templom- 
dombot és abban tiszta román Ízlésű ro
mán templom alapzatát találta. A templo
mot tiz méter hosszú és 6 8 méter széles 
félíves apsisz zárta le. Jellemző, hogy az 
alapnak támasztó pillérei nem voltak. A 
templom körül sűrűn, szegényesen temet
keztek, többnyire koporsó nélkül. Húsznál 
több csontváz került elő. Kincsásók a sí
rok legnagyobb részét már feldúlták, úgy 
hogy csak egyetlen vascsaítos övön találtak 
apró ezüät díszekre.

Feltalálták a mesterséges petróleu
mot. A mesterséges szénvegyületek kon
gresszusán egy francia egyetemi tanár kö
zölte, hogy állati és növényi olajokból si
került olyan petróleumot előállítania, ameiy 
a földből előkerülő petróleumnak minden 
elemét magában foglalja.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 41. számában kez
detét veszi Bónyi Adorján uj, érdekes re
génye, a „Jómadár“ és tovább folytatódik 
Rudolf Herczog szép regénye: Az élet dala. 
Közli a lap azonkívül Falu Tamás, Illy Já
nos, Nyári Andor, Killián Zoltán és Áver- 
csenkó elbeszéléseit, Surányi Miklós és 
Lyka Károly cikkeit, Juhász Gyula versét,

számos művészi és időszerű képet és a 
lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesz
tői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj 
Idők előfizetési ára negyedévre 80 000 kor. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténeie, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Szerkeszti: Gaál Mó
zes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi i 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek i 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is . . 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona.. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a k 
kiadóhivatal Budapest, VL, Andrássy-ut 16. .i

Békeminőség és legolcsóbb árak i 
társaságokban és összejövetelek alkalmával I 
örömmel tárgyalják az emberek, hogy a s 
régi jó, békebeli minőségű eredeti angol li 
szövetek milyen olcsón szerezhetők be a b 
világhírű Seniler cégnél. A cég békebeli il 
férfi és női divatkülönlegességei, melyek i 
dús választéka egyedül álló az egész or- - 
szágban vételkényszer nélkül rendelkezé- - 
sére áNanak a nagyérdemű vevőközönség- - 
nek. Épenúgy közbeszéd tárgya az a rend- - 
kívüli kedvezmény, melyet az óriási forga- • 
lom folytán felgyülemlett maradékoknál li 
nyújt a vásárlónak a Semler cég (Budapest, ,1 
B^csi-ucca 7 és Koronaherceg-ucca 9.) az s 
ország legnagyobb szövetáruháza, mely a 
közönség érdekeit eddig is mindig szemmel I: 
tartotta. Ma amikor a magas munkabérek 
mellett csak a legtartósabb kelméket érdé- -i 
mes feldolgozni, ajánlatos mindenkire nézve, 
hogy megragadja ezt a kedvező alkalmat. .1

Előfizetése e hó végén, melyik buda-!- 
pesii napilapnál jár le ? Nem okozhat nagy y 
gondot az előfizetés megújítása a MA- -, 
GYARSÁG című napilapnál, mely tisztvise- -t 
löknek kedvezményes előfizetési árt szab d 
meg, sőt lapunk barátjai ingyen is olvas- -i 
hatják azt. Kérjen erre vonatkozólag bizal- -| 
más felvilágosítást a kiadóhivataltól Buda- H 
pest, VII., Miksa-ucca 8.

rsíelő» szerkesztő és kiadó: CZIPOTT UÍCZA 
Szeatgottkárd, Vsaráén» egye.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLT.
Kéziratokat nem adunk vissza.

BANGÓ TANINTÉZETI
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít ti 
eló vidéki magántanulókat is. JßuyzßtßK, i

PIAC.
Október 7. Zürich: Budapest 0.00.69. .9 

Deviza: Dollár 76 990, Dinár 1052, Osztrák 
korona 108*95, Szokol 2288.—, Lei 398*—, J  
Francia frank 4056 — Hús- és zsirárak: v| 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú- I  
hús 32.000, zsir 55.000. — Gabonaárak: \ 
Búza 422.500, rozs 385.000, árpa 380.000. I 
xab 330.000, tengeri 375.000, korpa 225 000. j

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Alapította
KAPI  BÉLA

1310-beo.

L a p tu la jd o n o » :

a D o iis tt ll Lntner-SíöTfitséő
ft* OrH/.ágON Luther-Mzöt et 

«ég hivatala*. lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
ó h  reklamációk a 

1IARANGSZO szerkeaztó- 
kiadöhivataiáuak 

dsentgottíiárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Kiöfiaetóat elfogad 
minden evang. leikóav 

«• tanító.
M tgjtlB itt mlndea vasároa;

A kinek van füle, hallja, 
m it m ond a Lélek a yy  illek eseteknek.

Saarkaaitd-kladAhlratal :
síentootthArd.

Vas vármegye.
A „HABANG8Z0“ 

elMietÁnl ár« : a harmadik 
nagyedórra 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
l.uth»r-S*ÖTet/'|rS tagolnak 

10°/o-os kedveamény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a ül. negyedre 20.000 K.

A .Barangssó* terjeazté-
aére befolyt adományokból 
szórványban lakó hlvelnk- 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Vigyük az embereket 
az élő Krisztus elé!
Szemlélve a gonosznak erőit, 

amelyek a lelki harcban ellenünk 
sorakoznak, mindegyikünkben mé
lyebb gyökeret ver az a meggyő
ződés, hogy az Isten bennünket 
erre az életbevágó és önzetlen szol
gálatra hivott el. Gondolj a bűn és 
gyalázat erőinek nagyságára. Ele
gendő arra, hogy megingasson ben
nünket és szívünket megfélemlítse, 
ha eszünkbe nem jutna, hogy mi 
a nagy testvériség vagyunk és hogy 
a Krisztus, akiben van minden ha
talom az égen és a földön, közöl
tünk van.

Gondold meg ezeknek a gonosz 
erőknek és befolyásoknak tevé
kenységét is. Emlékeztetlek arra, 
hogy ezek az erők állandóan mű
ködésben vannak. Nem mennek 
vakációra. A gravitációhoz hason
lóan szüntelenül húzzák az embe
reket lefelé. Sok esztendeje forgo
lódom a különféle nemzetek ifjú
sága között, de még egyszer sem 
tapasztaltam, hogy a bűn, vagy a 
szervezett gonosz valakit felfelé 
emelt volna.

Gondold meg a mi időnk go
noszságainak bámulatos lelemé
nyességét is. Már ez elegendő arra, 
hogy csodálatra indítson. Hányszor 
megszégyenít bennünket eszessége. 
Milyen ügyes az eszközöknek a 
kárhozatos célra alkalmazásában. 
Milyen alaposan ismeri a modern 
lélektant. Az ördög erőinek kegyet
lenségére gondolva ne maradjunk 
meg a gondolatnál, hanem indul
junk harcba. Lelketlen kegyetlen
ség az.

A világhódító hatalomnak egyet
len titka az, hogy az emberek te
kintetét Krisztusra irányítjuk, aki

egyedül ad bátorságot, erőt, kitar
tást a sikeres szellemi hadviselés
nek megkockáztatására. Én nem fé
lek az ellenünk sorakozó erőktől. 
„Nagyobb az, aki bennetek van, 
mint az, aki e világban van“.

Mott J. R.

A Gusztáv Adolf Egylet 
1924. évi közgyűlése.
Az idei Gusztáv Adolf Egylet 

braunschweigi gyűlése megint im
pozáns méretekben folyt le. Több 
mint 300 kül- és belföldi érdeklődő 
jelent meg, nem számítva a város 
és a közvetlen környék ezrekre 
menő közönségét. Az előkészítő 
konferenciákon a világdiaspora 
egyes képviselői referáltak azokról 
a szorongattatásokról, üldözésekről 
és szükségekről, amelyekben evan
gélikus hitsorsosainknak van ré
szük, de tanúbizonyságot is tettek 
arról: mennyi hithűség, mennyi 
áldozatkészség és mennyi szilárd
ság látható és tapasztalható az ex
ponált helyeken. Ha a rettenetes 
háború ép evangélikus egyházun
kat a szórványokban legjobban is 
sújtotta, de felébresztette egyszers
mind ép azokon a helyeken az  
evangélikus öntudatot és a z  egyház  
iránti szereidet és ép most a szük
ség idején lélekemelő példáit látni 
az egyházhoz való ragaszkodásnak. 
Ezt világította meg leginkább gróf 
Lüttichau berlini evang. lelkész 
előadása, ki mint a német egyhá
zak képviselője Konstantinápoly
ban járt, ahol 12 évig volt követ- 
ségi lelkész. Sikerült néki az ottani 
evang. híveket ismét egyházba tö
möríteni, uj egyházközséget létesí
teni s már lelkészt is tudott ott al
kalmazni. Nagy érdeklődést keltett

az Oroszországból jött Malmgren 
püspök, kinek székhelye Pétervár, 
a hajdani főváros. Beszólt arról, 
mennyit kellett ép az evangélikus 
gyülekezeteknek Oroszországban a 
bolseviki uralom alatt szenvedniük, 
lefestette a járványok és az éhín
ségek okozta pusztulást, de rámu
tathatott arra is, hogy most már 
ép ez idén összeült Moszkvában 
az oroszországi egyetemes gyűlés, 
amely az egyházi ügyeket rendezte, 
két püspököt választott, a közigaz
gatást életbe léptette, a gyüleke
zeti életet uj irányba terelte, gon
doskodott a lelkészek és tanítók 
zavartalan munkájáról olyannyira, 
hogy most már van ’remény rá, 
hogy a nehézségek dacára is meg
indul és felvirágzik oroszországi 
evangélikus egyházunk.

Az ünnepélyek központját ter
mészetesen az istentiszteletek ké
pezték. A főnapon a braunschweigi 
nagy dómban prédikált az erdélyi 
szász püspök, dr. Teutsch, egy má
sik templomban az evangélikus 
magyar egyház képviselője, Scholtz 
esperes. Azon a napon valamennyi 
braunschweigi templomban volt 
istentisztelet és ezrekre ment a 
résztvevők száma. Minden este kü
lön előadások voltak, amelyek leg- 
kiválóbbját az elberfeldi lelkész, 
Niemöller, tartotta. Az evangélikus 
egyház dicsőségéről beszélt, t. i. 
azokról a nagy javakról és felada
tokról melyeket Isten egyházunk
nak adott és előírt. Legnagyobb 
kincse az evangéliom, mint Isten
nek a Krisztusban megnyilatkozott 
kegyelme, ez az örökkévalóságot 
kereső ember támasza és élete s 
ezt találja a szentírásban és az 
énekeskönyvben s ez határozza 
meg a világ javaival szemben való 
magatartását, azt a királyi szabad
ságot, mely a protestantizmust a

A Harangozó a keresztyén  családok legkedveltebb lapja.
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haladás hordozójává teszi. Az evan
gélikus öntudat és munkásság, mely 
a kül- és belmisszióban megnyilat
kozik, mely számtalan jótékony in
tézetet állított és fenntart, úgy ra
gyog és úgy fénylik, hogy az egy
ház dicsősége napról-napra szeb
ben és tiindöklőbben tűnik fel 
előttünk.

A záró ünnepélyen felvonultak 
a különféle társulatok és egyletek 
és elhozták ajándékaikat. Voltak 
ott díszbibliák, oltári edények, 
gyönyörűen hímzett térítők, haran
gok és sok pénz. A nagy szeretet- 
adoinányt 2 0 .0 0 0  arany márkát a 
poseni lelkészszeminárium kapta, 
A mellékadományokban, egyenkint 
7500 arany márkában, a reschitzai 
(Erdély) és a wedaui (rajnai tarto
mány) gyülekezetek részesültek. 
Az utolsó estén egy Gusztáv Adolf 
ünnepi játékot rendeztek, amely 
ennek a nagy férfiúnak emlékét 
méltó módon jelenítette meg.

A Gusztáv Adolf Egylet ezen 
ünnepe ismét meggyőz bennünket 
arról, hogy evangélikus hitünket 
akkor gyíimölcsöztetjük igazán és 
méltóan, ha filléreinkkel segítjük 
az evangélikus életet felvirágoztatni. 
S erre hív minket a Gusztáv Adolf 
Egylet és ennek ikertestvére: a 
magyar gyáipintézet.

Gyújtsunk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.

Hangulat.
Néha egy-egy nóta-foszlány 
Csendül fe l a telkembe,
Valahol a Sajó mentén,
Csendes, boldog nyári estén 
Egy gömöri barna kis lány 
Szerelmesen dúdolta a fiilembe

Sajó mente, — barna kis lány 
Nem vagytok el feledve,
Akármerre hajt az élet,
Lássak szép lányt, szép vidéket,
Elég egy-egy nóta-foszlány 
S hazavágyón könny szökik a szemembe.

SZABÓ GÁBOR.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 5)

— Igaz — folytatá — a főbűnös az iz
gató, ö elsősorban érdemelné meg a leg
súlyosabb büntetést, de most magavisele
téből azt láttam, hogy őt is csak pillanatra

„Lakóvárost kell keresned 
a lelked számára.“

— Kapi püspök Gércén. —
Meghatóan bensőséges ünnepe 

volt október 5 én a gércei evang. 
gyülekezetnek. Ezen a napon avatta 
fel ugyanis K api Béla püspök a gyü
lekezetnek Varga József és felesége : 
Rem ete Borbála gércei lakósok által 
adományozott harmadik harangját. 
És ez az ünnep kétszeres ünnepe 
volt a gyülekezetnek: körében üdvö
zölhette szeretett, ékesszavu püspö
két ; másrészt eme ünnep keretében 
róhatta le némiképen háláját Varga 
József és felesége iránt, akik most 
már a harmadik harangot adomá
nyozták a gyülekezetnek és valóban 
nemes példáját mutatták az áldozat- 
készségnek és egybázszereteínek.

*
A sárvári állomáson Bolla Sámuel 

kurátor, Görög Pál, Dán Gyula és 
Polgár J. lapszerkesztő által alkotott 
fogadó bizottság várta díszhintóval 
Képi püspököt, aki László Miklós 
lelkész kíséretében reggel háromne
gyed 9 órakor érkezett meg. Itt Pol
gár József üdvözölte rövid beszéddel 
a püspököt, aki megköszönte az üd
vözlést. Ezután a püspök kíséretével 
bocsiba szállott és Gérczére indult. 
Útközben lovasbandérium csatlako
zott menethez. A község végén tűz
oltó szakasz tisztelgett a püspöknek 
és itt üdvözölte szép szavakkal C sok- 
n yai József községbiró és tűzoltó-fő

________ HARANGSZÖ._______ _

ragadta el az indulat. A kegyelemnek ő 
reá is kiterjesztését kérem. Magaviseletéért 
felelősséget vállalok.

A kapitány is tekintetbe vette a viszo
nyokat s kimondta, hogy kész az esetre a 
felejtés leplét borítani. Felment a fedélzetre. 
Itt a mérnök meglepetésére a tengerészek 
sorából épen Monk Károly lép a kapitány 
elé s tisztelgés után így szói:

— Kapitány úr, lázadást terveztünk, 
ezzel nagy vétket követtünk el Az utolsó 
percben mégis visszariadtunk tőle és most 
csak szégyennel, fájdalommal gondolunk 
reá. Nyíltan megvallom, a pártütés gondo
lata tőlem származott. Én kezdtem az iz
gatást, megérdemlem a legsúlyosabb bün
tetést. a halált. Társaim számára irgalom
ért könyöigök, egyedül engem sújtson a 
törvény szigorú Ítélete.

A kapitány válasza így hangzott: 
y- Tengerészek, miután a kötelességhez 

önkent visszatérve a tervezett merényletet 
magától is elitélitek: ezúttal megbocsátok. 
Reményiem, hogy ezután mindenitek hiveb- 
ben őrködik becsülete és élete mellett. 
Monk Károly, te magad mondtad ki magad 
felett az ítéletet s nekem ezt csak helyben 
hagynom kellene.

A halálbüntetés alól azonban felment
lek, de a tengerészek^ kötelékében nem tart

parancsnok is. A templom előtt Varga 
Gyula vönöcki esperes, B árdossy  
Zoltán egyházmegyei felügyelő és 
S zabó  Sámuel gércei lelkész. N a g y  
Árpád kántortanftó és P a ty i Sándor 
tanító üdvözölték a püspököt, akinek 
még fehérruhás kisleányok kedves
kedtek virágcsokrokkal.

Tíz órakor kezdődött az ünnepi 
istentisztelet, amelynek keretében Kapi 
püspök a 107. zsoltár 2—15. versein 
alapuló beszédet mondott.

— Künn a természet világában 
tavaszi verőfény sugárzik, — kezdte 
beszédét a püspök — de ez a fény
sugár rozsdaveres faleveleken törik 
meg. Míg künn veröfény sugárzik, a 
szívünk jól tudja, hogy közeleg a ha
lál : a tél. Így múlik el az ember 
életében sok minden, amit az ember 
értéknek, drágaságnak tart. Mindent 
elmulandónak, ideig óráig valónak 
látunk szemeinkkel, de ha a hitünk
kel nézzük azokat, látjuk, hogy mit 
bízott ránk az Isten akarata. A földi 
életben, ha hitünk szemével nézzük, 
meglátjuk az örök életre való elő
készülést.

— A templom  — mondotta to
vábbá beszéde során a püspök — 
azoknak, akik csak testi szemmel né 
zik: csak köböl-téglából épített ház, 
de akik  a hitük szem ével látják, azok 
meglátják benne az Isten hajlékát. 
A harang: azoknak, akik csak testi 
szemeikkel nézik: csak érctömeg; 
ellenben annak, aki a hit szemével 
nézi: annak kalapács, mely kopogtat 
a lelkek ajtaján. íme, így nyer min
den uj fényt az örökkévalóság viiá-

______________j924. október 19__

hatlak meg. Kardos gépészmérnök úr ma
gán szolgálatára bocsátlak, akinek te is 
életedet köszönheted.

A legénység a kapitány lelkes éltetésé
vel fejezte ki örömét s köszönetét a kegye
lemért. A fegyelem a hajón teljesen helyre 
állott. A tengerészek és matrózok kifogás
talan pontossággal végezték feladatukat. 
Kötelességérzetük megszilárdult, körükben 
mindig nyugodt, derült volt a hangulat. 
Monk Károly a volt főizgató felkereste 
irodájában a mérnököt:

— Mérnök úr, méltóztassék velem ren
delkezni. Bölcsessége vont vissza a rósz 
útról, jó szive mentett meg a haláltól, ezért 
törhetetlen hűséggel szentelem éltemet 
szolgálatára.

— Károly, ha megtartod hűségfogadá
sodat, ne félj, nálam nem lesz rósz dolgod. 
De mond meg, mi indított téged lázadásra.

— A boszu gondolatával kísértett meg 
a sátán és elfeledtette velem a kötelességet. 
De mikor mérnök úr merényletünkre a 
kárhoztatás villámaival sújtolt le s csalá
dunk iránt való tartozásunkra emlékezte
tett, akkor megdöbbentem, lelkem előtt 
újra világosan állott az igazság, amelyet 
követnem kell. Van egy kedves özvegy 
édes anyám, egy nővérem és egy öcsém, 
kik engem szeretnek és mindennap imád-
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gában. így válik szentté minden, ami
vel Isten körülvesz bennünket.

— Mi ma kedves, szent ünnepre 
gyűltünk egybe. Egy buzgó, keresz
tyén családnak áldozatkészsége, a- 
mely többször megnyilvánult már, 
ismét egy haranggal ajándékozta meg 
egyházunkat, a mi gyülekezetünket. 
És amikor eljöttem ide, hogy a ha
rangot átadjam magasztos hivatásá
nak, saját templomotokban arra inte
lek benneteket, hogy ne éljetek csak  
a mának, hanem készítsétek elő ma
gatokat az örökkévalóságra. Ti akik 
bujdostok a nagyvilágban, ti akik 
éheztek, szomjaztok, jöjjetek ide a 
templomba; ti akik szenvedéseknek 
és bűnnek vasbilincsében jártok, jöj
jetek ; jöjjetek: itt vár rátok a sza
badulás.

— A harangnak magasztos ren
deltetése az, hogy jelt adjon a földi 
vándor számára : jöjj, itt van az egye
nes ut, mely elvisz a lelked lakóvá
rosába. Mert ne feledjétek, hogy lakó
várost kell keresnetek a lelketek szá
mára. Sokszor megszólal majd ez a 
harang, de sohase szólaljon meg hiába. 
Hívjon titeket az egyenes útra; indít
son keresni az egyenes utat: a ti 
lelketek városát. Itt nyújtja felétek 
Isten a ti lelketek kenyerét. Óh mert 
hiába ad néktek a föld száz kézzel 
jólétet, ha egyszer megszólal a leike- 
tek, mert akkor a földi kenyér nem 
elégít ki titeket.

— Botlunk mind, de sohasem bot- 
ük el annyira az, aki istenfélő. Ta
nuljatok itt istenfélelmet, vallásossá
got, szeretetet, mert az istenfélő, az

koznak értem. Áldom mérnök urat, hogy 
gyermeki tisztem érzetét {elköltötte bennem. 
Most már ezen óhajtás lesz vezérem min
den törekvésemben, hogy az én jó anyám 
mig csak él, mindig örömmel mondhassa, 
hogy jó fia a távolban is az ő boldogságát 
tartja szeme elótt.

— E vallomásod Károly meggyőzött 
megtérésed komolyságáról. Teljes bizalom
mal tekintek reád, és rajta leszek, hogy 
édes anyád öröme zavartalan maradjon.

Este, midőn a tisztek együtt vacsoráz
tak, a kapitány e szavakkal nyújt kezet a 
mérnöknek:

— Üdvözlöm a mai nap hősét. Utóla
gosan hallottam mérnök úr, hogy rettent- 
hetlen bátorsága állította helyre hajónkon 
a megingott rendet, hogy beszéde, mint 
villám törte le a tervezett összeesküvést. 
Megmutatta, hogy nemcsak a gépek felett 
uralkodik ismert, kiváló szakértelmével, 
hanem talentoma van arra is, hogy a meg- 
tantorult lelkeket visszatérítse a köteles
séghez. Eljárása mindenütt bizalmat kelt s 
ez azt tanúsítja, hogy vezérszerepre van 
hivatása. Erről megemlékezem akkor is, 
midőn utazásunkról jelentést terjesztek fel 
a kormányhoz.

— Kapitány úr, csak az igazság, a tör
vény utasítását követtem. Ez kötelesség és

HAKANCISHÖ

A boldogságról.
A boldogság egy tiindérszép madár,
Nem tudja senki, fészke hol vagyon.
Hol itt, hol ott zendül fe l éneke,
A völgybe’ lenn, majd fönn az ormokon.

Ember, ki egyszer meghallotta azt, 
Világ-életében nyugtát nem leli.
Rohan utána tüskön, bokron át,
Szíve örök vágyódással teli.

Futó lába gázol a virágon,
Mely néki nyílott utón, útfélen,
Remények rabja, álom-álmodó,
Csak a csalóka hang után megyen.

Szivárványhidon fellegvárba lép,
S  itt lenn a kis bürüt nem látja meg, 
Pedig azon át a szép gyalogút 
Vidám, kies révpartokhoz vezet.

Letűnt a nyár, liget leszórta lombját, 
Száraz avart zilál az őszi szél,
És a bujdosó nyomába járván,
Meddő vágyakról bús regét mesél.

Ereje fogytán, csak tör előre,
Sarkalja a vágya, és nincs akadály — 
Ámde ott ásít a nagy szakadék,
És annak szélén döbbenve megáll.

Ez hát a vég? Óh jaj, és nincs tovább? 
De megenyhül riadt tekintete,
Mert túlnan hattszik diadalmasan 
A boldogság ujjongó éneke.

FARKAS M1HÁLYNÉ.

embertársait szerető ember könnyeb
ben elviseli a földi élet szenvedéseit, 
megpróbáltatásait.

A püspök szavai annyira a lelkekbe 
szántottak, hogy a templomban lévők 
közül igen sokan zsebkendővel fojtot
ták el feltörő zokogásukat. — Rövid

nem érdem.
— Én láttam a beszéd hatását — szó

lal meg a lelkész — és csak annyit mon
dok, hogy ha a mérnök úr a lelkészi pá
lyát választja: benne az egyház egy apos
toli buzgóságu igehirdetőt nyert volna.

— Nagytiszteletü uram, megvallom nem 
éreztem magamban szónoki erőt, és pedig 
a lelkész az egyháznak hivatott szónoka 
is. Másrészről az egyetemes papság elve 
értelmében bármily állást töltsön be az 
em ber: kötelezve van arra, hogy tehetsége 
szerint törekedjék Isten országának építé
sére a maga és mások lelki életében is.

A hajó akadály nélkül folytatta tovább 
útját, bejárta a kijelölt kikötőket és egy évi 
tengerjárás után szerencsésen megérkezett 
a newjorki kikötőbe. Smith kapitány felter
jesztette jelentését a végzett utazásról a 
kormányhoz. Kardos gépészmérnökről a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. Ki
emelte sokoldalú képzettségét, rendilhetlen 
bátorságát és kötelességérzetét. Megvan 
benne minden feltétel egy hajónak önállóan 
vezetésére. Meggyőződésből ajánlja az elő
léptetésre. A tengerészek, matrózok is mind 
tisztelettel, szeretettel emlékeztek róla 8 
nyíltan kimondták, hogy örülnének, ha az 
ő parancsnoksága alatt végezhetnék szol
gálatukat. (Folyt. kÖY.)
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közének után Nagy Árpád kántorta
nító szavalta el Magassy Sándor 
»Harang óda« c. alkalmi versét. Vó 
gül úrvacsora osztás és a Luther- 
Szövetség céljaira offertórium volt. 
Istentisztelet után Kupi Béla püspök 
meglátogatta lakásán az adomáuyozó 
Varga Józsefet és családját, majd 
részt vett a tanítói lakban tiszteletére 
rendezett ünnepi ebéden. Ebéd alatt 
Szabó Sámuel lelkész köszöntötte fel 
a püspököt, aki szokott ékesszőlással 
válaszolt. A bensőséges ünnepély egy 
megható epizóddal fejeződött be. Ebéd 
után ugyanis megjelent a teremben 
a két éves kis Polgár Editke és egy 
szál rózsát nyújtott át nagy bátran 
keresztapjának, a püspöknek, aki meg- 
hatottan csókolta homlokon a kis ti
pegő leánykát

A püspök Varga Gyula esperes 
és László Miklós lelkész társaságá
ban délután fél 4 órakor utazott visz- 
sza a gércei állomásról Szombathelyre.

Hír az 1925. évi Luíher- 
Naptárról.

Mire e sorok napvilágot látnak, 
már a z  1925. évi Luther N aptár szét
küldése m egkezdődött az egyes helye
ken az elmúlt évben elkelt példányok 
száma szerint. A szétküldés a több 
példányt vásárló gyülekezetekkel kez
dődik.

ENRILO b a b k á v é v a l
keverve, alig különbözik a tiszta 
babkávétól. Ez a keverék az 
„ENRILO“ által erősebb és 
tartalmasabb zamatot és több 
tápértékét kap. Az „ENRILO“ 
használata a kávéfogyasztást 
olcsóbbá és takarékosabbá teszi. 
Az Enrilo egyedüli gyártói, 
FRANCK HENRIK FIAI cég, 
kezeskedik kitűnő minőségéért.

Enrilo
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N em  annyira reklám e sorok célja, 
m int inkább óvás!

A reklám ellenállhatatlan ereje ma 
gában a Naptárban lesz, melyet majd 
csak látni kell s kézbe kell venni, 
mert a többi magától következik. Aki 
egyszer már kezébe vette, nem fogja 
ismét többet kiengedni. Az óvás csak 
arra vonatkozik, hogy senki el ne 
hibázza és el ne ham arkodja a dol
g o t  bármilyen más N aptár vásárlá
sával, mert ha bárki is előbb vala
mivel olcsóbb naptárt is tudna sze 
rezni, nagyon m eg fo g ja  bánni, mert 
mindfg drágább lesz az, mint a 
Luther-Naptár, mert aránytalanul ke
vesebbet kap. Ha eddig esztendőről 
esztendőre ráillett a Luther-Naptárra, 
hogy még a múlt évit is felülmúlja, 
akkor ez a mostani úgy a kiállítás, 
mint a belső tartalom nagy értéke, 
gazdagsága, érdekessége dolgában 
egyenesen meglepetés szám ba fo g  
menni.

Már a kalendáriumi résznek gya
rapodása egy ívvel maga nagy érték. 
A bejegyzésekre a régi jobb idők 
módja szerint teljes oldal áll ismét 
rendelkezésre; a külön egyháztörté
neti naptáron kívül az örök-naptár, 
az állandó húsvéti tájékoztató, az idő
járásró l szóló régi m ondások össze
fog la lása  már ezt a rendesen szára
zabb részt is elevenebbé és érdeke 
sebbé teszik. Qazdaközönségünk is 
a nap és hold keltét s nyugtát is már 
nem külön lapon, hanem a rendes 
kalendáriumi oldalon találja meg 
mindjárt az egyes napok mellett az 
eddiginél nagyobb számokkal.

Ami pedig magát a tulajdonképeni 
hivatásos részt illeti, nemcsak a szin
tén egy ívvel való bővülés jelzi a 
gazdagodást, hanem elsősorban is a 
belső érték, irodalmi színvonal nagy
arányú emelkedése. Nem túlzás az, 
ha az elbeszélésekről, mesékről, kis
regényről azt mondjuk, hogy nem 
könnyen jut ilyen szívet leiket lebi
lincselő o'vasmányokhoz manapság 
az ember. A többi értékes, a válto
zatosságot a legszélesebb körben biz
tosító tanulságos és szórakoztató 
cikk között ebben az évfolyamban 
több is van, mely mint az eredeti s 
páratlan ritkaság feltétlenül nagy fel 
tűnést fog kelteni. Az egyes közle
ményekhez készíttetett eredeti nagy 
művészi értéket magukban rejtő ké
pek egyéb illusztrációk, a régi alap 
eszmét megtartó, de azt tökéletesebb 
módon kifejező uj borítéklap nagy 
mértékben hozzájárulnak e naptár 
nak a maga nemében páratlanná té
teléhez Mindezekhez jön még az a

körülmény, hogy az 1925. évi Luther- 
Naptár minden vevője emlékül a 
Luther Márton házasságának négy
századik évfordulója alkalmából kap 
egy a naptárba belehelyezett, a re
formátor házasságkötését ábrázoló 
B alázsfy  Rezső jeles művészünk ál
tal egyenesen a Luther Naptár szá
mára festett, valóban remekbe készí
tett színes képet az ismert nevű Szé
kely és Társa soproni könyvnyomdái 
műintézetének kifogástalanul sikerült 
reprodukciójában.

E 12 ívre terjedő, változatos, le
bilincselő, gazdag tartalmú, szép ki
vitelben, jó papiroson kiállított mű 
a színes mfimelléklettel együtt 28.000 
korona.

A hozzáértő más kiadványokkal 
összehasonlítva mindjárt az első pil
lanatra fogja látni, hogy az 1925. évi 
Luther-Naptár még önmagában a be- 
rámáztatható s minden evangélikus 
családban megfelelő faldíszül szol
gáló szines mümeiléklet nélkül is bá
mulatosan olcsó lenne. A „Luther 
házasságáét ábrázoló színes kép 
ugyanis külön a postaköltséggel együtt 
önmaga 10.000 korona lesz, ami még 
szintén nagyon olcsó, mert a háború 
előtt ilyen színes képet 1 koronáért 
nem igen lehetett kapni, ez pedig 
maga ma 17 000 koronának felel meg.

H a evangélikus egyháztársadal
m unk még ma sem  ismeri fel, hogy 
m i a kötelessége a Luther-Naptár- 
ral szemben, akkor úgyis összeomlás 
előtt állunk s ezzel eg yü tt akkor úgyis 
eltiinhetik a Luther-Naptár is szer
kesztő-kiadóstól eg yü tt a nagy ka
tasztrófában. A z 1925. évi Luther- 
N aptár kiadása ugyan is azon a hi
ten épült fel, hogy m ost nálunk az  
aléltság után igaz evangéliom i ébre
dés, a tespedés után u j élet kezdődik. 
A válasznak erre a  hitre 1924 no
vember 20-ig  m eg k ell érkezni, am i
dőn a z  egyszázhúszmilió koronát 
meghaladó teher első  részletét negy
venmillió korona összegben az ekkor 
esedékes 3  váltó beváltásáért szer
kesztő-kiadónak k i kell fizetni. Ehhez 
magyarázat nem kell.

E z alkalomm al va lósággal apos
toli lelkű és buzgalm u terjesztőkre 
van szükség, akik  egyházias és val
lásos lelkiismeretük ügyévé teszik a z  
1925. évi L u ther-N aptár terjesztését. 
E zek egy levelezőlapon az általuk  
bizományba kért példányok szám á
nak megjelölésével minél előbb je 
lentkezzenek a szerkesztőnél Sopron, 
Paprét 2. _______

Budapest, 1924. okt. 5.
Azt hiszem, hogy ha Raffay püs

pök valaha a maga nyájának föpász- 
torául érezhette magát, október 5 én 
az volt: öt ifjú lelkésztestvérónek 
avatása napján a deáktéri templom
ban.

Fel szerettem volna kiáltani, ha a 
helynek szentsége néma tiszteletre 
nem int: felállani 1 Felállással üdvö
zölni a papjai és az avatar dók élén 
a papi székbe vonuló pásztort viszon
zásául annak az üdvözletnek, mellyel 
köszöntötte gyülekezetét.

Nem hiszem, hogy egyedül magam 
lettem volna, kit hajtott a lelke, hogy 
felállással előzze meg nemes lendületű 
főhajtását és hogy csak magam let
tem volna, akit a feltűnéstől való 
szemérmetes tartózkodás szegezett a 
pad üléséhez Érezte talán mindenki, 
hogy ha a hívek közül csak egy 
emelkedik is fel, erre a szokatlan 
mozdulatra egy ember gyanánt állt 
volna fel az egész gyülekezet a kez
deményező után.

De a gyülekezetben nem volt meg 
a püspök lendülete és egy meleg 
gesztusnak az emlékével lett szegé
nyebb a gyülekezet, lett szegényebb 
a püspök.

A régi szép falusi szokás, hogy a 
papi székébe bevonuló papját felál
lással üdvözli a gyülekezet, aztán le
ül a pép is, leülnek a hívek is és 
kezdetét veszi az ének é3 a záróének 
befejeztével utolsónak megy ki pres
biterei között a pap, sokat elvenne 
a későn jövő, türelmetlenül elsiető 
templomlátogatás üzemszerüségéből.

Megtanulnák az emberek, amit a 
fecskemcdár, meg a gólya már régen 
tudnak: jönni amikor kell, de menni 
is akkor!

Meleg tavasztól csalogatva, a nyár 
melegét vivén szíveikben. Sohasem 
elkésve, sohasem sietve.

Ö t  ifjú embert, kiket sohse láttunk, 
egyszerű szavakkal ajánlanak fel a* 
Urnák szolgálatára és megered a 
könnye mögöttem is, előttem is meg
lett embereknek és törlik szemeiket 
az oldalt ülők.

Váljon mit akar a pillán rezgő 
csepp?

Csak nem válasz a püspök sza
vára : szegények vagyunk ! ?

Most, ebben az órában nem. Most 
gazdagok, gazdagabbak egy esetnány- 
nyel, amelyet a lélek él meg. Hisz’ 
ez az, ami után vágyóduok Hiszen 
ez az, amit kaptunk, amitül kielégül 
a lélek és amire megszomjuhozván, 
újra visszatérünk, hogy újra elbo-
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csájtassunk a szóval, a püspök sza
vával : ma közöttünk volt az Úr I

Az Elnémult harangok utrechti 
nagy templomi jelenete ismétlődött 
ezután. Az egyik ifjú papnak szent
beszéde a deáktéri nagytemplom szó
székéről.

Talán egy hete, hogy egy másik 
ifjú papnak is jutott ez a kitüntetés. 
>Nagy, csodálatos nagy az Urnák 
kegyelme ! Van még remény U Hozta 
a Dunántúl izenetét. Páihosz nélkül, 
de olyan szent meggyőződéssel, hogy 
én hiszem, hogy van remény. A vi
dék több jój, több jóról tud, mint mi 
szegény Pestiek. Okos beszédjén, 
csengő hangjának kissé vasmegyei 
mellékzengésén megismertem, hogy 
olyan helyről jött, ahol még nem saj
nálják tőlünk a hitet, a bizakodást 
abban, hogy még van remény !

Es hogy teljesedésbe menjen a re
mény, az ezeknek a fiataloknak a 
tiszte lesz, akik az Úr foglyává kö
tötték le magukat úgy járván, mint 
illik elhivatásukhoz, mellyel elhivat- 
tatnak.

A mai teksztus ez volt. (Efez. IV.
1- 6.)

bs a beszéd méltó párja volt a 
múlt vasárnapinak. Csengőbb hang, 
több páthosz, még egy-két esztendő 
vei ifjabb fltütöképességü meggyőzni 
tudás a tézis dolgában, de meg
győzni tudás a szándék szent ko
molyságáról: kész előleg a reményre!

Üdvözlet a Dunántúlnak, mert nem 
csak mondja, hanem. .. Van ott még 
sok ebből a fajtából ?

Megyek hazafelé a templomból, 
át a lánchídon, végig a budai főutcán 
lassan bandukolva, örvendezve az át
élt eseményen, — elémkerill a budai 
vallástanárunk és az oldalán lépegeti 
ö szehajtcgatott kabátjával a karján 
az én ifjú prédikátorom.

És aki minden felmelegedésem el
lenére száraz szemmel maradtam a 
templomban, nekem most jött meg 
a kedvem ellágyulásra. Kinőtt nad
rágban, valami lehetetlen szintire el
fakult rövid kabátban lépeget az ifjú 
pap. Semmi nyoma a szomorúságnak, 
amiért még életének ebben a nagy 
pillanatában sem öltözhetik úgy fel, 
amint azt valamikor tehették az ifjú 
papok. Megy derülten, bizakodóan és 
Luther köpenye alá rejtvén a sze
génységet fogja szórni kincseit az 
igére szomjazók közé, szórni, amint 
Isten tudni adta neki.

És mi lennénk szegények ? belki 
erőben nem.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ez örökké fgy mehet. A zsidók azt

mondjak, hogy hogyan várhatom én 
azt a papomtól, hogy megbékéltesse 
a lelkemet, amikor az övé is nyug
talan az anyagi gondoktól ? És ehhez 
képest is intézkednek.

Intézkedést kérünk I otth Tamás.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.

A N agybányától félórányira fekvő  
Lénárdfalván sa já t házában lakott 
egy özvegyasszon y: Ardeleanné szü 
letett Sarm asaghiu (Sarm asági) M á
ria, ak i tekintettel korára — 62 éves
— és talán egy kicsit m eghibbant el
méjű is, — megrendelte egy n agy
bányai temetkezési vállalkozónál a 
s a j á t  t e m e té s é t ,  — e g y  p r ó b a -  
t e m e t é s t ,  melyen ö m aga is jelen  
volt, a gyászkisérettel együtt. A ko
porsón ékeskedett aranyos betűkkel a  
megboldogulandó özvegy neve s benne 
volt a szemfedél, a koporsóból k i
csüngő csipkével, csak a halott hiány
zo tt belőle, de ő is ott volt a sirató  
gyászk iséret között és hullottak bősé
gesen a könnyei. A gyászkocsi a fa lu  
végén m egállt, feltették a z  üres ko
porsót és m egkezdődött a temetési 
szertartás. Volt búcsúztató is, melyen  
a z özvegy érdemei kifejezésre ju to t
tak. A gyászk iséret tag ja i között k i
oszto tták  a szokásos „pom ánát“, m ás
fé l szekér kalácsot, 3 0  liier szeszt és 
5 0  darab törülközőt. A temetési m e
net a fa lu bó l N agybányára jö tt, a z  
özvegyet, miután már előbb eladta  
a házát, a városban u j lakás várta,
— nem a temetőben, hanem eg y  roko
nánál, a koporsó és szem fedél ped ig  
padlásra  került és várja gazdá já t, 
ha m ajd  valam ikor valóban behunyja 
s ze m e it . .  .

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !
Élő gyülekezet.

Okt. 20. 1. Kor. 3 . í—is. Vannak gyüle
kezetek, melyek megroppanának, ha valaki 
egyszerre elkezdené bennük hirdetni a 
Krisztus követésének minden programmját. 
Az élő gyülekezetben azonban meglehet 
szólaltatni a legnagyobb követelményű igé
ket, mert ott már nem az emberi beszéd, 
hanem az ige a fontos. Az élő gyülekezet
ben nincs ember- kultusz, sem a szolga a 
leikeknek, sem a hivők a vezetőknek nem 
tömjéneznek. Az élő gyülekezetben szerves 
munka folyik; nincsen benne mindenféle 
szellemi zsibvásár. Minden egészséges 
alapra van helyezve. Az élő gyülekezetnek 
Jézus Krisztus a folyton kilátszó funda
mentuma.

Okt. 21. Csel. 4.23—31. Az élő gyüleke
zetben ilyen eleven az ima-élet. Az élőgyü
lekezetben bőséges az egymásért való imád

kozás 8 őszinte örömmel élnek az iniád- 
kozók azzal a felség joggal, hogy nincsen 
ember a gyülekezetben, faluban, városban, 
országban, határban, akiért együtt is, külön 
is ne imádkozhatnának.

Okt. 22. Róm. 1 5 .1—7. Nem kell úgy 
gondolni, hogy az élő gyülekezetben csupa 
jó lelkiállapotban levő ember él. Az élő 
gyülekezetben is vannak nehézségek, lelki 
elmaradottságok s nem egyformán bírja a 
győzelmes életet mindenik. De az élő gyü
lekezet minden tagját hordozza. Vannak, 
akik látják a bajokat, s a veszélyeztetett 
lelkeket, s akik az Úrtól megbízatást nyer
tek, hogy figyelemmel és segítő szeretettel 
vegyék szívükre az erőteleneket. S az élő 
gyülekezetben vannak megrendült s támo
gatásra szoruló voltukat felismerő lelkek, 
kik megérzik, hogy kérdéseikkel és prob
lémáikkal hova mehetnek, s az erősek tel
jesíthetik az erőtleneken a gyülekezet an
gyalának e nélkülözhetetlen szolgálatát.

Okt. 23. Efezus 4 . 1—16. Az élő gyüle
kezetben nem hagynak minden munkát a 
papra. Az élő gyülekezetben sok munkatárs 
akad. Azért is, mert igazán csak az élő 
gyülekezetben tűnik ki, hogy mennyi inun
kat tud adni egy gyülekezet. De azért is, 
mert azt élő gyülekezetben mind többen 
megérzik, hogy munka nélkül a keresztyén 
élet nem lehet s nemcsak a mások lelke 
miatt, de a magamé miatt is kénytelen va
gyok a munkában részt venni.

Okt. 24. Róm. 15.22—2.7. Az élő gyüle
kezetnek nagy a táv-érzéke. Nemcsak a 
maga harangjára ad, hanem együvétartozást 
érez egyháza s hazája minden hívőjével. 
Nemcsak a testi hiányban szenvedők keltik 
fel résztvétét, hanem a hitetlen tömegek, 
pogányok és névleges keresztyének egya
ránt. Imádságában hordozza azokat, akik 
alvó és veszendő holt lelkek ezrei és száz
ezrei között hirdetik az igét, szüntelen fo
hászkodván, hogy megőriztessenek minden 
gondtól azok, akik inár a Krisztus testé
nek tagjai.

Okt. 25. Ján. Jel. 3 . 7—13. Az élő gyü
lekezet nagyon szoros összeköttetésben 
van tagjaival, más gyülekezetekkel, de még 
szorosabb összeköttetésben a kijelentett 
élő Istennél, Jézus Krisztussal és Szent- 
lélekkel. Ez a szoros összeköttetés teszi 
lehetővé, hogy benne maga az Úr munkál 
és bonyolíthatja le nagy terveit. Mert a vi
lágot úgy szerető Istennek nagy szüksége 
van itt a földön egyes gyülekezetekre, hogy 
onnét hódító utat tehessen lelkekhez, né
pekhez, országokhoz és korokhoz bizony
ságot téve dicsőségesen Neve mellett, 
hogy él.

Okt. 26. I. Thessal. 1 .2—10. Minden 
időben voltak gyülekezetek, melyek az ó 
életükkel kiváltak; világitóvá lettek, mint 
a hegyen épített város s az élet folyója 
szét futott belőlük sok, messze tájra. Ahogy 
vannak minta-tanitók, minta-anyák és minta
faluk, ép úgy szükség van minta-gyüleke
zetekre is. Minta-gyülekezet azonban csak 
élő gyülekezet lehet. Az élő gyülekezetben 
imádkozva vigyáznak is arra, hogy ne hi
ába s jól tartsak a mintát s boldogan tesz
nek bizonyságot arról, hogy milyen jó egé
szen a Lélek után járni s hallgatni arra, 
amit a Lélek mond a gyülekezeteknek.

Egy bonyhádi evang. család egy 10—12 
éves teljesen árva leánykát egyenlőre díj
talanul nevelésbe venne, később, ha a le
ány nekik megfelelne, örökbe fogadná. — 
Bővebb felvilágosítást az evang. ielkészi 
hivatal Bonyhád ad. i - g



3?6 I f 24. október 19

EG YRÖL- MÄS RÖL.

A m indennapi életből.
A gyermekvédelem korhatárát 

a 18. életévig emelik fel. A nép
jóléti miniszter elkészítette a gyer
mekvédelemről szóló rendelet terve
zetét s véleményezés végett roegkül- 
dötte az érdekelt minisztereknek A 
reform alapgondolata az, hogy az ál
lam a gyermekvédelmet továbbra is 
elismeri állami feladatnak, lényegé
ben fenntartja annak eddigi szerve
zetét, azonban az egye3 gyermekek 
gondozásával, tartásával és ruházá- 
sával járó költséget áthárítja a köz
ségekre, amelyek a költségeket az 
államnak megtéríteni kötelesek. Ez a 
szabály eddig is irányadó volt a hát 
évnél idősebb és 15 ik életévüket 
meg nem haladott gyermekek tekin
tetében ; a községek azonban anyagi 
erő hiányában és a behajtás rend
szerének lazasága következtében kö
telességüknek megfelelni nem tudtak, 
vagy nem akartak és a községi ille
tőség kérdésében támasztott vitákkal 
a közigazgatás munkájának nagy fel
szaporításával igyekeztek az őket ter
helő kötelezettségek alól kitárni. A 
tervezet az eddigi szokásos közigaz
gatási viták elkerülése végett kikap
csolja a községi illetőség kérdését és 
önállóan szabályozza azt a felelős
ségi sorrendet, amely szerint az egyes 
községek a gondozási költségekért 
felelősek. A tervezet a gyermekvéde
lem szolgálatába állítja a közigazga
tási hatóságokat, a rendőrséget és az 
iskolákat, kötelességükké téve, hogy 
minden esetben, amidőn anyagi vagy 
erkölcsi tekintetben elhagyottnak mu
tatkozó gyermekről tudomást szerez
nek, az esetről az árvaszáknek je 
lentést tegyenek. Még inkább meg
könnyítené a helyes megoldást a re
form során felmerült terv, hogy a 
gyermekvédelemre szoruló gyermekek 
gondozási költségét ne az egyes köz
ségek, hanem ez állammal szemben 
közvetlenül a törvényhatóságok vi
seljék, még pedig abban az arány
ban, amelyben az illető törvényható
ság területén bizonyos állami adó
nemet (földadó, házadó, kereseti adó, 
társulati adó, igazgatósági és tag
sági adó) előírtak és a vármegyei 
törvényhatóságok a rájuk eső terhe
ket ugyancsak az említett adók ará
nyában osztanák fel a területükön 
lévő községekre. A tervezet végül az 
állami gyermekvédelemnek eddig 
irányadó korhatárát a 15 ik életévtől 
18-ra emeli fel.

nAKAflOSZft.

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlésnek újból viharos ülé

sei voltak. Nagyatádi Szabó földmívelés- 
ügyi miniszter bejelentette lemondását. — 
A miniszterelnököt 50-dik születésnapja al
kalmából az egységes párt igen melegen 
ünnepelte. — Legutóbb 30 kommunistát 
elindítottak Oroszországba.

Szerbiából is kormányválság hire ér
kezik.

A cseh kormány több minisztérium 
likvidálását határozta el.

Az olasz miniszterelnöknek a fascisták 
legközelebb teljhatalmat fognak adni. A 
parlamentet feloszlatják s csak 1926-ban 
fog újból összeülni.

Az angol parlamentet feloszlatták. Ok
tóber 29-én lesznek a választások.

Németországban az emberi jogok li
gája ülést tartott.

A francia-orosz szerződést megszöve
gezték.

A kínai kománycsapatok legutóbb ve
reséget szenvedtek.

HARAMQSZÖ.

Szenthároms. u. 18. vasárnap.
Ep. I. Kor. 1 .4-9.

Mai epistoldnk a szó szoros értelmében 
vett tükör, melyben gyülekezeteink meglát
hatják magukat. A tükörbenézés: alázatos
ságra int bennünket egyfelől, mivelhogy 
semmi kegyelmi ajándék  nélkül nem 
szűkölködünk, másfelöl erősen megvi
gasztal bennünket azzal a jóleső érzéssel: 
Hű az Isten!

Egyetemes gyűlés. A magyarhoni 
egyetemes evang. egyház folyó évi rendes 
közgyűlését október' 16-án Budapesten tar
totta. A közgyűlést megelőzőleg október 
13—15. napjaiban a különböző bizottsá
gok üléseztek. Október 15-én tartották köz
gyűlésüket az országos lelkész-, tanár- és 
tanító-egyesületek. Az egyetemes ev. egy
házi gyámintézet ugyancsak 15-én dél uián 
5 órakor tartotta 1924. évi rendes köz
gyűlését. A gyűlések lefolyásáról részlete
sebben lapunk legközelebbi számában re
ferálunk.

Uraiujfalu. A gyülekezet megrongáló
dott tornyát megjavíttatta és újra festette 
5 millió korona árban.

Debrecen. Október 19-én Lábossá La
jos vallástanár „Átokbulla“ címén előadást 
tart. 25-én szülői értekezlet az iskolában, 
mely alkalommal Elefánty Sándor tanító 
„ A gyermek munkabírása“ címen tart elő
adást.

A budai ev. Mária Dorottya jótékony 
nőegylet október 1-én tartotta havi rendes 
üléséi, melyen beszámoltak a kórház- és 
cseléd-misszióról, felosztották maguk között 
a szegények látogatását, előkészítették az 
október 31-iki hangversenyt s a karácsonyi 
bazárt beszélték meg. — A konfirmáltak 
körében Piachy János bibliát magyarázott, 
Szarvasi Margit szavalt, a Bányász testvé
rek imádkoztak. — Az egyház most tette 
közzé 1923. évi számadásait s az 1924. évi 
előirányzatot. Az 1923. év folyamán pénz
tári forgalma a budai egyházközségnek 16 
millió 501.057 K volt. 1924. évi költségve
tése 140 milliót tesz ki.

Oroszvár. Schieszl János Amerikából 
harangvásárlás céljára 60 millió koronát 
adományozott.

A tolna-baranya-som ogyi egyházme
gye lelkészegvlete kiad október hó végén 
„Christlicher Hausfreund“ címen egy német 
nyelvű, hazafias szellemű ev. néplapot. A 
lap 8 oldalon jelenik meg. Előfizetési ára 
félévenként 34.000 korona. Felelős szerkesz
tője Baldauf Gusztáv pécsi lelkész, főszer
kesztője Dörmer Frigyes varsádi lelkész, 
h. főszerkesztője Zulauf Henrik kalaznói 
lelkész lesz.

A várpalotai gyülekezet harangavatá
sáról szóló — lapunk 40. számában — 
megjelent tudósítás kiegészítéséül s a való 
tényállásnak megfelelően közöljük, hogy 
ezen ünnepséggel kapcsolatosan hivatalos 
esperesi egyházlátogatás is *ro!t a várpalo
tai gyülekezetben, mely alkalommal Takács 
Elek esperes a veszprémi egyházmegye 
nevében vett búcsút Birnbaum Sándor ny. 
tanítótól, megújítva az egyházmegye elis
meréséi, mellyel a népnevelés ügyét 55 
éven át példás hűséggel szolgáló buzgó 
tanító érdemes munkásságát a legutóbbi 
esperességi közgyűlésen méltatta.

A Luther-Térsaság f. évi október hó 
25—26-án Pápán tartja idei rendes köz
gyűlését a szokásos ünnepségek keretében, 
amelynek részletes programmját később 
tesszük közzé. Akik a közgyűlésen részt 
venni óhajtanak, elszállásolás és a féláru 
vasúti kedvezmény igénybevétele végett 
október hó 19-ig jelentkezzenek a Luther- 
Társaság főtitkári hivatalában (Budapest,
V., Hold u. 29. I em. 5 )  Kiállítási illeték 
és postaköltség fejében 5000 (ötezer) kor. 
melléklendő. Akik a Győr—Sopron—Eben- 
futi vasút kedvezményét is igénybe veszik, 
azok a jelentkezést Sopronba intézzék dr. 
Pröhle Károly egyet, tanár, titkárhoz ugyan
csak 5000 korona melléklése mellett. Külön 
meghívókat nem bocsátunk ki, de a lelkész 
urakat kérjük, szíveskedjenek a Luther- 
Társaság gyűlését híveiknek kihirdetni és 
erre figyelmüket felhívni. — Dr. K o v á c s  
S á n d o r ,  a Luther-Társaság főtitkára.

A bábolnapusztai Protestáns Egyház 
Templombizotísága egy szerény imaháznak 
felépítése érdekében, hogy ott a minden
hó Istennek szentelt hajlékban, híven lelki 
érzületükhöz, zavartalan élhessék át vallá
sos vigasztalásra szomjuhozó életüket, kérő 
szózattal fordul a hitbuzgó, nemesszivű 
protestáns testvérekhez kegyes adományok
ért. Az adományok a kisbéri Takarékpénz
tár R.-T.-nak Kisbérre Küldendők.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Az ifjúsági keresztyén egyesületek 

egyetemes bizottsága július 28—30-án tar
totta gyűlését Genfben. Huszonhárom or
szágból jöttek össze a bizottságnak tagjai. 
Két uj nemzeti szövetséget (Korea és Skót
ország) vettek fel az ifjúsági kér. egyesü
letek világszövetségébe, amelyhez huszon
kilenc ország tartozik. Erinek a konferen
ciának legfontosabb tárgyai voltak: a világ- 
szövetség alapszabályainak revíziója és az 
egyetemes bizottság jövő öt évi programja. 
A jövő évi gyűlése az egyetemes bizottság
nak Budapesten lesz. A világszövetség 
egyetemes konferenciája pedig 1926. aug. 
havában Helsingforsban (Finnország).

Khinában nyolcezer protestáns misszió- 
nárius dolgozik. Ezeknek egynegyed része 
az iskolákban, körülbelül egyötöd része 
pedig az orvosi missziókban. Az évi sza
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porulatot átlag ötszázra becsülik. A khinai 
gyónószemélyek száma félmillió. A benn
szülött lelkészek és evangélisták száma jó
val meghaladja a misszionáriusokét.

A bázeli misszótársulat kiadása 1923- 
ban 953 000 frank volt. A deficit 125.000 
frank. A társulatot majdnem teljesen a 
svájciak tartják fenn, Németország csak 
20.500 frankkal járul hozzá a fenntartáshoz.

Konstantinápolyban a keresztyén egy
házak és iskolák egy újabb rendelet értel
mében nem fejthetnek ki propagandát. Még 
a keresztyén jelvények is tilosak. A rende- 
Jet ellen vétő templomokat és iskolákat 
hatóságilag bezárják. Az olasz, francia és 
amerikai iskolák már nem működnek. Az 
ántánt mindezt nyugodtan nézil

Franciaország tiz legnagyobb városá
ban a statisztikai kimutatások szerint az 
év második negyedében a születések szá
ma volt 1921-ben 26.957, 1924-ben 23 144, 
tehát csak erre a három évre is az apadás 
3813. Egy győztes államban! Egy katholi- 
kus államban 1 Mit szól ehhez Petzenhofer, 
hazánk nagy születési statisztikusa? A 
módszer és rendszer értelmében valószínű
leg elhallgatja 1

Angliában a vasárnapi iskolák nemzeti 
szövetsége mostanában tartotta 121-ik évi 
gyűlését Londonban. Ehhez a szövetséghez 
több mint harmincezer iskola tartozik há
rom millió tanulóval és 250 ezer tanítóval.

A „Cseh testvérek  evangélikus Egy
házának“ 1923-ban 231.000 hive volt; az 
idén 8894 lélek csatlakozott hozzájuk, majd
nem kivétel nélkül a róm. katholikus egy
házból. A „Húsz János theológiai fakultás
nak“ Prágában 71 hallgatója van.

Leningrádban (Szentpétervár) a száz
ezer lutheránusnak csak két lelkésze ma
radt. Nem adnak útlevelet azoknak a lel
készeknek, akik oda akarnának menni. 
Oroszország déli részén éppen olyan sú
lyos a helyzet. A Fekete tenger vidékén 
egyetlen lelkész negyvennyolc falusi gyü
lekezetnek a lelkésze.

Az elzászi lutheránusokat az a vesze
delem fenyegeti, hogy a francia kormány 
Elzászban is végrehajtja az 1905. évi fran
cia törvényt az egyház és állam különvá
lasztásáról, s akkor az elzásziak elveszte
nék felekezeti iskoláikat. Pedig ahol be
csukják az iskolát, ott ötven év múlva be
csukhatják a templomot is.

Az ám sterdam i eucharisztikus kon
gresszus Hollandiában nagy protestáns 
tiltakozásokra és gyűlésekre adott alkalmat. 
A protestáns templomok zsúfolásig telve 
voltak. Az állami és városi testületek telje
sen távol tartották magukat a kongresszus
tól. A királynő Norvégia partjaira ment 
üdülni. Csak néhány zsidó nagykereskedő 
tűzött ki zászlókat a pápai legátus tiszte
letére.

Németország. A német evangélikus 
élet folyton folyvást ád életjelt magáról. 
Október hónapban is különféle egyházi 
szervek tartanak gyűléseket, ígv 2-án és 
3-án Görlitzben összejöttek a „Christliche 
Welt“ című egyházi lap barátai a lap ügyei
nek és az egyházi helyzetnek megbeszélése 
végett, 5 és 6-án a németországi ifjúsági 
egyletek képviselői tartottak kongresszust 
azért, hogy 25 éves évfordulóját ünnepeljék 
az országos együttműködés megalakulásá
nak. 6 és 8-án a Majna melletti Frankfurt
ban összegyülekeztek a jelenkori keresz- 
tyénség szövetségei, ugyancsak 6—10-ig 
volt a herrenhuti missiói hét, 10-én Frank
furtban ülésezett a protestantizmus szövet

sége és végül 27—28-án tartja főülését a 
Luther-Szövetség.

A porosz evangélikus egyházak uj egy
házalkotmánya e hó elsejével lépett érvény
be és a reformáció ünnepének vasárnapján 
hirdetik azt a templomokban a szószékekről.

A porosz egyházak főkormánytanácsa, 
a szülök szövetségének országos bizottsága 
és a vallástanárok múlt hó 14—15-én Cas- 
selben tartoltt kongresszusa odanyilatko
zott, hogy a vallásoktatást a középiskolák
ban még intensivebbé kell tenni.

A bölcsészet egy újabb kiváló képvise
lője Drill Róbert e napokban megjelent 
könyvében oda nyilatkozik, hogy a mi ko
runk egyik legnagyobb rombolója Haeckel 
volt, aki számos ferdített tények alapján a 
Darwin-féle elméletet a vallási térre átvitte 
és propagandájával kiváltképen a müveitek 
közi a vallás, a keresztyéni felfogás és 
gondolkodás ellen fellépett. Valóságos ter
rort űzött e téren és hogy ma még mindig 
zavaros eszmékkel kell küzdenünk, az ő 
rajta múlik.

Oroszország. Azokat a rémhíreket, a- 
melyeket eddig Oroszórszágból kaptuk és 
amelyek éhínségről adnak számot, még 
fokozzák az újabban érkező adatok. A ter
més a Volga mentén rettenetesen rossz. 
A nyáron ötven napon át nem volt eső, 
aminek következtében minden kiszáradt. 
60 millió embert érte az a szerencsétlen
ség, hogy semmit sem arathatott s nincs 
kenyere. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Szi
bériában hason helyzet van, ott sem ter
mett semmi. A Volga menti emberek Szi
bériába mentek, hogy kenyeret találjanak 
és a szibériai lakosok a Volga mellé ván
doroltak, hogy ennivalót lelhessenek. Kép
zelhetni a szegények ijjesztő kiábrándulá
sát, ha majd útjaikon találkoznak. Az orosz 
bolsevik kormány pedig ilyen csekélységek
kel nem törődik.

Amerika. Az amerikai nagy missziói 
egyletek most Richter Gyula berlini tanárt 
hívták meg, hogy az amerikai missziói 
kongresszuson tartson előadásokat. Richter 
e. hónap végével utazik Amerikába és két 
kongresszuson és 15 egyetemen tart elő
adásokat az evangélikus misszió terjedésé
ről, történetéről, feladatairól és jövendő 
kilátásairól.

Khina. A világ legnagyobb országa a 
khinai birodalom most már néhány éve 
folytonos belviliongások és polgárháborúk 
színhelye. Egy-egy tábornok uralkodik és 
parancsol tízszer akkora területen mint 
Nagymagyarország. A tábornokok közt egy 
kiváltképen kimagaslik és ez Peking, a bi
rodalom főváros védője, neve Feng tábornok. 
Ez a Feng néhány évvel ezelőít ismerke
dett meg a keresztyén vallással és ma an
nak lelkes hive és apostola. Egész hadse
regét áttérítette már az evangélikus hitre, 
a tisztek is, a legénység is keresztyének 
már. Egy angol utazó írja, hogy olyan fe
gyelmezett katonaságot még nem látott 
soha. A napi munkát énekkel és imával 
kezdik, ebéd előtt mindig van rövid isten- 
tisztelet, melyet századonként a parancs
nokló százados végez. Feng tábornok had
serege olyan mint volt valaha Gusztáv 
Adolf svéd király hadserege. A keresztyén- 
ség egész átalakította a copfos khinaiakat 
és modern és fegyelmezett katonákat csi
nált belőlük.

N e feledkezzék m eg csupa vélet- 
lenségből előfizetni a H a r a n g s z ó r a  !
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Ú J D O N S Á G O K .
Eltemették Moravcsik professzort.

A tragikus végű Moravcsik Ernő Emil or
vosprofesszort eltemették. A gyászszertar
tást Raffay Sándor ev. püspök végezte, a 
koporsót az elhunyt tanár tanítványai és 
tanársegédei tették a kocsira. A gyászoló 
közönség sorában ott voltak az egyetemi 
tanács tagjai, az orvosi tanári kar, az Aka
démia képviselői A temetésen Chugyik 
Pál aszódi evangélikus lelkész vezetésével 
több aszódi ember is megjelent, akik virá
gokat hoztak az elhunyt professzor szülő
házának kertjéből és megkoszorúzták a ra
vatalt. Moravcsik emlékére az aszódi főgim
názium alapítványt létesít. Moravcsik az 
aszódi ev lelkész fia volt.

A Magyar Protestáns Nők Szövetsé
gének kiállítása. A Magyar Protentáns 
Nők Országos Szövetségének rendezésében 
a magyar asszonyok impozáns és igen jól 
sikerült kiállítást rendezeti a Ráday-utcai 
református teológia dísztermében.

A XV. katholikus nagygyűlés. Mére
teiben is impozáns keretek között tar
tották meg a XV. országos nagygyűlést. 
Három napot szenteltek a megbeszélésnek, 
de több katholikus egyesület már az előző 
szombat délutánt is felhasználta évi köz
gyűlésének megtartására.

A hadikölcsönök valorizálására Sop- 
ronvármegve mozgalmat indított.

Megérkezett az amerikai zsir. A fő
város 250 vagon amerikai húst és 40 va
gon amerikai zsirt rendelt. Ennek a szál
lítmánynak első része megérkezett a fővá
rosba és a főváros 34.000 koronás áron 
fogja árusítani az amerikai zsir kilóját.

Egy volt nemzetgyűlési képviselő 
lelőtte felesége csábítóját. Véres tragé
dia játszódott 1c a biharmegyei Sárrét köz
ség szállójában. Katona Imre, a cséfai ke
rület volt nemzetgyűlési képviselője magá
hoz hivatta Varga Dénes református taní
tót miközben a tanítóra rákiáltott: „Nesze 
te gazember, elosábítottad a feteségemet 1“ 
— közvetlen közelről agyonlőtte.

Egy szakasz katonát tem etett el a 
lavinn. A Suzdo-völgyben a lavina gya
korlatozás közben eltemetett egy szakasz 
vadászt.

Rákóczi szobájából oláh tiszti ka
szinót csináltak. A gróf Károlyi kastélyt 
oláh tiszti kaszinóvá alakították át. A kas
tély, melynek történelmi nevezetességű Rá
kóczi szobája zarándokhelye volt a fejede
lem tisztelőinek, több napig nyújtott pihe- 
uőt Rákóczi fejedelemnek s közelében még 
ma is kereszt hirdeti a helyet, ahoi Rákó
czi lova egy véres ütközet után megbotlott.

A spanyol trónörököst megfosztot
ták rangjától. Orleáns-Bourbon Lajos in- 
fánst dekrétummal megfosztották spanyol 
infánsi rangjától és minden ezzel járó tiszt
ségtől, mert magatartása lehetetlenné tette 
e cím megtartását.

Kossuth-emlékkiállítás a Nemzeti 
Múzeumban. Az alkalmat a kiállítás ran- 
dezésére az a körülmény adta, hogy ez- 
idén március 21 én járt le az a 30 éves 
határidő, melyet a Magyar Nemzeti Mú
zeum és Kossuth fiai közölt kötött adás
vételi szerződés megállapított, mint amely 
idő alatt a megvásárolt Kossuth kézirat
gyűjtemény a kutatás és irodalmi feldol
gozás elől zárva legyen. E határidő letel
tével szabad rendelkezés biztosíttatott a 
vevő Magyar Nemzeti Múzeum részére. 
Így merült fel a Nemzeti Múzeum vezető-
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ségében az a gondolat, hogy az értékes 
kézirat-anyagot a többi múzeumi Kossuth- 
anyaggal együtt emlékkiállítás keretében a 
nagyközönségnek bemutassa.

Bikaviadalok lesznek Újpesten. Be
fejeződtek Újpesten a tárgyalások, sikerült 
a megegyezés és igy mégis csak sorra ke
rülnek a bikaviadalok. A bikaviadal ügyé
nek Rakovszky belügyminiszter volt egyik 
szigorú megitélője: csak akkor engedélyezte 
a viadalokat, amikor megígérték, hogy a 
bikákat nem ölik meg és a lovakat sem 
áldozzák fel.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 42. számában foly
tatódnak Bónyi Adorján és Rudolf Herczog 
érdekes, szép regényei. Közli a lap azon
kívül Pásztor József és 0 . Henry elbeszé
léseit, Lyka Károly művészeti cikkét, Ka- 
lotay Sándorné cikkét, Varságh János és 
Gács Demeter verseit, Mühlbeck Károly 
elmés fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 kor. Mutatványszámot kívánatra in
gyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássv-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A M agyarság című, Miiotay István dr. 
kitűnő tollával szerkesztett, minden tekin
tetben tartalmas, keresztény nemzeti irányú 
napilap ingyen ad minden előfizetőnek olyan 
é v k ö n y v e t ,  mely nemcsak kimerítő 
naptári reszt tartalmaz, de olvasmányai és 
hasznos ismertető cikkei bárkinek élveze
tes olvasmányt és szórakozást is nyújt. 
Kiadóhivatal Budapest, Vll., Miksa-ucca 8.

Legújabb rád ió je len tés! Rádió utján 
közük velünk a legfontosabb híreket. íiyen 
utón jutott hozzánk budapesti tudósítónk 
jelentese, mely szerint a vidéki intelligen
ciára nézve roppant fontos, hogy minél 
előbb részt vegyen az ország legnagyobb 
szövetáruházának, az 1850. év óta fennálló 
világhírű Seniler J. cégnek őszi és téli ma- 
radekvásárán, mert iranta országos érdek
lődés nyilvánult meg. Mint ismeretes a 
londoni Semler cég (telepe: London 14. 
Golden Squere) óriási forgalma réven fel
halmozódott nemkülönben a múlt ősz, tél 
és tavaszról visszamaradt békebeli minő
ségű összes maradékokat Budapestre szál
lította és a cég Bécsi-ucca 7. alatti fő- és 
Koronaherceg-utca 9. alatti fióklerakaiában 
árusításuk a legjutányosabb alkalmi áron 
megkezdődött.

relsuti oerkuiustö éa kiadó: CZ1P0TT HÉZA 
Maeatgoiibäird, Vastnmtiirjre. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÄB0LY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

„Jézus az én mindenem.“
Karácsonyesti pásztorjáték, 

írták: Schütt Gyula és Szombatit Ernő. 
Előadják iskolásgyermekek a karácsonyfa 

alatt, templomban vagy iskolában.
Ára 5000 korona. Csekklap mellékelve. 
Kapható a szerzőknél Lajoskomáromban és 
Pápán Kiss Tivadar könyvkereskedésében.

Ker es z tyé n  Énekesk önyv ,
melyet magános áhitatosságra szol
gáló néhány imádsággal együtt szerzett 
a nagy-győri Ágostai Hitvallást 
követő Evangélikus Gyülekezet 

ismét kapható 5—5

Berger Zoltán könyvkereskedőnél
Győrött, Baross-ut 75.

Egész vászonkötés ára 140 000 K. 
Fél » » 120.000 »
Tömeges megrendelésnél nagy ár
engedmény. Szállítom knidában is, 

darabonkint 45.000 koronáért.

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SO D R O N Y  Á G YBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst Ján o s Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Beteg feleségére való tekintettel egy 
30 éves, áll. alkalmazott, hegyes-erdős vi
déken irnoki, titkári, felügyelői, raktárnoki 
vagy gazdaságokban hozzá hasonló alkal
mazást keres. Becsületes megbízhatóságá
ért Szuchovszky Gyula ev. vallástanár 
(Budapest, IV., Deák-tér 4/11.) vállal fele
lősséget. Alkalmaztatási értesítést ezen 
címre kérünk. 2—4

13—16 éves esetleg árva fiút s leányt 
teljes ellátással magamhoz vennék iparom 
elsajátítása céljából. Márton Károly kárpi
tos és paplankészítő Székesfehérvár, Kégl 
György u. 26. 2—3

Egy szegény, beteges özvegyasszony, 
aki rokonainál kegyelemkenyéren tengődik, 
6 éves okos kis református vallásu fiát 
örökbe odaadná egy gyermekeket igazán 
szerető evangélikus vagy református csa
ládhoz, kik a fiút szeretettel felnevelnék. 
— Címe válaszbélyeg ellenében a Harang
szó kiadóhivatalában. 2—3 * *

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 40

Rendelje meg a D unántúli Evangélikus
* Egyházkerület Történetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár. 
Kapható: Dekanátusi hivatal Sopron.

E lső  Pápai Faiskola
Veszprémi ut 58. szám Pápa. 

Ajánlja nemes gyümölcsfa, gazdasági 
és díszfa, díszcserje, ribizke, málna, 
valamint vad- és magcsemetéit, élő 
sönény készítésre szolgáld gleditschiát 
stb. kiváló nemekben és fajtákban, 
mélyen leszállított árakon. Kívánatra 
árjegyzéket küld és szaktanáccsal 

szolgál. 1—2

Csite Károly

Ez a kis lány megy a k ú tra ...
című vidám, tanulságos gyermeknépszin- 
műve könyvalakban is megjelent. Gyerme
kek részére páratlanul álló hatásos szín
darab, amellett a felnőtt ifjúság is nagy 
sikerrel adhatja elő. Ára, előadási joggal, 
10 000 korona Kapható a szerzőnél Kör
menden és Wellisch Béla könyvkereske

désében Szentgotthárdon. 2—3

Szerény igényű idősebb jobb házból i 
intelligens nőt, leányt vagy asszonyt ke
res egy magános úri nő, aki vasalni és 
takarítani szépen tud, rendes és csöndes 
jó modora van, varrni, ruhákat javítani ké
pes. Ellátást és némi fizetést kap. — Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

Állandóan raktáron tartok min
denféle épületanya- 

g;ot, asztalos faanyagot, meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható w aggontételben is.

Elvállalok mindenféle ácsmunkát 
és építkezést. = =

IS z íi b ó I m r e
épületfakereskedő

GYŐR,  BUDAI- UT 6. SZÁM.
Telefon 345. 4 — 10

Gáz- és szeszgyárral szemben.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁS Z I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Hirdessen a „H a ra n g szó “-ban.
P I A C .

Október 14. Zürich : Budapest 0.00 68. 
Deviza: Dollár 76 990, Dinár 1052, Osztrák 
korona 108-95, Szokol 2288.—, Lei 398-—, 
Francia frank 4056. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 55.000. — Gabonaárak: 
Búza 422.500, rozs 385.000, árpa 380.000 
xab 330.000, tengeri 375.000. korpa 225 000.

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdáiéban Szentgotthárdon.
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Alapított»
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos
a OunántbU Lntlier SzOvstsőg.
Ai Orn/Mfcos Lother-SxÖYet 

st'K hl Tatait»* lapja.
Kéziratok, előfizetési dijak 

é« reklamációk a 
HARANGSZÓ szorkeßzlö- 

ki adóhivatalának 
Bzentgotthérdra (Vaavra.) 

küldendők. 
Klőfisetést elfogad 

minden ovang. leikéit 
éa tanító.

MiQj t l sDlk  m i n d e n  v a s á r n a p .

9

Sem m i rothadt beszéd a ti szátokból k i ne szárm azzék, 
hanem csak am ely hasznos a szükséges építésre.

BMrkuita-kUdóhlvaUl :
SZENTGOTTHÁRD.

Vnsvármegye.
A „HAUANHSZO- 

elöflzetésf ára : a harmadik 
negyedérre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-HsOretégf tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K.

A .Harangsió' terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Igazságot szeretetet kérünk és várunk.
Az evangélikus egyház állásfoglalása az állammal és a róm. kath. egyházzal szemben. 

Kapi Béla dunántúli püspök nagy beszéde az egyetemes gyűlésen.
Az állapihoz s a kormányhoz 

való viszonyunkat illetőleg ma is 
a tételes törvények dönthetetlen alap
ján  áll az egyház. Ez pedig azt je
lenti, hogy erős lélekkel és tánto- 
ríthatatlanul ragaszkodunk egyhá
zunk ama jogaihoz, amelyek téte
les törvényben vannak számunkra 
biztosítva. Én az egyháznak nagy 
dicsőségét látom abban, hogy amíg 
az állam nyomorgott, mint az ut- 
széli koldus, addig a ini lelkészeink 
tudtak koplalni, kopott ruhában 
járni és még el tudták szenvedni 
azt is, hogy gyermekeik ajkának 
a mosolygó hervadását lássák. 
Dicsőségünket látom abban, hogy 
csak akkor ébredt fel a jajszó 
egyházunk ajkán, amikor egyhá
zainkat és iskoláinkat az idők vál
tozása létalapjaikban támadta meg. 
Tudtuk hordozni az egyéni meg
próbáltatást, de a lelkiismeretünk 
elaltalása és az egyházhoz fűző 
szent eskünknek megszegése nél
kül nem nézhettük azt, hogy egy
házaink, intézményeink pusztulás 
elé jussanak, annál kevésbé, mert 
jól tudjuk, hogy noha az állam- 
háztartás súlyos gondokkal küzd, 
mégis figyelembe kell vennünk azt 
is, hogy az állam is valorizált be
vételi jövedelmekkel munkálkodik 
s így jogi szempontból igazságos 
és a financiális szempontból lehet
séges, hogy az állam is az egyhá
zunkkal szemben törvényben biz
tosított kötelességeit ugyancsak va- 
lorizáltan teljesítse. Ki kell jelen
tenem, hogy a legilletékesebb fó
rum, a kultuszminisztérium részé
ről a mi egyházunk nagy és sok

jóakaratot tapasztalt. Lehetnek eb
ben a tekintetben ellentétes véle
mények, de én bűnt követnék el 
lelkiismeretem ellen, ha azoknak 
nevében, akik az egyház megbízá
sából a kultuszkormánnyal állan
dóan tárgyalnak, el nem ismerném, 
hogy a kultuszminisztérium a leg
nehezebb időkben és ma is elment 
és elmegy a végsőkig és minden 
jogos igényünk kielégítésére haj
landó.

Hogy mégis a mi egyházunk 
tátongó sebeket rejteget ma is, ez 
azt mutatja, hogy a mi egyházunk 
követelései immár nem a kultusz
minisztériummal, hanem a magyar 
királyi kormánnyal szemben érvé- 
nyesítendők.

Ez pedig továbbmenően azt je
lenti, hogy egyházunk a törvényre 
hivatkozással olyan országos és 
pénzügyi politikának a kialakulá
sát kívánja, amelyik teljesen men
ten véletlen eshetőségektől, a ma
gyar protestáns egyház törvényes 
jogigényeinek kielégítését lehetővé 
teszi. Igenis létünket és igazunkat 
védjük akkor, amikor r z egyetemes 
közgyűlés a kormán’ oz intézi azt 
a kérést: állja-e és irja-e kielé
gíteni a magyar pro1 táns egyhá
zaknak törvényben ^.ztosított jo
gait? Az állammal szemben ezt kell 
követelnünk, a nemzet közvélemé
nyébe pedig bele kell vinnünk azt 
az igazságot, hogy nem jelenthet 
katholikus sérelmet az, ha a pro
testáns egyházak törvényes jog
igényeit az állam kielégíti. (Éljen
zés és taps. Felkiáltások: Ez a he
lyes álláspont!)

A katholikus egyházzal szem
ben való viszonyunk a z evangéliom  
alapján á ll és ennek lelkét a krisz
tusi szeretet jelképezi. Most legutóbb 
is a katholikus nagygyűlésen tör
téntek kijelentések, olyanok is, a- 
melyek egy-egy fájdalmas érzést 
ébresztettek bennünk, de egészben 
véve meg kell állapítanunk azt, 
hogy maga a hivatalos katholikus 
egyház és annak jogosult reprezen
tánsai a krisztusi szeretetnek és a 
testvériségnek elvét hangoztatják 
egyházunkkal szemben. Egészen 
más oldalról, tehát a nem hivata
los egyház részéről érik protestáns 
egyházunkat azok a nagyon is 
tervszerüeknek látszó, koncentri
kus támadások, amelyek a mi egy
házunknak létjogosultságát, kultu
rális, nemzeti, történelmi érdemeit 
és hivatását akarják kétségbe vonni. 
A krisztusi szeretet a békességei 
úgy állítja elénk, hogy azért tűr
nünk is kötelesség. S a protestáns 
egyház bizonyára nem egyszer, de 
sokszor rakta lelkére a türelmes- 
ség lakatját és elcsendesítette an
nak háborgását, amelyet igaztalan 
támadások váltottak ki belőle. De 
tűrni csak addig lehet kötelesség, 
amíg a jogos önérzetet a velünk 
szemben álló el nem tapossa, amíg 
az az igazság megtagadását nem 
jelenti. Mi a katholikus egyházzal 
kér. testvéri jóviszonyban akarunk 
együttélni, becsületes testvéri bé
kességet ajánlunk fel és kérünk a 
magunk számára. Vallási türelmes- 
séget kérünk, nem olyant, amely 
kegyképpen engedélyezett vallási 
türelinesség, hanem olyat, ami a

A Harangozó a keresztyén  családok legkedveltebb  lapja
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lelkiismereti szabadság, a hitbeli 
jog alapján ébred és virágzik élő 
valósággá. Mi azt követeljük, hogy  
legyünk e haza egyen lő  értékű 
polgárai s ne legyen joga senki
nek kétségbevonni azt, hogy ezért 
a hazáért és ennek a nem zetnek  
jövendőjéért mi is tudunk és aka
runk dolgozni. A katholikus test
vérekkel állottunk mi már egy m e
zőn, évszázadok m essze távolában  
jártuk együtt a harctereket és ösz- 
szeesurgott protestáns és katholikus 
vér, összefolyt katholikus és pro
testáns verejték. Állottunk együtt, 
egym ás mellett a közös, nemzeti 
kultúra oltáránál és vitte mindegyik  
a maga lelke lángolását, hogy tűz- 
tengerben világítsa m eg ezt a nem 
zetet és ennek történelmi értékét.

Állottunk már velük  együtt a 
közjó, a szeretet szolgálásának  
szent templomában és tudtunk már 
együtt dolgozni és együtt imád
kozni. És én ezért bizonyságot aka
rok tenni e néhány utolsó mondat
ban arról, hogy akarunk velük a 
jövendőben is együtt dolgozni, s 
imádkozni s arról a hitemről, hogy  
ez az összefogás lehetséges, ha a 
Krisztus keresztje alatt együtt imád
kozunk és együtt dolgozunk.

A z államtól m i igazságot, a római 
katholikus egyháztól szeretetet kérünk 
és várunk.

(Hosszantartó éljenzés és taps.)

Összes háztartásbeli teendők ellátására 
házvezetőnő kerestetik. Ajánlatokat kér 
Varga körjegyző Rimócz. 1—2

Szelíd  szeme.
S zelíd  szem ét ha felnyitja ,
Z ú g  a lelkem.
Lágy nézése bús Ítélet 
Én felettem.

Szelíd  szeme, ha rámtekint 
E gyre éget:
le lk em  mélyén fehérre mos 
Minden vétket.

S zelíd  szem ét nézem-nézem  
É s úgy látom :
Lesz nekem is a z  életben 
Tiszta álmom.

Szelíd  szeme a z  ég  tükre 
Itt a földön,
Testet öltött ég i szóza t 
Földgöröngyön. .

Szelíd  szeme a jövendő  
Édes képe:
Boldog papiak  és körűié 
H ívők népe. Magassy Sándor.

Az Evangélikus Egyház 

egyetemes közgyűlése 

Budapesten.
— Október 15—16. —

Azóta, hogy Istennek különös ke- 
gyeltneképen, ezekben a rendkívül 
súlyos időkben, báró Radvánszky Al
bert ül az egyetemes felügyelői szék
ben, évről-évre mind többen és töb
ben vesznek részt az egyetemes köz
gyűlésen. Mind nagyobb és nagyobb 
az érdeklődés úgy az egyháziak, mint 
a világiak részéről. Ezidén a Deák- 
téri díszterem a közgyűlés napján 
már szűknek bizonyult.

Nem csoda, amikor az egyetemes 
felügyelő, báró Radvánszky Albert
nak megnyitó beszédei évről évre 
mind mélyebben és mélyebben szán
tanak, riadó harsonánál is jobban 
költögetik újra életre az aludni látszó 
protestáns öntudatot, amely ha egy
szer felébred, ha az evangóüom for
rása újra felbuzdul, a jövő a mienk 
lesz, s ha harc lesz, a harc vége 
nem lesz kétséges Bethesda-tava, 
mintha már is megindult volna; a 
szerteszét szórt élettelen csontok 
mintha már is uj életre keltek 
volna.

Az október 16 iki közgyűlést meg
előzően okt. 12—14. napjaiban a kü
lönböző bizottságok üléseztek. Októ
ber 15-én elsőnek az Országos Ev. 
Lelkész Egyesület tartotta közgyűlését.

Lelkészegyesület.
A lelkészegyesület Paulik János 

elnöklésével tartotta meg évi közgyü 
lését. >Isten felséges adománya« c. 
ének elhangzása után Chugyik Pál 
aszódi lelkész tartott írásmagyaráza
tot, majd Paulik János az elnöki je
lentés során melegen üdvözölte a re
formátus lelkészegyesület képviseleté
ben megjelent vendégeket, kiknek ne
vében Csikesz debreceni egyetemi 
tanár mondott nagyhatású beszédet, 
melyben az evangélikusok és refor
mátusok részéről a meleg testvéri 
kézszorítás, együttérzés és együttmű
ködés szükségességét hangoztatta. 
Szavai meleg visszhangra találtak.

Ezután Németh Károly esperes, 
lapunk társszerkesztője mutatott rá 
azokra a nehézségekre és mostoha 
viszonyokra, amelyek között napja
inkban egyházunk tengődik s köve 
telte a protestantizmus részére is a 
törvényen alapuld jogoknak tisztelet
ben tartását az egész vonalon. Duszik 
Lajos miskolci lelkész az ev. öntudat
ról, Dómján Elek sátoraljaújhelyi es
peres, Marcsek János tokaji lelkész 
az egyházi fegyelemről, Vidovszky 
Kálmán békéscsabai vallástanár a 
cserkészetről értekeztek. Kuthy Dezső 
a nyugdíj kérdését világította meg. 
Sajnos a sokat hangoztatott, de im
már komolyan nem vehető evang. 
sa jtó  kezdésének a tárgyalására m ár  
nem került a sor. Nem futotta az idő
ből.

A lelkészegyesület közgyűlése nem 
volt ment holmi keserű kifakadások-

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. G)

Kardos Vilmos megkapta a másodkapi
tányi kinevezést egy páncélos hadi hajón. 
Őszintesége, emberszereteíe, a hajókezelés
ben tapasztalt szakértelme itt is kivívták 
számára a közbizalmat. Hajója az év leg
nagyobb részében az Egyesült Államók 
kikötőiben tartózkodott. Itt megragadták 
figyelmét a lapokban a benszülött vad indi
ánokról közölt hírek, a folyton megújuló 
panaszok ezeknek pusztításai a békés ál
lampolgárok által megszállott, mivelés alá 
vett vidéken, kegyetlensége a gazdálkodási 
célból a városoktól távolabb eäö helyeken 
letelepült lakosok ellen. És ezek a hírek 
mind alaposak voltak. Az indiánok ősidők 
óta kerülték, megvetették a munkát. Csak 
a fegyverforgatást, vadászatot és a harcot 
tekintették férfiúhoz méltó foglalkozásnak, 
a család eltartásánál minden más teendőt, 
az élelemkeresést, a teherhordást is az 
asszonyokra hagyták. A vadászatból, halá
szatból megélhetéshez azonban sokszorta 
nagyobb terület szükséges, mintha az em
ber az ön és családfentartásnál kézi mun
kával, földmíveléssel foglalkozik, A vadá
szatra induló indiáncsapat nem ismert ha

tárt, tilalomfát. Elkalandozott jobbra, balra, 
nu'g bele nem fáradt, vagy gazdag vadász
zsákmányt nem gyűjtött. A Egyesült Álla
moknak a bevándorlókkal folyton szapo
rodó lakossága mindig tovább terjeszkedett. 
Egymás után emelkedtek uj városok, köz
ségek, ezek határain majorok, gazdasági 
telepek. A békés munkások előbbre hato
lása ritkította az erdőket, mivelés alá vette 
a bivalyok, szarvasok, őzek legelőit, a nyílt 
rónákat. így mindinkább szükebb térre szo
rult a még gazdátlan, szabad vadászterület. 
E miatt az indiánok ellenségnek tekintették, 
gyűlölték a fehér-embert s ahol utjokba 
esett irgalom nélkül legyilkolták. Másrész
ről a földmives telepek vagyona, marhája 
rablási vágyukat ingerelte. Lovaik is lévén, 
ezek mint a vihar leptek meg egy-egy ma
jort, alakulófélben levő kisebb községet. 
Az embereket leölték, fejbőrüket levonták, 
diadaljelül pajzsaikra szegezték, marháikat 
elhajtották. A széleken letelepült lakosok 
házát, életét mindig indián támadás fenye
gette. A védelemre kiküldött fegyveres erő 
nem lehetett mindenütt jelen.

Azon időben különösen Arkansas állam
ban hangzott sok panasz a maru indián 
törzs dúló becsapásai miatt. A harcias, lo
vakon is járó vad törzs rendre pusztította 
a városoktól távolabb eső telepeket. A köz
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tói, közbeszólásoktól s olyan legke- 
vésbbé szerencsésnek mondható ki
jelentésektől, amelyeket a napi sajtó 
azután részint félreértett, részint sa
ját politikai céljainak megfelelően 
kiélezett.

Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkész 
indítványára a közgyűlés ama óhajá
nak adott kifejezést, hogy a refor
máció évfordulója ezután mindig ok
tóber 31 én ünnepeltessék meg. Egy 
protestáns országos nagygyűlés szűk 
ségességét is erősen hangoztatták a 
közgyűlésen.

Tanítógyülés.
Az evangélikus tanítók országos 

egyesületének nagygyűlése október
15-én zajlott le impozáns keretek kö
zött a »Tanítók Házában«. Krug La
jos soproni igazgató, elnök, nagysza
bású elnöki megnyitójában üdvözölte 
az egyesült tanítókat. Ezután Rákos 
István királyi tanácsos, az országos 
szövetség elnöke a magyar nemzeti 
köztudat ápolásának fontosságát fej
tegette Felszólaltak még dr. Mágócsy- 
Dietz Sándor egyetemi tanár, dr. Szi
lágyi Lajos és Dobó Sándor, Griesz- 
haber Endre és Szíj Lajos beszédei 
után a Hiszekegy hangjai mellett ért 
véget a gyűlés.

Ev. Tanáregyesület.
Délután az Evangélikus Tanár

egyesület közgyűlése volt a Deák-téri 
iskolában Szigethy Lajos dr. elnök
lésével. Rell Lajos bevezető beszé
dében az uj középiskolai reformmal 
foglalkozott és azokkal a kérdések-

vélemény mind hangosabban sürgette az 
állam erélyesebb intézkedését a kegyetlen 
ellenség végképen letörésére. A lakosok 
gyűléseken is kimondták, hogy a helyzet 
válságos, tarthatatlan. Nem lehet eltűrni, 
hogy a művelődés terjedése előtt vérszom
jas indián törzsek levágják az utat. A kor
mány rendezzen irtó harcot a maru indián 
törzs ellen. Ennek fegyverfogható emberei 
pusztuljanak el az általuk felidézett élet- 
halál harcon. A gyermekeket el kell venni 
az anyáktól s az állam különböző részei
ben keresztyén családoknál helyezni el őket 
békés életre nevelés végett. A lapok a vé
res támadások eseteit felsorolva hasonlókép 
a maru törzs végképen ártalmatlanná téte
lével követelték a bajnak orvoslását.

Kardos Vilmos nem találta a keresztyén 
társadalomhoz méltónak irtóharc hirdetését 
bármely népfaj ellen. Emberiesebb, szebb 
feladatnak tartotta a felebaráti szeretet ta
nának követésével keresni az utat, módot 
a veszedelmes állapot megszüntetéséhez. 
Ily értelemben írt memorandumot terjesz
tett fel a kormányhoz. Ebben az indiánok
nak békés utón megnyerésére, honpolgá
rokká nevelésére vonatkozó indítványát oly 
meggyőző érvekkel támogatta, hogy figyel
mei keltett s meghívás jött hozzá a kor
mánytól a személyes jelentkezésre s a fon-

Te va g y  oltalm am !
Te vagy oltalmain, erőm, Istenem, 
Nyugalmam, békém nálad mindig föllelem. 
Midőn egy világ támad ellenem 
S ordít a gonoszok serege: Vesznie kell! — 
Hozzád menekülök, mennyei jó Atyám 
S jóságos szemed biztatón tekint rám :

Ne félj, ne csüggedj!
Tűrj és békén szenvedj!

Ajkamat átokszó el nem hagyja,
Szivem a gonoszok zúgását békén fogadja. 
Megbocsátok. Bosszút nem forralok, 
Megváltóm példáján indulok 
S rosszakaróimért hozzád fohászkodom, 
Mert Te így akarod, így szereted: jól tudom. 
Kebleden nyugodtan pihenek:

Nem félek, nem csüggedek,
Tűrök s szótlanul szenvedek.

El iil a lárma, elhallgat a zaj,
Elcsendesül az istentelen raj.
Mert a gonosznak hatalma nincsen, 
Megtöri az t a Mindenható Is te n !
S elleneimet, kik vesztemre törtek 
S  mint egy ember romlásomra szövetkeztek: 
Megalázod, megszégyeníted!

Azért imádlak jóságos Istenem :
Te vagy erőm, nyugalmam, Mindenem!

MAYER PÁL.

kel, melyek most az evangélikus kö
zépiskolákban fölmerülnek. Jelszavunk 
legyen a felekezetiességtől való óva- 
kodás, legyenek ezek az iskolák a 
szeretet iskolái.

Szigethy Lajos dr. elnök jelenté
sében főleg az keltett nagy érdeklő
dést, hogy az evangélikusok és re
formátusok középiskoláik számára 
közösen fognak kézikönyveket kiadni.

Arató István a leányközépiskoldk- 
ról tartott nagyon értékes előadást. 
Utána Gaudi Lajos a vallásoktatás
ról értekezett, Szelényi Ödön dr. a 
titkári jelentést olvasta fel

tos kérdésnek élő szóval tárgyalására. 
Megjelent s a kormány hivatalnokai előtt 
is meggyőződésből fakadó beszédében biz
tató színekkel rajzolta tervét és megújította 
felterjesztésében is kinyilvánított ajánlatát, 
hogy maga személyesen is elmegy az indi
ánokhoz s mindent megtesz, hogy békés 
indulatot ébresszen bennük a fehér embe
rek iránt. Csak e cél eléréséhez szükséges 
feltételek megadását kéri a kormánytól.

— És kapitány úr — kérdi egyik hiva
talnok — csakugyan reményű merész vál
lalatának sikerét?

— Van hitem az emberszeretet erkölcsi 
erejében.

— Számba vette mindazon akadályokat, 
amelyek terve kivitelének útjába gördülnek?

— Mindenre el vagyok készülve. Ha az 
ember nemes célt akar elérni, ne riadjon 
vissza a nehézségektől. Győzelmet csak az 
várhat, aki nem fél a harctól, a szent ügyéit 
kész áldozni, szenvedni is.

— Kapitány úr elve, meggyőződése tisz
teletre méltó. Áldást kérünk szép, de nehéz 
munkájára. Az anyagi feltételek rendelke
zésére fognak állani. A hajós tiszti szol
gálat alól óhajtása szerint felmentést nyer.

Kardos kapitány örömmel fogadta a 
megbízást. A maru törzs által már ismé
telten háborgatott vidék egyik városába

Az Országos Luther- 
Szövetség.

Az országos Luther-Szövetség báró 
Kaas Albert nemzetgyűlési képviselő 
elnöklete alatt gyfilésezett, ki terje
delmes és rendkívül értékes évi jelen
tésében az evangélikus társadalom
nak az országos Luther-Szövetség 
keletében való nélkülözhetetlen és 
szükséges tömörülésére mutatott rá. 
Majd nagy elismeréssel adózott Kapi 
Béla dunántúli püspöknek ez évben 
közzébocsátott belmissiói programjá
ért. Minthogy báró Kaas az országos 
Luther Szövetség múlt évi működését 
nem találta kielégítőnek, sőt egyene
sen meddőnek, bejelentette elnöki 
állásáról lemondását. Csak dr. Ze- 
lenka Lajos felügyelő és Kapi püspök 
kérő szavainak engedve vállalta el 
újból az elnöki állást, azzal a föl
tétellel, hogy őt a jövőben elnöki 
minőségében, nemes céljaiban evan
gélikus társadalmunknak minden né
ven nevezendő rétege teljes odaadás
sal támogatja.

Az igazgató jelentést, a szövetség 
1923. évi zárszámadását, a szövetség 
kiadásában megjelenő Evangéslikusok 
Lapjá nak anyagi helyzetét dr. Kirch- 
knopf Gusztáv terjesztette elő. Az 
Evangélikusok Lapjá nak szerkesz
tését az újévtől kezdve Németh Károly 
esperes, lapunk társszerkesztője vál
lalta. Általános tísztujítás, nemkülön
ben kisebb jelentőségű ügyek letárgya- 
lása után az elnök lelkes éltetésével 
az ülés véget ért.

Jó  t a n á c s !
Erős, tartalmas kávét csak 

úgy késíthetünk, ha mindig 
csak a régóta bevált valódi 
Franck kávépótlékot hasz 
naljuk.

Hogy a doboz „valódi 
Franck kávépótlék“ az után 
zatoktól jobban megkülönböz
tethető legyen, ezentúl uj kön
tösben, barna-kék fehér 
címkével jelenik meg, melyen 
az ismertetőjelek: a „Franck“ 
név és a „kávédaráló“ külö
nösen előtérbe nyomulnak.
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A Gyámintézet 
ünnepélyes közgyűlésén, mely Zier- 
mann Lajos egyházi elnök imádságá
val és Károlyi Endre helyettes világi 
elnök meleg megnyitó szavaival vette 
kezdetét, beiktatta báró Félitsch Ar
túrt a gyámintézet uj világi elnökét. 
Az u] elnököt beiktatása alkalmából 
Károlyi Endre, báró Radvánszky Al
bert felügyelő, Geduly Henrik püspök 
és Ziermann Lajos egyházi elnök üd
vözölték, Ziermann beszédében többek 
között a következőket mondotta: Az 
egykor oly tekintélyes magyarhoni ev. 
egyház, amelynek tagja volt hazánknak 
majdnem minden számottevő mágnás 
családja, mely templomokkal, isko
lákkal, sajtóval rendelkezett és élő
szóval és írással nagy népnek hir
dethette az Isten Igéjét, ma romok
ban hever. Az ellenreformáció itt 
nemcsak hosszú ideig, hanem alapo
san is dolgozott s amit ez megha
gyott, azt a világháborút követő ösz- 
szeomlás kevés kivétellel maga alá 
temette. Mi nemcsak szép országunk
nak, hanem gyülekezeteinknek, híve
inknek is kétharmad részét elveszí
tettük, s az evangélikusok lélekszáma 
Csonka Magyarországon ma kisebb, 
mint a zsidók lélekszáma s erről a 
kis lélekszámú egyházról elmondhat
juk mi is: »Látjátok mily nagy nya
valyában vagyunk, mert Jeruzsálem 
elpusztult s annak kapui tűzzel meg 
égettettek.« — veszünk, pusztulunk 
— nap-nap után. De hála Isten van 
nekünk is egy Nehemiásunk, aki 
megbízatást és hatalmat nyert arra 
vonatkozólag, hogy a pusztulásnak

ment. Ott mindenek előtt egy támadás al
kalmával a község védelmére jókor érke
zett fegyveres csapat kezébe került két in
dián foglyot rendelt magához azon célból, 
hogy tőlük az indián nyelvet megtanulhassa 
s a közel jövőben tanyájukon felkeresendő 
rokonaikkal tolmács nélkül is beszélget
hessen. A tanulást azonnal megkezdte, ki
tartó szorgalma biztosan egyengette céljá
hoz az utat, gyorsan haladt előre. Fogoly 
tanítóival nagyon jól bánt. Ezek csak jó
akaratot, szívességet találtak nála, valamint 
hü szolgájánál, Monk Károlynál is, kinek 
felügyelete alatt állottak. Az ételen, italon 
kívül elegendő dohányt is kaptak, ami szer
felett megörvendeztette őket. Rövid idő alatt 
egészen beletalálták magukat helyzetükbe, 
mint mondák, boldogok, hogy előbbi urak
tól — a börtönőrtől — aki szidta, sokszor 
ütlegelte őket, a kapitány úrhoz kerültek. 
Ez, mikor már beszédüket megértette, ő- 
czinle előadásukból közelebbről megismerte 
az indiánok szokásait, családi életüket, 
magaviseietüket a fehér emberekkel békés 
érintkezésnél.

A tél folyamán annyira jutott a kapitány 
a nyelvtanulással, hogy nem csak jól meg
értette az indián nyelvet a maru kiejtéssel, 
hanem a saját gondolatát, szándékát is 
érthetően közölni tudta e nyelven. A tavasz

útját állja, hogy fölépítse a romba 
dőlt várost... Ez a Nehemiás a 
Magyarhoni Ev. Egyetemes Egyházi 
Gyámintézet s annak világi vezérévé 
hivatott el ma Méltóságod.

Báró Félitsch az új elnök meg- 
indultan mondott köszönetét a szívből 
jövő üdvözlő szavakért s férfias Ígé
retet tett, hogy a gyámintézet részéről 
előlegezett bizalmat mindenképen, 
különösen pedig ezekben a bomlott 
időkben kié demelni igyekszik. Nem  
volnék férfi, úgymond, ha nem vállal
koznék nehéz munkára.

A gyűlés folyamán az elnöki jelen
tés során megállapítást nyert, hogy 
a gyámintézet 55 és félmillió koronát 
és 101 dollárt gyűjtött a németországi 
inségakció javára. Gyámiotézeti cé
lokra a folyó közigazgatási évben 
gyűjtött Dunántúl 34 milliót. A tiszai 
egyházkerület 8 V2, a dunáninneni 
31/2 millió koronát. Az egyházi elnök 
Ziermann Lajos résztvelt a Gusztáv 
Adolf Egyletnek ezidei braunschweigi 
nagygyűlésén és a Szent Marton 
templomában a szószékről üdvözölte 
a magyar gyámintézet nevében a 
Gusztáv Adolf Egylet-et.

Az egyetemes gyámintézet mostam 
nagy szeretetadományát kbl. 10 mil
lió koronát iskolarenoválás céljaira 
Tordas kapta. A BogDár alapítvány 
kamatainak egyrészét, ötmillió koronát 
a templom-, papiak és tanácstermet 
építő Szekszárd.

Ez egyetemes közgyűlés.
A közgyűlés október 16-án d. e. 

9 órakor a Deák-téri templomban

megnyíltává! egy napon így szólítja meg az 
előtte álló foglyokat.

— Örömhírt mondok. Szabadok vagy
tok, hazamehettek. Otthon átadjátok azon 
üzenetemet a főnöknek, hogy meglálogatom 
mint testvér és kérem fogadjon barátságo
san. Most holdtölte van, megérkezem azon 
napon, amelyen újra meglelik a hold. A fő
nöktől üzenetet várak, amelyiktek meghozza, 
jutalmat nyer s velem tér visszaa tanyá
tokra.

Mindkettőjük ajkáról egyszerre hangzott 
a válasz:

— Én jövök vissza.
— Jól van — fogadja ajánlatukat a ka

pitány — jöjjetek mindaketten, nem bán
játok meg.

— Te hozzád uram bátran jövünk. Te 
jó ember vagy, szereted az indiánokat. De 
mit tegyünk, ha az utón a fehérek meg
támadnak ?

— Ne féljetek. Ha bárki megállítana 
benneteket, mutassátok fel neki ezen írást. 
Amint ezt átnézi, szónélkül tovább bocsát, 
mert tudja, hogy Karvaly és Agyaras maru 
törzsbeli indiánok békés, igaz jaralban van
nak. Bántalmazásuk, letartóztatásuk szigorú 
büntetés mellett tiltatik. Itt van a levélben 
a hatóság neve és pecsétje is.
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tartott gyámintézeti istentisztelettel 
vette kezdetét. Az istentiszteleten 
Dómján Elek imádkozott, majd Fodh- 
radszky János tordasi lelkész beszé
det mondott. Az istentisztelet végez
tével a jelenvoltak átvonultak a Deák
téri díszterembe, ahol is a közgyűlést 
Kapi Béla püspök társelnöklete mel
lett báró Radvánszky Albert egyete
mes felügyelő pont 10 órakor nyitotta 
meg. Feszült érdeklődés mellett hall
gatták a közgyűlés tagjai a világi 
vezérnek, báró Radvánszky Albertnek 
ajkairól elhangzó szózatát, intelmeit, 
buzdításait, ki beszédének elején a 
háború hatásával, ennek legsúlyosabb 
következményével, a szociális nyomor
ra l foglalkozott, mely végeredmény
ben oka az egyház nyomorúságának 
s a fölekezetkőzi béke elmérgezésé- 
nek is. Utalt a lelkészi kar, különö
sen a nyugdíjas lelkészek, az özve
gyek és árvák nyomorára, a hitok
tatói intézmény szomorú helyzetére. 
Vigyázni kell — úgymond — hogy 
a nyugatról hozzánk érkező korszel
lem túlzásai ne kezdjék ki az egyház 
épületét. Helyteleníti a túlzott szaba
dosságot ; a szabadság fejlődést, a 
szabadosság bomlást eredményez. 
Végzetes lenne a felekezetek közötti 
széthúzás kiélesítése, ezért meg kell 
teremteni a keresztyén lelki egység 
frontját. Rámutatott a nemzeti szem
pontból is a szórványban élő hívek 
gondozásának a fontosságára. Ezután 
rátért a lelkészi szeminárium ügyére 
Érintette a zsinat kérdését is.

Nagy elismeréssel adózott a püs 
pöki karnak fáradhatatlan buzgósá

A biztosító menetlevelet megköszönték 
s családjuk számára is élelmi szerrel, ap
róbb ajándékokkal megrakodva boldogan 
indultak el tanyájuk felé. Otthon átadták 
az üzenetet a főnöknek, Sasszemnek. Egy
szersmind lelkesülten beszéltek az őket 
küldő fehér emberről.

— A mi életünket — szól az egyik — 
ő adta vissza. Mi már azt hittük, hogy a 
fogságban pusztulunk el. Ha a maruk uj 
támadásáról jött hír, akkor mindig rosszabb 
sorsunk lett, őreink ütöttek, vertek. Kardos 
kimentett a börtönből, magához vett és úgy 
bánt velünk, mint testvérekkel.

— De hátha rossz szándékot rejteget 
magában — kételkedik a főnök — és csak 
azért jön, hogy kikémlelje tanyánkat, erőn
ket, azután alattomosan bekerítve csapat- 
jával végveszélybe döntsön bennünket ?

— Attól ne félj, főnök — siet öt meg
nyugtatni a másik. — Mi már jól ismerjük 
Kardost. Ez a fehér ember nem a holdhoz 
hasonló, amely sokszor változik, hanem a 
naphoz, amely mindig fénylik és melegít. 
Fogadd öt bátran, annál is inkább, mert 
bizonyos, hogy nem jön üres kézzel.

— Így hát mondjátok meg neki, hogy 
a mondott napon idejöhet, elfogadjuk.

(Folyt, köv.)



gáért, különösen kiemelte ö is Köpi 
Béla dunántúli püspök belinissziói 
programmját, Raffay Sándor bánya
kerületi püspök finnországi útját, 
Qeduly Henrik püspöknek pozsonyi 
útját stb.

Beszéde végén kegyeletes érzések
kel adózott György, budai könyvárus 
emlékének, akit 400 évvel ezelőtt 
Luther irataival megégettek. Leg- 
méltóbbképen úgy szenteljük meg — 
úgymond — a vértanú emlékét, ha 
mai közgyűlésen azzal a szent elha 
tározással veszünk részt, hogy hitün
kért mindent, ha kell, még életünket is.

Kapi Béla dunántúli püspöknek — 
lapunk vezetőhelyén közölt — elhang
zott nagy beszéde után, Paulik János 
és Duszik Lajos félreértett kijelenté
seiket tették szóvá. Majd Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkár terjesztette elő az 
egyetemes felügyelő évi jelentését. 
A közgyűlés tárgysorozatának letár- 
gyalása után Kapi Bála püspök imád
ságával a közgyűlés késő estéli órák
ban ért véget. Másnap, október I 7-én 
az egyetemes törvényszék tartotta 
ülését.
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KORKÉP EK.

K arcolatok a h itrő l
A soproni ügyészségi elnök enge

délyt adott Froreiclinénak férjével való  
beszélgetésre és az elbucsuzásra.

Izgalm as p illan at volt, m ikor k i
nyílt a fogh ázigazgató  szobájának  
ajtaja, ahol Froreich várta feleségét 
és m egjelent a küszöbön a vézna, 
sápadt, összetört, gyászruhás, k isírt 
szemű, kétségbeesetten támolygó a sz -  
szony, s m aga elé meredve tett két 
lépést az a szta l felé, ahol férje  ült.

Froreich E rnő felugrott, felesége  
elé sietett, m egragadta kezét és a z  
eddig cinikus, hideg, nyugodt, fö lé 
nyes ember, akinek mutatkozni p ró 
bált, egyszerre összeroppant, k iü lt 
homlokára a  hideg verejték és m eg
látszott arcán borzalmas bűnének tu 
data.

Lehajolt felesége kezéhez, m egcsó
kolta, azután ajkához vonta felesége  
hom lokát és nagyon szelíden homlo
kon csókolta a z  asszonyt. Ebben a  
pillanatban nem bírta többé vissza
tartani m agát és k i t ö r t  b e lő le  a  
z o k o g á s .  Csaknem térdreesett, kezét 
a z  arcába kapta, könnyei patakokban  
fo ly ta k  végig a z  arcán, nem bírt m eg
állni a lábán és a z  ügyészség elnö
kének kellett egy székhez támogatnia.

Leült és pillanatokig  emelte fe l  a 
szemét. K ezét arca elé tartotta, zoko-

golt, egyre kétségbeesettebb sírással. 
A fia ta l asszony pedig  otl á llott a 
szoba közepén és m aga elé meredve 
nézte férjét, kétségbeesett kifejezéssel 
az arcán. E gy szava nem volt, egy 
szó nem jö tt k i a száján, ped ig  mon
dani akart valamit, de csak zokogás  
fakad t fe l a torkán, visszafojto tt zo 
kogás.

Megtörölte a szemét, azután oda
ment férjéhez, m egfogta a homlokát 
és sim ogatni kezdte a haját. És ahogy 
sim ogatta fé rje  haját, úgy enyhült 
lassan■ lassan Froreidi Ernő kétségbe
esett, m egrázó zokogása és néhány 
perc múlva egészen elcsendesedett.

M ost azután felesége m egfogta a 
kezét, leült vele az ablakhoz. A z őszi 
nap megvilágította m indkettőjük vihar
vert, kétségbeesett arcát. A napsütés
ben percekig néztek egym ás szemébe. 
Szólni egyikük sem tudott, végre is 
az asszony törte meg a csendet:

— Im ádkozzál fiam  és légy vallá
sos. Én engedélyt kérek a z  uraktól 
— fordult m ost a z  ügyészhez, — hogy 
f é r j e m e t  a z  e v a n g é l ik u s  l e lk é s z

vm e g lá to g a th a s s a , mert a z t szeret
ném, ha m egnyugtatná a  lelkész vi
gasztalása.

— Én is, én is — m ondja aka
dozva Froreich Ernő. — N agyon sze
retném, ha lelki vigaszt nyerhetnék. 
H a jönne valaki hozzám, aki m eg
vigasztalna.

Ismét csend lesz. Pillanatokig egy 
szó t sem szólnak, m ajd  Froreich ezt 
kérdezi feleségétől:

— H á t  a  g y e r m e k  ? A gyerek  
m it csinál ?

— A zt m ondják jó l van, — felelt 
egészen csendesen az asszony. — N a 
p o k  óta nem láttam .

M ajd az asszony egészen halkan, 
mintegy m aga elé m ondja:

— A zt h iszi elutaztál.
Ebben a pillanatban m egint köny- 

nyek jelennek m eg Froreidi Ernő  
szemében, egész testét rázza  a sirás. 
A z asszony, hogy m egnyugtassa fé r 
jét, megfogta Froreich kezét és a hit
ves simogatni kezdi a zt a kezet, a -  
m e l l y e l  f é r j e  m e g ö l te  E g y e d i  
A r t ú r t ,  é d e s a p já t .

*

A N. W. Journal h ja  gráci tudó
sítás alapján, hogy Köppl Virgil p á 
ter főbelőtte m agát. A z  ö n g y i l k o s  
s z e r z e te s ,  aki hatvankét éves volt, 
hátrahagyott levelében súlyos vádat 
emel a rend főnöke, Oswin apát el
len, hogy sértett hiúság m iatt elm oz
dította őt lelkészi állásából, mert nem  
hívta meg plébániájának harangszen
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telésére, de egyébként is üldözte. A 
szerencsétlen szerzetes megírja a zt is, 
hogy a háború elején liadikölcsön- 
jegyzés céljából 1000 korona hitelt 
vett igénybe s ezt az összeget a rend- 
főnök valorizálva vonta le szerény 
fizetéséből. A z öngyilkos pátert rend
őri asszisztencia mellett temették el 
Óráéban, m ert tüntetéstől féltek. Za
vargás nem volt, m indössze az tör
tént, hogy a szociáldemokrata szer
vezett munkások vörös szegfűket szór
tak a nyitott sírba.

OL V A S S U K A BIBLI ÁT!
Mi kell a reform ációhoz?

Okt 27. Galata 1. 1. í—n. Emberek 
kellenek a reformációhoz, akik hitüket nem 
emberi hagyományokból, hanem a Jézus 
Krisztus által szerzett megváltás átéléséből 
merítették. Emberek kellenek a reformáció
hoz, akik nemcsak a külső bajokat veszik 
észre: hogy a papoknak már igen sok a 
biinük, — hanem meglátják a legbelsőbb 
bajt abban, hogy a tanítás eltért az e'egyit- 
hetetlen evangéliumtól. Emberek kellenek 
hozzá, akik szolgálatukban nem szenzáció- 
és földéhes tömegeknek, hanem az egyház 
szentséges Urának akarnak tetszeni.

Okt. 28. Gal. 1 .is—2.21. Emberek kel
lenek a reformációhoz, kiknek életén látszik, 
hogy csodát tett rajtuk az Úr Jézus és 
épen ezért nem szoru'nak rá, hogy nagy 
tekintélyű emberek igazolják az ő keresz- 
tyénségüket. Emberek kellenek ide, kik 
nem szegődnek szolgálatába semmiféle 
párlirányoknak; s akik megalkuvás nélkül 
követik a Lélek bizonyságtételét, akkor is, 
ha a legjobb hirü emberek ellenére jelent
kezik annak a hangja. Emberek kellenek 
ide, akik nem engedhetik elhomályosítani 
azt az evangéliumot, hogy tisztán kegye
lemből van az üdvösség s annak megszer
zésében a törvénynek semmi ereje nincs.

Okt. 29. Gál. 3 .1—is. Emberek kellenek 
a reformációhoz, akiket a kegyelem alapján 
való életből sem az ó-embernek hízelgőbb 
utak, sem tömeg-kezelési előnyök vissza 
nem térítenek a törvényre és saját csele
kedeteinkre támaszkodó kegyességbe. Em
berek kellenek a reformációhoz, akik jól 
ismerik a bibliát s jó! felismerik abban, 
hogy eleitől fogva, hogy dobogott Isten 
szive azon, hogy a kegyelem és hit alapján 
való megváltásit kijelenthesse.

Okt. 30. Gál. 3.19—29. Emberek kelle
nek a reformációhoz, akik világosan látják 
a törvénynek egykori s mostani szerepét. 
Amint valamikor a Krisztus jövetele előtt 
az volt az Istentől elgondolt szerepe, hogy 
az őszinte lelket saját bűnösségének fel
ismerésére s a kegyelem sóvárgására kész
tesse, úgy ma is nagy szerepe van a tör
vénynek abban, hogy a magunk erejével 
való kísérletezés ingoványaibol kikénysze- 
rítsen s felvigyen a kegyelem hegyére: a 
Golgothára.

Okt. 31. Gál. 4.1—31. Emberek kellenek 
ma is a reformációhoz! De ma különösen 
olyan emberek, akik nem keverik össze a 
törvény idejét az evangéliuméval. Ma nem 
az a legsürgősebb, ami Pal apostol idejé
ben : hogy a törvény el ne nyomhassa az 
evangéliumot. Hanem az, hogy az evangé-
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Horn el ne nyomhassa a törvényt, még 
mielőtt elvégezhette volna a Krisztusra 
vezérlő munkáját. Az lesz a leglátóbb 
reformáció, mely az evangéliumnál nem 
cirógatja agyon azoknak fülét, kiket még 
nem tört össze az üdvösségük óriás-kér
dése ; ellenben teljes győzelmes keresz- 
tyénséget tár fel azoknak, kik készek a 
megtérésre s élni mindenben a kegyelem 
dicsőségére.

Nov. 1. Gál. 5 .1 —20. Olyan emberek 
kellenek ma a reformációhoz, akik jól látják 
itt is a Sátánt Akik megértik, miért válha
tott a reformáció eleddig sokaknál egy 
lazább keresztyénséget hozó alkalommá. 
Emberek kellenek, kik tiltakoznak az ellen, 
mintha az evangéliumi keresztyénség keve
sebb keresztyénséget követelne s többet 
engedne meg a testnek, mint a középkori. 
Az új reformáció nem fogja engedni, hogy 
dicsősége helyett termeljék a kegyelem 
gyalázatát.

Nov. 2. Gál. 6 . í—is. Olyan emberek 
kellenek a reformációhoz, kik készek le
vonni az összes konzekvenciákat és nem 
félnek attól, ha kevesen maradunk. Csak 
olyanok hordozzák a Krisztus nevét, akik 
teljesen átengedik magukat az Ö gondola
tainak és nem késlekednek betölteni egé
szen a Krisztus törvényét. Nem elég nekik, 
hogy tiszta legyen a tan a Krisztus kereszt
jéről, hanem a hivőin is keresik látható 
bélyegét az Úr Jézusért való életnek. Imád
kozzunk ilyen emberekért! Ez kell a refor
mációhoz — a kegyelem dicsőségére.

EGYRÖL- MÁS RÓL.

A m in den n api életből.
Uj védőszer a tüdővész ellen? 

A párizsi orvosi akadémiában Cal
mette tanár beszámol huszesztendős 
kutatásairól, melyek 3orán a ttidóvész 
bacillusainak tenyészetéből különböző 
laboratóriumi eljárásokkal olyan szert 
sikerült előállítania, amely az eddigi 
jelek szerint immunizáló hatású volt 
a tüdővész ellen. Calmette készít
ménye, mely B. C. B. tudományos 
megjelölést kapott, ezidőszerint csak 
abban az esetben hatásos, ha a be
oltott ember vagy állat még semmi
képen sincs fertőzve, — ami tudva
lévőén nagyon ritka eset. Az eddigi 
kísérletek, melyeket Calmetto tuber- 
kulotikus tehenektől származó borju
kon végzett, eredménnyel kecsegtet
nek. Az oltás az első 14 napon tör
ténik s évenkint megismétlendő. A 
párizsi intézetek 247 beoltott csecse
mője közül egy sem mutatott fertő
zést, bár sokszor súlyosan beteg szü
lőktől származtak. Calmette kísérletei 
végeredménybe arra irányulnak, hogy 
olyan oltószert lehessen találni az 
emberiség egyik legpusztítóbb ellen
sége, a tüdöbaj ellen, amely a himlő
oltáshoz hasonlóan kötelező óvd esz
közül szolgálhasson.

Mennyit esznek a rovarok. 
Akármilyen furcsán hangozzék is :

vannak bogarak, amelyek többet esz
nek, mint az ember. Természetesen 
csak aránylag. Egy amerikai tudós 
megfigyelése után közöljük egy nagy- 
igényű keresztespók étlapját, amely 
csodálkozásra késztette a tudóst. Ez 
a pók egy nap lefolyása alatt a kö
vetkezőket fogyasztotta el igen jó ét- 
vággyal: 1 fülbemászót, 1 bogarat, 
1 nagy kék legyet és 120 kisebb le
gyet és szúnyogot. Az emberhez vi
szonyítva, ez megfelel egy bárány, 
egy fiatal zsiráf, egy aligátor, egy 
juh és százhúsz galamb husmennyi- 
ségének.

HETI  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlésben a fővárosi törvény- 

javaslatot tárgyalják. A kormányzó elfogadta 
nagyatádi Szabó miniszter lemondását. Az 
uj külügyminiszter Korányi lesz. A fajvédő 
képviselők Kecskeméten a Mansz kultur 
estélyén vettek részt, ahol is Gömbös Gy. 
többekközött a következőket mondotta: 
A jelen pillanatban leglényegesebb az, hogy 
a nemzetet aléltságábó! fel kell ébreszteni, 
hangoztatni kell azt különösen akkor, mi
kor olyan jelenségeket látunk, mint pl. a 
váci püspök eljárása, aki dacára annak, 
hogy megígérte, hogy nem adja zsidónak 
az egyház földjét, most 4000 holdat adott 
ki zsidónak.

Bulgáriában legutóbb a kormánycsa
patok és a bandák között heves össze
csapás volt.

Albániát kétszázmilliós líra olasz segít
séggel fogják újjá építeni.

A bisántánt a vatikáni francia nagy- 
követség fentartását óhajtja. Hérriot minisz
terelnök visszautasította a kisántánt óhaj
tását.

A szerb kormány lemondott. A király 
újból a volt miniszterelnököt bízta meg 
ezidőszerint a kormányalakítással.

A francia kamara november 4-én ül 
össze. Degoutte tábornok elhagyta a német 
megszállt területet.

Németországban polgári blokk alaku
lásán fáradoznak.

Angliában 1300 a képviselőjelöltek 
száma.

Törökország és Csehország között 
barátsági szerződést kötöttek.

Az uj svéd kormány tiszta szociál
demokratákból áll.

Kínában a San-Haichan harcvonalon 
heves harc folyik.

Amerikában néhány perc alatt túlje
gyezték a német kölcsönt.

Mekkát kifosztották a vahabiták.

HARANGSZÓ.

Szenthároms.u. 19. vasárnap.
Ep. Ef. IV. 22-28 .

Nap-nap után mind jobban a bűnök 
bocsánatát kell áhítanunk és a mi Urunknak 
a Jézus Krisztusnak kegyelmét kell keres
nünk. Naponként bűnbánatot kell tartanunk, 
naponként hitben Jézus elé állanunk és a 
Szentlélek erejével megújulnunk. Erre figyel
meztet bennünket a mai napra rendelt

evangélium és ugyancsak erre int bennünket 
mai epistolánk is. M egújuljatok pedig a 
ti elméteknek lelke szerin t.

Dr. Thebusz Béla fővárosi orvos, a 
Harangszó áldozatkész támogatója az Or
szágos Evang. Lelkész-Egyletnél már ko
rábban nagynevű atyjának emlékére tett 
alapítványát, ki zólyomi lelkész volt, ezidén 
félmillió koronával gyarapította.

Új gyámintézeti vezérek. A Dunán- 
inneni Egyházkerületi gyámintézet világi 
elnöke Laszkáry Gyula romhányi földbirto
kos lett, ki beiktatása alkalmával három 
millió korona alapítványt tett.

A Tiszai Egyházkerületi Gyámintézeti 
világi elnöki tisztre báró Radvánszky Kál
mánt, az egyházira pedig Dómján Elek 
főesperest választotta meg. Radvánszky 
báró tízmilliós alapítványt tett beiktatásának 
emlékére.

A Bányai Egyházkerület dr. Rásó 
Lajos lemondásával megüresedett világi 
főjegyzői állásra dr. Scholtz Oszkárt vá
lasztotta meg. Dr Scholtz helyét dr. Lányi 
Márton budapesti ügyvéddel töltötték be.

Uj egyházközség B udapesten. A bu
dai ev. egyházközség presbiteri és közgyű
lése elhatározta egyhangú lelkesedéssel, 
hogy az eddigi lelkész! körök helyett kü
lön egyházközséggé alakulnak. Az egyház- 
megyei közgyűlés is egyhangúlag jóváhagyta 
a budai ev. egyházközség határozatát, mi
után a törvényes határidőn belül fellebbe
zés nem történt, a határozat immár jog
erőssé vált. Az u) egyházközség határvo
nala az Erzsébét hid meghosszabbított vo
nala nyomán az egész Gellérthegy, idetar
toznak a Horthy Miklós út és környéke, a 
kelenföldi p. u., a budafoki fiókegyház, 
Budatétény, Albertfalva, Törökbálint szór
ványhelyek. Az újonnan alakult egyházköz
ségben nagy a vallásos buzgóság, s az 
egyházszeretet, de templom még nincsen, 
aminek jóformán egyetlen akadálya az, 
hogy a székesfőváros még mindig nem 
adta meg az egyházközségnek a sokat Ígér
getett templomtelket.

A celldömölki ev. ifj. egyesület f. hó 
12-én tartotta alakuló közgyűlését Nagy S. 
lelkész elnöklete mellett. Az egyesület, mely 
fiú- és leányosztályból áll, s négy évi ál
dásokban gazdag munkálkodásra tekinthet 
vissza, egy uj munkaévnek néz elébe, mely, 
hogy minél áldásosabb legyen, a tagok Is
ten segítségét kérték a templomban, hol 
a lelkész-elnök a siker érdekében a tago
kat istenfélelemre, együttérzésre és foko
zott serény munkálkodásra hívta fel. Tiszt- 
ujitásnál a tagok bizalma azokat válasz
totta a vezetőknek, kik a múlt évben is 
vezetői voltak az egyesületnek. Karnagy 
Szórády Dénes, titkárok Vintze József és 
Jolán, pénztáros Várallyay István, ellenőr 
Ihász Antal, jegyző Tóth Dénes, könyvtá
rosok Kiss Sándor, Berecz Lajos és Mol
nár József. A 8 tagú választmány megvá
lasztása után a lelkész-elnök, idézve az 
összetartás fontosságát, mely minden sike
res együttmunkálkodásnak alapfeltétele, a 
gyűlést bezárta.

A kelenföldi evang. nőegylet október 
12-én tartotta az I. Horthy Miklós úti köz
ségi iskola tornatermében ez ősszel első 
szeretetvendégségét és vallásos estélyét, 
amely alkalommal a termet zsúfolásig meg
töltötték a hívek és az egyesület pártfogói. 
Az ünnepélyen szerepeltek: Levies Ferenc, 
Dubovszky Klára, Makk István, Dárday 
Viktor a Belvárosi színház v. tagja, dras- 
kóczi Delinay Gusztáv, Strin Gyula és Mohr
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Henrik óbudai evang. lelkész, aki az „Élet 
útja“ címen tartott mélyen átgondolt és 
Krisztus iránti hűségre buzdító előadást. 
Az ünnepélyen több mint egy millió gyűlt 
össze a szegény gyermekek karácsony
fájára.

A veszprémi ág. hiív. ev. egyházmegye 
üakonyvideki Tanítói Köre Veszprémben 
értekezletet tartott október 16-án, amely 
istentisztelettel kezdődött. Mintatanítás s 
az országos evang. tanítógyűlés határoza
tainak ismertetése képezték az értekezlet 
tárgyát.

A somlyóvidéki evangélikus tanítói kör 
f. évi őszi értekezletét október hó 14-én 
tartotta Pápán. Szutter Dániel elnöklésével, 
ki megnyitójában meggyőzően fejtegette a 
gyakorlati tanításokkal kapcsolatos őszi 
értekezleteknek nagy fontosságát. Az érte
kezleten Gergely Ferenc, az állami tanító
képző-intézet gyakorló-iskolájának vezetője 
tartott gyakorlati tanítást a IV. osztályos 
növendékekkel, a népiskolai fogalmazás
tanítás köréből. Második előadó vitéz Ma
gyar János volt. aki az V—VI. osztályos 
növendékek előtt a „Szövetkezetekéről 
szólott, fejtegetve azok nagy hasznát s a 
jövőre kiható fontos céljait.

A kem enesm agasi-i ev. ifj. egyesület 
méltó módon áldozott az aradi vértanuk 
emlékének október 5-én este a templom
ban. Szabó István lelkész „A magyar gol
gota mártírjai“ című felolvasásában az aradi 
13 jellemét ismertette. Szavalataikkal közre
működtek : Döbröntey Szidike, Molnár Ir- 
muska, Szabó Olga. Szépen illeszkedtek 
az ünnepély keretébe Zsasskovszky Endre 
Országos gyászünnepen és Huber Károly 
Nemzeti zászló aktuális énekei, amiket az 
egyesület énekkara adott elő Kastner Samu 
tanító vezetésével. Mély érzést váltott ki 
Kiss Juliska szólóéneke Kastner Samu he- 
gediikísérete mellett; Kiss Irma, Kiss Erzfei, 
Laki Ilonka és Koncz Ida kétszólamu éneke 
és Kastner Samu hegedűszólója. Az offer- 
tóriutn az egyesület könyvtára gyarapítá
sára 128 ezer koronát eredményezett.

A paksi ev. gyülekezet október 6-án a 
magyar nemzet hőseinek emlékére isten- 
tisztelettel egybekötött ünnepélyt tartott a 
következő műsorral: Közének és ima után 
szavaltak: Plézer János és Halász Imre. 
Szatmár alatt sírva folyik a Szamos, kar
ének Nagy Béla tanító vezetésével. Ünnepi 
beszédet mondott Pál Béla segédlelkész. 
Vak katona dala, karének Kinkel György 
ig. tan. vezetésével. Magyarország (Sántha 
K.). Előadiák: Heiler Erzsébet (Hungária), 
Koch Erzsébet (Evangélium), Hutflesz Ádám 
(Ellenség), Hoffmann József (Jó barát), Hil
ling Ferenc (Tudomány), Kónya Ferenc 
(Vak hit). Szavaltak : Koch Katalin, Tiederle 
Anna, Schuckert Ferenc. Ima. Himnusz.

Lelki pásztor címen Vértesy Zoltán 
magyarbolyi lelkész egy havi folyóiratot 
szándékozik kiadni, mely prédikációkat, 
irásmagyarázatokat, alkalmi beszédvázlato- 
kat, a homyletika, katechetika, liturgika; 
belmissió körébe tartozó dolgozatokat tar
talmazná. Azzal a kérelemmel fordul a 
lelkészi karhoz, hogy őt levélben fölkeres
sék s a lap kiadására és szerkesztésére 
vonatkozólag jó tanácsaikkal szolgálatára 
lennének.

Segédlelkész áthelyezés. Kapi Béla 
püspök Polster Gyula segédlelkészt Véséről 
a közel félév óta gyengélkedő Czipott Géza 
lelkész, lapunk felelős szerkesztője mellé 
Szentgotthárdra helyezte át.

Szentgotthárd. Malasits Kálmán pres
byter a lelkész-család részére két méter

mázsa burgonyát adományozott négyszáz- 
ezer korona értékben.

KÜLFÖLDI  HÍREK.
Ausztria. A osztrák evangélikus bel- 

missziói egyesület az idén ünnepli 50 éves 
jubileumát. 1874-ben lett az egylet meg
alapítva Gallneukirchenben. Az ottani lel
kész Schwartz, a tanító Buliinger és a ku
rátor Brumeyer elhatározták, hogy diako
nisszaházat szerveznek. Kis méretekben 
indult meg a munka, de Isten áldása volt 
rajta. Ma 50 év múltán ugyan abban a 
Gallneukirchenben van hatalmas nagy dia
konissza anyaház sok épületes kiterjedő 
kórházzal, van külön árvaháza és fiumeg- 
óvó intézete. Csendben de annál bensőbb 
szeretettel és megértéssel tartották meg a 
jubileumot.

Az ellenreformáció idejében, most 300 
éve, Felsö-Ausztria egy falujában Franken- 
burgban történt, hogy a tartomány kormány
zója Herberstorff gróf összefogdostalta az 
ottani evangélikus parasztokat és vallásuk 
miatt halálra ítélte őket. A nagy számtól 
azonban maga is megijedhetett, mert azt 
jelentette ki, hogy a felének megkegyelmez. 
Hogy kik legyenek a kivégzendök és kik a 
megkegyelmezettek, azt a kérdést úgy ol
dotta meg, hogy a szegényeknek maguknak 
kellelt kockát vetni. Mindég ketten és ket
ten állottak ki és kockát vetettek, ki több 

'  szemet tudott vetni életben maradt, a má
sikat kivégezték. Ezt a rettenetes játékot 
a történet a frankenburgi kockajáték néven 
ismeri. Most ezeknek a parasztoknak késő 
unokái emlékül annak, hogy ősapái hogyan 
állottak a hitben ugyanazon a helyen em
léket állítanak fel. Az emlékkövet egy ki
váló müncheni művész, Liebermann tanár 
tervezte és a jövő tavasszal leplezik le.

Németország. A németországi evang. 
egyház uj alkotmánya, mely ez év október 
havában lépett érvénybe az önkormányzat
nak tág teret ád úgy a gyülekezetekben 
mint a megyékben valamint a tartományok
ban is. Felépült a hívek önkéntes belépé
sén de kötelező megmaradásán és megadja 
a nőknek is az őket megillető jogokat. 
Minden állami befolyástól szabadon állítja 
be hivatalos szerveit, megszabja azok jo
gait és kötelességeit és kidomborítja kivált- 
képen az egyház lelki vezetésének felada
tát. Az uj egyházalkotmány megóvja az 
egységben a szabadságot és a szabadság
ban az egységet.

Görlitzben szeptember 29—30-án tar
tott evangélikus szociális kongresszus leg
inkább foglalkozott a szociálisták által oly 
annyira követelt napi 8 órai munkaidővel. 
Ellen szól a nemzetgazdaság azon kíván
sága, hogy a termelés folyton szaporítas- 
sék, de mellette emberi és vallási érvek 
az irányadók. A kongresszus vezérelvül az 
emberies érzést és a keresztyéni meggyő
ződést fogadta el és annak elérésére, hogy 
a munkásság annál örömteljesebben végez
hesse munkájá, annál inkább szolgálhassa 
Istenét a napi 8 órai munkabeosztás mel
lett foglalt állást rábízva a szervezésre és 
a technikára a termelés szaporításának 
kérdését és annak mikénti megoldását.

Németországban a múlt évben 300 ezer 
embert köröztek a hatóságok. Oly nagy 
azoknak a száma, akik a törvényes renddel 
összeütközésbe kerültek.

Amerika. Az Egyesült Államok terüle
tén minden nagyarányú még a bűnözés is. 
A legújabb statisztikai adatokból kiviláglik,

hogy a múlt év bűnügyi kárai 10 milliárd 
dollárra rúgnak, oly összeg melyet mi ko
ronákban nem is tudunk kifejezni. Ebből 
az Összegből csekkcsalásokra száz millió, 
gyújtogatásokra 200 millió, hamis fizetés- 
képtelenségekre 400 millió és különféle 
csalásokra 100 millió jut. Az összes bűn
ügyek többe kerülnek mint az egész had
sereg és a hadi tengerészet. Az utolsó esz
tendőben 10 ezer embert gyilkoltak meg.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Nagysitkén elhalt Ódor Géza 

életének 28 ik évében, a harctéren szerzett 
tüdőbetegségben. Az elhunyt buzgó olvasója 
és terjesztője volt a Harangszónak. Nagy 
részvéttel temették el. Áldás emlékére.

ÚJ D ON S Á GOK.
Október huszonkilencedikén lesz 

Antal Géza beiktatása. A dunántúli re
formátus egyházkerület Antal Géza- egy
házkerületi főjegyzőt püspökké választotta. 
Pápán az október 29-én tartandó egyház
kerületi közgyűlésen fogják állásába be
iktatni.

Báró Fejérváry Gézáné tragikus ha
lála. A szeged mellett Deszk községben 
borzalmas katasztrófa oltotta ki báró Fe
jérváry Géza özvegyének életét. A nyolc
van éves matróna szenvedélyes dohányos 
volt és égő cigarettával feküdt le az ágyba. 
Amikor a báróné eialudt, a cigaretta tiizé- 
től az ágy meggyulladt és a cselédség csak 
akkor vette észre a katasztrófát, amikor 
már lángok törtek ki a szobából. Azonnal 
behatoltak az égő szobába, hol már csak 
az utolsó perceit élte a borzalmasan ösz- 
szeégett bárónő.

Egy veszedelmes szélhámosnő. Ta- 
káts Margit egy Budapesten tartózkodó 
apát plébánostól kilencszázezer koronát 
csalt ki. Az apátplébános Takáts Margitot 
a rendőrségen feljelentette.

M erényletterv Vilmos császár ellen. 
A holland rendőrség letartóztatott egy Kau- 
lowitz nevű németet, aki Doornba akart 
utazni, a jelek szerint azért, hogy meg
gyilkolja a volt német császárt.

Ingyen könyvet teljes napiárral, dús 
tartalmú olvasmányokkal ad a Magyarság 
című napilap minden előfizetőjének. A Ma
gyarság „Évkönyve“ minden tekintetben 
egyezni fog a napilap szellemével, frisse
ségével, tartalmasságával. Minthogy az uj 
előfizetők is megkapják az „Évkönyvet“, 
saját érdekében még ma rendelje meg a 
kiadóhivataltól Budapest, VII., Miksa-utca 
8, vagy kérjen két hétig ingyenes mutat
ványszámot.

Három nap alatt Németországból 
Amerikába repült az A. Z R. III. Zeppelin
óriás, hol nagy lelkesedéssel üdvözölték a 
technika terén vezetőszerepet játszó né
meteket.

Segély Gorodoknál elesett hősők öz
vegyei és árvái részére. Kund Elemér 
belügyminiszteri osztálytanácsos, a volt 7. 
honvédhuszár ezred tartalékos hadnagya 
egymillió koronát ajánlott fel abból a cél
ból, hogy ezen összeg a volt m. kir. pápai 
7. honvédhuszár ezred azon legénységi ál
lományú höseineh özvegyei és árvái közt 
osztassák ki, akik 1914. évi augusztus 17- 
én Gorodoknál estek el királyukért és ha-
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záj ükért. Ezen összeg elosztásánál első
sorban vagyontalan, nagyobb családdal biró 
özvegyek, továbbá szüiőtlen kiskorú, vagy 
munkaképtelen árvák jönnek tekintetbe. A 
pályázók folyó évi november 15-ig egy
szerű levélben a Veszprém vármegyei al- 
ispáni hivatalhoz (II. em. 4 számú ajtó) 
forduljanak, mellyel közöljék az elesett 
nevét, születési helyét és évét, illetőségi 
helyét, vereségi évét és viselt rendfokoza
tát, továbbá a pályázó mely okmányokkal 
tudja igazolni, hogy az illető Gorodoknál 
esett el, végül közlendő a pályázó kora, 
vagyoni viszonyai, családi és egészségi ál
lapota és mely rokoni viszonyban állott az 
elesett hőssel.

Sienkievicz Henrik exhumálása.
Sienkievicz Henrik, a lengyelek nagy írója, 
aki legföképema Quo vadis? cimü hatal
mas regénnyel tette nevét világtrrüvé, tud
valevőleg élete utolsó éveiben elmenekült 
hazájából az orosz uralom elől és a genfi
tó partján, Veveyben halt meg 1916 ban. 
A nagy Írót exhumálják és Varsóba szállít
ják, ahol igen nagy ünnepséggel fogják el
temetni.

Lefoglalták a német kommunisták 
fegyvereit. A berlini rendőrfőnökseg 1. A. 
osztálya a berlini Grenzstasse egyik házá
ban lefoglalta a németországi kommunista 
párt dús fegyverraktárát.

Az első komoly lépés a  lakásínség 
megoldásához mint értesülünk, végre meg
történt. Közéletünk számos kitűnősége, 
pénzügyi szakférfiak, építési nagyvállalko
zók közbenjöitéve! megalakult az Országos 
Közérdekű Lakásépítő, mely a külföldön 
bevált minta szerint tömeges építkezések
kel akar komolyan az immár katasztrófáiis 
lakásínségen segíteni. Legelső sorban az 
ország minden részében létező hasonló 
célú szervezeteket kívánja egy hatalmas 
táborba tömöríteni, hogy így egyesült erő
vel a meglevő és szerzendő anyagi erők 
egybefoglalásával közelítse meg a közér
dekű célt. Olyanok részére, akik némi tő
kével rendelkeznek, alkalmas törlesztéses 
kölcsönök állal maris megkezdőknek az 
építkezések, de alapos kilátás van arra is, 
hogy belátható időn belül a vagyontala
noknak is építik tömegesen részletfizetésre 
a lakásokat. Az ügyre vonakozó minden
nemű felvilágosításokkal, nyomtatványok
kal díjmentesen szolgál az Országos Köz
érdekű Lakásépítő Budapest, Vili. kerület 
Főherceg Sándor utca 4.

Óriási áradások Nikaraguában. Fel- 
hőszakadásszerü esőzések egesz Nikara
guában óriási áradásokat okoztak. Igen sok 
ember életét vesztette.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 43. számában foly
tatódnak Bónyi Adorján és Rudolf Herczog 
érdekes, szép regényei. Közli a lap azon
kívül Pásztor József és O. Henry elbeszé
léseit, Lvka Károly művészeti cikkét, Ka- 
lotay Sándorné cikkét, Varságh János és 
üács Demeter verseit, Mühlbeck Károly 
elmés fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 kor. Mutatványszámot kívánatra in
gyen küld a kiadóhivatal Budapest, Vl., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság. Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VL, Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
— A számok ezreket értékelnek. —

Dr. Thebusz Béla Budapest 200, Geduly 
Henrik püspök 100, Kálmán Rezső lelkész 
Orosháza 100, dr. Profile Károly Sopron 
30, Nádassy Kálmán Bpest 20, Bölecz Á. 
Farkasfa 4, Obetkó István Szentgotthárd 4, 
Németh József Zsida 4, Ambrus István 
Szentgotthárd 5, Kiss Róza Jánosháza 5, 
Dobroviís Sándor Gecsénypuszta 9, Kü- 
csán István Boba 4, Bakó Béla Felsőrajk 
34, Lauff Géza Sopron 4, Wöifel Gyula 
Somogydöröcske 4, dr. Scholtz Oszkár 
Bpest 4, Siftár Zoltán Budapest 50, Szabó 
Samuel Budapest 4, Hajnaify Gitta Kispest 
9, özv. Binder Adolfné Felcsut 4, Seregély 
Sándor Vajta 9, Juszt Józsa Felsőpetény 4, 
Schwartz Kálmán Miskolc 4, Réthy Mária 
Szeged 24, Gályik János Békéscsaba r 5, 
Dénes Lajos Pusztaföldvár 9, Lukács Ár- 
pádné Körmend 4, Blickle Sándor Körmend 
4, Kovács István Hegyhithodasz 2, Bojtos 
Sándor Farád 4, Paiiy Józsefné Kisfalud 4, 
Vég Pál Bbba 4, Odor Károly Nagysitke 4,' 
Kardos János Pápa 4, Bárki Ferencné A- 
csád 4, Paveszka Minály Győr 4, Csermák 
Gusztáv Győr 4, Zsiba László Cegléd 4, 
Mildschütz Mátyásné Kiskőrös 4, Ádám M. 
Kiskőrös 4, Mihály István Nagydem, Mórocz 
Gyula Baltavár 14, Tinschmitt Sándor Ma- 
jos 10, Nemeth Béla Pécs 34, Ágoston 
Barnabás Győr 34, Ecker Lajosné Győr 
24, Horváth Mikiós Győr 20, Bolla István 
Győr 34, Pónya Sándor Mosonszentjános 
4, Koricsánszky Ottó Budapest 100, Tordas 
Mihály Aszód 14, E. S. P. R. Körmend 50, 
Schneider Nelli Győr 4, Pauer Imre Sár
vár 4, Mesterházy Ödönné Mesterháza 5, 
Kotsis Lajos Mesterháza 4, Mesterházy E. 
Nagygeresd 100, Búza József Szombathely 
4, Vitálisz Károly Szombathely 40, Kovács 
István tanár Szombathely 24, Höllig A.-né 
Szombathely 24, Hudy Kalmármé Nemes- 
kolta 4, Bán Dénes Farád 14, Nagy Pál 
Szenttamás 4, Mod József Gutorföide 9, 
Bolla István Györszabadhegy 14, özv. Tóth 
Ferencné Bönyretalap 14, Ujváry Ferenc 
Tét 4, Mayercsik Paula Budapest 112, 
Hudy Etelka Pomáz 14, Kotsch Mihály 
Pusztavám 4, Lázár János Sárkeresztúr 14, 
Rothfuchsz evang. Janosné Tokaj 3, Kovács 
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nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Sola fide.
Irta : Dr. Scholtz Oszkár.

Egyházunk és általában a pro
testantizmus nehéz idők előtt á ll; 
jövője vagy a teljes legyengülés, 
vagy a győzelmes megerősödés. 
Az utóbbit pedig csak az élő hit s 
minden erőnkkel, sajátos egyéni 
képességeinkkel Krisztus szolgála
tába állítása biztosíthatja.

Egyházainkat veszély két oldal
ról fenyegeti. Egyik — külső erő
készletekben egyre hatalmasabbá 
váló — ellenfelünk a katolicizmus, 
mely szigorú dogmákkal alátámasz
tott elvi álláspontjából mit sem 
engedve, s a hit protestáns fogal
mát meg nem értve, a keresztyén- 
ség vesztett pozícióinak visszaszer
zését csak úgy véli lehetségesnek, 
ha felettünk szerzett számbeli fölé
nyét mielőbb megkétszerezi. Ellen
félnek csak addig nevezhető, míg 
hitben gyengék vagyunk. Ha mi 
egyszer belső erőink tudatára éb
redve, komoly munkához látunk, 
— az „ősi“ ellenfél merő verseny
társsá nemesbül s jelenleg is feléje 
nyújtott baráti jobbunkat végre is 
elfogadni kényszerül.

Komolyabb, valódi ellenfeleink a 
keresztyénség táborán kívül sora
koznak. Azok, akik a katolikus és 
protestáns keresztyénség legcseké
lyebb baráti szövetkezését is rossz 
szemnél nézik, a közeledők közé 
éket vernek, s a közöttük létező, 
elkerülhetlen ellentéteket kimélyi- 
teni iparkodnak. S jaj a protestan
tizmusnak s jaj az egész keresztyén 
nemzeti gondolatnak, ha a protes
táns egyháznak vezető állásaiba 
hitben erőtlen egyének kerülnek; 
olyanok, kik önerejükben nem 
bízva a reájuk bízott nyájak belső 
értékeit lekicsinyelve, nem támasz
kodnak egyedül Isten kegyelmére

s a miénkhez mégis csak hasonló 
utat taposó versenytárssal szemben 
a keresztyénség valódi ellenségei
vel szövetkeznek. Mert amily bizo
nyos az, hogy a magyarságnak 
igazi keresztyénségre, vagyis egy 
merőben szellemi vallásnak ethikai 
erejére van szüksége, époly két
ségtelen az, hogy a keresztyénség 
ellenségeivel kötött fegyverszövet
ség bukásra vezet. A Regnum Ma- 
rianumból még lehet Regnum Kris- 
tianum ; de az Antikrisztus győzel
me Isten országát temeti sírba.

Az előttünk álló utat tehát két 
gondolat szegélyezi; egy a hit által 
való egyedüli megigazulási lehető
ségnek már Pál apostol részéről 
megállapított őskeresztyén igazsága, 
másik az örökkévaló Isten kegyel
mes voltának ezen igazságból kivi
rágzott lutheri felismerése. Minden 
más gondolat mellékvágányokra 
vezet és szellemi birtokállományunk 
gyümölcsöztetését veszélyezteti. 
Egyedüli kivétel az Isten dicsősé
gének kálvini hangsúlyozása, mely 
a mi keblünkben is természetszerű
leg visszhangra lel s a protestáns 
szívek testvéri egybeolvadását kö
veteli.

A reformáció emlékünnepe je
lentőségében végtelen sokat nyerne, 
ha október 31-iki igehirdetésünk 
minden egyházban és minden év
ben kizárólag az említett örök igaz
ságok körében mozogna s hitelve
ink ünnepélyes manifesztálásával 
a protestáns öntudat ébrentartásá
nak domináló eszközévé válnék. 
Mert az az itt-ott máris meghono
sodott szokás, mely a reformáció
ról való megemlékezést a legköze
lebbi vasárnapi istentiszteletre tolja 
át, és október 31-én egy inkább 
csak az ifjúság részére tartott isten
tiszteleten a wittenbergi események
nek és Luther megkapó, de mégis

csak emberi szereplésének törté
nelmi méltatására szorítkozik — a 
hitgyengeség tünete.

Október 31-ikét olyan ünnepé 
kell fejleszteni, hogy ez a nap a 
protestántizmus hitvalló napja le
gyen. Olyan nap, melyen a protes
táns embert ne a napi munka, ne 
a hivatali gond, hanem egyesegye- 
dül egy érzés, az emberi élet egyet
len igaz értékének, a hitnek boldo
gító érzése foglalkoztassa. Templo
mainknak ezen a napon ép olyan 
zsúfoltaknak kell lenniök, mint a 
minőknek azt Nagypénteken látjuk; 
mert ha egybegyűjt minket a meg
feszített Krisztust sirató keserű fáj
dalom, mennyivel inkább kell, hogy 
összehozzon mindnyájunkat az élő, 
Isten kegyelmét hirdető és egyedül 
hitet követelő Krisztus megtalálá
sának s újbóli felismerésének uj
jongó örömérzete.

Ne csupán történelmet lássunk 
tehát az 1517. évi október 31-iké- 
ben, hanem lássuk meg Lutherben 
a kegyelmes Isten küldöttjét s te
gyünk a reformáció emlékünnepén 
szent fogadalmat arra, hogy földi 
életünk minden mozzanatában egye
dül a hit vezérlő erejére támasz
kodunk.

A katolicizmus a maga erős meg
győződését azzal is . kifejezésre jut
tatja, hogy vallásos érzéseit kör
menetek alakjában a templomból 
az utcára viszi. A mi, merőben 
szellemi vallásunk más manifesta- 
ciót követel. Nekünk fordítva, tem
plomba siető tömegekkel kell hi
tünk szilárdságáról bizonyságot 
tenni és együvé tartozásnak külső 
megnyilatkoztatását is kidomborí
tani. S ha a protestáns nagygyű
lések eszméje — mint reméljük — 
megvalósul, azoknak természetszerű 
központja csakis a reformáció em
lékezetének az eddiginél mélyebb,

A Harangszó a keresztyén családok legkedveltebb lapja.
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nagyobbszabásu megünneplése le
het.

A P ro tes tán s  Irodalm i T á rsa ság  
S zékesfehérváro tt,

Bemutatkozásra jött a Prof. írod. 
Társaság október 11-én a fehérvári
akhoz. Nagy szükség volt reá, hisz 
nemcsak az őskoronázó város közön
sége, de még a mi protestáns intel
ligenciánk is oly keveset tud a Ma
gyar Prot. írod. Társaságról. A be
mutatkozó nem volt kimondott propa
ganda a Társaság mellett, csupán egy 
nagy szellemi fáklyagyujtás, melynek 
fényében kitűnt mennyi kincset hor
doz a Társaság magában s mily nagy 
megbízatások várhatnék reá a magyar 
keresztyénség jövőjében. A fáklya 
gyújtás fényében s egyszersmind a 
fénynek szolgáltatásában Kapi Béla 
püspök, a Társaság aielnöke állott 
legelői. Ezúttal először hallották őt 
a fehérváriak s a város legnagyobb 
termét, a Szent István termet zsúfo
lásig megtöltő közönség gyönyörköd
hetett a dunántúliak püspökének ra
gyogó szó- és gondolatjárásában, 
melyben a lélek és cselekvés szerint 
való hazafíság szükségét tárta fel. 
Megrázóan komoly volt az, amikor 
a hazaszeretet és lelkiismeret össze- 
függését elemezte és megragadó a 
következő záró kép: Egy németalföldi 
művész élete álmát abban látta, hogy 
aranyból kiformáljon egy Jézus szob 
rőt. Egész életén át azon dolgozott,

Halottak napján.
Izmos mellükön megfeszült a zubbony. 
Dalos ütemben dobbant le a lábuk.
A sapkájukba tearózsát tűztek,
Sok könnyes szempár tekintett utánuk. 
Északon lángok csaptak fel az égig, 
Dalos ajakkal oda igyekeztek.
S daliás, hetyke, víg magyar fiuk  
Bús lengyel mező katonái lettek.

Ott fenn északon ködös volt a tá j... 
Halálnótát sikoltolt fülükbe a szél.
Bús szemfedő lett fehér hópehely bői, 
Fagyos tetemre, mikor jött a tél.
Harcos seregek rohamra robogtak,
Vén, gyilkos ágyuk egyre dübörögtek...
S  daliás, hetyke, víg magyar fiuk  
Bús lengyel mező halottjai lettek.

HORVÁTH IMRE.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 7)

Karvaly és Agyaras többi társaiknak 
Kardosról csak jót beszéltek. Nem győzték 
dicsérni jóltevő, szíves barátságát '$ fel

nélkülözött és takarékoskodott, csak
hogy minél előbb összegyűljön a 
szükséges arany. Végre eljött az idő, 
hogy megformálja a Jézus szobrot. 
Áhitatos imádkozó lélekkel alakította 
az anyagot. Mikor elkészült a mű, 
csodálkozva tapasztalta, hogy a szo
bor többet nyom, mint az összegyűj
tött anyagnak a súlya. Ámulása köz
ben kis inasa lép be s a mester lá
bához borulva ezt mondja neki: »Ne 
haragudjék a Mester, nekem is volt 
egy aranyom, az is benne van<. Váj
jon átérzi-e mindenki, hogy neki is 
van egy aranya s nincs boldogabb 
dolog, mint azt odaadni. Milyen lenne 
akkor Magyarország képe!

Az estéíy gazdag volt magas szín
vonalú művészi számokban is. Mau 
rer Irma énekmüvésznő Hummel Hal- 
lelujájat és egy Pi'átus-ról szóló köl
teményt, Országh Tivadar hegedű
művész Händel—Hubay Szarghettóját, 
dr. Molnár Imre dalmű vész régi ma
gyar énekeket, Szilágyi Dezső író egy 
novelláját adta elő. Keretet Miklós 
Qéza ref lelkész megnyitója és Gáncs 
Aladár ev lelkész záróbeszéde szol
gáltatott a felejthetetlen esthez.

A gyülekezet kérésére másnap 
Kapi Béla püspök prédikált az ev. 
templomban. Ámos 8 . l l —12. alapján 
beszélt a legnagyobb éhségről, az 
Isten igéje utáni éhségről, hangoztatva 
a bizonyságtevő keresztyénség szük
ségességét. Istentisztelet után a gyü
lekezet nevében Gáncs Aladár leik., 
a nőegylet nevében Giffing Edéné, a 
Zsuzsanna-Leányegyesület nevében 
Mirth Ferencné elnök pár szóval,

keltették a vágyat a jószívű fehérember 
megismerésén.

A küldöttek egy hét múlva már vissza
érkeztek s jelentettéh, hogy a főnök társai
val szívesen várja vendégül a kapitányt.

— Hamar megjöttetek, gyors híradók 
vagytok, fiaim, — fogadja őket mosolyogva 
Kardos.

— A télen rosszul ment a halászat, va
dászat. Otthon kevés az ennivaló. Tenálad 
pedig uram, sohasem éheztünk.

— Kardos most a hatóságtól és egye
sektől is gvámolitva gondosan felkészült a 
maru indiántörzshöz utazásra. Monk Káro- 
lyon kivül még négy embert vett magához. 
Ezek önként vállalkozott fiatal, nőtlen fö'd- 
mivesek voltak, de közülök az egyik ser
dülő korában ács, a másik asztalos mes
terséget is tanult. Szerzett három teher
kocsit, ezeket megrakta élelemmel, ajándé
kul szánt cikkekkel, fahajlékok építéséhez 
szükséges szerekkel.

A megjelölt időben megérkezett az in
dián tanyara, hol a főnök tiz alsóbb rendű 
társával összegyűlve várta fatörzsön ülve. 
Karvaly és Agyaras oda vezetik a főnök 
elé, akit így üdvözöl:

— Sasszem! Én mint testvér jöttem, 
békességet hoztam, azt keresek nálatok is.

Ezután átadott a főnöknek egy szép

Hoffer Irma pedig virágcsokorral üd l 
vözőlte a fŐpásztort hálás szívvel 
áldást kérve egész életére.

Ä reformáció kettős látása
Ir ta : Magassy Sándor.

Minden emlékünnep múltba- éí 
jövőbelátás. Történeti képek vo 
nulnak el az ember szemei előtt 
világhősök és martyrok alakjai ele 
venednek meg, gyászfátyolok és 
babérkoszorúk suhannak tova i 
vagy emelkedik a lélek a múlt di 
csőségének fényében vagy pedi£’ 
borongós hangulatában méláz. Do< 
ha a jelen zür-zavarán áthidalta; 
magát, elindul a kéklő, titokzatos:* 
messzeség felé, egetverő hegygea 
rincet keres s ha megtalálta a leg ĵ 
nagyobbat, arra építi fel jövendőé 
jének erős várát. Vagy pedig eü 
sem indul, hanem beletemetkezilli 
a jelenbe azzal a közkeletű jelszó ö 
v a l: Minden hiábavaló.

Október 31-ike is múltba és jö3 
vőbelátás ünnepe. A múlt dicsőé 
ségén emelkedés azoknak, kiknél * 
van szemük a látásra és érzékül * 
az igazsághoz s a jövő homályába! 
várépítés azoknak, kiknek a hi 
nem pusztán tudás és ismeret, nen 
is ide-oda hullámzó érzelgés, ha ; 
nem életet javító, tudás és ismeret 
nem is ide-oda hullámzó érzelgés^ 
hanem életet javító, jellemet neme*o 
sítő örök krisztusi életerő.

A múlt dicsőségét meg kell látn u

tajlpipát s egy uj. harci csákányt, társainak» 
is egy-egy rövidnyelü fejszét. Mind öröm n 
mel fogadták s a főnök barátságosan mo-oi 
solygott:

— Fejérember, megértettelek, ülj le.
A pipát megtömte, rágyújtott s pár szip j| 

pantás után szomszédjának adta, ki pé lll 
dáját követte. Így a pipa körben járt i: j 
Kardos is szívott belőle. Ez volt a béké d  
pipa. Akivel az indián ezt megosztotta, az 
már nem idegennek, ellenségnek, hanennl 
ismerősnek, szövetségesnek tekintette. Ez 
után a kapitány megismertette a jelemről ni 
takkal célját.

— Én testvértek vagyok, ennek bizony o 
sága az is, hogy fegyvert adtam mindem i  
teknek. Ti is tudjátok, hogy senki sem el- ) 
lenségének, hanem csak barátjának, test 1 
vérének kezébe ad fegyvert.

A főnök és társai helybcnhagyólag bó a 
lintottak. A vendég tovább folytatta be- d  
szédét:

— A fehérek békességben akarnak ve 
letek élni. Ha ti nem támadtok, nem rabol o 
tok: jó barátaitok lesznek, ha baj ér ben- tj 
neteket: segíteni fognak. De ha folytatjátol j 
ellenük a harcot, akKor szomorú sors vá r 
reátok. Belátjátok, hogy a fehér emberei i 
többen vannak, mint ti. Ha ezután is csal j 
ellenségeskedésben éltek velük, a támadás i
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I a reformáció gyermeknek! Abból 
t a füstoszlopból, melyben a kon- 
5 slanzi máglyán meg akarták foj- 
I tani az igazságot, kivillant már a 
I tűz, melyet sem egyházi átok, sem 
I hatalmi szó, sem a máglyán elége- 
I lelt Húsz .János vére meg nem olt

hatott. Vulkánként tört ki október 
31-én, hogy leégesse az Isten tem
plomáról az emberi rongyokat, le
fejtse azokat a köveket és cifra
ságokat, melyeket emberkéz ta- 

j paszlott reá.
A reformáció fáklyájában isteni 

jog fénylelt s aki ezt a fáklyát 
magasra emelte, hogy fényénél 
megtalálja az ember az Élet helyes 
útját, azt négy évszázad történelme 

[i igazolta. Nem az a történelem, me
lyet a felekezeti gyűlölet ír Luther

éről és a protestantizmusról, hanem 
ií az, amely a lélek szabadságában, 
B ja kultúra fejlődésében és az em- 
i béri méltóság felismerésében és 

megőrzésében bírja a maga leta- 
Ej gadhatatlan érvényét. Hiszen ha 
:t október 31-ike nein üzent volna 

hadat a pénzért árusított bűnbo- 
jcsánatnak, az Istennel való förtel
mes kereskedésnek és az öncélú 
kegyességnek, akkor ma ott talál
nék magunkat, ahol évezredek előtt 
állottunk s néhány millióval több 
szerencsétlen vergődő lélek áldozna 
„az ismeretlen Isten“ oltárán.

De mit érne az élet, ha az Istent 
rí még most is akként kellene keres

nie az embernek, mint valaha. Ke- 
• resztyének lennénk, kiknek azon

ban nincs Krisztusuk, ideálhajszo-

ban, védelemben azok közül is hullanak 
és ti közületek is, de ők tovább győzik, 
ti hamar elfogytok. És pedig kár volna, 
ha a bátor, vitéz niaru törzs kipusztulna. 
Ezt nem akarja a Nagy szellem sem. Lel
kem tőle vette a parancsot, hogy jöjjek 
hozzátok és hirdessem a békességet, szün
tessem meg a háborúságot. Akkor nem 
szaporodnak nálatok az özvegyek, árvák, 
nem vesztek el egyetlen harcon.

A beszéd hatása meglátszott az arco
kon. A hallgatók nem gyú.tak haragra, nem 
gúnyolódtak. Egyik sem tett ellenvetést, 
mintha mind beismernék magukban a ven
dég szavainak igazságát, hogyha az eddigi 
életmódot akarják folytatni, akkor annak 
baljóslata teljesül.

A csendet a főnök szakította meg.
— Fehér ember, látjuk, hogy barátunk 

vagy, jót akarsz velünk. De nagy kérdés, 
hogyan maradhatunk mi az összes fehérek
kel békességben ? E felett még gondolkod
nunk kell. Amint mondtad, letelepszel ná
lunk, így majd még összejövünk tanács
kozásra.

A kapitány megelégedhetett első fellé
pése eredményével. A jégtörés megkezdő
dött. Az értekezés után a főnök és társai 
még családjaik számára is kaptak ajándé
kokat, ruha darabokat, a gyermekeknek

A madár imája.
Árván hagytak...  De parány telkemet 
Megőrződ, Uram, híven.
Mutattál fészket templomod táján 
S én boldog, ott pihentem.

Adtál gondozót, ki madár-sorsom 
Testvéri szívvel nézte; —
Vállára szálltam, kezéből ettem 
S o csak dalomat kérte.

Daloltam néki, daloltam Rólad 
Fagyos viharban vígan;
Tavasz ha pezsdült, nyári éjjelen 
Téged dicsért a szavam.

Imámat, Isten, óh meghallgatád:
Boldoggá tette dalom. —
S én hittem, hittem rendületlenül:
Nincs többé bú s fájdalom.

Majd eljött az ősz, lehullt a lomb is, 
Ködbe merült a liget. . .
S én újból kezdém régi dalomat,
Újra zengtem a hitet.

Csicsergő szóval mondtam boldogan: 
„Hajh! Két esztendő után! . . . "
— ö vállát vonta:“ „Ki tudja vájjon ?“ — 
Hangzott a szó ajakán.

S a fészkemre, bár ősz pompázik még,
E szóra lehullt a hó.
Szüntelen kérdem s kiáltom: Miért ?! . . . 
. . . Tudja a Mindenható! .  . .

•
Te tudod, Uram! s én megnyugszom rajt. 
De hadd kérjek még egyet!
Adj az embernek, adj a jövőben 
Nagyobb és mélyebb hitet!

Tanítsd meg őt, hogy minden boldogság 
Csak Te vagy: az Egyetlen;
Legyünk bár árvák, örök csálódók,
Te hű vagy rendületlen!

SÁNDOR ANTAL.

játékszereket, sípokat, melyek sátraikban 
ujongó örömöt keltettek.

Másnap Kardos a főnök beleegyezésé
vel annak sátra közelében lakásépítéshez 
fogott. Megkezdle a maga és emberei szá
mára egy hajlék építését fából három szo
bával, egy konyhával és egy raktárul is 
szolgáló tágas kamrával. Egy istállót is 
emeltetett, mellette kocsi színnel Az épí
téshez szükséges fenyőfákat ott találta 
közvetlen a tanya mellett levő erdőben. 
Emberei sorra döntögették ki a szép, sudár 
fenyőszálfákat. Ő maga is ott volt, segített. 
A kíváncsiság által vonva az indiánok kö
zül sokan nézegették a kapitány által meg
kezdett építési munkát egymástól kérdez
getve, hogy mit akarhat a fehér ember a 
sok fa levágásával ? Kardos tudatta velük, 
hogy kemén>falu sátort: házat épít. Aki 
közülük három napig embereivel dolgozik : 
az élelmet, továbbá egy pár csizmát, vagy 
egy fejszét kap jutalmul. Erre többen mun
kába is állottak, de alig egy óra múlva 
már belefáradtak a fejsze keze'ésébe, fü- 
részelésbe. Biztatta őket, hogy nyugodják 
ki magukat, aztán kezdjék újra; az ígért 
díj nem marad el. Karvaly és Agyaras, kik 
a fogságban a börtönőr keze alatt már job
ban beleszoktak a munkába, csüggedés 
nélkül kitartottak. Az első faház a maru

lók lennének, kiknek nincs örökké
való erkölcsi ideáljuk, rabok len
nénk, kiknek sohasem szabad a 
napfényt meglátni.

És a múlt dicsősége éppen az, 
hogy nekünk van Istenünk, kihez 
nem kell ezerféle közvetítőn át el
jutnunk, hanem akit lélekben és 
igazságban imádunk, hogy az Isten 
Igéje szabaddá tette lelkünket és 
hogy emelkedésünk, erősödésünk 
reménykedésünk történelmi létfel
tétele a tiszta, eredeti evangéliomi 
hitélet.

Ez adja meg aztán a jövöbelátás 
lehetőségét i s !

Október 31-ének emlékünnepe 
előre mutal a jövendőbe. Útmuta
tásában bibliai prófécia rejlik. De 
sokan vannak, akik nem látják, 
vagy nem akarják látni. Talán azért 
nem, mert éppen biblia. Szegény 
vakok! Pedig amit Isten Lelke jö
vendőit, azt a mindennapi élet va- 
lóraváltotta. Akinek pusztulást pró
fétáit, annak pusztulnia kellett, aki
nek életet és diadalt, az élt és 
győzött.

Nekünk ezt prófétálta. Most is 
ezt prófétaija. Ha élni, diadalmas
kodni és boldogulni akarunk, akkor 
meg kell állanunk azon a funda- 
menlomon, melyet Luther a Szent 
Lélek erejével kifejtett a vallásos 
elfajulás és erkölcsi züllés szemét
jéből ; akkor meg kell tisztítani 
lelkünket és cselekedetünket a gyű
lölet, önzés és nagyravágyás salak
jától ; akkor a hízelgés álcáját le 
kell rántani a világ arcáról s meg

törzs tanyáján fagerendákból összevéve 
egy hét alatt elkészült. A kocsisok a város
ból meghozták a legszükségesebb bútoro
kat, konyhaedényeket s egyszersmind újabb 
élelmiszereket is. Az építők a helyiségeket 
berendezték s elfoglalták. A szobájában 
íróasztalánál foglalkozó kapitány a hozzá 
belépő főnököt — ki bizalmatlanul tekint 
fel a gerendás mennyezetre, mintha félne, 
hogy fejére szakadhat — e szavakkal fo
gadja :

— Sasszem, nézz körül, tetszik-e a mi 
uj hajlékunk ? Ha kivánod, neked is készí
tünk egy ilyent.

— Nekem jobb az én sátorom. Itt nem 
lehet a középen tüzet rakni és mellette le
dőlve vadat sütni, pipázni. De testvér, azt 
akarom mondani, hogy a hús, szárított hal 
nálunk elfogyott, azért holnap vadászni 
megyünk a nagy erdőre. Téged is meg
hívunk.

— Elmegyek és pedig mind a három 
kocsival, hogy a zsákmányt annál könnyeb
ben szállíthassuk a tanyára. Az erdőre, 
hol a vadászat lesz, miután messze van — 
te is kocsin jösz velem.

— Köszönöm. Reggel még sötétben in
dulunk. Ha az álom lekötne: — az ablakra 
mutatva folytatja — ezen nyíláson bekiáltó!.

(Folyt, köv.)
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kell mutatni, hogy az igazi ember 
nem kívül van, hanem belül; hogy 
egyedül Krisztusra kell építeni!

Ezt a jövőbelátást az Isten iga
zolja.

Október 31-ikében nemcsak a 
a reformáció gyermeke, hanem 
mindenki megláthatja, hogy a jö
vendő kialakításába mennyire bele
játszik Isten Igéjének hallgatása és 
megtartása. Jövőbelátás mindazok
nak, kik a Krisztus nevét viselik. 
Mindezek elé két képet állít. A két 
képre rárajzolja a jövendő keresz
tyén emberét.

Az egyiken áll a formai vallá
sosság embere, amint könnyeit hul
latja s karjait tördeli. Lelke boldog
ságának házát az emberagyszülte 
érdekvallás csillogó homoktengeré
re építette a krisztusi fundamen- 
tom kifelejtésével. S jött az élet 
folyóvize, megütközött a házba, az 
pedig „elomlott azonnal és lett an
nak a háznak nagy romlása“.

A másik képen pedig az evan- 
géliomi hitélet igazi embere áll erős 
biztonsággal. Körötte az érdekek 
harcának árvize zúg, házát tajtékzó 
dühvei csapkodja a sors folyamá
nak szennyes fodru hulláma, de 
házában mégis béke és boldogság 
honol, mert amikor hajlékát épí
tette, „kiásta és mélyen kivágta a 
követ; és fundamentomot kősziklán 
vetett“, melyet sem idő, sem em
beri hatalom meg nem mozdítha
tott. Krisztus-hite volt a kőszikla, 
fundamentköve pedig maga az élő 
Krisztus!

Reformáció szülötte ? Melyik ké
pen látod m agad! ?

Nagyjainkról.
(Gyóni Géza és Vidovszky Béla.)

Okt. 26-án nyílott meg Békéscsabán 
az ev. főgimnáziumban Vidovszky Béla 
gyűjteményes képkiáliítása. A gimná
zium falán ott látható Gyóni Gézának, 
a gyóni ev. pap fiának, a világháború 
egyetlen nagy költőjének bronzképe. 
A díszteremben ott van Vidovszky 
Béla ifjúkori müve is, Gyóni diákköri 
portréja. Osztálytársak, rokonok, ba
rátok voltak. Együtt álmodoztak nagy
ságról, névről a Vidovszky kamará
ban, amelyben most a festő öccse, 
Vidovszky Kálmán vallástanár lakik. 
Az egyiknek »véres csaták verték fel 
hirét, de csak a béke katonája volt« 
s magyar poéta sorsát a magyar 
gályarabok erős protestáns öntudatá-

HARÁNOSHQ.

val viselve, a szibériai krasznojarszki 
temetőben várja, hogy a gyóni ev 
temetőbe hozzák apja, a »szent öreg 
úr, néhai pásztor« mellé. A másik is 
a béke katonája, csendesen, szerényen, 
evangéliomi alázattal dolgozik és tük
rözi vissza vásznain a tiszta magyar 
életet s aratja a dicsőség koszorúját 
szintén egy jó öreg urnák, egy kiter
jedt ev. család pátriarchájának s egész 
nemzetének — s a mi megtépett 
Lutherániánknak.

Tartsuk számon nagyjainkat!

Sírok között.
(Halottak napján.)

Ha bolygó lábam olykor 
Megbotlik siti rögben:
A lelkem akkor eszmél,
A szívem úgy megdöbben.

— Ti holtak, ajkatokról 
Csak egyre hallja, hallja: 
Nagyobb, mint az élőké,
A holtaknak hatalmai

PETROVICS PÁL.

Az evangélikus tan ító k  ren d ü le t
lenül á llják  a  hűséges kö telesség- 

te ljes ítés  fro n tjá t.
Krug Lajos budapesti elnöki 

megnyitó beszédéből.
Az Országos Evangélikus Tanító 

egyesület, amint ezt már röviden 
jeleztük, okt. hó 15-én Budapesten 
a Tanítók Háza tanácstermében tar
totta megalakulása óta első rendes 
és valóban impozáns lefolyású köz
gyűlését. A terem ez alkalommal 
szűknek bizonyult, úgy hogy igen 
sokan kiszorultak a folyosókra is. 
A közgyűlés fénypontját Krug Lajos 
elnök hatalmas megnyitó beszéde 
képezte, aki jövőbe vetett rendületlen 
hitéről tett bizonyságot. Nincs ok 
csüggedésre! Nagy hiba volna — 
mondá — ha azok a napsugarak, 
melyek eddig a magyarság útját meg
világították s amelyeknek kévéi a 
gyűjtőlencse fókuszában egyesültek 
és hatottak, most a mi csüggetegsé- 
günk semlegesítő rétegében megtör
nének és nem tölthetnék be a jövőben, 
mint a magyar nemzet energiaforrásai, 
fajerősítő, éltető és fenntartó hivatá 
sukat; ha az erők ezen összpontosító 
akciójába, irányításába mi evangélikus 
magyar tanítók nem folynánk be
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minden Isten adta képességünkkel 
Azért mi evangélikus tanítók rendű 
letlenül álljuk tovább is a hűsége 
kötelességteljesítés frontját. És tesszü 
ezt annál nagyobb örömmel, mer 
népünkkel állandó érintkezésben, érez 
zük azoknak az ösztönszerü erókne 
áramlását, melyeket nem a vak vélet 
len, hanem nagy törvényszerűsége 
keltenek életre. Dunántúl lankásai: 
és a Nagy-Alföld mélységeiben, ot' 
ahol a kalásszal versenyt nő a ma 
gyarság, a nagy nemzeti megaláztatá 
kizseedítette a lelkek barázdáiból 
legszebb erényt: a honszerelmet. É 
ennek heve megpattantja a tanító 
által elvetett mag kérgét és kalászbr 
borítja az áldott föld szántásait. Él' 
ez a titkokkal, mesékkel és termőd 
csővel oly teljes föld küld majd —  
ha szükség lesz rájuk — ismét fiakf < 
biztatni, menteni, merni 8 ha kell -  
vérrel áldozoi 1 És ók jönni fogna i 
a próféták magabizó szent ihletév« 
és hitével s mert hisznek, hivőkk 
tesznek, s mert cselekesznek, tettekr 
késztetnek. És a remekbe készüli
védelmi pajzsot mi evangélikus ma r
gyár tanítók adjuk majd kezükbe, d 
a támadó kardot is mi kovácsoljuk 
És ebben a szent munkában úg 
érzem, nem, — tudom 1 részt veszne 
majd a mi ez idő szerint elszakító 
tanítótestvéreink is. Üdv az éde3 bai uj 
társaknak, akik a búonytslanságo .
és válságok idegsorvasztó óráiban i 
a túltelített oldathoz hasonlítottál 
mely nyugodt állapotban nem árulj t 
el tartalmát, de a legelső rázkódásr 
pillanat alatt kikristályosodik... Lán 
míg csend volt, senkisem sejtette
mi testvéreinkben re,lő nagy értékeke i 
de mikor megindult lábuk alítt a föle t 
mikor megrázkódott az ősi tala i 
szívünk kiváltotta honszerelrutinkne i 
legnemesebb kristályait és felkeltett' í 
bennünk öntudatos magyarságun u 
büszke érzetét. . .

Szónok azutáa annak a meglngai 5 
hatatlan hitének adott kifejezést, hog: 
Észak, Kelet, Dél és Nyugat a tanító f 
ság közreműködése ve! ismét össze 
forrni fog.

Harangavatás Vanyolán
Lélekemelő ünnepe volt a vanyolai gyl 3 

lekezetnek okt. 19 én. Takács Elek espert 4 
ekkor avatta fel a gyülekezet 427 kgr.-c j 
új harangját.

Az új harang okt. 5-én érkezeit meg 
franciavágási állomásra, ahonnét a gvü 1 
ifjúsága lovasbandériummal kisérte be j 
virágokkal díszített harangot a temploi 1 
elé, ahol már várta a gyűl. apraja-nagyj 1
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Közének elhangzása után a helyi lelkész 
üdvözölte a megérkezett harangot.

Az avatás napján örömtől sugárzó arccal 
gyűlt össze a helybeli és környékbeli ev. 
hívek serege, úgy hogy a templom zsúfo
lásig megtelt áhitatos hívekkel.

Az oltári szolgálat elvégzése után az 
ifj. vegyeskar énekelt Ftüöp József tanító 
vezetése mellett. Ennek elhangzása után 
tartotta meg az esperes Esaiás 55, 6. v. 
alapján avató beszédét. Szem nem maradt 
szárazon. A harang elsőbben is az elesett 
hősök emlékére szólalt meg. Karének után 
Fadgyas Aladár pápai vallástanár tartott 
Ezek. 34, 15—16. v. alapján ünnepi beszé
det. Istentisztelet végeztével a díszközgyű
lés keretében eg? házlátogatás volt. A köz
gyűlést az esperes nyitotta meg s majd 
helyi lelkész előterjesztette a harangbe
szerzés főbb mozzanatait, mely szerint a 
44 millióba került harang árát részben 
adakozás, részben kivetés utján hozta össze 
a gyülekezet erejét meghaladó áldozatkész
séggel. Azután az előterjesztett hivatalos 
látogatási kérdőpontokra tett jelentést helyi 
lelkész az esperesnek. A nemzeti imádság 
cléneklése után az ünneplő sereg szétoszlott 
s lélekben meggazdagodva tért vissza ott
honába.

Délután Mesterházy László pápai lelkész 
tartóit bibliaórát Máté 10,28—38 v. alapján.

Este az ifjúság előadta Géczy István 
„A gyimesi vadvirág* c. népszínművét. 
Szelepeitek: Vajda Gábor, Varga Zsófi, 
Varga Sándor, Bandi Zsófi, Bojsza Marosa, 
Vajda Károly, Hordi Vince, Kálmán Zsófi, 
Kapcsándi Gábor, Nagy Mihály, Orbán Ilona, 
Tót Sándor, Ihász József, Tot Ida, Kálmán 
Sándor, Simon István, Molnár Dénes, Nagy 
Sándor, Fodor Zsófi, Ihász Karolin, Ihász 
Kálmán, Kovács Gyula, Bojsza Sándor.

Az előadás tiszta jövedelme 5 millió 
423 ezer kor. volt, melyből 200.000 kor. a 
„Harangszó fenntartására küldetett.

Szabó Ferenc.

KORKÉPEK«
Karcolatok a hétről.

Mcrcskovszkil tollára volnának ér
demesek azok a rendkívüli, szuggesztiv 
erejű tömegjelenségek, amelyek most 
Dél-Oroszországban fellépnek. A nép, 
amely természeténél fogva amúgy is 
igen hajlamos a babonára, most a 
szovjeturalom óta még inkább elfordul 
a mindennapi élet realitásától és a 
hitnek extatikus kilengéseiben keres 
menedéket. Oroszországból érkező hí
rek szerint a déli részeken valóságos 
pánik fogja el a lakosságot T ö m e 
g e sen  v o n u ln a k  az erdőbe, le
v á g já k  a f á k a t , r o p p a n t  k e re s z 
teke t á c so ln a k  b e lő lü k  és h á z a ik  
k ö r ü l  á l l í t já k  fe l  őket, h o g y  íg y  
a  ro ssz  sze llem  e llen  védekezze
n e k . Minden más munkát abbahagy
tak, sokan pedig a mezőkön tanyáznak 
és ott várják megváltásukat. Termé
szetes, hogy az új próféták is gomba
módra nőnek ki a földből és jóslataik 
olyanformán hangzanak, hogy Szent

JIARANÖSZÖ

Oroszország egy része el fog  pusz
tulni. Hir szerint az őrültség is sokszor 
fellép annak a kimondhatatlan féle
lemnek a nyomán, amelyet ezek a 
jóslatok a naiv nép lelkében támasz
tanak. Hogy a hírekből mi igaz, az 
nyilvánvalóan nem ellenőrizhető, de 
fö l lehet tenni, hogy van a dologban 
valami, hiszen Oroszország Nagy 
Péter cár idejében éppúgy termelte a 
vallási szektákat, mint most a hitbelilcg 
teljesen közömbös szovjet uralma alatt.

OLVAS S UK A BIBLIÁT!
Mi nyujt vigaszt a szenvedésben ?
Nov. 3. Hivő imádság. Luk. 18.í—8. Zsolt 

13. A gyámoltalan ö/vegyasszonyok a régi 
időkben különösen ki voltak téve rossz
indulatú, lelketlen emberek kapzsi zakla
tásának. Mindenéből ki lehetett forgatni 
egy védtelen özvegyet, ha nem volt abban 
a városban olyan biró, aki igazságot tegyen. 
A hívő keresztyének mint gyámoltalan özve
gyek élnek e világban. A hívő imádság meg
mozdítja az élő Isten igazságot osztó kezét.

Nov. 4 Isten közelségének boldog bizo
nyossága. Ézs. 43.1—5. Zsolt 23.3—4. A 
hívő léleknek minden szenvedései közt, vi
gasztalást nyújt az a tudat, hogy ö az Úré, 
hogy ő megváltott lélek. Nagvobb váltságot 
adott Isten értem, mint hajdan Izráeíért 
(3, 4), egyszülött fiának vérét. Hogyan 
hagyná el azt, aki ijyen drágán vásárolt 
meg ? Velem van az Úf I

Nov. 5. Jézus szenvedéseinek mély vizs
gálata. Zsid. 12.1—3. A csiiggedes nagy 
orvossága: megérteni a Jézus útját a ke
resztről a dicsőségbe. Akadály meg nem 
gátolhat, a megkörnyékéző bűn tőrbe nem 
ejthet, a hitetlenek támadásai nem lesznek 
elszenvedhetetlenek, ha tudom, hogy én is 
ezt az utat járom.

Nov. 6 A szenvedések fontos céljának 
megértése. Zsid. 12.4—n. A hivő lelek a 
szenvedésekben atyai fenyítést lát Tehát 
sem nem valami vak sors űzi velem sze
szélyes játékait, sem nem valami kegyet
len hatalom kínoz, csak azért, hogy’ gyö
nyörködjék szenvedéseimben, hanem az én 
Atyám fényit. Az atyai fenyítés szeretetből 
származik.

Nov 7. Annak a megoldása, hogy rövid 
ideig tartanak. II. Kor. 4 .7 —is. Mindennek 
a nagysága attól függ, hogy mivel hason
lítjuk össze. Földgömbünk egész világ a 
kicsiny embernek, de csak egy pont a min
denségiben. Földi életünk is tenger bajával, 
bánatával, küzdelmével együtt csekélységgé, 
semmiséggé válik, ha az örökkévalóság 
mellé mérjük. Ha tudom, hogy mint Krisz
tus által megmentett lélekre, örök dicső
ség vár rám : akkor a szenvedés soha úrrá 
nem lesz fölöttem.

Nov. 8. Az a tudat, hogy társaink van
nak a szenvedésben. Jak 5 . 7—11 I. Peter 
2 21—25. Nem én vagyok az első, aki szen
vedek. Nagy példák íulanak előttem a szen
vedésben és a béketűrésben. Nem nagy 
dolog- e, hogy arra a lajstromra, melyen 
ott állnak a próféták és pátriárkák nevei, 
az enyém is feljegyeztél hetik ? És nem még 
nagyobb dolog-e, hogy ha türelmesen szen
vedek, azokban a nyomokban lépdelek, 
melyekben az én Uram, a Jézus Krisztus 
járt előttem ?
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Nov. 9. A dicsőség reménysége. Zsolt. 
126. Szent reménységünk, hogy a szomorú 
fogság után dicsőséges szabadulás jön. A 
Krisztusban hívők egy nagy rabságból, a 
bűn rabságából megszabadultak ugyan már, 
de még a múlandó test fogságában síny
lődnek s várják a „test megváltását“ (Róni. 
9 . 23, II. Kor. 5.4, I. Kor. 1 5 .51.) — Szent 
reménységünk az is, hogy a szomorú mag
vetés után boldog aratás következik.

e g y r ó l - m á s r ó l .
A m in d e n n a p i  életből.

Mennyi házbért kell fizetni 
november 1-én? A lakás céljára 
hazsnált helyiségek és lakások után 
az 1917. november 1. napján kikötött 
tiszta házbérnek — alapbérnek 15 
százalékát, üzleti célra használt helyi
ségek és lakások uián pedig az alap
bér 34 százalékát kell fizetni. Köz
üzempótlékra az alapbér (1917. nov. 
1 ) 3 százaléka a lakások után, 2 
százaléka az üzletek után fizetendő. 
A kincstári részesedés az aranykorona 
tiszta házbér 25 százaléka; a ház- 
felügyelői pénz az aranyházbér 2 
százaléka.

A nők többet esznek, mint a 
férfiak. Ezzel az érdekes kérdéssel 
foglalkozik egy most megjelent könyv: 
Az asszonyok táplálkozása, amely 
végeredményben azt a következtetést 
vnnja le, hogy a nők többet esznek, 
mint a férfiak. Ez a következtetés 
sok háziasszonynak gúnyos mosolyt 
fog az arcára varázsolni, különösen 
nálunk, a mai nehéz világban, mikoz 
látszólag az első a gyerek, második 
a férj, s ha valami marad, csak ak
kor jön az asszony. S ha megfigyel
jük a különböző családoknál az ebéd
nél a helyzetet, tényleg úgy találjuk, 
hogy a legtöbb háziasszony tényleg 
keveset eszik. Azonban ez a látszat 
csal, mert a háziasszonynak módjában 
áll a nap minden percében étkezni, 
míg a férfiúk s legtöbbször a gyere
kek is, napjában legföljebb három
szor négyszer esznek. Az asszonyok 
esznek közvetlen az étkezés előtt, 
éppen úgy mint közvetlen utána s 
különösen ismeretes a fiatal lányok 
torkossága. Ebből a pontatlan evésből 
következik, hogy az asszonyok köny- 
nyebben bírják el az éhséget, mert a 
férfiak gyomra hozzászokott a pontos 
időben való étkezéshez. A megszokott 
időben vehemensebben lép fel náluk 
az éhség érzete. A rendszertelen evés
hez szokott asszonyoknál pedig, mi
vel náluk az evés nincs pontos időhöz 
kötve, az éhség sem lép fel intenzíven. 
Ebben az esetben is mutatkozik tehát 
az asszonyok ismert alkalmazkodási
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képessége a t  adott viszonyokhoz, 
mely tulajdonsággal sokkal szeren
csésebben vannak m egáidra, mint a 
férfiak.

HETI  XRŐN1KA.
A magyar nemzetgyűlés még mindig 

a fővárosi törvényjavaslatot tárgyalta. Az 
ülések legtöbbször igen viharosak — A 
fajvédők kecskeméten zászlót bontottak 
„Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt“ cí
men. Ami a kultúrpolitikát illeti, követelik 
a róm. kath. egyház autonómiáját; a ke
resztyén felekezetek békéjének és együtt
működésének megvalósítását; az 1848 évi 
20-ik törvénycikk végrehajtását. — A kis- 
gadák 16 pontban foglalták össze program
jukat és követeléseiket. Az egységes párt 
értekezlete elé terjesztették és azokat Beth
len magáévá tette. — Apponyi Jászberény
ben beszámolót tartott.

Romániában az. útlevél panama erősen 
megingatta a Bratianu kormány helyzetét.

Szerbiában még mindig tart a kormány- 
váltság. A helyzetet különösen kiélezte 
Radios egyik legutóbbi beszéde.

Ausztria decemberben választ újra el
nököt.

Németországban a birodalmi elnök 
feloszlatta a parlamentet s így kiírták az 
uj választásokat.

Angliában kommunista bujtogaiást lep
leztek le, amely minden esetre befolyásolja 
a választásokat.

A franciák megszüntették a vatikáni 
követséget.

Törökországban elrendelték az angol 
—török feszültség miatt az általános moz
gósítást.

Hollandiában százszorosán túljegyez
ték a német kölcsönt.

Mexikó valamennyi angol konzulátus 
bezáratását rendelte el.

Norvégiában kisgazda kormány alakul 
Johann Mellbyevel az élén.

Amerikában a próbaváiasztáson Coo- 
ledge győzött.

HARANÜSZÓ.

Szenthroms. u. 20. vasárnap.
Ep. Efezus V. 15—21.

Áron is megvegyük az alkalmatosságot, 
mert a napok gonoszak, kiáltja felénk is 
az apostol s hogy valóban gonosz időket 
élünk kinek volna bátorsága közülünk ezt 
letagadni. Annak okáért ne legyünk eszte
lenek; értsük meg végre, mi legyen az 
Urnák akarata. Teljesedjünk be Szent 
Lélekkel: engedelmesek lévén egymásnak 
istenfélelemben.

Személyi hir. Báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő nov. 
5-én meglátogatja Sopronban a theol. fakul
tást, a líceumot és a tanítóképzőt. 6-án a 
kőszegi leányiskolánkat tekinti meg.

Dr. Antal Géza ref. püspök beikta
tása. Rendkívül impozáns keretek között 
iktatták be föpásztori hivatalába okt. 29-én 
dr. Antal Gézát, az új dunántúli ref. püspö
köt. A beiktatáson egyházkerületünk Kapi 
püspök vezetésével küldöttségileg képvisel
tette magát.

Harmincéves lelkész! jubileum. Brosch- 
ko Gusztáv Adolf budapesti evangélikus 
esperes, lelkésszé avatásának és budapesti 
működésének harmincéves évfordulóját ün
nepelte.

A Protestáns Irodalmi Társaság még 
a november hónap folyamán Szombathelyen 
irodalmi estélyt rendez, amelyen Ravasz 
László püspök is tart többek között elő
adást.

Vallásos estély. Szuchovszky Gyula, 
B I. P. E. titkár, evangélikus vallá3tanár 
és a vezetése alatt álló ifjúság okt. 31-én 
d. u. vallásos estélyt tartott. Közreműköd
tek : Halászy Tibor, Jugovits László, Gaál 
József, Hegyi Erzsébet. H. Clauser Margit 
hangversenyénekesnö, Perényi Pál hegedű
művész, Antos Kálmán zeneszerző, Havassy 
János, Szalay Károly, Lavolha Jánosné 
zenetanárnő, Szabó Gábor. Nov. 14-iki 
estélyen előadást Győry Lóránt ny. minisz
ter fog tartani.

A Luther-Társaság közgyűlését köz
bejött akadályok miatt nov. 15-16-ra ha
lasztották. A kedvezmények igénybevétele 
végett 5000 kor melléklésével a főtitkárnál 
november hó 2-ig kell jelentkezni (dr. Ko
vács Sándor Bpest, V., Hold u. 29). — A 
Győr—Sopron—Ebenfurti vasúton utazók 
kedvezményes jegyeit ugyancsak 5000 kor. 
ellenében dr. Pröhle Károly egyet, tanár 
küldi szét. A programm részleteiről a kö
vetkező számban tájékoztatjuk az olvasókat.

A főtitkár.
| Dr. Kail Antal f~~l Okt. 12-én még 

ott ült a templomban nailgatva a nevezetes 
alkalommal püspöki ajkakról az örökélet 
beszédét, egy hétre rá koporsójához gyüle
kezett Székesfehérvár közönsége és evan
gélikus gyülekezete. Dr. Kail Antal klr. 
kuriiai biró, a székesfehérvári gyülekezetnek 
hét éven át s a fejérkomáromi egyházme
gyének két éven át volt. felügyelője, 59 
éves korában meghalt. Egy volt azok közül, 
akiket a magas nívójú felvidéki evangélikus 
kultúra formált, hogy naggyá lehessenek a 
magyar közélet, közelebbről az igazság 
szolgálás szolgálatában s akik magas világ 
állásuk mellett is megtartották ragaszkodá
sukat egyházunkhoz. A háború előtt, amikor 
még nem volt kurzuson a keresztyénség, 
lépett be az egyházi közélet szolgálatába, 
melyben megmaradt mindaddig, míg meg
romlott egészségi állapota lemondásra nem 
kényszeríteíte. Puritán jellemű és meleg
szívű egyéniség volt, kinek elvesztését forrón 
szeretett családján kívül a vezetése alatt 
levő tisztviselők is nagyon fájlalták. Teme
tését Podhradszky János alesperes, Magyar 
Gáza és Gáncs Aladár lelkészek végezték. 
Megjelent a dunáninneni egyházkerület 
képviseletében lándori dr. Kéler Zoltán 
eg>házkerüieti felügyelő is, az egyházmegye 
nevében pedig dr. Händel Béla egyház- 
megyei felügyelő méltatta a sírnál az elhunyt 
nagy egyéniségét. A temetésen a városi 
dalkörön kívül az evangélikus énekkar éne
kelt s az egész városra mély benyomást 
telt a ritka nagy részvéttel lefolyó temetés. 
A kegyelem Istene vigasztalja minden sajgó 
szívű gyászolóját 1

Az abaujszántói egyházközség régi 
templomához épített új tornyát f. évi októ
ber hó 26-án avatta fel Isten dicsőségére 
Geduly Henrik püspök Nemes Károly fö- 
esperes, Duszik Lajos miskolczi lelkész 
közreműködésével.

Este műsoros estély volt a következő 
programmal: 1. Hymnusz. Énekelte az 
Abaujszántói Műkedvelők Dalköre. 2. A

felépült torony rövid története. Irta és fel
olvasta Varga László lelkész. 3. Melodráma. 
Szavalta Czékus Jolán, zongorán kisérte 
Czékus Gabriella. 4. Zongora szám. Becht 
József miskolczi tanítóképző int. tanár. 
5. „Azt mondja most minden gyermek,“ 
Irredenta jelenet. Előadták a helybeli ev. 
középiskolai növendékek. 6. Versek. Sza
valta Szőke Andor állami tanitó. 7. Zon
gora szám. Becht József tanítóképző int. 
tanar. 8. Solo ének. Zapotoczky Miklós, 
zongorán kisérte Láng Róbertné.

A „Soproni Evang;. Liceumi Diák- 
szövetség“ a líceum hősi halottal emlék
táblájának leleplezése alkalmából 1924 nov. 
hó 4-én a líceum tornacsarnokában d. e. 
10 órakor kezdődő kegyeletes ünnepélyt s 
közvetlenül utána ugyanott évi rendes köz
gyűlést tart. I. Az emlékünnep sorrendje:
1. Magyar Hiszekegy. Énekli a liceumi 
vegyeskar. 2. Alkalmi költemény. Irta Ham
vas József Szavalja Takáts Ödön VIII. oszt. 
tanuló. 3. Ünnepi beszéd. Mondja Kapi Béla 
püspök, a Liceumi Diákszövetség védnöke. 
(Az ünnepi beszéd befejeztével az emlék
táblához vonulunk, ahol annak leleplezése 
és átadása megy végbe.) 4. Himnusz.

II. A közgyűlés tárgysora: 1. Imádság.
2. Elnöki megnyitó. 3. Tilkári jelentés s 
ennek kapcsán a határozati javaslatok so
rában a figyelem felhívása arra, hogy 
1927-ben az által ünnepelhetjük meg a 
Deákkuti Vármegye megalapításának 100-ik 
és a Diákotthon eszméje felvetésének 10-ik 
évfordulóját, ha akkor már — esetleg csak 
12 tanulóval is — a céltudatosan szerve
zett Diákotthon legalább kezdetlegesen meg
kezdheti a maga működését 4. Jelentés a 
számadás és a pénztár megvizsgálásáról. 
5. Indítványok. (Az egyes tagok részéről 
teendő indítványok az elnökségnél október 
31-ig Írásban bejelentendők.) 6. Imádság.

Akik azt óhajtják, hogy költségükre 
szállodában szobát foglaljunk le számukra, 
érkezésük idejét pontosan jelezve a titkár
hoz a líceumba címzett levelezőlapén októ
ber 31-ig okvetlenül jelentkezzenek.

Az Egyetemi Luther-Szövetség okt. 
18-án tartotta ünnepélyes alakuló közgyű
lését a deáktéri ev. iskolák dísztermében. 
Megjelentek: dr. Raffay Sándor ev. püspök, 
Mauritz Bála dr. tanárelnök és br. Kaas 
Albert, akit a közgyűlés nagy lelkesedéssel 
díszelnökévé választott, majd Pienczner 
Sándor szép beszéd kíséretében átnyújtotta 
az erről szóló díszes oklevelet.

Kaas br. meghatott hangon mondott 
köszönetét az ifjúságnak, de az érdem — 
úgymond — nem az övé, hanem azé az 
evang. társadalomé, amely lehetővé tette a 
nyomorgó prot. ifjúság támogatását. Raffay 
Sándor püspök emelkedett szólásra ezután 
és kifejtette, hogy Kaas br. az édesatyja 
Kaas Ivor br. írásaiból merítette két nagy 
életelvét: a haza- és a vallásszeretetet. 
Arra kéri az ifjúságot, hogy e két elv ve
zérelje hazánk újjáépítésében. Mint a mo
hácsi vész után, úgy ma is az evangéliom 
az, amely kivezeti szegény hazánkat sze
rencsétlen helyzetéből. Beszéde végeztével 
1 millió koronát ajánlott fel az arra rá
szorultak segélyezésére, amely összeg Kaas 
br. és a jelenlevő előkelőségek áldozat- 
készsége folytán, az ifjúság nagy lelkesedése 
mellett csakhamar 4 millióra emelkedett. 
Ruzsicska Andor szünidei elnök, majd 
Pienczner Sándor tb. elnök és Polster Gyula 
felszólalása után egyhangúlag megválasz
tották az új tisztikart: Elnök Ruzsicska 
Andor, alelnökök Nagy Kálmán, Pataky 
Ernő, irodalmi és prop. titkár Polster Gyula
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lózsef, belmissziós titkár Mesterházy László, 
v3egélyflgyi titkár Balogh István, gazdasági 
titkár Urbánszky Andor, zeneügyi titkár 
Huszár Béla, főtitkár Kapuszta István, ren
dező háznagy Kapi Gyula, pénztárosok 
Udvardy Sándor, Toldy Elemér, könyv
tárosok Litavecz Pál, Pataky László- Végül 
a Himnusz elénckléséve! ért véget a lélek
emelő közgyűlés.

Hősök emléktáblájának felavatása 
Nemeskoltán. A nemeskoltai ág ev. gyü
lekezet folyó évi október hő 12-én leplezte 
le szép ünnepség keretében a 22 elesett 
nemeskoltai hős emléktábláját. Az emlék
tábla a templom falában van elhelyezve. 
A névsor fölött művészi reliev van, amelyen 
a haldokló hős testét Hungária fogja föl. 
A névsor alatt ez a főlírás: „Nyugosznak 
ők a hős fiák, dúló csaták után.“

Az ünnepség verőfényes szép időben a 
szabadban folyt le. A nemeskoltai dalárda 
férfikara Vörös Samu kántortanitó szak
avatott betanításával és vezetése mellett 
az „Egy Atyánk“ című imával vezette be 
az ünnepséget. Az emléktáblát Zongor Béla 
esperes avatta fel, amelynek során történt 
maga a leleplezési akius. Ennél a jelenetnél 
az esperes beszédét orgonaszó kisérte. 
Ezután a nemeskoltai dalai da vegyeskara 
elénekelte a szózatot. Utána Takó István 
theolpgus szavalta el Sárkány Ferenc al
kalmi ódáját nagyon szép előadásban. Majd 
következett az Emléktábla megkoszorúzása. 
Nagyon megható jelenet volt, amint Beet
hoven gyászindulójának orgonazenéje mel
lett elhelyezték az Emléktábla körül koszo
rúikat Nemeskolta község, a római katho- 
likus kitközség, az evang. nőegylet, az 
önkéntes tűzoltóság, a protestáns if,uság, 
Sáden Imre, Buthy Sándor, Nagy David 
és Móricz Kálmán családjai, Dala Lajos 
alezredes. Ennek megtörténte után dr. Rásó 
Béla egyházközségi felügyelő vette át az 
egyház részéről megőrzés végett megható 
beszéd kíséretében az Emléktáblát. Nagy 
György helybeli lelkész imádsága után a 
dalárda a Hiszekegyet adta elő. Az ünnep
ség a Himnusszal fejeződött be. Az ünnep
ség után bankett volt, amelyet a nemeskoltai 
ev. nőegylet adott. Ez alkalommal Zongor 
Béla esperes a kormányzóra, dr. Rásó Béla 
felügyelő a protestáns egyházra, Scholcz 
polgári iskolai igazgató a nemeskoltai nő
egyletre, Döbrentey Antal főszolgabíró pedig 
a nemeskoltai egyházra, annak áldozat- 
készségére mondott felköszőntőt. Az Emlék
tábla 32 q búzába került, amely összeg 
közadakozásból gyűlt egybe. Az ünnepségen 
nemcsak a közönség, hanem az egész kör
nyék lakossága nagyszámban vett részt.

Három harangavatás. A magyarszom
bathelyi gyülekezet megmaradt 320 kgr.-os 
harangjához két újat szerzett be nagy 
áldozatkészséggel. Az egyik a „Hősök 
emlékharangja“ 158 kgr., vigasztaló felírása 
Légy csendes szívvel, a másik 574 kgr. 
Erős várunk.. .  jelszavával biztat, hogy 
nem hágy el az Isten. Az új harangok fel

avatása okL 12-én volt. A harangoknak a 
behozása is ünnepi keretek közt folyt le 
az előző vasárnapon. Istentisztelet után 
kivonult a gyülekezet az állomásra és a 
virágos szekerekre elhelyezett új harangokat 
az Erős várunk elének’ése után a lelkész 
fogadta rövid beszéddel, majd a Hymnusz 
csendült fel a hívek ajakán. Az árván ma
radt régi harang hívogató hangja mellett 
hozták be új testvéreit és 12-ike volt az a 
nap, amikor együtt szólhattak Isten dicső
ségére. A gyülekezet fáradhatatlan gond
nokai mindem megtettek, hogy az ünnepély 
jól sikerüljön. Az idő is kedvezett. A verő- 
fínyes, csendes őszi nap közel és távol a 
hívek ezreit hozta össze, úgyhogy a soka
ság alig-alig fért a tágas templomba. Az 
egyik az emlékezet gyászát, a másik a hála 
boldogító örömét hozta magával az ünnepre. 
Az ünnepély ValO órakor kezdődött a kö
vetkező sorrendben: 1. Közének. 2. Szent
ige olvasás és oltári ima. Végezte Kéri 
János súri lelkész. 3 Solo ének — egyházi. 
Énekelte Dákai Kató. 4. Avató beszéd. 
Molnár Gyula helybeli lelkész. 5. Hymnusz. 
6 Avató ima. 7. Ünnepi karének. Vezette 
Szekér József kántortanító. 8 Magyar Mi
atyánk. Szavalta Takács Bozsi. 9. Solo 
ének — irredenta. Énekelt í Dákai Kató. 
10. Szószéki beszéd. Tartotta Sokoray Bá
lint hántai lelkész. 11. Közének. Az offert. 
786.300 K volt. Az ünnepély után a haran
gok a hősök envékére 1/a óráig szóltak. 
Délben az iskolában közebéd volt a gyüle
kezet elöljáróságának, különösen Letenyei 
János gondnoknak nagy áldozatkészségéből. 
Délután az ifjs. egyl. „Amit az erdő mesél* 
című népszínművet nagy sikerrel adta elő. 
A tiszta bevétel, az .esti táncmulatsággal 
együtt 3 millió K, mely fele részben az 
orgonaalap, másik fele részben pedig az 
ifjs. könyvtár gyarapítására szolgál. A szín
darab és mulatságot Pethő Dezső aljegyző, 
ifjs. egyl. elnök rendezte fáradhatatlan tevé
kenységgel.

Va3 órakor Magyarszombathely egyik 
filiájában Bakonybánkon kezdődött a har
madik harang felavatása. Az 1903-ban 
alakult kis filia első harangját szerezte be 
119 kgr. súlyban „Na csüggedj el kicsiny 
sereg“ felírással. Pócza Ferenc sikátori 
lelkész avatta fel az új harangot, az ünnepi 
karének elhangzásával. Isten igéjét Kéri 
János súri lelkész hirdette a szabadban 
összegyülekezett sokaságnak. Az offert. 
175 ezer K volt. A harang beszerzésének 
lelkes mozgatója Schrauf Ernő kántortannb 
volt. A maroknyi kis gyülekezet igazán 
erejét felülmúló áldozatot hozott az új 
harang beszerzésével, amennyiben páron
ként 55 és holdanként 26 kgr. búzát kész
séges örömmel szolgáltatott be. Ezenkívül 
még külön ki kell emelnünk Bácsi Sándor 
buzgó egyháztagot és presbytert, ki a to
ronynak es harangállványnak teljes elkészí
tését ingyen végezte.

Az evangélikus tanítók legutóbb Bu
dapesten tartott gyűlésükön elhatározták,

hogy a legszélesebb körben akciót indítanak 
az Eötvös-alap támogatására s egyéb, kü
lönösen a kántortanitókat ért sérelmek 
eltüntetését kérték az egyetemes egyház 
vezetőségének közvetítésével. A Dunántúli 
Egyházkerületi Tanitó Egyesület példájára 
összeiratják az elesett tanítók névsorát és 
minden közgyűlés alkalmából megemlékez
nek róluk. A Dunántúli Egyházkerületi 
Tanító Egyesület által Kapi Gyula emlé
kének megörökítésére hozott határozathoz 
az Egyetemes Egyesület is lelkes készséggel 
hozzájárul. A Tanító-Szövetség karácsonyi 
tisztujitására 16 képviselőt küldtek ki. Gries- 
lnber előadásában elfogadták a Vili osz
tályú népiskolára vonatkozó határozatot, 
valamint Szíj Lajos javaslatát a tanítók 
főiskolai képzéséről. Több időszerű javaslat 
s a tárgysorozatnak teljes letárgyalása után 
a mindvégig magas nívójú nagygyűlés a 
Magyar Hiszekegy fennséges akkordjaivel 
ért véget.

Debrecen október 26-án tartott vallásos 
összejövetelén Farkas Győző lelkész a 
protestantizmus szükségességéről tartott 
lebilincselő előadást. Október 31-én ifjúsági 
ünnepély volt, a délután tartott vallásos 
estelyen a 95 tételt ismertették. November 
2-án a Luther-Szövetség tart reformációi 
ünnepélyt. Az ünnepi szónok dr. Galánífy 
János, a Luther-Szövetség elnöke lesz.

Antalszállás. Riedl Sebestyén tanító a 
németországi inségakció javára az iskolás
gyermekek körében 150.ÜC0 K-t gyűjtött.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

A Brazíliában uralkodó vallási közöny 
ellenére jól szervezett protestáns gyüleke
zetek vannak. A leikészeik a tanítás, sajtó 
és politika terén vezető szerepet játszanak.

Az erdélyi szászok összes iskoláit a 
győzelmes románok bezáratják és helyüket 
román iskolákkal pótolják, amely körülmény 
a szászok között nagy elkeseredést szül.

Délafrikában Schütze ottani lelkész 
tudósításai szerint az ottani missiói körök 
17 gyülekezetbe tömörültek. Lélekszámúk 
meghaladja a 3000-et.

Délamerikai Cuba államban Purrto 
Varras község evangélikussága nagy áldo
zatokkal új templomot épített.

A lengyel katholikusok a varsói nun- 
ciatura részére 150 ezer dollárért palotát 
vásároltak és azt a Szentaíyának ajánlották 
fel. Egyúttal kötelezettséget valiaitak, hogy 
a mindenkori nunciusnak gépkocsit bocsá
tanak rendelkezésére.

Sarolea orosz tanár, a The Scotsman 
című edinburgi folyóiratban közli, hogy a 
bolseviki oroszok eddig 28 püspököt, 1219 
lelkészt. 6000 tanárt és tanítót, 70.000 köz
biztonsági tisztviselőt, 13.000 birtokost,
350.000 embert az intelligencia és értelmi
ségi hivatás köréből, 200 000 munkást és 
800 000 parasztot végeztek ki.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfesta és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

E lv á l la l : ú ri é s  nő i ö ltö n y ö k , d ísz ítő  b ú to rsz ö v e te k , füg g ö n y ö k , sző n y eg e k , c s ip k e -  é s  s z ó rm e á ru k  fes té sé t és 
t is z tí tá sá t, m in ta  u tá n  fe s té s t b á rm e ly  d iv a tsz in b e n . G y á sz e se tb e n  a  ru h á k  so ro n k ív ü l, 36 ó rá n  b e lü l e lk é sz ít
te tn ek . P o s ta i sz é tk ü ld é s  n a p o n ta . —  T ö b b  év i jó tá llá s  m e lle tt s z ő n y eg e k e t, sz ö v e te k e t és kész  ö ltö n y ö k e t

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 37—52
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Katholikus érseket neveztek ki Bel- 
grádba. A Szentszék Rodics Rafaelt, a 
bánsági egyházmegye adminisztrátorát bel
grádi érsekké nevezte ki, Rodics minorita
rendi szerzetes és tavaly került Dalmáciá
ból a bánsági egyházmegye élére. Az egy
kori nándorfehérvári érsekség visszaállítását 
még az 1914 évi konkordátum mondta ki, 
az új szerb konkordátum tervezete szintén 
elfogadta. Hogy mi szükség van erre az 
érsekségre, mely a tervezet szerint nem 
gyakorol fennhatóságot a királyság többi 
kato'ikus püspöki megyéje felett, nem igen 
lehet tudni, minthogy mindössze három 
plébánia tartozik fennhatósága alá. A régi 
Szerbiában csak öt római katolikus plébá
nia van, de ezek közül is a n si és üszkübi 
kü^ön missziós apostoli ad ninisztratura 
jelleget visel.

A pozsonyi evangélikus egyház ket
tévált. A c?eh uralom a megszállott Felső- 
magyarországon egyházi téren is érezteti 
hatását. Évszázados keretek omlanak össze, 
pozsonyi jelentés szerint az ősrégi pozso
nyi evangélikus egyház is kettévált. Az 
evangélikus pozsonyi tótok külön egyház- 
községet alakítottak, a magyar-német hívek 
pedig a vasárnap tartott egyházközségi 
közgyűlésen Péterffy Ervin dr., egyházköz
ségi ügyész javaslatára, Jablonszky János 
dr., Fabinyi Gusztáv pártoló felszólalása 
után túlnyomó többséggel kimondták, hogy 
ezentúl a pozsonyi másik evangélikus egy
házközség : magyar- német legyen. A meg
alakult új német-magyar egyházközség az 
egdigi funkcionáriusokat újból megválasz
totta. Jellemzésül a viszonyokra felemlítést 
érdemel, hogy az egvház vezetősége Ratz 
Vilmos lelkész, Schwenk Gusztáv pártoló 
felszólalásával azt az indítványt erőszakolta, 
hogy a tót egyházközség mellett a másik 
pozsonyi egyházközség kifejezetten német 
legyen.

Mózes kézírásával Krisztus előtt ötezer 
évből kötáblát taiált egy angol tudós a sinai 
hegyen Serabit templomának romjai között.

Kultúrharc Csehországban. A prágai 
katolikus Czeh az egyház és állam szét
választásának kérdéséről ír, ami fontos 
programpontja a kormányzó koalíciónak és 
megjósolja, hogy Csehországban kuüurharc 
fog kitörni.

ú j d o n s á g o k .

Báró Van Vredenbruch Vilmosnét, a 
hollandi gyermekakció lelkes apostolát és 
sok magyar gyermek második édesanyját 
nagy részvét mellett temették el a Kerepesi 
temetőben. Sok száz szülő és gyermek kí
sérte utolsó útjára a jóság e kiváló kép
viselőjét, előkelő államférfiak, egyesületi 
vezérek együtt gyászoltak a munkásnegye
dek egyszerű népével. A gyászszertartást 
Ravasz László ref. püspök végezte.

Másfél vagon búzát ajándékozott egy 
gazda a kunmadarasi református egyház 
javára.

Mérges kígyó volt Huszton egy sörös 
hordóban, mit úgy állapítottak meg, hogy 
a sörből ivó vendéglős és egy pénzügyőr 
iszonyú görcsök között hirtelen kiszen
vedtek.

Juriga Nándor Hí inka párti képviselő 
egyik beszámoló beszédében azt mondotta : 
Egyetlen becsületes cseh volt, Nepomuki 
Szent János, de a csehek azt is a vízbe 
dobták.

Aradon, a belvárosban, Gaál Irén ma
gántisztviselőnőt éjszakának idején egy hat 
tagból álló férfitársaság elrabolta. A nyo
mozás folyik.

A románok elhatározták, hogy a Szé
kelyföldet szétdarabolják és a tömegesen 
együtt élő magyarokat több megyébe oszt
ják be, hogy az elrománositás könnyebb 
legyen.

Ezer év múlva nem férnek meg az 
emberek a földön — mint John William 
Gregory londoni egyetemi tanár egy folyó
iratban közölt tanulmányában megállapítja.

Aki negyvenezer vakbél-műtétet vég
zett. Rotter dr. titkos egészségügyi taná
csos, a Szent-Hedvig-kórház sebésze, 68 
éves korában Berlinben elhunyt. Rotier dr. 
sok eredményes golyva-műtétet végzett, 
európai hírét azonban vakbél-mütéteivel 
szerezte meg. Harminc év alatt negyven
ezer vakbéloperációt végzett s ezek közül 
15.000-et a Szent Hedvig-kőrházban.

A világ legöregebb embere 118 éves 
korában P o Iock  varosban (Litvánia) meg
halt. Kilencvenöt éves korában nősült har
madszor

Tizenhat szűk esztendőt jósol Sirius 
mester, a budapesti időjós

Egy müncheni 13 éves nyomorék fiú 
meggyilkolta anyja szeretőjét.

Kétezer vendég volt Mitjin János tót- 
komlÓ3Í kolbászgyáros fiának lakodalmán. 
Boldog-boldogtalan ehetett-ihatott, atneny- 
nyi csak belefért.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 44. számában foly
tatódnak Bónyi Adorján és Rudolf Herczog 
érdekes, szép regényei. Ebben a számban 
kezdi közölni a lap Csathó Kálmán új 
elmés háromfelvonásos vígjátékát, amely 
mellett P.alffyné Gulácsy Irén elbeszélése, 
Juhász Gyula és Forbáth Sándor versei, 
Tábori Kornél cikke díszítik a lap hasáb
jait. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 
80 000 kor. Mutatványszámot kívánatra in
gyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VL, Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Felelő« szerkesztő és kiadó: CZIP0TT H ’.ZA 
BsastgoUhúd. ▼asráymairr*'" 

Szerkesztő társ: NÉMETH KAKOLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Főzni tudó, középkorú leányt, vagy 
özvegyasszonyt keres veszprémi gyermek
telen házaspár, olyat, ki az összes háztar
tási munkát végezné. Az illető — kire 
háztartásunk egészen rá lenne bízva — 
méltányos fizetést kapna, nyugodt, állandó 
otthont lelne s családtagnak tekintetnék. 
A közelebbi értesítést megadja a szerkesz
tőség. 1-3

Karácsonyfa alatt, karácsonyi versek, 
párbeszédek, jelenetek és kottás énekek 
gyűjteménye. Szerkesztik: Knábel Vilmos 
es Vikkert Lajos. Ára 14.000 korona. A 
készlet fogytán van, sürgős rendelés kívá
natos. A könyvhöz november hó közepén 
pótfüzet jelenik meg, melyre előjegyzést 
elfogad a Luther-Társaság könyv- és papir- 
kereskedése, VIII., Szentkirályi u. 51/a. 1—3

Az 1925. év

L u t h e r - N a p t á r
kapható minden evang. lelkész! és 

tanítói hivatalban.

Ára 28.000 korona.

A L u t h e r - N a p t á r
szerkesztő-kiadóhivatala 

Sopron, Paprét 2.

Uj népszínmű. C s i t e  K á r o l y  
„Katica" címmel uj 3 felvonásos érdekes, 
vidám énekes népszínművet írt. Műkedve
lők részére a lehető legalkalmasabb, rend
kívül hatásos színdarab lesz, november hó 
végén jelenik meg. Megrendelhető a szer
zőnél Körmenden 20 000 koronáért.

Összes háztartásbeli teendők ellátására 
házvezetőnő kerestetik. Ajánlatokat kér 
Varga körjegyző Rimócz. 2—2

„Jézus az én mindenem.“
Karácsonyesti pásztorjáték.

írták: Schiiit Gyula és Szombath Ernő. 
Előadják iskolásgyermekek a karácsonyfa 

alatt, templomban vagy iskolában.
Ára 5000 korona. Csekklap mellékelve. 
Kapható a szerzőknél Lajoskomáromban és 
Pápán Kiss Tivadar könyvkereskedésében.

2 - 4

BANGÓ TANINTÉZET
Budapest, Ráday-u. 14.

T e lje s  a n y a g i g a ra n c ia  m e lle tt k ész ít 
e ló  v idéki m a g á n ta n u ló k a t is. JßgyzßlßL

Első Pápai Faiskola
V esz p ré m i u t  58 . sz ám  P á p a .  

A ján lja  n em es  g y ü m ö lc sfa , g a z d a s á g i 
é s  d ísz fa , d ísz cse rje , r ib izk e , m á ln a , 
v a la m in t v a d -  é s  m a g c se m e té it ,  é lő -  
sö n é n y  k é sz íté s re  sz o lg á ló  g le d its c h iá t 
s tb . k iv á ló  n em ek b e n  é s  fa jtá k b a n , 
m élyen  le sz á llíto tt  á ra k o n . K ív á n a tra  
á r je g y zé k e t kü ld  é s  s z a k ta n á c c s a l  

sz o lg á l. 2—2

P I A C .

Október 29. Zürich: Budapest 0.00.68. 
Deviza: Dollár 76.300, Dinár 1089, Osztrák 
korona 108 10, Szokol 2266.—, Lei 426’—, 
Francia frank 3394. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 35.000. zsir 55.000. — Gabonaárak: 
Búza 448335, rozs 728.750, árpa 410.000. 
zab 397 500, tengeri 367 500, korpa 227 500.

Nyomatott Weüiscfc Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgoitbárdon,
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Alapította
K A P I B É L A

1910 ben.

Laptulajdonos:
a OiiaáDtüll Lntüer-Szövetséo
4a Országos Lutlier-S/ÖTet- 

aég hivatalul  lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
éti reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
kiadóhlvataláuak 

Bsentgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Klőtizetést elfogad 
minden evang. leikési 

és tanító.
M M i e n k  m inden  vasárn ap

Az Úr fizessen meg m in den kinek  
az fi igazsága és hűsége szerin t.

am»r*oi«tó-AladóM»a»al : 
SZENTQOTTHÁRD.

Vasvármegye.
A „HAHANHSZO“ 

«lifltaM.I Ara: a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 16.000 K. 
Lnther-grövetégl Ufóknak 

10°/o-oa kedvesmény. . 
Amerikába egész évre í  
dollár ; az utódállamokba 
a Ul. negyedre 20.000 K,

A „Harangsió" terjessté-
aére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Mit csinált a reformáció?
R a va sz L á sz ló  dr. pü spökn ek  z á r ó 
beszédéből a bu dapesti Bethlen G ábor

S zö ve tség  reform ációi ünnepén.

Egy kisleány nagyon szerette 
az édesanyját, azonban korán ár
ván maradt a leányka és nem ma
radt egyéb emléke drága anyjától, 
csak egy arckép. Az árva ezt az 
arcképet szerette, ez volt mindene, 
ez jelentette az édesanyját. Mikor 
növekedett az árvaleány, nagy sze- 
retetében elhatározta, hogy feldí
szíti édesanyja arcképét. Festett 
neki gyönyörű hajat, rózsás arcot 
és a fejére egy csodálatos diadé- 
inot, holott addig az anya fején, az 
anyai méltóság diadémja csillogott. 
Bíbort, bársonyt rakott az árva 
édesanyja képére, az eredeti egy
szerű fehér ruha helyett. A kép 
gyönyörű lett, de már nem hason
lított az igazi édesanyához. Akkor 
jött valaki, aki ismerte életében az 
anyát és visszaállította a képet az 
egyszerűségbe, ahogyan Isten látta 
és teremtette azt. Ezt csinálta a re
formáció. Nagyon szép volt a kö
zépkori egyház, egy hibája volt 
csupán, nem hasonlított az Isten 
első egyházához. A reformáció a 
tisztább vallást, a tisztább keresz
ténységet jelent. (Taps.) A protes
tantizmus több vallás érdedében 
született. Több hitet, boldogságot 
hozott és a hivő lelkek boldogan 
elpihennek szerető keblén. A p r o 
testan tizm u s : teljes vallás, eg ész  va l
lás, te ljes K risztu st, egész K r is z tu s t  
bírni a lelkekben. Újabban minden 
rosszat a protestantizmustól szár
maztatnak. Azt mondják, hogy a 
francia forradalom is a protestan
tizmus következménye volt. Kér
dem, miért van az, hogy a tisztán 
protestáns Angliában egyetlen for

radalom sem lehetett. . . Magyar- 
ország felett a halálharangot meg 
akarják huzni szenvtelen kezek, 
hogy elpusztuljon a nemzet. Itt 
van a protestantizmus, amely in
kább véres darabokra engedi szag- 
gattatni magát, de a magyar nem
zetet elpusztulni nem engedi. (Tom
boló lelkesedés, éljenzés és taps.)

Fájó szívvel
gondolunk vissza azokra az egyházi 
gyűlésekre, melyeken az egyetemes 
gyűléssel most lezárult közigazga
tási évben résztvettünk. Akár a 
megyei, akár a kerületi vagy egye
temes gyűlés tárgyalásait hallgat
tuk, csak vissza-visszatért ugyanaz 
a szomorú érzésünk. Mily gazdag
sága mindenütt a szellemi és er
kölcsi javaknak s mily nagy sze
génysége az egész vonalon az 
anyagi eszközöknek, lehetőségek
nek! Már-már nyomorként kopog
tató szegénység, roskadozó néma 
templomtorony, dülede/.ő falú iskola 
erre is arra is ; s a szebb jövőt 
munkáló nemes fáradozásoknak 
gazdag tervei porlepve várnak jobb 
napokra itt is ott is.

Ily viszonyok között kietlen sor
sunk jobbrafordulását csak úgy 
remélhetjük, ha tétlenségre szorított 
szellemi erőinknek kifejtéséhez 
megtaláljuk a kellő anyagi eszkö
zöket. E téren azonban sajnos a 
mai viszonyok között sem saját 
anyagi helyzetünk lényegesebb ja
vulására, sem érdemleges állami 
támogatásra a közel jövőben nem 
számíthatunk.

Lényeges és esetleg egész egy
házi életünkre döntő jelentőségű 
támogatást kaphatnánk talán ame
rikai hitrokonainktól megfelelő mér

sékelt kamatozású dollár-kölcsönök 
alakjában. Hisz, ha oly tekintélyes 
összegeket tudtak fordítani nyomo
rúságaink enyhítésére, bizonyára 
mögöttünk állanak hatalmas anyagi 
erejükkel, ha intézményeink talpra- 
állítása érdekében fordulnánk hoz- 
zájok nem is adományért, hanem 
csak kölcsönért, olyanért, melynél 
ők is megtalálják a maguk számí
tását.

Nem egy gyülekezet tudna már 
rövidebb lejárat mellett is templo
mot, iskolát, paplakot tatarozni vagy 
akár építeni; nem egy intézmény 
indulhatha gazdag virágzásnak, ha 
megfelelőbb elhelyezéshez juthatna, 
aminek hiányában most esetleg 
csak tengeti életét! Sőt meglevő 
intézményeink megizmosodása kap
csán erőt nyernénk újaknak, rég 
nélkülözőiteknek megalkotásához is.

Ne érjük be gazdasági téren 
szomorú szegénységünk örök ke
servével! Építsünk magas kulturá
lis hivatásunkhoz méltó korszerű 
gazdasági programmot i s !

Arató István.

Egyetemes protestáns 
reformációi ünnep.

Kupi Béla dunántúli püspök a refor
máció lényegéről és a m agyar protes

tantizm us konstruktiv erejéről.

Budapest protestán társadalmának 
óriási részvétele mellett tartotta a 
régi képviselőház termében a Bethlen 
Qábor-Szövetség ezidei egyetemes 
protestáns reformációi Ünnepségét. 
Az érdeklődés a reformáció emlék
ünnepe iránt olyan hatalmas volt, 
amilyenre az utóbbi évek protestáns 
mozgalmai között'példa nincsen. Este 
félbat óra után a régi parlament épü
letében egyetlen ember nem tudott

A H arangszó a keresztyén  családok legkedveltebb  lapja.
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bejutni, a kintszorultak ezrekre menő 
tömege a Sándor-utcában reményte
lenül szemlélte a helyzetet és két
ségbeesetten látta, hogy elkésett, a 
protestánsok ünnepségére nem jut
hatott be.

óriási lelkesedést váltott ki a kint- 
rekedf tömegből, amikor dr. Ravasz 
László református püspök intézkedé
sét kihirdették, mely szerint azok 
számára, akik a régi parlamentben 
tartott ünnepségre nem juthattak be, 
megnyílt a Kálvin-téri református 
templom kapuja. A tömeg azonnal a 
Kálvin-téri templom felé vette útját, 
ahol teljes egészében megismételték 
az ünnepség műsorát és pedig olyan 
formában, hogy amint egy szónok a 
régi parlamentben elmondotta beszé
dét, átment a Kálvin-téri templomba 
s ott megismételte, hogy az erősítő 
és buzdító igékben minél szélesebb 
rétege részesülhessen a főváros pro
testáns társadalmának. A Kálvin téri 
templomban beszélt így közkívánatra 
a programodon kívül Raffay Sándor 
püspök is.

Az ünnepség a reformáció törté
nelmi énekének, az Erős várunk az 
Úr Isten... kezdetű vallásos dalnak 
eléneklésével kezdődött, amely után 
Józan Miklós unitárius püspöki vi
kárius mondott nemes szavakból 
összeszétt imát. Az ima után dr. 
Szabó Sándor nemzetgyűlési képvi
selő, a Bethlen Gábor Szövetség 
ügyvezető alelnöke mondta el meg
nyitóbeszédét. Beszédének történelmi 
vonatkozású kezdőmondatai után hi
vatkozott arra, hogy a magyar pro-

Alkony.
Túl az erdőn az égő napkorong, 
Sziporkázón vértengerbe bukik.
A tölgyerdő hamvas ködben aszik:
S  a völgyben már, a félhomály borong. . .
Ó h ! . . .  mily szép itt az alkony órája;
— Bucsusugár a ringó lombokon,
S  mint orjási aranyporos csokor :
Suttogva rezd az erdő hulláma.
És mikéntha kacérasszony arca —
Mely kigyúltan férfi szívvel hevít:
Leszáll a nap, fodros habvánkosra.
A lombtenger páratestes mélyén,
Nehéz árnyék terjeszkedik széjjel,
S  míg tűn a fén y .. .  lesben áll az éjjel...

TAKÁCS ELEMÉR.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 8)

Megegyeztek A kapitány szívesen fo
gadta ä meghívást már csak azért is, hogy 
a nagy vad üldözésével járó veszélyt is 
megosztva tanúsítsa testvéri hűségét a ma- 
ruk előtt. Azt is jól tudta, hogy az indiánok

testánsoknak a reformáció sokkal 
többet jelent, mint más nemzetnek, 
mert nálunk a reformáció a nemzeti 
gondolat újjászületését is jelentette. 
Ma, mikor mindenki a maga igazával 
tör elő, ö csak egy igazságra mutat 
rá, a Krisztus igazságára, mert ez 
az igazság az utat és az életet je
lenti. Nem tagadást, nem kételkedést 
jelent a protestantizmus, mint sokan 
mondják, hanem állítást, élő hitet és 
igazságot.

Ezután Kapi Béla dunánttíli püspök 
beszélt, ünnepi beszédében többek 
között a következőket mondotta ;

— Nem a történelmi kényszer 
avatja az ünnepnapot azzá, hanem 
a közösség lelke. Ünneppé csak akkor 
lesz az esemény, ha a nemzet az 
ünnepet jelentő történelmi pergamentre 
ráüti a maga szentesítő bélyegét. Ha 
a közösség egy történelmi eseményben 
meglátja a maga lelkének képét, ak
kor azt az eseményt lelkesedésével 
szent ünnepnappá avatja Az igazi 
ünnep mindig lényegkifejtés, lényeg
megtalálás, igazi ünneplés tehát csak 
az lehet, amikor megszereztük az 
ünnep igazi lényegét és megtaláljuk 
a kötelességeket, amelyeket az ünne
pek reánk hárítanak. A reformációból 
örökké élő szellem áradását érezzük, 
amelyet kimeríteni nem lehet.

— A reformáció lényegének kere
sésénél a vallás lényegéhez kell visz- 
szamennünk. Nincsen csodálatosabb, 
hatalmasabb és lelketráróbb szó a 
a bibliában annál a kérdésnél: Mit 
cselekedjem, hogy az őrök életet el
nyerjem ? Az örökkévalóság olyan

magát a szívességet, jó akaratot csak a 
gyöngeség jelének tekintik. Az erő, bátor
ság az, ami őket ragaszkodásra indítja, 
bennük bizalmat kelt.

Hajnalban útra készen állott befogott 
lovakkal a három kocsi. Kardos, ki Kelet- 
indiában is részt vett már nagy vadászato
kon, kellően felkészült. Mellette állott Monk 
Károly is, mint hű fegyvernöke. Amint a 
főnök sátrából kijött: kocsira ültek s kö
vetve 30 gyalog és 20 lovas indiánból álló 
vadászcsapattal, elindultak. A többi fegy
verfogható ember otthon maradt a tanya 
védelmére a szin szin indián törzs esetle
ges támadása ellen. A nagy erdőhöz érvén 
ott némi pihenés után a gyalogok sora
kozva az erdei vadászatot kezdték meg, a 
lovasok a széles nyílt téren bivalyok kere
sésére siettek. A kapitány a főnök közelé
ben maradt, másik szomszédja Monk Ká
roly volt. Amint előre haladtak, az előttük 
levő sürü, bokros helyről egy őzbak ugrott 
elő s futott feléjük riadtan, mintha egy más 
ellenség által felverten menekülne. A főnök 
egy jól irányzott nyílvesszővel leterítette, 
de még örömét sem nyilváníthatta a sze
rencsés lövés felett, midőn az őz nyomán 
a bozotból egy nagy szürke medve, a fé
lelmes grizli lépett elő s azonnal a hozzá 
legközelebb álló Sasszemre rohant. Ez kéz-

problóma, amellyel minden kornak 
számolnia kell. Luther Márton a lélek 
üdvösségének kérdését az evangélium 
világánál megoldotta. Rámutatott a 
lélek csődjére, de ugyanakkor a hitre 
is, amely két elpusztíthatatlan karhoz 
hasonlóan öleli magához az isteni 
hit igazságait.

— Nem elég, ha társadalmi és 
bizonyos etikai tisztesség uralkodik 
az emberben, több kell ennél, a lel
keket meg kell menteni egy új, bol
dogabb, tisztább élet számára. Mikor 
jött a reformáció, az egyéniség szü
letett meg újra. Egyetlen korszak sem 
teremtette meg az emberiség életide
áljának azt a gyönyörű harmóniáját, 
mint a reformáció kora A reformáció 
a legnagyobb méltóságot ébresztette 
föl a lelkekben, mikor azt mondotta 
az embernek: Te az Isten munkatársa 
vagy. A reformáció tehát elvetett 
minden közbenjárót és megteremtette 
azt az igazi emberi méltóságot, amely
nek legnagyobb tényezője az önállóság 
és a felelősség. A reformáció a fele
lősséget aláhúzta, mikor így szólt az 
emberhez; Te vagy felelős a lelkedért. 
A reformáció adta meg a döntő irá
nyítást az államok kialakulásánál is, 
mert az egyéniségeket helyezte oda 
az államok fundamentomául. Nekünk, 
magyar protestánsoknak is büszke
ségünk, hogy nemzeti államunk ki
alakulásánál a történelem által is 
szankcionált nagy érdemeink vannak. 
A protestantizmus nevelt és nevel a 
politikai erkölcsre és politikai felelős
ségre is. A tudományba a reformáció 
belejegyezte a nevét, mert a gondol-

iiját ledobva egy fára akart — indián szo
kás szerint — felkuszni, hogy ellenségét 
maga után csalva a fa egyik ágáról a földre 
ereszkedjék s az ekkor a törzsről lemászni 
akaró medvét dárdájával a fához szegezze. 
Nem volt elég ideje, a fenevad karmaival 
lábára vágott s lerántotta. E pillanatban ott 
volt a fehér testvér. A puskájára tűzött 
szuronyt a medve oldalába üti s mikor ez 
ellene fordul, egy golyót röpít nyakába és 
szuronyával átfúrja szívét. Az óriás erejű 
vad mozdulatlan terült el a földön. A ka
pitány most a főnökhöz lép és a lábán ka
pott sebeket vizsgálja.

— Egyik sebed nagyon vérzik, Sasszem, 
de azonnal segítünk a bajon.

— A medve torkából kiszabadítottál, 
reád bízom magamat.

A kapitány táskájából kötszereket vesz 
elő s a sebeket orvosi ügyességgel kötözi 
be s ígv szól:

— Ma többet nem járhatsz, kelhetsz, 
mer sebed újra vérzésre nyílhatna meg.

Ezután Károlynak intett:
— Rendeld ide az egyik kocsit. Arra 

segítsük fel a megsebesült főnököt.
Ez sebesült lábaival sóhajtva engedel

meskedett s helyet foglalt a kocsin.
A vadászat az erdőn még tovább folyt. 

A kapitány itt még egy vadkant terített le,
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kozás és kutatás szabadságát egy 
hatalmas tételbe egybefoglalta. A 
lelkiismereti szabadságból születtek 
meg a legszentebb emberi jogok. A 
lelkiismereti szabadság azonban nem 
jelent szabadosságot, kötetlenséget. 
A reformáció eredményeinek két fon
tos tétele van, az egyik a lélek refor
málása, a másik a társadalomnak, a 
közéletnek a protestáns szellemmel 
való megifjítása és átalakítása.

— A protestantizmus ünnepével 
a magyar história a magyar nemzet
nek azt üzeni, hogy a történelmi 
bizonyságok szerint a  pro testán s e g y 
h áz nem destru k tiv , hanem konstruktiv . 
(Hosszantartó lelkes éljenzés és taps.) 
A p ro testa n tizm u sn a k  áldása s  nem  
á tka  volt a  nem zetre. (Nagy taps) 
Egyidejűén a protestáns egyházakhoz 
is üzen a reformáció ünnepe és pedig 
először azt: »Ne engedjék a protes
tánsok, hogy a protestantizmusból 
elvesszék a lelki lényeg, mert ezáltal 
kulturmozgalommá lesz csupán és 
elveszti erőtadó tulajdonságait.« A 
második üzenet így szól: »Találjátok 
meg egymást«. (Nagy taps) Egy 
bölcső ringatott benneteket, protes
tánsokat, szükséges tehát, hogy a 
magyar nemzet mai napjaiban minden 
protestáns kéz egymásra találjon. 
Végül a reformáció ünnepe üzen 
minden protestánsnak is: »Egyházad 
vár, gondoltál-e reá? Mi fűz téged 
egyházadhoz? Tradíció csupán, amely 
olyan, mint a por a ruhán, le is 
rázhatjuk?« öntudatos! bátor, férfias 
protestánsokra van ma szükség, akik 
nem konjunktúrából, hanem önérze-

amely elől indián szomszédai a fákra me
nekültek. Az indiánok nyilakkal, hajító dár
dákkal elejtettek 3 szarvast, több őzet. Egy 
lovas hitül hozta, hogy a rónaságon egy 
kisebb bivalycsordára találtak s ezeket ül
dözve az erdő felé terelik. A gyalog vadá
szok erre megfordulva azon helyre siettek, 
ahol a bivalyokat várni lehetett. Onnét, 
ahol megállották még távolabb csakugyan 
látható is volt 15—20 bivaly, melyek a lo
vasok zajától, nyilaitól zavarva az erdő felé 
futnak. Erre a gyalog indiánok gyorsan a 
fákra kúsztak fel, hogy azok ágairól nyíl
lal, hajitó dárdával minnél biztosabban 
osztogathassanak rúlyos sebeket. A kapi
tánynak megragadta figyelmét egy indián 
lovas, ki egy bivalyhoz közel férkezve nyi
lat repít nyakába. A vadállat erre bőszül- 
ten ellene fordult, futó lovát beéri és 
szarvával felhasitja oldalát. Az indián le
roskadó lováról villámgyorsan álpattan a 
bivaly hátára. Ez szokatlan terhét érezve 
még szilajabban rohan az erdőnek, hogy 
ott a fatörzsökön halálra horzsolja lovag
ját. A kapitány, hogy azt megakadályozza, 
előbbre jön az erdőszélről s a vele szem
ben iramló bivalyt egy homlokába irányzott 
zott golyóval ledönti. Az indián lovagnak 
nem történt más baja, minthogy a roham 
erejétől sodorva a hirtelen elesett állatról
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tesen vallják magukat a protestáns 
egyház tagjainak. A hit adja meg a 
kereszténység súlyát. Mi megyünk 
előre a protestantizmus utján: Hi
szünk, imádkozunk, összetartunk és 
dolgozunk. (Percekig tartó, szűnni 
nem akaró, tomboló taps és éljenzés )

Álljunk a Krisztus szolgálatába.
A győri egyház uj világi vezérei

nek beiktatása.
Meleg, bensőséges ünnep kereté

ben iktatták be október 26 án Győ
rött az elhívott uj világi vezéreket 
dr. Dukavits Vilmos kir. táblabirót 
és Mikiás Mihály ny. ezredest, kiket 
a győri nemes gyülekezet egyhangú
lag felügyelőivé választott. A beiktató 
ünnep a templomban, közvetlenül a 
rendes istentisztelet után folyt le.

Isó Vince lelkész, egyházi elnök 
imája után dr. Fischer Gyula volt 
felügyelő megnyitván az ülést a fel
ügyelői tisztség fontosságáról szólt s 
arról az egyetértésről, összhangról, 
mely a választást jellemezle. Isó 
Vince lelkész indítványára Pálmai 
Lajos tb. esperes vezetésével dr. 
Szent Ivány Géza, Gerő Mihály, Stras- 
ser Sándor, dr. Schopf Antal, Bar- 
csay Károly és Vélsz Zoltán tagok
ból álló küldöttség hivta meg a köz
gyűlésbe az uj felügyelőket.

Az uj felügyelő, dr. Dukavits, díszma
gyarban, a másodfelügyelő Mikiás ezredesi 
uniformisban jelentek meg a hívek éljen
zése közben.

Az üdvözlések után az uj felügyelő első-

egy őlnyire előre csúszván, kezeit, arcát a 
tövis felkarcolta. A erdőbe ért bivalyok a 
fákról lehajított gerelyektől találva törtettek 
tovább. Hogy a fegyverek egy páron vér
eret is nyiiottak, azt világosan bizonyítot
ták a sürü vérnyomok. A vadászok a nyo
mokon mentek s három bivalyt bágyadtan 
vértócsában fekve találtak. Röviden végez
tek velük. Tovább haladva az indiánok egy 
vadkant vertek fel. Ez dühösen ellenük 
fordult s ők kiáltozva menekültek a fákra. 
Az egyedül álló kapitány felé rohant. Ez 
midőn már közel volt, hirtelen egy fa mellé 
lépve, az oda ért vadkan egy lövéssel hát- 
gerincét töri el s amint két első lábán ver
gődve csattogtatja agyarát, egy másik go
lyóval megadja neki a kegyelem csapást.

Ezután egy helyre hordják össze az el
ejtett vadakat. Az eredmény egy medve, 
egy vadkan, két szarvas, öt őz és hét bi
valy volt.

— Most — szól a kapitány örvendező 
vadásztársaihoz — készüljünk a zsákmány 
hazaszállításához.

— Ez nem a mi dolgunk, — hangoz
tatja egy indián — eljönnek az asszonyok, 
hazahordják ők.

— És mi, jó testvér üresen menjünk 
haza? Ha az utón fehérekkel találkozunk, 
azok kinevessenek, hogy megfutottunk a
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sorban Istenhez fohászkodik, hogy a vállalt 
feladatok teljesítésében segítője legyen. 
Azután megköszöni az üdvözlést, az egy
házközség bizalmát, amely elől ki nem tér
hetett, mert az egyházért minden áldozatot 
meg kell hoznunk, ahova hiv, el kell men
nünk. Kiváló elődei után, méltó utódnak 
lenni nagy feladat. Viszont azok ragyogó 
példái lelkesítik.

Szíve egész melegével emlékezik meg 
közvetlen elődjéről, dr. Fischer Gyuláról, 
az egyházközség büszkeségéről és tisztelet
beli felügyelői méltóságában boldog és 
hosszú életet kíván neki.

Szól az ő megválasztásának indító okai
ról ; megemlékezik egyházi elnöktársáról, 
a bizottságok elnökeiről és tagjairól, tiszt
viselőiről, akiknek támogatását kéri.

Egyházának törhetetlen szeretete erősíti, 
hogy az első helyen megállhasson.

Mindnyájunknak — úgy mond — min
den erőnket megfeszítve, összefogva szün
telen résen kell lennünk s elszántan kell 
küzdenünk a hitetlenség ellen, bármily 
megtévesztő köntösben jelentkező, de arra 
vezető tanítások ellen, a földi javakhoz 
való szertelen ragaszkodás, azok túlbecsü
lése s a vallással ebből folyó nemtörődés 
ellen.

Csakis a vallást kell s szabad az em
beri cselekedeteket szabályozó hatalomnak 
elismerni.

A hit mellett tesz azután megalkuvást 
nem tűrő, tiszta, energikus vallomást, 
amelynek keretében mondja, hogy minden 
erőnkkel s gondolatunkkal tiszta protestáns 
öntudattal s mindenben vallásunk nagy 
alapítójának tanítását követve álljunk köz
vetlen a Krisztus szolgálatába aki megadta 
a példát nekünk, hogy „amiképpen ő cse
lekedett velünk, mi is akképpen cseleked
jünk“.

A szívek és a lelkek mélyén gyökeredző 
meggyőződés erejétől várja a hivő léleknek 
Istenhez emelkedését és azt, hogy mind
nyájunk szívében a Krisztus éljen.

Akkor egyúttal első és legfontosabb 
feladatunk a szívnek és léleknek mindenek 
előtt Isten igéjének minél szorgalmasabb 
hallgatásával, valamint azon túl is folyto-

vadaktól ? Ez nem lehet. Amit elejtettünk, 
annak velünk együtt kell a tanyára jutnia. 
Így bizonyítjuk be, hogy az otthonvalóknak 
az élelmet, örömöt nem mások, hanem a 
Nagy szellem jóakaratával mi magunk 
szereztük.

— Úgy van. — kiált fel erélyesen a 
karcolt képű indián — A fehér testvér a 
fövadász, ö tudja, legjobban, mit kell a va
dászatnál tenni. Ö reá hallgassunk. Az en- 
gemet magával ragadó bivalyt is ö döntötte 
ki. Én vele tartok.

— Nem csak téged, — veszi át a szót 
Sasszem — engemet is ő mentett meg. A 
medve a fáról lerántott, talpai alatt voltam. 
Oda ugrott a testvér, lebirkózta, azután 
sebeimet is bekötözte. 0  mindig javunkat 
akarja, engednünk kell neki.

A főnök szavai elnémítottak minden 
ellenkezést. A kapitány szól ism ét:

— Mindenik kocsira egy-egy bivalyt te
gyetek fel. A három kocsin elférnek még 
a medve, a vaddisznó, a szarvasok és az 
özek is. A négy bivaly vontatására — Monk 
Károly, Karvaly és Agyaras vágjatok a ko
csisok segítségével nagyobb ágakat. Vegyé
tek elő a fejszéket.

A négy levágott faágra egy-egy bivalyt 
hengerítettek s a kocsikról előszedett kö
telekkel reá kötötték. A többi kötelekből
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nos s megszakítás nélkül való művelése, 
azzal való minél sűrűbb s behatóbb fog
lalkozás, a meggyőződés ébrentartása, fo
kozása, megacélozása s vértezése a hitet
lenség s kápráztató, de múló földi kincsek 
kisértéseivel szemben, de főfeladatunk a 
láthatatlan egyház szolgálatában álló látható 
egyház szerelete s erősítése, mert miként 
ezt ékesszavu püspökünk oly szépen fejezi 
ki egyik előadásában, az egyházban való 
közösség, úgy más vallási élmenyeinek köz
lése, a közösség lelkesedésének megtapasz
talása táplálja, erősíti hitünket, itt épülünk 
egymás hite által, az egyháztól nyert ha
tások jelölnek irányt fejlődésünk utján, az 
Istennel való lelki közönségbe az egyház 
segit el, mig az ember egyéni vallásossága 
Istenhez közeledés, az egyházban Isten kö
zeledik az emberhez. „Aki tehát állandó 
közösségben akar lenni Istennel, az láto
gassa a hívők gyülekezetét, ahol erőt me
ríthet az élet küzdelmeire.“

Nagyon szépek voltak a beszéd hazafias 
vonatkozásai is.

Egyházunk támogatására kell késztetnie 
vallásos érzésünkön kívül hazafias érzé
sünknek is, mert lehetetlen fel nem ismer
nünk egyházunk nagy nemzeti jelentőségét, 
a mi nemzeti ku tuifeladataink teljesítésé
ben minél nagyobb erejének szükségét, 
nemzeti fenmaradásunk nélkülözhetetlen 
feltételét képező kultutfölényünk kivívásá
nak s fentartásának óriási jelentőségét, 
egyházunknak annak előmozdításában való 
nagy szerepét s hivatottságát, mert rendít
hetetlen meggyőződéssel kell vallanunk, 
hogy ezt mind csakis hiveinknek itt az 
egyházban lefolyó valláserkölcsi nevelésé
vel mozdíthatjuk elő.

Ez a nevelés biztosítja egyfelől egyhá
zunk fejlődését, tekintélyét s fennmaradá
sát, de ez fogja megmenteni azokat az er
kölcsi alapköveket is, amelyek elhelyezése 
nélkül hazánk jövő boldogságát s nagysá-

a kocsisok kezdetleges hámokat rögtönöz
tek s a középen ruhadarabokkal körülcsa
varva a lovakra erősítették s két felől a 
kötél végét az ághoz kötötték. Egy-egy ily 
ág elé a kapitány két lovast állított.

— És most — int nekik — rajta. Lo
vaitok nektek engedelmeskednek. Indítsátok 
meg a vohtatást.

A lovak némi vonakodás és biztatás 
után el is indultak a kocsik u án.

Otthon egy előre vágtató lovas által 
értesítve a lakosság összegyűlve várt s 
örömujjongással üdvözölte a szerencsés 
vadászokat s a gazdag zsákmányt. Ennek 
kiosztása a„ főnök intésére azonnal meg
kezdődött. Ő egyúttal a fehér testvér óhaj
tására kihirdette, hogy az állatok bőrét 
vigyázattal vonják le, meg ne lukasszák. 
Ezeket, amint megszáradnak, a városba 
viszik, eladják s árukon élelmiszelt vesz
nek. A kiosztott húst a nők sátraikba vittek 
s amit későbbre akartak eltenni, azt a sá
tor közepén égő lűz füstjének fenn a csú
cson kivezetésére szolgaló nyíláson fel
füstölték.

Másnap a főnök gyű ésre hívta össze 
a családfőket. Ezen a kapitány újra elő
adta indítványát: mondják ki nyíltan, hogy 
ezután a maru törzs békességben akar élni 
a fehér emberekkel, nem háborgatja azokat, 
akik nem támadnak ellene. De bár a fehér 
testvért mindnyájan megszerették, mint jól- 
tevójüket dicsőítik: a régi szokáshoz ra
gaszkodás még mindig talált okot az ag
godalomra az életmód megváltoztatása 
felett, (Folyt, köv.)

gát sem remélhetjük.
Azután megemlékezik a református test

vérekről, akiket szeretettel üdvözöl.
Munkára hív mindenkit, hogy az egy

házat első helyre emelhessék.
Dologra hív mindenkit, hogy szeretett 

hazánk boldogságát elérhessük, amely csak 
akkor valósulhat meg, ha a felekezetek kö
zött teljes a megértés és békesség, ha nem 
azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami 
egyesít. Tartsuk tiszteletben mindenkinek 
elismerést érdemlő igaz meggyőződését, 
éppen úgy, ahogyan azt magunk részire 
megköveteljük. De, ha netán támadás érne 
bárhonnan, ez ellen úgy védekezzünk, amint 
arra Krisztus Urunk tanított s tegyük ezt 
abban a megnyugtató meggyőződésben, 
hogy gyarló emberek megtévelyedésével s 
sokszor egyéni érdekeiből származó táma
dásával szemben, a mi erős és megdönt
hetetlen várunk Istenünkben van.

Azután áttér a gyermekek nevelésének, 
tanításának fontos kérdésére, mert a célok 
és sikerek eléréséi ebben a kérdésben látja. 
Büszkén tekint az egyház iskoláira, ame
lyek rendeltetéséről szól. A legnagyobb 
igényekkel kell fellépni azokkal czemben, 
kikre legdrágább kincsünk, gyermekeink 
nevelése van bízva. A hitoktatói kar érde
meit méltatja. Az egyetemi ifjúság fokozot
tabb támogatását teiadatai soraba iktatja.
A szegények támogatásának programmjánál 
a belmisszió működéséről különös meleg
séggel emlékezik meg. A vallásos esték 
látogatására buzdít. Az ev. sajtóra hívja 
föl a figyelmet. Örömmel emlékezik meg 1 
az ifjúsági egyesületről, amelyet erős vár
nak nevez, a z  ének- és zenekarról, annak 
lelkes karnagyáról lelkesedéssel szól. A 
Szeretetház munkáját méltatja. Szól a ná
dorvárosi templom terveiről is, az újvárosi 
östemplom tornyának a megépítéséről. Szól 
az anyagi ügyek vezetéséről s annak elveiről.

Ezek tekintetében a köznapi háztartási 
elvek fölé kell emelkednünk, mert amit Is
ten legdrágább adománya, a hitünk méltó 
ápolására szükségesnek látunk, annak nem 
szabad hiányolna, bármily áldozatba ke
rült is. Nem szabad hiányoznia az áldoza'- 
készségnek a tekintetben sem, hogy a nyo
mort enyhítsük s szegény testvéreinken 
segítsünk úgy, ahogy ezt hitünk tanai kö
telességünkké teszik.

Beszédét a következő gondolatokkal 
végzi:

Igyekezni fogok folyton figyelő lélekkel 
minden, egyházközségünket fenyegető ve
szedelmet elhárítani: törvényben biztosított 
minden jogainkat teljes eréllyel fogom meg
védelmezni. Törvényes igényeinket pedig 
érvényesíteni fogom.

Tisztemben, amelynek címét mindennél 
többre értékelem mert annak elismerése, 
amit Isten országáért dolgozni igyekszem, 
eskümhöz hiven akarok eljárni, de abban 
nem méltóságot és ünneplést keresek, ha
nem mindenkinek készségesen szolgálatára 
akarok állni, hiven mesterem tanításához: 
„aki közöttetek első akar lenni, legyen mind
nyájatoknak szolgája".

Az egyházközség tagjait pedig, vezető
ket s nem vezetőket egyaránt munkára hí
vom. Arra a munkára, mely naggyá fogja 
tenni egyházunkat s egyedül teheti ismét 
naggyá szeretett hazánkat.

Vezetni akarom s fogom egyházközsé
günket azon az utón, ahol eljutunk a mi 
Atyánkhoz, kinek áldását kérjük működé
sünkre.

Általános éljenzés fogadta a gonddal,

bölcsességgel és tudással megszerkesztett 
nagy programmbeszédet.

Á helyeslés megcsillapodásával az uj 
felügyelő szívesen üdvözölte munkatársát, 
Mikiás Mihály ny. ezredes másodfelügyelőt, 
aki az üdvözlésre a következő rövid, de 
talpraesett beszéddel válaszolt:

Hálatelt érzéssel, szívem egész melegé
vel mondok köszönetét a mélyen tisztelt 
közgyűlésnek azért a bizalomért, mellyel 
engem kitüntetni szíves volt.

Én ezt a bizalmat oly nagyra tartom, 
annyira becsülöm és rám nézve olyan meg
tisztelőnek tekintem, hogy kölelcsségemet 
véltem teljesíteni akkor, midőn ezt a tiszt
séget e fogadtam.

Programmom — a felügyelő urnák imént 
előadott prograinmja. Ezen programm ke
resztülviteléhez mint öreg katona fegyver
rel jövök, csakhogy ez a fegyver nem valami 
ölő szerszám, ez a fegyver a szív, a szívem, 
mely telve van kiolthatatlan szeretettel ősi 
hitem és az egyház iránt; jövök köteles
ségérzettel, avval a kötelességérzettel, mely
nek egyenes útjáról tudva sohasem tértem 
le. Ha ezen kft hatalmas tényezővel és 
Isten oltalma mellett az egyházközségnek 
a jövőben szolgálatára lehetek, boldognak 
fogom magam érezni.

Kérve Isten bőséges áldását az egyház- 
községre és annak minden egyes tagjara, 
ismételten kérem, fogadják legösziatébb 
köszönetem nyilvánítását.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után az egyház papjai nevében Pál- 
iuay Laos esperes, a református 
testvéregyház küldöttsége nevében 
Czeglédy Sándor ref. esperes, az egy
ház tanítóságának küldöttsége élén 
Benedek Vince igazgató, a belmisszió 
küldöttsége nevében özv. Spä h Gyu- 
láné, dr. Welsz Aladár pedig az ifjú - 
sági egyesület élén üdvözölte az uj 
felügyelőt. •

Dr. Dakavits Vilmos felügyelő 
mindegyik beszédre válaszolt, köszö
netét mondott s a közgyűlést bezárta.

Isó Vince imájával végződött a 
szép ünnep, amely után a gratulálók 
serege vette körül az uj felügyelőket.

|  t  Nagyatádi Szabó István, j

A legnagyobb magyar kisgazda 
és kisgazdavezér: Nagyatádi Szabó 
István volt fö dcaívelésügyi miniszter 
Erdőcsokonyán váratlanul elhalt. Véle 
egy tüneményes emberi pálya sza
kadt hi télén ketté. Nagyatádi Szabó 
Istváa politikai józanságával, óvatos
ságával és szívósságával különösen 
az utóbbi esztendőkben a nemzet 
sorsának inté<ésében döntő szerepet 
játszott. Sierette a főidet, mint min
den magyar gazda és nem magának 
szerette meg, hanem a fajtájának. 
Szerette a fajtáját és a magyar gazda 
önérzetének emelésére, politikai sú
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lyának gyarapítására senki annyit 
nem tett, mint ö.

»A falusi bírói székből zökkenés 
és erőltetés nélkül átlépett a minisz
teri székbe: s ami ennél is nagyobb, 
minden zökkenés és erőltetés nélkül 
vissza is tudott volna lépni a bírói 
székbe. Milyen szép volna az, ha a 
magyarok között sok ilyen falusi 
biró és sok ilyen miniszter lenne!«

Ezzel a fenséges kijelentéssel adó
zott Nagyatádi emlékének Ravasz 
püspök, a koporsója fölött... Nagy
atádi Szabó István lelkében Rákóczi 
szabadságvágya parázslóit; a jobbágy- 
felszabaditó Kossuth ihlette, termé
kenyítette meg szellemét; Széchenyi 
Istvánnak, a nagy újítónak gyakor
lati érzéke a történelmi szükségsze
rűség iránt jellemezte célkitűzéseit 
és magatartását; Deák Ferenc bö.'cse- 
sége ragyogott gyönyörű magyar 
szemeiben... Született törvényhozó 
volt Szentélynek tartotta a parla
mentet, kit sohasem kellett rendre- 
utasítani Huszár Károly a nennet 
gyűlés elnöksége nevében búcsúzott el 
ezekkel a szavakkal a nagy halotttó!.

Bethlen István miniszterelnök pedig 
mint Nagyatádi Szabó Istvánnak mun
katársa megállapította róla, hogy senki 
sem szerette jobban a magyar hazát 
és ezt a nemzetet, mint Nagyatádi.

Azután még igen sokan búcsúz
tak Nagyatádi Szabó Istvántól. Em
bereknek ezrei kísérték ki a csoko- 
nyai temetőbe, ahol most már örök 
álmát alussza a »bölcs és nyájas 
Pista bácsi«, akit a magyar nép 
sohasem fog elfelejteni.

Áldás emlékére!

k o r k C p e k .

K arcolatok a hétről.
A z edinburgi zsinaton történt az  

alábbi m egható jelenet. E gy prezsbiter, 
S ir John Cowan a magyar, osztrák  
és német d iákok leírhatatlan nyom o
ráról beszélt megrázóan. Beszéde vé
gén egy zárt borítékot kézbesítettek 
neki — benne egy fon t sterling s egy  
cédulán: „ E g y  le lk é s z ,  ki f iá t vesz
tette a nagy háborúban, a m ai éhező  
német diákok szám ára“.

*

A Skót S za b a d  Egyház 1923-dik  
évi edinburgi zsinatán Mr. Walker, 
egy edinburgi prezsbiter, a keresztyén  
munkában a  pén z fontosságáról be
szélve, egy történetet mesélt el. E gy  
kis fiú, m issió i gyűlésen mikor körül
já r t  a p a d o k  között a pén zgyű jtő

tányér, fé lig  hallhatóan odasugta az  
édesanyjának: „ M a m a ,  t ia  a  p o -  
y á t i y o k  n e m  j á r n a k  r u h á b a n ,  
m i é r t  t e t t  a  p a p a  g o m b o t  a  
p e r s e l y b e

Az emlék tanít*)
Kimentek innen, mikor szárnyra kellek, 

Kimentek innen, kiket itt neveltek.
Vagyont, munkát, dicsőséget keresvén 
Az életben sokféle ágii mesgyén.
Családnak, köznek munkás tagja lettek, 
Szerették őket és ők is szerettek.
Mind sarjadd, gyümölcsfakasztó élet. 
Szeretteiknek biztató ígéret.

S  évek során, kik innen messze értek, 
Beiratkozni ujra visszatértek ?
A líceum nevüket ujra jegyzi.
Ez a sok név! Egy egész osztályt tesz ki! 
S a névsorát im kemény köbe vésték. 
Milyen osztály ez, hogy ilyen nagy érték ? 
Minő nevek, hogy olvastukra mindig 
Az ifjú érti, lelkét mire intik.
Az osztály, melynek névsora van itt 
Már item tanulni jött, hanem — t a n í t !

Ifjak, kik álltok itt a tábla mellett,
Még érzitek, hogy itt gomolyg a felleg, 
Mely bús fátyolként kék eget takar 
S alatta gyászban csiiggeteg magyar.
Ez a felhő emléke nagy viharnak, 
Romoknak, mik sok mindent eltakarnak,
A jégverésnek, melynek folytatása:
Egy nemzedéknek nem tesz ara tása .
E nemzedék csak akkor tud megélni,
Ha múltjából él s van hite remélni.

Azért kell itt e tábla, hogy jelentse: 
Elhagyhatja az embert a szerencse,
Az élet úgy lehull, mint a virág,
De hátrahagyja nemes illatát!
Mikor az élet óramüve végez,
Szorongó szívünk szörnyű titkot érez, 
Döbbent a csend és néma áhitat,
A szenvedés reménytelen sirat,
De ha az élet nem tapad a rögre,
Nemes tartalma megmarad örökre.

Kiknek nevét a kegyelet felirta,
Nem vesztetek ti teljesen a sírba!
Ifjan kilobbant lángotoknak fénye 
Belélobog a bús, nagy magyar éjbe 
S  jelenti, hogy a népek nagy tusáján, 
Mikor harcolt a rablás és az ármány, 
Mikor a vér volt üzleteknek ára,
Önzés uszított rettentő csatára,
Európa földje itta népe vérét,
Az árulás felszámította bérét,
A magyar csupán becsületből harcolt,
Az ő'csatája tiszta, hősi harc volt!

Emlékezésnek napja itt ez ünnep,
A csillagoké, kik immár letűntek,
De pályájuknak hosszú fényes sávja 
Beléragyog a csöndes éjszakába.
Emléküket ne e kőtábla óvja,
A szívekbe legyen az beleróva:
A hazáért, mikor eljő a napja,
A magyar ifjú mindenét o d a d ja !

HAMVAS JÓZSEF.
*) A s o p r o n i  líc e u m  h ő s i  h á lá i t  h a l l  d iá k o k  

e m lé k tá b lá já n a k  le le p le z é s e k o r , n o v e m b e r  4 -én , s z a 
v a l ta  T a k á ts  Ö d ö n  V i l i .  o s z t .  ta n u ló .

BANGÓ TANINTÉZET
Budapest, Ráday-u. 14. 

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. J e g y z e t e t

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Isten gyógyszertárából.

Nov 10. Csüggedezés ellen. Zsolt 116. 
A mi kegvelntes Istenünknek van orvossága 
minden baj ellen. A nyomorúság, ínség, 
csalódás, megaláztatás között csüggedezö 
emberi,, lélek bátran odafordulhat hozzá, 
mert Ö megszabadít, letörli a keserűség 
könnyeit, megóv az eleséstől. Csüggedezés 
már bizonyára téged is megkörnyékezett 
életedben. Megkerested-e reá az istent 
orvosságot, meggyógyultál-e már általa?

Nov. 11. Félelem elten. Zsolt. 46 Milyen 
aktuálissá vált ismét a mi korunkban ez 
a régi zsoltár! Ha végig nézünk meg
csonkított hazánkon, félelemmel gondolunk 
jövönkre, népünk jövőjére. Taláihatunk-c 
most is máshol gyógyírt, mint Istennél ?

Nov. 12., Könnyelműség ellen. Zsolt.
119. los—i3o Sok ember van, akit még a 
legnehezebb helyzet, a legsúlyosabb csapás 
sem félemiit meg, de nem azért mert 
Istenbe helyezi bizalmát, hanem mert sem
mit sem vesz komolyan, könnyelműen 
táncolja végig az életet. Az ilyen ember 
sok más embert is veszedelembe sodor; 
a könnyelmű pajtások és barátnék sok 
jóravaló ifjat és leányt csábítottak már 
könnyelmű életre. Boldog, aki a kisértés 
veszedelmei elől Isten igéjéhez, Isten tör
vényéhez tud menekülni, aki a világ édes 
mérge ellen be tudja venni az Isten Ítéle
tének keserű orvosságát, hogy attól meg
gyógyuljon.

Nov. 13. Képzelődés ellen. Zsolt. 39: í ti. 
Az emberi lélek olyan, mint a tenger hul
láma Néha csendes és sima, máskor fel
zaklatott, hullámzó, mint a tajtékzó tenger. 
Nem csak valóban látszó, hanem képzelt 
veszélyek is izgatottságba ejtik. Hány ember 
fél a halál gondolatától, a bizonytalan jö
vőtől. Te zaklatott lélek, fordulj az Úrhoz 
és csendesülj meg. Megenyhíti Ö a te lel
kedet, békességet tud adni szívednek, csak 
fogadd el tőle mindazt, amit fölajánl.

Nov. 14 Az imádkozásban való gyenge
ség ellen. Zsolt 2 7 .7—14 Mily könnyen 
megfáradunk az imádkozásban! Egy-egy 
ünnepély, vallásos estély, Isten igéjének 
egy-egy szava, valamely különösebb élmény 
vagy tapasztalat fül föl buzdítanak bennün
ket, szívünkben föltárnád a vágy, hogy mi 
is olyan hatalmas, győzedelmes imádkozok 
lehessünk, mint volt Mózes, ülés, Pál, vagy 
Luther Márton, Müller György s aztán — 
az imádkozás heve tart néhány napig, vagy 
néhány hétig s ismét meglankad, lelohad. 
Száráyaszegettekké leszünk s úgy érezzük, 
mintha imádságunk nem hatolna föl Isten 
trónjához. Hol az orvosság? Isten gyógy
szertárában. Bűnbánat, Isten országának 
keresése, gyermeki bizodalom, engedelmes 
lélek az Ur Ígéreteinek biztos várása újra 
helyreállítják lelkünk egyensúlyát.

Nov. 15. Örömlelenség ellen. Zsolt. 
25 :1—15 A keresztyén elet örvendező élet. 
Istennek kegyelme oly gazdag, hogy aki 
azt megismerte, annak mindig van oka az 
örverdezéí-re. Ha keresztyén életed öröm- 
telen, akkor jól vizsgáld meg annak gyöke
reit. Tudod- e, hogy bűnös, elveszett eleiből 
menteit meg Isten kegyelme ? Ha nem, 
akkor benned van a hiba. Talán nem vagyok 
elég alázatos, elég engedelmes, elég hű ? 
Ezekre a bajaidra kérj gyógyírt az l rtól s 
a gyógyulás örömet fog hozni számodra.

Nov. 16. Hálátlanság ellen. Zsolt. 103. 
Nem feledkezel-e meg az Úr számtalan 
jótéteményéről, melyeknek legelsöbbike az,
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hogy megbocsátotta minden bűnödet? Ha 
semmi egyéb jótéteményben nem részesül
tél volna, ez az egy is elég, hogy egész 
életedben hálaéneket zengj az Urnák. Ha 
hálaadásod fogyatékos, akkor lelkednek 
gyógyulásra van szüksége. Olvasd el csen
des lélekkel ezt a zsoltárt. S szíved, még 
ezután is hálátlan tud maradni? Úgy-e 
bar nem ?

H E T I  KRÓNI KA.
A nemzetgyűlés általánosságaan elfo

gadta a fővárosi törvényjavaslatot. Egyik 
legnagyobb érdekessége volt a nemzetgyű
lésnek legutóbb, mikor Wild József indo
kolta meg azt a nyílt levelet, amelyben 
Gömböst puccs előkészítésével vádolta meg. 
Gömbös válaszában rámutalott arra, hogy 
Wild semmit sem bizonyított és hogy a 
királykérdésben nem akarja megbontani 
legkevésbbé a keresztyén társadalmat. Eőri 
Szabó Dezső interpellációjában a ház osz
tatlan figyelme és látható együttérzése mel
lett hívta fel a nemzetgyűlés és az ország 
figyelmét arra a lehetetlen helyzetre, amely
be a magyar protestáns egyházak a szükeblü 
gazdasági politika folytán jutottak. A magyar 
államnak éppen a magyar nemzet és magyar 
államiság érdekében sürgősen segítségére 
kell sietnie a létalapjaiban megingatott 
protestáns egyházaknak.

Eckhardt Tibor a váczi püspökség bir
tokának zsidó kézbe juttatása ellen tiltako
zott, mert, úgymond, az elhatalmasodó 
zsidó befolyás a katholicizmust rendíti meg.

A románok le akarják rombolni a 
nagyváradi székesegyházat, mert állítólag 
rontja a román király lovas szobrának 
érvényesülését. A’ románok .kisajátítottak a 
szász egyetem 35.000 holdat kitevő birtokát.

A cseh parlam entben Huidek kormány- 
párti képviselő Apponyi Albert ellen heves 
kirohanást intézett.

O laszország a római bevonulás máso
dik évfordulóját több napos ünnepség ke
retében ülte meg.

Franciaország 3 miiiárd frank kölcsönt 
vesz fel Amerikától.

A moszkvai internacionálé Kínának 
nagyrészét bolsevizálni akarja.

Angliában óriási .diadalt arattak az 
angol konzervatívok.

HARANGSZÓ.

Szenthroms. a. 21. vasárnap.
Ep. Efezus VI. 10-17.

Sok mindenre van szüksége manapság 
az embernek, a társadalomnak; sok mindent 
nélkülöz; sok mindenről kell tudni lemon
dania. Legnagyobb szüksége azonban a mai 
epistolában jelzett dolgokra van a mai 
embernek, a mai társadalomnak. Ezeket 
nem nélkülözheti, ezekről néni mondhat le. 
Annak okáért vegyétek fel az Istennek 
minden fegyverét, hogy ellent állhas
satok ama gonosz napon és mindeneket 
elvégezvén m egállhassatok.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
cv. egyházi és iskolai felügyelő az ev. tan
intézetek látogatására nov. 4-én Sopronba 
érkezett. Megérkezésekor az állomáson dr. 
Heimler Károly líceumi iskolai felügyelő a 
tanintézetek nevében, dr. Thurner Mihály

a város, dr. Zergényi Jenő kormányfőíaná- 
csos a gyülekezet nevében üdvözölték.

A felügyelő még aznap este a hittudo
mányi karral értekezletet tartott, ahol is 
Stráner Vilmos dékán köszöntötte a fárad
hatatlan felügyelőt. Másnap, nov. 5-én 
végiglátogatta a líceumi és tanítóképzői 
előadásokat. Estére Kapi püspök társasá
gában Szombathelyre érkezett, ahol is itt, 
mint a püspök vendége szállt meg, majd 
másnap, nov 6-án meglátogatta kőszegi 
leányiskolánkat. Az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő úgy Sopronban, mint 
Kőszegen a látottak és tapasztaltak felett 
legnagyobb megelégedésének adott kifeje
zést. Nagy elismeréssel adózott az intézetek 
buzgó igazgatóinak: Hollós János líceumi, 
Arató István kőszegi és Hamar Gyula sop
roni tanítóképző igazgatónak, nemkülönben 
mindenütt a hivatása magaslatán álló, ne
mes tanári karnak.

Kőszegi látogatások végeztével Nagy- 
geresden tiszteletét tette a dunántúli egy
házkerület lelkes felügyelőjénél: dr. Mes
terit ázy Ernőnél.

Sopron. A lyceum hősi halottainak 
emléktábláját megható kegyeletes ünnepély 
keretiben leplezték le november 4-én. Az 
ünnepi beszédet Kapi Béla püspök mon
dotta. Az ünnepség részletes lefolyásáról 
lapunk legközelebbi számában emlékezünk 
meg.

A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem
evang. hittudományi kara Sopronban 1924. 
évi október 31-én, a reformáció emléknap
ján, az evangélikus egyházi ének négyszá
zados jubileumát ünnepelte. Az ünnepélv 
sorrendje volt: 1. „Erős vár a mi Istenünk.“ 
Szövegét és dallamát írta dr. Luther Már
ton. Énekelte a hittud. kar hallgatóinak 
énekkara. 2. Az ünnepélyt megnyitotta a 
kari dékán. 3. „Az óriás.“ Irta Reményik 
Sándor. Szavalta Takó István IV. é. hall
gató. 4. Luther, az énekköltő és zeneértö 
s énekeinek hatása a magyar irodalomban. 
Irta és felolvasta Payr Sándor, egyet, tanár. 
5 „Krisztus adaték halálra.“ Középkori 
ének és dallam Átdolgozta és kibővítette 
dr. Luther Márton. Énekelte a hittud. kar 
hallgatóinak énekkara. 6. „A szerzetes és 
hű barátja.“ — Szavalta Kován-Murányi 
György, I. é. hallgató. 7. „Mennyből jövök 
most hozzátok.“ Szövegét és dallamát irta 
dr. Luther Márton. Énekelte a hittud. kar. 
hallgatóinak énekkara.

A Győri egyházmegyei lelkészegylet 
Németh Károly elnöklete alatt október 28-án 
tartotta őszi értekezletét Győrben. Az Úr
vacsorát Ihász László kisbaboti lelkész, az 
egylet jegyzője szolgáltatta ki. Az elnöki 
megnyitó fájdalommal emlékezett meg Du- 
bovay Géza bezi lelkész korai elhunytáról. 
Azután Esaiás 51. 1. alapján megemlékezett 
a reformációról, amelynek megünneplése 
a gyülekezetekben egyrészt a múltakról 
való megemlékezésre, másrészt az egyház 
jövendőjének előkészítésére buzdít a Jézus 
Krisztussal való közösségben és az Ige 
alapján. Szekeres Sándor Payr Sándor nagy 
müvét, a Dunántúli Egyházkerület Törté
netét ismertette és méltatta. Három felolva
sás a konfirmációval foglalkozott; és pedig 
Kovács Zsigmond „A konfirmáctói vizsga 
és a konfirmáció szertartása“ címen, Kiss 
Samu „A konfirmáció és a családi élet“ 
címen, Győrffy Béla „A konfirmáció és a 
Kis Káté“ címen értekeztek behatóan a 
konfirmációról, amely felolvasások alapján 
az értekezlet több határozatot is hozott 
ebben a tárgyban. Az Egyházmegyei Bel- 
missziói Egyesületek Szövetségének szám

adásával kapcsolatban a Szövetség tagsági 
díja az egyházmegyei gyülekezetek vagyoni 
körülményei szerint 50.000—200.000 K-ban 
állapíttatott meg, s egyúttal tervbe vétetett 
a szórványgondozás céljaira négy röpivnek 
kiadása a Szövetség költségén. Németh 
Károly felolvasta Jörgensen A. dán theo- 
lógusnak a tavalyi eisenashi világkonferen
cián tartott előadásának fordítását a Hit
vallások szükségességéről. Az értekezlet 
kívánatosnak mondotta ki évente négy 
értekezlet tartását.

A bonyhádi ev. reálgim názium  Petőfi 
köre az intézet folyósóján elhelyezett em
léktábla előtt melég ünnepséget tartott. 
Rákóczi cserkész csapata október 26-án 
küldöttségileg képviseltette magát a bpesti 
Ichthys cserkészcsapat zászlószentelési ün
nepén.

Hálaadó ünnep Körmenden. A kör
mendi ev. gyülekezet 100 millió K költség
gel kijavíttatta templomát s a munka be
fejezése örömére Isten iránti hálájának 
emlékünneppel adott kifejezést, amit össze
kapcsolt a reformáció emlékével. Nov. 2-án 
a délelőtti istenitiszteleten Zongor Béla 
esperes prédikált, a reformáció és a tem- 
plommegujítás tényét párhuzamba állítva. 
Este 6 órakor pedig vallásos est volt a 
zsúfolásig megtelt szép templomban, a más 
vallásuaknak is élénk részvételével. A mű
soron először Somogyi Béla ev. kántor- 
tanító adta elő orgonán Rinek: e moll 
hangverseny előjátékát. Majd Fiiéi Mária a 
leánykör tagja szavalta el lelkesen Vojtkó: 
„Erős vár a mi Istenünk“ c. költeményét. 
Utána az egyházi énekkar adta elő Benka: 
„Isten mindenekben“ c. karát, Somogyi 
Béla kántortanító vezénylésével. Ezt „A 
gályarab“ c. szavalat követte Blickle Gyula, 
az ifjúsági egyesület tagja előadásában. 
Majd Heintz Fülöp adta elő Mendelsohn 
egyik orgonaszonátáját ismert művészetével, 
nagy hatást keltve. Utána Lukács István 
segédlelkész tartott lelket gyönyörködtető 
előadást: „Mit kíván a reformáció a nőtől“ 
címen. László Miklósné, vallástanár neje, 
énekelte el ezután orgonakisérettel a „Bib- 
liás ember: Boldogok, akik háborúságot 
szenvednek értem és az igazságért“ c. 
áriáját szívhez szólóan, nagy művészettel. 
Jakab Alice, a leánykör tagja „Az óriás“ 
c. hatásos szavalata után Heintz Fülöp 
„Mendelsohn Andante-ját és Bossy: IdyHé
jét“ adta elő. Majd László Miklós vallás
tanár imája és áldása, továbbá Somogyi 
Béla orgonajátéka következett, ki Bátori: 
esdur ünnepi indulóját játszotta. Az ünnepi 
istenitisztelet és a vallásos estély jótékony 
egyházi célra 800.000 K-t jövedelmezeti.

A budai Luther-Szövetség rendkívül 
gazdag műsorral ünnepelte meg a reformá
ció évfordulóját. Az ünnepi beszédet dr. 
Pesthy Pál m. kir. igazságügyi miniszter 
mondotta. Az ünnepség végeztével a m. 
kir. postás zenekar fúvó kvartettje torony
zenét adott.

A Cinkotán elhelyezett pozsonyi állami 
tanitónőképző intézetben okt. 26-án tartották 
meg a reformáció emlékünnepét. Az ünne
pélyen nemcsak a protestáns növendékek 
és tanárok, hanem Tabódy Ida, igazgató 
és Gratz Gusztáv, volt miniszter édes anyja 
is résztvett.

Az estélyt Blatniczky Pál főesperes nyi
totta meg. Vincze Mária a „Gáiyarab“-ot 
szavalta. Fejes Margit és Marsa Gizella 
zongoráztak, Domonits Anna és Varga 
Mária pedig dialógot adtak elő. Dr. Szabó 
Aladár az I. Kor. 13.13. magyarázata. Vé
gül Poóc8 Ilona szavalata után a közönség
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áhítattal énekelte a „Ne csüggedj el" kez
detű éneket.

Szombathely a reformáció évfordulóját 
délelőtt 9 és 10 órakor tartott isteni tisz
telettel ünnepelte meg, délután 5 órakor 
a protestáns kör rendezésében vallásos 
estély volt. Az ünnepi előadást Puskás 
Jenő püspöki titkár tartotta. Közreműködtek 
még a kör vegyeskara énekszámokkal, 
Einbeck László, solti Horváth László sza
valattal, Magassy Sándor slelkész, Fülöp 
Zoltán karmester zeneszámokkal.

Sárvár. Id. Dubovay Géza és neje 
elhalt fiuk, ifj. .Dubovay Géza volt bezii 
lelkész emlékére a sárvári evang. egyháznál
500.000 (ötszázezer) kor. öröktőkát helyez
tek el, melynek kamatai gyülekezeti sajtó
alapra fognak szolgálni. Az elhunyt emlékét 
örökké hirdetni fogja a nemes célra, tett 
adomány.

Sárvár a reformáció ünnepélyt október 
31-én és november 2 án ünnepelte. Mind
két esetben Varga József beszédet tartott. 
November 2-án közgyűlés keretében a nap 
emlékét jegyzőkönyvbe foglalták.

Szentgotthárd. A reformáció emlékét 
október 31-én magyar, november 2-án né
met ünnepi istentiszteletek keretében ünne
pelte meg. Mindkét alkalommal, Polster 
Gyula slelkész hirdette az ünnepi Igét. 
November 1-én a hősi halált haltak emlé
kére, 2-án pedig a reformáció emlékére 
vallásos estély volt, mely alkalommal lapunk 
szerkesztője: Múló világ, örök Ige; Az 
örök reformáció címeken tartott előadást. 
Lang Ilonka, Torkos László: Hol vannak 
drága holtjaink c. költeményét szavalta. 
Belső Károly és Baldauf Károly Porkoláb 
Gyula: Luther és Eck című dialógját adták 
elő. Hutflesz Endre tanító az első estén 
Haydn A moll-ját, a második estén egy 
Beethowen darabot adott elő orgonán. A 
leányénekkar: Mint kőszál a tengerben 
című énekkel emelte az áhítatot.

H aranghir! Örömmel tudatjuk, hogy 
sikerült előnyös árban 30.000 kgr. harang
bronzot lekötnünk, miért is az átlagsúlyú 
harangok kilónkénti árát — míg e készlet 
tart — 24 azaz : huszonnégy kiló búza 
árára csökkentettük és azt a kedvezményt 
is nyújtjuk, hogy nem a beérkezési, hanem 
megrendelési középárat elfogadjuk, ezen
felül a fizetési feltételeken is enyhítettünk. 
Október hó folyamán és november 10-ig 
megrendelt harangokat Karácsony előtt át
adjuk Kívánságra szakértőinket díjtalanul 
kiküldjük. Szolgálatkész tisztelettel: Ha
rangmüvek R.-T.

K Ü L F Ö L D I  HÍREK.
Németország. A régi császári Német

ország egészen atvediett egyházi vonatko
zásaiban is. A régi német evangélikus 
egyház konzistoriális rendszerű volt, az új 
Németország teljesen a prezsbyteriális rend
szerre tért át. Az új egyházalkotmány f. é. 
október 1-ével lépett életbe, de a főegyház- 
tanács azt a rendelkezést adta ki, hogy 
most, a reformáció ünnepén emlékezzenek 
meg az összes német templomokban az új 
alkotmány életbe léptetéséről.

A meisseni dóm Szászország egyik leg
híresebb és legszebb gótikus temploma 
egy idő óta nagy vitatkozások tárgya volt. 
A róm. kath. egyház magának vindikálta 
ezt a templomot, amely már 1559 óta az 
evangélikusok tulajdona. Végre most eldült 
a sok port felvert per és az evangélikusok 
megmaradhattak gyönyörű birtokukban.

Ezért nagy zarándoklatot rendeztek október
5-én Meissenbe. Több mint 25.000 idegen 
jött el arra a napra Meissenbe, volt isten- 
tisztelet, vallásos est és bankett, beszéltek 
Beck és Schröder miniszterek, Ihmels 
püspök, úgy a temp'omban, mint a város 
főterén és hangoztatták az evangéliomhoz. 
való hűségüket és örültek, hogy az ős 
ellenség mégsem tudott diadalt ülni.

Németország úgyszólván összes folyói 
csatornázva vannak és ezeken a csatorná
kon élénk kereskedelmi közlekedés folyik, 
amely sok embernek ád munkát. Mivel a 
hajósok hajójukhoz kötve vannak, azokon 
laknak és élnek, de folytonosan vándorol
nak is, kívül estek minden egyházi gondo
záson és nem is érhettek el templomot és 
nem látogathattak istentiszteletet Ezen az 
intéző körök úgy segítettek, hogy egy hajót 
templommá alakítottak át, amely hajó az
után a hajósok után járt és vasárnaponként 
és minden adható alkalomkor készen volt 
arra, hogy istentiszteletet tartson az arra 
áhitozóknak. Folyt is ez a munka a béke 
idején igen szépen. De a háború ezt is 
megbontotta és a templomhajó a háborús 
időbenelromlotfrMost újból rendbehozták, 
megint U3zó templommá lett és keresi a 
hajósokat és viszi nekik az Isten igéjének 
erejét és vigaszát.

A lakásínség ép olyan nagymérvű Né
metországban, mint nálunk. Csakhogy a 
németek még ennek az ellenszerét is meg
találták. Nem új szer, sőt igen régi és igen 
egyszerű: új házakat építenek. Berlinben 
szövetség létesült, amely olcsó pénzen épít 
új lakásokat. Már látszik is működése. 
Eddig 4000 új lakást építettek és további 
2000 lakásra fogadtak el ajánlatokat.

Svájc. A nagy háború után Zürich 
városa lett a pénzügyek világközpontja s 
így természetesnek fog feltűnni, hogy Zürich 
lett a világ protestáns egyházai pénzügyé
nek központja is. Midőn kitűnt, hogy a 
háborút vesztett államokban az^evangélikus 
egyházak is nagyon sokat szenvedtek, a 
többi országok evangélikusai testvéri sze
retettől indíttatva siettek azok segítségé«« 
és a zürichi evangélikus lelkész Keller 
Adolf lett ennek a segítő akciónak az irá
nyítója és leszámolója. E napokban jelent 
meg az első ilyen elszámolása, amelyből 
kitűnik, hogy Németországba 422 967, Au
sztriába 60.000, Magyarországba 61 000, 
Csehszlovákiába 54.000 és Franciaországba 
a háború által elpusztított evangélikus tem
plomok felépítésére 589 000 svájci frankot 
tudott küldeni, amely óriási összeget leg
inkább Észak-Amerikában, de a többi 
evangélikus államokban is offertóriumok, 
házi gyűjtések és felajánlásokból lehetett 
összeszedni.

Svédország. F. é. november 15-én jön 
össze Göteborg városában a lutheránusok 
világkonferenciája, amely mind azt fogja 
tárgyalni, ami a világ lutheránusait együtt 
érdekli.

Japánország. Az a nagy földrengés, 
mely a japánok fővárosát és annak kör
nyékét ez év folyamán sújtotta az ottani 
evangélikus keresztyénségnek is óriási ká
rokat okozott. Elpusztult összesen 77 evan
gélikus egyházi épület, amelyek értéke
3,285.000 Yen. Több mint 10.000 keresztyén 
elvesztette saját személyi tulajdonát képező 
házát és 72 lelkész és egyházi alkalmazott 
lett hajléktalanná.

Palesztina. A sziriai árvaház Jeruzsá
lemben, amelyet a háború alatt az angolok 
lefoglaltak, most ismét a németek kezébe 
került és már meg is indult benne a sze

3S1

retet munkája, ép úgy visszakerült a jeru- 
zsálemi evangélikus kórház, valamint a 
vendégfogadó is, mely a zarándokok be
fogadására hivatott volt és evangélikus 
diakonissák vezetése alatt állott. Van re
mény reá, hogy a nagy, Auguszta császárné 
nevéről nevezett és az olajfák hegyén épült 
árva- és kórház is visszakerül, mihelyt 
belőle a mostani angol kormányzó, aki 
vallására névé zsidó, abból kiköltözködik. 
Úgyhogy ezek az épületek megint hirdet
hetik, mennyi áldozattal járulnak hozzá az 
evangélikus keresztyének a szent föld fenn
tartásához.

Örményország. Örményország a mai 
Törökország egy része. Az örmények ke
resztyének és így nem csoda, hogy közöt
tük és a törökök közt századok óta foly
tonos súrlódások és harcok állanak fenn. 
Ámde ezek a harcok az utolsó időben 
mindég nagyobb és nagyobb mérvet öltenek 
és hogy ezek a kisebbségben lévő örmé
nyek a rövidebbet húzzák, az csak termé
szetes. A törökök kegyetlenül bánnak velők, 
oly annyira, hogy a folyó évi június 29-től 
július 8-ig Lyon városában ülésező nem
zetközi kongresszus az örmények érdekében 
felemelte szavát és az egész emberiséghez 
de leginkább a népek kormányaihoz fordult 
az ezrekre menő örmény menekültek és a 
százezrekre menő örmény árvák érdekében, 
hogy azonnal segílsenek rajtuk.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Ebenspanger Sándor ókörtvé- 

lyesi ev. lelkész nov. 6 án vezette oltár 
elé Klagenfurtban lohne Friederikát, a 
klagenfurli ev. esperes leányát.

• Halálozás. Alulírottak fájdalomtól meg
tört szívvel jelentjük, hogy a forrón szere
tett hitves, drága jó anya, nagyanya és 
testvér, Wickert Lajosné szül. Klein Teréz 
életének 47-ik, boldog házasságának 28-ik 
évében ok óber hó 24 én éjjel 11 órakor 
hoszszas betegség után mérhetetlen fájdal
munkra, jobblétre szenderült. Drága halot
tunkat f. évi október 26-án d. u. fél 3 
órakor kisértük ki a bonyhádi ev. kántor- 
tanítói lakból a bonyhádi ág. hitv. ev. 
temetőbe. Bonyhád, 1924. október 25-én. 
Drága emlékét (örökké szivünkbe zárjuk 1 
Wickert Lajos férj. Wickert Lajos, Wickert 
Károly, Báier Jánosné szül. Wickert Teréz 
gyermekei. Özv. Klein Konrádné anyja, 
özv. Wickert Henrikné anyós. özv. Ham
mer Józsefné, özv. Hoffmann Ákosné test
vérei. Báier János vő. Báier Ilonka unoka.

Ú J D O N S Á G O K .
November harm incadikén választ 

elnököt az erdélyi m agyarság. Az Er
délyi Magyar Párt elnönválasztó gyűlése 
november harmincadikén lesz Brassóban. 
A gyűlésen részletesen megbeszélik az er
délyi magyarság sérelmeit is. Az uj elnök 
személyére még nincs pozitív döntés.

Leszúrt kommunista vezér. Harokot, 
a dombraui bányamüvek kommunista szer
vezetének vezetőjét a szociáldemokrata 
munkások megtámadták és késszurásokkal 
megölték. A gyilkosság Götz szociáldemo
krata párttitkárnak a legutóbbi választói 
gyűlésen kifejtett uszítására vezethető 
vissza.

Válópör a siralom házban. Horvát 
lapokban azt olvassuk, hogy a husszoros
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rablógyilkosság miatt halálraítélt Csaruga 
haramiavezér válópört indított felesége el
len. Keresetét azzal indokolja, hogy bízik 
kiszabadulásában, s akkor más nőt akar 
feleségül venni.

Kétmilliárd cigaretta. Az amsterdami 
statisztikai hivatal kimutatása szerint 1923- 
han Hollandiában egy milliárd szivart, két 
millió cigarettát és 12 millió kilogramm 
dohányt füstöltek el.

Kétszáz utas belepusztult egy kigyul
ladt vonatban. Oroszországból borzalmas 
vasúti szerencsétlenségről hoz hirt a táviró. 
A Moszkva—ivanovi vasútvonalon egy sze
mélyvonat, melyhez petróleumos vagonokat 
is csatoltak, kigyulladt. A lángok az egész 
vonatot elpusztították, s kétszáz utas, köz
tük sok gyermek elpusztult a vonatban.

Csökken a bűnözők száma Angliában. 
Most jelent meg a hivatalos Kékkönyv, a- 
mely az 1922. évi bűnözési statisztikát tar
talmazza. Az adatok szerint Brittaniában 
a bűnözés az utóbbi években szembetűnő 
és általános csökkenést mutat. Érdekes, 
hogy az utonáilás esetei megszaporodtak, 
ami a sürü autómobilforgalommal áll ösz- 
szefüggésbeo.

Épületóriás Rómában. Rómában olyan 
felhőkarcoló bérpalota épül, melyben 4500 
lakószoba, 100 nagy gyülésterem, egy nagy 
befogadóképességű színház és több hang- 
versenyterem is lesz.

Ötszáz ember bennégett a moziban. 
Egy athéni mozgószmházban tűz támadt, 
amelynek ötszáz ember esett áldozatul.

Ruházkodás és ökonómia, A mai ne
héz gazdasági viszonyok között igen sokan 
foglalkoznak avval a problémával, hogy 
miképen lehet legjobban és legolcsóbban 
öltözködni. Mintegy feleletképen alkalmat 
nyújt erre a világhírű S e m 1 e r cég nagy 
maradékvására, melyen a legfinomabb bé
kebeli minőségű ereded angol szövetek 
igen jutányos áron való beszerzésére nyújt 
módot a vevőközönségnek. — A legjobb 
minőségű szövet bár drágább is, végered
ményben olcsóbb a gyönge minőségűnél, 
mivel háromszor-négyszer annyi ideig el
tart különösen most, amikor a legfinomabb 
békebeli szövetet veheti meg a silányabb 
minőségű szövet árán, ezen rendkívüli al
kalommal mikor az elsőrendű áruiról világ
szerte ismert S e m 1 e r cég londoni föüz- 
letének (London 14. Golden Square) óriási 
forgalma folytán felhalmozódott legprímább 
szövetmaradékai Budapestre étkeztek és 
árusításuk a cég Bécsi- ucca 7. alatti fő és 
Koronaherceg-ucca 9. alatti fióküzletében 
megkezdődött.

Herczeg Ferenc gazdagon illusztrált 
irodalmi hetilapjának, az Üj Időknek 45. 
számában folytatódnak Bónyi Adorján és 
Rudolf Herczog érdekes, szép regényei és 
Csathó Kálmán új elmés vígjáíéka: A há
zasságok az égben köttetnek. Közli a lap 
azokívü! Kosztolányi Dezső és Kosáryné 
Réz Lola cikkeit, Falu Tamás szép elbe
szélését, Juhász Gyula két versét, számos 
művészi es időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait a divatrovatot, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az U j I d ő k  előfizetési ára negyedévre 
80 000 kor. Mutatványszámot kívánatra in
gyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut Í6.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám,
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amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Szerkeszti: Gaál Mó
zes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A HARANGS Z Ó PERSELY E.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be : 
— A számok ezreket értékelnek. — 
Lébényből: Németh Gábor 5, Németh 

Samu 10, Kovács Mihály (122) 2-5, Tóth 
József (123) 15, Kovács Kálmán 1-5. Fe
hérvári György 10, Stinnes József 5, Ko- 
valcsik Jánosné 10, Erhardt Ferenc Felső
aranyod 9, Szabó Mihály Tamási 4, özv. 
Revaló Jánosné 4, özv. Zsitkovszky lstvánné 
Szombathely 4 Tóth Mihály Beled 4, 
Horváth József Beled 8, özv. Rosta Mihályné 
Kemenespáifa 4 Németh Vendel Komló 9, 
Varga András 4, Kiss István Vaskapu 2, 
Sárkány Ferenc Körmend 4, Mesterházy 
Sándor Mesterháza 4. Szalay Sándorné 
Szombathely 4, Kiss Sándor Ajkacsinger- 
völgy 8, Nemerskó Sándorné Dunaföldvár
3, Bartos István Pinye 3, Remete Karolin 
Szil 5, özv. Beniczky Józsefné Budapest 4, 
Hajmacskv József Apostag 34, Fülöp János 
Ru n 4, Folgár Samuné Zalagaisa 4 Mé
száros Lajos Répczelak 4, Gáspár Mihály 
14, Márku3 Mihály Nagyfaíu 9, Kun Aranka 
Tokaj 10, ifj. Balies János Ostffyasszonyfa
4, Szentmártoni Radó Lajos Szombathely 
50, Tüskésné Faragó Lidia Kispécz 5, 
Síkos Kálmán 10, Vörös Imre Győr 10, 
dr. Tóth Gedeonná Lébény 14, Szabó Mi
hály Tamási 4, Barakonyi Erzsébet 4, 
Adorján Ferenc 8, Varga László Abauj- 
szántó 9, Monár István Győr 4, Blázy 
Lajos Kiskőrös 1, Dákán Sándor 4, Kiss 
Irén 2, Budaker Oszkár 4, Horváth Pál 4, 
Bernáth György Győrsövényháza 4, Kapi
tány Antalné Gyönirő 4, Matern Pál Kisláng 
9, Bakó Józsefné Pórládonv 2, Gyurátz 
Kálmán Gór 4, Kiss Bálint Szilsárkány 8, 
Bokodi Elemér Kisfalud 30, dr. László 
Kálmán Balogfa 9, Vanyola 200, özv. Szabó 
Pálné Tárnokréti 12 5, Sokoray I.-né 3, 
offert. 24'5, Varga István és neje Szanyi 
Zsuzsanna Budapest 50, Fuchsz János 
Szepetnek 10, Stoll Ernő Nyíregyháza 8, 
Hollós Ida Budapest 1, Markovszky Ernőné 
Nyulfalu 100, Mikó Jáno3 Farád 4, Kálmán 
Lajos Be'ed 3, Gasztolya Józsefne Felszo- 
por 4, Ritter Frigyesné Győr 5, Lipták 
Ilonka Békéscsaba 3, Ráca Albertné Eszter
gom 4, Reich Gusztáváé Szombathely 4, 
özv. Balázs Istvánná Tóth 2, Tóth Andrásná 
Kiskőrös 4, Vida Ferenc Bánfalva 2, Virág 
Mihály Monor 2. Kovalcsik Jáno.sné Rákos
keresztúr 10, Varga Etelka Baled 9, Páli 
Lajos Boba 4, Kocsis József Bük 4, Huszár 
Erzsébet 2, N. N. Lovászpatona 5 6, Kovács 
Józsefné Alsóság 4, Szép Imréné Téth 5, 
Novák Jánosné Körmend 4, Halász István 
Beled 2, Kocsis Sándorné Veszprém 4, 
Gyura Németh István Nagysimonyi 2, Fuchsz 
Pál Barcs 2, Károlyi Endre Ostffyasszonyfa 
4, Kovács János Boba 4, Szelestey László
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Boba 4, Rácz Jánosné Ózd 5, Stángli Jó
zsefné Szentgotthárd 25, Haramia Erzsébet 
Börcs 4, Schmidt János Grosspetersdorf 
12 4, Ajkay István Répczelak 30, Czakó 
Gyula Sopron 4, Cserny Baráth Róza Tarts 
10. Varga Jánosné Tarts 5, Varga Sándorné 
Tarts., 1, Reinhárdt Julia Nagybajom 9, 
Kiss Ödön Kölese 4, özv. Raffay Rezsőné 
10, ifj. Räiber Lajos Lócs 4, ífj. Szalay 
György Ribcakapi 14, dr. Berzsenyi Jenő 
Keszthe'y 4, Kiss Ferenc Szeged 2, Horváth 
János Téth 10, GőczqA/ilmos Nagysitke 2'4, 
Németh György Zalaistvánd 10, Moór Sán
dorné Sopronköhidielep 8, Mágócs Károly 
Irsa 4, Schneider Nelly Győr 9, Dobrovics 
Sándor Gecsény 4, Kinszky Antal Kispest 
4. Iványi Ida Kapuvár 4, Szarvasi Kornélia 
Űzd 4, Lipták Juliska Békéscsaba 50 ezer 
koronát.

■eldől »erkesztő és kiadó: CZIPOTT éKZi 
Bzeatgottfeáird, Tanváraeiryo. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAUOLY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Legszebb karácsonyi színdarabok 
Csite Károlynak

„ANIKÓ ÜZENETE“
és

„Jézuska cukorkái“
című, gyermekek számára irt, hatásos 
munkai. A két színdarab ára egy 
füzetben 5000 korona Kapható Csite 
Károly írónál Körmenden és Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 

hárdon.

„Jézus az én mindenem.“
Karácsonyesti pásztorjáték .

írták : Schii.t Gyula és Szombath Ernő. 
Előadják iskolásgyermekek a karácsonyfa 

alatt, templomban vagy iskolában.
Ara 5000 korona. Csekklap mellékelve. 
Kapható a szerzőknél Lajoskomáromban és 
Papán Kiss Tivadar könyvkereskedésében.

3 - 4

Vegye meg magának a
LUTHER-NflPTAR-t
még ma. — Ára 28.000 korona.

Karácsonyfa alatt, karácsonyi versek, 
párbeszédek, jelenetek és kottás énekek 
gyűjteménye. Szerkesztik: Knábel Vilmos 
es Vikkert Lajos. Ára 14.000 korona. A 
készlet fogytán van, sürgős rendelés kívá
natos. A könyvhöz november hó közepén 
pótfüzet jelenik meg, melyre előjegyzést 
elfogad a Luther-Társaság könyv- és papir- 
kereskedése, VIII., Szentkirályi.u. 51,/a. 2 -3

PIAC.
Novemb. 5. Zürich: Budapest 0.00.68. 

Deviza: Dollár 76 080, Dinár 1080, Osztrák 
korona 731/4, Szokol 2245.—, Lei 425'—, 
Francia frank 3977. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 35.000, zsir 55.000.’— Gabonaárak: 
Búza 440 000, rozs 402.000, árpa 410.000. 
rab 390.000, tengeri 370 000, korpa 22P.C 00

Nyomatott Wellisch Bála villamUzemtl könyvnyomdájában Szentgotlhárdon.
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Alipltotta
KAP1  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lntüer Szövetsec.
Az O rszágon  l .u l l n u - S /ö v i  t-  

•ég hivatni»» lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és r e k l a m á c ió k  a 

HAKANGSZÓ szerkesztő
id adóhivatalának 

Bzeutgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők. 

RIOfizetOst elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Ungjalsnlk minden vasárnap.

A K r is z tu sn a k  beszéde lakozzék  tebennctek  

gazdagon  m in d e n  bölcsességben.

Szerkesztő-kiadóhivatal :
SIENTOOTTHÁRD.

Vasvármegye.
A „KABAKG8Z0“ 

előfizetési á ra : a harmadik 
cegyedérr* 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
uathrr-fizőrctégl tagokaak 

10°/»-öb kedvezmény, 
ámerlkáha egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangozó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Levé l
a s z e r k e s z t ő h ö z !

N agy tiszteletű  Szerkesztő Ú r!

M egnyugvással és a jövendő fe le
kezeti békesség szen t reményében ol
vastuk a „ H aran gszó“ f . évi október 
hó 26 -ik i szám ában K api püspök  
apostoli lelkűiéitől áthatott komoly 
és m élyenszántó beszédét, melyet ö a 
nem régen leza jlo tt egyetemes köz
gyűlésen erős m eggyőződéssel mon
dott. Örültünk, hogy a lelki forrada
lom helyett lelki béke világolt felénk  
onnan, ahova annyi aggódó evangé
likus lélek tekint. B 'zony nagyon örül
tünk. S  im e ,. . .  a lig  hangzottak el 
a szavak, a z  aranyszavak a békéről, 
mégis a zt kellett látnunk és hallanunk, 
hogy nincs fe lekezeti békesség.

A m ai napon szóbaelegyeltiink a 
piacról hazatérő jó  ismerősünkkel, a
h ........i  g ró fn ő  inasával. Szegény
ember! E lpanaszolja , hogy a grófnő  
m agához hivatta s  tudomására adta, 
hogyha m ennyasszonyával „evangéli
kus pap  előtt kötnek házasságot, ak
kor elmehet és kereshet magának m á 
sutt m egélhetést“. H át nem szörnyű
ség e z ! ? H át ez  a krisztusi szeretet 
és az olyan sokszor hangoztatott 
együttm űködés!?  P edig  Pál apostol 
annak a grófnőnek is irta és nemcsak 
a kor int husi gyü lekezetnek: „Eképen, 
mikor vétkeztek a z  atyafiak ellen, és 
sebesititek a z  ő  erőtlen lelkiismeretü
ket, a K risztus ellen vétkeztek.“

E z csak egy példa  a z  életből, mely 
a hirdetett igazságn ak  ellenmond.

De az „ Isten, ak i titkon néz, 
m egfizet kinek-kinek az ö  cselekedete 
szerint. “

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő a dunántúli egyházkerü

letben.
Egyetemes felügyelőnk már több 

középiskolánkat meglátogatásával tün
tette ki. A múlt héten Dunántúl közép
iskoláit látogatta meg Kuthy Dezső, 
az egyetemes egyház főtitkára kísére
tében, nevezetesen a soproni és kő
szegi tanintézeteket. Az egyet, fel
ügyelőt az egyházkor, nevében K api 
Béla püspök és dr. M esterházy Ernő 
egyházker. felügyelő fogadták a leg
nagyobb melegséggel s egész idő 
alatt kísérték.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő november hó 4-én érkezett 
Sopronba. Az állomáson a tanintéze
tek nevében dr. Heimler Károly fő
iskolai felügyelő, a gyülekezet nevé
ben dr. Zergényi Jenő gyülekezeti 
felügyelő, a város nevében pedig dr. 
Thurner Mihály polgármester fogad
ták. A délutáni órákban az egyete
mes felügyelő látogatást tett a z evan
gélikus theologiai fakultáson, ahol 
Stráner Vilmos dékán és dr. Pröhle 
K ároly p ódekán fogadták. Az ünne
pélyes üdvözlés az egész fakultás 
előtt történt. Báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelőt Kapi Béla püs 
pök, dr. Mesterházy Ernő egyházker. 
felügyelő, az egész kar és a theo
logiai ifjúság jelenlétében Stráner 
Vilmos dékán meleg szavakban kö
szöntötte és kiemelte látogatásának 
kiváló jelentőségét. A látogatásban 
egyrészt a fakultás és az egyetemes 
egyház elszakíthatatlan lelki kapcso 
tatainak bizonyságát látja, másfelől 
pedig a fakultás munkálkodásának 
megbecsülését. Majd Vicián D ezső  
ifjúsági elnök köszöntötte meleg sza
vakban az egyetemes felügyelőt és

az egyházkerületi elnökséget. Báró 
R advánszky Albert meleg szavakban 
válaszolt a kettős üdvözlésre s né
hány sokat mondó mondatban meg
állapította egyetemes egyházunknak 
a lelkészképzéshez fűződő nagy igé
nyeit. Tudás és lelkűiét tesznek al
kalmassá a lelkész! szolgálatra és ő 
bizton reméli és várja, hogy a theol. 
fakultás a theol. akadémiáktól átvett 
hagyományaihoz képest is mindkettő
ben erősekké teszi a gondjaira bízott 
ifjúságot. Egyben köszönetét fejezi ki 
a fakultás karának tiszta, egyházias 
szelleméért.

Az ünnepélyes üdvözlés után az 
egyetemes felügyelő a fakultás ügyé
ben beható eszmecserét folytatóit.

Este népes társasvacsora volt a 
Pannónia külön termében, melyen dr. 
Sim on Elemér főispán  és dr. Thurner 
M ihály polgárm ester is részt vettek.

November 5-én délelőtt a lice um 
bau tett látogatást az egyetemes fel
ügyelő. Minden osztályt és minden 
tanárt meglátogatott. Nagy figyelem
mel kísérte az egyes előadásokat. 
Nagy gyönyörűséggel szemlélte az 
1—Vili. osztályú ifjúság együttes 
tornamutatványait, melyet az ifjúsági 
zenekar kísérete mellett csodálatos 
precizitással adott elő. Megtekintette 
az egyetemes felügyelő az összes 
szertárakat és megilletődve szemlélte 
a 25.000 kötetes könyvel tartalmazó 
nagy líceumi könyvtárat. A látogatás 
befejezése után konferenciát tartott 
a tanári karral, majd az egyházker. 
elnökséggel és a tanári karral együtt 
az ifjúság előtt jelent meg. Ez alka
lommal K api Béla püspök üdvözölte 
az egyetemes felügyelőt és megkö
szönte neki látogatását. Majd az egye
temes felügyelő intézett buzdító be
szédet a tanári karhoz és az ifjú
sághoz.

K iváló  tisztelettel:

K é t H arangsxó-o lvasó .

A H arangszó a k eresztyén  családok legkedveltebb  lapja.



BARANC1S2Ö. i$24. november 16354

Délután ugyanezen keretek között
a soproni tanítóképző intézetet láto
gatta meg az egyetemes felügyelő, 
ahol H am ar Gyula igazgató fogadta 
a tanári kar élén. Itt is meglátoga
tott minden osztályt és tanerőt, majd 
az imateremben összegyüíekezett ifjú
sághoz intézett buzdító beszédet.

Novem ber 6-án a kőszegi leány- 
középiskola meglátogatására indult az 
egyetemes felügyelő az egyházkerületi 
elnökség kíséretében. A vasúti állo
máson a leánygimnázium nevében 
Weörös István iskolai felügyelő, a 
város nevében Jam brits L ajos po lgár- 
mester üdvözölték. A kocsi-sor a kő 
szegi gyülekezet régi temploma előtt 
állott meg, melynek kapujában dr. 
Schneller Aurél gyülekezeti felügyelő 
üdvözölte az egyetemes felügyelőt. 
Üdvözlés után a templomba vonultak 
a vendégek, amelyet már teljesen 
megtöltöttek a leányközépiskola ifjú 
sága és a gyülekezet megjelent tagjai. 
Dr. Tirtsch Gergely lelkész liturgikus 
istentiszteletet tartott, közben a gyü
lekezeti énekkar gyönyörű egyházi 
éneket adott elő. Istentisztelet után 
kezdetét vette az iskolalátogatás, 
melynek végeztével tanári konfereucia 
volt. Ez után az ifjúság és tanári kar 
előtt K api Béla üdvözölte az egye
temes felügyelőt és rámutatott arra, 
hogy ennek az intézetnek minden köve 
az akadályokon győzedelmeskedő 
egyházszeretetnek a bizonyságtevője. 
Qyurátz Ferenc püspök volt az, aki 
minden emberi kishitűségen győzedel
meskedett és megteremtette a leány
nevelés eme templomát. A püspök

szavaira az egyetemes felügyelő meleg 
hangon válaszolt és a leánynevelés 
kiváló fontosságát hangsúlyozta.

Délben az egyetemes felügyelő 
tiszteletére az internátusbán a leány- 
ifjuság részvételével d íszebéd  volt. Itt 
említjük meg, hogy báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő iskola- 
látogató kőrútjával kapcsolatosan lá
togatást tett Kapi Béla püspöknél 
Szombathelyen és dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerületi felügyelőnél Nagyge- 
resden. Mindegyik helyen a gyüleke 
zet elnökségei külön üdvözölték az 
egyetemes felügyelőt.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő iskolalátogatása úgy a tan
intézetekben, mint az egyházkerület
ben is mély hatással járt.

„Az nem lehet, hogy annyi szíy, 
hiába onta vért,“

Megható kegyeletes ünnepséggel 
leplezték le a soproni liceum hősi 
halottainak emléktábláját nov. 4-én. 
Az ünnepségen megjelentek a hősi 
halottak gyászoló hozzátartozói majd
nem teljes számban, de ott voltak a 
liceum volt öreg diákjai közül is igen 
sokan, Nádossy Imre országos fő
kapitánnyal és Wrchovszky Károly dr. 
kúriai biró, a soproni törvényszék 
elnökével az élén. A kegyeletes ün
nepség a líceumi tornacsarnokban 
délelőtt 10 órakor a líceumi vegyes
karnak a Magyar Hiszekegy énekével 
vette kezdetét Utána Takács Ödön

VIII. o. tanuló szavalta el Hamvas 
József iró, a Harangszó munkatársá
nak lapunk múlt számában közölt 
gyönyörű alkalmi költeményét: »Az 
emlék tanít* . Majd Kapi Béla püspök 
a következő szép beszéddel áldozott 
a hősi halált haltak emlékének:

Néhány nappal ez előtt kigyullad
tak a temetőkertek. Fakeresztek és 
márványkövek erdeje felett elsuhantak 
a gyászba öltözött hála és kegyelet. 
Szívéből tüzlángocskák hulltak a hi
deg sírokra, keze pedig az ősz utolsó 
virágaival szórta tele a holtak pihe- 
nöágyát.

Lelkem nem szabadulhat egy nehéz 
látománytól. Hatalmas nagy katafalkot 
látnak szemeim. A négy világtáj felől 
fehér ruhába öltözött angyalok ka
rukba emelve, vigyázva hozzák a 
sápadt arcú katonák százezreit, az
után odahelyezik őket a nagy kata- 
falkra. A katafalk lábaiul pedig oda- 
roskad a Kárpátok erdős bérceinek 
egy darabja, a Vaskapu sziklafalának 
egy levált otnladék része, Werbőczy 
Tripartituma, Deák Ferenc nagy ki
egyezési müve. És a katafalkra millió 
virág hull, millió magyar lélek tüz- 
lángocskája: a gyászoló és emlékező 
nemzet hálája és szeretete. A katafalk 
mellett pedig megáll az élő Krisztus. 
Belétekint a golgotli3Í kereszt örökké 
való világosságába s a kereszt fényé
ben nézi a katafalkon égő áldozatot, 
a körötte emlékező nemzetet és pró 
dikál csodálatos isteni szózattal: 
„N incs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja  a z  
ő barátaiért (János XV. 13)1«

Az „Őszi dalok'‘-ból.
i.

Ugar szántóföldön tallózgatva járok,
És mit elhullatott a nagy marokszedő,
Egy-egy érett kalászt, egy emlékvirágot, 
Lehajolok érte és búsan fölveszem. 
Hamuszin felhőtől piros az ég alja,
Tiinö nap sugára átpiroslik rajta.

Az én mezőm se volt mindig ily sivár,
Volt nekem is egykor smaragdzöld vetésem, 
S hova szemezgetni eljárt a kis madár, 
Piros búza takarta dúsan szérűmet. 
Minden elmúlt tőlem, fáradt, öreg vagyok, 
És nem vetek többet és nem is aratok.

jöjjetek ti bátrak, szépek, fiataloki 
Új barázdát húzva, új dalt énekelve, 

televény földbe vessetek új magot, 
n már félre állok, s elmélázva nézem. 

Halljátok a darvat a levegöégben ? 
Nyugtalan kiáltoz, vándorútra készen.

II.
Fáradt bucsujárók, itt a földi pályán 
Keserves, tövises, nehéz utat járván, 
Ballagunk, törtettünk, mindig csak előre, 
Együtt halad a bölcs, a jámbor s a dőre.

Büszkén lép az egyik, sarufödte lábbal,
A másik véresen siránkozva lábal,
Kidől egyik-másik, megállni nem szabad, 
Halkan búg az ének: „az Úr velünk marad!“
Egy-egy batyut cipel a hátán mindegyik, 
Míg majd a célhoz ér, élni abból telik,
Az egyikben önzés. Nem nagy helyet foglal, 
A gazdája ott jár a legelső sorban. 
Kancsal irigységgel dédelget a másik,
Áll az eresz alatt, míg a társa ázik.
Csak kinek bizalom volt a rakománya, 
Ballag szomorún a seregnek utána.
Én is valamikor ilyen terhet vittem. 
Százszor megcsalódtam, százszor újra hittem. 
Sok szép utravalóm mind elhagyogattam, 
Kit elloptak tőlem, kit elosztogattam.
Egy kis hitem van még, föllobbanó fáklya, 
Világit utamon, nem sok van már hátra. 
Reszkető kezemmel magasra emelem,
Úgy kereslek Téged, teremtő Istenem I

FARKAS MIHÁLYNÉ.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 9)

— De hát mit csináljunk — kérdi egy 
keményképü indián — mikor a sátor üres, 
az asszony és a gyermekek éhesek? On

nan kell vennünk, ahol van. A fehéreknek 
van, azoktól vesszük el.

— Jó! mondod, testvér, hogy a fehé
reknek van mit enniök. Van azért, mert ők 
fáradhatatlanul dolgoznak, egyik a mezőn, 
a másik otthon a műhelyben. Egyik a te
nyerét, másik a fejét töri; mindig munká
val vannak elfoglalva, a munka pedig ut a 
kenyérhez. Aki dolgozik, nem szorul a 
rablásra.

— A fehérek megtehetik, mert régen 
megszokták, de mi nem ezt tanultuk apá
inktól.

— Ha apáitok most élnének s látnák, 
hogy a fehérekkel folytatott háborúskodás
ban népük pusztul, hogy a végveszélytől 
megmentsék: ők is munkára szoktatnák 
gyermekeiket Békességre hív benneteket 
általam a Nagyszellem is, kit a fehérek 
Istennek neveznek, aki a világot teremtette 
és fentartja. Ö mindenkinek javát akarja 
és megsegíti azokat, akik parancsának en
gedelmeskednek. Ő maga is mindig mun
kálkodik, ő hozza fel minden reggel az 
égre a melengető napot, az ő törvénye 
szerint követi a pusztító telet a virágos 
tavasz, a gyümölcshozó nyár. Tőlünk is 
munkát kíván s úgy rendelte, hogy arcunk 
verejtékével, az az munkával megszolgálva 
együk kenyerünket.



1$£4. november 16 HARAM  Ül SZŐ 355

Az élet értékmutatója a szeretet. 
Gazdagsága attól függ: Mennyi sze- 
reteíet viszel beléje. Nemessége pedig 
attól, hogy mennyi áldozatot tudsz 
hozni az igazi szeretetért.

A letűnt világtörténelmi idő nagy 
áldozathozatallá tette az emberek 
életét. A világháború rettenetes áldo
zati oltárt emelt, mely körül égő 
szemekkel, némaságra szorított ajak
kal, sírva-sikoltozva, avagy csendes 
némasággal tolongtak az embertöme
gek. Ez az oltár mindenkitől áldozati 
ajándékot követelt A férfi java mun
kaerejét, izma és agya képességét, 
idegzetét, munkabírásat vitte oda Az 
édes anya szeme mosolygását, anyai 
szíve melegségét. A hitves két karja 
ölelését és hitvesi csókját Sokan 
életük néhány esztendejét, erejük, 
egészségük egy részét. Talán egy 
lábat, egy kart, vagy két szemük 
kilobbanő lángját.

Még egy nagy tömeg húzódik az 
áldozati oltár felé. Kezükben életük 
kicsi mécsesét viszik. Az oltár előtt 
kialszik a mécses. Azaz nem! Nem 
alszik ki, hanem odavetik a lángot 
az oltárra s a sok lángocskától még 
fényesebbé válik az oltár lángolása. 
Kezükben viszik az élet agyagból 
formált szelencéjét. Magában rejtve 
mindent, ami becses és drága Az 
oltár előtt széttörik a szelence s mint 
illő olaj megsemmisül életük minden 
értéke, csak édes illatuk marad etn 
lékezetül.

A mi áldozatos hőseink ! Emlékez
zünk róluk hálával és kegyelettel. 
Rágondolok a sok anya- könnyre s

Anyai szív.
— Lelkész-testvérekhez. —

(A z egyetem es gyűlés idején.)
A maradék honi földnek 
Bús tájiról összejöttek,
Kiket szerteszórt az élet,
Hű honfiak, jó  testvérek.

— Együtt lé ttek, jó testvérek,
Ma nem öröm, csak b ú .. .  méreg.. .
Minden szóból kikéi, csíráz 
Szivszoritó panasz, sirás...

Bennetek a jó  anyának 
Sebei sajognak, fájnak.
Jó anyának: a hazának —
6' szivének: a szentegyháznak.
Mindkettő, — egy a kettő itt — 
Megtépázva nyög, vergődik. ..

Most nagy a ti hivatástok:
Vigasztalni bús anyátok’!
Tudtok érte tenni épen 
Ti, kik ott vagytok szivében.
Tegyetek is, meglássátok:
Áldása száll majd reátok!

PETROVICS PÁL.

megáldom a hitvesek fájdalmát. Rá
gondolok a kereszthordoiók harctéri 
s otthoni gyötrelmére s imádságomba 
foglalom az árvák sóhajtását

Rágondolok a fedezékek őrálióira, 
a hősies rohamozókra s rányugtatom 
kezemet utolsó tekintettel búcsúzó 
szemükre. Utolsó iobbanás, azután 
sötétség 1.. .

Milyen csodálatos is 1. . .  Mennél 
több láng aludt ki a földön, annál

világosabb lett a csillagtáboros ég. 
Elnéptelenedett családok helyett be
népesedett a nemzet Pantheonja, a 
nemzet dicsőségének temploma.

A mi hőseink!.. .  Az irántuk való 
hála és kegyelet vezette Líceumi 
Diákszövetségünket, hogy történelmi 
múltú soproni líceumunk hősi halott
jainak emlékezetét megújítsa s nevü
ket márványba véséssé.

Megérdemlik emlékezetük megörö
kítését. Fiatal lelkűk álmait, tündér- 
gazdagságú színekkel megrajzolt élet
terveiket vitték magukkal a harcme
zőre. Családapák elvitték meghitt 
boldogságukat. Lelkükbezárva őrizték 
hitvesük, gyermekeik arcát, magukkal 
vitték tanulmányaik, munkájuk verej- 
tékes küzdéssel kivívott eredményeit. 
Szenvedtek, nélkülöztek, bepillantottak 
a nyomorúság rettenetességébe, belé 
a halál sötét arcába.

Megérdemlik emlékezetük megőr
zését! Nagy igazságért áldozták fel 
életüket. Meghaltak a nemzet örök
ségéért, a magyar földért, a magyar 
jövendőért. Haláluk a legnagyobb 
hazafias áldozat erkölcsi fényében 
világoi előttünk. Életük bizonyságté
telét látva, a Krisztus szavát ismétel- 
geti.ajkunk: »Nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki életét 
adja az ő barátaiért I* Nincs neme
sebb élet, mintha azt tiszta szeretet 
tölti be. És nincs kiemelkedőbb em
beri nagyság, mintha valaki hazájáért, 
nemzete jövendőjéért áldozza életét. 
A hősök vére gazdag magvetése a 
jövendőnek. Porló holttestük beleépül 
a nemzet jövendőjének sáncfalába.

— Ha a Nagy szellem üzenetével most 
munkára, békességre utasít bennünket — 
jegyzi meg egy másik indián — akkor nem 
értjük, miért hagyta régi elődeinket oly so
káig munka nélkül és háborúságban meg
élni?

A béke cstiggedetlen védője látván, hogy 
a vitatkozás csak késleltetné az óhajtott 
sikert, egy a hallgatók lelkére közveden 
indokra hivatkozással akarta döntésre vinni 
a kérdést. Jóltudván, hogy a következő na
pon teljes napfogyatkozás lesz: ünnepélyes 
komolysággal így válaszolt:

— Jó barátaim! Ha holnap délután az 
égi tűz kialszik, anélkül, hogy felhő takarná 
el, a nap elsötétül: ezt tekintsétek annak 
bizonyságául, hogy a Nagyszellem, a min
deneknek Ura békességet akar az emberek 
között és én az ő parancsának, — amely 
lelkemben szólalt meg — engedelmeskedve 
hivlak titeket békés életmódra.

Az indiánok megdöbbenve hallgatták e 
szavakat. A fehér testvér előttük mindig 
igazat mondott. Aggódva kérdezők egymás
tól : mi lesz velük, ha a nap csakugyan 
sötétségben tűnik el az estét nem várva 
be? Eijön-e újra, vagy örök éjszakában 
hagyja a világot?

Másnap fokozódó félelemmel várták a 
délutánt. És im, folyton az égre tekintgetve

egyszerre azt látják, hogy a nap egyik szé
lén egy fekete folt támad és lassanként 
növekszik, míg végül a nap egész tányérját 
elfedi. Erre mindenütt az ijedelem hangjai 
hallhatók. A legbátrabb féifiak is tanács
talanul, szorongó szívvel állanak, az asz- 
szonyok, gyermekek jajveszékelnek. Teljes 
napfogyatkozás ugyanis azon vidéken rég 
nem volt, ilyenre az öregek sem emlékez
tek. Rémülten fordultak az ott levő fehér 
testvérhez, hogy engesztelje ki a Nagyszel
lemet, ezután mindenben engedelmesked
nek. Kardos megnyugtatóig szó l:

— Miután látom, hogy készek vagytok 
a jó szóra hallgatni s a béke útjára té rn i: 
értéstekre adom, hogy a Nagyszellem örül 
megtérésteken. Ne féljetek a nap ismét 
mosolyogva tekint reátok. Holnap reggel 
jöjjetek a főnök sátorához, ott mondjuk ki 
a gyűlési határozatot. E közben a nap csak
ugyan megkezdte a kibontakozást a reábo- 
rult sötét árny lepléből s nemsokára teljes 
fényében ragyogott.

Reggel a felnőtt férfiak mind ott voltak 
a főnök sátra előtt. Ő maga is kijött, láb
sebei miatt a kapitány karjaira támasz
kodva s így intette az összegyűlteket.

— Tudjátok, hogy a testvér csak jót 
akar, amit az ö tanítására teszünk, az ja

vunkra válik. Azért most amit javasol, 
együtt fogadjuk el mindnyájan.

A gyűlés a testvér indítványára vona
kodás nélkül kimondta, hogy a maru törzs
höz tarlozó indiánok a fehér embereknek 
sem életét, sem vagyonát nem bántják, 
míg azoktól nem jön támadás ellenük. Bé
kességben akarnak élni s amire szüksé
günk van, azt pénzen, vagy csere utján 
szerzik meg egymástól. (Folyt, köv.)

Erzsiké csinos leányka volt, ki igen sze
retett mutálni s bár anyja kérve-kérte, ne 
haladjon a világi élvezetek utján, hanem 
kövesse az Úr Jézust, ö mindig nevetve csak 
azt mondotta: erre van még időm. Egy 
este táncmulatságra ment, minden anyai 
kérés dacára-, és éjszaka vérezve hozták öt 
haza. A tánc tönkretette tüdejét. Csak imád
kozó anyjának köszönhette, hogy az Úr 
kegyelmi időt adott neki s halála előtt még 
megismerhette Megváltója megbocsátó sze
reidét.

Adakozzunk a Harangszó M á rtá sá ra !
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Áldozatuk nem hasztalan élettékozlás, 
szenvedésük, vérhullásuk nem balga
ság. Példájukon nemzedékek nevelőd 
nek igazi hazaszeretetre és megtanul
ják, hogyan kell a nemzetért élni és 
dolgozni.

így áll előttünk a hőseink névsorát 
megörökítő márványtábla. Érző em
beri szívek fájdalmának megkövült 
bizonysága. Kegyeletes emlékezés örök 
beszédű szava Krisztusi prédikáció 
megszólaitatója, eltagadhatatlan tör
ténelmi igazságok hirdetője.

Szól az emléktábla a gyászolókhoz: 
Ne sírjatok 1 Szomorú, de felemelő 
kiváltsága a nemzet jobbjainak, ha 
életet áldozhatnak a nemzet oltárán. 
Ti egy-egy drága életet adtatok cda, 
férjet, apát, fiút, testvért. De a hazá
nak ádtátok oda. Áldozatotok mellett 
őrt áll a nemzet hálás kegyelete!

Szól ez az emlékkő az ősi Alma 
Materhez. Szól a kathedrára siető 
tanárokhoz, a padokban ülő ifjúság
hoz : őrizzétek meg a nemzet jöven
dőjének biztosítékait! Teljesítsétek 
egész szívvel kötelességeiteket. Taná
rok a kathedráu a tudás alapjainak 
lerakásával, hazafias és tiszta vallás
erkölcsi szellem erősítésével, becsüle
tes magyar jellemek kiépítésével Te 
pedig ifjúság, szorgalmas munkával, 
az életre való előkészüléssel, tiszta 
lélekkel, becsületes, egyenes magyar 
jellemmel. Akár jöttök, akár mentek, 
utatok a hősök emléktáblája mellett 
vezet el. Álljatok meg egy pillanatra, 
olvassátok el neveiket s a márványba 
vésett örök intést: »Az nem lehet, 
hogy annyi szív hiába onta véri! .. .< 
Csak akkor nem haltak meg hőseink 
hiába, ha ti mindnyájan átveszitek 
az ő példájukat s minden erőtökkel 
szolgáljátok a nemzet jövendőjét.

A nemzet nagy temetésekor a költő 
álmot látott. Hegyek taraján fehéren, 
tisztán, mint a köd, megy a Krisztus, 
utána véres szívű, szent halott regi
ment, millió meghalt néma katona. 
A Krisztus megáll a végeláthatatlan 
néma ármádia élén s ajakán új hegyi 
beszéd igéi zendülnek. Krisztus be
szél a hegyeken. Mögötte ezer és 
százezer halott katona árnya. Krisztus 
beszél a hegyeken s rámutatva a 
rettenetes világháború áldozataira, 
tanítja a Holnap emberét, milyennek 
kel! lenni a boldog, igazi embernek.

Megszólal a néma márványkő és 
tovább adja Krisztus prédikációját. 
Féljétek az Istent! Szeressétek a ha
zát! Becsüljétek meg egymásban az 
embert közös hazának egyazon mun
kára elhívott testvéreit!

Szavaimat ünnepi beszédnek szán
tam. És végére érkezve látom, hogy 
imádság lett belőle.

Uram, Istenem, engedd meg, hogy 
ne imádkozzunk hiába ! Ámen.

Erre néhány percnyi halotti csend 
után az egész ünneplő közönség ki
vonult az emlékműhöz, ahol is Kapi 
püspök azt megható szavak kíséreté
ben megáldotta s átadta a líceum 
igazgatójának megőrzés végett. Hollós 
János liceumi Igazgató az emléktáblát, 
mint a mindhalálig hűséges köteles- 
ségteljesítés és a hasaszeretet szent 
szimbólumát vette gondjaiba s a líce
um tanári kara nevében megkoszo
rúzta.

Dr. Wrchovszky Károly a liceumi 
diákszövetség nevében helyezett el 
egy babérkoszorút; míg egy tanuló 
ifjú a liceumi ianuló-ifjuság nevében 
koszoruzta meg az emléktáblát.

Az emlékmű stílusos kőkeretbe 
foglalt szürke márványtábla, a keret 
felső részében babér övezte kard, 
alatta a felírás: D u k e  et decorum  
est pro patria móri. A líceum hősi 
halottai 1914— 18. a világháborúban. 
A három aranybetüs oszlopban 72 
hősi név olvasható. A liceumi diák- 
szövetség áldozatkészsége hozta létre.

Az ünnepséget a püspök imája, 
áldása, majd a Hvmnusz fejezte be. 
Végül a cserkészcsapatok s az egész 
liceumi ifjúság feszes, katonás lépés
ben vonultak el az emléktábla előtt.

Az amerikai nevelés le
szoktat a munkáról
Az amerikai nagyiparosok panasz

kodnak, hogy a fiatalabb nemzedék 
nem akar testi munkát vállalni. A 
kétkézi munkások majdnem kivétel 
nélkül idősebb emberek. Tíz év múlva 
ezek kiöregesznek és nem lesz he
lyettük uj munkásnemzedék. Nem 
csoda tehát, hogy Coolidge elnök 
egyik beszédében a középiskolai ifjú
ságnak a munka méltóságát fejte
gette és hangsúlyozta, hogy a testi 
munkát nem szabad a művelt eoi 
berhez méltatlannak tartani. Az az 
amerikai újság, amelyben ezt olvas
suk, az iskolába olyan sportot kíván, 
aminek értelme is van, vagyis mun
kát. Megszívlelendő volna ez az ame
rikai tapasztalat nálunk is, ahol úgy 
látszik ^tabotába megy a közoktatás- 
ügy terén is minden, s a nemzet 
leendő napszámosait tánciskolákban 
és futball mezőnyökön akarják krum
plikapálásra nevelni.

„Ne tévedjetek, Isten nem 
csufoltatik meg.“

A Szentirás ezen szavainak igaz
ságát újra meg újra beigazolva látjuk 
a világtörténelem folyamán, midőn 
Isten kezének csudálatos intése lesújtja 
azokat, kik Isten létezésében kétel
kednek, nevét megcsufoiják 1 Ananiás 
és Sapbira elrettentő példájához ha
sonló Istenítélet történt Voralberguek 
Feldkirch nevű községében, ahol egy 
Brunner nevű egyént múlt év október 
havában aszal vádolták meg, hogy fele
ségét megmérgezte. A vádlott védő- 
beszédéi azzal fejezte be, hogy a 
mindenható Isten azonnal vegye el 
éltemet, ha bűnös vagyok. Szavainak 
elhangzása után holtan rogyott össze. 
Múlt év december havában Breslau 
mellett két istentagadó lerombolta a 
nagy kőkeresztet és gúnyos szavakkal 
szétdarabolta Krisztus szobrát. Egyi
kük munkaközben deréktörést szen
vedett, a másik a következő napon 
gép kerekei között lelte szörnyű ha
lálát. Mondja bár a hitetlen, hogy 
mindez a véletlen műve és nem Isten 
újmutatása! A szavak igazsága su
gárzik ezen esetekből 1 Gondolja bár, 
hogy sokszor hangzik el emberek 
ajkáról a hamis eskü, sokszor tör
ténnek kereszt, templomok megszent- 
ségtelenítései és a tettesek nem veszik 
el büntetésüket. Ez azonban nem 
bizonyítja Isten nem létezését, hanem 
sokkal inkább hosszutfiró kegyelmét. 
Az Ür nem akarja a bűnösnek halálát, 
hanem, hogy megtérjen és éljen. 
Véssük lelkűnkbe a Szentirás szavait! 
Ezeknek bünhődése legyen elrettentő 
példánk! P. Gy.

Az abaujszántói evangélikus egy
ház toronyszentelési ünnepe.
A Harangszó legutóbbi számában hirt 

adott arról a feledhetetlen ünnepről, amely
ben ennek a kicsiny, mondhatnánk marok
nyi gyülekezetnek része volt október 26-án, 
amidőn is régi templomához épített új tor
nyát avatta fel impozáns .ünnepély kereté
ben Geduly Henrik püspök.

Részt vettek az ünnepélyen a püspökön 
kívül Nemes Károly hegyaljai és Dómján 
Elek iiszavidéki főesperes, valamint Duszik 
Lajos miskolci lelkész. A világiak közül 
pedig ott Játtuk dr. Zenlenka Lajos a tiszai 
egy In zk era let felügyelőjét, a járás föszolga- 
biráját, a község jegyzőjét, a járásbitósag 
elnökét, a ref. egyház esperesét stb. Az 
ünnepély a temp'omban kezdődött és a sza
badban ért végett a torony előtt. A 265. 
sz. énekkel vette kezdetét melynek 2 verset 
énekelték a hívek és Nemes Károly főes
peres imájával adott hálát a Mindenható
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nak ama kegyelméért, hogy a hívek régi 
vágyát végre teljesedésbe hozta, midőn 
templomuk fennállásának 125 éves fordu
lóján torony magaslik mellette, kérvén erre 
a munkára áldást és boldogságot; ezután 
a ref. férfikar énekelt és Geduly püspök 
lép az oltár elé a jelenlévő lelkészek kísé
retében és Mikeás 4 . 8-ra épített gyönyörű 
beszédében reámutatott a torony eredetére, 
céljára és hivatására, mely akkor lesz iga
zán betöltve, ha élő kér. lelkek fognak 
alatta járni az Úr házába és h: rangjának 
hivó szava életre kelt minden ev. lelket e 
gyülekezetben. E gvönyörü beszéd után 
ismét énekelnek és Duszik Lajos miskolczi 
lelkész lép a szószékre és Márk 9.33. stb. 
versek alapján elmondja hatalmas beszédét 
a világ megváltó szeretetröl, amelynek a 
kér. szíveket el kell tölteni, amely szeretet
nek egy ilyen jele ez az itt álló torony is, 
hogy hirdesse azután is a kér. szeretetet. 
Beszéde után a főpásztor és a lelkészek 
vezetésével kivonult a hívők serege a to
rony elé és fe’csendül az ev. egyház örök- 
szépségű áldó éneke „Áldjad meg Isten e 
munkát“. Amely ének elhangzása után meg
csendült az egyház régi szépszavu kis ha
rangja, amelyet még Cekeházáról hoztak 
őseink magukkal s amint a harang szava 
a Hymnu'z akkordjaival összeolvadt feled
hetetlen jelenet tárul a jelenlévők elé, a 
régi hitbuzgó bennszülött evang férfiak és 
nők szemében felcsillannak a könnyek, ta
lán az öröm, talán a hála könnye zá'ogául 
eme régen várt, de mindig csak remélt s 
végre beteljesedett magasztos ünnepért.

Az ünnepély után 70 terítékes közebéd 
volt az óvóda helyiségében, amelyen gyö
nyörű beszédek hangzottak el.

Este a már közölt műsorral műsoros 
estélyt tartott, melynek tiszta jövedelme,
4,000.000 korona, a toronyépílési alapra 
fordíttatott, amelyre még mindig 50,000 000 
K adósság van fedezetlenül előre nem lá
tott kiadások miatt, mely adósságot orszá
gos gyűjtés által óhajt az egyház vezető
sége beszerezni. Gyűjtők már e hó folya
mán elindultak gyűjtökönyveikkel, kiket'  
minden igazán ev. ember szíves jóindula
tába ajánlunk, egymás terhének hordozása 
krisztusi elv alapján.

KORKÉ P E K.

K arcolatok a hétről.
I'assaicbari Amerikában, m eghalt egy  

M ary S. A im s nevű asszony, aki egész  
életében lelkes állatbarát volt és kü
lönösen egy k is kutyát vett körül 
meleg szeretettel, amelyet hét évvel 
ezelőtt, m int hajléktalan, kóbor á lla to t 
a z uccán ta lá lt és „ ö r ö k b e  f o g a 
d o t t “. A z a sszony nem bírta elviselni 
a z t a gondolatot, hogy a hű á lla to t 
„ á r v á n “  h agyja  hátra m aga után  
és halála előtt megigértette egy ism e
rősével, hogy a z  állatot m eg fo g ja  
mérgezni és e g y  k o p o r s ó b a  t e m e t -  
t e t i  e l  v e le .  A z  együtt-eltemetésröl 
végrendeletében is megemlékezett. Patty, 
a hű kutya azonban megmenekült a 
méregtől és a koporsótól. A z egyházi 
hatóságok ugyanis kijelentették, hogy  

vzelhalt utolsó kívánságát teljesíteni

nem lehet, mert az egyértelmű lenne 
azzal, hogy istentiszteletet tartanak a  
kutya fö ld i m aradványai felett. M ikor 
a furcsa esetnek hire terjedt, a z  á lla t
védő egyesületek is akcióba léptek és4 
m int ilyenkor szokás, azonnal nagyon  
sok jelen tkező akadt, aki az „elár
v u lt“ ku tyust hajlandónak m utatkozott 
örökbe fogadni. P atty t tehát nem  
k e l l  f é l t e n i ,  g a z d á j a  h a lá la  u t á n  
i s  m eglesz a mindennapi betevő fa la tja .

O L V A S S U K  A BI BLI ÁT!
A m egváltottak örömének forrásai.
Npv. 17. Isten gondolatai. Zsolt. 139: n, 

is; És. 55:8, 9 ; Jer. 29: n. Mily gyarlók 
az ember gondolatai, mily tökéletlenek az 
ember utail S milyen jó tudnunk azt, hogy 
van egy hatalmas és irgalmas Isten, akinek 
a gondolatai feljebb járnak a mi gondola
tainknál és utai magasabban a mi utainknál.

Nov. 18. Isten kijelentései. Máté 11: 
as—s r ;  1. Kor. 2 : 9 — 10. Isten nem rejtette 
el előttünk az ö  gondolatait, azokat a 
gondolatokat, amelyeket a mi lelkűnknek 
javára, üdvö/ítésére táp ál. Kijelentette őket 
igéje által, Szent Fia által. Hitetlen ember 
nem érli meg az isteni kijelentést, de az 
alázatos hivó lélek előtt, még a legegysze
rűbb, a legtudatlanabb előtt is, érthetővé, 
felfoghatóvá válik s boldogsággal, örömmel 
tölti el.

Nov. 19. A felebarát jólléte. Luk. 14: 
12—14, Csel. 20 . 32—35. Az önző emberi 
szív mindig azt nézi, hogy ő mit kaphat, 
mit nyerhet másoktól. Az Isten Lelke által 
megújult szív tudja, hogy jobb adni, mint 
venni. Abban leli örömét, ha másoknak 
ölömet okozhat, ha a szegényeken segíthet, 
az erőteleneket támogathatja, másokért 
munkálkodhatik. Gondja van mások testi 
és lelki jóllétére, s főként arra. hogy mentő 
szeretettel az Úr Jézushoz vezesse a lel
keket. Ez a keresztyén ember legdicsőbb 
öröme.

Nov. 20 A jelen szenvedései. Luk 6 :21; 
Zsid. 12: 3—12; Jak. 1:2—4 Hogy a szen
vedés is lehet örömnek forrása, azt csak 
a keresztyén ember tudja. Mert csak az 
tudja a szenvedést Isten kezéből venni, 
tudván azt, hogy az Isten a jelen szenve
déseivel nevel, tisztogat bennünket arra a 
dicsőbb életre, amely számunkra elkészít
tetett.

Nov. 21 A Krisztusért való szenvedések. 
I. Pét 4:13—19. Az Úrért való szenvedést 
is csak a keresztyén ismeri s ez az a szen
vedés, amely felmagasztal, amely boldog 
reménységgel tölti el a szívet. Gúnyolnak, 
üldöznek hitedért? Kisebbséget, háttérbe 
szoríttatást szenvedsz, mert hű vagy Krisz
tusodhoz? Vedd ezt Isten kezéből s öröm
nek forrásává lesz számodra.

Nov. 22. Jézus dicsőséges eljövetele. 
I. Pét. 2 : 3—12 Ami a hitetlen ember előtt 
nevetséges képzelődésnek, hihetetlen mesé
nek tetszik, az a hivő ember örömének 
egyik leggazdagabb forrása, az Úr Jézus 
dicsőséges eljövetelének Ígérete. Most néha 
meg szomorkodunk, akkor állandó öröm 
fogja betölteni szívünket.

Nov. 23. A megváltottak örömének for
rásai. Zsolt. 5 1 :14; Zsolt. 45:8; És. 12. 
A mi örömünknek forrásai nem magunkban, 
nem földi dolgokban, nem emberekben

vannak, hanem Istenben. A szabaditó, 
igazságos, nagyságos Istenben. Ezek a for
rások kiapadhatatlanok, kimcrithetetlenek. 
Mi, akik ismerjük e forrásokat, maradjunk 
mellettük s vezessünk hozzájok másokat is.

HETI  KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés még mindig a fővárosi 

törvényjavaslatot tárgyalta. A kormány 2 
millió font beruházási kölcsönről folytat 
tárgyalásokat.

Ausztria. A vasutasok sztrájkoltak, Sei
pel lemondott. Lapunk zártakor a kormány- 
válság még tart.

Jugoszláviában napról-napra emelke
dik a munkanélküliek száma, akik most 
azt kérik a kormánytól, hogy utasítsa ki 
az országból a külfö’di munkaerőket. — 
A király újból Pasicsot bízta meg a kor
mányalakítással.

Csehországban megszüntették a hozott 
törvény alapján a hitbizományokat.

Romániában az uj népiskolai törvény 
alapján az elemi iskolák négy osztályúak 
lesznek.

Olaszországban az olasz fascisták és 
a frontharcosok között véres összeütközés 
volt.

Spanyolországban Primo De. Rivera 
spanyol miniszterelnök ellen merényletet 
követtek el.

Angliában Baldwin lett a miniszterei- 
elnök, ki el van határozva arra, hogy a 
reakciót nem engedi a konzervatív politi
kában érvényesülni.

Németországban Ludendorff nagy be
szédet mondott, melyben élesen kikelt Rup
recht bajor trónöi ökös ellen. A saját be
csületemet, mondotta Ludendorff, egyenlő 
értékűnek tartom bármely uralkodó becsü
letével . .  . Ruprecht nem sérthet meg en
gem büntetlenül . . .  Bajorországban ezidő 
szerint a legelfajultabb reakció uralkodik.

Amerikában Coolidge lett ismét az el
nök, aki most 52 éves.

Kínában a harcok tovább tartanak 
Frang-Ju Csang csapatai bevonultak Tian- 
csinba.

E GYRÖL- MAS RÓL.

A m in den napi életből.
A mezei egér irtása. A mezei 

egereket, sajnos, minden gazdálkodó 
jól ismeri. Az egérpusztítás már a 
tavasz folyamán súlyos panaszokra 
adott okot s csak természetes, hogy 
megfelelő irtási intézkedések hiányá
ban a nyár folyamán még nagyobb 
mértékben elszaporodtak.

A gazdasági növénytermelés ma
gyar bibiiája: az öreg Cserháthy 
Sándor könyve a következőket irja : 
A mezei pocok rendkívül szapora, 
kártevő, tanyája a föld alatt van, 
honnan egy rövid cső (lyuk) vezet 
a felületre. Ezenkívül még igen sok 
csövet készít a mezei egér, melyek 
egy része a fészekhez vezet, más 
része pedig arra szolgál, hogy ellen
ségei elől menekülni tudjon. Ezen
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sok cső készítésével is igen sok kárt 
okoz az egér a vetésekben, mert a 
növénygyökerek egy része a levegő
ben lóg és a növény lassan elpusztul. 
Még nagyobb kár azonban, amit az 
egér a növény és a mag tnegevé3e 
által okoz. Amíg a gabona zöld, a 
gabona sását eszi; amint érni kezd 
a gabona, a magját pusztítja. A szárat 
tövében leharapja és a kalászt ma
gához huzza, a szalmát 10—15 cm. 
hosszú darabokra rágja szét. A ka
lászból a mag egy részét kifejti, 
megeszi, egy részét elhullatja, vagy 
a kalászban hagyja. Tehát nagyon 
pazarlóan pusztít az egér, sokkal 
többet, mint amennyi a táplálkozásá
hoz szükséges Egyes esztendőkben 
némely vidéken oly rendkívüli módon 
felszaporodik, hogy a termést tökéle
tesen tönkre is teheti. Ilyenkor irtják 
— pusztítják mindenféle módon, de 
sokkal kevesebb sikerrel, mintha télen 
vagy tavasszal pusztítanák, amikor a 
természet: a hideg és az eső utján 
szintén a gazda segítségére van.

HARANÖSZÓ.

Szenthroms. a. 22. vasárnap.
Ep. Fii I. 3—11.

Az apostol mai epistolájában az imád
kozó léleknek gyönyörű példáját adja. Azért 
imádkozom, úgymond, hogy a ti szeretete- 
tek még jobban, jobban bővelkedjék isme
retben és minden értelmességben; hogy meg
ítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó.

Közgyűlés. A soproni Evang. Líceumi 
Diákszövetség dr. Wrchovszky Károly el
nöklete alatt november 4-én tarlotta f. évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlés legkiemel
kedőbb pontját Hetványi Lajos tanárnak 
titkári jelentése képezte, ki a szövetségnek 
eddigi munkásságáról számolt be, majd 
terjedelmes jelentésében rámutatott az új 
alkotó embertípusra és abbéli reményének 
adott kifejezést, hogy a diákotthon eszméje 
felvetésének 10-ik évfordulója alkalmából 
egy céltudatosan szervezett diákotthon ha 
csak 12 tanulóval is megkezdheti működé
sét. A számadást Hollós János líceumi 
igazgató terjesztette elő. Miután megálla
pították a tagsági díjakat, a titkári jelentés
sel kapcsolatban több határozatot hoztak, 
a közgyűlés Hetvényi Lajos buzgó imájával 
ért véget.

A közgyűlésen mindvégig jelen volt 
Kapi Béla püspök, a szövetség védnöke 
és Nádossy Imre országos főkapitány.

A budapesti Deák-téri Luther-Szövet- 
ság november 7-én tartotta első vallásos 
estélyét. Előadó dr. Raffay Sándor püspök 
volt. Az előadás címe: Luther hatása a 
vallásosságra.

Tisza István halálának évfordulója al
kalmából az ország minden részéről kül
döttségek mentek el Tisza István geszti 
sírjához. Vasvármegyét ebben a küldött
ségben Jánossy Gábor árvaszéki elnök, a 
szombathelyi protestáns kör elnöke, lapunk 
jeiestollu munkatársa képviselte. Jánossy

Gábor a geszti ünnepség során gyönyörű 
beszédben hódolt Tisza István emlékének 
s beszédében többek között a következőket 
mondotta: A szétszaggatott, meghasonloít 
magyar nemzetnek a Tisza lelkére, szelle
mére van szüksége, hogy újra teremtse a 
bus magyar élet miazmás levegőjét.

A protestáns testvériségnek szép 
ünnepe volt Csákváron okt. 31-én. Délelőtt 
a református templomban gyű tek össze 
az evangélikus és református testvérek, 
ahol szép közönség részvételével az evan
gélikus lelkész, dr. Csengődy Lajos tartott 
szószéki beszédet. Az istentisztelet után a 
templomban emlékünnepély volt, amelyen 
Varga Sándor ref. lelkész, a vértesaljai 
egyházmegye fóesperese mondotta az ün
nepi beszédet Soós Ilona, Galambosi Ilona, 
Szűcs Irma és Imre Sándor szavalatainak 
kíséretében. Délután pedig az evangélikus 
templomot töltötték meg zsúfolásig a két 
egyház hívei, ahol a kivilágított templomban 
áhítattal figyelő arcok hallgatták Varga 
Sándor ref. esperes hatalmas beszédét, 
amelyen a Jelenések könyvében megírt, 
kezében evangéliumot tartó angyalnak a 
világunk felett való átröpülését és a magyar 
lelki homály eloszlását fejtegelte. Majd. 
Szabó Ádánt talpraesett szavalata után az 
ifjúsági énekkar Kovács László ref. rektor 
ügyes vezetésével énekelt. Csekö Anna a 
reformáció asszonyairól olvasott fel egy 
megható és gyönyörűen átgondolt dolgo
zatot, majd az énekkar és Viczeus Teruska 
szép szavalata után dr. Csengődy Lajos 
lelkész mondott záróbeszédet az ezeréves 
haza és a hajdani magyar protestantizmus 
romjai közt ránk váró kötelességekről. Az 
Erős várunk és a Hymnusz hangjai közt 
oszlott szét a közönség.

Előléptetett tanítók. Szutter Dániel 
igazgató és Nagy Pál tanító a pápai ev. 
egyháznál a VII. fizetési osztályba léptek 
elő.

A szombathelyi protestáns kör novem
ber hó 13-án a tempiomrenováiás költségei
nek fedezésére a Sabaria nagytermében 
szeretetvendégséget tartott.

Az uraiujfalui gyülekezet novemb. hó 
2-án áldozott a reformáció emlékének. Dél
előtt az ünnepi beszédet Rónai B. Gyula 
lelkész tartotta; a délutáni reformációi 
ünnepély a következő programmal folyt le : 
1. Közének. 2. Lelkész imája. 3. „Okt. 
31-én“ Porkoláb Gy.-tól, szavalta Tóth 
Irénke. 4 „Ne csüggedj el kicsiny sereg“, 
énekelték Róth tanító növendékei. 5. „A 
reformáció jelentőségéről“ szabad előadást 
tartott Sztrókay D. s. lelkész. 6. „Az ördög
űző tenta“, Kozma A.-tól, szavalta Hérincs 
Ilonka. 7. „Maradj meg kegyelmeddel“, 
kettes hangra énekelték Róth tanító növen
dékei. 8. „Föl ezt a kalapássot!“ Csengey 
G.-tól, szavaüa Rózsa Sarolta. 9. Lelkész 
imája. 10. Közének. Az offertórium a „Lut- 
her-Szövetség“ céljaira 60.000 koronát 
eredményezett.

A beledi ev. iskolás gyermekek okt
31-én ünnepelték a reformáció emlékét, 
mely alkalommal Pálfy Mihály kántortanító 
tartott felolvasást, kiemelve s a gyermekek 
elé mintaképül állítva Luthert, mint tanulót. 
A gyermekek pedig szép szavalatokkal és 
énekekkel áldoztak a nagy nap emlékének.

Nov. 2-án este a beledi ev. ifjúsági 
egylet ünnepelte meg a reformáció emlékét 
vallásos estély keretében a következő mű
sorral : 1. Közének. 2. Ima. 3. Hálaadás a 
reformációért. Szavalta Tóth Ilus. 4 Beszéd. 
Tartotta Rózsa Sándor ev. lelkész, az ifjf 
egylet elnöke. Beszédében Gusztáv Adói.

nemes alakját világította meg a templomot 
zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt. 5. 
Luther. Szavalta Mátis Ida. 6. A lützeni 
csatatéren. Szavalta Dancz Imre. 7. Várjad 
óh én leikem ... Énekelte a vegyeskar 
Pálfy M. tanító vezetésével. 8. Az ördög
űző tenta. Szavalta Bödecs Miklós. 9. A 
gályarabok. Szavalta Buthy Lajos. 10. Zeng 
az ének... Énekelte Büki Idus, orgonán 
kisérte Pálfy Mihály tanító. 11. A gályarab. 
Szavalta Dávid Lajos. 12. Erős vár a mi 
Istenünk. Szavalta Hoffer Ilus. 13. Mint 
kőszál a tengerben. . .  Énekelte a vegyeskar 
Pálfy M. tanító vezetésével. 14. Luther. 
Szavalta Komjáthy Eszti. 15. Közének. Az 
offertórium 740 000 koronát eredményezett, 
melyből 100.000 koronát a „Harangszó“ 
terjesztésére, a többit pedig könyvtárának 
gyarapítására fordította az egyesület.

Vallásos est. Szépen sikerült vallásos 
estét rendezett október 31-én a bonyhádi 
ev. nőegylet. Az est legfőbb pontja Tomka 
Gusztáv ev. reálgimn. vallástanár felolva
sása volt Luther reformációjáról. A műsort 
énekek és szavalatok egészítették ki. Az 
est végén a bonyhádi szegények javára 
offerióriumot tartottak.

Dombóvárott a reformáció 407-ik év
fordulóját november 2-án d. e. istentisztelet, 
d. u. vallásos est keretében ünnepelték meg. 
A vallásos est programja a kővetkező volt: 
1. Erős vár a mi Istenünk. 2. Mit hozott 
a reformáció? Szabad előadás. Tartotta 
Hoffmann Ernő helyi lelkész. 3. Mint kő
szál a tengerben. Énekelték Rajnai Ilonka é3 
Hoffmann Etelka a lelkész harmonium kí
sérete mellett. 4. Nehéz időkben. Csengey 
Gusztávtól. Szavalta Vinekker Jolán. 5 Köz
ének. A befolyt 160.000 K offertóriumból
100.000 K a Harangszónak, 60.000 K az 
építkezési alapnak jutott. Az építkezési alap 
az utóbbi időkben a következő adományok
kal gyarapodott, melyekért a gyülekezet 
ezúton is hálás köszönetét mond. Egyház- 
kerületi gyámintézet 400+250 ezer (Ostffy 
segély) br. Baldácsy segély, Strack Imre 
250—250 ezer, Magyarbolyi ev. egyház 105 
ezer. Forgó S. és neje 200 ezer, Weiczl 
Mihály, id. Reidinger István, Appel András 
Abaliget 100—100 ezer, Tóth József, Barna 
Jánosné, Pribay Ferencné, Kupcsok János, 
Fodor Mátyásné, Kapospula, Schlitt József 
Pécs, Thomasz Miklós 50—50 ezer, Csery 
Kálmánná, Weiczl János Egyházbér (két
szer), Cirbesz Pál fg. tanuló 25—25 ezer, 
özv. Schmiedt Fülöpné Kapospula 5 ezer, 
Valaki 2500 korona.

Lelkészválasztás. A bezii gyülekezet 
néhai Dubovay Géza örökébe Nagy László 
s. lelkészt, volt bezii adminisztrátort vá
lasztotta meg egyhangúlag lelkészévé okt. 
hó 26-án tartott lelkészválasztó közgyűlésén.

Somogydörőcske. Szépen áldozott a 
somogydöröcskei gyülekezet a reformáció 
magasztos emlékének okt. hó 31-én este 
6 órakor a templomban. Közének „Ein 
feste Burg“ elhangzása után Wölfel Gyula 
ev. lelkész tartotta meg felolvasását: Wa
rum nennen wir uns evangelisch ? címmel. 
Majd a helyi dalárda a 19. zsoltárt/éne- 
kelte Simon Ottó II. ősz. tanító mesteri 
vezetése mellett. Egy iskolás leány: „Zion 
fahre fort“ — szavalata és az elemi isko
lások kéthangu éneke: „Herr, deine Kirche 
danket Dir“ ; majd újabb szavalattal és 
imával a szép, magasztos ünnepély be
fejeződött.

A téti ev. gyűl. a reform, emlékére 
nov. 2-án vallásos estélyt rendezett a kö
vetkező műsorral: Gyűl. ének: Erős várunk 
nekünk az Isten. Ima és ünnepi beszéd:
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Kovácsícs Géza ev. lelkész. „Az Isten.“ 
Szavalta Cziegler Ida. „Te benned bíztunk.“ 
Énekelte Kiss Margit tanítónő és Szabó 
István tanító. „Bőkezű.“ Szav. Szabó Bözsi. 
„Ima.“ Énekelte Kiss Margit és Szabó Ist
ván. Gondviselés. Szavalta Lampért Irén. 
Gyűl. ének. Az oífertóriumból a Harargszó 
javára 100.000 K-t adományozott.

Veszprémben is megünnepelték a re
formáció emlékét. Az október 31-iki ifjúsági 
jellegű istentiszteleten az egész tanuló 
ifjúság testületileg vett részt, nov. 2-án 
pedig az egész gyülekezet ünnepelt.

Mint 1919 óta mindert évben, a Veszpré
mi Dalegyesület az idén is emlékünnepet 
rendezeti a háború elesettjeinek temetőjé
ben Az elmúlt években mindhárom ke
resztyén felekezet lelkésze elmondta az 
ünnepély keretében, a hősök sírjánál a 
maga buzgó imáját, de már az idén csak 
az evangélikus és református lelkészek 
jelentek meg a meghívásra. Sokan, még 
katholikusok is megütköztek azon, hogy 
az ünnepélyről a hivatalos kath. egyház 
távol maradt. Igaz, hogy ők is ünnepeltak, 
de másnap és — külön 1 A gyakorlatban 
így valósulnak meg katholikus főpapok és 
szónokok szépen hangzó kijelentései.

Reformációi emlékünnep a kapos
vári evang. egyházban. A kicsiny, de 
buzgó kaposvári evang. egyházközség okt. 
31-én a nap jelentőségéhez méltóan ünne
pelte meg a reformáció emlékünnepét. 
Délelőtt 10 órakor istentiszteletet tartott, 
amelyen Takáts Béla lelkész a Jelenések 
könyve 111. 11. vers alapján rámutatott a 
római katholicizmus hatalmi törekvéseire 
s ezzel szemben — kifejtve evang. egyhá
zunk drága kincseit — azok hűséges meg
tartására hívta fel hallgatóságán Utána 
úrvacsorát osztott, amelyen a katonaság 
úgy a tisztek, mint a legénység — teljes 
számban résztvett. Délután 5 órakor a 
kaposvári „Evang. Diákszövetség“ refor
mációi emlékünnepet rendezett a következő 
műsorral: 1. Közének (256). 2. Imát mon
dott Takáts Béla lelkész. 3. Vojtkó P á l: 
Luther. Szavalta Frei László fg. ill. o. t. 
4. Göinöry Erzsébet leányginm VII o. t. 
a Diákszövetség elnöke Luther jelleméről 
tartott nagyon kedves, a hallgatóságot meg
kapó előadást. 5. Kapi Gyula: Isten a mi 
oltalmunk. Énekelte a Diákszövetség ve
gyeskara. 6. Krebsz Ernő főgimn. tanár az 
örök reformációról tartott mélyen szántó, 
gondolatokban gazdag, a hallgatóságot le
bilincselő ünnepi előadást. 7. a) Rob. 
Schwalm: Andante caulabi, b) Arcangelo 
Orelli: Adagio. Hegedűn előadta Ittzés Jenő 
orvos növ. Harmoniumon kisérte Ittzés 
Sarolta. 8. Csengey Gusztáv: A kilencvenöt 
tétel. Szavalta Ittzés Zsigmond fg. Vili. o.
t. 9. Közének (256. é. utolsó verse). Ünne
pély után. oífertoriuin volt a Diákszövetség 
javara, amely 213.400 K-t eredményezett. 
Az imaházat délelőtt és délután is zsúfo
lásig megtöltötték a hívek.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Németország. A szabad protestantiz

mus nevén az Odera melletti Frankfurtban 
összegyülekezett lelkészek és vitágiak szö
vetsége kimondotta, hogy az evangélikus 
egyháznak az új németországi viszonyokkal 
számolnia kell, de meg kell óvnia azt a 
magasztos hivatását, hogy a Jézus Krisztus 
evangyéliomának őrizöje és hirdetője legyen. 
Soha se alacsonyodjék annyira, hogy a 
mindenkori kormányhatalom szolgájává vál
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jék, mert hiszen az egyház nincsen kötve 
kormányformához, hanem maradjon meg 
azon a magaslaton, amelyről az életet az 
Üdvözítő szellemében irányíthatja és így 
a mostani szellemek harcában a vezető 
szerepet játszhassa.

A vörö3 uralom egyházellenes rendel
kezéseit most már kezdik visszavonni az 
egyes tartományok kormányai. Így vissza
vonta a braunschweigi kormány azon ren
delkezését, mely a vallásoktatást az isko
lákban megtiltotta.

A berlini szentháromság templomban 
érdekes vendég prédikált e napokban. 
Ugyanazon a szószéken, amelyen egyszer 
a hires Schleiermacher hirdette az igét, 
állott egy szerecsen, az ewe nép küldöttje, 
Baeta Győző. Valamikor Németországban 
végezte tanulmányait s így folyékony né
metséggel prédikált. Eljött népe megbízá
sából, hogy hálát és köszönetét mondjon 
a németeknek azért, hogy a németek segít
ségével terjedt el az ö népe közt az evan- 
géliom. Bennünket, magyar evangélikusokat 
azért érdekelhet ez az eset, mert e nép 
körében volt egyszer egy Magyarországból 
származó hittérítő is, t. i. Böhm Sámuel.

Lengyelország. Az új Lengyelországról 
evangélikus szempontból nem sok jót 
mondhatunk, most is olyan hir jön, amely 
minket is szomorúsággal tölt el. A lengyel 
katholikus kormánykörök a versailli béke 
egyik pontjára hivatkozva, sorba elveszik 
az evangélikus tanintézeteket a poseni 
tartományban a németektől. Most a Pauli- 
numnak nevezett hatalmas méretű taninté
zetet liquidálták — ahogy ók az elvételt 
nevezik — s katholikus szellemű intézetté 
akarják átalakítani. Talán mégis csak meg
mozdul a világ lelkiismerete s nem engedi 
az evangélikus elődök szerezte vagyont így 
elprédálni. A németek reménykednek.

Amerika. Az amerikai biztosító társa
ságok felhívást bocsátottak ki az ország 
egyházai és iskoláihoz, hogy az ifjúságot 
becsületességre neveljék, mert úgy mondják 
ijjesztő milyen viszonyok vannak már az 
Egyesült Államok területén. A sikkasztások 
rettentő mérvben szaporodnak, 1923-ban 
3 milliárd dollárt sikkaszioitak, a folyó 
évben ez az összeg már a lO.milüárdot 
érte el és a bírói nyomozás kiderítette, 
hogy a sikkasztók leg'öbbje soha vallás- 
oktatásban nem részesült.

Örményország. Az örmény keresztyé
nek helyzete kétségbeejtő. A törökök tűzzel, 
vassal kipusztílották az örmény falvakat s 
minden felnőttet kardéire hánytak. Az egyik 
magyar lapban is olvashattuk, hogy Kis 
Ázsiában már nincs nemzetiségi kérdés. 
Ennek a rettenetes mészárlásnak szomorú 
maradványa mintegy 100.000 örmény apát
ián és anyátlan árva, akiket az amerikai 
keresztyének kiküldöttje nagy nehezen 
össze szedett és a Kaukázusnak orosz- 
országi részébe vitt. Ott most nagy árva
házakat, valóságos falvakat építenek, ahol 
10.000—15.000 gyermeket helyeznek el és 
nevelnek. Ennek az akciónak pénzbeli 
megalapozására elhatározta az amerikai 
evangélikus protestánsság, hogy december 
hó egyik vasárnapján nem eszik húst, de 
a húsnak árát az örmény árvák felsegélye
zésére szánja.

Ú J DO N S Á G O K .
Síremléket állítanak Nagyatádi Szabó 

Istvánnak. Nagyatádi Szabó hivei elhatá
rozták, hogy az elhunyt erdőcsokonyai sir-
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ján a nagy halotthoz méltó művészi sír
emléket emelnek I

Csernoch János bíboros hercegprímás 
18 án mondja el aranymiséjét a Szent István 
bazilikában.

A ciszterciták jeles székesfehérvári 
gimnáziuma november 9 én ünnepelte fenn
állásának 200 éves jubileumát. Itt járt isko
lába többek között Vörösmarty Mihály, a 
Szózat költője is.

Ötven aranyfillér az elemiiskolai 
tand íj. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter rendeletet adott ki, amellyel megálla
pítja az elemiiskolai beiratási díjat. A be- 
iratási dij a folyó tanévtől kezdve minden 
egyes rendes és magántanuló után 50 arany
fillér, amely összeg papirkoronában a be
fizetés hónapjára megállapított átszámítási 
kulcs szerint fizetendő.

Nagy tűzkatasztröfaTókióban. A régi 
császári palotában tűz ütött ki, amely igen 
nagy kiterjedést öltött és a földrengés óta 
épült házak közül mintegy 700-at elpusz
tított. Közel 5000 ember ismét hajlék nél
kül van. Sok ember életét vesztette.

Egy ló örökölte végrendelet utján egy 
gazdag manchesteri kereskedő egész va
gyonát.

Egy cseh leánykercskcdőt, Macobiu 
Lipótot Bécsben elfogtak, amikor ép 10 
leányt szállított. A lányokat visszavitték 
szüleikhez.

Lopás miatt elítéltek egy herceget.
Tukeczkoj Alex herceg lopás miatt a ber
lini bíróság elé került. A fiatal herceg az 
utóbbi időben igen sokat utazott és mind
annyiszor eltűnt az utasok egy-egy értékes 
holmija a kocsiból, valahányszor a fiatal 
herceg volt az utitárs. A bíróság a meg
tévedt fiatal embert 3 évi fegyhárra Ítélte.

Burgenlandnak az osztrák statisztikai 
kimutatása szerint 286.109 lakósa van.

A statisztika szerint Franciaországban 
egy lakosra 1030, O aszországban 820, 
Svájcban 770, Ausztriában 430, Csehország
ban 1260 korona adó esik.

Egy veszprémi gazdász lelőtte ap ó 
sá t, mert nem ak art neki pénzt adni. 
Bácsi Béla állásnélküli gazdász Veszprém
ben agyonlőtte apósát, Ángeli Márton föld- 
birtokost, mivel nem adott pénzt, hogy bir
tokot szerezhessen.

A Dunába ugrott, mert úgy érezte, 
hogy százévvel korábban született. A
Dunába ugrott Halmos Sári 30 éves ház
tartásbeli nő. Az életunt nő azért akart 
meghalni, mert nem tud ebbe a korba, a 
XX-ik századba beleilleszkedni, úgy érzi, 
hogy neki 100 évvel később kellett volna 
születnie.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 46. számában foly
tatódnak Bónyi Adorján és Rudolf Herczog 
érdekes, szép regényei és Csathó Kálmán 
új elmés vígjátéka : Á házasságok az égben 
köttetnek. Közli a lap azokivül Szomaházy 
István és Lörinczy György elbeszéléseit, 
Dobosi Pécsi Máris és Török Frigyes cik
keit, Gács Demeter, Vértessy Gyula Na- 
dányi Zoltán és Forbáth Sándor verseit, 
számos művészi és időszerű képet és a 
lap rendkívül népszerű rovatait a divat
rovatot, a szerkesztői üzeneteket és a szép
ségápolást. Az U j I d ő k  előfizetési ára 
negyedévre 80.000 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI-, Andrá8sy-ut 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyertneklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper
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világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Szerkeszti: Qaál Mó
zes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva-r 
tál: Budapest VI., Andrássy-uí 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának iegujabb számában érdekes re
gényt ir Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30 000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássv-ut 16.

A közelgő tél és a ruházkodási prob
lémák. A közeiedő tél óriási gondokat 
okoz a vidéki intelligenciának, hiszen min
denki téli ruhaszükségleteinek beszerzésé
vel foglalkozik. Hogy jól és olcsón vásá- 
rólhasson a közönség, felhívjuk figyelmü
ket az 1850-ben alapított világhírű Semler 
cégre, mely áldozatokat nem kiméivé bo
csátja rendelkezésére a nagyközönségnek 
a legújabb békebeli angol szöveteit a le- 
lehö legjutányosabb árakon, még a régi 
vámtarifa alapján kalkulálva. Azonkívül 
módot nyújt mindenkinek ahhoz, hogy ruha 
és télikabát szöveteket jól és olcsón vásá- 
rólhasson azon körülmény, hogy az első
rendű áruiról világszerte ismert S e m l e r  
cég londoni főüzletének (London 14. Gol
den Square) óriási forgalma folytán felhal
mozódott legprímább szövetmaradékai Bu
dapestre érkeztek és árusításuk a cég Bécsi- 
ucca 7. alatti fő és Koronaherceg ucca 9. 
alatti fióküzletében megkezdődött.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Hollós János líceumi igazgató Sopron 50, 
Kardeván Ernőné Szombathely 34, Molnár 
Antalné Kapuvár 4, Pethő Samu Meszlen 
4, Simon Pál Tét 4, Husyecz András Ta
polca 18, Halász István Beled 18, Kovács 
József Alsóság 4 Bpesti ev. leányegylet 4, 
Horváth Dezső főjegyző Za'akoppánv 4, 
N. N. Lovászpatona 5 6. id. Fodor F. né 
Ngyimót 4, Schreiner Teréz Körmend 8, 
Rácz István Söpte 4, Lampéit Ferencné 
Répcekecö! 4, Kustán Sándorné Kristyán- 
szeg 4, Erhardí József Csabrendek 4, De
zső Katalin Porrogszentkirály 4, Becker 
Ferencné Sárszentmiklós 18, Gömöry Ár
pád Miskolc 4, Hanzély Eíta Mezöberény
4, Ments Lajos Mesterháza 4 Ungár Adolf 
Kőszeg 4, özv. Eörj^Sándorné 20, Balassa 
Péterné Répcelak 4, Balázs Sámuel Rába- 
szentandrás 5, Petrovics János Gór 4, özv. 
Töpfer Imréné Aszód 4, Szilágyi Mihályné 
Kiskőrös 7, Offertórium Sand 34 88, Rájter 
János főesperes Kukmér 100 Horváth De
zső Budapest édes atyja, néh. Horváth D. 
veszprémi lelkész emlékére 25, Remete Ida 
Sárvár 4, Sümegi István Sárvár 4, Sándor 
Endréné Keszthely 4, Nagy Sándor Moson 
18, dr. Neun János Dombóvár 4, dr. Bászel 
Ernő Győr 18, Tóth István Veszprém 4, 
Leik. hiv. Ujcsanálos 6, Dancz. János Beled
5, László Károly Jánosháza 24, Kovács I. 
Marcali 4, Vida Gyula Győr 3, Doktor Zs. 
Tárnokréti 4, Bikfalvy Miklós Budapest 42, 
Novák Elek Kövágóőrs 18, Poór István Tét 
2 5 ezer K - -  Karakószörcsökről a nőegy

let tagjai maguk között gyűjtést rendeztek. 
Adakoztak: Kovács Józsefné 75, Szabó 
Lajosné 3 75, özv. Szabó Gyuláné, Szabó 
Dénesné, Szabó Gyuláné 3—3, Németh J.- 
né, Mészáros Istvánná, Szabó Kálmánná, 
Szabó Lenke, Krajczár Viktorné, Mészáros 
Pálná 2 25—2'25. Kocsi Pálné, Kocsi M., 
Kocsi Erzsébet, Gőcze Istvánná, Gőcze F., 
Gőcze Lidia, Szabó Béláné, Janucsás Gy.- 
né, Németh Kajosné, Hári Károlyné, Tompa 
Mariska, Németh Karo’yné, Király Károlyné, 
Hári Józsefné, Szabó Pálné, Szabó Ida, 
Lévay Lidi, Szabó Istvánná, Persaits I.-né, 
Koppányi Lujza, Németh Dezsőné, Döb- 
röntey Jánosné, Deés Miklósné, Szabó K.- 
né, Deés Gyuláné, Péter Gáborné, Szabó 
Jánosné 15—15, Németh Jánosné, Szabó 
Lajosné N., Ambrus Józsefné, Németh D.- 
né 0‘75—0 75 ezer K. Összesen 81.250 K. 
A gyűjtést Kocsi Mariska és Gőcze Jolán 
nőegyleti tagok eszközölték.

S'uleiós «zorkosztó és kiadó: CZIPOTT fEZA 
Sioatsotti Ar£, » inr agyé# 

Szerkesztőtárs: NÉMETH RABOLT. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

A magyargencsi ág . h. ev. egyház
megüresedett II. sorszámú tanítói atlásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: Bútorozott 
szoba s törvényes fizetés. Pályázati határ
idő nyolc nap. Kérvények ág. h. ev. lelkészi 
hivatal Kemeneshögyész küldendők be. i—í

M é h é s z n a p t á r  kezdőknek, hala
dóknak nélkülözhetetlen. Szerkesztette Gö
rög Ernő. Bő m ézelést érhet el minden 
mtmész. A Méhésznaptár megállapodást 
létesített mézelő növény-magvakat termel
tető vállalatokkal. Csekély tökével, a méhek 
lefojtása nélkül is lehet méhészkedni. A 
Méhésznap’ár 100 hazai és külföldi beszer
zési forrást közöl. Ára 10.000 korona előre 
beküldendő. Méhésznaptár szerkesztősége 
Tés (Veszprém m.)

Karácsonyfákat
n a g y o b b  té te le k b e n  s zá llít

KOGELLMANN OTTÓ
K U K M I R N  (Burgenland),

1—4

Legszebb karácsonyi színdarabok 
Csite Károlynak

„HNIKÓ ÜZENETE“
és

„Jézuska cukorkái“
című, gyermekek számára irt, hatásos 
munkai. A két színdarab ára egy 
füzetben 5000 korona Kapható Csite 
Károly írónál Körmenden és Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 

hárdon.

Az 1925. év

Luther- N aptár
kapható minden evang. lelkészi és 

tanítói hivatalban.

Ára 28.000 korona.

A L u t h e r - N a p t á r
szerkesztő-kiadóhivatala 

Sopron, Paprét 2.

„jézus az én mindenem.“
Karácsonyesti pásztorjáték , 

írták : Schii-t Gyula és Szombalh Ernő. 
Előadják iskolásgyermekek a karácsonyfa 

alatt, templomban vagy iskolában.
Ára 5000 korona. Csekklap mellékelve. 
Kapható a szerzőknél Lajoskomáromban és 
Pápán Kiss Tivadar könyvkereskedésében.

4 - 4

Karácsonyfa alatt, karácsonyi versek, 
párbeszédek, jelenetek és kottás énekek 
gyűjteménye. Szerkesztik: Knábel Vilmos 
és Vikkert Lajos. Ára 14.000 korona. A 
készlet fogytán van, sürgős rendelés kívá
natos. A könyvhöz november hó közepén 
pótfüzet jelenik meg, melyre előjegyzést 
elfogad a Luíher-Társaság könyv- és papir- 
kereskedése, Vili., Szentkirályi u. 51/a. 3-»

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat eifogad

HALÁSZ I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Máti8 Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —  

Á llandóan dús választék  érc- és 
lakoporsókban, szem fedőkben ás 
sfrkoszorukban, valam in t az összes 

temetkezési cikkekben. 41

PI AC.
Novemb. 12 Zürich: Budapest 0.00.69. 

Deviza: Dollár 75 510, Dinár 1060, Osztrák 
korona 105 Szokol 2212.—, Lei 413*—, 
Francia frank 3942 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 34.000, borjú
hús 35.000, zsír 54.000. — Gabonaárak: 
Búza 457000, rozs 422.000, árpa 410.000. 
zab 390.000, tengeri 370 000, korpa 225 000

Nyomatott Wellisch Béla villaraüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XV. évfolyam. 1924. november 23. 48. szám.

Alapított*
K A P l  B É L A

1910-ben.

Lnptulajdonos:
a Iiucántiiil Lutber-Szövetséo
ü  Országos I.utlirr-S/oyot 

•ég hivatal.» lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklatnioiók a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
ki adóhivatalának 

Bxentgotthárdra (Vaavm.) 
küldsodók. 

Előfizetést elfogad 
oilodan evang. lelkész 

éa tanító.
Hiüielaoll minden vasárnap

/

Akiket én szeretek, m egfeddem  és m egfenyítem . 
Légy buzgóságos azért és térj meg.

Gurkasxtfi-kladóhlvaUI :
SZENTGOTTHÁRD.

VaBvárnaegye.
A „IUHA1CHNZ0“ 

elófizeíéal á ra : a harmadik 
nagjedérr* 16.000 koron*. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
iiSther-SzSretégl tagokaak 

10°/o-o* kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a m. negyedre 20.000 K.

A .Harangozó“ terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórrányban lakó híreink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

P r o te s tá n s  ön tu dat .
Irta: J á n o s s y  Gá b o r ,  a szombathelyi 

Protestáns Kör elnöke.
„A szeretet hosszútürő, kegyes, 

a szeretet nem irigykedik, a szere
tet nem cselekszik állnokul, nem 
cselekszik éktelenül, nem keresi 
csak az ő maga hasznát, nem ger
jed hamar haragra, nem gondol 
gonoszt. Nem örül a hamisságnak, 
örül pedig az igazságnak. Minde
neket elt'ödöz, mindeneket hiszen, 
mindeneket reményei, mindeneket 
eltűr . . .“

Ennek a mindeneket elfödöző 
és kiegyenlítő szeretetnek nevében 
indul ki útjára a szombathelyi 
Protestáns Kör, meglátogatván pro
testáns gyülekezeteinket, betérvén 
az élő Isten igéjének hirdetésére, 
hallgatására és befogadására ren
delt vidéki templomokba, hogy ott 
az Úr oltára előtt hirdesse testvé
reinknek az igét, az evangéliom 
tanításait és figyelmeztesse az em
bereket az apostol intésére: „Le
gyetek pedig valóban megtartói az 
igének, és ne legyetek csak hall
gatói, hogy megcsaljátok magato
kat. A tiszta és Isten előtt és az 
Atya etőtt való isteni szolgálat eb
ben áll: meglátogatni az árvákat 
és az özvegyeket az ő nyomorú
ságokban és szeplő nélkül magtar
tani magát e világtól“. (Jak. lev. I.)

Az Űr nevében, a szeretet ne
vében megy ki a szombathelyi 
Protestáns Kör, hogy megismertesse 
a maga törekvéseit, munkáját, hogy 
fölébressze, fejlessze, haza és egy
házépítő munkára serkentse és 
hasznosítsa a protestáns öntudatot 
és áldozatkészséget, hogy meg
nyissa a szemeket a látásra, a fü
leket a hallásra, hogy magyar ha
zánk és egyetemes egyházunk föl- 
támadására az Úr oltára előtt ajánlja 
föl minden erejét és tehetségét.

Mert oly igen ránk illenek, ránk 
vonatkoznak Jerémiás prófétának 
szavai: „Betöltötte az Úr az ő ha
ragját és az ő bosszúállásának hév- 
ségét kitöltötte és tűzet gyújtott Si- 
onban, mely megemésztette annak 
fundámentomát.“ (Jeremiás 4.) „És 
a mi örökségünk szállott a kívül 
valókra, a mi házaink az idege
nekre, megszűnt a mi szívünknek 
öröme, siralomra fordult a mi örö
münk, leesett a mi fejünknek ko
ronája, jaj most nékünk, mert vét
keztünk.“ (Jeremiás siralmai 5.) 
„Ne legyen nehéz néktek mindnyá
jan, kik általmentek az utón, tekint
setek meg és lássátok, hogy va
gyon e olyan bánat, mint az én 
bánatom.“ (Jeremiás 2.)

Hová jutott a mi szép, ezeréves 
dicső hazánk, hová jutott protes
táns anyaszentegyházunk ?

„Kietlen tengeren sötét árhoz 
lettem, szárnyait száz vihar csap- 
dossa fölöttem. Vettetem, hánya
tom, mély az én bánatom, nagy az 
én keresztem. Üldöző ellenség tő
rébe jutottam, könyemből, a jajom
ból kezökben kifogytam. S — bár 
minden elhagyott, nem vagyok, 
nem vagyok magamra hagyottan.

— Szivárvány születik, a felhő- 
síráson, reménység, reménység sűrű 
könyhullásom; kinom éjjelére el
hoz^ Te végre én szabadulásom“. 
(Sz 5cska.)

Igen, atyánfiai, beborult a ma
gyar föld, a magyar haza, protes
táns anyaszentegyházunk fölött az 
ég. Napunk, régi dicsőségünk, éle
tünk, boldogságunk napja leáldo
zott. „Közel s távolban semmi fény.“ 
Ám ebben a sötét magyar éjsza
kában meggyujtja a szombathelyi 
Protestáns Kör a maga kicsi mécs
világát s ennek a világosságában 
meglátja a reménység, a föltáma
dás, az élet csillagát, mely utat 
mutat nekünk, hogy merre men

jünk, vállainkon a keresztfával’ 
szíveinkben rendületlen hittel és 
törhetetlen élniakarással, hogy meg
váltsuk a hazát, az anyaszentegy- 
házat a szolgaságból a szabadság
nak, a halálból az életnek. Éhez 
pedig elsősorban erős hitre, elszánt 
akaratra és egyetakaró, egyetértő 
munkára van szükség.

— „Legyetek pedig valóban meg
tartói az igének és ne legyetek csak 
hallgatói, hogy megcsaljátok maga
tokat.“

Ha hiszem az élő Istent, akkor 
az ő parancsolatát, az ő kijelenté
sei utján haladok földi pályámon, 
élek és cselekszem az én Uram 
Üdvözítő Jézusom példája és út
mutatásai szerint; ha hiszek egy 
hazában, akkor az én régi dicső 
magyar hazámnak a föltámasztá
sához odaadom minden erőmet, a 
szívemet, a karomat, minden mun
kámat, a vagyonomat, az életemet; 
ha hiszek egy isteni örök igazság
ban, akkor evangéliomi protestáns 
anyaszentegyházam föntartására és 
megerősítésére, lelkem üdvét, javát 
szolgáló munkájának a sikerére 
meghozok minden tőlemtelhető ál
dozatot és az élő, a cselekvő hit 
által — a m agyar protestáns öntudat 
tettekben való kifejezése által be
töltőm az Úr rendelése szerint való 
hivatásomat földi pályafutásomon. 
De hogyha nem benső meggyőző
désből, nem átérzett hivatás és er
kölcsi kötelességérzetből, hanem a 
törvény betűjétől és a büntetéstől 
való félelemből, külső kényszerből 
szolgálom az egyházai, a hazát, ha 
az emberek megszólásától tartva, 
vagy elismerésére számítva telje
sítem kötelességeimet, akkor éle
temnek, munkámnak nincs belső 
értéke, erkölcsi súlya, tartalma, 
nincs maradandó hatása, akkor hi
ába éltem, dolgoztam, áldoztam, 
életem s annak munkája nyom

A Harangszó a keresztyén  családok legkedveltebb  lapja.
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nélkül múlik el velem s nem vár 
rám az örök életnek koronája.

Anyaszentegyházunkat necsak 
akként szolgáljuk, hogy megszo
kásból, — divatból, vagy mert ép
pen ráérünk, el kell látogatnunk a 
templomba, ott részt veszünk a 
közénekben, meghallgatjuk — ha 
éppen ránk nem jön az álom — a 
pap prédikációját, elmondjuk a 
Miatyánkot s azután, alig várva, 
hogy az asztalhoz ülhessünk, ehes
sünk, ihassunk, — egy hétre vagy 
kettőre elvetettük az egyház, a 
gyülekezet szent vallásunk iránt 
való kötelességünk gondjait. Nem, 
atyámfiai a Krisztusban, ez nem 
vallásosság, ez nem is isteni szol
gálat, ez nem Krisztus tanításának 
a követése, — ez csak külszin, ez 
szemfényvesztés, mellyel megcsal
juk a világot és önmagunkat, ez a 
protestáns öntudatnak teljes hiánya, 
ez lélek nélkül erkölcsi tartalom, 
hit nélkül való keresztyén élet, 
üres és sivár fenyítés, melynek 
célja és jó eredménye nincsen. Le
gyünk mindig, necsak a nagy ün
nepeken, necsak a templomban, 
necsak ha nagy öröm és szerencse 
ér bennünket, de mindig, jó- ép 
balsorsunkban, hétköznapi mun
kánk elvégzése is igazi keresztyé
nek, igazi protestánsok, keressük 
és találjuk föl az Istennek országát 
minden gondolatunkban és csele
kedeteinkben, legyünk megtartói, 
ne pedig csak hallgatói az Igének, 
Jézus tanításainak, hogy az evan- 
géliom tiszta szelleme hassa át

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 10)

Kardos kapitány két kocsisával befoga
tott s a gyűlés után a városba sietett, hogy 
a jó hirt a hatóságnál bejelentse. Magával 
vitt a sebesült főnök helyett az ez által 
megnevezett két alsóbb rendű főnököt s 
hogy a tolmács is közülök való legyen, 
Karvalyt is. A hatóság örömmel fogadta 
az indián küldöttséget, mely értelmesen 
előadta, hogy a békepipát a fehérek köve
tével már megosztotta és az összes fehér 
embereket testvéreknek tekinti. Csak azt 
kérik, hogy ha megszorulnak, nyújtsanak 
segítséget. Az ígéretet megkapták s a meg
jelentek mindegyikét ajándékokkal is meg
örvendeztették. A kapitány buzgalmának 
szép eredményéről minden oldalról elis
merés hangzott. Ö a hatóság azon kérdé
sére, hogy mit szándékozik még tenni az 
indiánoknál a béke biztosításának céljából 
így szólt:

— Szükséges őket rávenni a földmive- 
léssel foglalkozásra, hogy a béke munkái
val szerezhessék meg kenyerüket és a nyo
morúság ne ingerelje őket ismét rablásra. 
Éhez kérem még a támogatást, élelemmel 
és munkaeszközökkel segélyezést.

A nagy „Miért?“!
Amikor még első tűznek 
Tartottuk büszkén mellünk,
S  búgó gránát, síró srapnell 
Nagy rendet vágott bennünk: 
Magyar fiúk ajkán sokszor 
Felsírt lelkűk kétsége . . .
„Istenem, csak azt tudhatnám,
Mi lesz ennek a vége ?“

Az után . . . Óh, sokszor láttam 
Ronccsá leit hős fajomnak 
Halott arcán, mint fagyott meg 
Ez a gyötrő gondolat.
Csonka hullák szemiireg’i 
Ahogy meredtek égre . . .
Mint bennrekedt bősz sikoltás: 
„Mi lesz ennek a vége?!“

Azóta. . .  haj, minden veszve;
Se hitünk, se Istenünk.
Vérét vesztett, eltaposott,
Bukott nemzetté lettünk. 
Testvérviszály átka, dühe 
Lángol a magyar égre . . .
Óh, magyarok, gondoltok rá,
Mi lesz ennek a vége ? I '

Ihász Sándor

egész valónkat, külső életmegnyil
vánulásainkat, hogy necsak a hi
vatalos egyháznak legyünk adófi
zető, templomot járó, merev formai 
keresztyén életet élő és munkáló 
tagjai, de a Krisztus törvényét 
lélekszerint betöltő hívők gyüleke
zeteiből állítsuk elő már itt e föl
dön az élő Istennek országát. Ezt 
a gyönyörű célt szolgálja az a fő
pásztori szózat is, melyet egyház- 
kerületünk láugbuzgalmu püspöke 
a gyülekezeti belmissziói munka 
megindítása, intenzív kultusza tár-

A lapokban felhívást intézett a közön
séghez, hogy a gazdálkodók a békére fo
gadalmat tett indiánokra gondoljanak gyá- 
molító jóakarattal. Ha gabonanemüt, ülte
tésre burgonyát, kukoricát, babot és ezek 
termeléséhez munkaeszközöket, ásót, kapát 
adományoznak az indián testvérek nevében 
köszönettel fogadja.

A kérelem nem hangzott el nyomtala
nul. Jölt adomány pénzben, termesztmény- 
ben a békés életre térő indiánok támoga
tására. A kapitány a béke ügyének rende
zése után a velejött társakkal együtt az 
egyik kocsira ülve hazafelé indult, a másik 
kocsi ekékkel, fogasokkal megrakodva kö
vette. Útána még több kocsi segély-ado
mányokat hozott. Midőn ezt a tanyára érve 
a raktárba hordták, az összegyűlt és segéd
kező indiánokhoz fordul :

— Nézzétek, azelőtt ti raboltatok, gyil
koltatok, ezért a fehérek üldöztek, öltek 
bennetek, most mivel békét fogadtatok, ők 
maguk küldenek számatokra segélyt, míg 
munkátokkal magatok is megtudjátok ke
resni a mindennapi kenyeret. Azért a bé
kességet őrizzétek és hogy a nyomorúság
tól mentve maradjatok: kövessétek a fehér 
testvérek példáját, a munkát ne szégye- 
neljétek.

— Jó testvér, a te vezetésed alatt meg

gyában a lelkészekhez intézett. 
(1120/VIII. 1924.) Ezen igazi apos
toli lelkületre valló pásztorlevél 
szerint a belmissziói munka azt 
jelenti, hogy az egyház nem elég
szik meg a templom hivatalos mun
kájával, hanem kitárja annak ka
puit s az evangéliom szellemét mint 
valami isteni folyamatot, ráhöm- 
pölyögteti az élet mezőségeire. 
Megmutatja az isteni ige életfor
máló erejét és a krisztusi szeretet 
hatalmát.

Az egyház tagjait élő keresztyé
nekké teszi, olyan emberekké, kik 
Istennel szemben háladatos, enge
delmes gyermekek, az egyházzal 
szemben buzgó, vallásos, hithű 
egylíáztagok, egymással szemben 
pedig a közös hit láncában össze
forró, egymás testi-lelki életgond
jait szeretettel hordozó testvérek. 
Miként az írás mondja: „Egymás
nak terhét hordozzátok és úgy tölt
sétek be a Krisztusnak törvényét“.

Ebben a belmissziói, egyházépítő 
munkában minden igaz, öntudatos 
protestáns embernek részt kell ven
nie s egymás testvéri támogatása, 
gyülekezeteink, különösen a leány
egyházak és szórványok megerő
sítése, anyaszentegyházunk bajai
nak orvoslása által, — minden 
testi lelki és anyi erőnk latbaveté- 
sével és munkába állításával — 
előkészíteni protestáns egyházunk 
jobb jövőjét és ezzel porbasújtott 
szegény hazánk talpraállítását. A 
szombathelyi Protestáns Kör minden 
tagja igyekezik öntudatos protes-

próbáljuk azt is, amit eddig nem szoktunk 
meg. Megtesszük úgy, amint tőlünk telik.

Másnap Monk Károllyal a kapitány a 
szabadba ment, ott a tanya közelében a 
termékenynek látszó talajra mutatva így 
sz ó l:

— Itt tíz napig három ekével szánta- 
tunk, fogasoltatunk s az úgy elkészült föld
be lencsét, tavaszi búzát, kölest vetünk, 
hogy a tél indián testvéreink telepén ne 
üres konyhát, üres tárházat találjon. Egy
szersmind egy uj hajlékot is építünk há
rom szobával s egy hozzácsatolt nagyobb 
teremmel, amely később iskola helyiségül 
szolgálhat. Végül egy különálló imatermet 
is emelünk azon reményben, hogy a békés 
életre hajolt barátaink a keresztyén vallás
nak is lassanként megnyerhetők lesznek. 
Amint a hajlék elkészül: azonnal egy misz- 
sziónárius lelkészt kérek az egyházi ható
ságtól. .

— Örömmel hallom kapitány urnák ter
vét, én is épen erre akartam felhívni fi
gyelmét. Úgy tapasztalom, hogy jó akarat
tal, felebaráti szeretettel az indiánokban is 
megtalálható az érző szívű, gondolkodó 
ember. Aki bátran közeledik hozzájuk és 
részvéttel gyámolítja őket szorult helyze
tükben : az iránt bizalmat mutatnak, őszin
tén közük vele nézetüket, vágyaikat. Kapi-
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tánshoz és jó magyaremberhez 
méltóan teljesíteni kötelességeit 
ezernyi bajjal küzdő ős protestáns 
anyaszentegyházunk érdekében. 
Ennek erősítése s a haza feltámasz
tása nemcsak jelszó a mi fehér 
zászlónkon, — mit a szeretet bon
tott ki, — hanem olyan kötelesség 
és munka, melynek elvégzésében 
mi elfáradni, megcsüggedni, meg- 
tántorodni s az akadályoktól visz- 
szariadni nem fogunk. Ama nemes 
harcot megharcoljuk, pályafutásun
kat elvégezzük, hogy elnyerhessük 
halálunkban az életnek koronáját. 
„Úgy éljünk, hogy életünket visz- 
szaélni nem bánnánk, úgy éljünk, 
hogy életünket végezni ne fájlal
nánk.“ (Berzsenyi.)

Úgy éljünk, — hogy ha még- 
egyszer elkezdhetnénk ismét a múl
tat követnénk!

Szegény hazánkat a magyar erő, 
a magyar összetartás, a magyar 
kar és a magyar kard föltámasz- 
tandja a halálból az életnek elsza
kított véreinket a szolgaságból a 
szabadságnak. Ősi protestáns anya
szentegyházunk viharverte hajóját 
révbe viendi a protestáns öntudat
tal párosult ősi protestáns áldozat- 
készség, hogy a hit fundámentomán, 
az evangéliom sziklájára épített 
egyház álljon rendületlenül az idők 
végeigben s afölött a poklok kapui 
se vehessenek diadalmat!

Adakozzunk a H a r a iB á  fentartására!
tány urat mint jóltevőjüket ismerik és bol
dogok, ha óhajtását teljesíteni képesek.

— A pusztulástól megmentésük érde
kében, Károly, megtegyünk mindent, ami 
tőlünk függ. Most az építéshez szerződtesd 
napidíjjal Karvalyt, Agyarast és melléjük 
még hat más társukat. A napi béren kívül 
élelmet is kapnak. Öreg gazdaasszonyunk 
talán győz még az ő számukra is ebédet, 
vacsorát főzni.

Az ekék megérkeztével a kijelölt téren 
a szántás megkezdődött.

A sebesült főnököt a kapitány napon
ként meglátogatta a sátrában. Sebeit gon
dosan kötözgette, elbeszélgetett vele, nejé
vel s gyermekeikkel. Két leányuk volt. 
mindkettő felnőtt hajadon. Az egyik deli 
alkatával, nyílt, bátor tekintetével igazi in
dián szépség. A másik egy sugárfermetü 
szőke leány, vállaira omló dús fürtjeivel, 
szép kék szemeivel, nemes arcvonásaival, 
szelíd mosolyával vonta magára a figyel
met. Az első neve Hajnalcsillag, a másiké 
Napsugár volt. Aki őket együtt látta, ön
kéntelen azon gondolatra jött, hogy e két 
viruló hajadon nem ugyanazon anyának 
szülöttei, nem egy fajhoz tartoznak. Ez volt 
a meggyőződése a legelső találkozás óta 
a kapitánynak is. A családfőhöz ez iránt 
kérdést intézni később szándékozott.

(Folyt, köv.)

A magyar evangéliumi Sión intéz
ményeivel együtt élni fog, mert 

élni akar.
A Luther-Társaság közgyűlése és iro
dalm i estélye Pápán. Pékár Gyula  
elnöki székfoglalója, G yurátz Ferenc 

ny. püspök ünneplése.

Az őrállás, az éles vigyázat, az 
ébresztés és erősítés a mi célunk, a 
magyar Luther-Társaság célja. Az 
alvókat fölébreszteni, a közönyösöket 
megtörni, a hitetleneket meggyőzni, 
a tudatlanokat felvilágosítani és a 
lelkek már-már pislogd mécseseit 
lángralobbantani s így a történelmi 
négyévszázados Sión élő szervévé, 
mindig nyugtalanító lelkiismeretévé, 
lüktető vezérévé lenni; ez a Luther- 
Társaság hivatása és rendeltetése. 
Ez a cél örökkévaló és megérdemli 
a múlandó ember lelkesedését, állan
dó és hűséges áldozatait. A betű 
hatalmával elhatni oda. ahova az 
igehirdetö munkája el nem ér, a lel
keket egymáshoz vezérelni, élő töret
len egységgé formálni, ez a célunkhoz 
vezető munka egyik módja. Ez a mód 
valóban Lutheri és tipikus protestáns. 
Wittenberg Rómát sebző harcosa a 
betű fegyverével indította meg az 
ismert történelmi folyamatot s az 
óriás erejével vívta meg a maga 
fenséges harcát. Ez a harc diadalt 
aratott. A bevált fegyver kezeinkből 
kicsavarva, Róma kezeiben félelmetes 
hatalom, mely győzelemről győze
lemre halad. Néma rezignációval 
összefont, ölhetett kezekkel nézzük hát 
továbbra is Luther fegyverének Róma 
kezeiben való szolgálatát? Nem, és 
ezerszer nem 1.. .  A magyar evangé- 
liomi Sión intézményeivel együtt élni 
fog, mert élni akar . .. Farkas Győző, 
a debreceniek kiváló lelkipásztora, a 
magyar Luther-Társaság ünnepi szó
noka. ezzel a vallomástétellel köszön 
tötte a pápai templomban az ünneplő 
gyülekezetét, mely vallomástétele min
den bizonnyal meleg visszhangra 
talált és talái minden egyházát, ha
záját szerető evangélikus, magyar 
ember lelkében; mely alkalommal az 
ünnepi istentisztelet végeztével, ame
lyen az oltári szolgálatot Takáts Elek, 
a veszprémi egyházmegye esperese 
végezte, Chugyik Pál aszódi lelkész 
pedig két gyönyörű solo énekkel 
emelte az áhítatot, Kapi Béla püspök 
és Pékár Gyula ny. miniszter ejnők- 
lésével az országos Luther-Társaság 
tartotta évi rendes közgyűlését.
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A Luther-Társaság dj elnöke 
elnöki megnyitójában rámutatott rö
viden arra a teremtő, dolgozó, alkotó 
útra, amelyen a Luther-Társaságnak 
is haladni kell, amely ut a hit funda
mentumán épült föl, a protestáns 
tehetségeknek fölvonulásával. Nem 
véletlen dolog, hogy közel 100 esz
tendővel ezelőtt Kossuth, Görgey, 
Petőfi stb. mind evangélikusok voltak, 
ahogy ma is elkezdve Gyóni Gézától, 
Papp Váry Elemérnén, Reményiken 
keresztül Végváriig is mind evangéli
kusok. Hogy a külföld szeme kinyílott 
közelebbről, azt is egy Petőfinek köszön
hetjük legelsőbben. A legfontosabb 
azért, mondotta Pékár Gyula az elnöki 
megnyitó során, hogy a magyar pro
testantizmus, közelebbről a m agyar 
Luther-Társaság belekapcsolódjék a 
külföldi hasonló intézményekbe s a 
velük való érintkezést állandóan fenn
tartsa. És ő a magyar Luther-Társa
ságnak a külföldi hasonló intézmé
nyekbe való belekapcsolódását, legfőbb 
programpontjának fogja tartani.

Kapi Béla püspök, elnök indítvá
nyára a magvas elnöki megnyitót 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
•felvenni határozták. Majd dr. Mester- 
házy Ernő egyhker. felügyelő, a du
nántúli Egyházkerület nevében, Kiss 
József ref. esperes, a reform, egyház 
képviseletében, Tentzlinger József 
polgármester, Pápa város nevében, 
Takáts Elek esperes a veszprémi 
egyhmegye, Mesterházy László a pá
pai gyülekezet nevében, Hajnóczky 
Béla az Ipartestület képviseletében, 
mondtak szebbnél szebb üdvözlő be
szédeket. A pápai Ev. Diákszövetség 
üdvözletét pedig az ifjúsági elnök 
tolmácsolta. Az üdvözlésekre az el
nökség felváltva válaszolt és mondott 
köszönetét.

Ezután az ábitatos templomi csönd
ben a templom jobboldalán ülő nagy
nevű elődje, az agg főpásztor, Gyurátz 
Ferenc nyug. püspök felé fordult 
Kapi Béla püspök elnök s a következő 
szívhezszóló beszéddel hajtotta meg 
nagynevű elődjének elismerésre méltó 
apostoli buzgósága, irodalmi s lelki 
nagysága előtt a magyar Luther- 
Társaság tiszteletreméltó lobogóját:

Mélyen tisztelt Közgyűlés 1 Luther- 
Társaságunknak igazi örömünnepet 
jelent ez a nap, midőn megjelenhet 
Pápa város és a pápai evang. gyü
lekezet falai között Midőn ennek a 
városnak utcáit járjuk, midőn az egy
házi épületeken nyugtatjuk tekintetün
ket, mindenfelől egy szellem sugár
zását érezzük és egy alkató életener- 
gia munkáját szemléljük. Áthatja lel
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künket az a tudat, hogy mi Gyurátz 
Ferenc városában, Qyurátz Ferenc 
püspök gyülekezetében vagyunk, ahol 
minden alkotás, a vallásos, egyházias 
szellem ereje az ő hatalmas apostoli 
egyéniségére utal.

Luther-Társaságunkat elszakítha
tatlan kapcsolatok fűzik Gyurátz Fe
renchez. Azt mondhatnánk, hogy az 
ö egész élete egy hatalmas kulturális 
munka volt. Emlékeztetek arra, hogy 
ó ajándékozta meg az első Luther 
életrajzzal ev. egyházunkat, ő  vetette 
papírra Gusztáv Adolfnak, a nagy 
svéd királynak életét és jellemrajzát. 
Imádságos lelke gazdagságából virá 
gokkal szórta tele az Istent kereső 
imádkozó lelkeket Ezer és ezer Istent 
szerető szív talált biztos utat az ő 
imádságos könyve által az Istenhez. 
Kimondhatatlan sok sajgó lélek sóhaj
tása oldódott fel egy buzgó imádság
ban, mely az ő imádságos könyvé
nek lapjairól szállott Isten felé. Imád
ságos könyvei azok voltak, amiknek 
ó elnevezte: »A hit oltára* volt és 
igazi jó »Lelki vezér.«

Felejthetjük e, hogy ő készítette el 
azt a templomi ágendát is, melyet 
egyházunkban sok helyen, dunántúli 
egyházkerületünkben majdnem min
denütt használnak. Ha ünnepként 
feltárul a templom ajtaja s az imád
kozó lelkész megáll az Úr oltára előtt, 
ennek az imádságos könyvnek kö
nyörgései vezetik a gyülekezetei Is
ten felé.

De van Gyurátz Ferencnek egy 
olyan könyve, amely minden megírt 
könyvnél szebb és gazdagabb: saját 
életkönyve. Nincsen tisztább és ne
mesebb kulturális mű, mint amit az 
ő élete példáz mindnyájunk szeme 
előtt. Telve van az az élet erkölcsi 
szépséggel, jósággal, felemelő élet
nemességgel. 84 esztendő terheivel 
vállain úgy áll előttünk, mint az evan
géliumból sarjadzó kultúrának örökké 
prédikáló apostola

Gyurátz Ferenc iránt érzett mély
séges tiszteletünk, hálánk és szere
tetünk megnyilatkozásaképen azt in
dítványozom, hogy társaságunk sze
retett tiszteletbeli tagját válassza meg 
a közgyűlés a társaság tb. elnökévé.

Indítványomat azon szavakkal aján
lom elfogadásra a közgyűlésnek, ami
vel egykor Mohert ajánlották tagul 
a francia akadémiában: nem ő szo
rul a mi dicsőségünkre, hanem mi 
szorulunk arra, hogy nemes egyéni
ségéből fény és dicsőség hulljon tár
saságunkra.

Kapi püspök nagyhatású szavai 
után Gyurátz Ferenc ny. püspök el

foglalván a tiszteletbeli elnöki széket 
többek között a következő leikéből 
fakadó szavakkal mondott köszönetét 
a megtiszteltetésért, amely őt várat
lanul érte: Ami vagyok, Isten kegyel
méből vagyok. Nekem érdemem nem 
volt semmi, sőt fáj, hogy nem végez
hettem el azt, amit óhajtottam volna. 
Ha mégegyszer kezdhetném el az 
életet, újból is csak az Úr gyönyö
rűséges igáját venném fel magamra. 
Amidőn a magyar Luther-Társaság 
munkájára az Istennek gazdag áldá
sát kérem, kívánom, harcolja meg a 
szeretet harcát, mely végre is győz 
a testvéri szeretetben.

Dr. Pröhle Károly prodékén a 
pécsi Erzsébet Tud. Egyetem soproni 
theol. fakultása részéről üdvözölte 
Gyurátz ny. püspököt s nagy lelke
sedés közepette bejelentette, hogy a 
theol. fakultás Gyurátz püspököt a 
Theologia doktora címmel tiszteli 
meg az érdem elismeréséül. Németh 
Károly esperes, a lelkészegyesület 
alelnöke, a dunántúli lelkészek sze- 
retetét tolmácsolta. Tentzlinger József 
polgármester pedig ismételt felszóla 
lásában Pápa város szegényei nevé
ben adott örömteljes kifejezést a 
Gyurátzot ért nagy kitüntetés alkal
mából, kiknek nevében Gyurátz püspök 
annyiszor zörget a polgármester szo
bájának ajtaján és miként Gyurátz 
válaszában kijelentette : Nem hiába 1

Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, 
főtitkár hangulatos évi jelentésében 
számolt be azután a társaság egyévi 
működéséről. Bejelentette, hogy a 
társaság az elmúlt évben Élet és 
Vallás címmel új kiadványsorozatot 
indított meg és a sorozat első füzete
ként megjelentette Kapi Béla püspök
nek »Új élet* című hatalmas mun
káját. Kegyeletes szavakkal adózott 
a társaság elhunyt tagjainak: egy 
Moravcsik, Wälder és Kubisch szép 
emlékének. A pénztári és ügyészi je
lentések meghallgatása után a püspök 
elnök imájával véget ért a közgyűlés.

Este a templomban vallásos estély 
volt, melynek 10 pontból álló műsora 
rendkívül lelket nemesítő, égbe emelő 
volt. Kődének, majd Mesterházy L. 
pápai lelkész szívből jövő imádsága 
után a gyülekezet vegyeskara Kirch
ner Elektől »Jövel Szentlélek Úr Is
ten* t énekelte Szutter Dániel igaz
gató vezetésével. Ezt követte Pékár 
Gyula írónak, a társaság világi el
nökének előadása a M űvészet és Er
kölcsreől. A gazdag gondolatokkal te
lített előadásában a neves író rámu
tatott mindenekelőtt arra a szomorú 
körülményre, hogy míg régente az

őrültek háza csak egy kis sziget volt 
az országban, addig ma a kis sziget
ben vannak, akik egészségesen érez
nek, gondolkodnak. Az egész ország 
a nagy holt beteg emberhez hasonlít, 
aki mellett csak lábujhegyen, imád
kozó, tiszta lélekkel, egészséges gon
dolatokkal és fantáziával szabad járni 
és nem őrült táncot járva.

A geográfia mindig erősebb volt, 
mint a politika. Egy msgasabbrendü 
nemzet, sohasem lehet szolgája egy 
kisebb kultúrájú nemzetnek, de a 
munkából ki ked aztán vennie a maga 
részét az egész társadalomnak. S en
nek tisztának, méltónak kell lennie a 
nagy beteg állapotához. Tiszta lélek, 
tiszta erkölcs, tiszta művészet szük
ségeltetik.

A sejtett Isten és a rejtett ördög 
küzdelme az élet. Minden ember min
den nap végig harcolja a csatát. Saj
nálom — úgymond Pékár — azokat, 
akikben az Antikriszius győz.

Ami a művészet, irodalom kereté
ben a színházakat, könyveket illeti, 
már most, egy egészséges angol tár
sadalom elbírja a bohCcok ugrálását 
stb., de egy beteg nemzet soha, mert 
csak az ideálok szűzi tisztasága ké
pes egy nemzetet fenntartani. Az ide
álok szűzi tisztaságát illetőleg egy 
Petőfit állította oda örök ideálul az 
irodalomban. A legtöbb költő mikor 
megházasodik, elnémul dalt zengeni 
a szerelemnek, Petőfi akkor dalolt a 
legszebben s a hitvesi szerelemnek 
emelt oltárt.

Mi annak a titka, hogy annyi bűn 
és politikai hiba mellett fennmaradt 
a magyar supremáciája ? A magyar 
nyelvnek csudálatos egysége. Az egy
séges magyar nyelv, páncél a magyar 
nemzet testén. A nyelv romlása pa
rallel megyen a külső rom'ás3al.

Csak egészséges tiszta lélek, tiszta 
erkölcs, tiszta művészet, tiszta örö
mök, lelki ideálok képesek megmen
teni az országot.

A templomot zsúfolásig megtöltő 
hallgatóság nagy figyelemmel hallgatta 
mindvégig Pékár előadását s neki 
meleg elismeréssel edózott. Dr. Her
mann László gyönyörű hegedüjátéka 
után, ki Nagy Pál gyülekezeti karnagy 
művészi orgonakiseretében két »Áriát* 
adott elő, Chugyik Pál aszódi lelkész 
csodálatos éneklésével fogta meg a 
lelkeket. Chugyik Kapi Gy. 2b-ik 
zsoltárját és Luther Media vita ját 
énekelte. Dr. Kesztler Ede kir. ügyész 
megrázó szavalatai, a tökéletes elő
adó művésznek érzetével hatottak, 
Reményiktől A z  óriás t és Végváritól 
Keserű kérdés-t szavalta. A gyülekezet
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vegyeskarának ismételten gyönyört! 
éneke, Kapi püspök befejező szava, 
főpésztori imája, áldása után a 262. 
közénekkel nyert befejezést a mind
végig magas színvonalú estély, mely 
minden bizonnyal maradandó emléket 
hagyott maga után Pápán s a jelen
levőkben felébresztette itt is a szunya
dó protestáns öntudatot, az evan
gélikus lelkiismeretet.

Az Istennek gazdag áldása nyu
godjék meg továbbra is az országos 
Luther-Társaság működésén.

*
A Luther-Társaság tagjainak tisz

teletére 3-szor is volt közös étkezés 
Pápán, mely alkalommal szebbnél 
szebb felköszöntők hangzottak el. 
Pékár Gyula a kormányzóra emelte 
poharát, Pápa város polgármestere 
a társaság elnökségét, Kap* püspök 
Pápa város lakosságát éltette, Fad 
gyas Aiadár a gyülekezet nevében a 
vendégekre emelte poharát. Mint min
dig, lecdkívül szellemesen beszélt 
közkívánatra többször is Kovács Sán
dor dr. egyetemi tanár, kire dr. Scholtz 
Oszkár mondott felköszöntőt.

Az országos Luther-Társaság a 
közgyűlésről táviratilag üdvözölte a 
kormányzót.

E gy fe j fánál.
A kemenesaljai tanítóság soraiból 

elköltözött egy nagyon érdemes nép
nevelő: Z ongor Márton. Most már 
— aránylag fiatalon — ott pihen ő 
is, a messze vidéken legszebb simo- 
nyi-i temető cédrusai alatt, ahol annyi 
sok melegszívű ősével együtt álmodja 
tovább azt az álmot, amit nem érte
nek meg mások, csak a halottak. 
Frissen hantolt sírjára odacseppenik 
azok könnye is, akik szívükből sze 
rették, lelkűkből megértették Zongor 
Mártont. A novemberi kőd körülöleli 
a korhadt fakeresztek közül kifehérlő 
fejfáját s ahogy levett kalappal ott 
állok előtte, ielkemből feltör valami, 
ma nagyon sokan ismerik: a fájda
lom és felajozza azt a rég megszakadt 
hurt, amely hangjegyeket kopogtat 
szívem falára.

* *
*

Volt benne valami Gárdonyi Gézá
ból. A szomoriísága A szelídsége 
A lehorgasztott feje. Az alakja is 
hasonlított hozzá. Azután, ő is úgy 
kerülte az embereket — éppen, mivel 
nagyon szerette őket. És a gyerekeket 
szerette nagyon, meg a szabad ter
mészetet. De egyébként is szeretett

minden szépet, jót, nemeset: erre, 
páratlanul substilis lelkivilága mint- 
egy praedestinálta. Szemében láng 
gyűlt, ha a hazáról; tűz, ha a hitéről 
esett szó. Zongor Mátyás, a franciát- 
kergető hires hmzár vére sütött ki 
ilyenkor halovány arcán és emlékez
tetett azokra az >oskolamesterek<-re 
is, akik felégetett iskolaházak üszkös 
romjain bizalommal zengték az Erős 
várunkat...

A finomság, jóság, örökségképpen 
szállott reá (soha szelidebb tekintetet, 
soha jobb embert nem láttam, mint 
az édesapját: az utolsó nemzetes 
simonyi kompossessort). Ez az örök
ség ölte meg. Fájt neki a mai élet, 
mely nem a finomabb lelkiségü egyé
neknek való. Nem tudott kalmár lenni. 
Nem tudott úszni azzal az árral, 
melyben a becsület hullája oszladozik. 
Úgy élt, mint egy tanító: szegényen, 
becsületesen és mint egy aszkéta: 
egyedül, örömtelen. Nőtlen maradt. 
Bizonyára nem jókedvéből. Mert hi
szen az a hánytvetett élet, melynek 
sivár határkövei a gyérbutoru tanító
szoba és a rideg otthontalanság se
hogy sem illettek az ő családi meleg
ségre vágyódó lényéhez. Hogy miért 
mégis? — Hosszú idő múltán ki 
tudná megmondani: milyen színe volt 
a megfakult virágnak? — Ne is ke
ressük. Élő keze ne nyúljon a halott 
szívéhez; ne, különösen akkor, ha 
ez a halott szív olyané volt, mint 
Zongor Márton, aki több mint negyed
századon át tanított, nevelt, egész 
életén át dolgozott és most, amikor 
már nyugalmasabb napok következtek 
volna el reá: éppen a szíve mondta 
fel a szolgálatot.

Ez a szív nemes szív volt Igazi 
magyar tanítószív. Sok könnyet érde
mel, sok virágot és mindenek felett 
emleke sok-sok kegyeletet. Sírja körül 
a gyér lombu fák tudják ezt. mint 
halott pillangók, hullatják fejfájára 
leveleiket és az örökzöld cédrusok 
susognak gyászindulót, amelyet nem 
ért meg senki más csak a halottak... 
És akik nemsokára meghalnak...

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.

Pestre bevonult a  délutáni tánc, 
újságolják a fővárosi lapok. A tánc 
p esti szerelmesei esztendőkön keresztül 
— írják  — mostohagyermekek voltak. 
A főkapitányság  eddig nem akarta  
megengedni, hogy Budapesten is sza 
bad  legyen a délutáni tánc. Bécsben, 
Berlinben, Londonban és Párisban

éppen úgy, m int Newyorkban vagy  
Chicagóban r e g ije i ,  d é lb e n ,  e s te  
é s  é j s z a k a  tá n c o ln a k  a z  e m b e 
r e k .  A budapesti szállodák, a külföldi 
példa nyomán, állandóan kérvényekkel 
sürgették a főkapitányságot, hogy  
végre nálunk is lehessen délután tán
colni. E gy esztendővel ezelőtt azután  
meglepetésszerűen a  budai Bellezue- 
szálloda megkapta „ a  v a g y o n t é r ő  
d é l u t á n i  tá n c é n  g e d é l y t 4'. A szá l
loda hallja minden délután és este 
zsú fo lásig  megtelt elsősorban p esti 
közönséggel, de a budaiak is szor
galm asan  látogatták. A pesti szá llo 
dások közben továbbra sürgették en
gedélyeiket, de hiába. M ost aztán  
körülbelül két héttel ezelőtt a fő k a p i
tányság engedélyügyi osztálya értesí
tette a Ritz, Astoria, Palace és B ri
tannia szálloda igazgatóságát, hogy  
m egadja az engedélyt a mindennapos 
délutáni és esti tánchoz. A közönség  
a legjobban a R itz és az A storia  
táncdélutánjait látogatja. A Ritzben  
ugyan 30.000 koronát szám ítanak  
egy uzsonnáért, am ely kávéból vagy  
csokoládéból és egy szelet sütem ényből 
áll és azért m i n d e n  d é l u t á n  z s ú 
f o l á s i g  m e g t e l i k  a  s z á l l o d a  
h a l l j a  é s  a z  é t t e r m i  r é s z ,  a h o l  
a  t á n c  f o l y i k ,  m e r t  h á t  h iá b a ,  
— s í r v a  v i g a d  a  m a g y a r .

O L V A SS U K  A B IBLIÁT!
Nehézségek.

Nov. 24. Ne kerüld ki őket! I. Sám. 
17.35—50. Dávid látja, hogy Isten népének 
becsületéről, talán életéről van szó, kiáll 
hát a harcra nagy, szinte vakmerő bátor
sággal. Isten nevében bizakodik. O Istenért 
harcol, Isten neve dicsőségéért s az Úr 
nem hagyhatja el a saját ügyét. — Hadd 
alkalmazzam e történet nagy tanulságait 
az én keresztyén hitéletemnek küzdelmeire

Nov. 25. Győzd le őket türelemmel. Ján. 
18.28—40. Mindenki érzi, hogy itt kinek az 
oldalán van az igazi erő. Nem Pilátusén, 
noha nála van a pallos hatalma. Hiszen 
csak forma szerint Ítél ő, másoknak az 
akarata megy itt végbe. De az igazi hata
lom még nem is azoknak, a papifejedel
meknek az oldalán van. Ők is bűneiknek 
elvakult szolgái, kik a Jézus személyiségé
ben rejlő vád és Ítélet elől akarnak mene
külni azzal, hogy Jézust megöletik — de 
épen ezzel esnek bele a legnagyobb ítéletbe.

Nov. 26. Kitartással. T. Thess. 3 . í—io. 
Pál kitartó a szorongattatások közt. Meg
erősíti az a tudat, hogy „arra rendeltetett“ 
(3). Ebben nem a kikerülhetetlen „végzet“ - 
be való belenyugvást* hanem az élő Isten 
bölcs rendelése előtt való örvendező meg
hajlást keil értenünk. — Pál kitartó az 
imádkozásban is. „Éjjel-nappal hagy buz
gón esedezik.“

Nov. 27. Isten segítségével. II. Tim. 4: 
14—18. Pál a római törvényszék előtt áll. 
Az oroszlán, a pogány hatalmasság kitátja 
reá a száját. És azok közül, kiket meg
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térített, kikkel együtt munkálkodott, senki
nek sincs bátorsága a veszedelem órájában 
védelmére felállni. Pál ezt szomorúan em
líti, de nem keserűen. „Ne számíttassák be 
nékik!“ Bizonyosan eszébe jutott, hogy 
valaki más is egyedül maradt a legnehezebb, 
halálos órákban. Nem felséges kiváltság-e 
egy keresztyénnek, Krisztus sorsában osz
tozhatni ? S aztán Pál nem is volt egye
dül. Az Úr mellette állt.

Nov. 28. Szüntelen imádkozással. II. Móz. 
17:8—iá. Hogy Izráel leveré Amálnket, 
abban nagy részük volt azoknak a „válasz
tott férfiaknak!'. De hiába lett volna sereg 
és vezér, ha ott a halom tetején egy öreg 
ember, nem könyörög égre emelt kezekkel 
egész napon át. De bizonyosan ellankadtak 
volna Mózes karjai, ha Áron és Húr nem 
tartották volna fel. íme milyen fölséges 
képe ez az Isten harcoló és győzelmes 
egyházának! Minden tagnak meg van benne 
a jelentősége. Egymagukban semmit sem 
érnének, de együtt, egymást kiegészítve, 
győzedelmesek.

Nov. 29. Okos megfontolással. Márk 
2 : 1—12. A négy barát mindenáron a Jézus 
elé akarta juttatni beteg barátját. Szerették, 
csak nem hagyhatták hát nyomorultul el
pusztulni ? Hittek Jézusban, csak nem for
dulhattak hát vissza, mikor olyan közel 
voltak a gyógyulás forrásához ? Mit tegye
nek? A hit és szeretet találékony. S a 
megbontott tetőzeten keresztül egyszer csak 
ereszkedik le a szőnyeg a beteggel, Jézus 
mellé. Ó; de sokaknak volna szükségük rá, 
hogy mi vigyük őket a Jézus közelébe.

Nov. 30. Hogyan győzzük le a nehéz
ségeket? Zsid. 11 : 32 — 40. Jel. 12: n. A fe
lelet világos: hit által. Mert a hit nem 
más, mint az Úrral való összekötő kapocs. 
Mi még a legkisebb akadályt sem tudnánk 
legyőzni. De az Úrnak mindenek lehetséges. 
Ha vele hit által összeköttetésben vagyunk, 
nekünk is lehetségesek lesznek mindenek. 
Jézus az ő vérével, halálával vett diadalt. 
Mi is a Jézus vérében való hit által vehe
tünk diadalt.

e g y r ö l - m A s r ó l .

A m in den napi életből.
Hogyan lehet védekezni az 

egér ellen ? Valahányszor egérjárás, 
a pockok rohamos szaporodása kelti 
fel a gazdák panaszait, mindig be
látják, hogy tenni kellene már a baj 
ellen valamit. A valóságban azonban 
csak legritkább esetben történik gya
korlati intézkedés a mezei pockok 
irtására.

Természetes, hogy minden vesze
delmet könnyebb megelőzni, mint a 
bekövetkezett bajokat orvosolni. Az 
egérjárás is mindenkorra elhárítható, 
ha az egérírtást következetesen rend
szeresítjük. Tehát állandóan és min
den alkalommal kell irtani a mezei 
pockokat, kivált akkor, amidőn ke
vés van, mert ilyenkor legkevesebb 
költséget okoz és legkönnyebben 
megakadályozható az elszaporodásuk. 
Az egérírtásra igen jó alkalmak van
nak: minden szántás után, minden

rét, lucernás, herés vagy más vetett 
takarmányok kaszálásai után, a ga 
bonák aratásai után, de leginkább 
kora tavasszal és április elején, mikor 
még minden vetés alacsony s az 
egércsövek nyitásai, az egérlyukak 
könnyen megtalálhatók. Ha már az 
elszaporodott pockokkal kell felvenni 
a küzdelmet, akkor a legbiztosabban, 
legolcsóbban és leggyorsabban mé
reggel írthatók. Ilyen méreg a biztos 
hatású, évekig eltartható Arvalin nevű 
foszforpirula.

HETI  KRÓNIKA.
A kormányzó Scitovszky Tibort külügy

miniszterré, Búd Jánost pénzügyminiszterré 
és Mayer Jánost földmivelésügyi miniszterré 
nevezte ki. — A kormányzó ellen a kom
munisták összeesküvést terveztek, az üdv 
hadserege vezette nyomra a rendőrséget.

Ausztriában Seipel utóda Ranek Ru
dolf lett.

A cseh külügyminiszter parlamenti be
szédében kijelentette, hogy egyenlőre szó 
sem lehet kliiön tót autonómiáról.

Bukarestben Alhambros kávéházban 
egészen nyíltan folyik a modern leányvásár, 
melynek anyaga túlnyomó részben szeren
csétlen magyar leányokból keiül ki.

Gothában kommunista tüntetés volt, 
melynek során 30 ember megsebesült.

A franciák visszaadták a német vas
utakat.

A spanyol an&rhistákat Moszkvából 
támogatják. Az anarhisták főfészke Déífran- 
ciaországban, közvetlen a spanyol határ 
mellett van.

A szerb kormány eltörölte Horvát- 
Szlavonország autonómiáját.

Moldvában az oroszok kikiáltották a 
szovjetköztársaságot.

A spanyolok kivonu'tak Marokkóból.

HARANGSZÓ.

Szenthroms. a. 23. vasárnap.
Ep. Fit. III. 17-21.

A mi országunk mennyekben van, honnét 
a megtartó Úr Jézus Krisztust várjuk. Az 
apostol eme intése, vajha magunkba szál
lásra indítana bennünket, hogy egy a múlt
nak tengerében alárohanó egyházi esztendő
nek utolsó vasárnapján ne úgy járnák tovább 
az élet utait, mint Krisztus keresztjének 
ellenségei, kiknek istenük az 6 hasuk, kik
nek dicsőségük az ö gyalázatukban van, 
kik mindig a földiekkel törődnek.

Budapest. A Deák-téri Luther-Szövet- 
ség vallásos estélyen Raffay Sándor püspök 
tartott legutóbb ismét előadást „Luther 
hatása az erkölcsiségre“ címmel.

Pápa. Advent I. vasárnapján ünnepli a 
gyülekezeti nőegylet fennállásának 50 éves 
évfordulóját. A közelmúltban sikerült házi
estélyt rendezett szeretetvendégséggel és 
tombolával kapcsolatban. Közreműködtek: 
Kayser Erzsi, Kluge Margit és Irma, Tatai 
Etel és Koncz Manci. A háziestély közel 
4Vä milliót jövedelmezett a szegény iskolás 
gyermekek felruházására.

Torony- és harangavatás Rábaszent- 
tam áson. Örömünnepe volt a rdbaszent- 
tamási leánygytilekezetnek november 9-én. 
Ekkor avatta fel Zongor Béla esperes, Nagy 
György nemeskoltai. Kiss József súrdi lel
készek, valamint Balikó Lajos kőszegi tá
bori lelkész közreműködésével a Schäden 
Gusztáv és neje Szabó Erzsébet által emelt 
tornyot és ugyancsak általuk ajándékozott 
121 kg.-os harangot. Isten lelke szállta meg 
ezen buzgó családot, hogy gyülekezetüknek, 
de önmaguknak is ilyen örömünnepet sze
rezhettek. A régi idők történetét olvasva, 
sokaljuk, hogy az egyház részére a jöve
delem tizedét kellett beszolgáltatni. S most 
e derék házaspár nem a jövedelmének, 
hanem vagyonának majdnem tizedét egy
házának nyújtja, önként, nem kényszerítés
ből, hanem lelkűk szavára hallgatva. Ilyen
kor tetszik ki, milyen gazdag a mi egyhá« 
zunk. Gazdag a hitben, mely cselekedetben 
működik. Ha sokszor aggodalommal szem
léljük, hogy fogy a buzgóság, terjed a kö
zöny s fájlaljuk, hogy nekünk kegyurasá- 
gaink, patrónusaink nincsenek, s ha keser
günk, hogy a békében gyűjtött alapjainkat, 
pénzünket semmivé tette a vesztett háború 
nyomán következett gazdasági összeomlás, 
— egy ilyen ünnepélyen látjuk, hogy mégis 
vannak patrónusaink, van örök, elfogyha- 
tatlan tőkénk : a hitbuzgóság!

Zongor Béla esperest a Rábamolnári 
határában lovasbandérium fogadta. — Köz
ének után a nemeskoltai lelkész imádko
zott s szentigéí olvasott, ezután tartott az 
esperes a 42. zsoltár alapján hatalmas 
avató beszédet, áldozatkészségre és buzgó- 
ságra intve a hallgatóságot. A harang fel
irata : „Erős vár a mi Istenünk“ volt be
szédének magva. Magassy Sándor : Harang
óda c. versét Bauer Gyula ifj. egyesületi 
elnök szavalta, ugyancsak ő tolmácsolta a 
gyülekezet háláját is szép szavakkal. Köz
ben az ifj. énekkar 3 éneket adott elő. 
Közének után Kiss József súrdi lelkész 
imádkozott és áldást mondott, mely után 
a Himnusz hangjai mellett az ünnepély vé
get ért. — A délutáni istentiszteletet Balikó 
Lajos tábori lelkész végezte az Efezusi 1. 
6 . 10—n. verse alapján. Offertórium a Du
nántúli Luther-Szövetség javára 400 ezer K.

A harangot november 4-én hoztuk be 
a rábamolnári állomásról felvirágzott ökrös
szekéren, lovasbandériumtól, magyarruhás 
lányoktól kísérve. Az állomáson Balikó M. 
tanitó köszöntötte a harangot a gyülekezet 
nevében, majd az iskolában könyörgést 
tartott.

Bakonyszentlászló. Mogyoróssy Gyula 
lelkész buzgólkodására, Horváth István 
amerikai lakos áldozatkészségéből 176 
kgr.-os harangot rendeltek meg, melynek 
felavatása januárban lesz.

Fehérvárcsurgón nov. 2 án lélekemelő 
ünnepség keretében avatta fel a 60 kgr.- os 
új harangot Horváth Sándor várpalotai 
lelkész, aki megindító beszédben adta át 
azt magasztos rendeltetésének. A harang
szerzés történetét Gömbös Sándor levita 
tanító ismertette. Az új harang elsőbeu is 
a hősi halált haitak emlékére szólalt meg. 
Felirata: „Erős vár a mi Istenünk., „A 
világháborúban elesett Andrejka Mihály, 
Kiss F. János, Kiss P. János, Kozma József 
és Kozma Kálmán evang. hősi halottai 
emlékére készíttette a fehérvárcsurgói evang. 
leányegyházközség az 1924-ik évben.“ Az 
ünnepség alkalmából Kiss Julcsa egy hatá
sos verset szavalt el.

Vallásos estély. Szuchovszky Gyula, 
evangélikus vallástanár és a vezetése alatt
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álló ifjúság 18-án hazafias „Igrici-estélyt 
tartott. Közreműködtek: Dömölky Julia, 
Török Zoltán, dr. Szőnyi Géza törvsz. biró, 
Podziomkleviz Ferenc, Toroczkay Antal, 
Lavotha Jánosné zenetanárnő, Matejcsik 
János, Györy Lóránt ny. miniszter, Windt 
Ilona tanítónő, Urbán 1., Novomeszky G , 
Pfeiffer M., Nagv K., Szuchovszky L., Pol
ster Gy., B. I. P. E. zenekara Schwebler 
Ferenc karnagy vezetésével, Tiboldy József. 
Következő estélyét, mely „Mikulás“ nevet 
fog vise'ni dec. 5 én fogja megtartani.

Tanítók gyűlése. A vasi közép espe- 
resség tanítósága 13-án tartotta őszi gyű
lését Kőszegen. A gyűlést megelőző isteni 
tiszteleten Fröhlich Józsefné Hamar Gyula 
igazgató kíséretében solot énekelt, a minta
tanítást Karner Frigyes tanitó végezte. Az 
értekezleten elnöklő Róth Kálmán nagy 
elismeréssel adózott fáradozásaikért a nép
nevelés terén Hamar Gyula igazgatónak és 
Marton Károly tanítónak, kiknek Lipót De
zső tanfelügyelő ünnepélyesen átnyújtotta 
a kultuszminisztérium elismerő okiratát. 
A gyűlésen Somogyi Béla körmendi tanító 
a nyugdíjról értekezett.

Pécs. November 9-én este 1/iG kor a 
pécsi evang. templomban a reformáció 
emlékére egyházi hangversenyt tartottak. 
A nagyon szépen sikerült estélynek sor
rendje volt: 1. Eiőjáték orgonára. 2. Bach
J. S .: „Óh ég, mi tenger fájdalom. . .“ 
Kantáta vegyeskar orgona és zenekarra. 
(Első bemutatás.) 3. Előadás a protestáns 
egyházi énekekről. Tartotta: dr. Kovács 
Sándor egyetemi tanár. Az előadást illusz
tráló magánkar a következő három mester
koráit mutatta b e : a) Bach J. S .: „Mi 
Atyánk, ki vagy mennyekben.. . “ b) Brahms 
J . : „Mit Fried’ und Freud’. . .* c) Bach J. 
S.: „ínségemben hívlak Atyám...“ 4. B ach: 
„Hogy venne erőt rajtunk.“ Korálfiguráció. 
Vegyeskar, zenekar és orgonára. 5. Ima. 
Tartotta Baldauf Gusztáv gyülekezeti lel
kész. 6 Közének: „Erős vár a mi Istenünk“. 
Az ének- és zenekari Zupancsics Vilmos 
tanár vezényelte. Ugyanaz nap este az 
Evang. Társaság és Diakonia tagjai az. 
ünnepélyen szereplők tiszteletére igen ke
délyes társas összejövetelt rendeztek.

A keszthelyi kir. Gazdasági Akadémia 
kebelében fennálló Bethlen Gábor kör 
reformációi ünnepén a beszédet Puskás 
Jenő püspöki titkár tartotta, Reichert Gyula 
lelkész pedig befejezésül szép imát mondott.

Az egyetemi ifjúság Turul szövetségé
nek új zászlóját a Deák-téri evang. tem
plomban Raffay Sándor püspök áldotta 
meg, kit a szövetség Ravasz László és 
Prohászka püspökkel egyetemben tisztelet
beli dominiusszá választotta.

A jobaházai evang. leányegyházközség 
halottak napján megható ünnepély kereté
ben rótta le kegyeletét az elesett hőseik 
emlékezetének. Az összegyűlt hivők éneke 
után (Szemem akármerre vetem, Látom 
csak árnyék életem) Hérints Lajos esperes, 
a gyülekezet lelkésze mondott emlékbeszé
det Luk 23.27—28. alapján. Beszédjében 
megemlékezett a reformáció vértanúiról, 
kik hitük és hazájuk szeretetétől vezérelve, 
a vérpadig mentek; megemlékezett az egy
szerű György könyvnyomtatóról és könyv
árusról, ki az evangélium meggyőző erejé
től támogatva terjesztette véres idők köze
pette a Bibliát, miglen halálával fizetett 
érette; megemlékezett korunk hősi halottai- 
ról, kiknek ütjük a múlthoz híven, szintén 
a halálba vezetett. De egyszersmind kifej
tette, hogy nincs okunk siránkozni azok 
felett, kik életüket áldozzák nagy eszmék

keresztülviteléért, hanem sirathatjuk ma
gunkat, maradékainkat, gyarló voltunkat, 
ha az Úr lelke bensőnket betölteni nem 
tudja s így nem vagyunk képesek ember
társainkért áldozva élni s ha kell, értük 
meghalni. Majd a gyermekek éneke (Fel
tám adsz... Múló világ...) és Istenfélők 
mily boldogok vagvtok c. szavalata után 
imával és a kezdőének utolsó versének 
eléneklésével az ünnepély véget ért. A meg
tartott offertórium 50.000 K-t juttatott a 
Harangszónk javára.

Veszprém. Szenthe”Károly pápai ny. 
pósta- és távirdafőnök, édes apja és néh. 
Komjáthy Lajos veszprémi buzgó egyház
tagok emlékére 300.000 K-s alapítványt tett 
a veszprémi egyház részére. Ezenkívül 
legutóbb befolytak a következő adományok: 
Liptay J. 6.000. Nagy S. 20.000, Skrabák 
G , Freisei8en V. 22 000, Koch Zs. 25.000, 
Sági Pálné, Péterffy L , Lehoczky J. 50.000, 
Sziegl Edéné 70 000, Frank L. 100.000 K-t 
az egyház szükségleteire. Egy szegény pol
gárista fiú tandíjára: Mészáros K., Sülé K., 
Bodiaky M , Széli P ,  Szentbe D., Vági Gy., 
Bátsi Zs. 10-10.000, Sági Pálné, Skrabák 
G 20.000, Freiseisen V. 25 000, Schuppán 
M.-né 50.000, Magyary A. 100 K. — Nov. 
9-én a lelkész a balatonfüredi és balaton- 
arácsi reformátusok által szívesen átenge
dett két templomban hirdette az igét s 
osztott Úrvacsorát a mintegy 40—50 főből 
álló füredi, illetve arácsi szórvány számára, 
a református hivek nagyszámú jelenlétében.

A súri gyülekezet november 2-án ál
dozott a reformáció emlékének. A délelőtti 
istentisztelet a reformációra való vissza
emlékezés jegyében folyt le, délután pedig 
műsoros ünnepély keretében rótta le a hála 
adóját az Istennek, amiért a reformációt 
diadalra juttatta. A délutáni műsor a kö
vetkező pontokból állott: 1. Közének. 2. 
Ima. 3. Szavalat. 4. Gyermekkarének. 5. 
Szabad előadás. 6. Szavalat. 7. Gyermek
karének. 8. Ima. 9. Közének. Szavaltak Bá- 
les Ilonka és Varga József tanító. A gyer- 
mekkaréneket Marosi Mihály kántor-tanító 
vezette. Szabad előadást a lelkész tartott 
a reformáció előzményeiről, megindításáról 
és elterjedéséről. Az ünnepély zsúfolásig 
telt templomban folyt le.

Elismerés a történetírónak. A győri 
evang. egyházközség legutóbbi közgyűlésén 
Payr Sándor egyetemi evang. theol. tanár
nak azon figyelméért és fáradságáért, hogy 
„A dunántúli evang. egyházkerület törté
nete“ című nagy munkájában a győri ev. 
gyülekezet történetét is nagy részletességgel 
és alapossággal írta meg, jegyzőkönyvileg 
köszönetét és elismeréséti fejezte ki.

Báró Radvánszky Kálmán a sajókazai 
egyház felügyelője, a tíszakerületi gyám
intézet áldozatkész lelkű elnöke, kinek bő
kezűségét a falu szűk határán túl is áldják 
a hegyaljai egyházmegye nyugalmazott lel
készei, lelkészözvegyei, árvái s a tiszai 
kerület sok létért küzdő egyháza, most egy 
újabb hatalmas adománnyal mutatta meg 
nemes lelkét. Sajókaza község 60 hősi ha
lottjának állíttatott saját költségen gyönyörű 
emléket a falu főterén. Kétszáz mázsa bú
zát áldozott azért, hogy méltó emléke le
gyen a dicső hősöknek. Az emlékmű ha
talmas, kiemelkedő alapépítményen egy 
öreg népfelkelőt ábrázol hadi felszerelés
sel, pihenő állásban, lábhoz tett fegyverrel 
imádkozva. A dolog nem csak azért érde
kel minket, mert tudtunkkal ez az első na
gyobb szobor, melyet egy ember állíttatott 
a saját költségén, hanem azért is. mert 
evangélikus ember állíttatta s egy nagy jövő

előtt álló fiatal evang. szobrászművész, B. 
Szabó József, az eperjes—miskolci evang. 
tanítóképző tanárának első nagy müve, 
mellyel a nyilvánosság elé lép. Az emlék
mű felavatása október 19 én volt közös 
gyászistentisztelet keretében, melyen min
den felekezet részt vett.

Reform, emlékünnep Ózdon. A refor
máció emlékünnepével kapcsolatban Ozdon 
egy héten át hitvédelmi előadások voltak 
az evang. templomban a következő témák
ról : Reformáció és szabad gondolkodás. 
Reform és forradalom. Reform, és a szo
ciális kérdés. Reform, és a nemzeti élet. 
Reform, és a családi élet. Reform, és az 
örök élet. Miért szeretem én evang. egy
házamat ? Az egyik előadás offertóriurnát, 
200 ezer koronát, a tűzkárosult bétheli 
(németországi) szeretetintézménynek adta 
az egyházközség. Október 31-én három 
istentisztelet és urvacsoraosztás is volt. 
A hívek örömmel fogadták az őntudato- 
sítást.

Az arnóti egyházközség október 12-én 
avatta fel négy vaggon búza költségen re
novált templomát. Az avatást Nemes Ká
roly főespares végezte Berényi Sándor, 
Duszik Lajos, Ligeti Ede és Tavassy Zol
tán lelkészek segédlete mellett.

KÜLFÖLDI HÍREK.^
Németország. A német evangélikus 

egyház most már szintén igénybe veszi a 
drótnélküli, úgynevezett rádió táviratozást 
és ezen a legújabb utón viszi az evangéli
umot azokhoz, kik különben képtelenek 
volnának az Isten igéje hallgatásának áldá
saiban résztvenni. Vasárnap október 26-án 
volt az első radioistentisztelet. A berlini 
központban beszélt dr. Burghart püspök, 
volt egyházi ének és zene is. Ilyenféle 
istentiszteletet ezentúl minden vasárnap 
reggel fognak tartani.

A német evangélikus társulati élet no
vember hónapban is talál módot a meg
nyilvánulásra. 2—5 ig a szászországi bel- 
missziói egyesület, ugyanekkor a porosz- 
országi belmissziói egyesület is ülésezett, 
3—6-ig összejött a hannoverai leányszövet
ség és 9—12-ig pedig az általános protestáns 
pogánymissziói konferencia volt Jénában 
megtartva.

Olaszország. A római evangélikus egy
ház november hó 2-án tartotta templom
szentelési ünnepélyét, mely ez idén azért 
nevezetes, mert e napon felavatták az új 
diakonisszaházat, amelyben kaiserswerti 
diakonisszák működnek. A német evangé
likus egyház küldöttségileg képviseltette 
magát ezen az ünnepen.

Oroszország. Mindig égbekiáltóbb és 
mindig rosszabb hírek jönnek Oroszország
ból. Az éhínség oly rettenetes, hogy már 
két hónap óta nincsen az embereknek ke
nyerük, csak tököt, dinyét és répát esznek. 
De ez a készlet is már fogytán van. Ami 
házi állatjuk volt vagy megették vagy el
adták, hogy rajta kenyeret vehessenek. 
Gyerekek és felnőttek rongyokba takarva 
keresnek erdőn, mezőn valami ennivalót. 
A kormány szervez ugyan nyilvános mun
kákat, de ez oly kevés és oly kicsi bérű, 
hogy ebből nem tud megélni az éhező nép. 
Most szerveznek világszerte segélyző ak
ciókat, hogy ezeken az állapotokon valamit 
segítsenek.

Észak-Atnerika. Az amerikai ág. hitv. 
ev. egyházak az idén nagyobb mérvben 
ünnepelték a reformáció emléknapját és
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annak offertóriumát az európai ínségben 
levő testvéregyházaknak ajánlották fel.

Chikágóban most fejeztek be egy külö
nös temptomot. Az épület maga 29 emeletes, 
van benne sok bolt, sok hivatal és sok 
magánlakás. A 29 emelettől kezdve van a 
templom. Felépítették az első felhőkarcoló 
templomot.

Ú J D O N S Á G O K .
Az egyházigazgatási gyűlések sza

badon m egtarthatók. A kormány rende
letet adott ki, amely szerint a gyülekezési 
jog korlátozásáról 1914-ben kiadott kor
mányrendeletben foglalt előzetes engedé
lyezési kötelezettség alól kivétettnek a be
vett vallásfelekezetek egyházigazgatási gyü
lekezései. Ezek a gyűlések bejelentési kö
telezettség alá sem esnek és hatósági biz
tos jelenléte nélkül tarthatók meg.

Egy földbirtokos nyolcszáz holdat 
hagyott a reform átus egyházra. Dr. Ka- 
szay István kalocsai ügyvéd, a református 
közélet kimagasló alakja, nyolcszáz katasz- 
trális holdat kitevő vagyonát a dunamel- 
léki református egyházkerületnek hagyo
mányozta.

A tudósok szerint az idei tél enyhe
lesz. Azok a tudósok, akik az időjárás ta
nulmányozásával foglalkoznak, azt jósolják, 
hogy az idei tél enyhe lesz. Feljegyzések 
alapján megállapították, hogy a nyár 1775 
óta egyre hűvösebb, a tél pedig egyre eny
hébb lesz s mentő! hűvösebb és zivataro
sabb a nyár, annál kevesebb hideget hoz 
a tél. A derék francia tudósok jóslatát egy 
kis kétkedéssel fogadjuk, mert habár még 
csak ősz van, a hidegtől máris vacog a 
fogunk.

Jáva szigetén több várost tüntetett el 
a földrengés. A fö'drengés áldozatainak 
száma 30 halott és tömérdek sebesült.

Leégett a montreali székesegyház. 
A Szent Vince és Pál székesegyház Monte- 
Carlóban a város legrégibb temploma, po
rig égett. A kárt háromszázezer dollárra 
becsülik.

A japán hivatalos közlés szerint a múlt 
évi japáni földrengésnél 990 ezer ember 
meghalt, 14.000 eltűnt és 50.000 megsebe
sült. Enné! nagyobb szerencsétlenségről 
nem tud a világtörténelem.

Liptószentmiklóst Maszarikovóra ke
resztelik a csehek.

Egy mozdony Londonban berobogott 
egy áruházba. Londonban a közúti gőz- 
vasut szerelvény lokomotivja az egyik ucca- 
keresztezés fordulójánál kiugrott a’ sínekről 
és a kocsiuttól elszakadva, beszaladt egy 
áruházba. A kazán azután felrobbant és a 
kipattanó szikráktól az üzlethelyiség is ki
gyulladt.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 47. számában foly
tatódnak Bónyi Adorján és Rudolf Herczog 
érdekes, szép regényei és Csathó Kálmán 
új elmés vígjátéka : A házasságok az égben 
köttetnek. Közli a lap azokivül Bársony L 
szép elbeszélését, Kosáryné Réz Lola és 
Tábori Kornél cikkei, Zoltán Vilmos vers- 
fordítását, számos művészi é3 időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait 
a divatrovatot, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az U i I d ő k  előfizetési 
ára negyedévre 80.000 K Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 
Bothár Gusztáv Sárvár 4, Kőszegi Jó- 

zsefné Kőszeg 18, Szabó Károly Ujmalomsok 
4, ifj. Lavotta Gyula Erdőbénye 2, Márkus 
Mihály Tiszanagyfalu 4, Hoffmann Ernő 
mlelk. Dombóvár 10, Ev. egyház Dombóvár 
100, Szűkíts György Hegyháthodász 4, 
Dorn Lajos Győr 4, Kovács József Cakó
háza 4, Rohály Mihály Csorvás 4, Pfahnl 
János 8, Bojtos Károly 8, Gaál Zoltán 
Nemesleányfalu 2, Falb Mária Győr 4, P. 
Nagy Gusztáv Tokaj 4, Róth Margin Kör
mend 4, Varga József Felsőság 10, özv. 
Jutassy J - né Szombathely 4, Csepregi János 
Czelldöinölk 4, Hoós Giza Győr 4, dr. 
Molnár Gyula Budapest 4, Varga László 
Abaujszántó 4 Niedenbach Sándorné Pilis- 
szentlván 4, Balázs Lajos Szombathely 5, 
Oesehle Jakab Magyarboly 20, Kovács 
Jenő Ikervár 4, Kratochwill Stefi Szombat
hely 4, Sostarecz János Szombathely 4, 
Herczeg Ferenc Szombathely 100, Buzsnyák 
István Sopron 9, Ostffy Miklós Ostffyasz- 
szonyfa 50, Bata Lajos Pat 4, König Ilona 
Szentgoíthárd 25, özv. Berke,, Józsefné 
Szenigotthárd 4, Bachát István Örimagya- 
rósd 10, Kiss Sándor Czelldömöik 1, Kal- 
batsch István Czelldömöik 1, Németh István 
Nova 4, Fieischhacker Gusztávné Kaposvár 
4, Stampf Karolin Budapest 4, Kalmár 
László Tét 2, ifj. Baráth József Boba 4, 
Hörényi Olga Lócs 4, özv. Takács Jánosné 
Miskolcz 4.

feleli» uerkeezM és kisdó: CZ1P0TT (KZi 
S í O í t s o t t t i s r i í ,  V * S T < u i* e ir jre . 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLY. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

B A N G Ó  T A N I N T É Z E T
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
eló vidéki magántanulókat is. Jeg y zete lt .

Jó karácsonyi könyvek!
Ne mulassza el karácsonyi kedves ajándé
kai beszerzésénél a Luther-Társaság könyv- 
kereskedéséhez (Budapest Vili. Szentkirályi
u. 51/a) fordulni, ahol szép és jó imaköny
vek, énekeskönyvek, bibliák a legegysze
rűbb kiviteltől a legmagasabb igényig, szép 
mesekönyvek, úgyszintén bármilyen könyv, 
bibliamondásos levélpapír és levelezőlap, 
írószerek dús választékban kaphatók pon
tos kiszolgálással és olcsón. — Híveink ne 
feledjék, hogy rendeléseikkel saját intéz

ményüket erősítik. 1—4

Rendelje meg a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület Történetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár. 
Kapható: Dekanátusi hivatal Sopron.

1924. november 23.

Teljes ellátással és tiszteséges 
fizetéssel sürgősen k á p l á n t  ke
resek, aki minden második héten teljesí
tené a funkciókat magyarul és tótul. Gyön
gébb tót nyelvismerettel is érvényesülhet, 
mert az egész héten csak ritkábban akad 
funkciója. — Levelek B l a z y  L a j o s  ev. 
lelkész Kiskőrös intézendök.

Vegye meg magának a
LUTHER-NftPTÄR-t
még ma. — Ára 28.000 korona.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
Szerkesztik: Knábel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 2-— K. Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 1—5

Karácsonyfákat
n a g y o b b  té te le k b e n  s z á llít

K 0 G E L L M A N N  O T T Ó
K U K M I R N  (Burgenland).

2 -4

N e feledkezzék m eg csupa vélet- 
lenségből előfizetni a  H a r a n g s z ó r a  !

Legszebb karácsonyi színdarabok 
Csite Károlynak

„ftNIKÓ ÜZENETE“
és

„Jézuska cukorkái“
című, gyermekek számára irt, hatásos 
munkái. A két színdarab ára egy 
füzetben 5000 korona Kapható Csite 
Károly Írónál Körmenden és Wellisch 
Bála könyvkereskedésében Szentgott- 

hárdon.

PIAC.
Novemb. 12 Zürich: Budapest 0.00.69. 

Deviza : Dollár 75 510, Dinár 1060, Osztrák 
korona 105 Szokol 2212.—, Lei 413'—, 
Francia frank 3942 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 34.000, borjú
hús 35.000, zsír 54 000. — Gabonaárak: 
Búza 457 000, rozs 422.000, árpa 410.000. 
zab 390.000, tengeri 370 000. korpa 225 C00

Nyomatott Wellisch Béla villamttzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdor.os:
a D m intU l Lntúer-SzCvetseo.
Aa Országon LoUier-Szöret- 

tig  hivatal un lapja.

Kéziratok, előfizetést dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
ki adóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
mlndan evang. leiké»» 

is  tanító.
Msoiolenli minden vasárnap.

Hsarkssstő-kiadótilTata 1:
SZENTO OTTH Á RD .

Vasvármegye.

A „HAHANGSZO“ 
elódzetésl á ra : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Iiather-SzSvetégf tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a W. negyedre 20.000 K.

M inden fa , m ely jó  gyüm ölcsöt nem  terem :  
kivágatta tik  és tűzre vettetik.

A „Harangasó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A d v e n t b e n . . .
A gonddal, verejtékezéssel, min

dennapi őrlődésekkel teli világba 
új erővel csendül bele a harang.

Mindennapi zúgásába mostaná
ban új hangok vegyülnek. Újabb 
beszédét nem is veszi észre a hét
köznap em bere.'De a vallásos lé
lek felfigyel. S a harang megszo
kott szavában új hangokat, a meg
nyíló ég csillaghonából alászürődő 
tiszta hangokat vesz észre. Hango
kat az égből. Az Isten közeléből.

A prófétai látomás szétszórt 
csontjaira emlékeztető visszavoná
sokkal, s emiatt nyomorúságokkal 
teli világ magasabb fogéiíonyságú, 
érzékeny lelkei egy szent várako
zás érzelmével telnek meg, ha fü
lükbe csendül az ádventi harang. 
Szent sóvárgások, szent vágyak 
csipkerózsája ébredezik a szívek 
mélyén, ébredezik a világ szúró 
tövisei közti álmából a jobb ember, 
a lélek nemesebb része az „új“ 
ember a vallásos lélekben, ahogy 
az ádventi harangszóban eljut hozzá 
az égi király üzenete: Jövök!

Jön az ádventi Király ismét kö
zénk. Esztendőről-esztendőre szét- 
kítldi ádventi hírnökeit ez idő táj
ban széles e föld határokra, hogy 
jelezzék most is nekünk, hogy jön 
közénk az* ég királya, Jézus. Jön, 
hogy mindent megújítson. Kezdve 
az egyházi esztendőn, az élethajón 
ebbe átcsapott lelkeken, s azok tár
sadalmi és egyéb alkotásán át egész 
a feleltünk járó rossz csillagzatokig: 
hogy mindent megújítson, jön, kö
zeleg felénk a Megváltó Szeretet 
embertestbe öltözve.

Üzenetére szent várakozásokkal 
telik meg szívünk. Nekünk is, az 
őrállóknak az evangélium életéj
szakán világító pásztortűze mellett 
szunnyadóknak is.

Idegenül érezzük magunkat „eb
ben“ az ilyen világban. Idegenül 
hazánkban. Idegenül egyházunk
ban. Idegenül oly sok család haj
lékában. Mert a Szeretet minden
felé haldoklik. Megöli a rohanó 
élet, megöli a mindennapi gond. 
Megöli a nemzetségek fölé nehe
zedő nagy kereszt, ahelyett hogy 
új lángra gyújtaná szunnyadását.

Ismét megújítani és a megfáradó, 
ellankadó világot a Szeretet arany
porában ismét megfürdetni, a Sze
retet pislákoló mécseseit ismét 
messzevilágító fáklyává tenni, és 
ezt az Istentől elrugaszkodott, ide
gen világot ismét az Isten végtelen 
országának egy darabjává tenni: 
indul Jézus felénk, most az ádventi 
napok során.

Indulása megremegteti szívün
ket . .  . Hátha most jő utoljára? 
Hátha most nem fogja kiűzni ismét 
szel1 mét a Gonosz? Hátha betelik 
a szorít sóvárgás és véget érhet a 
vágy : az Isten országa felé ? . . .

Egyformán kong a harang. Tit
kos hangokat hozó egyenletes zú
gása arról beszél, hogy mi sem 
vagyunk különbek apáinknál. Még 
a tiszta evangélium körüli oltárok
nál sem. . Nem vagyunk érettek, 
nem érett világunk az Isten szá
mára. Világunk képe nem fog meg
változni. Legszentebb vágyaink 
eszméje még messze, igen messze 
v a n !

Ezért imádkozunk az ádventi 
haranggal: jöjj, óh jöjj, nagy Ki
rályunk, s a világ“gonoszsága ellen 
Atyád számára fedezd be a szere
tet királyi palástjával a tieidet.

Dr. Csengődy Lajos.

Teljes ellátással és havi 35  
aranykorona fizetéssel sürgősen 
k á p l á n t  keresek. —  K iskörös, 
Pest m. B lá z y  L a j o s  ev. lelkész.

O s t f f y - a l a p í t v á n y  a 
t h e o l ó g u s o k n a k .
Ne panaszkodjunk mindig. Vannak 

egyházunkban Örvendetes életjelek is, 
melyekre büszkék lehetünk. Nézzük 
csak a dunántúli püspOk évi jelenté
sét. Dr. Mesterházy Ernő kér. fel
ügyelő 25 milliót érő részvényeket 
adományozott a soproni lyceumnak. 
Dr. Ostffy Lajos farádi ősi birtokának 
váltságdíjából mintegy 80 milliónyi 
alapítványt adott a farádi gyülekezet
nek és a soproni theologusoknak. 
Takáts Lajos felügyelő, a Zvonarics 
és Szemerey családok leszármazottja. 
50 hold birtokot hagyományozott a 
répceszemerei filiának. Egy magát 
meg nem nevező előkelő egyháztag 
mintegy 60 milliónyi előleget adott 
az egyházkerület történetének kiadá
sára. A három fiát veszített Beák 
János kisbirtokos Somogycsicsón egy
maga épített egész kis templomot 
toronnyal, harangokkal és teljes belső 
felszereléssel.

Az ősi családok ivadékai is jelent
keznek. Rajky István a nagyalásonyi 
templomavatáskor 25.000 koronát 
küldött a bibliában legjártasabb the- 
ologusnak. A régi Rajkyak, a Nádas- 
dyak belső emberei az Ostffyakkal és 
Wittnyédyekkel házasodtak össze. 
Dr. Zauner Róbert p. tanácsos, a 
veszprémi gyülekezet lelkes, munkás 
és áldozatkész gondnoka. Zauner 
Karitász Konstáncia, előbb Absolon 
Dánielnek, Zrínyi Ilona várnagyának, 
majd Löffelholz generálisnak volt öz
vegye ; oly buzgó lutheránus nő, hogy 
midőn Sopronban 1720. házat vásá
rolt, Széchenyi György, kit nagybátyja, 
a prímás tett gróffá és dúsgazdaggá, 
ki akart költözködni a szomszédsá
gából ; nem tűrhette a nagy eretnek 
szomszédasszonyt. És az Ajkayak, 
Vidosok, Radók, Berzsenyiek, Káro-

A H arangszó a k eresztyén  családok legkedveltebb  lapja.
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lyiak, Lászlók, Matkovichok nevei is 
ott szerepelnek sűrűén egyházunk 
Önzetlen, munkás és áldozatkész tagjai 
sorában. Más kerületek nagyjairól, 
a Radvánszky, Prónay, Kaas Albert 
bárókról, a Laszkáryakról, Szentivá- 
nyiakról sat. itt most nem is szólok. 
Istennek hála. oly kiváló gárda áll 
még őrt evang. Sionunk bástyáin, 
hogy a Pezenhoffer és Bangha páte
rok még sokáig nem aludhatnak nyu
godtan.

A sok közül most csak egy alapít
ványról szólok, melynek több mint 
40 milliónyi anyagi értékén felül nagy 
históriai és erkölcsi jelentősége is 
van. Egy éve múlt, hogy theológiai 
fakultásunkat Sopronban megnyitot
tuk. A sok előkelő vendég között a 
lelkes, szép ünnepélyen jelen volt 
dr. Ostffy Lajos, Vasmegye volt fő
ispánja is, akinek családfája szorosan 
nőtt össze az evang. Dunánlúl törté 
netével. Ő adott át akkor egész 
csendben a dékánnak egy lelkes szép 
alapítólevelet. Ó tette ezt, ki a világ
háborúban épített gyülekezetével Ke- 
menesdombján, az emlékezetes ősi 
várhelyen monumentális remek szép 
templomot; később pedig szintén 
Ostffyasszonyfán az iskola mellé taní
tói lakot. Újabb alapítványának az 
anyagi értéken felül hármas jelentő
séget ád : az ősi történeti család, 
melynek méltó sarja az adományozó, 
az ősi családi birtok Párádon, mely
nek kiszakított részéből ered az ala
pítvány s a kitűzött nemes egyházi 
cél: az evang. lelkésznevelés ügye

Az Ostffyak őse, Oslú kűn vezér

még a magyarok régi pogány hitéért 
harcolt Salamon korában (1070) amint 
ezt Vörösmarty is megénekelte a Cser
halomban Osl comes pedig a XII. szá
zadban már Csornán a premontrei ko
lostort alapítja. Régi pecsétjükön rajta 
is van a felirat: Conventus Oslonis 
Ebből a családból való az első ma
gyar prímás, Kanizsai János ( f  1418) 
ki még az eredeti Osl nevet is hasz
nálta Volt a családban más főpap is, 
Ostffy Miklós, a tudós humanista, 
1480 körül esztergomi nagyprépost. 
Voltak köztük Szörényi és macsói 
bánok (II. Osl, Miklós és Domokos) 
és keresztes vitéz, Ostffy László, ki 
a husziták ellen harcolt. A reformá
ciónak első hívei és pártfogói között 
is ott találjuk az Osiffyakat. Míg sok 
újabb keletű mágnás család, ezek a 
»tegnap gyúrt urak« hitehsgyással 
vetették meg emelkedésük alapját, 
addig az Ostffyak régi főrangú állá
sukat és szerepüket éppen evang. hit- 
hűségük miatt veszítették el. Az Ost
ffyak között a legújabb korig még 
csak vegyes házasság sem fordult 
elő.

A refoimáció korában Nádasdy 
Tamás nádor környezetében találjuk 
az első evang. Ostffyakat. Különösen 
Jakob, Sopron megye alispánja válik 
ki közülök, majd pedig Tamás, kinek 
Nádasdy Orsolya volt a felesége. 
Ennek fia volt Osiffy Miklós, ki 1680. 
asszonyfai várát hozta áldozatul hité
ért s Pozsonyban fogságot is szen
vedett. A hozzá menekült evang. 
püspököt királyi parancsszóra sem 
adta ki. »Kész volt életét és jószágát

Hű m indhalálig .
Irta: Gyurátz Ferenc. 11)

Hamar elterjedt a hír a tanyán, hogy a 
főnököt a fehér testvér gyógyítja és lábra 
is állítja. Ezután bármelyik sátorban volt 
beteg: a hozzátartozók őt keresték fel és 
ő készséggel ment a hívásra. Kézi gyógy
szertárából vett orvossággal, jó tanáccsal, 
a tisztaságra utalással enyhítette a bajt E 
téren segédkezésével még inkább növelte 
a népnek hozzá ragaszkodó bizalmát.

A tiz nap alatt felszántott földnek egy 
részét a földmives társak tavaszi magvak
kal vetették be, a másik — nagyobb — 
felébe kukoricát, burgonyát, babot kezdtek 
ültetni. Hogy a munka hamarább menjen, 
a kapitány indián barátait is felszólította a 
segítésre, megértetvén velük, hogy ezt a 
saját maguk érdekében teszik. Hogy jó 
példával is buzdítsa őket, maga is mun
kába állott s kitartóan dolgozott. Kapát, 
ásót a közönség adakozása folytán minden 
családfő kapott már. Többen meg is jelen
tek s a szeretett testvérrel egy sorba állva, 
annak útmutatása szerint vágták az ülte
tendő maghoz a lyukakat. Azonban egy 
óra múlva már az egyik derékfájásról pa
naszkodott, a másik feltört tenyerét mu

tatva emlegette, hogy kézíve, dárdája ily 
nyomokat sohasem hagyott kezén. A kapi
tány jóakarattal, mosolyogva figyelmeztette 
őket:

— Ne csüggedjetek. Csak először ne
héz. Nyugodjátok ki magatokat, azután újra 
fogjatok hbzzá, lassanként megszokjátok. 
Majd örültök, mikor munkátok jutalmául 
a föld gazdag gyümölcsöt hoz.

Délután ismét kézbe vették a kapát, de 
ezúttal is nemsokára lihegve verejtékeztek 
s őszintén bevallák, hogy nagyon szeretnék 
a jó testvér szavát, példáját egész estig 
követni, de az erőltetésbe már kezük lábuk 
remeg, nem bírják tovább. Engedelmet ker
tek, hogy feleségeiket és serdülő gyerme
keiket küldhessék ide maguk helyett; azok 
többre mennek ily dologban. Másnap egész 
csapat asszony jött s ezek csakugyan biz
tosabban kezelték a kapát. Rendesen vág
ták a lyukakat s miután ezekbe gyermekeik 
a magot lerakták, ezt földdel elfedték. Az 
asszonyok, gyermekek segítségével hamar 
véget ért az ültetés. Haladék nélkül meg
kezdődött a hittérítő lakásának, iskolának 
és imaháznak építése. Karvaly és Agyaras 
értésükre adták a lakosoknak, hogy az aki 
uj ház építésénél segédkezik, munkadijul 
mindennap ezüst pénzt, a befejezésnél egy 
szép kenyeret kap. Az ezüstpénzt már is

is feltenni, mivel az ő religiója azt 
hozta magával.« Ennek a Miklósnak 
fia volt a dunántúli kerület első fel
ügyelője, Ostffy Mihály (1680—1751) 
aki atyja példájától vissza nem rét- * 
tenve szintén igen sokat tett, áldozott 
és szenvedett egyházáért. Sírhelyét a 
celldömölki templomban a kemenes- 
alji egyházmegye 1911. díszes emlék
táblával jelölte meg Az újabb Ostffyak 
közül csak Pált, a kúriai bírót és 
Istvánt, az orsz. képviselőt említem 
meg, mint egyházfelügyelőket. Keve
sen tudják, hogy a Baidácsy féle 
alapítvány megszerzésében a pesti 
Tőrök Pál mellett milyen fontos sze
repe volt ennek a két Ostffynak is.

A csáiád mellett emlékezetes ennek 
ősi birtoka is Faradon, Azok a farádi 
házhelyek melyeknek árából a theo- 
logusoknak szánt alapítvány szárma
zik, az O3I nemzetség legrégibb bir
tokából valók. Oslu comes még a 
XII. században jegyezte fel az orszá
gos levéltárban őrzött iróhártyára, 
hogy »a két Farádon van három 
ekényi földje«. Primae occupationis 
birtok ez, meiy jő részben ma is az 
Ostffyaké. Ott vau a csornai premont
rei rend birtoka mellett, mely szintén 
O3I adománya. Farád reformációjában 
is az Ostffyak voltak az első patró 
nusok, habár később Asszonyfára 
költöztek át' 1524-ben Ostffy László 
volt Farád. Sárkány é3 Beled földes
ura, 1574 ben O Tamás, 1662. ifjabb 
Tamás. Első ismert lelkészei Farádnak 
1600 után Baranyai Máté és Kőszegi 
Lőrinc. 1673 ban Sz. Fekete püspök 
a Győrből elűzött kiváiő rektort,

merték, ez vonzotta őket. Számosán jelen- 
keztek s bár hamar kifáradtak, de nyugvás 
után tovább folytatták a fenyőfák döntöge- 
tését, az ágaktól megtisztítását s a kijelölt 
helyre hordását, ahol a kapitány többi em
berei rendre négyszögletű gerendákká ala
kították. Az építés gyorsan ment. Egy hó
nap alatt elkészült a fából alkotott fazsin
dellyel fedett lelkésziak, iskola és imaház. 
Ezeken már kőmivesek is dolgoztak, az ő 
munkájuk barátságosabbá tette az épülete
ket kívülről, belülről is. A kapitány a haj
lékot gondosan bebutoroztatta, az iskolát 
a kellő felszereléssel ellátta, az imaházba 
nemcsak padokat, hanem egy szerény ol
tárt is állított. Ekkor az egyházi hatóságtól 
egy családos missziónárius lelki atyát kért 
indián testvéreinek további ielki gondozá
sára. Óhajtása teljesült. Nemsokára meg
jött a lelkész, Orventon György nejével, 
egy 18 éves leányával. Kardos bemutatta 
uj gyülekezetének, az összehívott indiánok
nak :

— Barátaim, a Nagy szellem, a minde
neknek Ura egy uj testvért küidött hozzá
tok, hogy ő is boldogulastokon fáradozzék. 
Tekintséiek úgy, mint egy jó atyát, aki örül, 
ha a szerencsétlenen segíthet, a kesergőt 
megvigasztalhatja, ő  beszél nektek Isten
ről, ki a benne bízókat jó törekvéseikben
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Aáchs Mihályt avatta fel Farádra 
lelkésznek, aki később Thököly sere
gében volt tábori lelkész s mint jeles 
énekköltő 1696. a Z.ngedező Mennyei 
Kar énekeskönyvet adta ki.

A XVIII. százsában ifj Ostffy Mi
hály, a kér. felügyelő unokája nejével 
Wittnyédy Borbálával visszatelepült 
Farádra. A türelmi rendelet után a 
farádiak 1783. ennek pajtájában tar
tották első istentiszteletüket. Ezeknek 
fia, Ostffy Lajos »a főiskolai fundá- 
ciók perceptora« és három unokájok: 
Sándor, Pál és István már Farádon 
születtek, itt voltak felügyelők és itt 
építettek új sírboltot a régi asszonyfai 
helyébe. A lelkészek közül is több 
kivaló szülötte volt Farádnak. Itt szü
letett 1798. nov. 26 Szedeoics György 
várpalotai esperes. És itt van szülő
háza Pálfy Józsefnek, a tudós geresdi 
lelkésznek, majd theol tanárnak, a 
soproni tanítóképző egyik megalapító
jának (szül. 1812 aug. 20). Hamvait 
most vittük át a soproni új temetőbe. 
A farádi régi nemesi kúriákból sok 
kiváló tagja került ki egysázunknak: 
a Szilvássyak, Kártyák, Jugovichok, 
Kissek sat. A szegedi gyülekezet ju
bilált felügyelője, Kiss Ferenc minisz
teri tanácsos csak e napokban járt 
Farádon, hogy 92 éves edeyalyiát a 
régi kúriában meglátogassa. Bük, 
Szakony, Nemeskér. Sárkány és Beled 
mellett különösen Farád az, mely leg
több diákot küld a soproni iskolába.

A históriai család- és helynév mel
lett magasabb erkölcsi értéket ád a 
legújabb Ostffy-alapítványnak a ki
tűzött nemes cél is : az evang. lelkész

támogatja és azoknak, kik akaratját telje
sítik: a halál után uj életet ígér. Fogad
játok örömmel, mint a Nagyszellem köve
tét. A főnök megnyugtatá:

— Ha olyan szívvel lesz hozzánk, mint 
te vagy, fehér testvér: akkor mi is öröm
mel fogadjuk és szeretni fogjuk.

— Ezután minden hetedik nap Isten 
tiszteletére lesz szentelve. E napon ezen 
imaházba jöttök s itt Isten igéjét hallgat
játok, melyet a lelkiatya hirdet, mely a 
szívet jobbítja, a lelket Istenhez emeli. — 
Itt van még egy más terem, amelynek is
kola a neve. Arra szolgál, hogy benne a 
lelkiatya gyermekeiteket oktassa, nevelje.

— De testvér, eddig iskola nélkül is 
megéltünk. A nyi'azásra, dárdavetésre, vad- 
üzésre magunk is megtanítjuk gyermeke
inket.

— Igaz megéltetek, de amint látjátok, 
mindig nagyobb nyomorúsággal kell küzde- 
netek. Gondoljátok meg, hogy a Nagyszi
lem az embernek nemcsak kezet, lábat, 
hanem értelmet is adott. Ez neki sokat ér, 
de csak akkor, ha tanulással kimiveli. Ha 
ezt nem teszi, akkor az értelem olyan, mint 
a földben rejlő kincs, amely míg ott van, 
senkinek sem használ. Nézzétek, a fehér 
emberek gazdagok, hatalmasak, épen azért 
mert az értelmet kimivelik, azzal is dolgoz-

Akkor és most.
Á dvent-várás.

Alikor is így vo lt. . .  vártak égő vággyal, 
Jajból nőtt virággal, hangos Hozsannával. 
Könnytengert sírtak kínos éjjeleken 
S áhítattal csüngtek megváltó neveden.

Akkor is így volt . . .  Igazság és béke 
Csak itt-ott pislogott az ember szivébe'. 
Szeretet sem volt, mint ahogy ma sincsen. 
Divat volt a vallás, divat volt az Isten.

Akkor is Így volt . .  . Rabszijon a nemzet. 
Képmutató önzés hajszolta a lelket. 
Cicomás szóval szent jogokról zengtek 
S mikor intéd őket, gúnyosan nevettek.

Akkor is így volt . . .  Eljöttél közéjük. 
Szivükön zörgettél s gyógyítottad lelkűk.
Lángoltak Érted, virág hullt utadra.........
Hajh! De utad végén ott állt a keresztfa!

Akkor is igy voll . . . Nagy Messiást vártak, 
Győzhetetlen hősét nemzetnek, világnak. 
Kutattak szerte, lázasan kerestek 
Templomban és utcán, — — Csak egyet

feledtek.

Akkor is igy vol t . . .  A szivet feledték. 
Mondták: Uram! Uram! és mellüket verték. 
Ajkukról a szó elröppent hiába,
A szív pedig maradt bűnös, szegény, árva.

Akkor is igy volt, az első Adventkor: 
Csillogó fény mögött \onaglott a nyomor. 
Epedve vártak s — Golgothára vittek,
Örök éltet hoztál, — mégis elítéltek.

Akkor is igy volt. í g y ! -----------De mi
nem igy várunk!

Bocsánatért esdünk, ez az imádságunk.
Mi vétkeztünk csak, megváltjuk Tenéked 
S igy leszünk, így leszünk a Te boldog néped!

MAGASSY SÁNDOR.

nak. Aki gondolkodó fejével mutatja lábá
nak az u ta t: az biztosan halad előre, aki
nél pedig a láb vezeti a fejet, az hamar 
gödörbe esik. Ha gyermekeiteket szeretitek, 
azt akarjátok, hogy azok a fehérek mellett 
Í3 megállhassanak, boldoguljanak: akkor 
küldjétek őket ide iskolába.

— Nekünk — szól egyik társfőnök a 
többiek helyeslésével — három, négy gyer
mek is sokszor bosszúságot okoz, de ha 
a lelkiatya egész csapat gyermekkel akar 
boszankodni: legyen neki kedve szerint. 
Nem bánjuk, ha fiaink, leányaink idejárnak.

Az imaház és iskola ünnepélyes felava
tása megtörtént s ezen a városból, a ható
ság részéről is többen részt vettek. Nem 
jöttek üres kézzel. Kocsikkal hoztak élelmi
szereket s jutalmat tűztek ki a legszorgal
masabb iskolába járók számára.

— Mily változás rövid idő alatt 1 — 
Csodálkozik az egyik vendég társai előtt. 
Még a múlt évben rettegtünk, ha maru in
dián csapatot láttunk közeledni, e tanyát 
kerültük, mint a veszedelmet. Ést most in
dián atyánkfiái mint békés polgárok járnak 
be a városba, mi pedig velük együtt ün
nepelni jöttünk hozzájuk.

— Ez is világosan bizonyítja — nyil
vánítja meggyőződését társa — az élő, igaz 
emberszeretet minden akadályt legyőző ha-

nevelés. Nem mindig részesült ez az 
ügy olyan pártolásban, amilyent meg
érdemelt volna. A fakultással most 
az állam vette át a terhek nagy ré
szét. De az egyetemi magasabb tandíj 
és egyéb költségek a szegénysorsű 
hallgatókat sokszor elzárják a pályá
tól. Az ősi trediciónak felel meg tehát 
a szép elhatározás, hogy az új theol. 
fakultás első jóltevője és első alapít
ványa Dunántúl legrégibb lutheránus 
családjából került ki. Dr. Ostffy Lajos, 
ki egészségi okokból magasabb tiszt
ségre nem vállalkozhatott, azt az 
ígéretét, hogy továbbra is munkás 
tagja lesz egykázi életünknek, nagy- 
értékű alkotásaival fényesen bevál
totta.

A gyászos évtizedben Szenczi Fe
kete István, a hivatalára méltatlan 
fekete ember nagyot vétett az Ostffy- 
ház ellen. A jövendő fiatal papi nem
zedéknek, mely az alapítványt élvezni 
fogja, nemes feladata lesz, hogy hit- 
htiségével, tudományos képzettségével, 
puritán papi jellemével és fáradhatlan 
pásztori gondjával elégtételt szolgál
tasson. A fiatal Timotheusok meg 
fogják érteni az Ostffy alapítvány 
históriai és erkölcsi értékét és hálás 
szívvel fogják átérezni annak kötelező 
erejét. Ügy legyen! Sincerus.

„Karácsonyi jelenetek“
„Két m e s e j á t é k “

tiz—tízezer K ellenében, bérmentve 
kapható: Óvoda, Center. Borsod m.
1 - 3

talmát, amely Kardos kapitányt vállalkozá
sában vezette. Ezen örvendetes változásért 
neki tartozunk köszönettel.

A lelkész megkezdte nevelői munkás
ságát az iskolában. A főnök buzdítására itt 
a szülők a meghatározott időben felkisér- 
tek harminc gyermeket. Nehéz feladat volt 
a kis szilaj, vad csemetéknek némi rendre, 
engedelmességre szoktatása, de a lelki atya 
győzte szeretettel, türelemmel s lassanként 
némi rendre szoktatta ókét. Mesék mondá
sával törekedett ébreszteni figyelmüket s 
ily módon egy-egy óráig együtt maradtak, 
de azután feltarthatatlanul szabadba vágy
tak játékra, futkozásra.

A felnőtt leányokat a lelkész szelíd, fér
jét nevelői munkájában buzgón támogatni 
kész, nemesleikü neje s Karolin leánya 
édesgették magukhoz, hogy női munkára 
oktassák őket s a vallásos érzést ébreszt
hessék bennük. A kapitány biztatására a 
főnök is elküldte leányait neje kíséretében 
a lelki atya házához. Az itt talált őszinte 
szeretet azonnal megnyerte őket. Minden
napos vendégek lettek, figyelemmel hall
gatták a házi asszony és leánya beszédét, 
tanultak tőlük a szobában, a konyhában. 
Különösen nagy érdeklődést mutatott min
den uj iránt amit látott, hallott Napsugár.

Fokozódó vággyal figyelte Karol innak,
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Ravasz püspök az időszerű kérdésekről.
A dunamelléki reform. Egyházkerület leg

utóbbi közgyűlésén Ravasz László püspök 
évi jelentésében az időszerű kérdésekről 
a következőkben nyilatkozott:

Az iskolaüggyel kapcsolatosan az állam
segélyek szűkös voltára mutatott rá, majd 
rosszalólag említette meg, hogy az új közép
iskolai tanterv megszüntette a református 
sajátos iskolarendszert, amelynek pedig a 
magyar kultúrában megbecsülhetetlen tör
ténelmi értéke volt. Legszívesebben az állam 
támogatásától független felekezeti iskolákat 
látná, de kénytelen a viszonosság elve 
alapjára helyezkedni akkor, mikor a nemzet 
egyetemes erőiből egy felekezetnek oly dúsan 
jut. Mindaddig, míg az államegyház kon
cepciója a valóságban hallgatólagosan és 
untalan kisért, az 1848. évi XX. t.-c. alap
vető rendelkezése szerint a református 
egyháznak fundális igénye lesz. Jelentése 
további során a református egyháznak az 
államhoz való viszonyára tért át s felelőtlen 
elemeknek ama híresztelésével szemben, 
hogy ma Magyarországon többségében 
protestáns kormányrendszer uralkodik, arra 
a megállapításra jutott hogy az erősen 
szervezkedő katolikus egyház minden fon
tosabb pozíciót erőteljes katolikus egyéni
ségekkel foglaltat el. Inferioritasba kerül 
ezenkívül a felekezetek kulturális versenyé
ben, a reformátusság anyagi okokból is a 
századok alatt nagy javadalmakhoz jutott 
katolikus egyházzal szemben. Sajnálattal 
állapította meg, hogy a földreform során 
a végrehajtó közegek nem mutatnak elég 
megértést a református egyházak papi álla
sainak földbirtokkal való megfundalása 
tekintetében. A felekezetközi békéről szólva, 
kijelentette, hogy ez a reformátusság részé
ről csak a legnagyobb áldozatok árán tart
ható fenn. Az illetékeseket figyelmeztette, 
hogy a keresztény egység legfontosabb 
előfeltétele, ha gondosan kirekesztik azt a 
rangegyenletet, hogy keresztény annyi, mint 
katolikus. Az. allamnatalom illetékes ténye
zőitől több figyelmet kért a reformátusok 
értékei iránt Végezetül a protestantizmus 
intenzivebb megszervezéséről beszélt a 
püspök, akit a közgyűlés melegen ünnepelt.

kedves uj barátnőjének utmatatását a ta
nulásban. Még testvérét, Hajnalcsillagot is, 
kinek figyelme az értelmet foglalkoztató 
munkában hamarább kifáradt, többször 
mosolyogva intette a kitartásra. Mikor ba
rátnője könyveket mutatott neki s jelezte, 
hogy ezekben az olvasni tudók sok szépet 
találnak, ami szívet emel, gyönyörködtet: 
azonnal kijelentette, hogy ő is megtanul 
olvasni. Meg is kezdte s a kezdet nehéz
ségeit hamar legyőzve a serdülő leányt 
jellemző nemes buzgalommal törekedett a 
kitűzött célt mielőbb elérni. Mintha érezte 
volna, hogy ö neki az olvasás, írás tanulá
sát már régen el kellett volna végeznie: 
fáradhatlan szorgalommal pótolta a mu
lasztást s rövid egy hónap múlva szépen 
olvasott és irt.

Mikor imádkozásról, az Isten tisztele
téről kezdett e'ölte anyai hangon szólani 
a tisztelendő asszony: meghatottság lát
szott rajta, szótlanul merenged egy percig, 
mintha emlékezetében keresne valamit. 
Végül így szólal meg kezével homlokát 
fogva:

— Én azt hiszem, hogy egykor én is 
tanultam imádkozni. A kis mama kezeimet 
összekulcsolva mondta előttem. Mindig így

A mi é r té k e in k
címmel, Milotay István szerkeszté
sében megjelenő Magyarság című 
fővárosi lap egyik legutóbbi számá
ban Hermann Miksa egyetemi tanár 
és nemzetgyűlési képviselő arcké
pét és életrajzát hozza. Az értékes 
férfiú életrajzából hozzuk a követ
kezőket :

Hermann Miksa könyvtárának 
kincseiből ma is csak a könyvek 
könyvét, a Bibliát forgatja legszíve
sebben és elfoglaltsága mellett arra 
is keres és talál alkalmat, hogy 
egyházának szolgáljon. Meg is aján
dékozta a nemrég alakult kelenföldi 
evangélikus egyházközség híveinek 
bizalma a krisztusi tan igazának e 
hirdetőjét és követőjét a felügyelői 
tisztséggel.

Szeretnők, ha nem venné zokon 
Hermann Miksa, hogy kedves olvas
mányának, a hegyi beszédnek bölcs 
emberéhez hasonlítjuk. A bölcs 
emberhez, kiről azt olvassuk Máté 
evangéliumában, hogy az ő házát 
építtette kősziklán.

Mert eljött az eső, eljött az árvíz 
és eljöttek a szelek és megütköztek 
a házban, de nem romlott el, mert 
kősziklán építtetett.

Reformáció emlékünnepe 
Orosházán.

Az oro házi ev. gyülekezet október 31- 
ikét, mint a reformáció megalapításának 
napját méltó módon ünnepelte meg. Októ
ber 31-ikén délelőtt 9 órakor a templomban

végeztük: „Jézus Krisztusért“ s ekkor meg
ölelt, megcsókolt.

— Arra nem emlékszik kedves leányom 
— kérdi a házi asszony — hogy hol lak
tak, mikor imádkozni tanult és hogy került 
az indiánok közé?

— Nem. De úgy rémlik előttem, hogy 
egy idegen ember jött a szobába. Karjaiba 
vett és lóra ülve ide hozott. Itt elfeledtem 
mindent, ami előbb történt velem. A sze
gényes sátorban Hajnalcsillaggal mint test
véremmel megszerettük egymást és én jó! 
éreztem magamat. De most a visszaem é- 
kezés felkelti bennem a vágyat a kis ma
mának, papának újra láthatása után:

— Leányom, bízzék a jó Istenben. Ö 
még visszaadja az elvesztett kis mamát, 
papát. A kapitány úr már megtette az in
tézkedést felkeresésükre.

— Óh, a kapitány úr nagyon jó ember. 
Az ő gondoskodásának köszönhetem, hogy 
e tanyai életen kívül most a müveitek vi
lága is megnyílik előttem és lelkem az itt 
reámnehezült ködhomályból kibontakozha- 
tik. Van reményem, hogy az ő segítségével 
első otthonomba még visszajutok, mert a- 
mit ő célul tűz ki, azt el is éri.

(Folyt, kőv.)

az ifjúság részére ünnepi istentisztelet volt, 
melyen Gyurán György s. lelkész prédikált. 
D. u. 4 órakor ugyancsak az ifjúság részére 
a Polgári O vasókör nagytermében vallásos 
ünnepély volt a következő sorrenddel: 1. 
Térj magadhoz drága S ió n ...  Közének.
2. Imádkozott: Kolbenhayer Kálmán s. lel
kész. 3 Szavaltak: Fitero Antal és Héjjas 
Ilonka elemi és polgáti iskolai növendékek. 
4. „Miért szerelem az evangélikus vallást“ 
c. pályamunka nyerteseinek megjutalmazása, 
végezte Horémusz Pál hitoktató lelkész. A 
4 legjobb, legsikerültebb dolgozat Íróinak 
az egyházközség ajándéka képpen egy-egy 
szép nagy díszes bibliát adott át, húszán 
dicséretben részesültek s mindunnyian si
keres munkára lettek serkentve. 5. „Luther 
é’ete“ 90 színes vetített képben, magyarázta 
Kálmán Rezső ig. lelkész. 6 Győri Eszter 
és Ravasz György elemi és polgári iskolai 
tanulók nemes átérzésse! szavaltak. 7. Buzgó 
imát mondott: Horémusz Pál lelkész. 8. 
„Erős vár a mi Istenünk ...“ Közének, 
kétezer gyermek ajkáról szállt az ég felé, 
hódolatát s hithüségét jelentvén az egek 
Urának.

November 2-án, vasárnap volt a felnőttek 
reformációi emlékünnepe, melyet a Luther- 
Szöveíség a Leányegylet bevonásával ren
dezett. D. e. 10 órakor ünnepi istentiszte
lettel vette kezdetét, melyen a tartalmas 
szeníbaszédet Kovács Andor esperes mon
dotta. Úrvacsorát Kálmán Rezső ig. lelkész 
s leányegyieti titkár osztott.

D. u. 4 órakor szintén a felnőttek ré
szére ispiét a Polgári O vasókör nagyter
mében vallásos emlékünnepély volt, mely 
a követkézö pontok'oó' állott: 1. Térj ma
gadhoz drága Sión.. “ Közének. 2 Imád
kozok : Kálmán Rezső ig le kész. Szavalt: 
Natív Mariska leányegyieti tag. 3. „Luther 
életé“-t 90 színes vetített képben bemutatta 
s magyarázta Kálmán Rezső lelkész, a 
békési ev. egyházmegye Luther Szövetsé
gének egyházi elnöke. 4. Szabó Katici 
leányegyieti tsg szavalata. 5. Kov.'cs Andor 
esperes imát mondott. 6. Erős vár a mi 
Istenünk ... közének eiéneklésével fejező
dött be a hiíerősitö s lélekemelő emlék
ünnepély. A Lutner-Szövetség céljaira több 
mint 700.000 K gyűlt össze szabad adiko- 
zás folytán.

Kálmán Rezső orosházi ig. lelkész sze
ntélyében nagyon tevékeny egyházi elnököt 
nyert a békési ev. egyházmegye Luiher- 
Szövetsége Prográmul tűzte ki az egyház
megye egyházközségeinek s a jelentősebb 
tanyai iskolák meglátogatását, hogy a 
Luther-Szövetség céljait megismertesse, a 
hitélet, az ev. öntudat ápoiasára hívja fel 
a testvérek figyelmet s btmutassa Luther 
életét vetített képekben. Munkáját elősegítik 
az orosházi ev. iskolai tanítják, kik nagy 
ügybuzgalommal segédkeznek a belmissziói 
es kulturális célt szolgáló munkájában. Már 
eddig is több he yen tartottak előadást a 
hívek nagy lelki örömére s épülésére. A 
munka halad tovább, kisérje őket fáradsá
gos, de gyönyörű munkájuk nyomán siker 
s Istennek áidasteljes Lelke!

Vegye meg magának a
LüTHER-NftPTÁR-t
még ma. — Ára 28.000 korona.
Rendelje meg a Dunántúli Evangélikus 

Egyházkerület Történetét.
I r ta : Payr Sándor egyetemi tanár. 

K apható: Dekanátusi hivatal Sopron.



If 14. november 30 flARANŰSÜö 37 3

Új m issiói egyház Mezőtúron.
Blaskovich Á rpád  és neje ősi á ldozat- 

készsége.

Kovács Andor, a békési egyház
megye esperese még a múlt évben 
bejárta egyházmegyéje szórványait, 
hogy ahol lehet, egyházközséget léte
sítsen. Ezen apostoli munkájában ju
tott el Mezőtúrra, hol 1924 június 
havában az evang. hívekkel közgyű
lést tartott, mely alkalommal az első 
keiesztyének egyházszeretetére emlé
keztető lelkesedéssel adtak megnyilvá
nulást azon óhajuknak, hogy anya
egyházközséggé akarnak tömörülni. 
Miután ezen óhaj megvalósításához 
az egyházi fórumok a beleegyezésüket 
megadták. Kovács Andor esperes 
Wikkert Lajos orosházi ev. hitoktató 
lelkészt küldte ki missiói lelkészi 
minőségben, hogy a szervezés mun
káját elvégezze ebben az eddig szór
ványban élő 887 lelkes egyhá*köz
ségben. A kiküldött lelkészt 1924 
november hó .6án,  egyházközségi 
közgyűlés keretében vezette be hiva
talába. Ezen a közgyűlésen az egyház 
iránti szeretetének szép tantijeiét adta 
nenies Blaskovich Á rpád  jiy. áilam- 
vasuti főfelügyelő és neje, kde templom, 
papiak és kert céljaira telket, azon
kívül ötmillió koronát, mint egy havi 
nyugdíjat, templomépítési célra ado
mányoztak. A jó Isten áldja meg e 
nemeslelkü házaspárt minden lelki és 
testi jóval és szolgáljanak mintaképül 
raindannyiunknak, hogy a tett minden 
szónál szebben beszél i

Imre Sándor, volt állimtitkár a 
protestantizmus szelleméről.
A Magyar Protestáns Irodalmi 

Társaság a protestáns szellemi élet 
fejlesztése érdekében ez év őszétől 
kezdve az ország nagyobb centrumai
ban irodalmi előadásokat rendszere
sített. Ennek az előadássorozatnak 
keretében Hódmezővásárhelyen is volt 
irodalmi estély, amelyen a társaság 
felkérésére Bethlen Margit grófnő, a 
miniszterelnök felesége tartott felolva
sást. Dr. Imre Sándor volt államtitkár 
pedig előadást tartott, amely arról 
szólott, hogy milyen feladatot lát maga 
előtt a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság a nemzet újjáépítésében. 
A protestantizmus szelleme az igaz
ság és a személyes meggyőződésre 
való törekvés, a személyes felelősség 
és a kötelesség érzését, a felismert

életcél mellett való kitartást követeli. 
A protestáns ember életét küldetésnek, 
munkáját hivatásnak érzi s ekként 
teljesíti, akar és tud együttdolgozni 
mindazokkal, akikkel a cél nemessé
gében, a lelki motívumok tisztaságá
ban megegyezik s az állandó javítás, 
a z  örök reformáció gondolatának ter
jesztésével elejét veszi erőszakos fe l
forgató  törekvéseknek. Ennek a szel
lemnek terjesztésében látja feladatát 
a Protestáns Irodalmi Társaság.

K O R KÉ PE K.

Karcolatok a hétről.
A m agyar kath. püspöki kar a  

következő figyelm eztetéssel fordu lt a  
hívekhez: F ájdalom m al látjuk, hogy  
egyébként buzgó katholikus nők nem 
csak nyilvános helyeken, hanem a  
t e m p l o m b a n  i s  a m ai divat szerin t 
h i á n y o s  ö l tö z é k b e n  j e l e n n e k  
m e y .  M iután a z  öltözék nemcsak a z  
időjárás viszontagságai ellen védi a  
testet, hanem a  szemérmetességnek is 
oltalm ul szolgál, nagy tiszteletlenség  
a templom szentsége ellen, ha va laki 
o tt olyan ruházatban jelenik m eg, 
am ely ahelyett, hogy a testet illendően 
fedné, m ély kivágásával, avagy rövid  
u jjával és á tlá tszóságával arra a f i 
gyelm et m ég inkább felhívja. A z a lka
lom kom olyságának és szentségének  
m e g  n e m  f e le lő  ö l tö z k ö d é s  a  
m ű v e l t s é g g e l  é s  a  j ó  Í z lé s s e l  i s  
e l l e n k e z ik ,  ezért szigorúan tiltva  
van ilyen öltözékben templomba jönni, 
legföképen ped ig  a szentségekhez j á 
rulni.

O L V A S S U K  A B IBLIÁT!

Egy elejtett szó, biztató pillantás, egy hir, 
egy levél, egy gyermekes kérdés, sót egv 
álom is ... mind, mind közölheti Isten vezető 
akaratát. Ne robogj el mellettük!

Dec. 3. Szeme tanácsol. Zsoltár 32.8. 
A szem mindent ki tud fejezni: a jóváhagyó 
biztatást, a boldog örömöt, a szemrehányás 
keserűségét, a bánat könnyterhes felhőjét, 
a harag cikkázó villámait. Isten szeme raj
tad függ szüntelen. Gondolj reá, hogyan 
néz reád s meglátod, szemeivel tanácsol 
téged.

Dec. 4. Igéje vezérel. Zsoltár 119. m —no.; 
133. A biblia nem egy letűnt kor történeti 
okmánya, hanem szócső, melyen keresztül 
állandóan közli Isten veiünk akaratát. Azok
nak, akik a zsoltáriróval minden hajnalon 
odaállítják lelkűket az Ige felüdítő harma
tának permetezése alá, csodálatos tapasz
talataik vannak arról, hogy a biblia Isten 
napiparancskönyve.

Dec. 5. Lelke kényszerít. Ap. csel. 16 .0- 7. 
Azok, akik nem csak vízzel, hanem Szent
lélekkel is megkereszteltettek, lemondtak 
a saját terveikről, akaratukról s ahogy Pál 
sokszor Írja, boldog rabszolgái lettek az 
Urnák, akiket a Szentlélek kényszerítő ereje 
hajt. Ha te talán nem is ismered még ezt 
a csodálatos erőt, mely kényszerítő bizo
nyosságot ad, de ismered a lelkiismeret 
kényszerítő hatalmát. Hallgatsz-e reá?

Dec. 6. Csak egy lépést mutat. Zsoltár 
119. 1a'). Isten vezetése nem olyan, mint a 
a reflektoré, mely kilométernyire mutatja 
az utat, hanem olyan, mint a szövétneké, 
a mécsesé, mely a láb előtt C3ak egy lépés
nyire világít s a következő lépés helyét 
mutatja. Pál sem így kapja a parancsot: 
menetirány Európa, hanem állomásról állo
másra kapja az utasítást. Elég neked is az, 
hogy az Isten tudja, mit akar, ismeri a jövőt.

Dec. 7. Ha nem érted is, bízd rá magad! 
Ap. csel. 8 . 26—8». A józan ész előtt milyen 
botornak látszó tanácsokat ad a Lélek 
Filepnek: Hagyd olt a samáriai ébredést 
s menj egy járatlan útra. Fuss egy száguldó 
hintó után. Szólíts meg egy magát egyedül 
gondoló, olvasában elmélyedő gazdag urat! 
Filep még sem okoskodik, hanem engedel
meskedik s boldogan kell tapasztalnia, 
hogy Isten tudja, mit csinál. Ha nem érted 
is, miért akar az Úr ép így vezetni, bízd 
rá magad s fogadj szót. Fogod még te is 
örömmel dicsérni érte az Urat.

Isten vezet.
Dec 1. Keze fog. Zsoltár 139.1—10. 

Amennyire szereti az ember az önállóságot, 
ép annyira érzi annak is szükségét, hogy 
vezessék. Az élet oly sötét, ismeretlen 
eshetőségekkel teli ut, minden lépés oly 
felelősséggel jár s oly súlyos következmé
nyekkel lehet megterhelve, hogy az ember 
önkéntelenül is minduntalan tanácsot kér. 
Ha másért nem, hát legalább azért, hogy 
a felelősséget megossza. Miért kapálódzom 
tehát s miért ekarok menekülni, mikor az 
Isten hatalmas keze fog s elől és hátul 
köiiilzárván engen, úgy irányítja életem 
körülményeit, hogy egy bizonyos irányban 
kényszerít haladnom,! Ne zúgolódj lelkem, 
ha kormányomat az Úr keze fogja. Mind jó, 
amit Isten tészen!

Dec. 2. Álma int. Ap. csel. 1 6 .0—10. 
Ez nem az álomfejtő csizio bibliai igazolása. 
Isten a kíváncsiskodók elöl mindig elrejti 
önmagát. De meg kell látnunk, hogy Isten 
az emberi élet minden megnyilvánulását fel 
tudja használni, mint intő, vagy utat mutató 
szemafort az élet robogó vonatja mellett.

raktáron tartok min
denféle épületanya

got, asztalos faanyagot, meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.

Állandóan

Szállítható waggontételben is.

Elvállalok mindenféle ácsmunkát 
és építkezést. -— ——-

S z a b  ó  I m r e
épületfakereskedő

GYŐR, BUDAI-UT 6. SZÁM.
Telefon 345. 5—10

Gát- és szeszgyárral szemben.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.



374 / HA<A»a52$. I $84. november 30

E G  Y R Ö L - M Á S R Ő L .

A m in den napi életből.
Meddig nő az emberi test?  

Általános az a hiedelem, hogy az 
ember élete 24 éve után megszűnik 
növekedni. A norvég hadseregben a 
legutóbbi négy év alatt megfigyelése
ket tettek és ezek szerint megállapí
tották, hogy a katonák 83 százaléka, 
akik 22. és 28. életévük között voltak, 
évente körülbelül egy centimétert és 
hat milimétert nőttek. A norvég ka
tonai egészségügyi kormányzat alapos 
megfigyeléseinek eredményei szerint 
az emberi test végső növekedési kor
határa a 30 esztendő. Eddig az em
beri test állandóan növekszik. Az 5. 
és 10. életév közt az évi növekedés 
átlag 5 centiméter, ez azonban később 
lényegesen leapad.

H E T I  K R Ó N I K A .

A politikánál is most jobban izgatja 
az embereket a 3 per, amely most Buda
pesten folyik: a bombaper, a Károlyi per 
és Esküit per. — A szociáldemokrata párt
ból a renitenskedö tagoknak kizárását ha
tározták el. — Legutóbb 57 volt orosz hadi
fogoly érkezett vissza. A hadifoglyokkal 
érkezett 28 asszony és 19 gyermek is.

Montenegróban egy törzs vérboszut 
állt egy egész falu lakosságán, ahol nem
rég Brankovits belügyminiszteri felügyelőt 
meggyilkolták.

Csehszlovákiában eddig több mint 1 
miilió katholikus hagyta el hitét.

A románok nap-nap után árverezik és 
kobozzák el a magyar állampolgárok ro
mániai birtokait.

Szerbia és G örögország uj szerződés 
megkötésére készül.

A török miniszterelnök, Izmed basa 
lemondott.

A francia kamara 337 szavazattal 200 
ellen bizalmat szavazott Herriotnak.

Jáva szigetén a legutóbbi földrengés 
alkalmával 12 falu pusztult el. Az egyik 
kialudt tűzhányó, mely tóvá alakult, az még 
mindig működésben van.

Az egyptomi angol hadsereg tábor
noka ellen bombamerényletet követtek el.

Kentnekyban (Amerika) a felbőszül 
tömeg egy kőbányában megostromoita a 
négereket, mert egy néger bestiálisán meg
gyilkolt egy fehér leányt.

HARA NGS ZŐ.

Ádvent 1. vasárnapián.
Ev. Math. XXL 10-14.

Mai evangéliumunk, Jézusnak Jeruzsá
lembe való utolsó bevonulását eleveníti meg 
lelki szemeink előtt Amit annak idején Jé
zus Jeruzsálemben és a templomban véghez
vitt, azt cselekszi ma is az ő anyaszentegy- 
házával. Az ádventi üzenet azért ma is 
ugyanaz: Jézus jön s bevonulását tartja 
az egyházba, mint hatalmas király, mint 
igazságos bird s mint kegyelmes üdvözítő.

Csokonai em lékünnep Szombathe
lyen. Kapi püspök m egnyitója. A vas
megyei kultur egyesület november 21-én 
hódolt Csokonainak, a nagy magyar költő 
emlékének, akinek tavaly ünnepelte egész 
Magyarország 150 éves születési évfordu
lóját. A megnyitó beszédet a szombathelyi 
ünnepen Kapi püspök, az egyesület elnöke 
mondotta. Személyével kapcsolatban egyik 
szombathelyi politikai napilap ez alkalom
mal a következőket ír ja :

»Kapi püspök gyönyörű mélységes gon
dolatokban bővelkedő beszédei ma már 
fogalommá váltak, retorikai képessége vitán 
felül áll. Elegendőnek tartjuk tehát, hogyha 
azt mondjuk, hogy Kapi püspök önmagát 
adta “

Itt volna az ideje, hogy valamikáp mód
ját találjuk annak, hogy Kapi Béla dunán
túli püspöknek beszédeit könyvalakban 
megjelentessük. Meg vagyunk győződve, 
hogy a könyvalakba megjelent beszédeknek 
nagy keletjük lesz; a magyar irodalom 
számára pedig nagy nyereséget fognak 
jelenteni.

Elnöki értekezlet. Az Evang. Egyete
mes Egyház püspöki és felügyelői kara 
november 18-án Budapesten elnöki érte
kezletet tartott, melynek tárgyát az állam
tól kapott lelkészi és özvegyi nyugdíj fel
osztása képezte. A magunk részéről nem 
mulaszthatjuk el, hogy amidőn a kultusz
kormány végre nyugdíjas lelkészeinkre, papi 
özvegyeinkre és árváinkra gondolt, azokat 
oltalmába vette: ehelyütt is hálás köszö
netét ne mondjunk.

Az Országos M agyar Luther-Társa- 
ság, alelnökevé a Pápán megtartott köz
gyűlésen, dr. Schneller István nyug. egye
temi tanárt választotta meg.

Szombathely. A gyülekezeti nőegylet 
december 7-én vallásos estélyt tart, mely 
alkalommal Czeglédy Sándor t. b. ref. es
peres, győri lelkész tart előadást.

A fejérkomáromi egyházmegye II. fel
ügyelője, dr. lándori Kéler Bertalan egy 
váratlanul jött vakbélgyulladásban meg
betegedett és csak az utolsó pillanatban 
történt operáció által remélhetik mélyen 
sújtott hozzátartozói az Isten megsegítő 
kegyelmét.

Csákvárt az evangélikusok új harang
jának beszerzésére számos adomány során 
Giesz János róm. kath. asztalos 50 kgr. 
búzát és ifj. L. Kovács Sándor atyja példá
ját követve első egyhavi keresményét, 30 
kgr. búzát adományozott.

Nyugalomba vonult. Rózsa Sándor 
beledi lelkész november 1-vel lemondott 
lelkészi állásáról s nyugalomba ment.

Uj missziói központ. Vasvár székhel
lyel új missziói központot szervez az ev. 
egyház. Egyenlőre havonként egyszer Pus
kás Jenő püspöki titkár száll ki Vasvárra 
hirdetni Krisztus evangéliumát s a gyer
mekeket hitoktatásban részesíteni.

A kelenföldi evangélikus nőegyesület 
november hó 22-én a Deák-téri iskolák 
dísztermében műsoros estélyt rendezett. 
Közreműködlek: Gyurka Sándor, Csányi 
Károly Pethő Mária, dr. Téglás Dezső, 
Babils Vilma, Pap Árpád, a vitézi rend re
gős csoportja.

Uj Egyházmegyei Gyámintézeti el
nök. A vasi közép egjhizmegye gyámin
tézeti egyházi elnökévé, a gyülekezetek egy
hangúlag Czipott Géza szentgotthárdi ev. 
lelkészt választották meg.

A belmisszió szolgálatában. Hoffmann 
Ernő dombóvári missziói lelkész-adminisz
trátor október 31-én Magyarbólyban, Vér-

tessy Zoltán magyarbólyi lelkész november 
21-én Köttcsén a templomavatás 126-ik 
évfordulója alkalmával tartottak hitébresztö 
és hiterősitő beszédeket.

Harangavatások Tolnában. Schöll 
Lajos tolnai föesperes rendkívül ünnepé
lyes keretek között adta át magasztos ren
deltetésüknek az uj harangokat Mucsfán 
és Somogyvámoson.

A varsádi (Tolna m.) evang. egyház- 
község november 10-én megtartott közgyű
lésén, több pályázó közül, egyhangú lelke
sedéssel Hanzmann Gusztáv osztálytanítót 
választotta meg kántortanítójául.

Sárvár. Takáts Lajos és neje rababo- 
gyoszlói lakosok elhalt fiuk, néh. ifj. Ta
káts Lajos emlékének megörökítésére a 
rábabogyoszlói leányegyháznál 1,500.000 
koronás alapítványi öröktőkét helyeztek el, 
melynek kamatai az imaház fölszerelésé
nek jókarban tartására fordítandók. így él 
az elhalt jó fiú emléke örökké a szerető 
szül ők jóvoltából a kis gyülekezetben.

Sikátor. Szépen áldozott a sikátori 
gyülekezet Halwax Károly tanító kezde
ményezésére a reformáció magasztos em
lékének október 31-én este 5 órakor a 
templomban. Közének. Ha Krisztus maga 
oltalmaz. Ima, mondotta Pócza Ferenc he
lyi lelkész. Bízzál óh én leikem. Gyermek
kar Halwax tanító mesteri vezetése mellett. 
Hálaadás a reformációért, Sániha Károly- 
tól, szavalta Pócza Ferike. Közének 587. 
ének 9 verse. Óda, Sántha Károlytól, sza
valta Ihász Bözsike. Közének, »Erős vá
runk4 1—2 verse. Alkalmi beszéd, tartotta 
Pócza Ferenc lelkész. Gyermekkar orgona
kísérettel. Múlt, jelen és jövő, Vargha Gyu- 
lánétól, szavalta Papp Gábor. Közének 587. 
ének 1 verse. Mint kőszál, Payr Sándortól, 
szavalta Varga Juliska. Luther, Vojtkó Pál
tól, szavalta Ihász ilus. Hymnusz. Luther 
emlékére, Sántha Károlytól, szavalta Ihász 
Piroska. Győzhetetlen én . . .  Gyermekkar 
Halwax Károly tanító vezetésével. Ima, mon
dotta Pócza Ferenc lelkész. Hiszekegy, 
gyermekkar orgonakísérettel. Áldás. Köz
ének 185. ének 3—4. verse Az istentiszte
let utáni offertórium 125.000 korona volt. 
Ebbői 62.500 K a Harangszó terjesztésére, 
62.500 K a duntúii Luther-Szövetség részére 
küldetett el.

Halwax Károly tanító valláserkölcsi ne
velése, belmissziói tevékenykedése nem 
maradt eredmény nélkül, midőn iskolájának 
12 tanítványa belépett a Harangszó előfize
tőinek sorába. Isten áldása kísérje a derék 
népnevelő további buzgó munkálkodását.

Harangszentelés. November 2-án ment 
végbe a tófűi leányegyház újonnan beszer
zett „Luther-harang“- jának ünnepélyes fel
avatása. Amennyiben Ráckozár anyagyüle
kezet lelkésze, Wágner Ádám nemrégen 
műtéten esett át és így nem jelenhetett 
meg, az egyházmegye főesperese pedig 
másutt volt elfoglalva, a harangszentelést 
a gyülekezet kívánságára ifj. Stráner Vil
mos kaposszekcsői lelkész végezte, ki utal
va október 31-ikére és a harang feliratára 
„Ein feste Burg ist unser Gott“ avató be
szédében intette a gyülekezetét, hogy ma, 
mikor kívülről, belülről annyi ellenség tá
mad ránk, őrizzék és tartsák meg az ev. 
öntudatot, ne hagyják magukat soha semmi 
és senki által eltántorítani. A Luther-ha- 
rang legyen nekik mindenkor intő jel az 
állhatatosságra, hogy Lutherrel vallják: Itt 
állok, máskép nem tehetek, Isten engem 
úgy segéljen. Szépen, megkapóan és talá
lóan illeszkedett bele az ünnepély mene
tébe a Steiner József helyi kántortanitó ál
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lal kitűnő apparátussal begyakorólt és ve
zetett vegyes- és férfikarok. Adja a jó Isten, 
hogy uj harangjuk szava ne legyen a tó- 
füieknek pusztán elhangzó szó a pusztá
ban, hanem serkentse őket, hoey minden
kor, jó és rossz napokban az Urnák arcát 
és a vele való szent közösséget keressék.

Terestyénjákfán november hó 23-án 
folyt le a közelből és távolból egybegyűlt 
nagyszámú ünneplő közönség jelenlétében 
— a hívek áldozatkészsége folytán beszer
zett 175 kg.-os uj harang felavatási ünne
pélye a következő programmal: Közének 
(497) után Sztrókay Dániel uraiujfalui s. 
lelkész mondott oltárimát és olvasott al
kalmi szent igéget. A Gömbös József tanító 
által vezetett s az ifjúsági egyesület által 
elzengett „Erős vár a mi Istenünk“ c. kar
ének elhangzása után esperesi megbízásból 
Varga József sárvári lelkész tartott Máté 
6.38. alapján avatási beszédet. Erős László 
és Lőrinc Béla alkalmi verset szavaltak. 
Végül Rónai B. Gyula uraiujfalui lelkész 
imája és áldása után a Hymnusz hangjai 
fejezték be a szép ünnepélyt. Az uraiujfalui 
evang. gyülekezetben ezzel az 5-ik újon
nan beszerzett harang nyert Isten kegyel
méből felavatást: 2 Üraiujfaluban, 1 Zsé- 
denyben, 1 Felsőpatyon és 1 Terestyén
jákfán. Dicsőség érte Istennek, dicséret és 
tisztesség a buzgó és áldozatkész híveknek 1

Harangavatás a budapesti fasori evan
gélikus templomban. A fasori templom uj 
nagyharangját ma délelőtt 11 órakor kez
dődő ünnepélyes felavató istentisztelet ke
retében adják át rendeltetésének.

A kemenesmagasi-i ev. ifj. egyesület 
a reformáció emlékét a következő műsorral 
ünnepelte meg: 1. Közének. 2. Oltári ima, 
mondotta Szabó István lelkész. 3. A hirsc- 
hani szilfa, szavalta Mógor Károly. 4. Ün
nepi beszéd, tartotta Molnár István alelnők. 
5. Halljátok, Jézus hívogat, énekelték Molnár 
Irma és Szabó Olga. 6 Mária, magvar ki
rályné éneke, szavalta Szalai Lina. 7. Mint 
kőszál a tengerben, Kastner tanító vezeté
sével énekelte az egyes, énekkar. 8. Az 
apostol intése, szavalta Kastner Samu tanító.
9. Hit. remény, és szeretet, énekelte Nagy 
Lina VI. o. t. 10. Az én vallásom, szavalta 
Rajki Jolán VI. o. tanuló. 11. Óh, miként 
fogadjalak, énekelte az egyes, énekkar. 12. 
Oltári ima, mondotta Szabó István lelkész. 
13. Közének. Az estély minden egyes pontja 
alkalmas volt arra, hogy áhítattal állítsa 
oda az ünneplők seregét a reformáció nagy 
művének bölcsője köré s felébressze a 
szívekben a hála érzetét Isten, a kegyeletét 
Luther s a ragaszkodásét egyházunk iránt. 
Az offertórium 102 ezer koronát tett ki, 
amely az egyes, könyvtár gyarapítására 
fordíttatott.

A veszprémi ev. egyházmegye nov.
5-én Pápán tartotta Takáts Elek esperes 
elnöklete alatt őszi lelkészértekezletét, ki 
megnyitó beszédében lelkésztársait hivatás
beli hűségre intette, hangsúlyozván azt, 
hogy apostoli lelkületű lelkipásztorokra

van szükség, akik korunk megpróbáltatását 
a Szentlélek erejének lelkesedésével és bi
zonyságtevésével fogják megállni. Dr. Mo- 
hácsy Lajos marcalgergelyii lelkész napi
rend előtti felszólalásában nagyatádi Szabó 
István volt földmiveléeügyi miniszter érde
meit méltatta. Indítványára a lelkészérte
kezlet jegyzőkönyvi kivonat alakjában jut
tatja kifejezésre háláját és kegyeletét a bá
natos özvegynél és az egységes kormányzó 
pártnál.

Közmegnyugvással' vette tudomásul az 
értekezlet elnök azon bejelentését, hogy a 
kormány legutóbbi intézkedése folytán nyug
díjas lelkészeink és lelkész-özvegyeink az 
állami tisztviselők nyugdíját fogják ezután 
élvezni. Sérelmesnek tartja azonban a kon- 
grua ötven százalékban történt megállapí
tását. Tatai Lajos munkát olvasott fel a 
szekták elleni általános küzdelemről, me
lyet a hallgatóság élénk érdeklődéssel és 
elismeréssel kísért. Munkahozó a legjobb 
orvosságnak azt tartja, ha lelkiismeretesen 
gyakoroljuk lelkipásztori hivatásunkat s a 
fokozottabb belmissziói munkálkodással 
igyekszünk evang. népünket megerősíteni 
régi hitében. — Mesterházy László a biblia 
órák bevezetésének a szükségéről beszélt 
és közkívánatra bemutatott egy biblia ma
magyarázatot gyermekek és serdültek ré
szére, ami pedagógiai készségének és bib
lia magyarázó ügyességének volt szép gya
korlati példája. Ajánlja kartársai figyelmébe 
Korén P á l: „Jézus beszédei“, „Jé/us szen
vedései“ c. munkáit, melyek ériékes segéd
eszközökül szolgálhatnak a biblia magya
rázatnál. Ezután a püspöki belmissziói pro- 
grammot tárgyalták. Az elnök bizalommal 
ajánlja a lelkésztestvérek figyelmébe: Schlitt 
Gyula és Szombath Ernő közös karácsonyi 
színjátékát: „Jézus az én Mindeneinket. 
— Görög Ernő indítványára az értekezlet 
óhajtandónak tartja a két testvéregyház
megye lelkészértekezletein a kölcsönös 
képviseltelést, — amennyiben erre ref. rész
ről is hajlandóság mutatkozik. — Az érté
kes tárgysorozatu értekezlet esperes-elnök 
buzgó imájával fejeződött be.

A kem enesaljai ev. egyházm. lelkész
egyesület Czelldömöikön, nov.5-én tartotta 
rendes őszi ülését, amelyen Molitórisz János 
ostffyasszonyfai lelkész olvasott fel az egy- 
házi fegyelemrői. Az egyesület elhatározta, 
hogy az egyházmegye részére egyházfegyel
mi szabályrendeletet készít s a tervezet 
összeállításával megbízta felolvasó lelkészt. 
Az értekezlet a lelkészek utján felhívja a 
gyülekezeteket és azok felügyelőit, hogy 
Payr Sándor, egyetemi tanár értékes egy
háztörténelmi munkájái megrendelje. Az 
egyházkerületi egyetemes gyűléseknek és 
lelkészegyesületi értekezleteknek a lelkészi 
karra vonatkozó határozatai tudomásul vé
tetnek. A Luther-Társaság évi közgyűlésére, 
Pápára, az esperesség képviseletében Weisz 
Vilmos, khögyészi lelkész küldetett ki Az 
ülés végén a tagok az Urnák szent aszta
lához járultak a templomban, ahol Kutas

Kálmán zalaegerszegi lelkész osztotta ki 
nekik az Úrvacsorát.

A to lna—baranya—somogyi egyház
megye főesperese Schőll Lajos november 
1-én kezdte meg egyházlátogatási körútját, 
mely alkalommal nov. 1-én Hács leányegy
házat vizsgálta meg. Délután 6 órakor val
lásos estély volt tartva, mikor is a főes
peres a reformáció áldásairól tartott lélek
emelő előadást. Az ünnepélyen Ritzeld É., 
Csengey Gusztáv „Nehéz időkben“ és Mos- 
berger Etel, Vargha Gyuiáné „Győzelem“ 
című költeményekkel értek el nagy hatást. 
Az ünnepély után az egyházlátogatási köz
gyűlés lelt megtartva. Este a főesperes 
részt vett a somogyvámosi ifjúsági egye
sület műkedvelő előadásán. November 2-án 
avatta fel Schöll Lajos főesperes, Németh 
Sándor kötesd és Boczkó Gyula h. lelkész 
segédletével a somogyvámosi egyház újon
nan beszerzett harangját, melyet előzőleg 
az ifjúság lovasbandérium és fehérruhás 
lányok kíséretében hozott haza az állomás
ról. Az ünnepély a templom eiőtti kertben 
vette kezdetét, ahol Schöll Lajos főesperes 
avató beszéde után a harangok zúgása köz
ben a közönség bevonult a templomba. 
Az Istentisztelet a 256. sz. közénekkel vette 
kezdetét, mely után Németh Sándor vé
gezte az oltári szolgálatot. Egy énekvers 
elhangzása után a föesperes a lelkészek 
kíséretében az oltár elé lépett, hol Róni. I. 
16. alapján mondott a szíveket és lelkeket 
megragadó, gondolatokban gazdag ünnepi 
beszédet. Úiána Böhm Sándor tanító veze
tésével a/, iskolás gyermekek karéneke kö
vetkezett, majd Máj Annus, Jakab Ödön 
„A mi harangjaink“ és Buckenauer József, 
Nagy Vince „Harangszó“ című költeményt 
adtak elő mély érzéssel és precíz előadás
sal. Ezután ismét a gyermekkar éneke e- 
melte az áhítatot, végül a h. lelkész záró
imája, áldás és a Hymnusz éneklésével fe
jeződött be az ünnepély, mely után a fő
esperes egyházmegyei látogatási közgyűlést 
tartott.

Alsórőnők ádvent II. vasárnapján mű
soros vallásos estéiyt rendez, melynek ke
retében Polster Gyula s. lelkész „A szent
gotthárdi járás községeinek reformációja“ 
címen előadást tart.

Nemescsó. Saródy Gyula lelkésznek 
okt. 31-én történt lemondása következtében 
megüresedett lelkészi állásra a gyülekezet 
f. hó 23-án tartott közgyűlése Gerencsér 
Zsigmond győri önálló hitoktatót és Horváth 
Sándor vései segédlelkészt jelölte.

k O l f ö l d í  h í r e k .
A menekült orosz püspökök Karlová- 

con ütötték fel tanyájukat Oroszországból 
való elmenekülésük óta. A menekült püspö
kök legutóbb naggyűlést tartot'ak, amelyen 
ünnepélyesen tiltakoztak Cirill nagyherceg
nek cárrá való kikiáltása ellen.

A milánói „Jézus szive“ kath. egye
temet, amely jogi és filozófiai fakultásból

......     g— B B — — ea— — — m — — ■— — a a — — —

V I T Á L I S  K Á R O L Y  keSmemüfestö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 38—52
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áll, az olasz kormány szabad egyetemnek
nyilvánította.

Leszakadt a kórus. Mikesfalván, Csik- 
megyében, a háborúban elrekvirált haran
gok helyett újakat szenteltek fel ünnepség 
keretében Az ünnepi istentisztelet alatt a 
kórus nem birta a túlterhelést és hatalmas 
robajjal leszakadt. Egy embert holtan húz
tak ki a romok alól, 15 pedig súlyosan 
megsebesült.

Németország. A német szülők szövet
sége most a birodalmi gyűlési választások 
alkalmából felhívást bocsátott ki, hogy a 
választók csak olyan jelöltre adják szava
zatukat, amely határozottan megígéri, hogy 
olyan törvény mellett foglal állást, mely a 
szülők jogát az iskolai nevelés irányítására 
és az iskola szabad fejlődését kiváltképen 
a vallásos irányban megvédi és megala
pozza.

Lengyelország. A lengyelek tudatosan 
visszaszorítják a német befolyást a poseni 
tartományban Posen városban e napokban 
lett az első lengyel nyelvű lelkész bevezetve 
és sorba lengyelesitik a kulturintézeteket, 
vagy legalább megnehezítik a német nyelvű 
intézetek munkáját.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Feigl László Budapesten 
eljegyezte Raffay Mártát, dr. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök leányát

Geduty Babát, Geduly Henrik püspök 
leányát, Nyíregyházán eljegyezte Wettengel 
Alfred m. kir. utászhadnagy.

Néhai Onr.osi Ede volt rábaszenttamási 
tanító leányát, Lénkét eljegyezte Szabad 
János Rábahidvégről.

Esküvő. Svehla Mihály, Svehla Pál, a 
herédi ev. egyház érdemes gondnokának 
fia, f. évi nov. 8-án vezette oltárhoz Tatai 
István tekintélyes kisbirtokos herédi lakos 
leányát, Viktóriát. — Isten áldása legyen 
rajtuk.

Halálozás. Id. Kring Gyula nyug. kétyi 
tanító f. hó 8 án 87 éves korában elhunyt. 
A régi tanítói gárdának, mély egyházias 
érzésű, vallásos lelkületű, puritán jellemű, 
páratlan kötelességtudó tagja szállt benne 
sírba. 50 évig működött mint rendes tanító, 
a háború alatt Keszőhidegkuton 2 évig 
mint 80 éves aggastyán helyettes volt s az 
összes kántori teendőket végezte. Temetése 
f. hó 9-én a keszőhidegkuti, kétyi s a szom
szédos gyönki, szárazdi, halocskai hívek 
nagy részvételével volt keszőhidegkuton. 
A háznál meghatóan búcsúzott tőle a kélyi 
gyülekezet nevében Gyalog István kétyi 
lelkész. A sirnál a kartársak nevében Gás
pár József belecskai tanító, Sparas Elek 
szárazdi lelkész imádkozott. A -temetőből 
a hívek a templomba vonultak mely a gyá
szoló közönséget alig birta befogadni, e 
helyen Per! János kétyi lelkész tartotta a 
gyászbeszédet, szépen méltatva az elhunyt
nak érdemeit. — Az elhunytban, Kring 
Gyula kaposvári, Kring Ödön gyönki tanító, 
Kring Béla györkönyi kereskedő édesatyját, 
Dex Ferenc pozsonyi, Weil Endre keszö- 
hidegkuti tanító apósát, Kring Miklós nyug. 
döröcskei lelkész testvér-bátyját gyászolja

Súlyos próbára tette az Űr Büki Jenő 
inekényesi lelkésznek és nejének Becht 
Erzsébetnek hitét, amidőn az Ő kifürkész
hetetlen akarata szerint megengedte, hogy 
a hideg halál elragadja tőlük felejthetetlen 
legidősebb gyermeküket: Bözsikéjüket.

November 7-én este 7 órakor két heti sú
lyos szenvedés után zárta le szemeit ál
lomra a négy éves drága gyermek. Kihűlt 
porhüvelyét november 9-én kísérték nagy 
részvéttel utolsó útjára. A sok virág és 
koszorú — köztük a mekényesi nőegylet-é 
— amely a kis koporsót fedte, arról az 
igaz, meleg részvétről tanúskodott, amely- 
lyel a megtört szülőket rokonok, jóbará
tok közelről, távolról körülvették. A jó Is
ten, ki porba sújt, de az ő kegyelmével 
fel is emel, sebeket fakaszt, de azokat be 
is kötözi, csepegtesse a megsebzett szülői 
szívekbe Gileád bálzsamolaját és erősítse 
hitüket a feltámadás és viszontlátás re
ményével

Id. Di Gleria Jánosné szül. Saly Róza 
a maga, valamint gyermekei: Di G'eria 
Irma férj Somogyi Béláné, Di Gleria Antal, 
ifj. Di Gleria János, Di Gleria Róza férj. 
mesteri Gáncs Aladárné és Di Gleria Győző, 
—- Somogyi Béla, mesteri Gáncs Aladár 
vejei, Somogyi Zolika és Editke, mesteri 
Gincs Mária unokái, Saly Károly és neje 
szül. Németh Karolina, Saly Sándor és neje, 
Saly Endre és neje szül. Vargha Krisztina, 
Saly Emma és férje Szarka Sándor, Saly 
Lina és férje Magyar Gyula sógornői és 
sógorai, valamint az egész rokonság nevé
ben fájdalomtelt szívvel tudatja, hogy' forrón 
szeretett férje, illetve édesatyjuk, apósuk, 
nagyatyjuk, sógoruk és rokonuk id. Di 
Gleria János acéláru kereskedő folyó évi 
november hó 13 án reggel 5 órakor, rövid 
szenvedés után, életének 56-ik, boldog 
házasságának 30-ik évében az Urban csen
desen elhunyt. Felejihetetien hatodunkat 
folyó hó 15-én délután 3 órakor helyeztük 
örök nyugalomra a kerépesi úti temető 
halottasbázábói a róm. kath. egyház szer
tartása szerint. Nyugodjék békeben!

Ú J D O N S Á G O K .

Ravasz László püspök balesete. Köny- 
nyen végzetessé válható baleset érle Ra
vasz László dr. püspököt. Amint vasárnap 
kéífogatu kocsin a nemzeti múzeumba igye
kezett, egy sebesen robogó autómobil neki
futott kocsijának. A kocsi felborult és ösz- 
szetörött, a püspöknek hála Istennek nem 
történt semmi baja, meri még idejekorán 
kiugrott a kocsiból.

Fraknói Vilmos c. püspök, a nagynevű 
történetiró meghalt.

Az aradi vértanuk emlékművét, ame
lyet a román kormánnyal való tárgyalások 
eredményekép kiszolgáltatott, nem vidéken, 
hanem Budapesten a Szabadság-téren ál
lítják föl.

A hercegprím ás autója Budapesten 
elütött egy gyermeket. Maga a főpap emelte 
fel, autóba vette és kórházba szállította. A 
gyermeknek komolyabb baja nem történt.

Debrecen város főkapitányának rende
leté szerint 8 óra után magányos nő nem 
sétálhat az utcán.

Felfedezték a sarlach baktériumát. 
Kusama, a kitacsatói laboratórium vezetője 
nyilvánosságra hozta, hogy felfedezte a 
sarlach baktériumát.

Részegség m iatt hazaküldtek egy ame
rikai magyart, aki tizenhét esztendeig volt 
az Unióban.

Bécsben a táncdüh a legmagasabb fokra 
hágott. Már délelőtt is táncolnak. (Vígan 
akarnak tönkremenni.)

Az oláh nyelvű vizsga során Udvarhely

megyében a magyar tisztviselőknek 80 
százaléka elbukott.

Szerbiában egyesítik a gregoriánus 
és ortodox naptárt. Az ortodox egyik 
kalendáriumot december 20-án kiegyenlítik 
gregoriánus naptárral.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 48. számában foly
tatódnak Bónyi Adorján és Rudolf Herczog 
érdekes, szép regényei és Csathó Kálmán 
új elmés vígjátéka: A házasságok az égben 
köttetnek. Közli a lap azokivül Krúdy Gy. 
Benes Klára és Ő. Henry elbeszélését. Tö
rök Frigyes cikkét, Petri Mór és Szigethy 
Ferenc verseit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait 
a divatrovatot, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az U i I d ő k  előfizetési 
ára negyedévre 80.000 K. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

r«leUti iserkesztő éa kiadó: CZIPOTT GÉZA 
KiaatgotiHird, ÍJUTÁ*-If e?7 >-. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KASOLT. 
Kéziratokét nem «duck vissza.

Esténként cigányzene.
1—52 Szabó Imre szállodás.

Karácsonyfákat
n a g y o b b  té te le k b e n  s z á llít

KOGELLMANN OTTÓ
K U K M I R N  (Burgenland).

3—4

Jó karácsonyi könyvek!
Ne mulassza el karácsonyi kedves ajándé
kai beszerzésénél a Luther-Társaság könyv- 
kereskedéséhez (Budapest VIII. Szentkirályi 
u. 51/a) fordulni, ahol szép és jó imaköny
vek, énekeskönyvek, bibliák a legegysze
rűbb kiviteltől a legmagasabb igényig, szép 
mesekönyvek, úgyszintén bármilyen könyv, 
bibliamondásos levélpapír és levelezőlap, 
írószerek dús választékban kaphatók pon
tos kiszolgálással és olcsón. — Híveink ne 
feledjék, hogy rendeléseikkel saját intéz

ményüket erősítik. 2—4

I Erzsébet Királyné széllé  j
[ Budapest, IV., Egyetem u. 5 és 7. {

j Elsőrendű polgári szálló, a Bel- j 
I város központján. 1 ágyas szoba j 
I 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől. [ 
\ Pensio 115 ezer koronától. El- [ 
j ismert jó étterem és kávéház. \

Nyomatott Welliscb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Alapított*
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a D g n M l l  L u tü e r-S íö Y etséo .
As Országos Luthrr-Szöret- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
íb reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztő- 
kiadóhlvatalának 

Ssentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

KlóGsetést elfogad 
minden erang. leiké** 

ia tanító.
M s g J e M t  m inden v a sá r n a p .

A m i nála tok  van, azt ta r tsá to k  m eg a d d ig , 
m íg  eljövök.

Saarkeaitó-kladóhlratal: 
SZENTÖOTTHÁRD. 

Vasvármegy c.
A „HABANHKZO“ 

elóflzetést ára: a harmadik 
negpedirre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K.
Latker-Szőretégl tagoknak 

10%-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K.

A .Harangéra* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A vallásosság és a 
templomlátogatás.
A templomlátogatás a vallásos 

léleknek egyik legszebb sajátos
sága, amely bátran lelki erénynek 
is nevezhető. A valóban vallásos 
ember lelki vágyból kívánkozik 
minden adandó alkalommal az Úr 
házába, ahol is nagy költőnk, 
Tompa Mihály szerint: a jobb élet 
előérzelme hat meg.

A legegyszerűbb emberek között 
csak úgy, mint a legelőkelőbbek 
között találunk mindig hitbuzgó, 
vallásos lelkeket, akik szerették és 
szeretik az Úr házában való lako
zást; akik tudásuk, lángeszűk mel
lett is vallásosak voltak, mert hiszen 
a tudás nem zárja ki a vallásossá
got. A tudomány világít, de a hit 
világa mélyebbre veti sugarát ez 
bevilágít oda is, ahová a tudás 
fáklyájának a fénye nem ér el. 
Csokonai az Istenbe vetett hittel 
fejti meg a lélek halhatatlanságát. 
A nagy Napoleon is a vallást, a 
hitel a iegmagasztosabbnak tartotta. 
Zrínyi, Bocskai, Bethlen stb., a 
máskülönben világias költőnk: Ba
lassa Bálint is kedvvel forgatta a 
Bibliát s bűnei bocsánatát zsolozs
maszerű énekeiben kérte Istentől, 
Berzsenyi Dániel mély vallásossá
gának ád kifejezést a „Fohászkodás 
c. költeményében, melyben a nem
zetet fenntartó tényezők közé első
sorban is a vallást teszi. Alázatos 
hitét és vallásos lelkétjj e himnu
szában mutatja be. A puritán életű 
és vallásos lelkületű Arany János
nál, egész költészetében mély hite 
és vallásossága vonul át. Költői 
alakjainak az Istenbe vetett bizo
dalma, a költő vallásos hitének a 
kisugárzása. Madáchot nem az Isten
be vetett bizalom vezeti-e az egész

művén át s nem a vallásos meg
győződésének hatalmas szikrája 
pattan ki költeményeinek utolsó 
soraiban is : „Mondottam ember, 
küzdve küzdj és bízva bízzál.“ 
Tompa Mihálynál már hivatásánál 
fogva is a szivében gyökerező hite 
lesz számos költeményeinek sugal- 
mazójává. Azután még végtelen 
sora van a különféle költőknek és 
tudósoknak, akik költészetükben 
és műveikben emelkedett lélekkel 
hirdetik a vallásosságot, a hitet, 
bizonyságául annak, hogy a hit, a 
vallásosság összeférnek a tudással. 
A vallásosság, melynek alapjai a 
Bibliában vannak lerakva, a leg- 
magasztosabb művészet, a legrna- 
gasztosabb tudomány, amely elkísér 
bennünket az életen át, sőt azon 
túl i s . . .  A vallásos ember egész 
életében boldog, mert a szerencse 
és balsors között is Istenbe veti 
bizodalmát, el nem csügged.

Vallásosságunkat, hitünket pedig  
a templomban erősíthetjük. A tem
plomba a vallásos ember szive 
sugallatából megy, amint a 42-ik 
zsoltár is mondja: „Mint a szarvas 
kívánkozik a folyóvizekre, úgy 
kívánkozik az én lelkem hozzád 
óh Isten.“ Természetesen kell, hogy 
az ember már gyermek korában 
sajátítsa el a vallásos érzelmeket. 
A vallásosságra példát a szülők 
között kell meglátnia elsőben is a 
gyerek embernek. Milyen kelleme
sen emlékezünk vissza a letűnt 
rózsás gyermekkorra, amikor jó 
szülőnkkel együtt minden vasár- 
és ünnepnap együtt mentünk a 
templomba imádkozni. Templomból 
hazajövet kikérdezte a szülő a tex
tust, el kellett mondani a prédikáció 
rövid tartalmát, mert addig nem 
volt ebéd. Milyen boldogság sugár
zott a gyermekarcon a szent beszéd 
tartalmának elmondása után.

És milyen boldognak érezte ma
gát régebben a falu népe, amikor 
vasárnap reggel megszólalt a kis 
templom tornyának, imára hívogató 
harangjának lágy szava. Öregek, 
fiatalok ünneplő ruhában siettek 
az Isten házába. Visszasóhajtjuk a 
régi boldog jó időket: úgy őrizzük 
meg e fásult világban is vallásos
ságunkat s élő hitünkről azáltal 
tegyünk tanúságot, hogy minden 
adandó alkalommal szíves örömest 
elmegyünk az Urnák házába, ho l:

„Zeng a2 ének, cseng az ének 
Szent falak közt, ég felé,
Buzgó hivek ajka zengi,
Minden hangja Istené .

Majd „hallgat a nyáj, szól a pász
tor, hirdeti a szent Igét; dicsőíti, 
magasztalja az egek nagy Istenét.“ 

Vakarcs Kólmán.

A  pápai nöegyesület 50 
éves jubileuma.

Az emlékezés szárnyain a régi boldog 
időkre szálltak vissza a lelkek a pápai ev. 
gyülekezetben ádvent első vasárnapján, 
amikor is bensőséges, szeretetteljes ünnep
ség keretében ünnepelte a gyülekezeti nő
egyesület 50 éves fenállásának jubileumát 
s ezzel kapcsolatban megalapítóját, az agg 
Föpásztort, Gyurátz Ferenc ny. püspököt.

Az ünnepség már a rendes isteni tisz
telet keretében kezdődött, amikor is a nagy 
számban megjelent hivek előtt Fadgyas 
Aladár vallástanár, az egyesület titkára hir
dette az igét, méltatta a nap jelentőségét.

Az istentisztelet után a gyülekezeti ta
nácsteremben volt a jubiláló közgyűlés 
Bélák Lajosné és Mesterházy László leik. 
társelnöklete alatt. Itt a híveken kívül nagy 
számban jelentek meg a város különböző 
charitativ intézményének tagjai. Mesterházy 
lelkész buzgó imája után szólott az egye
sületnek a gyülekezet körében végzett gaz
dag munkájáról. Majd az utódnak őszinte 
szeretetével, hálájával glórifikálta az egye
sület nagynevű életrehívóját.

Egyben mélységes sajnálattal jelentette, 
hogy az agg Föpásztor, kit Isten nekünk a

A H arangszó a keresztyén  családok legkedveltebb  lapja.
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jelen szomorú gyermekének késő próféta
ként még itt hagyott, hogy életével a ke
resztyén ember typusaként tündököljön előt
tünk, szavaival felrázza a még mindig tes- 
pedésben élő gyermekét korunknak, — 
nem jelenhetett meg gyengélkedő egészsége 
miatt.

Megnyitó beszéde után Kakas Irén jegyző 
olvasta fel az egyesület 50 éves történetét. 
0  is elsősorban az alapító homloka köré 
font babért, kinek fenkölt lelke már 50 év
vel ezelőtt, megérezte ily egyesület szük
séges létesítését, melyeknek felállításán 
korunk dolgozik.

Letette a kegyelet cipruságát az egykori 
kiváló vezetők: Mafusné, Gyurátzné, Klu- 
gené, Tarcziné, Tóth Jánosné, Törökné stb. 
sírjára.

Egyben szeretettel ünnepelte volt veze
tőjét, dr. Molnár Imrénét s a jelenlegi el
nöknőjét, kinek szintén nem csekély érde
me, hogy az egyesület a jelenben is tudja 
teljesíteni magasztos hivatását.

Az egyesület külsőképen is kifejezést 
akar adni nagy alapítója iránt érzett sze- 
retetének, ragaszkodásának, kétmilliós ala
pítványt tett le Gyurátz Ferenc kezeihez 
szabad rendelkezésre, hogy úgy is felírja 
nevét a gyülekezet Annaleseibe. Az össze
get a közgyűlés után a lakásán tisztelegni 
megjelent tisztikar adta át.

Este az egyesület vallásos estélyt ren
dezett, hol Mesterházy lelkész tartott elő
adást „Az evangéliomi nőegyesületek fel
adatairól*. Bibliai képekben mutatva be a 
keresztyén női ideált. Király Gizus és Eng- 
lert Rózsi szavalataikkal, a gyülekezeti ve
gyeskar és Htitter Anna énekeikkel színez
ték az estélyt, melyet Götze Gyula s. leik. 
az örök ádventot váró keresztyén ember
ről szóló írásmagyarázata s imája után 
gyülekezeti ének zárt be.

Az estély önkéntes offerfóriumából több 
mint félmillió korona gyűlt össze a szegény 
gyermekek karácsonyi felruházására.

Vajha ez ünnepségek is emelték volna 
a lelkeket az ég felé s készítették volna; a 
gyülekezetét az örök ádvantre 1

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. 12)

Kardos kapitány folyton el volt foglalva 
az indián testvérek ügyeivel. A missziói 
lelkésszel sorba járta a sátrakat. A család
főket kérte, buzdította a hetedik nap az 
imaház látogatására, hol a leiki atya a 
Nagyszellemrő1, Istenről, annak hatalmáról, 
szeretetéről beszél. A felnőtt leányokat 
serkentette, hogy menjenek az uj testvér
nek, a lelki atyának nejéhez, aki szép éne
kekre tanítja őket. Akik szorgalmasan el
járnak s énekelni megtanulnak, egy-egy 
tarka kendőt kapnak ajándékul. Számosán 
jelentkeztek és tizenketten, akiknek zenei 
hallásuk volt s az éneklésben gyönyörköd
tek, a lelkész.né szeretetteljes bánásmódja 
mellett Karolin, Napsugár és Hajnalcsillag 
példáját követve buzgón tanulták az indián 
nyelvre fordított szent énekeket, amelyek
nek zengését Karolin harmóniumon kísérte. 
Néhány hét múlva annyira vitték, hogy mint 
a haladásukat figyelemmel kisérő kapitány 
mondá: éneklésüket érdemes meghallgatni. 
Ezután az istentisztelet is ezek énekével 
kezdődött. A jelenlevők kedvét megnyerte 
és miután a leányok otthon is sokszor da
lolták az éneket, hozzátartozóik megtanul

A róm ai k a th o lik n s  egyház  
a h áb orú  után.

»Kerek számban háromszáz millió 
fómai katholikus van a világon. A 
nagy háború megsemmisítette, anélkül 
hogy a pápának csak a kis ujját is 
mozdítania kellett volna, a római 
hitnek három fő ellenségét: a német 
császárt, az orosz cárt ás a török 
szultánt. Ma, tiz évvel a háború 
kitörése után, több mint kétszer annyi 
idegen állam van, amelyik a Szent
székkel formális diplomáciai össze
köttetésben áll, mint a háDorú előtt. 
1914-ben csak tizenegy államnak volt 
megbízottja a Vatikánnál. Ma huszon
négy van képviselve. Nemsokára há
rommal több lesz. Az egyedül fontos 
államok, amelyek jelenleg nincsenek 
képviselve: az Egyesült Államok,
Svédország, Norvégia, Dánia, Finn
ország. Kína, Törökország és Mexikó. 
Még Szovjet Oroszországnak is van 
követe a Vatikánnál Japánnal készü 
lőben van a megállapodás. Tokióban 
most egy pápai delegátus van. Min 
den a háború állal teremtett államnak 
van küldöttje a Szentszéknél. A pápai 
befolyás az egész világon olyan nagy, 
hogy a nemzetek, amelyek a diplo
máciai mezőnyön éberen figyelik egy
mást, felismerik annak a fontosságát, 
hogy saját szószólójuk legyen a Vati
kánban. Németországnak két követe 
van : az egyik a birodalmat, a másik 
Bajorországot képviseli.«

Ezeket írja legújabban a pápaság
nak egyik szemfüles propagandistája.

ták s az imaházban így mindig többen 
énekeitek. A szentbeszédet is meghallgat
ták annál Í3 inkább, mert ott volt szeretett 
jóltevőjük, a kapitány is s ők eddig azt 
tapasztalták, hogy amit ő akar, amit tesz, 
mind javukra van, azért vele kell tartaniok. 
Magaviseletük azonban a beszéd alatt már 
keresztyén hívek gyülekezetében nagy meg
ütközést keltett volna Ugyanis egész nyu
godtan pipára gyújtottak, egymástól tüzet 
kértek. Ezt nem lett volna tanácsos azon
nal parancsszóval eltiltani, mert ez esetben 
egyszerűen mind elmaradnak végkép. El
nézéssel kellett tekinteni régi szokásukhoz 
való ragaszkodásukra figyelembe vevén, 
hogy ők minden komoly dolgot pipázva 
tárgyaltak, hallgattak összejöveteleiken. A 
pipa használata náluk nem tiszteletlenség 
jele volt, ellenkezőleg ezzel pecsételték meg 
a békekötést, a testvéri egyetértést, Úgy a 
kapitány, mint a missziói lelkész megvol
tak győződve, hogy a jóakaró oktatás nyo
mán" éledő belátás, jobb izlés — ha sike
rűi őket a keresztyén vallásra téríteni — 
megkönnyíti a gyarlóságból fakadó rossz 
szokásokat.

A kikeit kukorica, burgonya kapálásra, 
majd töltésre várt. Kardos ismét gyűlést 
hivatott össze és segítésre szólította - a 
férfiakat.

És a maga szempontjából nagyon 
okosan ir. A magunk részéről mi 
sem akarjak kétségbe vonni a római 
pápaságnak nagy jelentőségét. Ezt 
Luther sem vonta kétségbe soha De 
az is bizonyos, hogy nem ijedt meg 
tőle Mi sem. Azonban egy szerény 
észrevételünk van a fentebbi sorokra: 
Hogyan, hogy II. Vilmos német csá
szár, a török szultán, meg az orosz 
cár, most hogy megbuktak, egyszerre 
úgy jelennek meg, egész különös 
összetételben, mint a pápa ellensé
gei ? Csupán azért, mert megbuktak ? 
Nem vettük észre, hogy a német 
birodalomban a római kaíholikusok 
el lettek volna nyomva. És miért nem 
emlékszik meg a pápa toliforgatója 
arról, hogy a római katholicizmus 
leghatalmasabb támogatója, a Habs
burg császárság is összeomlott ? Mi
ért nem emlékszik meg arról, hogy 
a leghatalmasabb protestáns királyi 
trón, az angol, győzelmesen került 
ki a háborúból ? Miért nem emlékszik 
meg arról, hogy a szovjet kormány, 
bár a Vatikánnal diplomáciai össze
köttetést tart fenn, a keresztyénségnek 
ellensége? S hogy ez a diplomáciai 
képviselet inkább a szovjet ügyessé
gét, mint a keresztyén ség dicsőségét 
hirdeti ?

Mi éppen ellenkezőleg úgy látjuk, 
hogy amikor a pápaság a diplomáciai 
összeköttetéseinek számát növeli, s 
fel akarja falni az egész világot, olyan 
ellentétekbe fog belekeveredni, ame
lyekből minden körmönfontság mellett 
is nehéz lesz kikerülni. Á római 
katholikus egyháznak, mint egyház-

— Testvérek, annak gyümölcse, amit 
ültettünk, ha majd megérett igen kedves 
ételtek lesz a sátor fűzénél megsütve, meg
főzve, de most egy kis fáradságot, kapá
lást kíván. Holnap reggel jöjjetek oda ka
pával. Én is ott leszek, aki engem mint 
testvért szeret, az nem marad el tőlem.

— Téged testvér — hangzott a válasz 
— valamennyien szeretünk, akik elbírjuk 
a kapát, mind ott leszünk

Másnap reggelre meg is jelent hatvan 
erőteljes indián. Most már nem volt előt
tük szégyen a munka, amelyet bátor, hős 
vezérük jó példával előljárva oszt meg ve
lük. Hozzá is fogtak buzgón a nyert út
mutatás szerint a hant tördeléshez, de egy
két óra múlva midőn verejtékük hullott a 
kapára, ismét elbágyadtak, lihegve, panasz
kodva egymásután kidőltek s ezúttal is 
nejeikre, felnőtt leányaikra hagyták a to
vábbi fáradozást. A kapálás, töltés bevég
zése után Kardos megtette a kellő intéz
kedést a kövér földben dús gyümölcsözést 
ígérve fejlődő ültetményeknek a szomszé
dos nagy erdőkből előjövő vadak ellen ol
talmazására. A főnökkel elrendelték, hogy 
bizonyos számú indián kézívvel, dárdával 
felfegyverkezve Monk Károly vezetése alatt 
álljon lesbe a veteményeknél s ültetmények- 
néí. Erre készséggel, versengezve vállalko-
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nak jövője, nem a diplomácián fordul 
meg. Jövője attól függ. hogy mennyi
ben fogadja el a reformáció által 
újból napfényre hozott evangéliomi 
igazságokat. E nélkül játszhatja a 
nag) politikát, de éltető kovász a né
pek életében ezután sem lesz, amint
hogy eddig sem volt. Nagy hatalom 
lehet a pápa, de a Krisztus országa 
nem ebből a világból való s ami e 
világból való, annak mindig akad 
még hatalmasabb ellensége is. A 
pápaságot a világi hatalomra való 
törekvés fogja megbuktatni, ha meg 
nem tér és nem cselekszi Urának, 
a Krisztusnak dolgait.

Templom- és harang
szentelés Heréden.
Heréd Nógrádvármegye legdélibb részén 

fekszik. Ezen leányegyház iélekszáma hiva- 
talasan csak 120 léek, azonban a hozzá 
graviláíó, de más egyházakhoz tartozó 
szórványhivekkel együtt a lélekszám felül
haladja a 300 lelket Isten a maga embereit 
küldötteit mindig alkalmatos időben küldi 
és megfelelő helyre állítja. Ebben a nagy- 
kiterjedésű szórványban 55 esztendővel 
ezelőtt a jó Isten támasztott olyan férfiút, 
ki tehetségét, szívét, lelkét és vagyonát is 
az egyház szolgálatába állította. Ez a férfiú 
br. Podmaniczky László volt, — mostani 
egyet, felügyelő urunknak nagyanyái nagy
bátyja, — ki belátván azt, hogy a hívőknek 
azon a helyen szükségük van Isienházára, 
a saját költségén gyönyörű templomot, is
kolát, tanítólakot építtetett s a tanító haszon
élvezetére 10 hold fő det adományozott. 
A Podmaniczkyak a történelem tanúbizony
sága szerint sokat áldoztak, sokat fáradoz
tak egyházunk felvirágzásán, báró Podma
niczky László azonban méltán elmondhatta

zott mindenik. Az eredmény örvendetes 
volt. A kölesre, a kukoricára, a burgonyára 
megjöttek a hívatlan vendégek az erdőkből. 
A lesben álló ügyes nyilasok majd minden 
este ejtettek el néhány őzet, szarvast, sőt 
mikor már a kukorica szemesült, a bur
gonya nőtt, elesett egy pár vaddisznó is a 
vezetőnek golyóitól taiálva. A kapitány egy 
este a lesre sorakozókat megkérdi:

— Testvérek, még nem fáradtatok bele 
az éjjeli őrködésbe?

— Nem, ez nekünk vaió dolog. Jól tet
ted testvér, hogy kukoricát ültette), ez ne
künk zsákmányt hoz. Most nem is kell ma
gunknak a vad után járni, a vad maga 
jön hozzánk. Máskor is ültess.

— De ne felejtsétek, barátaim, hogy ezt 
nem csak azért ültettük, hogy vadcsalogató 
legyen, hanem hogy nektek é'elmet hozzon 
a télre. Minden sátor számára kijelelek egy 
darab földet és a jövő tavasszal abba min- 
denitek maga ültet kukoricát burgonyát. 
Reményiem, szívesen megfeszítek a maga
tok hasznáért.

— Ha más nem segít, bizonnyal elvé
gezzük magunk is az ültetést, kapálást 
Azért, hogy akkor is ilyen jó vadászó he
lyünk legyen.

De végül nemcsak az erdei vadaktól, 
hanem maguktól a jó indiánoktól is védel-

A m e g té r t  f iú .
Te hívtál és én nem hallgattam Rád. — 
És nem fogadtam szent Igéd szavát 
Szivembe. . .
Más útra tériem . . .  Gonosz lettem . . .
És megtévedve kételkedtem 
Hitembe'. . .
A tüske tépett. .  . Meghúzott az á g . . .
A szél szemembe hideg havat vág!. . .
A bűnöm éget I . . .
. .. Hitlen pogány ból hivő lettem . . .
A régi útra visszamentem,
Keresve Téged!. . .
Már térdrehultva, epedve kértem:
„Bocsáss meg újra, óh nyújtsd ki értem 
A kezed!“ . . .
. . .  Ügy kerestelek s nem találtalak. 
Babonás hittel amíg vártalak:
Hívtam a N eved!. . .
Pusztába szóltan elhangzott szavam . . .  
Vad hóviharban jártam egymagám. .  .
S bízott a lelkem I . . .
. . .  Fagyos volt minden . . .  Szél süvöltött. . .  
A nádas partján farkas üvöltött,
De tovább mentem ! . . .
. . .  Egy kőre hajtám álmos fejem et. . .
És tövismarta véres kezemet 
Megfogta kezed. .  .
. . .  Én elhagytalak. . .  Te megtaláltál. . .  
S mint megtért fiú t — magadhoz fogad- 
— Áldott a Neved! — / t ó / / . . .

POLSTER GYULA fÓZSEF.

a nagy apostollal: Többet munkálkodtam, 
hogysem mint mindnyájan azok, de nem 
én, hanem az Isten kegyelme, mely én 
bennem vagyon I. Kor. 15 . is. Az ő nemes 
cselekedete ragvogó példája az egyház
szeretetnek, a hitnűsegnek I. Ján. 3 . is 
az ilyenek fénylenek, mint a nap Mt. 13.43. 
s miként a csillagok örökkön örökké fény
lenek Din. 12 . 3 .

Az egyházközség fejlődése azonban 
hirtelen megakadt. Megalapítója és párt
fogója meghalt — a birtok s vele együtt 
minden egyházi ingatlanunk egy bécsi pénz-

mezni kellett a termést. Tudván, hogy a 
tejes kukorica főzve, sütve igen kellemes 
csemege: azonnal serényen tördelni kezd
ték a kukorica fejeket s ennek a sátor tű
zönéi sütése volt legnagyobb gyönyörűsé
gük. Kardosnak egész tekintélyét igénybe 
kellett venni, hogy a főnökök segítségével 
meggátolhassa a kukoricának idő előtti le
szedését. Különben tavasszal, nyáron erdei 
gyümölcs is bőven termett. Volt eper, vad- 
cseresnye, mogyoro, vadkörte, gomba. Egy 
nyári napon Sasszem e szavakkal nyit be 
a kapitányhoz:

— Fehér testvér, bár nehezemre esik, 
mégis kérnem kell tőled valamit.

— Amennyiben tőlem függ, Sass.zem, 
óhajtásod teljesül. Szólj bátran

— Nekem jó volna ezután is az én sá
torom, amint eddig jó volt, de leányaim, 
mióta a tisztelendő asszonyhoz járnak ta
nulni : untalan azt beszélik, hogy mennyi
vel szebb a lakás egy faházban, mint a 
sátorban, melyen keresztül jár a szél, be 
hull az eső és a füst miatt sokszor alig 
lehet benne állva maradni. Anyjuk is több
ször velük megy oda és azt gondolom, ő 
is tanulni kezd ott, mert már ő is szebb
nek találja a házat, mint a sátort. Együtt 
zaklatnak, cirógatnak, csókolnak, hogy én 
is készítessek egy olyan házat, mint a

ember tulajdonába került. Mi lesz velünk, 
„Uram segíts, mert elveszünk“, fohászko
dott a gyülekezet. Jézus egszer ,egy gazdag 
zsidóbankár házába tért. Az Úr közelléie 
annyira meghatotta őt, hogy elébe ment 
Jézusnak, szólván: Uram imé minden va- 
gyonom felét a szegényeknek adom Luk. 
19 .8. Ilyen lelkűiét lakozott az új birtokos
ban i s ; neve nincsen a kér. anyakönyvek
ben bejegyezve, amint azonban megtudta, 
hogy a birtokkal együtt a mi egyházi ingat
lanainkat is megvette; áldott lelkű nejével 
együtt azonnal így szólott a gyülekezethez: 
Itt van — visszaadom néktek — dicsérjétek 
az Urat — s még a kikebcleztetést is a 
saját költségén végeztette. Brüll Henrik 
nemes cselekedete elismerést és dicséretet 
érdemel mindenkor.

Csak természetes, hogy az egyházszere
tetnek ilyen ragyogó példái hitbuzgóságot 
váltottak ki a hívek szivében. Mikor tehát 
br. Radvánszky Albert úr Öméltósága fel
hívta a gyülekezetét, hogy templomreno
válási és harangbeszerzési célra adakoz
nának, mindnyájan szabad akaratjokból 
adakozának az Urnák. Krónika I. 2 9 .9. 
A báró úr közel 4 milliót, a másodfelügyelö 
úr ugyanannyit adott, egyházunk nagyasszo
nya, nagys. özv. Dessewffy Ödönné 4 qq 
búzával segítette egyházunkat s a hívek is 
kitől mennyi telhetett, elhozta jó szívvel 
ajándékait az Úr házára. A gyűjtés körül 
nagy érdemeket szerzett magának Heréd 
község főjegyzője, Durray Károly úr, ki 
jószívű nejével együtt mindent megtesz 
Heréden, hogy szent legyen a felekezeti 
békesség. Hálánkat és köszönetünket ezúton 
is kifejezésre juttatjuk.

Templomunk renoválását Aranyi István 
kőműves vállalkozó mester végezte nagy 
§zakavato!tsággal, új harangunkat az Ecfe- 
siánál öntettük. A felszentelést Kiss István 
d -i püspök úr Öméltósága végezte. Szere
tett fópásztorunk nov. hó 15-én érkezett a 
lőrinczi-i állomásra, hol a járás nevében 
a szolgabiró, egyházunk nevéoen a másod
felügyelő, ngys. Prónay Géza úr köszön
tötte szívből jövő, szívhet szóló, őszinte 
meleg szavakkal. Díszbandériumtól, vala
mint az evang. és kath. harangok zúgásától

lelkiatyáé.
— Tehát a te családod is házzal akarja 

felcserélni a sátort! Jól van, főnök bará
tom Mond meg leányaidnak, hogy mire a 
hold kétszer elfogy: beköltözhettek az uj 
házba. Rendelj ki tizenöt embert favágásra 
s a levágott lenyö szálaknak a lelki atya 
háza mellé hordására. Az építést azonnal 
megkezdjük. De most nekem is van egy 
kérésem hozzád. Én azt gondolom, hogy 
Napsugár leányod nem a te sátorodban 
született, nem a te feleséged az ő szülő 
anyja. Mondd el nyiltan, hogyan került ő 
hozzátok ?

—. Igazad van — felel a főnők rövid 
gondolkodás után — Napsugárt nem az én 
feleségem szülte, a fehérektől hoztam ide. 
A dolog így történt. Már régen, azóta már 
talán háromszor annyi tavasz mult el, mint 
a hány ujj van az egyik kezemen, egy na
pon egy csapat emberrel lovon, miután a 
vadászat rosszul ütött ki, más zsákmány 
után kellett néznünk. Egy patak partján 
lovagolva egy majort találtunk nagy úri 
lakással, mellette más épületekkel, melyek
ben ökrök, tehenek, sertések, birkák voltak. 
A többiek — a cselédeket, akikkel talál
koztak, leütve — a barmokhoz rohantak. 
Én ruhát, ékszereket keresve az úri lakásba 
siettem. Egyik szobába benyitva egy a zaj-



380 HARARGSZ3 1924. december 7

kisérve érkezett meg a püspök úr a templom 
és iskola udvarára, hol a helyi lelkész az 
egyházközség nevében üdvözölte. Másnap 
nov. 16-án közelről s távolról összesereg- 
lettek a hívek s egészen megtöltötték szé
pen kifestett templomunkat. A püspök úr 
a 24. zsoltár alapján gyönyörű, szívhez 
szóló beszéddel áldotta meg templomunkat 
és új harangunkat. Az ő vallásos lelkének 
ihlettsége, egyéniségének szelídsége, szivé
nek jósága, mely minden szavából kicscn- 
dült, mély és maradandó hatást gyakorolt 
az összes megjelentekre. A helyi lelkésznek 
a 46. zsoltár 2—3. alapján felépített egyházi 
beszéde után díszközgyűlés tartatott, me
lyen az egyházközség felügyelője, báró 
Radvánszky Albert úr Öméltósága meleg 
szavakkal köszöntötte a gyülekezetei s in
tette Isten dicséretére. Áldás és Himnusz 
eléneklése után véget ért a szép ünnepély. 
Istennek legyen hála az ő megsegítő ke
gyelméért! Sz. A.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.

Szabó Lajos marhahajcsár, győri 
lakos 4  hónap óta ült a  g yő r i ügyész
ség  fogházában vizsgá la ti fogságban. 
A királyi ügyüszség osztályelleni izga
tásért, istenkáromlásért és becsület- 
sértésért emelt vádat ellene. Július 
18-án ittas állapotban, a z  összegyü
lekező járó-kelők előtt, a legdraszti- 
kusabb módon, hangos kiabálással 
szid ta  a kormányt, a papokat. G ya- 
lázta  Károly király emlékét. M ajd  
reprodukálhatatlan szavakka l illette 
S zű z Máriát. A botjával fenyegette 
m eg a z újvárósi rác-templomot, a 
legdurvább károm kodással a zt kia
bá lva: n e  l e g y e n  e g y  t e m p lo m  
s e  a  v i lá g o n .  A törvényszék büntető 
tanácsa m ost tárgyalta  a z  ügyet. A 
bíróság Szabó Lajost izgatás, isten

tó1 megrémült kis leánykát találok: Nagyon 
szép, kedves gyermek volt. Karjaimba vet
tem és még egy pár ruhadarabot kapván 
fel, hogyha estefelé hüvösülne az idő, ki
jöttem s lovamra ültem. Társaim ekkor 
már a barmokat kiterelték és hajtani kezd
ték. Jót nevettek rajtam, hogy míg ők ök
rökkel, tehenekkel indu'nak haza felé, én 
csak egy kis őzikét viszek. Késő este sze
rencsésen hazaérkeztünk. A gyermek az 
ölemben elaludt, feleségem úgy fektette le 
Hajnalcsillag mellé. Midőn reggel felébredt, 
a szokatlan hely, az idegen arcok látása 
megzavarta, sírni kezdett, de a mosolygó 
szemek, csókok megbékítették. Két nap 
alatt megszokott, nyelvünket gyorsan meg
tanulta. Az asszony is nagyon megszerette; 
másik lányunk annyira ragaszkodik hozzá, 
hogy nem tud tőle elmaradni. Úgy látszik 
a világot is annak szemeivel nézi. Az írás 
tanulását, amibe először belefáradt, most 
— amint szavaikból értettem — újra meg
kezdi Napsugár kedvéért, kinek ez a neve, 
mióta nálunk van.

— Nem szólt eleinte néha apjáról, any
járól,^ vagy többi hozzátartozóiról?

— Az első napokban többször mondta : 
Edith, kismama, nagymama, Alfréd. Ha ma

károm lás és becsületsértésben mondotta 
ki bűnösnek: hét hónapi fogházra és 
három szor 2 0 0  ezer K  pénzbüntetésre 
Ítélte. Enyhítő körülménynek vették 
italos voltát, alacsony műveltségét és 
büntetlen előéletét. A z ü gyész súlyos
bításért felebbezett.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Ádventi erők.
Dec. 8. Vígasztalás. II. Kor. 1 .3—11. 

Zsolt 5 4 .8—9. Az ádvent a kegyelmes Is
tennek Jézusban való elközelgetését jelenti. 
Micsoda vigasztalás rejlik ebben a szen
vedők szám ára! Az Istennek a Jézusban 
megjelent kegyelme elégséges minden nyo
morúságban való vigasztalásra (4,). Nincsen 
olyan baj, olyan seb, melyre gyógyír ne 
volna a földre jött Megváltónál.

Dec 9. Isteni türelem. I. Tim. 1 .12 — 17.
II. Pét. 3 . 7—18. Milyen nagy türelemmel 
hordozza isten e világ bűneit 1 Lássuk meg 
és álmélkodjunk. Mikor a bűnök pohara 
már megtelt, a régi 1 itág a maga erkölcs
telenségében szinte megrothadt, az Isten 
elküldte, nem az uj özönvizet, hanem az 
ő egyszülött szerelmes Fiát, hogy engesz
telő áldozatot hozzon kereszthalálával az 
égrekiáltó bűnökért. Ugyanilyen türelemmel 
hordoza ma is minden egyes bű löst.

Dec. 10. Lelki közösség. Csel. 2 .J42—47. 
A lelki közösséget, mely a pünkösdi Lélek 
eljövetelével valósult meg teljesen a ke
resztyének közt, a Jézus ádventje tette egy
általában lehetségessé. Krisztus hozta el 
az evangéliumot. Az általa hirdetett s fő
képen a róla szóló örvendetes hir „az apos
tolok tudománya“' kapcsolta össze első
sorban az első gyülekezet tagjait. Krisztus 
rendelte a sakramentumokat. Az úrvacso
rával való gyakori éléssel fejezték ki a 
keresztyének újra meg újra, hogy ők egyek 
az ő Urukkal és egvek egymással. Krisztus 
tanította meg az övéit Istenhez, mint Atyá
hoz imádkozni Igazi testvéri közösség pe
dig csak azok közt lehetséges, akik egy 
Atya gyermekeinek tudják magukat és így

dárdait hallott, e szóval figyelt: kanári. 
Oly kedves volt előttünk, hogy a füleiben 
levő aranyfüggőket sem vettük el, most is 
füleiben hordozza.

— Szerencsés volt a kis leány, hogy 
nem társaid akadtak reá, kik leszúrták 
volna, hanem te karoltad fel. Sátorodban 
menedéket, feleségednél hű szeretetet ta
lált. Ha szülei előkerülnek : gazdag juta
lommal köszönik meg a jóakaró gondo
zását.

— Jó! van, — szól a főnök halkan, fe
jét lehajtva — eljöhetnek, megnézhetik, 
csak el,ne vigyék. Nem tudnám odaadni.

— És ha én kérem meg Napsugárt, 
Sasszem, hozzám adod-e?

— Neked szívesen átadom, — szól de
rült arccal a főnök. — Te jó ember vagy, 
testvér, veled boldog lesz. Az ember azért 
neveli fel a leányt, hogy férjhez adja.

— De nekem előbb utóbb el kell innét 
mennem. Beleegyezel-e, hogy akkor ő is 
velem jöjjön?

— Mit tehetnék m ást? Az asszonynak 
már az ura parancsol; azt kell követnie, 
akárhol üsse fel sátorát.

Kezet fogtak, megegyeztek.
(Folyt, kör.)

tudnak imádkozni: Mi Atyánk. . .  Krisztus 
tette végül képessé az övéit arra az ön
feláldozó szeretetre, mely mindenét meg 
tudja osztani szűkölködő testvéreivel. Á’- 
dott ádvent, mely ilyen közösséget tud te
remteni ember és ember közt ezen a gyű
lölködő világon 1

Dec. 11 Hordozó szeretet. Gál. 6 . 1—«. 
Róm 1 5 .1—3. Krisztus azért hajolt le olyan 
mélyen, hogy felvehesse a mi terhűnket: 
ez az ádvent izenete. Nemcsak a betegség
nek, nyomornak terhét, melyet az emberek 
legsúlyosabbnak éreznek, hanem a valóban 
legsúlyosabbét, amely a kárhozatba húzott 
volna le : a bűn terhét.

Dec. 12. Boldogító ígéretek. II. Pét. 1. 
2—11. Az elhivottaknak és kiválasztottaknak, 
kik a maguk elhivalását meg nem vetik, 
hanem mindig erősebbé igyekeznek tenni, 
az ádvent igen nagy és becses ígéretet 
hoz : hogy isteni természet részeseivé lesz
nek. Ez részben már be is teljesedett. Is
ten fiai vagyunk a Jézus Krisztus által, ez 
a meggyőződés él minden hivő lelkében. 
Ez a tudat ad nekik boldogságot, erőt, 
méltóságot. De az emberi természet, a 
gyarló test még érezteti a maga hatalmát. 
Az Ígéretnek beteljesedésére tehát még 
várni kell. Majd ha megadatik a mi Urunk
nak, a Jézus Krisztusnak örök országába 
való bemenetel, akkor válik az Ígéret tel
jesen valósággá.

Dec. 13. Tökéletes reménység. Tit. 3 . 
4—7. Róm. 5 . 1—5.-A keresztyénen remény
sége tökéletes reménység, nem alaptalan, 
bizonytalan reménykedés. Egy nagy tényen 
nyugszik: a mi megtartó Istenünknek jó
volta és az emberekhez való szerelme meg
jelent. Az örök kószál, a Krisztus erősen 
all. Az idvességet nem a mi cselekedeteink
ből reméljük, hanem a Krisztus érdeméért 
tudjuk, hogy a mienk lett. De van egy má
sik nagy tény is, amelyen reménységünk 
alapszik. Ez az a változás, amelyet ben
nünk az Isten Szent Lelke létrehozót,, az 
újjászületés. Aki elkezdette bennünk a jó 
munkát, véghez is viszi 1

Dec. 14. Jézus erősítsd gyermekeidet. 
Róm. 15.4—13. Jézus erősítsd gyermekei
det ! — Hogv jobban egyek ♦udjanak lenni. 
Egy szívvel dicsőíteni az Atyát, nem egy
mással civakodni es egymást kárhoztatni. 
Tudják egymást befogadni a te példád sze
rint, ahelyett, hogy egymást kivernék és 
megvetnék. — Erősítsd gyermekeidet, hogy 
jobban tudjanak bővelkedni a hitben, a 
reménységben, az örömben.

EGYRÖL- MÁSRÓL.

A m indennapi életből.
A pocok- (egér) irtás Arvalin- 

nal a  következőleg tö rtén ik : K aszá
lá so k  után, a ra tá s  u tán, vagy h a  a  
ve tés még alacsony, gyerm ekekkel, 
fiukkal végig járatjuk  azon táb iáka t, 
m elyeket mérgezni akarunk  és tom pa, 
göm bölyű végű fabottal minden é s z re 
vehetőegérlyukat betöm etünk M ásnap  
reggelre , azok a  lyukak, m elyekben 
pocok  lakik, ú jra  nyitva vannak . 
E zekbe az élő pockok által lakott 
lyukakba rakandó be az A rvalin m éreg. 
A berakást szigorú felügyelet m ellett 
gyerekekkel is el lehet végezni oly
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módon, hogy az ifjak 8 — 10 egyénből 
álló csoportban egymástól 3 —4 lépés 
távolra egyenes sorokban — rajvonal
ban — egyraá3 mellett előrehaladva 
pásztázzák a táblát és minden nyitott 
egérlyukba beledobnak 3 - 4  Arvaün 
pirulát. — Minden gyerek kesében 
viszi a bögrét, amelyben a mérges 
pirulák vannak. Egy-két marék pirula 
elég egy edénybe, hogy feleslegesen 
el ne potyogjon s ezt egy kevés liszt
tel kell keverni, hogy az egér ne érezze 
meg a pirulán az emberi kéz szagát, 
mert akkor nem eszi meg. A méreg 
pirulák berakása után a lyukat lábbal 
rögtön jól betapossuk A mérgezett 
területen I— 2 óra múlva már talál
hatunk döglőtt pockokat.

Óvatossági intézkedések: A mér
gezést vezető minden gyereket, mun
kást oktasson ki, hogy az Arvalin 
méreg és az ezzel való bánás közben 
ennie nem szabad

HETI KRÓNIKA.
A magyar parlam ent a legutóbbi idők

ben ismét botrányok színhelye volt, 15 
képviselőt kivezettek a parlamentből, akiket 
azután a mentelmi bizottság kitiltott az 
ülésekről. Egyébként megkezdték a ház- 
szabályrevizió tárgyalását.

Ausztria dec. 9-én választja meg a 
szövetség elnökét. A szövetség elnöke újból 
Hajnis, a mostani szövetség elnöke lesz.

Jugoszláviában a magyar és a bunye- 
vác-sokác párt együtt működik a válasz
táson.

Az olasz kamara bizalmat szavazott a 
kormánynak.

Észtországban a bolsevisták puccsot 
terveztek, ami azonban nem sikerült.

A német-angol kereskedelmi szerződést 
megkötötték.

Amerika űgylátszik valamire készül, 
mert hajóhadát kiegészíti.

Japán és Kina szövetségre lépni ké
szülnek.

Angolország és Egyptom között úgy
látszik a konfliktust békésen intézik el. Az 
egyptomi csapatok elhagyták Szudánt.

HARANGSZÓ.

Advent 2. vasárnapján.
Ev. Jdn. III. 2 0 - 21.

Jézus a világ világossága. Ö általa jött 
a világosság e világra. Valaki gyűlöli Jézust, 
gyűlöli a világosságot. Az evangélista mai 
szentleckénkben megrajzolja előttünk az utat, 
amelyen a világ világosságához eljuthatunk 
és az Őhozzá juthatás lehetőségeit.

Azoknak, —  akiknél az elő
fizetési d íjakn ak  a beküldése 
sem m iféle an yag i nehézségbe 
nem  ütközik és m égis követke
zetesen az előfizetési d ija k a t 
évnegyedről évnegyedre bekül

den i elm ulasztják  — a lelk i
ism eretére apellálunk ó# kérjü k  
őket szeretettel az előfizetési 
d íjakn ak  sürgős beküldésére, 
hogy a nyom dával szemben  
fennálló sú lyos kötelezettsé
günknek eleget tehessünk.

Kapi Béla dunántúli püspök ádvent 1. 
vasárnapján a soproni nagytemplomban 
hirdette az Isten Igéjét.

Adomány a Luther-Társaságnak. Özv. 
Bielek Miksané Budapestről 25.000 kor. t 
küldött a Luther-Társaság javára szerkesz
tőségünkhöz. A nemes cétu adományt ren
deltetése helyére juttattuk. Isten áldása 
legyen az adományon és adakozón I

Ádventi esték. A debreczeni Luther- 
Szövetség, melynek élén dr. Oalánffy János 
kir. közjegyző, kormányfőtanácsos áll, ád
vent 1. vasárnapján rendkívül meleg, áhíta
tot keltő ádventi estélyt tartott a templom- 
ban. Az estélyen közreműködtek: Farkas 
Győző lelkész, Németh Paula és Csöváry 
Endre egyetemi hallgatók, Szentmihályi 
Tibor, a budapesti m. kir. operaház tagja 
és Páricsi Pál hegedűművész. Az előadást 
Czipott Géza, lapunk felelős szerkesztője 
tartotta, ugyancsak a délelőtti istenitisztelet 
alkalmával ő végezte az Igehirdetést

Szolnok. Nov. 30-án avatták fel a fő
gimnázium egyik tantermében istenitisztelet 
céljául szolgáló imaterem új oltárát. Az 
oitári felszereléseket Raffay Sándor püspök 
adományozta. A szolnoki ev. hölgyek pedig 
oltárterítőre 10 millió koronát gyűjtöttek.

Monor. Piri Endre főjegyző, dr. Baltik 
Árpád üeyvéd Fábry Pál iparművész és 
Kalmár Pál gőzmalomtulajdonos lelkes és 
kitartó buzgólkodására nemsokára egy ki
csi, de rendkívül lelkes gyülekezetnek lesz 
a központja. A magvetést Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkár végzi.

A pestmegyei ev. tanítók egyesülete, 
tekintettel, hogy az esperesség 3 részre 
oszlott, mint ilyen, felszámolt A felszámoló 
közgyűlés sok elismeréssel é 3  hálával adó
zott Alexy Lajosnak, ki a tanítóság érdekeit 
mindig sok szeretettel munkálta.

A békéscsabai ev. leányegylet a városi 
színházban vallásos összejövetelt rendezett. 
Közreműköd.ek: Koppányi Gyula lelkész, 
Wagner zongoraművész, Szentistványi Ju
liska operamüvésznö, Korrossy Magds, 
Veres Imre és Hofer József.

Mikulás est. Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló budapesti ifjúság 
dec. 5-én sikerült Mikulás estélyt rendezett.

Szentgotthárdon, a megtartott ádventi 
estén Vakarcs Kálmán főgimnáziumi tanár 
tartott A legékesebb emberi koronáról, a 
vallásról gondolatokban gazdag előadást. 
Szavalt Lang Ilona, Belső Károly pedig egy 
bűnbánati zsoltárt énekelt Hutflesz Endre 
tanitó orgonakiséretével. Az oitári szolgá
latot Polster Gyula s. lelkész végezte.

Kőszeg. A Magyar Protestánt Irodalmi 
Társaság november hó 23-án tartott Kő
szegen irodalmi estélyt. Schermann Etta 
előadta zongárán Dohnányi rapszódiáját 
kiváló művészettel, Szabó József theologus 
Szalay Miháiy verseit szavalta. Búza László 
egyetemi tanár a nemzetközi politika és a 
morál címen értekezett. Felvinci Takács 
Alice édes anyja kísérete mellett több da
rabot játszott hegedűn s viharos tetszést 
aratott. Gyökössy Endre saját költeményei
nek felolvasásával magával ragadta az 
egész közönséget. A Társaságnak a vég
várakba való kiszállása nemzeti és protes

táns szempontból, rendkívül nagy hord
erejű.

Megrázó az a  kép, amely a pontos 
statisztikai adatokból és tárgyilagos helyzet
képekből az olvasó szemei elé tárul a 
Magyarság évkönyvében, mely az elszakított 
országrészek sorsát idegen uralom alá ke
rült testvéreink helyzetét legpontosabban 
ismerteti. Az Évkönyvet minden előfizető 
ingyen kapja. A Magyarság napilap kiadó- 
hivatalához Budapest, VII., Miksa-utca 8 
kell a megrendeléseket címezni.

A zalaegerszegi egyházhoz tartozó 
Lenti szórványgyülekezet imaház építési 
terve előbbre jutott néhány lépéssel. Az 
ottani kávégyár alkalmazottjai szinelőadást 
rendeztek, melynek tiszta jövedelmét Dürr 
Oszkár ur buzgó gondnokunk kívánságára 
az imaház-alap javára fordítottuk, amely 
3,000.000 K. A zalaegerszegi gyülekezet 
hivei a közelmúltban adtak össze 8 és fél 
milliót az orgona megjavítására s most 
ismét a várostól adott telken papiak épí
tését határozták el, melynek alapjára ön
kéntes adakozás folytán néhány hét alatt 
már 8 és fél milliót gyűjtöttek. Isten áldása 
a hívek buzgóságán. A zalaegerszegi diák- 
szövetség a reformáció alkalmából szép 
műsoros ünnepélyt tartott.

A paksi evang. ifjúság november hó 
22-én az Erzsébet szálló nagytermében 
műsorral egybekötött társas összejövetelt 
rendezett Becht Ödön főszolgabíró fővéd
nök, dr. Valter Mihály védnök, dr. Kaszás 
Györgyné úrnő védnöknő, védnöksége alatt 
A kitünően sikerült vallásos estély jöve
delme meghaladja a 9 millió koronát, mely 
összeget a világháborúban elrekvirált orgona 
sípok beszerzésére fordítja a rendezőség. 
Elismerést érdemel a rendezőség, mely 
fáradozást nem ismerő hazafias lelkese
déssel vívta ki ama páratlan anyagi és 
erkölcsi sikert, melyet kisebb városokban 
alig tudunk felmutatni. Az estélyen Pál 
Béla segédlelkész prológjával nagy tetszést 
aratott. „A nemzeti feltámadás hajnalpirja 
dereng — mondotta — és ennek egyre tiize- 
sedő sugara összeforrva, millió és millió 
magyar lehelletével, ölelgetik, csókolgatják 
ezt a mi dunaparti városunkat is. A hajnal- 
pírban zászlót bont s egész szívvel és lélek
kel munkába indul egy szebb magyar Jöven
dőért, helybeli evang. ifjúságunk is, amikor 
több itteni egyesület mellé társul szegődve 
zászlójára írja e szavakat: Hazáért és Egy
házért.“ — , Fekete toborzó“ cimen egy 
egyfelvonásos irredenta színdarabban sze
repeltek: Plézer Mariska, Klein Juliska, 
Marth Sándor, Jilling Tériké, Hirczi János, 
Szalai János, Schuchert Katica. Arad, Po
zsony, Fiume, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, 
Szabadka, megszállott városaink személye
sítő! voltak: Klein Kató, Jilling Erzsiké, 
Klein Katica, Páncél Mariska, Haaz Katalin, 
Klein Rózsi Nagy Béla tanitó-karnagv 
vezetésével a „Marosmenti kis korcsmában“ 
című éneket jó betanulással és zenei hal
lással énekelte a polgárfiukból alakított 
énekkar. A „Második asszony“ melodrámát 
szavalta Pál B éa ev. s. lelkész, zongorán 
kisérte Resch Ilonka. A rendezés körül 
különös elismerés illeti még Kiss Kálmán 
kereskedőt és Lengyel Gyű,a asztalos mes
tert, akik mint főrendezők az estély sikere 
érdekében fáradhatatlan munkásságot fej
tettek ki.

Tanítói ünneplés. Ujcsanáloson az 
evangélikus egyház november 25-en meg
ható ünnepség keretében emlékezett meg 
Nagy Pál 30 éves tanítói működéséről, 
azon alkalommal, hogy a hegyaljai evang.
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tanítói egyesület is rendes évi közgyűlését 
tartotta. Az üdvözlő beszédek mind azt 
bizonyították, értékes a hűséges, hazafias, 
egyházias tanító munkája. Üdvözölték az 
ünnepeltet Tóth József esperes a hegyaljai 
egyházmegye, Tamássy Zoltán lelkész az 
egyház, Csosztanyi István főszolgabíró a 
járás, Kőrössy György ref. lelkész a test
vér egyház, Zákony Dezső a tanító egylet, 
Vietórisz László a hegyaljai lelkésegyesü- 
let, Berényi Sándor a testvér egyházak ne
vében. Azonkívül a község elöljárósága, a 
fogyasztási és hitelszövetkezet, a gazdakör 
síb. A még ezenkívül elhangzott üdvözletek 
sorában a iegmeghatóbb volt a legöregebb 
tanítvány Krajecz Gábor és a legfiatalabb 
Zsúgyel Margit üdvözlése Ha az előbb el
hangzott üdvözletek az áldásos munkára 
mutattak reá, ez utóbbi páros jelenet az 
évek számát érzékeltette szemmel látható
lag, melyet az ünnepelt a gyülekezet ke
belében eltöltött. Legyen Isten áldása min
den igazlelkü, hűséges tanítón.

M agyarszombathelyen november 29-én 
vallásos estély volt a következő műsorral: 
1. Közének. 2. Ima. 3. Régi dal, irta Sántha 
Károly. Szavalta Kovács János. 4. Mit tehet 
az evangélikus nő egyházáért ? Felolvasás, 
tartotta Molnár Gyula lelkész. 5. Ezrek aj
kán egy szivvel. . .  Karének, énekelte a 
leánykar. 6. Jövel Megváltó. Irta Vargha 
Gyula, szavalta Tóth István. 7. Ima. 8. 
Közének. Offertórium a Harangozó terjesz
tésére 100 G00 K.

Bibliai töm bnaptár. A „Magyar Ke
resztyének Naptára“ az 1925. évre íeszakítós 
falinaptár alakjában jelent meg. Szép szineä 
hátlapja, mely az ajtón kopogtató Üdvözítőt 
ábrázolja, egy tömb van erősítve, mely az 
év minden napjára küiön-küiőn lapon bib
liamagyarázatot és rövid elbeszélést, vagy 
hasonlatot, esetleg éneket tartalmaz. A nap
tár munkatársai közt Ravasz László dr. 
és Raffay Sándor dr. püspökökkel élükön 
a kiváló theológiai tanárok és lelkészek 
hosszú sorát találjuk. A naptár bolti ára
28.000 korona, viszonteladóknak 25% en
gedmény a portó ezenkívül. Megrendelhető 
a Magyar Keresztyének Naptára kiadóhiva
talában (Budapest, Vili., Gyulai Pál u. 9.). 
Minthogy a naponkénti magános és családi 
bibliaolvasásnak legügyesebb, leghaszno
sabb előmozdítója, terjesszük buzgón. Szép 
kiállításánál fogva karácsonyi ajándéknak 
is igen alkalmas.

Rabaut, a puszták prédikátora. For
dította Vargha Tamás 1, unszenímiklosi ref. 
lelkész. Kiadja a Bethánia könyvkiadóvál
lalat. Alapár 2 kor. A hugenotta üldözések 
egyik legkimagaslóbb alakját rajzolja meg 
ez a csinos kiállítású kötet. Az események 
drámai lüktetése annyira lebilincseli az 
olvasót, hogy le sem ludja a könyvet tenni, 
míg végig nem olvasta, — viszont a fel
sorakozó hősök életéből és halálából ha
lálából hatalmasan kizendülő bizonyságtétel 
felébreszti, megtisziítja, lángragyújtja szí
vünket. Evangéliomí irodalmunk nagy nye
resége e könyv. Karácsonyi ajándéknak is 
igen alkalmas.

Karácsonyi könyvvásár. A Bethánia- 
Egyesület (Budapest, VII., Gyulai Pál u. 9. 
alatti házában) ez évben is megtartja szo
kott könyvvásárát. A megnyitó ünnepély 
december 8-án d. u. 5 órakor tartalik. 
Belepő díj nincs. A vásár nyitva van de
cember 12-ig estig és pedig d. e. 9—1-ig, 
d. u. 3—8-ig. A magyar evangéliumi iro
dalom majdnem teljes egészében kapható 
lesz, sok jó német könyv, falimondások, 
levelezőlapok stb.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Németország. A német ifjúság, aineny- 

nyiben ifjúsági egyletekben tömörült, most 
hatalmas mozgalmat indít a tisztességes 
férfiasság kifejlése érdekében. Arra a meg
győződésre jutottak ugyanis, hogy a modern 
kultúra igen elpuhító befolyással van az 
ifjúságra. A jellemképzés, a hazafias neve
lés és kiváltképen a tiszta erkölcsös élet 
kérdéseiben akarnak keményebb és szigo
rúbb elveket az életben megvalósítani.

Ugyancsak ily értelemben lép fel a 
szülők országos szövetsége. Kívánnak or
szágos törvényt, mely az iskola egészséges 
fejlődését biztosítaná.

Eisenach mellett a híres Wartburghegy 
egyik kiugró nyúlványán egy konzorcium 
egy modern szanatóriumot akarna építeni, 
amely így a Wartburg szép és történeti 
nevezetességű képének ártana, mert zavarná 
azt a szép képet, melyet a Wartburg még 
ma is nyújt. Ezt a modern építkezést meg
akadályozandó mozgalom támadt Német
országban, de Svédországban is, mely azt 
célozza, hogy azt a hegynyutványt, amelyre 
a szanatóriumot építeni akarják, megvegye 
és így a Wartburgot a maga eredetiségében 
megtartsa.

A vándorlegények otthona rímmel 
evangélikus misszió működik már 70 esz
tendeje Németországban. Célja a vándor- 
legényeknek minden valamire való városban 
keresztyén otthont létesíteni, hogy szives 
fogadtatásra találjanak és vallásilag be
folyásolhatok lennének. A háború előtt 
nagyon virágzó misszió volt ez. Volt 440 
külön háza és 231 élelmező állomása. A 
háborús nehéz viszonyok ennek a misszió
nak is ártottak, nem volt pénz a fenntartá
sukra, de mégis a 440 közül 340 volt meg
menthető. Most újabban megint felkarolják 
ezt a fontos ügyet, mert most még inkább 
van szükség reá, mint valaha, hisz a munka
nélküliség még több legényt szorít a ván
dorlásra és a munka keresésére.

Franciaország. Hirt adtunk már arról, 
hogy Párisban a németnyelvű evang. tem
plomokat egyszerűen elvették az evangéli
kusoktól és árverésen eladják. A néhai 
Bodelschwingh által alapított és épített két 
evang. templom közül az egyiket a párizsi 
orosz-orthodox egyház vette meg 320.000 
frankért; a másikból már eladták az orgo
nát, az oltárt és a szószéket és félő, hogy 
magát az épületet egy inoziváliaiat veszi 
meg.

Svédország. A lutheránus világkonvení- 
nek állandó bizottsága november hó 15— 
19-ig tartotta ülését Hindosban Gothenberg 
mellett, amelyen a szászországi püspök, 
dr. Ihmeis elnökölt és az evangélikus egy
ház közösen érdeklő ügyeiről referrálí.

Stockholmban e napokban népes gyűlést 
tariottak, amelyen a svéd nép tiltakozott 
azon erőszakosság ellen, melyet a lengyelek 
a németekkel szemben a poseni tarromány- 
ban elkövetnek s melyekről már többször 
megemlékeztünk itt e helyen.

Keletafrika. A hajdani német gyarma
tokról annak idején szintén kiűzték az 
angolok a német misszionáriusokat. Most 
az az örvendetes hir érkezik, hogy végre 
azt a területet is megnyitották a német 
hittérítők előtt.

Kina. Feng kínai generális, akiről már 
e helyen megemlékeztünk, most megint 
szép jelét adta keresztyén érzelmeinek. 
Operáció folytán meghalt a felesége. Ősi 
kínai szokás szerint a kínai köztársaság 
elnöke Fengnek felajánlotta az ő leányát,

ami nagy megtiszteltetés, de a visszautasítás 
meg nagy sértés. Mégis Feng, mert a fel
kínált leány pogány, nem fogadta el az 
ajánlatot és egy keresztyén tanítónőt vett 
el. Csakhogy háza keresztyén maradjon, 
magára vállalta a földi hatalom haragját.

Afrika. A nyugatafrikai úgynevezett 
arany parton Accra városban egyetemet 
állítanak fel, amely az összes fakultásokat 
felöleli. Az egyetem rektora angol tanár 
lesz, a protektora pedig egy néger, hogy 
a fehér és fekete faj egyenlőségét doku
mentálják. Lesz összesen 16 tanár, akik 
afrikai nyelveken és angolul fognak előadni. 
Az építkezést már megkezdték és 5 millió 
aranymárkát előlegeztek e célra.

A déiafrikai Kapföldön nagyon meg
érezni a modern eszmék behatását. A szines 
keresztyén gyülekezetekbe beszivárogtak a 
modern demokratikus, sőt bolsevista tanok 
és a régi szép egyházi fegyelem kezd bom
lani. Nem csoda, hiszen a háború alatt az 
összes európai hittérítőknek el kellett men- 
niök, mert leginkább német nemzetiségűek 
voltak. A pásztor nélküli nyájak szabad 
prédái lettek a modern farkasoknak. Bezzeg 
most belátják az intéző körök hibájukat 
és egyre másra hívják vissza az elkergetett 
hittérítőket, mikor már körmükre ég a 
veszély. Csak egy a biztató, hogy a szines 
gyülekezetek örömmel fogadják a vissza
térő hittérítőket.

A keletafrikai volt német gyarmatokon 
is meglátszik, hogy az angol kormány ön
magának ártott, mikor a német hittérítőket 
a háború alatt kitiltotta az országból. Most 
megnyitják előttük a kapukat, sőt hivják is 
őket, mert a tapasztalat azt matatta, hogy 
a szines népet keresztyén papok nélkül 
kormányozni nem lehet. A visszatérő hit
térítőktől mást nem követel az angol kor
mány, csak hogy nyilatkozatot állítsanak 
ki, hogy a feisőbbségnek engedelmesked
nek, ezt meg mint jó keresztyének kész 
lélekkel megtehetik.

India. Egy mohamedán lapban érdekes 
megállapítást olvashatni: A keresztyének 
mosl már — úgymondja ez az újság — 
számottevő töredéke India népességének. 
Bár 80°/o-uk az alsóbD kasztokból szár
mazik, mégis gondolkodóba ejthet folyton 
növekvő szamuk. Azt a tényt kell megálla
pítanunk, hogy a Pend lakossága közt ma 
már 300.000 keresztyén lelket lehet találni. 
Ha nem ragadunk gyors és hathatós esz
közöket, a keresztyénség a mi országunkban 
is gyökeret ver. Mindent meg kell kísérelni, 
hogy ennek a feltűnő terjeszkedésnek gátat 
vessünk. Érdekes megállapítás ez, mely 
minket keresztyéneket csak örömmel és 
büszkeséggel tölthet el. Rosszul állhat a 
mohamedánizmus, ha ilyen jajkiáltásokat 
hallat.

Franciaország. A francia kormány most 
már Elszászban es Lotharingiában szintén 
keresztül akarja vinni az egyháznak az 
államtól való teljes elválasztását úgy, amint 
ez már az anyaországban keresztül van 
vive. De úgy a protestáns, mint a róm. kath. 
egyházak minden erejükből ellene vannak 
e törvény végrehajtásának. Legfeljebb olyan 
kompromisszumba akarnak belemenni, hogy 
lenne ezentúl is szabad az egyházaknak 
örökségeket es ajándékokat elfogadniok és 
az egyházi épületek után igen csekély adó 
volna fizetendő, mert a francia törvény azt 
sem engedi meg. Ilyen nehéz helyzete van 
Franciaországban az egyházaknak.

Ind a. A legújabb statisztikai adatok 
szerint Indiának van 310,942.480 lakosa, 
ezek közül 4,753.174 a keresztyén és pedig
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533.180 anglikán, 444.479 baptista, 123.016 
kongregationalista, 240.816 ág. hitv. ev., 
208.135 inethodista, 254 838 presbyteriánus, 
1,823.079 róm. kath., 88.922 üdv hadsereg
beli, 252.989 reformált sziriai, 112 017 jako- 
bita sziriai és 423 968 róma-sziriai." Van 
Indiában 154 főiskola 1,237 656 tanulóval, 
158.792 elemi iskola 6.299.836 tanulóval és 
még számos magániskola is. De e nagy 
számok sem elégítik ki a szükségletet, mert 
tulajdonképen csak egy negyed része az 
ifjúságnak látogatja az iskolákat s az ered
mény, hogy az összlakosság csak 10 % -a 
tud írni és olvasni.

Arábia. A mostani Arábia viszonyai 
rendkívül érdekesek. A háború előtt Arábia 
tulajdonképen török tartomány volt, ha 
némi önállósággal is. Ahogy Törökország 
megszüntette a császári hatalmat a szulta- 
nátust, megszűnt vele együtt a kalifatus is 
mint a mohamedán vallás központja. Az 
angolok megértették a helyzetet és a mekkai 
seiket, Husseint kikiáltották az arabok 
kalifává, sőt az egyik fiát, Feisalt megtették 
Mezopotámia, mint most nevezik, Irak 
urává, a második fiát pedig Transjordánia 
emirjévé nevezték ki. Hussein Így az egész 
arabs világ urává lett. Hogy vájjon most 
titkos angol kezek, vagy más befolyások 
érvényesültek-e, még nem tudni, de tény, 
hogy Arábia egy törzse, a vahabiták fel
lázadtak az angolok intronizálta kalifa, 
Hussein ellen és mar is elfoglalták Mekkát. 
Husseinnak le kellett mondania, sőt Mekká
ból menekülnie és a vahabiták ura, Abdul 
Saud lépett az elárvult trónra. A vahabiták 
pedig a mohamedánok protestánsai Elvet
nek minden tradíciót és tisztán a korán 
parancsolataihoz tartják magukat. Hogy mit 
rejt a jövő, ezt most még sejteni sem lehet.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Bauer Adolfné, ág. hitv. ev. 

főesperes özvegye, életének 85-ik évében 
Bonyhádon meghalt. Az elhal!bau özv. dr. 
Hoindonner Adolfné szül. Bauer Vilma, 
Genersich Tivadarné szül. Bauer Gizella, 
Bauer Erna, Kiszely Gézáne szül. Bauer 
Ilonka édesanyját, Genersich Tivadar, Ki
szely Géza anyósát, Genersich Tivadar, 
Aladár és Ilonka nagyanyját gyászolja.

ÚJDONSÁGOK.
Elismerés Träger Ernő miniszteri 

osztálytanácsosnak. A kormányzó a mi
niszterelnök előterjesztésére megengedte, 
hogy Ttäger Ernő dr. miniszterelnöki osz
tálytanácsosnak a feloszlott magyar-osztrák 
hatarmegállapító bizottság volt magyar 
biztosának e minőségben teljesített kiváló 
szolgálataiért elismerése tudtul adassék.

Tömeggyilkolás Szovjetoroszország- 
ban. Chabarovskban a szovjettörvényszek

tizenhét tisztet, parasztot és munkást en
gedetlenség címén halálra, negyvenkét em
bert pedig hasonló bűncselekmény miatt 
hosszú ideig tartó börtönre ítélt.

Frankfurt város erdejében fellünést 
keltő történelem előtti leletre bukkantak. 
A történelmi múzeum számára folytatott 
ásatások során felszínre került egy Grátzia- 
csoport, amely a hozzáértők becslése sze
rint „legalább 2500 éves.

Öngyilkosság — borral. Tesedán Ist
ván, a szatmármegyei Csomaköz görög
katolikus lelkésze különös módját válasz
totta az Orgyilkosságnak. Régi kínzó gyo
morbaja miatt megakart szabadulni az élet
től s ezért beutazott Érmihályfalvára és ott 
három nap s három éjjel ivott. Harmadik 
nap végre megölte a szesz. Az orvosi bon
colás megállapította, hogy halálát a mér
téktelen szeszivás következtében beállott 
gyomorvérzés okozta.

Véresen jött haza a lakodalomból. 
Arthoffer Károly soproni fiatalember Ág- 
falváról nősült; lakodalom után feleségével 
hazaindult Sopronba. Útközben egy ittas 
társaság kötekedni kezdett az újdonsült 
menyecskével s mikor a férj rendreutasí- 
totta őket, az egyikök késsel megszurta, 
azután elfutottak.

Egy sarkutazó több'évlg élt egy el
hagyott szigeten. A napokban egy kis 
dán vitorlást a vihar Grönland közelében 
egy lakatlan sziget mellé sodort. A partra- 
szálló matrózok a teljesen lakatlan szigeten 
ráakadtak Fremhen Péterre, az évekkel 
ezelőtt eltűnt neves sark utazóra. A sark
utazó, aki évekig lakott az elhagyatott szi
geten, súlyos skorbutban szenved és mind
két lába lefagyott.

A közeledő karácsony. Nem mulaszt
hatjuk a kedvező alkalmat, hogy ne tudas
suk lapunk riDgyrabecsüit olvasóival azt a 
fontos körülményt, hogy a közeledő kará
csonyi ünnepek alkalmával női és férfi szö
vet különlegességeit Budapesten Semler J. 
cégnél (Bécsi-ucca 7 és Koronaherceg-ucca 
9.) szerezze be. Tesszük ezt épen azért, 
mert ismerjük ezen cégnek európai viszony
latban is elismert előkelő pozícióját üzle
teinek, raktárainak dús választékát, melyet 
lapunk olvasóinak a legjutányosabb árak 
mellett rendelkezésére bocsát. Nem szabad 
megfeledkeznünk a közönség szempontjából 
annyira fontos eseményről sem, hogy a cég 
óriási forgalma folytán felhalmozódott és 
és londoni főüzletébö! (London 14. Gol
den Square) budapesti üzleteibe irányított 
prima minőségű angol női és férfi szövet- 
maradékai kiárusítása a legszolidabb ka
rácsonyi occasiós árak mellett megkez
dődött.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 49. számában foly
tatódik Bónyi Adorján érdekes, regénye és 
Csathó Kálmán elmés vfgjátéka. Közli a lap 
azonkívül Surányi Miklós, Krúdy Gyula és 
Max Alex Fischer elbeszéléseit. Tábori 
Kornél cikkét, Jókai és Gyulai ismeretlen

levélváltásáról, Kosztolányi Dezső és Gács 
Demeter verseit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait 
a divatrovatot, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az U j I d ő k  előfizetési 
ára negyedévre 80.000 K Mutatványszámot 
kívánatra ingyen kiiid a kiadóhivatal Buda
pest, VI, Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódik Tányértalpu 
koma sporttörténete, amelyet Mühlbeck 
Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper 
világhírű indián regényét is közli ez a szám, 
amelyben még egy sor tréfás mesét, apró 
elbeszélést találunk. Szerkeszti: Gaál Mó
zes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest VI., Andrássy-ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ír Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Veiéin* szerkesztő ős Wed«: «51POTT GÉZA 
farotgOttMrd, V»*Tínue(t»e. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAliOI.l. 
Köziratokat nem adunk vissza.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ11 

fenntartására.
Most jelent meg a

„Lelkipásztor“,
magyarhoni ev. gyakorlati havi folyóirat 
első száma, a következő tartalommal: 
Beköszöntő. Ev. magyarok fohásza, férfi
karra Hamar Gyulától. Ima vallásos estély 
előtt s után. Templomi előfohászok, versek. 
Ádventi s karácsonyi egyházi beszédek s 
elmélkedések. Képek s idézetek a Szent- 
iráshoz. Szerkesztőhöz intézett „Reggeli 
levél“ az Evangélizálásról. Törvények, ren
deletek. Irodalom és Művészet. Kérdések 
és feleletek. Előfizetési ár egy hóra U/s, 
egész évre 18 aranykorona. Mutatvány ára 
30 000 kor. Kérjen csekklapot Megrendel
hető a szerkesztő-kiadónál Magyarbóly, 

Baranya m. 1—3

B A N G Ó  T A N I N T É Z E T
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. jEQyzSlüK

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfastö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y , Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. —  Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 39—52
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Legszebb karácsonyi ajándékok:

i  dunántúli evang. egyház
kerület története.

Irta. PAYR SÁNDOR, egyetemi tanár.
Megrendelhető: Dekanátusi hivatal, 

Sopron. Ev. Lyceum.
• na mi mi

L u th er-N ap tár .
Szerkeszti: Hetvényi Lajos.

Ára 28.000 korona.
Kapható minden ev. lelkészi és taní

tói hivatalban.

raktáron tartok min
denféle épületanya

got, asztalos faanyagot meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható waggontételben is.

Állandóan

Elvállalok mindenféle ácsmunkát 
és építkezést. = =

z a b ó  I m r e
épületfakereskedő

GYŐR, BUDAI-UT 6. SZÁM.
Telefon 345. 6 -1 0

Gáz- és szeszgyárral szemben.

Karácsonyfákat
nagyobb tételekben szállít

K O G E L L M A N N  O T T Ó
K U K M I R N  (Burgenland).

Legszebb karácsonyi színdarabok 
Csite Károlynak

„ftNIKÓ ÜZENETE“
és

„Jézuska cukorkái“
című, gyermekek számára irt. hatásos 
munkái. A két színdarab ára egy 
füzetben 5000 korona Kapható Csite 
Károly írónál Körmenden és Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szenígott- 

hárdon.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester BELED.

TORONYÓRÁKAT KÉSZÍT 
S á n d o r Ferenc utóda

• K ö r m e n d .  12-12
Alapítva: 1886. Telefon 9.

Fontos értesítés! Kizárólag itt!

Karácsonyfa alatt.
Versek, párbeszédek stb. gyűjteménye. 
Szerkesztik: Knábel Vilmos és Wikkert 
Lajos. — Ára 24— K. Alapár szorozva 
a mindenkor érvényes szorzószámmal. 
Kapható: A Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Vili., Szent- 

királyi utca 51 /a.
Ugyanott nagy választék a legkülönfé

lébb ajándékkönyvekben. 2—5

Jó karácsonyi könyvek!
Ne mulassza el karácsonyi kedves ajándé
kai beszerzésénél a Luther-Társaság könyv- 
kereskedéséhez (Budapest Vili. Szentkirályi 
u. 51/a) fordulni, ahol szép és jó imaköny
vek, énekeskönyvek, bibliák a legegysze
rűbb kiviteltől a legmagasabb igényig, szép 
mesekönyvek, úgyszintén bármilyen könyv, 
bibliamondásos levélpapír és levelezőlap, 
írószerek dús választékban kaphatók pon
tos kiszolgálással és olcsón. — Híveink ne 
feledjék, hogy rendeléseikkel saját intéz

ményüket erősitik. 3—4

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

T e l je s  ellátással és  havi 35  
aranykorona f izetéssel sürgősen 
k á p l á n t  keresek. —  Kiskőrös, 
P e s t  m. B lá z y  L a j o s  ev. lelkész.

1924. december 7.

2 W  L e g sz e b b

jutalomkönyvek
k a rá cso n y ra ,

melyeknek beszerzését melegen ajánl
juk az olvasóközönségnek.

Kapi Béla: A boldogság könyve. (Jellem
képző munka.)

Farkas Mihályné: Történetek az életből.
(Elbeszélések az érettebb ifjúságnak és 
felnőtteknek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve.
(Ismeretterjesztő.)

Babay Kálmán: Nádfödeles házak alatt.
(Falusi történetek.)

Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) 
Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori ke

resztyén egyház történetéből.
Borsos István: A gályarabok története.

(Egyháztörténeti munka.)
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem v o lt... 

(Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián.

(Mesék.)
Hamvas József: Mesés történeetk. (Ifjú

sági elbeszélések.)
Ezen könyvek áradarabonkint 18 ezer, 
díszkötésben 28 ezer korona. Meg

rendelhetők :
W ellisch  Bé láná l Szentgotthárdon 

és Kónai Lajosnál Budapesten.

„Karácsonyi jelenetek“
„Két m e s e já té k “

tiz—tízezer K ellenében, bérmentve 
kapható: Óvoda, Center. Borsod m.
2 - 3

Két új, da kipróbált szövőszék  e l
adó. Közelebbi felvilágosítást a d : 
Haramia Erzsébet tanítónő, Börcs.
U. p. Abda, Győr m.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled, Fö utca.' —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
slrkoszorukban, valam int az összes 

temetkezési cikkekben. 42

PIAC.
Decemb. 3. Zürich: Budapest 0.00.69. 

Deviza : Dollár 75 510, Dinár 1060, Osztrák 
korona 105 Szokol 2212.—, Lei 413 —, 
Francia frank 3942 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 24.000, disznóhus 34.000, borjú
hús 35.000, zsir 54.000. — Gabonaárak: 
Suza 457 000, rozs 422 000, árpa 410.000. 
rab 390.000 tengvH 370 000. korpa 225 000

Nyomatott Wellisch Béla viiJaraüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoa:
a D u ó im u l  L atb er-SzO vets6o .
Az Ormágos I.nther-Szöret- 

aég hivatal#» lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

MARANGSZO azerkesztó- 
kladóhlvatalának 

Baentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Blőfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

6a tanító.
HaoitlsDlí minőén vasárnap.

0

Im é a* ajtó előtt állok  
és zörgetek.

Bierkeaitő-kladóhlratal: 
SZENTGOTTHÁRD. 

VgBvírmegye.
A „HAHAIfttHZG“ 

előflictésl á ra : a harmadik 
negyedérre 1S.OOO korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Iiather-SzSretégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a m. negyedre 30.000 K.

A .Harangsző* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Keresztyén erkölcs
a társadalomban.

\
Irta : Dr. Ajkay István.

A vallás nagy átalakító hatása 
az ember földi pályafutásán két 
irányban jelentkezik.

Az egyik az egyén lelkében te
remt uj világot, ad uj irányt élet- 
felfogásának, a másik az egyénen 
keresztül a társadalmat itatja át, 
annak fennállását, helyes irányú 
átalakulását befolyásolja, illetve 
elősegíti.

A vallásnak — nevezetesen a 
keresztyén vallásnak — a társa« 
dalomra gyakorolt fenntartó, annak 
nyugodt menetet biztosító hatását 
igyekszünk kutatni a következők
ben :

Az emberiségnek államokba tö
mörült társadalma bizonyos rend
szabályokat kénytelen betartani, 
amelyek nélkül az egyes ember 
jóléte, együttélése erősen veszélyez
tetve lenne, amelyeknek az állam 
törvényei csak külső keretét adják, 
de alapját a z  egyén m agasabb er
kölcsi érléke fek te ti le.

Ennek az erkölcsi érzéknek leg
tisztább kikristályosítója a keresz
tyén vallás.

Ha a primitív ember pogány 
vallását szemléljük a kereszt fé
nyénél, hiába keresnénk abban 
olyan jelenséget, amely az erkölcsi 
jónak tökéletesebb kiépítésével, 
alap pillére lehetne egy magasabb 
színvonalú társadalmi rend kiala
kulásának.

A görög és római kultúra virág
zásának idején a Platonok, Sokra- 
tesek örökbecsű erkölcsi számításai 
sem tudták kellőképp átitatni koruk 
társadalmát, melynek vallási felfo
gása nem volt alkalmas arra, hogy

átplántálja e tanokat az emberek 
leikébe.

Ez a vallási felfogás sohasem 
tudott odáig emelkedni, hogy az 
Olimposzon túl is vannak maga
sabb régiók, hanem maradt az ami
nek indult: poezis, szép költői el
gondolás.

*
A társadalom egyénekből alakul 

s tökéletesebb irányú kifejlődésé
nek titka az az összetartozandóság, 
amely az egyes embert együttes 
cselekvésre készteti.

A fejlődés kezdeti szakában ez 
az összetartó kapocs túlnyomó rész
ben mint gyakorlat jelentkezik: 
egyik ember rá van utalva a má
sikra s ez ösztönöz közös munkára, 
cselekvésre.

Nem lesz nehéz belátni azonban, 
hogy az ilyen társadalom nagyon 
ingatag alapokon nyugszik, ha tisz
tán csak a közös érdek az, ami az 
egyes emberek cselekvésének har
móniáját van hivatva megőrizni.

A keresztyén vallást hirdető 
apostolok ajkán csendül meg elő
ször a nagy varázsige: a fe le b a rá ti  
szeretet.

A felebaráti szeretet az, amely 
az ember és ember közt fennállott 
laza összeköttetést valósággal tér
ségi kapoccsá szilárdítja, amely a 
hasznot huzni akaró hideg számító 
ész alkalomszerű egymáshoz von
zódását a lélek melegével tüzesíti 
át, állandósítja, ösztönössé teszi, 
amely a társadalmi szélsőségek 
egyetlen kiegyenlítője, ott ahol a 
fetrengő nyomor összecsap a tob
zódó jóléttel.

A felebaráti szeretet a társada
lom vasoszlopa, melyen megren- 
díthetetlenül nyugszik annak épü
lete s bizton dacol az idők minden 
viharával.

*

Az államokban tagozódott társa
dalom rendjét megbontani akaró 
behatásokkal szemben egyéneire 
nézve minden körülmények közt 
kötelező törvényekkel védekezik.

Ilyen védekezés az is midőn el
hárítani igyekszik az egyes ember
nek többi embertársai személyi 
vagy vagyoni biztonságát veszé
lyeztető cselekedeteit, amely csele
kedeteket büntetendő cselekm ények
nek nevez a törvény.

A törvényhozó célja itt is min- 
denekfelett a megelőzése annak, 
hogy büntetendő cselekmények el
követtessenek, illetve az emberek 
elijesztése ilyen cselekményektől. 
Ezen cél elérésére szolgáló eszköz: 
a büntetendő cselekmény elköve
tőjére mért olyan joghátrány, amely 
őt fizikai, illetve lelki szenvedés
nek teszi ki, vagy anyagi veszte
séggel sújtja, vagyis egy szóval 
kifejezve a : büntetés.

Az állam által ilyen veszélyes
nek és megbüntetendőnek vélt 
cselekedeteket megbélyegzi a ke
resztyén vallás erkölcstana is és 
bűnnek nevezi azokat.

Bűn és büntetendő cselekmény. 
Vonjunk a kettőközt némi pár
huzamot.

Mindenekelőtt meg kell állapí
tanunk, hogy a büntetendő cselek
mény nem meríti ki a bűn fogal
mát. Ez utóbbiban több foglaltatik, 
amelyre a következők folyamán 
még ki fogunk térni.

Egy másik szembeszökő különb
ségre már az elnevezés utal. A 
büntetendő cselekménynél a súly
pont a büntetésen fekszik, amely 
alkalmas legyen arra, hogy az 
egyént elrettentse ilyen magatar
tástól: A  bűn fo g a lm a  azon ban  a  
lélekre apellá l, egy hurt pendít meg 
abban amelynek hangja ösztön- 
szerüen ellentmond minden erköl-

A H arangszó a keresztyén  családok legkedveltebb  lapja.
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csileg helytelen cselekedetnek. Nem 
azért maradunk meg az erény ut
ján, nem azért nem követünk el 
bűnt, mintha ettől bennünket va
lamely kilátásba helyezett rossz 
visszatartana, hanem mert irtózunk 
attól s mert erkölcsi érzékünk dik
tálja ezt az idegenkedést, melynek 
eredményeként úgy csukódik be 
lelkünk a bűn minden érintésére 
mint a mimóza virág kelyhe.

N yilvá n va ló  tehát, h ogy  a z  á llam  
m in den  törvénye és in tézkedése m ely -  
ly e l  büntetendő cselekm ények elköve
tésé t m egakadá lyozn i a karja  p u sz tá 
ba n  elh an gzó  szó  lenne ha nem k í
sé rn é  és öntene belé ta rta lm a t a z  er
k ö lcs i érzék  a  keresztyén  világnézet 
ta n ítá sá va l tisztán  k örvon a lazo tt bűn  
fo g a lm á n a k  ösztön szerű  m egérzése.

Képzeljünk el egy társadalmat, 
amelynek egyéneit semmi néven 
nevezendő erkölcsi érzék nem hatná 
át. Egy társadalmat, amely nem 
bélyegezné meg és közösítené ki 
kebeléből a bűntetteseket, ahol a 
bűntől tisztán csak az állam tör
vényeitől való félelem tartaná visz- 
sza az embereket.

Kétségtelen dolog, hogy az ilyen 
társadalomban csak azok nem kö
vetnének el büntetendő cselek
ményt, akiknek vagy értelmi ké
pessége nem emelkedett odáig, 
hogy — a vagyon ellen irányuló 
bűncselekményeknél — az abból 
származó előnyt felfogni tudnák, 
vagy a gyávák, akik semmit sem 
mernek kockáztatni és a megtor
lástól félnek. Tehát a társadalom

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (13)

A főnöknek ígért ház a kitűzött időre 
elkészült két szobával. Egyik a leányok 
számára s ezt a kapitány különös figye
lemmel Napsugárra, amennyire lehetett, 
díszesen rendezte be. Csinos bútorokkal 
látta el, a falakon a tükör mellett szép 
képekkel. Érdeklődése a leány iránt már 
az első találkozásnál felébredt s azóta foly
ton növekedett, főkép midőn a művelődés 
mindinkább feltárta szép lelki tulajdonait. 
Bármerre ment, bármivel foglalkozott: 
Napsugár képe volt mindig lelke előtt, sze
líd, vonzó tekintetére, bájos mosolyára 
mindannyiszor melegebben dobbant fel 
szíve.

A főnöktől nyert felvilágosítás nyomán 
felhívást tett közzé a fővárosi lapokban, 
hogy akinek leánya 14—15 évvel ezelőtt 
indián csapat támadása alkalmával elve
szett: jelentse a szerkesztőségnél. Tudassa 
egyszersmind, hány éves volt a leányka? 
Mi a neve? Volt-e vele valamely ékszer? 
Mely vidéken veszett el ?

A két leány még mindig szorgalmasan 
tanult a tisztelendő asszony és leánya ka
lauzolása mellett, ezek társaságát egy nap

F ogadd  e l Ő t!
Ki eljött éretted,
Keresztfán vérezett,
Fogadd el Ót!
Ki torié bűnödet szent vérivel,
Fogadd, fogadd el Ót!

Szeretett Tégedet,
Megszánta életed,
Fogadd el Öt!
Szíve ketté hasadt, hogy légy Övé,
Fogadd, fogadd el Öt!

Most itt van és rád vár,
Légy szabad végre már,
Fogadd el Öt!
Királyod lehet Ö a nagy király,
Fogadd, fogadd el Öt!

Vére ma rád csordul,
Eléd áll pásztorul.
Fogadd el Őt!
Mindened lehet Ö a,szent Bárány,
Fogadd, fogadd el Öt.

Hófehér lesz ruhád,
Bűn már néni tapad rád,
Fogadd el Öt!
Lemossa vérivel, folyton mossa,
Fogadd, fogadd el Őt.

Mi más lesz az utad,
Nem lész többé magad,
Fogadd el Öt!
Jézusod lesz veled, — Bárány — Király, — 
Fogadd, fogadd el Ó t!

GÁNCS ALADÁR.

legértéktelenebb elemei.
A bűntettesek pedig kivétel nél

kül az eleveneszü tevékeny, bátor 
emberekből kerülne ki. Tehát a 
társadalom legértékesebb rétegei.

Ilyen megfordított képet mutatna

sem ludlák nélkülözni. Napsugár már el
sajátította a művelt társalgási modort is s 
az ő példáját a hozzá ragaszkodó Hajnal- 
csillag is mind nagyobb buzgalommal tö
rekedett annyira vinni, hogy a fehérekkel 
saját nyelvükön fennakadás nélkül beszél
gethessen.

A missziói munka megszakítás nélkül 
tovább folyt. Az imaházban a vasárnapi 
istentisztelet megtartása a leányok énekével 
rendszeressé vált. A gyermekek iskolai 
nevelése, a felnőttek hitoktatása a kezdet 
nehézségei dacára is egyre több reménnyel 
biztattak. Az első keresztelési ünnepélyt a 
nyár végén tartotta a lelkész hat felnőtt 
ifjú és nyolc leány megkeresztelésével — 
kik között első volt Hajnalcsillag Ezen 
ünnepélyt is több városi vendég résztve
vősével ülték meg. Ekkor már a lelkész 
azon reményének adott kifejezést, hogy 
három, négy év múlva a telepen lakó 600 
keresztyén lesz. Ebben hathatósan közre
munkált vele Kardos kapitány is. 0  minde
nek előtt arról gondoskodott, hogy a télre 
elégséges élelmiszert gyűjíhessenek össze 
indián hívei részére. Helyes számítással 
bírálta ezek helyzetét. Tudta, hogy amíg 
jobban megszokják a munkát, élelemmel 
segélyzésük okvetlen szükséges. Ily módon 
lehetséges csak őket a békesség mellett
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az a társadalom, amelyből kiveszett 
az erkölcsi érzék.

A fentiek Eredményeként már 
most azt mondhatjuk, hogy törvény 
és erkölcsi érzék egymástól elvá
laszthatatlan fogalmak, illetve az 
utóbbi feltétele az előbbi céljai S  
megvalósulásának. fl

Azt az ideális állapotot, hogy fl 
az állam törvény utján való be- 5  
avatkozásának mellőzésével tisztán B 
csak az egyén erkölcsi érzékének S  
erejével tartsuk fenn a társadalom fl 
rendjétbizvást utópiának tarthatjuk. B

Egyes ember elérhetné a töké- S  
letesedésnek ezt a stádiumát, de fl 
a nagy tömeg soha.

A magas erkölcsi színvonalra 
való  emelés azonban —  amennyire 
az emberileg leh etséges — bizto
sítéka, támasza m inden a fennálló 
rend védelmét célzó intézkedésnek.

— Az a magasabb erkölcsi szín
vonal ez, amelynek irányelveit a 
keresztyénség irta zászlaj ára, amely
nek megvalósítására egyedül a ke
resztyén vallás képes. ;

* ■
A bűn és büntetendő cselek

mény összehasonlításánál azt mon
dottuk az imént, hogy e két foga
lom nem fedi egymást, az előbbi
ben több foglaltatik.

S ez a többlet majdnem kivétel 
nélkül az emberi léleknek olyan 
megnyilatkozásait bélyegzi meg, 
melyek alkalmasak a társadalmi 
rend megbontására.

Az emberek összetartozandósá-

megtartani. Ha a télen rosszul megy a va
dászat, halászat: az élelem hiány aital os
tromolt éhezőkben bizonnyal újra felkelne 
a rablási vágy. Uj, nagyobb tárházat ké
szíttetett. Ebbe takarhatta a learatott ga
bonát, amelyet később lisztért cserélt be. 
Mikor az ültetvények szedésének ideje el
érkezett. kihirdette, hogy a télen burgonyát, 
kukoricát csak az kap, aki a szedésnél, a 
raktárba takarításnál segédkezik. Ezen fel
tétel buzdítóan hatott: minden sátorból 
jött egy, két munkás, de a nők most is 
többen voltak, mint a férfiak. Burgonyát, 
kukoricát szép eredménnyel gyűjtött a vi
déki birtokosoktól is. A vadászat utján 
nyert vadbőröket eladta, ezek árán barom
fiakat, továbbá kecskéket, sertéseket vásá
rólt s azoknak osztotta ki, akik megfogad
ták, hogy nem ölik le, hanem gondosan 
szaporítani fogják. Egyúttal buzdította őket, 
hogy készítsenek faházakat, amelyekben 
mindennek jobban találnak helyet, mint a 
sátorban. Aki addig épít, míg emberei itt 
lesznek, annak ezek segíteni fognak. Ezen 
nagyon örültek az asszonyok is és férjeiket 3  
sürgették, hogy készítsenek olyan hajlékot, f l  
mint amelyben a fönönné lakik. A faházak f l 
szaporodni kezdtek. f l

Kardos kapitány Napsugár szüleinek m  
keresése céljából közzé tett felhívására már 5
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gánál kisebb, de szorosabban egy üvé 
fűzött s nagyjelentőségű egysége: 
a család.

A csa lád i é le t kiforrott, a va g y  csak  
egészen la za  k a p cso la to t létesítő a la k ja  
szerint, á ll v a g y  bu k ik  a társadalom .

Úgy viszonylik ez az egészhez, 
mint a kövek, vagy tégla anyagá
nak szilárdsága az épülethez. Ha 
a tégla szétmállik, a falak ledüle- 
deznek s hiábavaló volt az építő
mester minden munkája.

A keresztyén erkölcstan midőn 
az eddigelé túlnyomóan materiális 
összeköttetést, amely a család tag
jait egymáshoz fűzte, az egymást 
megértő szeretet melegénél lelki 
kapoccsá forrasztja össze, egyben 
óv és bűnnek minősít minden olyan 
magatartást, amely ennek a családi 
szentélynek a tisztaságát, békéjét, 
harmóniáját akarná megsemmisí
teni.

Ily módon lesz azután megszilár- 
dítója a fennálló társadalmi beren
dezkedésnek.

*
Mindezekre pedig azt mondhatná 

valaki, aki nem istenfélelemmel 
párosult, hanem az ész mindenek- 
felett álló hatalmát hirdető tudás
vággyal szemlélné a fenti kérdést:

„Az erkölcsiségnek a társadalmi 
rendet biztosító hatása mindig meg
volt, deliát miért kell ezt a vallással 
ily szoros kapcsolatban tárgyalni? 
Igaz, hogy a keresztyén etika meg
előzte korát, dehát nem jutott volna

két helyről jött értesítés elveszett leányról, 
de az adatok szerint az egyik leány élet
kora 14, a másiké 27 év volna, így egyik 
eltűnése sem vonatkozhatott a maru törzs 
tanyáján feltalált leányra. A harmadik vá
lasz azonban eloszlatott minden homályt. 
Bebizonyította, hogy az eltűnt gyermek fel
találja szüleit s az annyi év óta gyászoló 
édes anya, apa újra ölelhetik elvesztett 
drága kincsüket. A szerkesztő megküldte 
a gyermekét kereső apának hozzá intézett 
következő levelét:

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A becses lapjában egy elvesztett leány

kára vonatkozólag megjelent felhívásra sie
tek a következő adatokat közölni: 16 évvel 
ezelőtt Arkansas állam keleti részén egy 
kétezer acre területet vettem meg a kor
mánytól, azon szándékkal, hogy a birtok 
egyik felén mintagazaaságot rendezek be 
szakképzett rokonom vezetése mellett, a 
másik nagyobb felén bevándorlókkal köz
séget alapítok és egy vasgyárat állítok fel.

A szép, termékeny vidéken, mihelyt a 
gazdasági épületek elkészültek: a gazdál
kodás megkezdődött. Ugyanott egy nyári 
lakást is építettem nyáron családommal ott 
tartózkodásra, mellette szép, virágos és 
gyümölcsös kerttel. Egy nyarat már ott töl
töttünk. Az ezután jött év tavaszán felesé
gem — tőle elmaradhatlan — pár hónap

el az ember a későbbi fejlődés 
folyamán előbb-utóbb erre a maga
sabb nézőpontra? Nem képzelhető 
el, hogy a kulturember lelkében a 
vallásos érzület teljes, kikapcsolá
sával kijégecesednének ezek az 
etikai momentumok?“

E kérdésre a felelet nagyon 
kézenfekvő:

A z  eg yes em ber lelkében a kultúra 
egy magasabb fokán kétségkívül 
alakulhat ki valamilyen erkölcsi 
meggyőződés, ez azonban inkább 
alapos átgondolás eredménye lesz, 
mint megérésé, és ösztönössé rög
zítődni sohasem fog. A nagy töm e
g e k  erkölcsi felfogásának a lélekbe 
való egyetlen átplántálója pedig a 
vallás, a keresztyénség.

Hogy ez így van, annak felisme
résére rengeteg módot nyújt az élet. 
S midőn a fentiekben tisztán csak 
a szociológia nézőpontjából vizsgál
tuk a kérdést, leszögezhetjük, hogy 
m inden á lla m n a k  elsősorban a  va llá 
so s élet ápo lá sá ra  kellene fo rd íta n ia  
fig ye lm ét, ha á llam polgára in ak  le lk i 
és f iz ik a i  nyu ga lm át, tá rsada lm i rend
jén ek  b iz to s  fen n m aradásá t ta rtja  
szem  előtt.

n r  •• 1 •• i rTükörkép.
M eglátogattam  régen nem láto tt 

kedves bará tom at és egykori isko la
társam at, a  jegenyési evangélikus le l
készt. Egyik enyhe nyári esten az 
udvarában  álló öreg diófa a la tt p ipá

idén négy éves leányával, egy inas, szoba
leány és szolgáló kíséretében ismét oda 
ment a lakásnak újból rendbe hozására. 
Egy napon délután, midőn a gyermek a 
délelőtti játszásban elfáradva a szobában 
aludt, anyja a tornácban a pinceajtó előtt 
a szolgálóval, szobaleánnyal beszélgetett: 
hirtelen közel lódobogás, vad zaj hallat
szott. A szolgáló, e kiáltással: „rabló indi
ánok“ nőmet s a szobaleányt a pincébe 
rántja és az ajtót belülről bezárja. A má
sik pillanatban már az udvaron zajongtak 
a rablók. Az erős pinceajtót nem tudván 
kinyitni, a gazdasági épületekhez rohantak 
s az ott talált marhákat maguk előtt hajtva 
gyorsan távoztak. Egy pár cselédet súlyo
san megsebesítve hagytak hátra. Amint a 
zaj elcsendesült, a nők a zárt ajtót kinyi
tották s a szegény anya futva sietett a szo
bába. Kétségbeesetten kereste leányát, de 
hasztalan. Eltűnt nyomtalanul. Sikertelen 
maradt minden utána kutatás A leányka 
szőke fürtü, kékszemű kedves, szép arcú 
gyermek volt. Neve Edith. Füleiben arany
függök e bevésett betűkkel: E. W.

A hirdetés közzétevőjét az Isten szerel
mére kérjük, ha 15 év előtt eltűnt s most 
19 éves leányra talált: tudassa. Változtassa 
hosszú szomorú gyászunkat örömre. Nem 
leszünk hálátlanok.

Waschington, Walther Ádám
(Folyt, köv.) vasgyáros.

szó mellett folytatott beszélgetésünk 
közben mondta el a következő esetet, 
amely egyháztagjaink lelki életének 
egyik kiváló jellemvonását sugározza 
az olvasó szemei e lé :

Bizonyosan hallottad barátom hí
rét az öreg Mihácsi Ferencnek, aki 
itt a szomszéd Loponyácon lakott és 
arról volt ismeretes messze földön, 
hogy ahány dűlt falu, féltetejti, meg- 
roggyant cseléd ház, zs lérház, istálló 
vagy pajta látható itt a faluban és 
Loponyácon, az mind Mihácsi Feren
cet vallja birtokosának. Nos, az öreg 
most nem régen megtért őseihez és 
végrendeletében úgy intézkedett, hogy 
két fia: Sándor és Kálmán osztoz
zanak tetszésük szerint az örökségen. 
Egyiké legyen a loponyáci birtok, a 
mely terjedelemre kisebb, de jól ter
mő föld és kényelmes, bár meglehe
tősen kopott kastély van rajta. A 
másik pedig a jegenyési részt foglalja 
el, amely holdszárara ugyan nagyobb, 
de imitt amott silányabb minőségű 
s a kastély is bár tágasabb a lopo- 
nyácinál, de sokkal elhanyagoltabb.

A két jó testvér sokáig töprenke- 
dett, számolgatott, hogy az osztozko
dás igazságos legyen és egyikse szen
vedjen rövidséget, ami miatt később 
akár önmaguk, akár utódaik között 
egyenetlenségek támadhassanak. A 
családi viszálytól Isten mentsen min
den jámbor embert.

Már szinte belefáradtak a számí
tásokba, amikor a fiatalabb testvér
nek, Kálmánnak, egy jó ötlete támadt.

— Bátyám —  mondja — én attól 
tartok, hogy nem jutunk mi így soha 
zöldágra. Mindegyikünk arra törek
szik, hogy a másik valamikép ne ká
rosodjék ; de az egyes részletek érté
kelésénél nem tudunk megegyezni. 
Az egyik ingatlant vagy ingót ón be
csülöm többre, mint te, a másikat te 
értékeled magasabbra, mint én. Van 
egy jó gondolatom. Kérjünk föl vala
kit, akinek szakavatottságában és 
részrehajthatatlanságában mind a ket
ten megbízunk, hogy ossza el a két 
birtokot saját belátása szerint igazsá- 
ogsao, mi aztán az ő ítéletében meg
nyugszunk.

— Mondasz valamit, édes öcsém. 
Nem rossz gondolat. Csak az a nagy 
kérdés, ki legyen az a valaki.

— A cserhalmi tiszttartóra gon
doltam, aki évek hosszú so:a óta elég 
sok tapasztalatot szerezhetett a gaz
dálkodás körül.

•— De jusson eszedbe édes öcsém, 
hogy nem egyszer kockáztatott olyan 
kijelentést a gazdálkodás kérdéseiben, 
amit a tapasztalt gazdák mosolyogva
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hallgattak. A minap is a választmá- 
nyi gyűlésen milyen tájékozotlanságot 
árult el az ugarolás vitájában. És az 
ó tudományos képzettségéről azt tar
tom, hogy több van nála a kirakat
ban, mint a raktárban. Inkább aján
lanám Koronczay Miklóst, aki csak
ugyan mintaszerűen gazdálkodik saját 
birtokán.

—  Igaz, igaz, de Miklóst nem tar
tom komoly embernek. A gyűléseken 
is minden, bár a legkomolyabb kér
dést is valami kedélyes ötlettel vagy 
víg adomával igyekszik megoldani. 
Alig hiszem, hogy ebben a mi ügyünk
ben is kellő lelkiismeretességgel járna 
el. Hanem mit szólnál ahoz, ha a 
tölgyesi föintézőt, Sipos Sándort kér
nénk föl?

—  Nem volna ellene kifogásom. 
Csak azt sejtem, hogy plébánosunk 
bosszankodik, ha megtudja, hogy más 
felekezetbelit tiszteltünk meg bizal
munkkal.

— Én pedig épen azért gondolok 
Síposra bizalommal, mivel protestáns. 
Emlékezzél csak kedves bátyám, hogy 
te magad is nem egyszer tapasztal
tad cselédeink között, hogy a protes
tánsok sokkal megbízhatóbbak és 
szorgalmasabbak, mint saját híveink. 
Sipos Jánosról pedig még a Grün- 
baum kereskedő is úgy nyilatkozott 
fülünk hallatára, hogy annak az ur
nák a szava annyit ér, mint a váltó.

— Jól van öcsém, egyelőre elfo
gadom ajánlatodat, de mielőtt végle
gesen határoznánk, aludjunk reá 
egyet.

Másnap a két testvér teljesen egyet
értésben kocsira tilt és áthajtatott 
Tölgyesre A főintéző szíves készség
gel elfogadván a megbízást, gondo 
san átvizsgálta, jegyzékbe foglalta az 
összes ingó s ingatlan tárgyakat, 
megállapította a két birtok mérlegét 
és a testvérek azután az ő becslésébe 
belenyugodva osztoztak meg az örök
ségen.

Hidd el barátom — folytató házi
gazdám — én ennek az egyezkedés- 
nek mely a mi egyházunk szellemi 
fensőségéről tesz bizonyságot, jobban 
örültem mintha azok az urak egy 
harangot öntettek volna gyülekezetem 
számára. Nem sokára az egyezség 
létrejötte után Mihácsi Kálmán, aki
nek ez a falumbeli birtokrész jutott, 
meglátogatott. Egyik béresének csa
ládi viszonyait kívánta megtudai. B e 
szélgetésünk során szóba került az 
osztozkodás és az én vendégem min
den tartózkodás nélkül részletesen 
elmondta a kiegyezés körülményeit, 
amiket imént előadtam és aztán ki

kérte véleményemet afelől, vajon eset
leges jelenség-e az, hogy a protes
tánsok általában több lelkiismeretes
séget tanúsítanak, vagy van annak 
mélyebben fekvő oka ?

Tekintetes uram, —  mondám —  
bizonyosan jól ismeri közelebbről csak 
a protestáns istentisztelet folyamatát 
is. A protestáns úgy ül avagy áll a 
templomban, mintha csak otthon 
volna, családja körében, egyedül az 
ő arckifejezése mutatja lelke meg
hatottságát. A mennyei Atya utáni 
vágyakozását nem külső cselekede
tekkel vagy anyagi áldozatokkal, ha
nem lelki értékekkel, a szív mélyéből 
fakadó erényekkel igyekezik kielégí
teni. Az áhitat a protestáns ember
nek a lelkében nyilvánul, minélfogva 
az ő vallásos élete bensőségesebb.

Azt is tapasztalhatta a tekintetes 
úr, hogy a protestánsok házi isten
tiszteleteket is szoktak tartani Az igaz 
keresztyén a templomon kívül is gon
dolatban és cselekedetben az élő Isten 
szeme előtt érzi magát és az ő törvé
nyei szerint igyekszik élni.

Az igaz protestáns mindenek előtt a 
mindentudó mennyei Atyának igyek
szik gyermeki odaadással kedvében 
járni. »Ám maradjak tolvaj a világ 
szemében, csak a magam lelke ne 
kiáltson tolvajt.*

A képmutatás pedig halálos ellen
sége a lelkiismeretességnek. És ahol 
nem ez az isteni szózat a gondolko
dás és cselekvés vezére, ott megbíz
ható jellemet hasztalan keresüak.

A protestáns nem gyarló ember előtt, 
hanem a mennyei Atya előtt, aki is
meri legtitkosabb gondolatainkat, akit 
sem megvesztegetni, sem kijátszani 
nem lehet, ismeri el bűnös voltát és 
nem emberi ajakról hallja testi fülei 
vei, hanem saját lelkiismeretéből me
ríti a megigazulás malasztteljes érze
tét; melynek üdvében csak akkor ré
szesülhet, ha bűnbánata őszinte szív
ből fakadó — »érzi, hogy csömör 
van az ó udvarában* —  és elhatá
rozása az Isten törvényei szerinti 
életre megingathatlan. A nem protes 
táns kér. hívőnek egész gondolkodás
módját és cselekedeteit tehát inkább 
egyházának törvényei s szabályai; a 
protestánsét pedig saját lelkiismerete 
irányítja s kormányozza. Ennek a 
vallásos életnek következménye, hogy 
a protestáns társadalomban a becsü
letérzés, lelkiismeretesség, kötelesség
tudás erényvirágai szembetűnő mó
don. dúsan virulnak.

Észrevehető figyelemmel hallgatta 
végig Kálmán úr válaszomat a hoz
zám intézett kérdésre s amikor be

fejeztem, néhány pillanatra gondola
tokba mélyedt. Nem tett azonban 
semmi megjegyzést a hallottakra. 
Tiszteletteljesen megköszönvén felvi
lágosításaimat, szívélyes üdvözlés után 
kocsijára ült és elhajtatott.

Ez az eset édes barátom — mon
dám reá — fényes tükörképe egy
házunk szelleme megnyilatkozásának 
a gyakorlati életben. Szívből óhajtom, 
hogy a más felekezetbeliek általában, 
de meg a hatalmasok is végre elis
merjék, hogy összes újainknak egye
düli gyógyszere a tiszta, hamisítlan 
keresztyénség: Az Isten törvényei
iránt fiúi engedelmesség hit- és munka- 
szeretet gyógyítja meg azokat az égő 
sebeket, amelyek ma a keresztyénség 
egész testét elrútítják. És ha meg
gondoljuk, átérezzük, hogy azoknak 
a létfentartó, népbo’dogító erények
nek leghálásabb talaja a protestán- 
tizmus ; áhitatteljes felbuzdulás emeli 
föl lelkeinket egyházunk magasztos 
világhivatása tudatában. Sass János.

Főesperesi egyházlátogatás.
November hó 6, 7, 8-án látogatta meg 

a tolna—b ar—somogyi egyházmegye fő
esperese, Schöll Lajos, a somogyszili és 
gadácsi leánygyülekezeteket és a somogy- 
döröcskei anyagyümcezettt, amely egyház
látogatás az 1923 évi okt. 1, 2, 3-án 
tartott püspöki egyháziátogaíás alkáimával 
felvett jegyzőkönyvekben foglaltak ellen
őrzése érdekében vált szükségessé, amely 
egyházlátogatás a gyülekezetek hitéletének 
mélyítésével és az ev. öntudat erősítésével 
maradandó nyomokat hagyott hátra a hivek 
lelki épülésében.

Somogyszilban este V«7 órakor kezdődő 
vallásos estélyen az oltári szolgálatot Bren
ner Ede, ecsényi lelkész látta el, majd a 
dalárdának éneke és Reinwald Imre sza
valata után Schöll Lajos főesperes: „Erős 
vár a mi istenünk“ lutheri éneknek vers 
szerint való taglalásával rámutatott azon 
erős hitre és az istenben való bizodalomra, 
amely Lu her lelkét abban a mozgalmas 
és ellenséges áramla'ok közepette áthatotta, 
ki egyedüli bizalmát azon erős várra épí
tette, amely Istennek Krisztusban megjelent 
kegyelme. Szeretettel hívja fel a híveket 
erős lelki hűségre és szereteíre azon egyház 
iránt, amelynek hívei századokon át oly 
sok vért, vagyont, boldogságot és könnyet 
áldoztak azért, hogy nekünk az Ige Kószái
ként megálljon. Majd újbói a dalarda éneke 
és Schildwächter Karoün szavalata és 
Wölfel Gyula oltári imája után az ünnepély 
befejeződött. Másnap délelőtt házról hazra 
játva gyűjtöttünk a szekszárdi ev. templom 
részére, amely 3,250 000 K-t eredményezett. 
— Nov. hó 7-én este Gadácsra érve ott 
tartottuk meg vallásos estélyünket. Közének 
után Wö’fel Gyula, helyi lelkész végezte 
az oltári szogálatoí. Majd a gyermekkar 
kélhangu éneke és Trapp Henrik szavalata 
után a főesperes egyházi öntudatot erősítő 
előadást tartott. Memnon oszlopáról mond
ják, amint a felkelő nap első sugarai csúcsát
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érintik, önmagától megszólal. Mi evangéli
kusok is, kikre Luther magasztos műve 
folytán Isten igéjének napja újból rálehelte 
fényes sugarait és melegét, szólaljunk meg 
magunktól. Nagy szükségünk van erre a 
megszólalásra, különösen napjainkban. Ha 
ml evangélikusok magunktól megszólalunk, 
ha megvan bennünk az egyház iránti hűség, 
akkor nem veszünk el, mert az élet szól 
mibelőlünk s megállunk mint kószál a ten
gerben. Majd egv újabb szavalat és gyer
mekkar éneke és Wőlffel Gyula helyi lelkész 
imájával és áldásával az ünnepély befejezést 
nyert. Másnap d e. gyűjtöttünk a szekszárdi 
templom részére, amely gyűjtés kb. 800 000 
K-t eredményezett. — Aznap d. u. Somogy- 
döröcskére érve, este 6 órakor a templom
ban vallásos estély tartatott. Itt is közének 
után Wöifal Gyula lelkész végezte az oltári 
szolgálatot, majd a dalárda énekelt. Stickl 
János szavalata után a főesperes beszélt 
az evangélikus kitartásról. Szép hasonlattal 
kezdte az előadását. Midőn Napoleon ka
tonái az egyiptomi hadjáratban a sok nél
külözés, szenvedés után már elvesztették 
lelki bátorságukat, a vezér rámutatott az 
ezeréves pyramisokra, amelyek még nem 
látták a francia katonák dicsőségét és hősi
ességét, ezek is csodáljanak titeket, hadd 
lássák, hogy ez a nép élni és halni tud 
hazájáért. Íme az előbb csüggedt emberek 
hősökké változtak, új lelki erő szállt belé
jük. — A reformáció 407 éves pyramisa 
mi reánk néz, kik azt mindig magasabbra 
építsük. 407 év hosszú idő, amely után sok 
evangélikus elvesztette lelki erejét és ön
tudatos evang. meggyőződését. Ez a 407 
esztendő mi ránk riéz le, mi tőlünk vár 
valami magasztosai. Ez nem lehet egyéb, 
mint kitartás, hűség egyházunk iránt. Sok 
bízatott mi reánk, legyünk méltók reá. Az 
egyház tagjaiban él és ez a tag ne holt tag, 
hanem élő legyen, telve hittel és lélekkel, 
hogy a megdicsőüit küzdők büszkén tekint
hessenek le mi reánk, az utódokra. Majd 
Konrád Heinrik szavalt és Klenner Rezső 
tanító vezetése mellett a gyermekkar éneke 
és Simon Ottó vezetése alatt álló dalárda 
éneke után Wölfel Gyula helyi lelkész 
imájával a fenséges ünnep befejeződött. 
Hálás köszönet illeti a főesperest, ki igazán 
leikén viseli egyházmegyéje lelki és anyagi 
előbbremenetelet.

KORKÉPEK.
Karcolatok a hitről.

Valóban furcsa temetés ment végbe 
Chikágóban, ahol óriási részvét mel
lett kísérték utolsó útjára a nem any- 
nyira becsületben, mint börtönben 
megöszült Dien O Bonnién urat. 
Foglalkozására nézve veszedelmes 
csempész volt az elhunyt, akit pa
zar pompával temettek el, még pedig 
egy tömör szinezüst koporsóban. V ég- 
tisztességére m egjelentek pálya
társai, valamint az amerikai világ
városnak összes félkéz-kalm árai, 
tolvajok, betörök és hasonló  
több m in t kétes exisztenciák. 
A rendőrség nagy számmal vonult 
ki és egyszerre ugyancsak jó fogást 
csinálhatott volna, de ezt csodálatos

képen elmulasztotta. A lapok, külö
nösen a Chikago Tribune élénk meg
botránkozásukat fejezték ki az eset 
felett és felháborodva kérdik, hogy 
történhetett meg ez a botrány? Az 
újságok lármájára azután a rendőr
ség munkához is látott, nagy razzi
ákat tartott és p á r  száz sötét ala
kot össze is  fogott. De vizsgálatot 
indítottak a rendőrség kebelében is 
és egész csomó tisztviselőt elbocsátot
tak, akikre részben rábizonyult, rész
ben pedig gyanúsak voltak, hogy 
összejátszanak és valósággal zsold- 
jában állanak a gézengúzoknak. A 
Chikago Tribune megkérdezte M. 
Trashert, a chikagói egyetem egyik 
tanárát, aki kijelentette, hogy a vá
rosban, a nemzetközi rosszhirü társa
ság gyülekező helyén, legalább is 
százezer gonosztevő Van, akik ban
dákba szervezkednek, folytatják a 
mesterségüket és olyan közbiztonságot 
teremtenek Chikagóban, ami páratlan 
az egész világon.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Adventi szolgálat.

Dec. 15. Az ádventi követ. Ján. 1: is—28. 
János, az ádventi követ, a próféciák alapján 
állott. Ismerte az Isten ihletett szolgájának 
a Messiásra vonatkozó látomásait, hitt 
bennük és engedelmeskedett nekik. A Krisz
tus eljövetele az ő számára egy minden 
kétségen fölül álló nagy bizonyosság volt, 
a nagy király utjának megkészítésére vonat
kozó parancsban a saját kötelességét is
merte föl. Jánosnak, az ádventi követnek 
a látása egészen a Golgotháig terjedt. Az 
előtte megjelenő Jézusban azonnal meglátja 
a legfőbb vonást, az önmagát szelíden 
áldozatul adó Báránynak a vonását. — Ma 
is szükség van ádventi követekre.

Dec. 16. Ádventi szózat. Zsolt. 24.7—10. 
Az ádventi szózat Krisztust a dicsőség 
királyának nevezi. Hát mi megláttuk-e már 
eléggé a Jézus dicsőségét? Van-e szemünk 
az ő elrejtett dicsőségének meglátására is?
— Az ádventi szózat Krisztust erős hada
kozó urnák, seregek urának is nevezi. 
Megértettük-e, hogy Jézus minden, szelíd
sége dacára egy nagy harcnak diadalmas 
vezére, hogy az ősellenség, a sátán ellen 
folytatja a maga hadjáratát? Beálltunk-e 
öntudatosan az ő katonáinak sorába? — 
Az ádventi szózat végül kapunyitást sürget 
a Krisztus számára — Jézus be akar vo
nulni. A szivekben, csaladokban, egyházak
ban, iskolákban, a társadalmakban, nem
zetekben el akarja foglalni az őt megillető 
helyet: az első helyet. Mi mikor halljuk 
meg már az ádventi szózatot?

Dec 17. Ádventi izenet. Jel. 3 : u —ss 
Ez őszinte izenet Hiszen a hű és igaz 
bizonyság kü di. Feltárja előttünk — hiszen 
nekünk is szól — szépítgetés nélkül lel
kűnknek egész nyomorúságát. Minden ma
gunkkal való megelégedésünk dacára, vagy 
talán épen azért, milyen koldusok vagyunk! 
Buzgóságunkban milyen lágymelegek! Mily 
keveset ér életünk az Isten mértéke szerint!
— Ez az izenet intő izenet is. Komoly ta

nácsot ad az igazi gazdagság keresésére, 
míg nem késő; a képzelt ércnek rongyai 
helyett, a Krisztus igazságának felöltözé- 
sére, amíg be nem záródik a lakodalmas 
ház; a megtérésre, amíg várja az Atya a 
tékozlót. Hogy sürget! Lehet-e meg nem 
hal’ani ? Áldott ádventi izenet I

Dec. 18. Ádventi prédikáció. Es. 40 : i—s. 
Az ádvent bűnbocsátó kegyelemről prédi
kál. Krisztus azért jött, hogy a bűnnel vé
gezzen. De nem úgy, amint érdemeltük, 
hogy a bűnöst összezúzza Ítéletével, hanem 
hogy drága vérével váltságot szerezzen 
neki. Sohse felejtsük, hogy már az ádvent 
a nagypéntek előkészítője. — De az ádvent 
azt is prédikálja, hogy a bűnbocsánatra elő 
kell készülnünk.

Dec. 19. Ádventi, ének. Luk. 1: os—79. 
Az ádventi ének az Ígéreteit megtartó Istent 
magasztalja. Krisztus eljöveteléről az Úr 
már régen „szólott“. Most kitűnik, hogy 
minden szava valóság volt. Földre jött 
J.'zusl Hát hogyne énekelnék!,

Dec. 20. Ádventi munka. És. 62. e—is. 
Az ádventi munka az Úrnak emlékeztetése. 
Ő maga mondja, hogy ne hagyjunk neki 
nyugtot. A kőfalra állított őrízőt, kik látják 
a Siód omladozását, ne nyugodjanak bele 
a szomorú jelenbe, hanem könyörögjenek 
jobb jövőért! Az ádventi munka továbbá 
az utkészítés. Magunkban és másokban 
minden akadályt szorgalmasan el kell hárí
tanunk. Isten népe különösen vigyázzon, 
hogy ne maradjanak benne botránkozásnak 
kövei, melyek megakadályozzák az embere
ket, hogy az Úrhoz jöjjenek, s az Urat, 
hogy az emberekhez jöjjön. — Az ádventi 
munka vége a szabadulás hirdetése. Milyen 
dicsőséges munka!

Dec. 21. Készítsétek hűségesen a nagy 
vendég útjá t! Máté 3 1—12. Hogyan készí
tette Keresztelő Janos a nagy vendég út
já t?  Megtérést hirdetett. Trombitája nem 
zengett bizonytalanul. A födolgot hirdette, 
amire annak a bűnös népnek szüksége 
volt: Térjetek megl Megtérést hirdetett 
életmódjával is. Otthagyta az elpuhító 
pompát, mely az elpogányosuló főpapi 
körökben divatozott, és szinte túlzott egy
szerűségével mutatott rá, hogy nem a fény
űzés teszi az életet igazán fényessé.

Dec. 22. Kielégített vágyakozás. Ján. 
1 : 35—40. Az egyes léleknek az önmaga 
üdvösségére vonatkozó vágyakozása ki van 
elégitve, ha Jézust megismerte, befogadta, 
követésébe lépett. Az emberi lélek, bűnei
nek terhe alatt, vágyakozik a szabadulás 
után, s mennél öntudatosabbá válik ez a 
vágy, sóvárogja az ádventet, az eljövetelt, 
a Megváltó eljövetelét az ö szívébe.

Dec. 23. A teremtett világnak s az Isten 
gyermekeinek vágyakozása. Róm. 8 : 1 8 — 25. 
Mint Isten megváltott gyermekei belétarto- 
zunk egy nagy lelki közösségbe, „odajárul
tunk a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok 
ezreihez, az elsőszüiöttek seregéhez és 
egyházához, akik be vannak írva a meny- 
nyekben“ (Zsid. 12 :22, 23 ). Ez a nagy 
sereg még nem teljes, Istennek az a látha
tatlan egyháza még nincs befejezve, még 
épülőben van s Isten gyermekei sóvárogva 
várják annak befejezteiését.

Dec. 24. A földet sötétség borltja. És. 
9 : 1—6. SötétsegDen van, aki nem ismeri 
az üdvösség útját; aki bűnben é l ; akinek 
nincien reménysége; aki a halál félelmének 
rabja. Ó milyen nagy sötétség borítja a 
földet! De milyen fölséges Ígéretei vannak 
az Igének! ígér világosságot (2), örömet, 
még pedig a legáldoitabb örömet. S ha a 
karácsonyi evangéliumot megértik az em
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berek, akkor az Ige mindez igérele valóra 
válik. A te számodra valóra válhatik még 
ma este.

Dec. 25. Meglátogat minket a naptáma- 
dat a magasságból. Luk. 1 :78—2: so. A 
bethlehemi kisdedben az isteni megváltó 
szeretet öltött testet, s ha van valami, ami 
még a bethlehemi jászolt is túlragyogja, 
— az a sötét Golgotha a Krisztus kereszt
jével. De a jászolt a kereszttől nem lehet 
elválasztani, még kevésbé szembeállítani a 
kettőt egymással.

HETI KRÓNIKA,
A nemzetgyűlésen véget ért a ház

szabály revíziós vita. A záróbeszéd során 
Bethlen válaszolt az elhangzott felszólalá
sokra, aki a kormány sikertelenségeiért az 
ellenzéket okolja. Egyben kijelentette, hogy 
a nyílt vagy titkos választójog kérdését nem 
teszi partkérdéssé. — A kormányzó neve- 
napja alkalmából országszerte ünnepi isten
tiszteletek voltak.

Erdélyben veszedelmes influenza jár
vány lépett fel.

A felvidéken a csehek éleibe léptették 
a cenzúrát.

Szerbiában, ahol most folyik a kortes
kedés, a Radics-part manifeszíumát eiko- 
boztatták.

Párisban kommunista tüntetések voltak 
ismét.

Prágában az egész ellenzék legutóbb 
kivonult a parlamentből.

Az angol kormány elhatározta, hogy 
nem tárgyai a szovjettel.

Németországban, ahol 51 párt verseny
zett a választáson, emuit vasárnap történ
tek meg a választások.

Franciaországban a radikálisok tervbe 
vették az egyházi iskoláztatások megadóz
tatását.

Rómában most folyt le az a konferen
cia, mely az utódállamok közt függő kér
déseket rendezte.

Brazíliából is kitiltották a japánokat.

EÜYKÖL-MÁSRÓL,
A m in den napi életből.

Almola vértetii irtására. A vér- 
tetü-írtás legalkalmasabb ideje az őszi 
lombhullástól március végéig tart, 
míg a vértetüfolt nem pelyhedzik és 
amíg a lombjavesztette fán jól látható, 
irtása végett az almafán levő minden 
sebet, származzék ez metszésből, tö
résből, zúzásból, rovar- vagy nyul- 
rágásból, éles késsel úgy vágunk ki, 
hogy a seb széle sima legyen és az
után azt süriin folyó Almola kátrány- 
nyál űpy ecseteljük be (kenjük be), 
hogy a kátrány nemcsak az egész 
sebet, hanem még egy újjnyira körös
körül takarja a kérget.

E célra nem használható a keres
kedelmi kátrány, hacsak előbb a benne 
levő káros, könnyű olajokat és phe- 
nolokat el nem távoiítjuk. Ezen káros 
anyagoktól mentes az a hidegen folyó 
és jól kenhető Almola vértetükátrány.

Az igen hig kátrány nem jó' mert 
beivódik a fába és árt neki.

A sebet ügy fedje a sürü kátrány, 
hogy az alája került vértelü elpusztul
jon és helyére más le ne telepedjen.

Az almafákon sohasem szabad 
nyitvahagyni a metszés vagy más 
okból eredő sebeket. A rossz metszés 
folytán megmaradó ágcsonkokat ren
desen tőben fűrésszel kell levágni, a 
sebet késsel simára metszeni és Al- 
molával bevonni. Némely vidéken az 
almafákat meszelni szokták. Ez sem
mit sem ér. Nem árt a tetveknek, de 
nem használ a fának és lehetetlenné 
teszi a vértetü helyének megtalálását 
és irtását.

Ha az Aimolával való kezelés 
dacára később nyáron még akadna 
vértetü, akkor a sebkezelést folytat
juk. Ha pedig vékonyabb ágon, zöld 
hajtásokon találunk vértetüt, ezt vagy 
lenyessük és elégetjük, vagy 2%-os 
Thanollal alaposan megpermetezzük, 
minthogy a zöld hajtásokat kátránnyal 
bekenni nem szabad.

Általában megjegyezhető, hogy a 
vértetü irtásának egyedüli módszere 
az Aimolával való szorgalmas és ki 
tartó kezelés, nemkülönben a fögyö- 
kérzetnek Enda-Chinoinnal való per
metezése. A fákat állandóan figyelni 
kell. minduntalan ki vannak téve 
kívülről jövő fertőzésnek, amit csirá
ban kell elfojtani.

HARANGSZŐ.
Advent 3. vasárnapján.

Ev. Luk. 10. 38-42.
Egyengessétek az Urnák útját. Fogad

játok be öt ti is sziveitekbe, nyissátok meg 
előtte ti is házaitokat, teljesedjetek be ti is 
szentlélekkel, mert ez  egy a szükséges 
dolog s aki ezt cselekszi, az a jobb részt 
választotta: hangzik felénk a mai evangéh- 
omunkból is az ádventi üzenet.

Lapunk legközelebbi kará
csonyi ünnepi szá m a  december
25-ére jelenik m eg.

Soltész Elemér protestáns tábori püs
pök december 4-én reggel 9 órakor Hajmás- 
Kérröl Jutásra érkezett az ottani m. kir. 
altisztkepzö intézet meglátogatására.

Raffay Sándor dr. püspök előadása. 
A magyar hírlapírók rendezésében a peda
gógiai szemináriumban Raffay püspök elő
adást tartott „Gondolatok ásajtóról“ címen. 
Előadása során többek közölt a következő
ket mondotta: A sajtó valami nagy szállító 
vállalathoz hasonlítható, mely az emberi 
gondolkodás minden termékét továbbítja... 
Ha az orvosi tudomány szerint az ember 
az, amit megeszik, akkor ez a mondás 
fokozottabb mértékben ált a sajtóra is, mert 
az ember szellemi életének ez ád erőt és 
táplálékot. Ha az élelmiszerek hamisítóit

büntetik, mennyivel inkább büntetendők 
azok, kik a szellemi életet mérgezik meg 
hamisított lelki és erkölcsi táplálékkal. . .

Jubileumi ünnep. A kőszegi leányne
velő intézet decsmber 18 án ünnepli fenn
állásának negyedszázados évfordulóját. Az 
ünnepség d. e. 10 órakor tartandó hálaadó 
istentisztelettel veszi kezdetét, mely alka
lommal Kiss István vallástanár imádkozik, 
Móhr Jenő orgonaművész Bach „Corall 
Fantáziájáét játsza, Hanzély Flóra és 
Freyler Emma Mendelsohn dicsőítő énekét 
éneklik. A délelőtt 11 órai ünnepély mű
sora : 1 Beethoven : Isten dicsősége, énekli 
az ifjúsági kar. 2. Megnyitó, mondja Weö
res István kormányfő! anácsos, az intézet 
világi felügyelője. 3. A nő reggele, Hamvas 
Józsefnek külön az ünnepély számára irt 
ódája, szavalja Jagits Vilma Vili. o. t. 4. 
Üdvözlések. 5. Ünnepi beszéd, tartja Kapi 
Bela, a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
püspöke. 6. Chopin: Prélud op. 28 No 20 
és mazurka, Zongorán előadja Losonczy 
Melinda VII. o. t. 7. Befejező, mondja 
Arató István, az intézet igazgatója. 8. Him
nusz.

Halálozás. Pozsonyban 67 éves korá
ban meghalt Győrik Márton ny. líceumi 
tanár. Az elhunyt tanár hires éremszakértő 
és történész volt.

Protestáns est. A szombathelyi tem
plomban Czeglédy Sándor győri református 
lelkész; nagyhatású beszédben fejtegette a 
protestantizmus hivatását és a missziók 
fontosságát. Az ünnepélyt szavalat és ének
számok egészítették ki, végű! Schöck Gyula 
p. m. lelkész imát mondott.

Debreczen. December 3 ikától minden 
szerdán este 6 órakor bibliai órát tart a 
lelkész a felnőttek számára. A megbeszélés 
tárgyát Jézus élete képezi.

Pápa. Bélák Lajos felügyelő lemondott. 
Helyébe gyülekezeti felügyelőnek Kiss István 
takarékpénztári igazgatót választották meg.

Gyűjtés a sziriai á rvák  számára. A 
Vasárnapi Iskolai Világszövetség Elöázsiá- 
ban, ezen a fontos missziói területen, ahol 
a keresztyénség évszázados veszteségeit 
győzelemre kell fordítani a mohamedán 
vallás felett, több protestáns árvaházat tart 
fenn Ezeknek árvái javára a Világszövetség 
az egész föld kerekségén gyűjtést rendezett 
f. évi december 7-én (vasárnap). Ezen a 
napon világszerte sok vasárnapi iskolai 
növendék családjában a rendesnél szeré
nyebb vasárnapi ebédet költöttek el, hogy 
az fgy megtakarított összeget a jelzett célra 
felajánlják. Akik hasonló, vagy más módon 
hazánkban is hozzá akarnak járulni ehhez 
a gyűjtéshez, küldjék be adományukat a 
Vasárnapi Iskolai Szövetség címére: Buda
pest, Vili., Fcg. Sándor-. 28.

A Luther-Társaság Sztáray Mihály 
emlékét bronzplakettel óhajtja megörökí
teni Pápán

A rábabogyoszlói evang. leányegyház 
f. évi november 30-án este igazán gyönyörű 
és lélekemelő vallásos estélyt tartott, mely 
alkalommal az imatermet zsúfolásig meg
töltötték a hivek, akik között igen sok róm. 
kath. is volt. Az estély műsora a következő 
volt: 1. Közének. „Jézus örömmel fogad
la k . . .  stb.“ 2. Ima. Mondotta Varga József 
sárvári lelkész. 3. Énekkar „Dicsérd én 
elkeni a dicsőség örök királyát* 4. Sza

valat. Mondotta Remete Ida. 5 Énekkar. 
Ne csüggedj el kicsiny sereg. 6. Felolvasás. 
Tartotta Varga József sárvári lelkész „Sár
vár és környékének reformációjáról“ címen. 
7. Szavalat. Mondotta Remete Erzsi. 8. 
Énekkar. Térj magadhoz drága Sión. 9. Sza-
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valat. Mondotta Mészáros Gizella. 10. Imid*
1 kozott Varga József sárvári lelkész. 11.
i Himnusz. Az ünnepély végén offertórium

volt, mely a szegény gyermekek karácsonyi 
l ünnepélye számára 175.950 koronát ered- 
‘ ményezett.

A pesti magyar egyház örömünnepet 
ült december 7-én. Ezen a napon avatta 
fel Raffay Sándor püspök a tisztviselőtelepi 
evangélikusok gyönyörű kápolnáját a Simor- 
utcában.

A kelenföldi evangélikus egyházközség 
november hó 30 án iktatta be hivatalába 
felügyelőjét, Hermann Miksa műegyetemi 
tanár, nemzetgyűlési képviselőt, inásodfel- 
ügyelőjét, Röck Béla gépészmérnököt, Jáko
béi Gyula gondnokot, Pfaff Ottó pénztárost, 
dr. Szokolay Gyula és dr. Farkas Béla 
ügyészeket, Némethy János ellenőrt, Zábrák 
Dénes és Szabó Aladár jegyzőket, valamint 
60 tagból álló egyháztanácsát Az I., Horthy 
MiklójfUt 27. számú iskola tornatermét, 
ahol az ünnepi istentisztelet és a beiktató 
közgyűlés lefolyt, zsúfolásig megtöltötte az 
ünneplő közönség. A székesfőváros részé
ről dr. Folkusházy Lajos h. polgármester 
és Zilahy Kiss Jenő alpolgármester jelentek 
meg. Az I. kerületi isko'aszéket dr. Benárd 
Ágoston ny. miniszter képviselte, ott volt 
a budai egyházközség küldöttsége Sátidy 
Gyula felügyelő vezetésével és dr. Szalay 
Sándor felügyelő az óbudai egyházközség 
képviseletében. A közgyűlésen Hermann 
Miksa felügyelő az egész hallgatóságot 
magával ragadó beszédet mondott az új 
gyülekezet feladatairól. A nőegyesület nevé
ben Rakssányi Zoltánné elnök üdvözölte a 
vezetőséget s az egyháztanács 1 gyönyörű 
díszkötésü bibliát nyújtott át ajándékképen 
az egyházközségnek. A leányegyesület ne
vében Thiering Gyuiáné, a főváros nevében 
dr. Zilahy Kiss Jenő alpolgármester, a budai 
egyházközség nevében Sándy Gyula fel
ügyelő, az I. iskolaszék nevében dr Benárd 
Ágoston s az óbudai egyház nevében dr. 
Szalay Sándor mondodak üdvözlő beszédet, 
amikből örvendetesen hangzott ki a keresz
tyén egyházak közötti egyetértés s az egy
házközségben uralkodó harmónia érzése' 
Az új egyházközségnek ez alkalomra üd
vözlő Írást küldöttek báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő, dr. Raffay Sándor 
püspök és Kemény Lajos a pesii magyar 
evangélikus egyház igazgató lelkésze.

A beiktató ünnepélyen nagy örömmel 
hallották a hívek, hogy a székesfőváros 
képviselői maguk is elviselhetetlen helyzet
nek tartják már, hogy ilyen nagy és erős 
gyülekezet templom nélkül álljon s hogy 
a h. polgármester felhatalmazta a felügyelőt 
annak kijelentésére, hogy a tóbb mint egy 
évtizede húzódó telekkerdést a főváros a 
lehető legrövidebb idő alatt megoldja. — 
A beiktató ünnepélyt társas ebéd követte, 
melyen a résztvevők sokáig a legjobb han
gulatban maradtak együtt. A beiktatás 
alkalmával Hermann Miksa felügyelő a 
gyülekezet szegényeinek 1 millió K-t, a 
nőegyesületnek 300 000 K-t, a leányegyesü
letnek 200.000 K-t, Bátori Károly az egy
házközségnek 2 diszes ezüst gyertyatartót 
adományozott, a nőegyesület pedig ugyanaz 
alkalommal a templomalapra egy estélyének 
tiszta jövedelmeképen 4 393.000 K-t nyúj
tott át.

Tisztviselői kalauzt ad a Magyarság 
Évkönyve, melyet egy tisztviselő sem nél
külözhet. Az Évkönyvet a Magyarság min
den előfizetője díjmentesen kapja, miért is 
célszerű a lapot mielőbb megrendelni. 
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Buda

pest, VII., Miksa-ucca 8. A Magyarság 
Évkönyve a megszállt területek helyzetét 
ismerteti, pontos, a helyszínen szerzett 
adatok, rendeletek, törvények és egyéni 
impressziók alapján. A pontos adatokból 
vérfagyasztó sikoly hallatszik felénk: „Kin
cses Kolozsvár 1 Mi lett veled ?“

A kőszegi cv. ieánynevelő-intézet f. hó
18-án ünnepli fennállásának negyedszázados 
ünnepét. Mivel nem áll rendelkezésre a 
volt növendékek címjegyzéke, ezúton hívja 
meg az igazgatóság az intézet valamenyi 
volt növendékét.

A szegény gyermekek karácsonyfájára 
Kadlecsik Gizella Akáról adományozott 
szerkesztőségünk utján 36.000 koronát.

Luther hatása a kultuszra címen tar
tott előadást Budapesten a Luther-Szövet
ség estélyén dr. Kircknopf Gusztáv lelkész.

A bpesti Luther-Szövetség karácso
nyi vására. A bpesti Deáktéri Luther-Szö
vetség Gyámolító szakosztálya karácsonyi 
vásárját dec. 8—9-én rendezte.

Szentgotthárd. Ádvent 3 vasárnapján 
tartandó vallásos estén előadást: Obetkó 
István főgimn. tanár tart. Solot éneke! Ajkay 
Jenőné, liegedüszámmal közreműködik For- 
berger Andor tanár, szaval Ónody Magdus 
főgimn. tanuló.

Az alsórőnöki evang. leánygyülekezet
ben december 8-án ádventi istentisítélettel 
egybekapcsolt vallásos estély volt, mely 
alkalommal az ádventi igehirdetést és a 
Szentgotthárdi járás reformációja és ellen- 
reform'.siója cimü dolgozatának felolvasá
sát Polster Gyula szentgotthárdi s. lelkész 
tartotta. Bfünner János helybeli tanító ve
zetése alatt álló gyermekkar két ádventi 
énekkel emelte az áhítatot. Szu’czer Adolf 
gimnáziumi tanuló, Gaál János és Szulczer 
Teréz igmétlöiskolai tanulók ádventi al
kalmi költemények szavalásával egészítet
ték ki az ünnepély műsorát.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Németország. A rajnatartományi evan

gélikus egyház elnöksége felhívást bocsátott 
ki a vasúti igazgatóságokhoz, hogy a vas
úti állomások könyves boltjaiból küszöbölje 
ki a szennyirodalmat, mert ez mételyezi 
meg az egész nemzet gondolkozását, pedig 
ép a mostani nehéz időkben van szükség 
egészséges gondolkozásu emberekre.

Hirt adtunk már arról, hogy a keresz
tyén szülők szövetkége mozgalmat indított 
arra, hogy a német parlament hozzon tör
vényt az iskolának keresztyén irányban 
való szabad fejlődése érdekében. E hatás 
ellenhatást szült. Az úgynevezett liberális 
alatt pedig Németországban inkább szoci- 
alisztikus irányt kell érteni, most aláíráso
kat gyűjt ennek az eszmének a meggátlá- 
sára. Az iskolai politika Németországban 
tehát nagy harcoknak néz eleibe.

Keller Sámuel, a német evangelizáció 
egyik hírneves embere november 16-án 
halt meg. Valóságos modern apostol volt. 
Városról városra utazott és tartott előadá
sokat és sokan voltak, kik meggyőző elő
adásainak hatása alatt megtértek és alá
zatos keresztyén életet kezdtek folytatni. 
Irodalmilag is működőit és kiváló hírnévre 
tett szert regényeivel és leírásaival.

Olaszország. A rómavárosi németnyelvű 
evangélikus egyház a háború alatti nehéz 
időkben teljesen megszűnt létezni, de most 
a viszonyok változtával ismét új életre kelt. 
Nem régen elfoglalhatta ismét templomát 
és átvehette a diakonisszaházát is. Hogy

mily szükség volt reá, mutatja az a tény, 
hogy a megnyitás napján már is megtelt 
az egész ház, különösen a kórház.

Amerika. Amerikában minden más mé
retekben bonyolódik le, mint nálunk. Már 
az adófizetés is más arányú így fizet 
Rockefeller 7,435.369 dollárt, Ford auto
mobilgyáros személyére 2,467 946 dollárt, 
részvénytársasága pedig 14 449 643 dollárt, 
Whitney olajkirály adója 2 millió, Vander- 
bilté 809.129, Fairbank inoziszinészé 225.769 
dollár, Pulitzer újságkiadó fizet 2 milliót 
é3 Hearst csak 40.000 dollárt. Ezeknél a 
gazdag embereknél azonban dicsérőleg kell 
kiemelni, hogy nemzeti és egyházi célokra 
készségesen es nagyokat áldoznnk.

Ázsia. Az általános protestáns missziói 
egylet Kelet-Ázsia kulturáiiamait szemelte 
ki működési helyéül. És/.ak-Kinában virágzó 
orvosi missziót tart fenn, Japánban pedig 
evangelizációs missziót. Éz uióbbi azonban 
most „sokat szenvedett. Az a földrengés, 
mely Japánt a múlt évben sújtotta, a misz- 
szió épületeit is romba döntötte. Most azon 
iparkodik, hogy Tokióban új evangélikus 
templomot építsen és ezért gyűjtést rendez 
Európa művelt protestáns államaiban.

Afrika. Amióia Apglia a múlt század 
elején kimondotta, hogy nem tűri a rab
szolga kereskedést és karhatalommal is 
megakadályozta azt, a viiág teljesen meg
nyugodott, hogy a mai fel világosodott 
időkben inár sehol sincsen ilyen minden 
emberi méltóságot arcul csapó kereskede6. 
Most jön hire annak, hogy bizony a rab
szolgakereskedés még dívik. Nem ugyan a 
régi formában, de még mindig van és pedig 
a portugál afrikai gyarmatokon. Egy por
tugál konzorcium minden 18—60 éves férfit 
arra kényszerít, hogy neki evenként 90 
napig ingyen dolgozzon. Két angol utazó 
Mozambique vidékén többször látott olyan 
csoportokat, amelyeket karhatalommal tar
tottak össze és kényszerítettek munkára 
minden fizetés nélkül, köztük olyan anyákat 
is, kik gyermekeiket a hátukon hordtak. 
Háromszáz asszonyt pedig bezárva találtak, 
hogy el ne szökhessenek. Ez a jelentés 
világszerte nagy felháborodást keltett.

ÚJDONSÁGOK.
Apponyi Sándor gróf harminc milliárd 

korona értékű inü- es könyvgyűjteményéi 
a Nemzeti Muieum könyvtarának adomá
nyozta.

Puccini, a hírneves zeneszerző, Brtisz- 
szeiben gegeoperációnak vetette magát aiá. 
Az operáció nem sikerült, meghalt.

A bécsi zsidók ádáz harcot folytatnak 
galíciai testvéreikkel. Becsben Rabbisztrájk 
volt.

Császárból újságíró. Pou-yio Sionen 
Tung deuomzált kinai császár, aki jelenleg 
tizennyolc éves, feleségével együtt felcsa
pott újságírónak.

Chikágóban most fejeztek be egy kü
lönös temp omol. Az épület maga 29 eme
letes, van benne sok bolt, sok hivatal és 
sok magánlakás. A 29 emelettől kezdve 
van a templom. Felépítették az első felhő
karcoló templomot.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 50. számában foly
tatódik Bónyi Adorján érdekes, regénye és 
Csathó Kálmán elmés vigjátéka. Közli a lap 
azonkívül Falu Tamás, Kupcsay Felicián 
Roda-Roda és Kálmán Jenő elbeszéléseit. 
Kosaryné Réz Lola. Lázár Béla és Fodor 
Gyula cikkeit, Juhász Gyula versét, MünI-
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beck Károly elmés fejléceit, számos művé
szi és időszerű képet és a lap rendkívül 
népszerű rovatait, a divatrovatot. A har
mincéves Uj Idők olyan meglepetésben 
részesíti olvasóit, amilyenhez hasonlóra 
nincs példa a magyar sajtó történetében. 
Az U j I d ő k előfizetési ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányul ság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékeinek. — 
Ifjúsági egylet Beled 100, Dobruczky 

Ciril Zalalövö 8, Kronecker Sándor Kapu
vár 14, Kerner Károly Sopron 9, Bardács 
András Tapolcza 9, Móricz Gvula Boba, 
Ódor Sándor Ötvöskónyi, özv. Nagy Sámu- 
elné Rákospalota, Sichter Istvánné Rákos
palota 4—4, Ormosi Lajos Tordas 10, Máté 
Géza Gércze 8, Horváth Sándor Tét 4, 
Horváth Gergely Tét 14, Ráczjánosné Ó d 
5, Chugyik Pál Aszód 500, Müller Béla 
Pécs 4, Nőegyesület Nagyaiásony 50, Bren
ner Cecilia Budapest 4, Czéh Pál Budapest 
9, Offertórium gyülekezet Vid 25, Szép 
Sándor Tét 9, Szép Gergely Rábaszentmi- 
hály 9, Gyülek. ofíertórium Magyarszom
bathely 100, Hollósy József Szombathely 4, 
Illés Lajos Farád 9, Szakács József Buda
pest 4, Szadlecók Gizella Aka 24, Büki 
Lajos Beled 3, özv. Varga Istvánné 4, 
Győrfy Bála leik. Felpécz 40, Pölőskey 
Mikiósné Felpécz 10, Kováts Sándor Szent- 
ivánfa 4, Szabó József Kosdombpuszta 18, 
Tóth Sámuelné Rákospalota 4, Nigy Károly 
Újpest 8, özv. Molnár Istvánné Rákospalota 
4, özv. Molnár Mihályné Rákospalota 4, 
Téti ev. gyülekezet 100, ifj. Misurak József 
Réde 2, Farkas Margit Dáka 10, Hujber 
János Győr 3, Sikátori offertórium 62 5, 
Baumgart János Dombóvár 100, Eőry Sán- 
dorné Tárnokréti 40, Gyűl. offertórium 
Tárnokréti 10, Fekete Józsefné Balatonfüred 
36, Tomka Gusztáv Bonyhád 4, Müller 
Antalné Győr 4, ifj. Máté Géza Gércze 7, 
özv. Tompa Józsefné Vásárosfalu 10, Tompa 
Gyula Vásárosfalu 10, Garab Béla Csákány 
20, Berke János Körmend 4, Kövecses János 
Győr 4, Greilinger Mihály Sopronbánfalva 
4, Bognár József Ostffyasszonyfa 18, Pon- 
grácz Ernő Pusztagyimót 9, Offertórium 
Jobaháza 50, fváncza Pál Sikátor 9, Offer
tórium ev. gvül. Sikátor 625, Büki Jenöné 
Mekényes 18, Offertórium Vadosfa 72 4, 
Habermayer Mátyás Sárbogárd 14, Dorner 
Lajos Töltéstava 4, Bellarits Sándor Deve- 
cser 4, Fülöp Ferenc Izsákfa 4, Kalmár Pát 
Budapest 4. özv. Máró Andrásné Budapest 
4, Póczy István Győr 4, Tóth Lajosné Be
led 4, B. Kovács Ferencné Ókér 4, Tóth 
József Beled 2, Gyurátz Ferenc Pápa 30, 
Kühár József Tesanovci 100 ezer koronát.

Felelás szerkeszti) «» kiadó: CZIFOTT PEZi 
ßzoKtgotth&ri, YasTÓrascwryö, 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁBÓLY. 
Köziratokat nem adunk vissza.

1084/1924.

P á ly á z a t
a békési ág. hitv. ev. egyházmegyébe ke
belezett szarvasi egyházközség I.-ső számú 

lelkészi állására.
Javadalom : 1. Szabad lakás kerttel, 

az illő rendbentartása a gyülekezet köte
lessége.

2 Évi 3000 K, azaz háromezer korona 
készpénz, negyedévi részletekben előre
fizetve.

3. Természetbeni járandósága:
e) A szarvasi 5208. sz. betétben 11.779.

hrjzi szám alatt felvett 47 ~  hold Pap- 
dülőbeli ingatlannak délről hasítandó 26 

hold részéből északról lejegyzendő 

8 hold, továbbá az ugyanazon betét

ben 11.756. hrjzi szám alatt felvett 33 ~

hold ingatlanból délről kihasítandó 11 ^
holdnak kizárólagos, — végül az ugyan
azon betétben felvett 151 D-öl útnak és 
11.755 hrjzi szám alatt 1213 D-öl területű 
tanyaudvarnak és rajta lévő tanyaépületnek 
a másik két lelkészi hivány birtokosával 
együttes és közös haszonélvezete; — a köz
terhek viselete nélkül, a tanyaépületek és 
tartozékaik karbantartásának a másik két 
lelkészi hivány birtokosával együtt való 
egyetemleges kötelezettségével. Gyökeres 
javítás szüksége esetén az egyháznak joga 
van a két tanyaépüiet egyikének anyagát 
a másik restaurálására felhasználni s így 
a tanyaépületek számát egyre redukálni.

b) Évi 66 q búza negyedévi részletek
ben előre, az egyházközség magtárából ki
mérve.

c) 25 q hasáb tűzifa szeptember 1-ig 
a lelkészlakra szállítva.

4. 4 kocsi széna a községtől, pénzér
tékben kocsiját 20 koronában számítva, a 
város közpénztárából, szeptember 1. nap
ján, utólagosan.

5. 4 hold tehénjárás a szarvasi 5208. 
számú betétben.

6. Stóla: keresztelés, avatás, megái la
pított időbeni eljegyzés díjtalan. Eljegyzés 
2 kor., esketés 2 kor., temetés halotti be
széddel 2 kor., anyakönyvi kiadványokért 
2 korona.

Mindenkori segédlelkésztartás a lelkész 
részéről kötelező és tavasz és ősz folya
mán istentisztelet tartása a határbeli isko
lákban

Jegyzet. A nyugdífintézeti kötelezéítsé- 
gek tekintetében fennálló törvényes rendel
kezések irányadók.

Szolgálati nyelv magyar és tót. Pályá
zati határidő f. évi december 24. Pályázati 
kérvények „a bányai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület lelkésválaszlási szabályrendelete“ 
15 §-ának értelmében felszerelve fent kö
zölt határidőig alulírott esperesi hivatal
hoz küldendők.

Orosháza, 1924. december 2. 1—2
Dr. Bikádi Antal Kovács Andor 

egyházm. felügyelő. esperes.

B etegápolónői állás
van üresedésben a kőszegi ev. leánynevelő 
intézetben. Jelentkezni lehet az intézet igaz- 
gotóságánál. Az állást január 2-án kell 

elfoglalni. 1—3

„Ebben a világban, de nem e vi
lágból“

címen 10 ívre terjedő egyházi beszédet és 
előadásokat tartalmazó kötetet adok ki, 
amely február hó folyamán fog megjelenni. 
A kötet ára előfizetőknek portómentes kül
déssel 35.000 korona, bolti ára jelentéke
nyen nagyobb lesz. Élőfizetni lehet 1925. 
január 31-ig. Pápa, 1924. december hó.

Dr. Vass Vince,
th e o l .  ig a z g a tó .

Pályázati hirdetés.
Egy szükkörü úri családnál olyan 35— 

50 év körüli jóravaló, szerény igényű, meg
bízható hajadon (árva) vagy gyermektelen 
özvegy nő nyerhet házi szolgálatra alkal
mazást, aki a főzést és az összes házi 
teendőket maga végezné. A követelmények
nek megfelelni tudó és akaró, szeft ter
mészettel megáldott teremtés nyugodt, ál
landó otthont lelhetne s mint családhoz 
tartozó tekintetnék. Havi díjazás 350.000 
korona. — Cím: Özv. Späth Gyuiáné, 
Győr, Wennes Jenő utca 27. sz. 1—2

Csite Károly legújabb, legérdekesebb 3 
felvonásos, énekes népszínműve:

Ára műkedvelők részére előadási joggal
21.000 korona. Minden könyvpéldányhoz 
csatolva van a szerző előadási engedély
irata, miután újabb belügyminiszteri ren
delet szerint előadás esetén a rendőrhatóság 
előtt felmutatandó az írónak az előadásra 
vonatkozó engedélye is. Kapható szerzőnél 
Körmenden és Wellisch Béla könyvkeres

kedésében Szentgotihárdon.

Miiotay István T ÍZ  E S Z T E N D Ő  
összefoglaló cím alatt most megjelent kö
tete hangjával, tartalmával, leikével egyéni 
és uj a magyar könyvtermelés szürkeségé
ben. A Tíz esztendő az üldözött magyar 
nemzeti leieknek tusakodó, megindító, 
szívbemarkoló naplójegyzetei. Annak a meg 
nem csalható finom hallású mindent előre 
megneszelő magyar léleknek feljegyzései, 
amely már a háború előtt tisztán látta a 
nemzet betegségeit, egyedül emelte fel 
büszke tiltakozó szavát a Károlyi forrada
lom hazugságaival és pusztításaival szem
ben.

Regény ez a könyv, amelynek főhőse 
egy nemzet. Memoár, amelyben fajták, osz
tályok, pártok, emberek, politikusok s mű
vészek, parasztok és katonák, arisztokraták 
és egyszerű diákok tesznek vallomást és 
Ítélkeznek a maguk sáfárkodásáról. Törté
nelemkönyv, melynek fejezetei történelmi 
kútfők és egyúttal történelmi értéklések. 
Szokatlanná teszi a könyvet meglepő sok
oldalúsága és változatossága. Ez a könyv 
merész, nem tér ki egyetlen kérdés elől és 
minden kérdésre választ ad. Könnyel és 
vérrel írt könyv és nincs magyar asszony, 
magyar férfi, aki számára a TÍZ ESZTENDŐ 
nem jelent nagy lelki élményt és gazda
godást.

Megrendelhető a MAGYARSÁG kiadó
hivatalától (Budapest, V1L, Miksa-utca 8.) 
Ára 80.000 korona, portó 10.000 korona.

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Nyomatott Wellisch Béla villamttzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

L a p tu le jd o n o s :

a Danáatúll Lniliar-Szövetsfio.
/ti OrtzágO! l uthor-S/örot- 

tég hivataléi lapja.

Kíilratok, elófizotésl dijak 
és reklámadók a 

HARANGSZÓ szorkesztí- 
kladóhlratalának 

Bientgotthárdra (Vasnn.) 
kOldendók. 

Rlóíijfltést elfogad 
minden evana. lelkén 

Í8 tanító.
M : g j s l s o l t  m i a u é n  v a s á r n a p .

B w raaa itd -k lad ó lilT a ta l:

s z e n t o o t t h Ar d .
Vaavármegva.

A „HAHASSSZ0“ 
elóflietéai í r a : a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Iiather-SaSretégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész érre 3 
dollár ; az utódállamokba 
a in. negyedre 20.000 K.

Ú g y  s z e r e t t e  I s t e n  e  v i l á g o t ,  

h o g y  a z  ő  e g y s z ü l ö t t  f iá t  a d t a  é r e t t e .

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórrányban lakó híreink

nek Ingyenpéldányokat
küldünk.

K arácsony»
Irta : Kaas Albert báró, nemzetgyűlési 
képviselő, az Orsz. Luther-Szövetség elnöke.

Egy csillag tűnt fel napkeleten, 
a csillagos ég ezernyi fénylő pontja 
között, egy különös, egy tündöklő 
csillag. Fénycsóvás utján szállt 
Bethlehem felé. Az angyalok szava 
hallatszott a felserkent pásztorok 
fülébe — Dicsőség — Békesség. 
Az első karácsony éjszakája, kará
csony rejtelmes ünnepe.

Megszületett a Megváltó. Al
lstem kegyelem elhagyta az eget, 
lejött a földre az embert magához 
emelni, magához ölelni. Es az embe
rek aludtak. A boldogok vigadtak, 
a bánatosak sírtak, a szegények 
küzködtek, a gazdagok lakmároztak 
míg a Megváltó Jézus felelt csak 
az angyal őrködött, csak a pászto
rok siettek elébe, csak három nap
keleti bölcs kutatta a csillag sejtel
mes útját és Heródes küldötte utána 
a hatalom pribékjeit, hogy megöljék 
őt. A többiek, az emberek és népek 
közönyösen róla tudomást sem vet
tek, mert tőle hasznot a maguk 
számára nem láttak.

Karácsony van ma is. Boldognak 
nevezett karácsony. Évforduló, nap
tári ünnep, a gyermekek öröme. 
De az emberiség ma is ép olyan 
közönyös, mint amilyen volt; a 
közéletet a nyomor vadítja és az 
élvezet elpuhílja, az újságokban 
gyilkosságokról és csalásokról olva
sunk, a politikát a személyes vagy 
osztályönzés vezeti, az emberek 
egymásnak dicsőséget hizelegve 
ajánlanak fel, az Istennek meg nem 
adják, békesség pedig nincs, mert 
alig van jóakaratu ember.

Karácsony van, de keresem 
Bethlehemet és a jászolban fekvő 
Jézust. Várom a három napkeleti

bölcset, akik az Igazságot feltalálni 
útra keltek, és szeretném  táborba  
szá llíta n i ennek a  m eg g ya ld zo tt o r
szá g n a k  m inden  evangélikusát, h o g y  
keljenek  fel, m in d  együttesen, és k e 
ressü k  m e g  J ézu st, hogy tegyü n k  neki 
tisz tesség e t és véd jü k  meg, m ert H eró
des e lk iíldö tte  a z  ő  szolgá it, a p o g á n y 
s á g  fegyvereive l, a  közön y ködének  
védő leple a la tt, hogy ö ljék  m e g  öt.

A Megváltó megszületett és aján
dékot oszt mindenkinek. Vájjon 
sereglenek-e bölcsője köré az ösz- 
szes világtájakról népvándorló tö
megek, vagy csak keletről indult-e 
el újra a három bölcs király. Ma 
nem kell már vigyázni a rezgő 
fényű csillagot, világít helyette az 
Evangélium felkelt napja, aki Beth- 
lehembe akar jutni, nem tévedhet 
el. És mégis hányán elvesztik az 
ajándékot; akik az üldözött gyer
meket menekülni hagyják messze 
Egyptomba, vagy akiknek csak 
gyermekjáték, mit összetörni a 
gyermeknek mulatságot szerez.

Pedig kiosztatik mindenkinek. 
Gondtalan, vagy bánatos karácsony 
éjszakáján, fényes fenyölacska kö
rül, vagy betegágyról virrasztva, 
bölcső mellett, vagy egyetlen halot
tat siratva ott van Jézus ajándéka, 
a hegyi beszéd boldogsága; az 
egyetlen, az igazi boldogság, a ka
rácsony magasztos sejtelmes igaz
sága, amely öröm, de elkötelezés 
is, mert az angyalok kara ma is 
zeng, de szól a Jelenések Lelke is : 
Imé az ajtó előtt állok és zörgetek; 
ha valaki meghallja az én szava
mat, és megnyitja az ajtót, beme
gyek ahhoz és vele vacsorázom 
és ő én velem. Akinek van füle, 
hallja mit mond a Lélek a Gyüle
kezeteknek.

Evangélikus és protestáns keresz
tyén gondolatok a szeretet ünnepén.

Irta: Dr. Szlávik Mátyás.

Szegény megcsonkult magyar 
hazánkban evangélikus keresztyén n ek  
lenni vallási és nemzeti szempont
ból egyaránt nagy és nehéz dolog. 
Pedig nincs tisztább, fejlettebb, 
tökéletesebb, szebb és fölségesebb 
keresztyén vallási forma, mint az 
evangélikus keresztyénség, mely 
minden nyelvet, nemzetet és nép
egyéniséget megbecsül. Az egyház- 
történet bizonysága szerint a jel
lemek és keresztyén személyiségek 
olyan típusát hozta létre, amely a 
legnemesebb volt azon népek között, 
amelyeknél elterjedt. Útja a folyto
nos tökéletesedés, eszköze a bűn
bánó megtérés és újjászületés. Azért 
mondja a nagy dicső evang. püspök 
M artenson, a kér. ember életét foly
tonos és fokozatos bűnbánó meg
térésnek és újjászületésnek. Célja 
egyénileg az istenfiuság és társas 
közösségileg az istenországa.

* *
*

Élő és áldozatos jézusi szere te t-  
keresztyénségre  van ma szükségünk, 
amely nem gyűlöl, de megbocsát; 
nem rombol, de épít; nem elvá
laszt, de egyesít; nem részletez, de 
összegez — egyetlen céllal: az egy 
igaz Isten dicsőségére, az ő országa 
terjesztésére és a közös, történeti 
magyar haza üdvére és boldogsá
gára. Azért mondja találóan S za -  
b o lc sk a : csak egy vallás van a 
világon, s az a krisztusi szeretet. 
Ily értelemben világegyháznak is 
mondható.

* **
Nekünk az evangélikus keresz

tyéneknek a krisztusi kereszt nem 
a keresztyénség ékessége, hanem

Ne feledkezzünk m eg K arácsony ünnepén az ev. sajtóról.
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annak fundamentuma, mely, mint 
ilyen, nem az uccán a körmene
tekre, hanem a szívbe, a házba és 
a templomba való. Legkevésbé való 
a politikába, mely rendszerint a 
megegyező megalkuvások és érde
kek, és nem az elvek politikája. 
Azért is a keresztyénség az apos
tolok ideje óta folytonos reformáció, 
már t. i. protestáció és confessió, 
és nem züllesztő, romboló hatalom. 
Folytonos megtisztulás a zsidóság
tól és a pogányságtól.

* *
*

„Evilágnak“ Jézus evangéliuma 
szerint is 3 veszedelmes szörnyű
sége vagyon, ú. m. a vörös, a 
fekete és az arany internacionále. 
Ettől a mammontól nem az ész, nem 
is a tudomány, hanem csakis a 
megtisztult és újjászületett erkölcsi 
öntudat szabadít meg bennünket. 
Ennek legértékesebb kincse, Isten
nek és Krisztusnak Írott menlevele 
a könyvek könyve és az élet köny
ve : a biblia, főleg a nagy próféták, 
az evangéliumok és az apostoli 
iratok. Mert Luther szerint: ami a 
jószágnak a legelő, az embernek 
a ház, a madárnak a fészek, a 
cserjének a szikla, a halaknak a 
folyóvíz, — az a biblia a hivő 
léleknek.

* **
Úgy Goethe, mint Harnack szerint 

a gépeknek mai félelmetes világa a 
gyárakban teljesen le- és megkö
tötte a keresztyén ember erkölcsi 
személyiségét. Maga is eszköze lett

394 _________________________

S ze re te t ünnepén .
Karácsony reggelén — előttem biblia, 

lelkemben a béke.
Zúgnak a harangok — Krisztus szeretetét 

ujjongón hirdetve.

Karácsonyi angyal ezüstcsengetyűje, 
mint liliom hangja — csilingeli szerte :

— Élet terhe alatt jajongó emberek,
— Akik megfáradtok, Krisztusra nézzetek,
És egyedül általa — vigasztalást nyertek I

. . .  Én is áldást kérek. Én is áldást várok,
Nélküle nincs Élet: pusztaságban állok,
De ha Ő velem van: aranyhidon járok
S  minden szenvedésre gyógyító balzsamot, 

— csak Nála találok! —
HUDY ILONA.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (14)

Kardos az átolvasott levelet e fohásszal 
tette le : „Hála a jó Istennek! Egy család
nak örömöt szerezhettem.“

Átment a lelkészlakba. Ott voltak a fő

a gépnek. Eredménye a lélek mű
velésének és az események ápolá
sának elhanyagolása s a természet- 
tudományos materialista élet- és 
világfelfogás terjedése. Ezzel a ve
szedelmes, túlbuzgó gépvilággal ma 
hazánkban is számolnia kell és 
vallásos-erkölcsi és nemzeti újjá
születésünknek szolgálatába kell 
hajtanunk. Kölcsönös megterméke
nyítésre és nem lenyűgöző szolga
ságra, vagy pogányos hatalmas
kodásra van szükségünk szegény 
magyar hazánkban. Azért előre és 
fölfelé minden cselekedeteinkben! 
Ha segítünk magunkon, az Isten is 
megsegít.

* **

A sötétség hatalmainak mai szer
vezetébe bele kell kiáltanunk han
gos szóval, hogy az apostolok óta 
Luther az egyház legnagyobb evan
gélistája és hogy az ő wartburgi 
szobáján és wormsi vallomásán 
nyugszik az egész reformáció. A 
német lutheránusság mai szoron- 
gattatásai között is a reformáció 
anyaföldje, a vallásos keresztyén 
hagyományok hordozója, a theol. 
tudományos munkásság központja 
s a fejlődő vallásos egyházi életnek 
színhelye. Ez a német evang. szel
lem még mindig a vezérszerepet 
viszi az egész világon, annyi meg
próbáltatás után, sőt tán épen ezek
től még nagyobb tevékenységre 
sarkalva .. Az evangélikus néme
teket nem lehet büntetlenül figyel
men kívül hagyni semilyen tudo-

nök leányai is ké. i munka mellett hallgatva 
a lelkésznek a történelemből tartott elő
adását. A belépőt a házi asszony e szavak
kal fogadja:

— Isten hozta, kapitány úr! Arcáról 
látom, hogy valami jó hirt hoz.

— Eltalálta, tisztelendő asszony és ez 
a hir mindenek előtt Napsugárt, az áz most 
már Waliher Edith kisasszonyt illeti.

Edith meglepetve, kérdöleg tekint reá.
— Tehát megvalósult óhajtásunk? — 

kérdi a lelkész — Kapitány úr feltalálta a 
kedves leány szüleit?

— Meggyőződésem. Felolvasom az édes 
apának egyik newyorki lap szerkesztőjéhez 
írt s ez által velem közölt levelét. Megjegy
zem, hogy az ebben jelzett adatok teljesen 
megegyeznek a Sasszem barátomnak ez 
előtt hetekkel kérdésemre tett vallomásával.

Az olvasást Edith kezeit dobogó szívére 
szorítva hallgatta s az utolsó szavaknál a 
meghatottság örömkönnyei hullottak sze
méből. A lelkészné, Karolin és Mária hozzá 
sietve üdvözölték, csókolták. Mikor végre 
szóhoz jutott, a boldogság érzetével re- 
beg te:

— Kapitány úr, köszönöm eléggé meg- 
nem hálálható jóságát. Áldja meg a jó Isten.

— Reám nézve nagy öröm, hogy a szü
lők és feltalált gyermekük viszontlátásán

mány terén, de legkevésbé a szel
lemi tudományokban. A német 
szellem máig is az egész világ, s 
nemcsak a németség uralkodó szel
leme, mert az evangélium hitéből 
él s a Jézus—Kant-féle erkölcsi 
törvény vezeti akaratéletét. Luther 
nyomán a legnagyobb irásmagya- 
rázók is a német földről és nagyobb 
részt papi családból kerültek ki. 
És a keresztyén kultúra a Jézus-, 
Luther- és Kantféle életideálja most 
és mindenkoron.

— Születésének kétszázados év
fordulójára. —
Irta: Payr Sándor.

Mielőtt az ó-esztendő elrepülne, 
emlékezzünk meg erről a magyar 
földön született hírneves német szu
perintendensről és költőről is, akit 
igen sokan Kőszeghi néven magyar 
nemesi csa’ádból származtatnak s úgy 
magyarázzák a névcserét, hogy csak 
a németek kiejtése szerint lett a Kő- 
szeghiből Giseke Miklós Detre. Így 
raoodia ezt nekünk néhai jó Müllnsr 
Mátyás direktorunk s így olvassuk 
ezt ma is Kőszeg és Vas vármegye 
monográfiájában. Pedig nagy tévedés 
van benne.

Hrabovszky György már 1816. 
Farnek Dávid száki lelkész 1823. 
Edvi Illés Pál esperes és Rumy Ká 
roly soproni tanár 1835 írt róla, 
legutóbb pedig Michaelis Izidor kő-

s boldogságán közre munkálhattam. De 
Edith kisasszony most meg kell kezdenünk 
az uirakészülődést Waschingtonba Tiszte
lendő asszonyt Elkérem, hogy szíveskedjék 
Ediihe! a városba menni s ott neki a már 
meglevő egyszerűbb házi ruhája mellé még 
egy utazó és egy müveit társaságban meg
jelenéshez illő öltözetet rendelni. Legjobb 
lesz, ha a kelmét megvevén egy varrónőt 
hoznak magukkal. Itthon segédkezésük 
mellett hamarább végzik a munkát. Mária 
számára is kérem a ruha megrendelését 
mert ő is kísérni fogja Edith barátnőjét.

Kardos még az nap megírta a levelet 
melyben így értesíti a leányuk után sóvárgó 
szülőket:

Tisztelt Walíher Úri
Örömmel hozom tudomására, hogy ked

ves Edith leánya él. Egy indián telepen a 
főnök sátrában fedeztem fel. Már majdnem 
egy év óta az ottani missziói lelkész neje 
és leánya társaságában pótoija páratlan 
szorgalommal s a várakozást meghaladó 
eredménnyel a műveltségek helyzeténél 
fogva eddig fennmaradt hiányait. Nem in
dián pusztai vadvirágot, hanem egy művelt 
társaságbah mindenütt méltán helyet fog
lalható szép s nemes lelki tulajdonokkal 
megáldott leányt fognak ölelni a szülők.

Nemescsó német poétája.
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szegi lelkész tudósítása nyomán a 
szintén evang. Heinrich Gusztáv, az 
Akadémia volt titkára. (P.iil. Közi. 
1894. 817) Az utóbbi szerint Rumy 
Károly követte el a hibát, ő tette 
meg Giseke poétát magyar nemesnek. 
De én ezt a téves szájhagyományt 
már húsz évvel korábban Hrabovszky- 
nál is megtaláltam. Tudós német 
könyvek is átvették, hogy Qiseke 
német költó magyar nemesi családból 
származott.

De hát hogyan születhetett német 
szuperinteudens és poéta tiszta ma
gyar községben Nemescsón ? A kul
csot ehhez az akkori egyházi viszo
nyok adják meg. A család története 
röviden ez. Őseik eleitől fogva néme
tek voltak s a reformáció korában 
Halberstadt vidékén éltek. Az idősebb 
Giseke Miklós Detre, ki 1656. szüle 
tett, kereskedő volt Hamburgban. 
Ennek fia, Giseke Pál (a költő atyja) 
már Hamburgban született 1686 aug. 
21- Jenában tanulta ez a theológiát 
s előbb Dániában, majd pedig Rohr 
osztrák ezredes fiai mellett Nápolyban 
volt nevelő. Itt olasz főidőn, a mi 
nápolyi gályarabjaink szenvedéshelyén 
kapta 1717. Giseke Pál a kőszegiek 
meghívását a nemescsói ielkészi ál
lásra. Előbbi lelkészük, Ferber Henrik 
ajánlotta őt nekik. Merész vállalkozás 
volt Hamburgból Nápolyba s a virágzó 
nagy világvárosokból egy kis vas
megyei falucskába, ennek is a fából 
épített imaházába és szalraafedeles 
paplakába jönni Da megtette.

Tudnunk kell, hogy Kőszegnek 
1681 után sem engedtek vallássza-

Folyó hó 23-án érkezik meg Edith a lel- 
készné, a főnök hasonló korú s vele test- 
vérkep felnőtt, már keresztyén leányával az. 
én kíséretemben. Méltóztassék kedves nejét 
a találkozásra előkészíteni, nehogy az öröm 
letörje lelki erejét.

Mindnyájukat üdvözli:
Kardos Vilmos
tengerészkapitány.

Edith is írt levelet édes anyjának El
mondta ebben, mennyire boldog, hogy a 
jó Isten gondviselése megnyitotta előtte az 
utat a kedves szülőkhöz. Aludni is alig en
gedi a vágy, hogy mie'őbb csókolhassa 
őket.

A női ruhák elkészültek. Mikor Kardos 
újra átment a lelkész családhoz, ott Edith 
kisasszony uj ünnepi ruhában állott előtte, 
melyet a lelkészné tanácsára öltött fel pró
bául A házi asszony s Karoiin leánya gyö
nyörködve szemlélték.

— És kapitány úr milyennek talál ezen 
öltözetben? — kérdi a belépőt Edith.

— Én is azt tartom, kisasszony, hogy 
az aranynak meg van értéke, fénye a fa
keresztben is, de tagadhatatlan, hogy még 
vonzóbb ezüst foglalatban.

— Ha megnyerte tetszését — szól mo
solyogva a leány — úgy még becsesebb 
előttem e ruha.

badságot s ezért a szomszédos arti- 
kuláris helyen, Nemescsón tartottak 
a magyar lelkész mellett külön német 
lelkészt Ezek 1684— i 702. egy pajtá
ban prédikáltak, azután pedig fatem
plomot, sőt egy második imaházat is 
építettek n németek, illetőleg a magya
rok és vendek s.ámára. Most messze 
vidékről idezarándokoltak a hívek min
denfelől. Erre a helyre jött el Giseke 
Pál. Nápolyból előbb hazament Ham
burgba a menyasszonyáért, Krämer 
Katalinért s csak 1718. július 6. érkez
tek meg Nemescsóra. Nem egészen 
hat évig éltek itt mint fiatal házasok. 
Giseke magyar kollegája a körmendi 
Kis Péter volt. Korán betegeskedni 
kezdett s 1720 óta Rumy Sámuel 
káplán (a tudós, de szerencsétlen 
Rumy Károly nagyatyja) segédkezett 
mellette. Giseke Pálnak három leánya 
és egy fia született Nemescsón. Kát 
kis lányát itt is temették el. Kis fiá
ból lett a költő, aki 1724. ápr. 2. 
született. Kis Péter magyar lelkész 
volt a keresztapja, a keresztelést pe
dig Rumy káplán végezte. Az apa, 
ki mär a fiú születésekor is betegen 
feküdt, ápr. t9 meghalt. Még csak 
38 éves, fiacskája csak 17 napos volt 

Husvét utáni I. vasárnapon volt 
a temetés, Kis Péter mondott felette 
prédikációt, Rumy káplán pedig rövi- 
debb parentációt. A hamburgi asz- 
szony, a fiatal papözvegy, alighogy 
a gyermekágyat elhagyta, június 30 an 
már útra kelt karján a három hóna
pos csecsemővel s a három éves 
Kata lányát is magával vitte. A gyü
lekezet 12 rajnai tallért adott neki

— De most, kedves Ediih, — veszi át 
a szót ismét a kapitány — én kérem szíves 
figyelmét egy percre. Midőn Sasszemtöl 
nyert tájékoztatás után megtettem az in
tézkedést szülei keresésére : egyúttal meg
értettem vele, hogy ha azok jelentkeznek, 
Napsugárt, mint az ő gyermeküket át kell 
nekik adnia, ezért azonban jutalmat re- 
ményelhet. Élszomorodva tudatta, hogy ő, 
felesége s leánya is nagyon szeretik, nem 
tudnak tőle elszakadni. Ékkor, hogy a kér
dést békés utón oldhassuk meg, előtte is 
feltárva lelkem legbensöbb óhajat: magam
nak kértem feleségül. 0  nekem készséggel, 
örömmel ajánlotta oda, mert mint mondá, 
jó! ismer, szeret mint testvért. így mint je
gyese kísérem a szülői ház küszöbéig. Ott, 
ha Edith kisasszony úgy akarja — végzi 
szavait Kardos lehajtott fővel, halk hangon 
— a jegyesség örökre megszűnik.

Edith hő szerelmet sugárzó tekintettel 
válaszol:

— Nem, soha. Kapitány úr, ez a kéz 
szívemmel együtt az öné. Csak az egy ha
lál szakíthat el engemet tőle.

— E szavai boldoggá tettek, Edith, kö
szönöm. Most már kézfogóra megyünk a 
kedves szülőkhöz. Amint már megállapod
tunk, holnap reggel 8 órakor készen áll a

úti költségre. Sopron felé vette útját, 
ahol valószínűleg rokonai voltak a 
Krámerok, innen ment azután vissza 
hazájába Hamburgba. Szomorú lát
vány volt ez az apátián, hajléktalan, 
vándor kis papi család. A szegény 
papné csak szomorú emlékekkel 
gondolhatott vissza Magyarországra, 
amely néki nem is lehetett oly szép, 
mint minékünk.

A nemescsói csecsemő tehát Ham
burgban nevelkedett fel. 1745-ben 
Lipcsében volt theológus, majd pedig 
Braunschweigban nevelője a tragikus 
végű Jerusalem Károlynak, akinek 
életét Goethe »Werther keservei« 
cfmü regényében dolgozta fel. A fiatal 
Giseke maga is költői tehetség volt, 
Hagedorn és Klopstock voltak a jó 
barátai. Ez utóbbi különösen szerette. 
Irt dalokat, egyházi énekeket, ódákat, 
meséket és költői leveleket. Szerkesz
tett »Der Jüngling« című folyóiratot 
is. 1753 ban Trantensteinban, majd 
Quedlinburgban s végül Sondershau- 
senben volt lelkész és szuperintendens. 
Ö is korán, már 41 éves korában 
meghalt (1765. febr. 23). Költeményeit 
barátja, Gärtner Károly adta ki 
(Braunschweig 1767). Két kötet pré
dikációja is jelent meg (Rostock 1760 
és Hannover 1780). Klopstock »Win
golf« című költeményében állított neki 
emléket. Ez a költői barátság bizto
sított neki helyet az irodalomtörté
netben. Theol. művek is megemlékez
nek róla. Mint fentebb láttuk, nálunk 
is több életirója akadt. Utódai közül 
Giseke Günther lelkész megírta csa
ládjuk történetét (Eisleben 1843),

kocsi, szíveskedjenek arra Avertonné néni
vel s Máriával felkészülni.

Másnap a főnöknek s nejének bucsu- 
zása Edithtől megható volt. A nő sirva 
Ölelgette a kedves leányt, akit, mióta hoz
zájuk került, mint anya szeretett. Edith 
csak azon ígérettel tudott kibontakozni 
karjaiból, hogy nem sokára eljön, meglá
togatja őket. Sasszem úgy szólt hozzá szo
morúan, remegő ajakkal:

— Napsugár, elhagysz bennünket, utá
nad sötétség marad nálunk.

— Hisz azzal menek el, — nyugtatja az 
elérzékenyült öreget Edith — akinek oda 
ígértél, ö  vissza is hoz még látogatásra 
hozzátok.

A kocsi jókor érkezett a város mellett 
levő vasúti állomásra. Itt vonatra ültek s 
fennakadás nélkül haladtak Waschington 
felé. Egy helyen két idegen úr szállott be 
azon szakaszba, amelyben ők ültek. Néme
tül beszéltek s az egyik Walther gyárosról 
kérdezősködött társától. Ez röviden el
mondta, hogy jól ismeri, igen gazdag, há
rom gyár tulajdonosa, emellett nemeslelkü, 
jó ember, ki főkép a szegény, elhagyott, 
árva gyermekek felkarolására s nevelteté
sére nagyon sokat áldoz. Gyárainak mun
kája mind próba kiálló, bátran lehet aján
lani mindenütt. Ezen értesítést a másik
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Qiseke Róbert pedig (1827— 1880) 
szintén költő volt, regényeket és drá
mákat írt.

A mi nemescsói poétánk szülőföl
dét, Magyarországot nem is ismerte, 
özvegy édesanyja, akire itt annyi 
keserűség borult, nem valami kedves 
emlékek közt emlegethette itt töltött 
éveit. Születési körülményeiről ezeket 
írja egyik versében a barátjának :

* Barátom, én soha sem éreztem 
az édes örömöket, melyeket az apa 
ád fiának. Oh én nem ölelhetem azt, 
akitől származtam ; soha sem mond
hattam apámnak. így akarta ezt élet
sorsom törvénye. Meghalt idegenek 
között, midőn még alig hogy látott. 
Nem értettem még, midőn áldva át
karolt s nem is köszönhettem meg 
neki Messze, oh messze tőlem pihen, 
messze hitvesétől is. Nem tudom, hol 
a sírja. Nem öntözhetem síremlékét 
könnyeimmel, miként fiú öntözi aty
jáét.«

Részvéttel olvassuk a szegény 
papfi-poéta siralmát. A számkivetett 
vándorpapok sorsából jutott neki is. 
Ha tovább él, mikor már az életharc 
csendesül s az élemedett kor keresi 
a régi emlékeket, bizonyára eljött 
volna hozzánk s akkor megtalálta 
volna még apja sírját a nemescsói 
temetőben, hogy sírva ráboruljon. 
Talált volna itt ő, a költő egv magyar 
poéta-sirt is, az öreg Aáchs Mihály ét, 
a kuruc világ egyházi lantosának 
sirját, mely 1708 óta szintén itt dom
borult Nemescsón. Megérthette volna 
a német költő, hogy apja itt nem 
idegenek, hanem hit okonok között,

köszönettel vette tudomásul annál is inkább, 
mert mint mondá, ha a legközelebbi város
ban feladatát végzi, egy nagykereskedő cég 
megbízásából Walther urat is meglátogatja.

Midőn az ismeretlen utitársak leszállot- 
tak, Kardos kapitány észrevehetőleg komo
lyabbá lett. Mintha valami nehéz gond ár
nya borongana kedélyén. Edith megszólítja:

— Honnét ez a hangulatváltozás? Ily 
szomorúan kisér szüleim boldog viszont
látására ?

— Edith kisasszony, az elébb távozott 
német utitársak beszédéből megértettem, 
hogy édes atyja igen gazdag, sokszorosan 
milliómos ember. Ha meggondolom, hogy 
én meg ágról szakadt szegény vagyok, 
egyetlen birtokom szerény tiszti kardom: 
megszáll az aggodalom, vájjon felléphetek-e 
ily gazdag szülők előtt mint leányuk kezé
nek megkérője? Nem keltem-e fel ezzel a 
gyanút, hogy csak a pénzvágy vezetett 
hozzájuk ?

— Vagy is, nemde jobb szeretné, ha 
én is szegény volnék ?

— Nem tagadom.
— Jól van, vitéz kapitány uram — szól 

a leány elbűvölő mosollyal nézve szemébe. 
— Hagyja ezt a dolgot én reám. Én a ma
gam szegénysége és szüleim gazdagsága 
között kiegyengetem az utat. De most,
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egy vendégszerető, lovagias, az ide
gent is megbecsülő nemzetnek nemes 
fiai között pihen.

Ha apja oly korán el nem hal, a 
csecsemőből talán itt nőtt volna fel 
egyházunknak egy vezető embere, 
vagy éppen poéta, amint erre vannak 
példák az idegenből ideszakadt jele
seink között. (Lenau, a német költő 
is magyar földön született.)

Mi a kétszázados távolból is meg 
emlékezéssel és kegyelettel adózunk 
Klopstock barátjának, a hazánk földén 
született német poétának, a sonders- 
hauseni szuperintendensnek, valamint 
édesatyjanak is, az 1724. elhunyt 
Qiseke Pál nemescsói lelkésznek, aki 
Nápolyból és Hamburgból vállalkozott 
készséggel, hogy magyar földön hir
desse az evangéliomot.

M ikor az a n g y a lk a  fázik .
— Karácsonyi legenda. —

Irta: C s ite  K á ro ly .

Csitri, hollóhaju, ragyogó mosoly
gó, csillagszemü, folyton csacsogó 
leányka volt Cecilke. Anyukája ellen
ben hallgatag, zordon tekintetű volt, 
mintha szívében örökös keserűséggel, 
panasszal vádolná az egész világot 
az őt ért nagy szomorúságért, c sa 
pásért.

Sokszor még a kis leánya szavát, 
kérdezőskődését sem hallotta meg, 
annyira lefoglalták a saját kínos, ke
serű gondolatai.

Már másodszor kérdezte C-ciike

nyújtsa kezét, ígérje meg, hogy ismét fel- 
derül, megosztja velünk az örömöt.

A kapitány megcsókolva a feléje nyúj
tott kezet s mosolyogva válaszol:

— A napsugár fénye elűzi a homályt. 
Edith kisasszony boldogsága az írás sza
vaira emlékeztet: .Örüljetek az ömlőkkel.“

Waschingtonba érkezve azonnal kocsira 
ültek s Waltherék házához siettek. Innét 
csak egv inas jött ki eléjük kalauzolásra, 
a család tagjai otthon maradtak. Nem akar
ták ugyanis a feltűnést kelthető viszontlá
tás örömeit a közönség előtt, hanem a csa
ládi szentélyben élvezni. Az inas által fel
nyitott ajtón megindulástól remegve lép be 
Edith a szobába s az ott előtte álló körön 
— a család tagjai s két idősb nőrokonon — 
áttekintve e kiáltással borul Waltherné 
asszony keblére:

— Kis mama! Te vagy az én édes 
anyám, a szívem mondja meg.

Öleli, csókolja, a karjaiban örömtől ros
kadozó anyát, ki egy percig a meghatott
ság miatt szótlanul, boldogan nyugszik le
ánya kebelén. Majd midőn túláradó érzel
me kissé csillapul: Edith arcán csüngő 
szemekkel így szólal m eg:

— Igen, csókjaidból is érzem, hogy te 
vagy az én egyetlen leányom, életemnek
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a akkor is csak úgy hallotta meg, 
hogy a leányka nyakába csimpajko- 
dott s az arcocskáját anyukájáéhoz 
simította.

— Mondja, anyácskám, miért va
gyok én árva?

— Ki mondta neked, hogy árva 
vagy? — rezzent fel az édes anya.

—  Egy fehérhaju bácsi, aki min
dig elmegy a házunk előtt és beszél
get velem, megsimította az uccán a 
hajamat s azt mondta: »te szegény, 
kis árva, tel«

—  Meghalt szegény édes apád, 
azért vagy árva, gyermekam ! — só
hajtotta még jobban elszomorodva 
az anyuka.

— Miért halt meg, az édes apács
kám?

— M iért... Miért?! K* tudná 
azt megmondani! , . .  Isten akarta, 
hogy meghaljon.

— Miért haragudott apácskára az 
Iitenke ?

— Nem haragudott rá az Isten 
kicsikém. Jó ember volt, igaz ember 
v o l t . . .  Tán nincs is több olyan jó 
ember a világon.

— Hát akkor útiért akarta az Is
tenke, hogy meghaljon, ha nem ha
ragudott rá?

— Azt csak a jó Isten tudja, 
mi nem, . .

— A kis Cecilke sóvár, sejtelmes 
szívét nem nyugtatta meg édes anyja 
határozatlan, kurta felelete. Kisom- 
poiygott az uccaajtóba, leste, várta, 
mikor jön a fehérhaju bácsi. Fürtös 
hollóhajára a lengedező tavaszi szellő

elveszett, de ismét megtalált gyönyörűsége. 
Alig bírom el ezt a nagy boldogságot.

— Édes feleségem, megosztjuk — szól 
Walther — így könnyebb, de még édesebb 
lesz. Hadd ölellek én is kedves leányom.

Edith e szavakkal karolja át édes atyja 
nyakát:

— Te vagy a kedves papa, aki úgy sze
rettél. Kocsidra is felvettél, aminek én úgy 
örültem.

— Óh, aranyos leányom, csakhogy meg
jöttél. Vissza hoztad reg eltűnt szülői örö
münket. Ezután ismét módod lesz a kocsi
zásban, mindennap készen áll számodra a 
fogat.

— És engemet nem ismersz meg Edith 
— kérdi egy a családfő mellett álló délceg 
ifjú — ?

— Te vagy bizonnyal Alfréd bátyám — 
válaszol a leány testvérét megölelve. De 
úgy-e — folytatá mosolyogva — többé nem 
veszed el a kis kanárimat, amelyet csak a 
papa szavára adtál vissza?

— Ne félj kis tubica — szól ismételten 
megcsókolva húgát — nem veszem el, in
kább egész sereget hozok számodra.

Ezután a két nőrokon üdvözölte mele
gen a családi kert visszanyert szép virágját.

Végül Edith mutatta be kísérő utitársait.
— Fogadjátok, kis mama, szívesen Over-
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fehér virágot hullatott le az uccai 
akácfáról.

Jött egyszeresek az öreg űr, az 
aszfalt járda hangosan kopogott a 
botja. Már messziről mosolygott Ce- 
cilkére.

— Jdreggelt.. .  jóreggelt, kicsi 
kisasszonyként! . . .  Mit álmodott az 
éjszaka, kis angyalocskám ?

— Mit is álmodtam?! — töpren
gett a csöppség. —  Igaz, már tudom. 
Apácskámat kerestem álmomban. Mi
kor már sehol sem találtam, meg
pillantottam ott fönn az égen. Egy 
fehér felhőn ült szomorúan. . .  Az 
ám, igen szomorúan ült és intett ne
kem, hogy menjek hozzá, de nem 
tudtam. Nem volt szárnyam. Elkezd
tem sírni s aztán felébredtem.

— Szegény kis Ciliké, milyen szé
pet. . .  milyen szomorút álmodtál! —  
simította meg az öreg úr a kis árva 
selymesfényü csitri haját.

— Bizony szom orút... mégis 
olyan jó volt apácskámat lá t n i . . . .  
Mondja csak. bácsikám, talán maga 
tudja. Miért akarta az Istenke, hogy 
édes apácskám m eghaljon... hogy 
elhagyjon bennünket ? . . .

— Óh, Istenem I miket tudnak a 
gyermekek kérdezni 1 — sóhajtott fel 
az öreg úr.

— Hisz & bácsi okos ember, tudja 
azt i s . . .  Úgy-e, hogy tudja? — fo
gózott a kis leány az öreg karjába.

— Nem lehet tudni, csöpöcském, 
virágocskám. . .  nem lehet tudni . . .  
Vagy mégis úgy gondolom, hogy 
azért hivta el a jó Isten a te apádat,

Ion Györgyné tisztelendő asszonyt, az én 
kedves nevelőnőmet, aki anyai gondosko
dással segédkezett lelki életemnek a ho> 
mályból kibontakozásánál.

Bemutatom Kardos Vilmos kapitány urat, 
aki engem a széljárta indián sátorban fel
fedezett és mindent megtett, hogy szülőim
hez visszatérhessek és boldogan ölelhes
sem őket.

Ez itt Mária, a maru indiántörzs főnö
kének möst már keresztyén leánya, akivel 
egyült nőttem fel. A színe réz, de a szíve 
arany; testvér nem szeretheti jobban test
vérét, mint ő engemet.

A család mindhármukat melegen üdvö
zölte, igaz vendégszeretettel fogadta. Az 
érdeklődés központja a kapitány volt, kiről 
már másfelől is a legszebb elismerő nyi
latkozatokat hallották. A vidám hangulat
ban lefolyt ebéd után a nap hátralevő ré
szét a nők között a házi asszony szobájá
ban a kölcsönös kérdezgetéeek, feleletek 
véget érni nem akaró sora foglalta le. Az 
apa és fia a kapitánnyal külön teremben 
beszélgettek. Azok kérdésére őszintén elő
adta Kardos, mi indította őt arra, hogy 
megbízást kérjen a kormánytól a rablásai
val nagy vidékét veszélyeztető vad maru 
törzs felkeresésére és békés életmódhoz 
szoktatására.

hogy tanuljátok meg anyácskáddal 
még jobban szeretni. . .

— Hiszen én igen szeretem apács
kámat !

— Szereid csak, angyalkám, min
dig szeresd, soha el ne feledd Azt 
akprja a jó Isten i s . . .

Cecilke repült be édes anyjához:
— Anyácskám, édes anyácskám I 

Tudom ám, miért hivta el az Istenke 
apácskámat.

Az özvegy az elhunyt férje egy
kori vőlegény ruháit rakosgatta ki a 
szekrényből s hullatta könnyeit rájuk.

—  Tudod?! . . .
—  Tudom ám. Azért . . .  azért, 

hogy igen szeressük, még jobban 
szeressük. S én már lege3legjobban 
szeretem. . .  Hát anyácskám ?

— Oh, te kis bohól Hisz én sze
rettem apácskádat mindig legjobban 
a világon.

A kicsike ragyogó, sötét szemecs- 
kéjében csupa csodálkozás ült.

— Igazán annyira szerelte anyács
kám ap ácskám at?!... Akkor. . .  ak
kor tán a jó Istenke nem tudta azt. 
Óh, mennyire szeretnék a jó Isten
kéhez elmenni, hogy megmondhat
nám neki. . .

—  Édes leikecském, a jó Istennel 
mindig, mindenütt lehet beszélni; 
csak imádkozni kel l . . .

— Mégis szeretnék hozzá elmenni, 
az ölébe ülni, úgy mondanám meg 
neki . . .  és apácskámnak magának is 
szeretném megm ondani...

Kék szirmú, szellőben lengedező 
harangvirágok, csendítsétek meg min
den harangocskáitokat! A kis Cecilke

Előadta, mint fedezte fel Napsugárt az 
indián főnök sátorában, mikép kezdte és 
folytatta a szép hajadon a művelődést 
Overtonné tisztelendő asszony és Karolin 
leánya körében. Amire ezek figyelmét fel
hívták, fokozódó buzgalommal fogott annak 
tanulásához s meglepően gyorsan győle le 
a kezdet nehézségeit.

— A sátorban felnőtt egyszerű leányt
— végzi beszédét a kapitány — kiváló 
szellemi tehetségeinek gondos kiképzésé
vel, a vonzó nevelési rendszerrel a tiszte
lendő asszony kedves, művelt hajadonná 
változtatta át, akikben méltán látja a család 
drága ékességét.

— Leányommal együtt — szólt Walther
— mindig hálásan emlékezünk nevelői 
munkájáról.

— Még azon feltehető kérdésre tarto
zom válasszal — folytatá beszédét Kardos
— hogy mihelyt felismertem a fehér leányt, 
miért nem tettem azonnal lépéseket a szü
lök felkeresésére? Miért nem követeltem 
vissza az indián főnöktől nyomban, szük
ség esetén hatósági segéllyel is ? Erre meg 
kell jegyeznem, hogy az indián az idegen 
iránt bizalmatlan, gyanakodásra hajló. Ha 
egyetlen szava, vagy tette felkelti gyanúját: 
akkor zárkozott lesz iránta, ellenségnek 
tekinti. Ha azonban azt látja, hogy a hozzá

addig-addig vágyódott Isten ölébe 
jutni, mígnem a következő ködös 
őszön eljött érte két angyalka, lelkecs- 
kéjét az égbe röpítették Gyilkos to
roklob által letört liliom-testncskéjét 
pedig kivitték a temetőbe.

Szegéay édes anya most még szo
morúbb, keserűbb tekintetű lett. Sok
szor, igen sokszor azt zokogta:

—  Miért, miért akarta ezt az Is
ten I Hát nem szerettem én eléggé 
őket ! . . .  Nem volt, nincs az én szí
vemben elég nagy szeretet ? ! . . .

— Az fájt, az kínozta legjobban 
lelkét, hogy a kis elköltözött álmá
ban sem jelent meg soha előtte. Pe
dig, hogy emlékét minél jobban fel
idézhesse, mindennap előrakosgatta 
a kis Cecilke ruháit, játékait

Eljött azonban a legemlékezetesebb 
nap, a gyermeki lélek csodás tündér
estéje.

A vérző szívű özvegy anya otthon 
is állított fel karácsonyfát, mintha 
csak élt volna, várta volna Jézuskát 
Cecilke és kiment a temetőbe, a sírra 
is karácsonyfát állítani.

Már alkonyodott, ragyogó csilla
gok sokasága fénylett az égen és 
alant a Jézuskát váró gyermek sze
mekben s az anyácska még mindig 
a csillogd fehér lepellel borított, ka
rácsonyfával díszített kis sir előtt 
állt imádságos ajakkal, mígnem le
omlott a sir szélére. Elszunnyadt

. . .  Apróbb, nagyobb angyalok ez
reit látta az égen megindulni. Száll
tak, szálltak le a földre, Jézuska 
küldte ajándékokkal. S a sok angyalka 
között kereste tekintetével az övét:

közeledő önzés nélkül jóakarója, nem ká
rára, de javára törekszik: e tapasztalás 
bizalmat ébreszt benne. Megnyilatkoznak 
jobb lelki tulajdonai is, a jó baráti hűség 
amellett, akit becsül, az önfeláldozásra kész 
bátorság, az őszinteség, az adott szó meg
tartása. Hogyha kezdetben mindjárt a le
ány származását kutatom: a főnök bennem 
kiküldött kémet gyanít és többé szóba sem 
áll velem. Leányát elrejti szemeim elől, 
társait ellenem ingerli, mint aki az indián 
szülőket gyermekeiktől akarom megfosztani. 
Ez esetben ottmaradásom lehetetlenné vá
lik s a megújuló ellenségeskedések miatt 
Edithnek végképen nyoma veszhetett volna. 
Várnom kellett a jó alkalomra, hogy aggo
dalom nélkül kérdezhessem meg a főnök
től, hogyan jutott sátorába a kis leány. 
Lassanként hozzám szokott a viharedzett, 
keményképü Sasszem, megbarátkozott ve
lem, a bizalmat bizalommal viszonozta. 
Midőn egy napon leányai óhajtására felkért, 
hogy ő neki is építessek egy oly hajlékot, 
mint az enyém és én készséggel megígér
tem : ekkor kértem tőle felvilágosítást Nap
sugár származása felől. 0  nyíltan elmondta, 
hogy 15 év előtt egy rabló kirándulás al
kalmával egy úri lakban találta s az első 
pillanatban megkedvelvén a szép gyerme
ket, karjaiba vette, így társai nem bánthat-
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a kis Cecilkét. De nem találta sehol. 
Végre a legvégén bukkant fel a ki
csike, de milyen öltözetlenül s dide
regve. Utána ballagott hasonlőkép 
szomorú tekintettel az apácska.

Egyszercsak megpillantotta őt a 
kis Cecilke s lekiáitott hozzá :

—  Anyácskám fázom, jer öltöz
tess fe l !

Mozdulni akart, de mintha meg
merevedtek volna a lábai. Kiáltani 
akart, de ajkait nem bírta felnyitni. 
Sirni, zokogni szeretett volna, de 
szíve helyén egy kemény követ érzett.

—  Anyácskám, siess ! igen fázom ! 
—  hangzott ismét a magasból a ki
csi angyal didergő szava.

Most kétségbeesetten felsikohott 
az anyácska s felébredt. A temetőőr 
emelte fel s rázta fel álmából. An
nak lakásában kissé felmelegedve 
hazafelé indult.

Városvégi düledező kunyhó épület 
előtt két, kis rongyos ruháju leány
kát pillantott meg az uccai lámpa 
fénye mellett.

—  Hol jártok, kis leánykák ?
—  Bent voltunk a városban egy 

kis kalácsot, meg ruhát kérni. De 
ruhát semmit se kaptam, kalácsot is 
igen keveset, — felelte a nagyobbik 
leányka.

— Jertek velem, kaptok ruhát tő
lem, más egyebet i s . . .

Szinte rohanva sietett az anyácska 
egyik uccából a másikba. A két kis 
leánynak félig-meddig futni kellett 
utána, hogy el ne maradjanak tőle. 
A harmadik uccában még egy leány
kát hivott hasonlókép. A saját uccá- 
jában pedig egy öreg koldust szólí
tott meg s hivott maga után.

A kis Ceciike ruhácskái ismét elő
kerültek a szekrényből.

—  Nesztek, kis leányok, öltözze
tek ezekbe a ruhákba, úgy várjátok

ták és hazavitte saját ugyan ilykoru leány
kájához, akivel aztán együtt növekedett fel. 
A nyert adatok alapján már megkezdhettem 
a tudakozódást a szülők után. Sikerült reá 
vennem arra is, hogy beleegyezett Edith- 
nek kíséretemben ide, a szülői hajlékba 
vissza jövetelébe.

— Az eredmény tanúsítja, kapitány úr, 
— szólt Walther — hogy a viszonyokat 
ismerve a leghelyesebben járt ei s bizto
sította leányunk viszontlátását.

A karácsony estét a családi körrel együtt 
ünnepelték a vendégek is. Meghaíottan hall
gatták az édes agának és leányának ajkai
ról hangzó, hulló könyektő! kísért szent 
éneket s a buzgó imát Jézus nevében. A 
házi úr leányát megcsókolva, mondá :

— Ez a nap, melyet az Úr rendelt, ör
vendezzünk, Jézus ma nekünk a legszebb, 
legkedvesebb karácsonyi ajándékot küldte. 
Legyen áldott szent neve örökké.

(Folyt. k6v.)
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Jézuskát. . .  Nesztek, babácskák is, 
játékok is, kalács is. . .  Jézu3ka küldte, 
Jézuska adja. . .

A kis leányok bethlehemi csillag 
fényében ragyogó, csillogó szemecs 
kéiből oly csodálatos fény áradt az 
édes anyácskára, hogy dermedt, resz
kető szívét valami csodálatos édes 
melegség járta át.

Az öreg koldus pedig az elhunyt 
férj egy jó ruháját kapta meg.

Mikor magára maradt az anyácska, 
karosszékébe ülve merengett lehunyt 
szem pillákkal... Egyszercsak szívet- 
lelket andalító égi zenét hallóit; fel
nyílt az ajtó. . .  jött a kis Cecilhe 
mosolygó, ragyogó arccal s kézen 
vezette apácskáját, aki szintén mo
solygott Már nem dideregtek, nem 
fáztak, fényes égi ruha volt rajtuk 
Hozzá mentek, átkarolták, a kis Ce
cilke nyakába kapaszkodva súgta:

— Anyácskám, jó anyácskám I 
Az Istenke is tudja ám már, hogy 
anyácska igen szeret. . . anyácska 
legjobban szeret . . .

Beszélgetés ükömmel!
Levente ősöm! Nézd az üködnek 
Már nincs fehér lova áldozásra!
Levente ősöm! Nézd üköd előtt 
Elapadt a zöld berek forrása,
Dacos magyar lelkem porig van alázva! 
Levente ősöm I H ajj! Az üködnek nagy a

gyásza:
Az ungi végen más gyűlt áldomásra.

Ahol királyi sólymaid nevelted 
S  oltárt emeltél a nyilas istennek,
Hová büszkén járt haza a lelked 
Századok során, ott nincs mit keresned; 
Nincs ott vérednek egy talpalatnyi jussa! 
Levente ősöm! Hajj! Az üködnek nagy a

gondja,
Hisz sírodat is bocskoros tapodja.

Levente Ősöm! Árpád hős vitéze!
Az ungi végre azért néha nézz le!
Aztán jöjj hozzám, öklözd meg a lelkem, 
Hogy soha-soha ne f  eledjem:
„Az ungi véget Árpád neked adta,
Ura nem volt más, csak a magyar fajta 
Biztasd a lelkem: „Rajta üköm! Rajta!“

SZABÓ  GÁBOR.

Belső átalakulás.
Irta : vitéz Raics Károly tábornok.

Egy rövid háborúnak hatását ed- 
dig ügy ismertük, mint a zivatarnak 
tikkasztó nyári meleg után érvénye
sülő jó befolyását a szerves világra. 
Mintha az Űr Isten a háborúval az 
emberiség bűtjeinek nagysága szerint 
Ítélkeznék. Minél bűnÖ3ebb ez a világ 
a büntetés mértékét is felemeli a há
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ború tartamának kiterjesztésével és 
rettenetességeinek fokozásával. Minél 
súlyosabb betegségben szenved va
laki, annál szokatlanabb gyógymódot 
és mérgesebb hatású orvosságokat 
alkalmazunk a betegség leküzdésére, 
ha pedig már semmiképpen sem bí
runk a bajjal, átengedjük a gyógyí
tást a szervezet erejének.

Csodálatos, hogy a legegyszerűbb 
elméletre mindig a legkésőbb bukka
nunk rá. Ennek is megvan az oka. 
Mi mindég a gyors siker titkát ku
tatjuk. Soha sem gondoljuk meg azt, 
hogy minél mélyebben fekszik a baj, 
annál körülményesebb, lassabban fo
lyó a gyógyulás is.

Ami a nagy háborút felidézte és 
tartamát már már az elviselhetetlen- 
ségig megnyújtotta, az semmi egyéb, 
mint a romlott léleknek a kiszámít
hatatlanságig elfajult és minden kí
nálkozó eszközt lelkiismeretíenül ki
használó tevékenykedése. Elmulasz
tottunk idejében belsőleg átalakulni. 
Ott követtük öl az első hibát, mikor 
üres jelszavaknak behódolva, a ben
nünk lakozó halhatatlan lélekkel mit 
sem törődve, azt, mint nem létezőt, 
megvetettük. Ilyenkor az alacsony 
indulatok lettek úrrá azon, melyek 
az egyéni önzés jegyében követke
zetlenül szinte kapkodva, de minden
kor csillapítatlaa mohósággal és az 
eszközök megválogatása nélkül tob
zódtak lelkűnkben. Hát járhat különb 
eredménnyel a léleknek eredeti ren
deltetéséből való ez a nagyarányú 
elhajlása, eldurvulása?! Mert ami
ként a kard tulajdonképpen az igaz
ság védelmére szolgál, éppen úgy 
meg lehet avval az igazság sírját is 
ásni, de hála Istennek, csak rövid 
időre.

Minden, ami embertől függ, vég
eredményben céljával egyezően, vagy 
avval ellentétben móködik. Azt a pil
lanatot kell felismerni tudnunk, mely
ben a lélek nemes értelemben vett 
eredeti rendeltetésétől az első alka
lommal eltér. Ha a baj gyógyítását 
komoly magábaszállással már akkor 
megkezdjük; ba önmagunk legyözé 
séhez már akkor hozzáfogunk, bizony 
mondom, nem fog az oíyképp elha
rapódzói lelkűnkben, hogy belsőleg 
átalakulnunk kelljen.

Erős a meggyőződésem, hogy az 
a nagymérvű erköícsrombolás, mely 
a keresztény magyarságon a francia 
forradalom óta erőt vett, Magyaror
szágnak nyugat példájára a keresz
tény alap'ól elszakadásában és a li
berális elvek szerinti berendezkedé
sében leli magyarázatát. Ezért akart
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Széchenyi az akkor még 9 millió jó 
és hű magyarnak mindenek előtt hal
hatatlan lelket adni. Hát vájjon a 
romlott lélek nem halhatatlan e?  
Nem. Miért? Azon alacsony indula
toknál fogva, melyek ólomsúllyal ne
hezedve reá, őket ily módon a föld
höz kötik és anyagiassá sekélyesftik, 
A halhatatlan lelek ellenben az esz- 
ményiség felé törekszik; hangsúlyo
zom nem megvalósíthatatlan célok 
felé, hanem a positiv ideálizmus lel
keket átalakító gondolatával és lelke
ket átha3onítő akaratával. Belső át
alakító hatása csak ennek a léleknek 
van. A népléleknek ez a képessége 
egyúttal az állan legbiztosabb oltalma 
is. Ezt nem látták be nálunk a há
ború előtt, ezt nem méltatják kellő 
figyelemre most sem. Pedig ha ez a 
nemzet élni és megmaradni akar. 
különösen számának csekély voltánál 
fogva, a nemzeti lélekre van szük
sége, mely különösen fegyelemre és 
összetartásra tanítja meg.

A római jog alapgondolatát Livius 
a következőképpen fejezi ki: »Se in 
armis jus ferra fortium virorum esse.« 
Az erős férfi kardjában viseli jogát. 
Mikor nevezzük azonban >eiós<-nek 
a férfit? Ha benne nem a mostani 
anyagias lélek él, hanem a valóban 
nagyratörő »halhatatlan« lélek.

Szekfü egyik könyvében olvasom, 
hogy mikor Scipió Karthágó elpusz
títását szemlélte, megeredtek könnyei, 
mert Karthágó megrendítő végzetében 
hazája nagyságának múlandósága 
tűnt fel lelki szemei előtt. Ekkor 
Róma győzelmének indokairól elmél
kedve, fcülöaösen kiemeli Róma szi
lárd szervezetét és alkatelemeinek tö
mörségét vetélytársa felett. Ezt pedig 
csak nemzeti szellem, fegyelmezettség 
és összetartás mellett lehet elképzelni.

Vájjon nem a »halhatatlan« lélek 
hozta-e azt létre?

Zrínyi Miklós szerint »egy nemzet
nél sem vagyunk alávalóbbak«. Hi 
szén a magyar nemzet csodálatos 
megmaradásának a titka tehetségében 
és jellemében rejlik, melyet éppen a 
»halhatatlan« lélek fejlesztett ki, a- 
melyet azonban sajnos a \szükség 
mindég csak átmenetileg ébresztett 
fel benne.

Mintha ez az »átmeneti« munkál
kodás a belső átalakulás most nehe
zebben folyna és mintha kissé elkés
tünk volna v e le !

Valóban úgy van. Sokkal inkább, 
mint valaha, törnek a mi ádáz ellen
ségeink romlásunkra, mi pedig sokkal 
inkább, mint valaha, romlott, gyenge 
lelküek vagyunk. Erős férfiakra van

tehát szükségünk, kik nagy hitükkel 
halhatatlan lelket lehelnek ebbe a 
csüggedni szerető népbe és átformál
ják azt a nagy jövővel biró nemzet
hez méltóan.

Erős azonban C3ak akkor leszel, 
ha a hit alapján nemcsak elmélkedel, 
de tántorithatatlanul is jársz annak 
utján. Ezépp fogsz bensőleg átalakulni 
és leszel harcra képes és győzelemre 
méltói

Ezt a célt szem elől tévesztened 
soha sem szabad!

j  K a rá cso n yfa .
Készen a szent fa, 

Gyűl az ajándék:
Reája sorban 
Ez, az is szán még. 
Minden kis ágat 
Teli aggatnak, —
Hej, aki gazdag,
Künnyü is annak!

Mit, hol vegyem, nem 
Töpreng sokáig:
Kedve, szeszélye 
Csak pénzzé válik. 
Szereteténél 
Több neki pénze;
Pénz a szeretet 
Az ő szemébe’!

Óh, a szeretet,
— Jaj volna nékünk — 
Ha addig érne,
Meddig a pénzünk! 
Soknál megvan a
Jó szív, jó szándék, 
Ámde hiányzik 
A pénz, —  ajándék!

Hány kicsi házban 
Nincs karácsonyfa,
Mely drágaságtól 
Földre hajolna;
Nincs gyertyafény sem, 
Mely a szobából 
Ki a sötétbe 
Vígan világol!. . .

S mennyi módos ház, 
Mennyi palota,
Hol fénylik, ragyog 
Ma minden szoba;
Hol pénz, gazdagság
— Hideg hiúság —
Étel, ital, kedv, — • 
Hogy szinte unják.

r S a szegény néppel 
Úgy elhitetik,
Hogy karácsony csak

Nekik van, nekik . . .
— Óh, te szegény nép,
Hidd el, óh hidd el: 
Boldogabb vagy te 
A tieiddel.

Ha nem is úszik 
Fényben a házad,
De van szívedben 
Tiszta alázat;
S van szereteted,
Van igaz hited, —
Nincs szebb karácsony,
Nincs, mint a tied!

PETROVICS PÁL.

Krisztusvárás —
Krisztusfogadás.
Irta: Pálmai Lajos.

Boldogító Ígéreteknek, sejtelmes 
várakozásnak és immár valóra vált 
reménykedéseknek idejét éljük.

Várjuk azt, aki öröktől fogva volt, 
az idők teljességében emberré lett, 
lakozott közöttünk és lett nekünk ut, 
igazság és élet. Várjuk az Urat, hogy 
lábaihoz ülve, nála valami vigaszta
lást találjunk. Nagy szükségünk volt 
erre mindig, szükségünk van most is. 
Nemcsak a természetben van tél, her- 
vadás, hidegség, van a mi szívünk
ben i s ; nemcsak az óvilág epekedett 
a megváltás után, mi is egyre vár
juk a jobb idők hajnalhasadását. S 
mindaddig, míg reményeink, törekvé
seink csak a múló világ nagyságaiba, 
erősségeibe kapcsolódnak bele, nem 
találjuk meg az óhajtóit nyugalmat 
s csak fövényre építgetjük egymás
után összeomló remény várainkat. De 
ha Isten igéje lesz a mi lábainknak 
szövétneke s ösvényünknek világos
sága, akkor nem járunk többé a vi
gasztalanságban s ha az Úr Jézust 
fogadjuk be a szívünkbe, abból min
den gond, bánat, bűn és nyugtalan
ság eltűnik örökre.

És az Úr akar hozzánk jönni, az 
Urnák van hozzánk most is üzenete, 
mint volt egykor a laodiczabeli gyü
lekezethez: „íme, ajtód előtt állok és 
zörgetek, ha valaki meghallja az én 
szómat és megnyitja az ajtót, beme
gyek ahhoz és vele vacsorátok és ő 
velem. *

Kedves, drága üzenet e z !
A mi ajtónk előtt áll az Úr és 

zörget, be akar jönni hozzánk Ide, 
ebbe a bűnei gyászos következményei
ben vergődő társadalomba, ide az Ő 
szolgálatában sokszor megfáradó egy
házakba, ide a szétbomló családokba
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s mindenek felett az emberi szívekbe, 
melyek O nála nélkül oly üresek, oly 
boldogtalanok! Halk kopogtatással 
észre akarja magát vétetni, hogy már 
itt van, jön mint kedves vendég; 
hozza magával az életnek kenyerét 
és italát, hozza a tiszta élet boldog
ságát, a hűség jutalmát: a békessé
get magunkkal, Istenünkkel.

Ha nem veszik észre az ö  csen
des kopogtatását, akkor erősebb han
got használ, zörget, mint sebesen 
zűg<5 szélnek zendülése, a fájdalom, 
a csapások, veszteségek, a remények 
összeomlásának hangjaival a kemény 
szívek ajtaján.

Volt idő. mikor eget-földet rázd 
viharok, világkatasztrófák rettenetes 
robajában jött hozzánk az üzenet: 
ajtód előtt állok és zörgetek.

S a szívek olyan nehezen akarnak 
megnyílni Előtte! Mert az ajtóban 
megrozsdásodott zárak, akadályok 
vannak. Ilyenek: a bűn kemény kérge 
a szíveken, a mammonimádás, a lelki 
elbizakodottság, a farizeusi gőg, mely 
nem érzi szükségét a megváltásnak, 
ilyen a kishitűség, az önmagával való 
meghasoníottság, melynek már min
den mindegy. . .

De ezeket az akadályokat olosz 
latja az ő Igéje. Ha valaki meghallja 
az én szómat, megnyitja az ajtót. 
Kétezer év óta szólja a bűnbánónak 
a bocsánatnak igéit, melyek a kemény 
szívet töredelmes szívvé alakítják, me
lyek a pénzimádóknak azt mondják: 
minden gonosznak gyökere a pénz
nek szerelme, melyek az elbizakodott- 
nak eszébe hozzák: ha mindent meg
tettünk is, csak haszontalan szolgák 
vagyunk, melyek vigasztalják a kis- 
hitüeket: ne félj, csak higyj. Akik 
meghallják az ő szavát és megnyitják 
az ajtót, azokhoz bemegy és velük 
vacsorái.. .  Nem kell több, minthogy 
onnét az ajtóból, a szívünkből egy 
gyenge fény, egy kis vágyódás, biza
lom, szeretet vetődjék az ajtó előtt 
álló Jézusra, már Ő bemegy oda s 
csodálatos világossággá, melegséggé, 
tüzzé változtatja azt a kis fénysugárt 
s letelepedik ott és velünk vacso
rái. . .  Megosztja velünk az aggoda
lom könnyel sózott kenyerét, édessé 
teszi az árvának panaszos falatját, 
borrá változtatja a vizet, megsoka- 
síija az áldozatkészség kenyerét. — 
Vacsorái velünk, mint az emmau3i 
vándorokkal a reménytelenség éjsza
káján, mint a bűnbánó Zakeussal, 
kinek házába az üdvösség költözött, 
királyi menyekzőt szerez az utonjá- 
róknak, a tanítványoknak adja az ő

szent testét és vérét, melyben örök
élet van s bűnök bocsánata.

Ezt akarja velünk is, mikor a csön
des karácsonyestén ajtónk előtt áll 
és zörget. Az ő halk szavára keljen 
bennünk hozsánnás ének:
Kitárom Előtted szívemet, házamat,
Térj be most énhozzám én édes Jézusom. 
Örömöm ha lészen, Tenáked hálálom, — 
Ha szenved a lelkem, Nevedet sóhajtom. 
Sohse lesz előttem feledve míg élek,
Hogy Te vagy énnekem ut, igazság, élet.

E lőfizetőinkhez.
Lapunk karácsonyi számához min

denki részére kivétel nélkül csekk- 
lapot mellékeltünk. Egyrészt az elő
fizetés megújítása céljából, másrészt, 
hogy a karácsonyi ünnepek s az év
forduló alkalmából ki-ki egy kis ál
dozatot hozzon a Harangszóért, azért 
a sajtóért, mely minden porcikájában 
evangélikus és magyar; az egyén, a 
család, az anyaszentegyház, a társa
dalom boldogulását munkálja egész 
lélekkel.

A Harangszó előfizetési ára az új 
negyedévre marad a régi, azaz janu
ár—  márc. hónapokra csekély 18.000 
korona.

A Harangsző ügyét újból olvasó- 
közönségünk megértő szeretetébe, 
jóindulatába, pártfogásába ajánlva, 
vagyunk testvéri üdvözlettel

a H A R A N G S Z Ó
kiadóhivatala.

Mesék.
Irta: Farkas Mihályné.

1. A cserép k orsó .
Egy kis cserépkorsó fönnállt a 

polcon, és mert készítője annak 
idején aranymázzal vonta be, való
sággal aranynak képzelte magát.

„Csak tisztelettel bánj velem —“ 
inté a szolgálót „és mindig a kö
zépre állíts, mert nekem a főhely 
dukál. Én nagyon előkelő családból, 
a magas Uraiból származom, fényes 
rokonságom el van terjedve az 
egész világon és mindenütt nagy 
megbecsülésben részesül, engemet 
sorsom — sajna! — ily méltatlan 
környezetbe vetett!“

És csakugyan hódolattal állták 
mind körül a rátartós művirágok, 
takaros csecsebecsék..,.^^ fényes 
üveg-poharak, >4ftert rendületlenül 
hittek arany reítában. CsupánVgy 
kis gnóm képviselte az eredendő

kételyt, és alattomban fintorképeket 
vágott.

Egyszer aztán, hogy hogy-nem 
történt, törtilgetés közben kicsúszott 
a kis korsó a cseléd kezéből és a 
padozatra hullván, ezer darabra 
tört. Akkor aztán kitudódott, hogy 
csak silány cserép.

Egyik-másik képzelt nagyságot, 
ki a világon aranyszámba megy, 
ha egy kicsit megkoccintanák, bi
zony-bizony ilyenképen já rn a !

2. A harinelin.
Egy menyélke — abból a kényes, 

hófehér fajtából, amiből a királyok 
palástja készül — valahogy egy 
mezei egér lyukába tévedt és mivel 
hogy már ott volt, hát ott is maradt. 
Eleinte nagyon szerencsétlennek 
érezte magát a szűk helyen és régi 
hazájának emléke zavarta álmait, 
de ahogy telt-múlt az idő, úgy hal
kultak el vágyai s szűkült látóköre, 
s mire újra tavasz lett, már így 
szólt az árokparton sütkérező ürgé
hez : „Látogasson meg, szomszéd- 
asszony, nézze meg a palotámat!“ 

így nőnek, vagy törpülnek igé
nyeink, a környezethez mérten hova 
bennünket végzetünk helyez.

3. A labda.
Egy tarka-barka, nagy pohos 

labda hivalkodott a gyerekszobá
ban. Noha csak széllel volt bélelve 
— vagy talán épen ezért — igen 
fölfujta magát s nagy tekintélyre 
tett szert, mert aki tiszteletet köve
tel magának, annak azt a legtöbb
ször meg is adják.

Hogyha mozdult, valami titokza
tos zörgés hallatszott a belsejéből, 
s ezen a réven kívánt mindeneknek 
föléje emelkedni.

„Hallgassátok csak“ — szólt és 
egyet-egyet lódított magán — „mi
féle csodálatos kincsek rejtőznek 
az én bennsőmben. Talán gyöngyök, 
talán drágakövek, mindenestre va
lami ritka, földöntúli adomány —“ 

Ezt belátta még a bárdolatlan 
mackó is, pedig csak egy üveg
szeme volt, a másikat kikaparta a 
kis Vilmos minapában, a bamba 
Paprika Jancsi réztányérját össze
verve csodálta őt, a bádog libák 
pedig, amint úszkáltak a mosdótál- 
ban, összebóllogattak: „Haj, ha j! 
Ki tudja, mi lakik a labda nagysá
gos úr hasában! Bizony, nagy 
szerencse reánk nézve, hogy az ő 
kartársai lehetünk!“

A kis Vilmost azonban nem 
hagyta nyugodni a kutatás ősi szel-



1924. december 25 HARANGSZÖ 401

lerne és fölvágta egy szép napon 
a labda oldalát, hogy megtudja, 
voltaképen mitől is zörög? És ime! 
Néhány hitvány kis kövecs hullott 
ki belőle, amilyen garmadával he
ver mind az utakon szerteszét.

És a sutba került a hires hen
cegő.

Sok önhitt koponyát ha meg
lékelnének, égi szikra helyett ilyen 
semmiség hullana ki belőle!

Segíts magadon és Istenis megsegít.
Kegyes olvasó, ha e mondást akár nyom

tatásban látod, akár kimondva hallod, 
jusson eszedbe, hogy sokan és sokszor han
goztatják, de kevesen vannak, akik üdvö
sen alkalmazzák.

Ha e mondást: „Segíts magadon és Is
ten is megsegít“ a hétköznapi dolgoknak 
elintézésére gondolod érvényesen vonatkoz
tatni, akkor nagyon tévedsz. Senki se ámítsa 
önmagát azzal, hogy a mindennapi élet 
iigyes-bajos dolgainak elintézésében szá
míthat Isten segítségére akkor is, ha kö
zönséges értelemben akármiként akar ön
magán segíteni. A szent Isten ekképen nem 
segít. Azért ne tévelyegjetek, Isten nem csú
foltat ik meg.

Önmagadon, a te örökkévaló telkeden 
csakis úgy segíthetsz, ha teljes erővel igyek
szel menekülni a bűntől és komoly igyeke
zettel törekszel megragadni Istennek a ka
rácsonyi örömhírben is kijelentett és feléd 
nyújtott kegyelmét. Ezzel a jó szándékkal 
és komoly igyekezettel, és csakis ezzel se
gíthetsz magadon. így jutsz közelebb Isten
hez. És akkor, és csakis akkor Isten is 
megsegít. Hamar Gyula.

Klárika angyal lett.
Irta : N, Szombath Ernő.

Egyszerű kis történet. Olyan, amely 
naponkint játszódik le a szemünk 
előtt. S mégsem igen vesszük észre. 
De nem csod a! Hiszen az Isten utjai 
oly csodálatosak, oly kikutathatat- 
lanok. — --------

*
Este volt.
Erdei Béláné ott ült az asztal mel

lett s valami kézimunkán dolgozga
tott. Ki* lánya, a három éve3 Klárika 
meg a bábuját altatgatta a kis böl
csőben.

Az anya az órára nézett. Aztán 
halkan megszólalt.

— Kis angyalom, feküdjél már le. 
Itt az ideje.

A kis lány az anyjára tekintett.
— Igen, anyukám. A Katica már 

elaludt. Nézd csak meg, már le is 
csukta a szemét.

Az anya felkelt. Odament a kis 
lányához.

— Az ám. Csakugyan alszik a 
Katica. Hát jöjj kis bogaram, te is 
feküdj le.

A kis lány engedelmesen kapasz
kodott az anyjába.

— Vetkőztess le, jó anyikám.
Az anya az ölébe vette a kis lányt 

s levetkőztette. Aztán odavitte a kis 
ágyába. Ö maga is odaült az ágy 
szélére.

— És most imádkozzunk.
Klárika összekulcsolta a kezét.

Tekintete az ágya fölött függő Krisz
tusképre esett s édes melegséggel 
mondta el anyja után az imát. Aztán 
átölelte pici karjaival az anyját, meg
csókolta s lefeküdt. Megfogta az anyja 
kezét s pár perc múlva már aiudt is.

Az anya lassan kivonta kezét a 
gyermekéből, egy csókot lehelt a hom
lokára s visszaült az asztalhoz.

Nehéz sóhaj szakadt fel a keblé
ből. Két keze az ölébe hullt. S né
mán. meredten nézett mega elé s a 
gondolataiba merült.

Észre sem vette, hogy az óra el
ütötte a 9-et, a iO et, a 11- et. Ügy 
nyomta el az álom. Ráborult asztalra 
s úgy aludt el.

Dörömbölésre riadt fel. Valaki az 
ajtót zörgette.

Az óra kettőt ütött.
Kiment, hogy ajtót nyisson
— Ki az?
Rekedt hang hallatszott
— Én vagyok.
Az asszony ajtót nyitott.
Egy sötét alak támolygott be
A férje volt. Elég jó hangulatban. 

A civódást már a konyhában kezdte.
— Mit váratsz magadra oly so

káig? Egy órája már, hogy zörge
tek ! Vagy azt akarod, hogy reggel 
jöjjek haza, amikor már nyitva lesz 
az ajtó?

Az asszony szelíden betuszkolta 
férjét a szobába.

— Kissé ela!udtam_Béla. Bocsáss 
meg.

A szelíd hang bántotta a férfit. 
Pattogni kezdett.

— Lárifári 1 Semmi bocsáss meg 1 
Nyiss ajtót azonnal, ha jövök! Ér
tetted ?

— Értettem Béla. Úgy lesz ezután. 
De beszélj halkabban, mert Klárika 
felébred.

A férfi odanézett a kis ágyra s 
gúnyosan felelte:

— No persze, a drága alszik, hát 
én hallgassak! Ne szóljak egy szót 
se 1 Persze, mert felébred az aranyos í 
De én órahosszat állhatok az ajtó 
előtt I

Az asszony rátette a kezét a férfi 
karjára.

— Ne haragudj Béla, de nincs 
igazad. Hiszen amint zörgettél, azon
nal beeresztettelek.

Az ember felfortyant. Letaszította 
az asszony kezét a karjáról s egy 
lépést tett hátra.

— Mit? Hogy nekem nincs iga
zam? Nekem? Tudd meg, hogy ne
kem akkor is igazam van, amikor. . .

Az asszony szelíden a szavába 
vágott:

— Jó. jó Béla, legyen igazad. Da 
most feküdj le békeségesen.

A férfi csak annál haragosabb lett.
— Most már csak azért sem fek

szem le. Azért sem 1
A kis lány felébredt és sirva fa

kadt.
A borgőzös férfi feléje indult.
— Nem hallgatsz azonnal!?
Az asszony egy ugrással a kis ágy 

előtt termett és szikrázó szemekkel 
nézett végig az emberen.

— Hozzá ne nyúlj, te, — te —
A férfit elöntötte az epe.
— Még te állsz az utamba? Te? 

Ki vagy te?
Az asszony fenséges arccal muta

tott a gyermekre.
— E gyermeknek az anyj I Az 

anya!
A férfi gúnyosan nézett a felesége

Off* A no
— Úgy? És ki volnék én?
— Te volnál az apa.
— Csak volnék?
Az asszonyt elöntötte a szent anyai 

érzés. Az arca átszellemült, de a 
szeme szikrázott.

— Igen, csak volnál. Mert való
jában nem vagy az. Mert te napról- 
napra kimaradsz, éjjelezel, dorbézolsz, 
a hajnal hoz haza. Sokszor kábult 
fejjel. S ilyenkor minket is gyötörsz, 
ahelyett, hogy szeretnél bennünket és 
teljesítenéd apai kötelességeidet. Az 
igazi apa nem, olyan, mint amilyen 
te vagy. Az nem tesz úgy, mint te. 
Az nem hanyagolja el a családját, 
hanem gondoskodik róluk meleg ér
zéssel, meleg szeretettel. Mondd csak, 
nem félsz te az Istentől, hogy meg
ver?

A férfi hangosan felkacagott.
—  Az Istentől? Nem is tudtam, 

hogy az is v a n ! Hát bizony én nem 
félek senkitől 1 Sem tőled, sem az Is
tentől 1 Engem az nem tud megverni, 
mert nem félek tőle. S hogy meg
mutassam, hogy ki az ur a háznál, 
hát csak azért is elmegyek újra. A 
magam ura vagyok s azt teszek, a- 
mit akarok I
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S azzal fogta a kalapját s kifelé 
icdult.

Az asszony egy szóval sem tar
tóztatta.

Az ajtó becsapódása jelezte, hogy 
a férfi csakugyan elment.

*
Az asszony maga maradt.
Odament a siró kis lányhoz. Meg

simogatta az arcát.
Hirtelen valami ijedt félelem nyi

lait át a keblén.
A kis lány arca tüzes volt. Csak 

úgy égette a tenyerét.
A lámpát vitte oda s rémülve 

látta, hogy a gyermek arca majd ki
csattan, olyan piros volt.

Közelebb ment hozzá s megérin
tette a testét.

Csupa láz volt az egész gyermek.
Szemét elöntötte a könny. Kezét 

imára kulcsolta s ügy esdekeltazégfelé.
— Óh Istenem I Ne büntesd az 

apa vétkét a gyermekben.
*

Kora reggel már ott volt az orvos 
a kis betegnél.

A diagnózis rövid, fájdalmas volt.
— Emberi segítség már lehetet

len. Csak Isten segíthet.
S az Isten a maga keblére ölelte 

a gyermeket. A járványnak áldozata 
lett az ártatlan csöppség. Estere a 
kis Klárika beszédes szája örökre 
megnémult. Ragyogó szeme megtört, 
örökre lecsukódott. —  —

S az apa valahol a mámorát 
aludta. — --------

*
A temetés megkezdődött.
Az ének elnémult.
Az anya alig alig állt a lábán.
Az apa némán bámult a kis ko

porsóra. —
Az Ámen is elhangzott.
A menet megindult.
Az anya roskadozó léptekkel kí

sérte kicsi lányát az utolsó útra.
Az apa főidre szegzett fejjel lép- 

degélt u tá n a .--------
A temetőbe értek
Az anya ráborult a koporsóra, 

ölelte, ölelte, ölelgette. Zokogott min
denki

Az apa az ajkát harapdálva, né
mán állt a gyermeke nyitott sírjá
nál. —  — —

A koporsót megfogták. Csendben 
leeresztették s hántolni kezdték.

Az anya ezt már nem is látta. —
Az apa meredten nézte, mint emel

kedik fel a kis sirh a lom .--------
Aztán hazamentek.

#

Odahaza néma csend fogadta őket.
Az apa önkéntelenül is a kis ágyra 

tekintett.
Az ott állott üresen, némán.
Az anya cdarogyott az árván ma

radt ágyhoz és hangos zokogás rázta 
meg a testét.

—  Istenem, Istenem, miért vertél 
meg ily súlyosan ? Hol az én Klári
kám, hol az én kicsi Klárikám?

A szivettépő hang beiemarkolt az 
ember keblébe. A szive összefacsa- 
rodott. Forró melegség szaladt végig 
a testén. Az eddigi dermedtsége egy
szerre eltűnt s tudatára ébredt vesz
teségének, szörnyű bűnös voltának. 
A szemét elfutotta a könny. Megráz
kódott s odarogyott ő is a kis ágy 
elé, a feleségéhez. Egyik kezével át
ölelte azt, a másikkal meg vadul 
belemarkolt a párnákba s feltört aj
kán a zokogás:

— Hol a kis Klárika? Hol a kis 
Klárika?

Az anya felemelte a fejét. A fér
jére tekintett. Majd megfogta annak 
az állát s az arcába nézett. A tekin
tetük egybefolyt. Szelídség, megbo
csátás sugárzott az anya szeméből 
s £jka leheletszerűen susogta:

— Angyal lett. Klárika angyal lett.
Az apa feje aláhauyatlott. Az ar

cát imaszerű szelídség árnyékolta be 
és megtört ajakkal rebegte:

—  Igen. Klárika angyal lett.

Valóra Yálik, amit Jókai álmodott.
A jövő esztendei Luther-Naptár- 

ban három cikk is van, ami Jókai
val foglalkozik, a küszöbön levő 
Jókaicentennárium alkalmából.

Az egyik éppen azzal a nem any- 
nyira Jókait, mint a korabeli kritiku
sait jellemző pompás megállapítással 
vonja magára a figyelmemet, hogy 
»Jókai olvastán a hidegtudós föltette 
a szemüvegét és megcsóválta a fejét: 
Micsoda munkák ezek? Hol van ben 
ntik az élet hű rajza ? A valóság 
hiányzik ezekből a regényekből.«

Tényleg ez volt a pedánsoknak a 
kötelező {elfogása a költőről.

Aztán múltak az idők. Már egy 
újabb kiváló esztétikusunk azt mondja 
róla, hogy költészetének alapvonása 
a szeretet. Ahogyan ő szerette a maga 
hőseit, még a démoniakat is, úgy 
szeretni kevés ember tudott.

Valami szépet még ezeken is ta
lált Még az árokparton feloszlásnak 
induló kutyadögön is meglátta, hogy 
milyen gyönyörű fogsora van.

Akit szeretni akart, az szeretve 
volt Arra rárakott annyi erőt, annyi 
tudást, annyi szépséget, hogy nem 
csoda, ha ráfogták, hogy Jókai lehe
tetlen, fantasztikus alakokat rajzol és 
az első eminensek már az iskola 
padjain kötelességüknek tartották, 
hogy kioperálják magukból Jókainak 
egészséges élvezésére való képessé
güket. A lelkűket zárták el a lelke 
elől.

Ez csak azoknak való, akik a há- 
tulsó padsorokban bújtak a pad alatt 
ennek a lehetetlenségeket összeál- 
modozónak a könyveit és —  bocsá
nat adassék nekik, —  őszintén vissza
riadtak — mondjuk például — egy 
Kemény Zsigmond féle regény vagy 
Eötvös Karthauzija dicséretes igyek- 
vé3sel való végigolvasásának ólom- 
súlyától.

Kárpáthi Zoltán, Gutái, Garant 
szeghi, Adorján Manasszé az ő min
dentudásukkal ugyanezekből az állí
tólagosén lehetetlenül idealizált ala
kokból valók lennének, ha nem tud- 
cók, hogy Jókai az ő egyetemes tu 
dásából már a jövőbe tudott látni, 
vagy a messze múltba, már itt e föl
dön járt vagy még eljövendő ilyen 
emberektől népes világba.

Akik átnézték haiála után a könyv
tárát, beszélnek arról, hogy az em
beri tudás kincsesházának olyan rej
tett zúga nem volt, amit az ő örökké 
tanuló szelleme át ne kutatott volna.

És ha az általa meglátott alako
kat mi eleven, búsból és vérből való 
alakoknak nem látjuk, az nem a költő 
eltévelygése, nem alakjainak a hibája, 
hanem a mienk, akiknem nem volt 
meg a felismerésre berendezett sze
münk. Sok az, amit mi nem látunk 
és mégis van.

Mit szólnánk például ahhoz, hogy
ha Jókai egyik hőséről azt irta volna, 
hogy tizenhárom éves korában ke
zébe vett egy csillagászati évköny
vet, amelyben valamennyi ismert csil
lagnak helyzete volt táblázatba fog
lalva és a fiúcska időtöltésből utáua- 
számította az egyik csillagra vonat
kozó adatokat és megállapította, hogy 
a tudósok által elfogatott adatok 
tévesek ?

Ugyanígy járt a második, a har
madik és a többi csillagokra vonat
kozó adatokkal is. Végül megállapí
totta, hogy az egész módszer, amely- 
lyel a csillagászok a mai napig eze
ket, a számításokat végezték, zava
ros, bonyolult és hibás eredményekre 
vezető.

Mit szólnánk ahhoz, hogyha Jókai 
aztán ezzel a fiúcskával három évi
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komoly munka közben egy uj mód
szert fedeztetne fel, amelynek a se
gítségével újból és helyesen állapí
totta meg a csillagok helyzetét, erről 
egy terjedelmes művet irt, amelyet az 
1924. év őszén a svéd királyi tudo
mányos akadémia szerep meg tőle 
kiadás céljából, a most már tizenhat- 
éves tudóstól ?

A tizenhat éves fiú, a gyermek 
tudós: Bengt Steoveniges dán, kop
penhágai. Hazafias érzésén, hogy il
lendőbb lenne a koppenhágai tudo
mányos akadémiának átengedni kia
dásra művét, csak az vett erőt, hogy 
a svéd akadémia előbb ajánlkozott a 
kiadásra és nagyobb tiszteletdíjat is 
ajánlott fel a kis Bengt-nek, mint a 
koppenhágai tudós társaság.

Ha ezt Jókai írta volna meg, ez 
a fantázia megtévelyedése lett volna. 
De így, hogy a svéd tudományos aka
démia jelenti, el kell hinnünk, hogy 
valóság. Itnmendlngen Mihály.

Az elgurult hatos.
Szép pénzdarab volt valamikor a 

hatos, fiüon  ̂ metszése, ezüst fénye 
és kellemes csengése még most is 
emlékezetemben vannak. Különösen 
egy hatosra emlékezem igen jól. Édes 
anyámtól kaptam azt születésnapi aján
dékul. Micsoda örömöm volt nékem ! 
Forgattam azt a vadonatúj hatost, 
gyönyörködtem csillogásában, néze
gettem rajta a király képét é 3  a fel
írást és nagyon sokszor próbálgattam 
a csengését. M^jd játszani kezdtem 
vele és dobálgattam a levegőbe és 
leesésében hol az egyik, hol a másik 
kezemmel kaptam azt el. Egyszerre 
csak ügyetlenkedtem, nem tudtam 
elkapni, sőt jól megütöttem, hogy 
messzire repülve földre esett és to
vább gurult. Gurult pedig a nehéz 
ruhaszekróny alá. Nosia én utána, 
de bizony a sebesen guruld hatost 
én meg nem kaptam Alányultam én 
a szekrény alá, a hatost nem tudtam 
előhozni, hoztam seprüt, piszkáltam 
én eleget, a hatos csak nem került 
elő. Mert a szekrény nagyon nehéz 
volt, megmozdítani nem tudtam. 
Anyámnak szólni meg nem mertem, 
hiszen úgyis a lelkemre kötötte volt, 
hogy jól vigyázzak a pénzre és gon
dosan tegyem azt el. Ott kellett ma
radnia az én hatosomnak. Egyet ket
tőt sírtam utána, de aitán elfelejtet
tem. Múlt az idő, jött az őszi nagy- 
takarítás és meszelés amikor a nagy 
szekrényt is elmozdították a helyéről 
és amint ott a porban és piszokban

turkáltam, egyszerre csak kezembe 
akadt az én hatosom. De milyen volt 
most 1 Piszkos, 3zeny és rozsda tel
jesen ellepte, a király képét többé 
nem lehetett látni, a felírás olvasliat- 
lan volt, régi fényét elvesztette és 
bizony értékéből is veszített, hiszen 
ilyen csúnya pénzdarabot senki sem 
fogadott el. De az én hatosom volt, 
biz én nem akartam azt elveszíteni 
teljesen. Neki álltam a tisztogatásnak, 
mostam, dörzsöltem míg nem újra 
fánylett és újra jó hatos lett belőle.

Ahhoz a szép fényes jdveretü ha
toshoz hasonlít a mi lelkünk, Isten
től kapttk azt, van gyönyörű kép 
rajta: az Isten képmása Sokszor 
könyelmüen bánunk vele és kihűl a 
kezünkből és belevész e világ szeny- 
nyébe, piszkába és elveszti értékét. 
Ha utána nem járunk, ott marad és 
teljesen elvész a számunkra Meg kell 
keresni az elveszett lelket és meg 
kell azt tisztítani, amit csak megté 
réssel és bűnbánatta! lehet; de meg
mosni másként nem mint a Krisztus 
Jézus drága és szent vére által. Ez 
azután tényleg lemossa a lélek bűneit 
és uj fényt és uj értéket ád neki, az 
Isten képmását megújítván rajta.

Dr. Tirtsch Gergely.

Savonarola
lelkének lobogó extázisában a far
sang utóján máglyát rakott minden 
kezeügyébe eső művészi termékből, 
megszabadítani gondolván így a vi
lágot sok olyantól, mi bűnre csábít 
s elveti a vétkesség és gonoszság 
fájának csiráját

Biztos, hogy aszkéta énje, a pa- 
roxizmus majd legmagasabb fokán 
fakadt akarásának célkitűzése helyes 
volt, de valószínűen kevesen hiszik, 
hogy ezen máglya minden egyes pat
togó vörös lángnyelve az egyháznak, 
az erkölcsnek és művészetnek hasz
nára vált volna.

Abban viszont — érzem —  min
denki egyetért, hogy nagy szükség 
lenne ma ismét egy olyan »Savona
rola <-ra, ki izzó lelkesedéssel rakná 
a ifizre mindazt, amit az utolsó évek
ben az egybázroüvészét őrve alatt 
kalmárok és kufárok templomainkba 
becipeltek.

Ezek mellett a lángok mellett öröm
könnyeket sirhatnánk.

»Lasciate ogni speranza, voich’ 
entrate «

Dacára annak, hogy sok, nagyon 
sok a művészi dudva templomaink
ban, tényleg fel kell hagyni azoknak,

kik Isten házába belépnek minden 
reménnyel, hogy ezek az állapotok 
megjavulnak és megszűnnek ?

Nem, de akkor nem szabad tétle
nül néznünk ennek a dudvának el
burjánzását, mely a végén megfojt 
bennünket, hanem meg kell kezde
nünk azt a munkát, melynek lelket 
emelő eredményeként templomaink 
tényleg Isten házai lesznek.

És ezt a munkát a theológián kell 
kezdenünk

A templom őre a lelkész. Néki 
kell őrködni afelett, hogy csak a hely 
méltóságának megfelelő kerüljön a 
templomba, néki kell ügyelni arra, 
hogy hívei mellett a művészet is a 
legjobb ruháját öltse magára, mikor 
az Úr színe elé járul.

Itt arra a művészetre gondolok, 
mely még a templomban sem veti le 
álarcát.

Arra, mely Lyka Károly szerint 
azt mondja:

»Uram, te mindentlátó vagy. Most 
az egyszer azonban üzleti érdekem 
azt kívánja, ce lásd meg az arany
szín alatt a horganyt s a bronz szín 
alatt a gipszet. Tedd meg, hogy fel
kent szolgád se lássa meg ezt, sót 
írjon részemre megható ajánlóleve
leket a szomszéd falu lelkészéhez.«

Tegyük lelkészeinket látókká, mert 
sok helyen szívet facsarító, ami tem
plomainkban össze van zsúfolva,

A színek oly zagyvaléka, melyekre 
— ha hangjegyekre átültetnők —  még 
a iegbotfülübb ember is riadozva, 
rémülettel és gyorsan dugna vattát 
a fülébe.

A művészet legelemibb követel
ménye, az anyagszerűség, figyelmen 
kívül hagyva.

Falra festett függönyök éktelen
kednek, a kékre mázolt menyezet- 
boltozatról csillag vk néznek le reánk 
kajánul mondván: »Te véges érzékű 
ember, hogy kísérelhetted meg a vég
telen világűr, a fenséges égbolt mi- 
liárdnyi nagy testét egy kis zárt he
lyen imitálni, visszaadni. Nem érzed 
ennek a fonákságát, tarthatatlan voltát. <

A gipsz hoidozó erőt hazudik, ál
díszek szemet sértőn kiabálnak, az 
oltáron anyagszerütlen kidudorodá- 
sok. aprólékos játékok, egytől-egyig 
operációs késre váró kelések, a fa
lak — rettenetes — márványozva, 
az oltárképről a legtöbb helyen nem 
is jó beszélni.

Sehol dekoratív érzék, cél és 
anyagszerüség.

Híveink általában áldozatkészek, 
szívesen hoznak áldozatot azért, hogy 
templomuk szebb legyen.
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Irányítsuk okosan ezt az áldozat- 
készséget, irányítsuk ügy, hogy a nagy 
tömegek legtöbbször — szelid kife
jezést akarok használni — túl naiv 
ízlése a maga sértő meztelenségében 
ne jusson érvényesülésre.

Ezt az irányítást azonban tanulni 
kell s így elsősorban azt az utat kell 
megismernünk, melyen vezetni fogunk.

Elismerem, nem születbetik min
denki művésznek De majdnem min
denkiben szunnyad egy kis művészi 
vena, a helyesen alkalmazásra jutó 
ízlés embriója, melyet fel lehet éb
reszteni s a kellő fokra fejleszteni.

Eleinte csak heti, kétheti egy rend
kívüli óra a theológián elég lesz 
hozzá, akad majd hittestvérück, ki 
vállalkozik az előadásra.

És egy könyvtár, hol az érdeklődő

ebből: 
orosz . .
lengyel 
cseh . .
szerb-horvát 
szlovén 
bolgár . .

. . 94,000000

. . 17 000.000

.  .  8 , 000.000

.  .  8 , 000.000

. . 1.500 000

. . 4,000.000
IV. egyéb nyelvűek összesen 

ebből:
magyar . . . .  
ural-altáji . . . .  
örmény . . . .
perzsa .......................
k í n a i ' .......................
h in d u ........................

1 061,000.000

12,00t  000
55.000. 000 
10,000 000
15.000. 000 

415,000.000 
236 000.000

belső-afrikai nyelvek 
dravida-nyelvek . . .
japán-koreai . . .
sémila-hamita nyelvek . 
maláji-ausztráliai nyelvek 
bantu-bunda nyelvek 
amerikai ősnyelvek 
kaukázusi nyelvek . .
különböző más nyelvek

64.000. 000 
6 ^ ,000.000 
57 000.000

, 50,000000 
35,000000
25.000. 000
10.000 .  000 
8 ,000.000 
9,000.000

megtalálja mindazt, amire az önkép
zés céljából szüksége van.

Figyelmébe ajánlom az elmondot
takat az illetékes köröknek, talán 
érdemesek arra, hogy egy két percig 
gondolkozzunk rajta.

K O R K É P E K .

-r, —r.

Nyelvek és vallások.
A világstatisztika érdekes képet ád a 

föld lakosainak felekezeti viszonyairól. 
Eszerint amíg az1 egyisten-imádók száma 
821 546.000 (élekre rug, add'g a többisten- 
imádóké 874,000.000-t tesz ki E két főcso
port aztán így oszlik meg:
1. monotheisták összesen . 821,546.000

ebből
a) keresztyének . . . 578,000.000

és pedig
1. katolikusok . . . .  200,000000
2. protestánsok . . . 164.000000
3. görögkeletiek . . . 117,000.000
4. egyéb keresztyének . 97,000.000

b) z s i d ó k .......................  16 506 000
c) muhammedánusok . . 227,040000

2. polytheisták összesen . . 874,000.000
ebbői

a) brahmanok . . . .  215512.000
b) buddhisták . . . .  140,047000
c) Konfucse követői . . 310,915.000
d) shintóisták és taoisták . 25,015.000
e) másfajta pogányok . . 182,511.000
Még tarkább képet kapunk az emberi

ségről, ha nyelvelterjedés szempontjából 
vizsgáljuk.

I. germán nyelveken összesen 290,000.000 
ember beszél; ebből:

a n g o l u l .......................  150,000.000
n é m e tü l .......................  120,000 000
hollandusul . . . .  6 000 000
svédü l.......  5,500.000
dán-norvég nyelven . . 4,500 000
v i ä t n U l . 4 000.000

II. román nyelvűek összesen 198,000.000 
ebből:

spanyol 
francia . .
olasz . .
portugál . 
román . .
újgörög .

III. szláv nyelvűek összesen

55 000.000 
60,000.000
40.000. 000 
30,000000
10.000.  000 
3,000.000

133,000.000

K arcola tok  a  hétről.

A hannoveri e sk ü d tszé k  m ost tár
g y a l ja  a tö m eg g y ilk o s H aarm an n  és 
a  vele eg yü tt vádo lt G ra n s  bűnpörét. 
H aarm ann ellen a z  a  vád, hogy hu
szon h é t fia ta lem b ert m a g á h o z  csalt 
és a zu tán  m eg g y ilk o lta  őket. A p er  
tá rgya lá sára  százk ilencvenkilenc tanút 
idéztek  m eg.

H aarm an n  k ih a llg a tá sa  során bor
za lm a s  ada toka t h o zo tt  napfényre 
arról, hogyan g y ilk o lta  m e g  á ldoza
ta it. A z  eskü d tszék  te rm é t zsú fo lá sig  
m eg tö ltő  közön ség  a  legn agyobb  ir
tó zo tta l h a llga tta  a  részle teket, am e
lyek  borza lm a ssá g á t m é g  növeli a z  
a  körülm ény, h ogy m in d ezek e t a  l e g -  
c i n i k u s a b b  n y u g a l o m m a l  a d t a  
e lő .  A  többi k ih a llg a tá s  során  azon
ban H aarm ann igen  n yu g ta la n u l vi
selkedett, ú gy  h o g y  véd ő je  és a  tör
vén yszék  elnöke is tö b b  Ízben rendre- 
u tasito tta  és f ig ye lm ezte tte , hogy a 
b író sá g  e lő tt ált. A  k ih a llg a tá s  során  
H aarm ann védője k érd és t intézett a 
főü gyészh ez, a k i vá la szá b a n  közölte, 
h o g y  am ikor a  g y ilk o s s á g o k  nyilvá
n osságra  kerültek, szá zn egyven n égy  
fe lje len tés  érkezett h o zzá , am elyeket 
kü lön böző  eltűntek c sa lád tag ja itó l 
kapott. A z  ü g y é szsé g  m egállap íto tta , 
h o g y  szá ztizen n ég y  esetben  szó  sem  
lehet arról, h ogy H a a rm a n n  lenne a  
g y ilk o s . N yolc  esetben a  bejelentett 
eltűntekről a rendőrség  m egállapíto tta , 
h o g y  életben van n ak . M indössze  
h u s z o n h é t  e s e t b e n  tu d tá k  rábizo
n yítan i H aarm annra  a  gy ilkosságo t. 
H árom  eset kétséges, d e  n agyon  való
színű , h ogy e z t a  h árom  em bert is 
H aarm ann g y ilk o lta  m eg .

B o rza lm a s  c in izm u ssa l a d ta  elő  kü 
lönösen  e g y  Friedl nevű em ber m eg
g y ilk o lá sá t, akiről a z t  m on dja , hogy  
re g g e l h a lva  ta lá lta  m a g a  m ellett a z  
á g yb a n , á th arapo tt gégével.

E lm o n d ta  részletesen, hogyan  d a 
ra b o lta  f e l  .á ldoza ta it. F elü lrő l lefelé  
f e lv á g ta  a  hasukat, k iszed te  a  belei
ket, m e lyek e t egy  vödörbe dobo tt és 
a  m ellékh elyiségbe öntött. E zu tán  le
v á g ta  á ld o za tá n a k  lábait, ső t g y a k 
ran  a z  u jja k a t is kü lön -kü lön  le
v a g d o sta .

M ik o r  a z  elnök m egkérdezte  tőle, 
h o g y  m it  csin ált á ld o za ta in a k  fejével, 
a z o k a t is  éppen ú gy  levág ta -e , m in t 
a  lá b a k a t, m ire H aarm an n  g ú n y o s  
f ö l é n n y e l  vá la szo lt:

— E z  nem  olyan könnyű, m in t 
a h o g y  a z  elnök ur e lképzeli. E lő ször  
a z  á ld o za to k  fe jé t sk a lp o lta m  le ü gye
sen. A  m ű velet e lő tt ren dszerin t eg y  
ro n g g y a l bekötöttem  a  m eg g y ilk o lt  
szem ét, h o g y  ne nézhessen rám . A  f e j  
le sk a lp o lá sa  után a z  arcró l és a  ko
p o n y á r ó l lerántottam  a  húst. E z  ide
g e s í te t t  legjobban  és e z  vo lt a  leg
n eh ezebb  m unka. Ilyen kor ren dsze
r in t a  h o ltte s t kezét a  szem ére tettem, 
m ert m in d ig  a z  volt a z  érzésem , hogy  
a  m e g g y ilk o lt  erősen rám n éz. Végül 
a  k opon yacson to t ö sszezú zta m .

ím e  a  X X .- ik  s z á z a d  em ber
szörn yetege .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
A világ világossága.

Dec. 26. A világosság fénylik a sötét
ségben. Máté 2 : 1—12. A karácsony fénye 
elragyogott messze pogány országok sötét
ségébe is. A napkeleti mágusokat ez a fény 
hívja, vonja, hogy ne nyugodjanak, míg ezer 
akadályon keresztül el nem jutnak Bethle- 
hembe s le nem rakták szeretetük jeleit a 
Jézus lábai elé. Ezek a bölcsek első zsen
géi a pogányok millióinak, kikhez eljutott 
s ezután eljut a Krisztus világossága s akik 
engedhek a hívó szónak: jöjjetek az Úr
hoz! Mi megtesszük-e a magunkét, hogy 
az evangélium sugarai elhatoljanak pogány 
országokba is?  Teszünk-e valamit, imád
kozunk-e a misszióért? És itthon világít-e 
az életünk ? Hiszen itt is vannak sötétség
ben élők, világosságra várók elegen.

Dec. 27. A sötétség nem fogadta be. 
Máté 2:13—is. A sötétség, a bűn nem akarta 
befogadni a világ világosságát. Már a Jézus 
kis gyermek korában kitűnik, hogy ez a 
világ Krisztus-gyilkos világ. Egyszer Heró- 
desnek hívják azt, akiben a vüag Krisztus
gyilkos indulata kicsúcsosodik, máskor 
Kajafásnak vagy Nérónak, de ezek az em
berek sohasem csak egyes emberek gonosz
ságát mutatják, hanem a mögöttük lévő 
Kriszfusellenes tömegek bűne robbant ki 
bennük. Tulajdonképen minden bűn krisz
tus ellen való támadás, a keresztfán az 
egész emberi nemzetség feszítette kereszt
fára megváltóját. Amennyiben a te lelki
világod is össze van szövődve a bűnnel,
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annyiban te is Krisztus-gyilkos vagy. Uram, 
űzd el belőlünk a sötétséget, hogy befogad
hassuk a világosságot!

Dec. 28. Ti vagytok a világ világossága. 
Máté 5 : u —ia Jézus egy rendkívül nagy, 
szinte megdöbbentően nagy feladat elé 
állítja tanítványait, mikor azt bízza rájuk, 
hogy ez irtóztatóan sötét világ világosságai 
legyenek. De csakugyan olyan nehéz-e a 
feladat, mint első pillanatra látszik? Nagy 
erőfeszítést kell-e a gyertyának végeznie, 
hogy világítson? A meggyújtott gyertya 
egészen természetesen világítani fog, mást 
nem is tehet. Ha Jézus gyújtott föl bennün
ket az ő szeretemnek tüzével, akkor bizo
nyosan világítani fogunk, anélkül, hogy 
nagyon törnénk magunkat azon, hogy ho
gyan s mikép. A hegyen épített várost nem 
lehet elrejteni. A mi keresztyén életünket 
is meg kell látnia a világnak, ha csakugyan 
amaz örök kőszálra, a Krisztusra van építve.

Dec 29. A ki bizonyságot lesz a világos
ságról. Ján. 1 : iá—28. Janos bizonyságot 
tesz magáról és bizonyságot tesz az Ür 
Jézusról. Magáról azt az alázatos bizony
ságot teszi, hogy ő nem a Krisztus, akinek 
némelyek az ő hatalmas igehirdetése után 
gondolták, sőt még nem is próféta. Vallja, 
hogy ő csak vízzel keresztel a megtérésre, 
de a bűnbocsánatot nem ő osztogatja. 
Viszont a Krisztusról azt a bizonyságot 
teszi, hogy ő hatalmas Ur, ki mellett ő 
még a legalacsonyabb munkára, a saruszijj- 
megoldásra sem méltó. Azt vallja továbbá, 
hogy Jézus bár az időben utána jön, nála 
ifjabb, mégis előtte lelt, mert az örökké
valóságból jött e világba Aki ma igaz 
bizonyságot akar tenni a Jézusról, annak 
épenúgy mint Jánosnak, magáról semmit 
sem szabad gondolnia, de Krisztusnak 
egész dicsőségét kell meglátnia.

Dec 30. Mint világosság fiai, úgy jár
jatok. Ef. 5 : 8—ax. A világosságban járás 
alapfeltétele, hogy a sötétséget, a bűnt 
elhagyjuk, sőt azzal határozottan szembe
helyezkedjünk (11). Emellett a bűnellenes 
állásfoglalás mellett azonban még sok min
den kelléke van a „világosság fiának.“ A 
világosság fia keresve-keresi a jó alkal
makat, melyeken lelki életét építheti (16). 
A világosság fia folyton az ő Ura akaratat 
tudakolja, arra figyel (17). A világosság fia 
örömét és lelkesedését nem a világi dol
gokból, hanem a Szent Lélektöl kapja (18). 
A világosság fiának szíve tele van dicsé
rettel, és hívő testvéreivel együtt ajka is 
lelki énekeket zeng (19). A világosság fia 
hálás lélek, hiszen tudja, hogy mindent az 
Úrnak köszönhet (20). Végül a világosság 
fia nem uralkodni, hanem engedelmeskedni 
akar, s szívesen felveszi a testvéri fegyel
mezést (21). Így járjatok!

Az emberi élet.
Dec. 31. Elmúlik, mint a beszéd. Zsolt. 

90. Az élet múlandó, mint az álom, mint 
a fű, mint a beszéd (5, 9). Az életnek ez 
a múlandósága az Isten emberének az Úr 
haragját juttatja eszébe. „A te haragod, 
busulásod, bosszuállásod“ (7,9,11). Bizony 
a halál a bűnnek zsoldja (Róm. 6 : 23). De 
a múlandóságról eszünkbe jut az Isten 
örökkévalósága is. Isten volt időknek előtte, 
világoknak előtte (2). Az ő számára egy
általában nincsen idő. Előtte jelen a múlt 
és a jövő is (4). Ha a mi életünk csak fű 
is, de ilyen örökkévaló talajból sarjadt ki. 
és a földi élet múlandósága nem gátolhat 
meg minket abban, hogy igyekezzünk azt 
isten kegyelméből jól felhasználni. Bölcs 
gzívet kell kérnünk az Úrtól időnk jól fel
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használására (12). Minden reggel újra meg 
kell telnünk az Isten kegyelmével, hogy 
örvendező szívvel tudjuk élni életünket (14). 
Arra kell vágynunk, nogy Isten dicsőségét 
ragyogtassa vissza életünk, hogy mindenki 
lássa, kié vagyunk (16). S végül a múlandó 
földi élet dolgait is azzal a hittel kell vé
geznünk, hogy Isten kegyelméből valami 
állandót, az örökkévalóságra szólót kell 
tennünk (17).

1925 jan. 1. Mint az árnyék. I. Krón. 
2 9 .9—15 Olyan a mi életünk, mint az ár
nyék. Az árnyéknak nincsen Önálló léte, az 
árnyék tulajdonképen csak egy hiány: a 
fénynek hiánya, de létele mégis a fénytől 
függ. A mi életünk is ilyen semmi, vagy a 
semminél is alábbvaló, és teljesen az Isten 
életétől, az örök, diadalmas világosságtól 
függ. Jövevények, mert nem állandó tartóz
kodási helyünk ez a föld. Jöttünk, holnap 
talán már tovább megyünk. Zsellérek, mert 
nem tulajdonunk a múlandó lakhely, ha
nem csak használatra kaptuk attól, akié 
minden: az Istentől. Jó ezeket meggondolni 
azoknak, akik valaminek tartják magukat 
és akik úgy élnek e világgal, mintha amit 
e föld nyújt, mind övék volna és övék 
maradna.

Jan. 2. Mint a virág. Jób 14. x—12. A 
virág kinyílik és elhervad. Az ember földi 
élete is egy darabig nyílóban van. Csupa 
Ígéret, csupa szín," csupa kedvesség. De 
mikor a virág a maga teljében van, akkor 
már közel van szirmainak a lehullása. Nem 
baj, ha célját eléri és gyümöicscsé válik. 
De jaj, ha letörve, vagy dértől megcsípve, 
anélkül hervad le, hogy valami lenne be
lőle. Nem baj a földi élet elhervadása, ha 
az örökkévalóság számára lesz belőlünk 
gyümölcs. De ha a bűn és hiábavalóság 
terméketlenné teszik életünk virágát és úgy 
múlnak el reménység nélkül, akkor jaj 
nekünk 1

Jan. 3. Mint a füst. Zsolt. 102.1—12 
Az égő gyertya, vagy az égő fahasáb is el
enyészik, de csak miután bevilágított, vagy 
melegített egy kicsiny szobát. De a füs
tölgő gyertyabélnek, vagy üszögnek csak 
rossz szaga van, de semmi haszna. Kérjük 
Istentől azt a kegyelmet, hogy viiágíihas- 
sunk és melegíthessünk, ha bármilyen kis 
körben is és ne legyen életünk hiábavaló. 
De ha füstölgő gyertyabél vagyunk is, az 
Úr az ö nagy kegyelmességébői akkor sem 
akar bennünket mindjárt eloltani, hanem 
uj lángra lobbantja bennünk a hitet, sze- 
retetet és reménységet (És. 4 2 .3.

Jan. 4. Bujdosás esztendei. I. Móz. 47. 
r—12. Az öreg Jákob bujdosás esztendei
nek nevezi életet. Az is volt. Már fiatalon 
el kellett hazulról bujdosnia a saját bűne 
miatt és csak húsz év múlva térhetett 
vissza az ígéret földjére. Öreg korára me
gint ott kellett hagynia ősi földjét, hogy 
Egyiptomba költözzék, fiához. — De aki
nek az élete külsőleg nem ilyen hányatott 
is : bizony csak bujdosás az. Minden újabb 
napon, mintha ismeretlen földre indulnánk 
fölfedező útra. Ki tudja, mit hoz a holnap ? 
Csak a végcélban legyünk bizonyosak! 
Nem az a fontos, hogy milyen utakon ke
resztül, hanem hogy hova jutunk. El tudod-e 
mondani földi bujdosásod napjaiban, föl
felé tekintve, hogy a „hazám a menny?“

Ha gyermeked születik: végy egy méh
családot ; az majd begyűjti a tandíjat, mű
hely-berendezést, vagy kelengyét. Hogyan ? 
Leírja a M éhésznaptár (Tés, Veszprém m.). 
Ára bérmentve 10.000 korona.
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A m in d e n n a p i életből.
Mi lesz a hadikölcsön kötvé

nyekkel ? Az utóbbi időben a spe
kuláció a szomorú sorsra jutott hadi
kölcsön kötvényeket veszi jóindulatú 
pártfogásába.

A fővárosi lapok, különösen pedig 
a közgazdasági lapok hirdetési olda
lán sűrűn jelennek meg hirdetések, 
amelyekben különböző tözsdebizo- 
mányosok keresik a hadikölcsön köt
vényeket.

A 6 százalékos 100 kor. névértékű 
magyar hadikölcsőnt 1000 koronáért 
keresik. A nagymértékű speku'áció 
oka az, hogy a valorizáció, illetve a 
felértékeles hírét keltik. A szakem
berek rámutatnak arra, hogy nálunk 
most ugyanaz a jelenség ismétlődik 
meg, amely Németországban már 
hónapok óta — azt lehetne mondani
— tombolva folyik. A spekuláció a 
felértékelés hírére az árfolyamokat
— 25 ezer százalékkal verte fel.

így történt meg az a tragikomikus
fordulat, hogy míg a háború alatt a 
nemzetnek hitelező németek a hadi- 
kölcsönkötvények révén leszegényed
tek, sőt tönkrementek, most egyesek 
agyongazdagodtak.

Aki egy félévvel ezelőtt 1000 dol
lárért német hadikölcsön kötvényt 
vett, ma 250.000 dollárért tud tovább 
adni rajta.

Nem tudjuk: nálunk is ilyen fan
tasztikus arányú spekuláció kezdő
dik-e, csak annyit tudunk, hogy a 
spekuláció alapját képező ténybeli 
feltevés: t. i. a valorizáció illetve 
felértékelés állítólagos tervéről ko
moly formában m é g  n em  esett szó.

HETI KRÓNIKA.
A nemzetgyűlés régi ülésszaka kor

mányzói leirattal berekesztletett s másnap 
kezdetét vette az uj ülésszak. Búd János 
pénzügyminiszter beterjesztette a nemzet- 
gyűlés elé az 1924/25. évi aranyköltség
vetést. A költségvetés évi deficitje kerek
számban 100 millió. Az ellenzéki blokk 
még mindig távol van az ülésektől. — An- 
drássy üyu'a gróf újból felvetette budai 
beszámolójában a királykérdést. Andrássy 
zászlóbontása élénk eszmecsere tárgyát ké
pezi a politikai körödben s meg lehet álla
pítani, még a legiiimisták között is erős 
ellenszenvvel találkozott a királykérdés 
erőszakos elöráncigálása. — Letárgyalták 
a Károlyi-pert is. Ébben a perben a bíró
ság kimondta az utolsó szót, hogy a Ká
rolyi-birtokokat elkobozzák, azok az állam 
tulajdonába mennek át. — A budapesti 
törvényszék Márffyt és Marosyt halálra 
ítélte.
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Az osztrák parlamentben a szocialis
ták obstruálnak. — Bécsben a városházán 
a keresztényszociáüsták teszik ugyanezt.

Romániában mindenfelé polgárőrsége
ket szerveznek. — Januárban az elbocsá
tandó magyar tisztviselők már nem kap
nak fizetést.

Az olasz kormány bizalmas demsrsra 
készül a kisántánt-, valamint az osztrák és 
a magyar kormányoknál, amelyben a vám
unió és a Duna konfederáció ellen foglal 
állást.

A francia parlamentben a kommunis
ták gyarmati propagandája miatt nagy vi
har volt.

Lettországban a fö'dmíves párt alakit 
kormányt.

Albániában erősen terjed a felkelés. 
Északalbánia jó része Zogul bég kezébe 
került.

Svájc, Az 1925 ik évre a köztársaság 
elnökévé Musayt választották meg.

Az angol külügyminiszter, Chamber- 
lein, kihallgatáson volt a pápánál, mely 
alkalommal hir szerint a Palesztinával 
összefüggő kérdések forogtak szóban.

A négerek nagyobb küldöttsége jelent 
meg Moszkvában Afrika különböző gyar
matainak képviseletében, ahol nagy ünnep
séggel fogadták őket és 100 ezer arany
rubellel ajándékozták meg őket.

Pekingben állítólag kommunista-puccs 
készül.

Marokkó ban újból erősen szorítják a 
spanyolokat, úgy, hogy már Franciaország 
szándékoz k közbelépni.

HARÄNGSZÖ.

Karácsony napján.
Ep. II. Kor. VIII. r. 9. v.

„íme hirdetek néktek nagy örömöt.“ Ezen 
angyali szózat rövid tartalma Pál apostol 
idézett részének is. Pál apostol is az angyali 
szózattal Istennek a Jézus Krisztusban meg
jelent nagy kegyelmét és drága ajándé
ká t hirdeti nékiink karácsony ünnepén.

Előfizető intenek, m u n teatár- 
sa in kn ak  és lapunk olvasóinak  
Isten től m egáldott boldog k a rá 
cson yi ünnepet kívánunk.

L apunk legközelebbi ú jévi 
szám a ja n . 4-én je len ik  meg.

A  D u n án tú li Luther-Szövét
ség pén ztára  felhívja az egyes 
gyülekezetekben m űködő szö
vetségek pénztára it, hogy a 
hátralékos tagsági d íjaka t még  
decem ber hóban befizessék. A 
hol a szövetség javára  offer- 
tó riu m okat tartottak, azt szin te  
kü ld jék  be az év végéig.

Kovács Zsigm ond
Lutherszöv. pénztárnoka.

Kapi püspök előadása a Luther Ott
honban. Kapi Bála dunántúli püspök dec. 
11-én Budapesten a Luther Otthonban az 
egyetemi ifjúságnak „Az egészséges testi 
életről“ tartott előadást. A püspök a fel
vetett témával kapcsolatban érintette mind
azokat az életbevágó kérdéseket, amelyek 
az egészséges testi életet illetőleg a jövendő
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boldog élet kialakulásánál az ifjúságnál 
számottevő tényezőként szerepelnek. A 
Luther Otthon kormányzó bizottsága nevé
ben dr. Rásó mondott meleg köszönetét a 
püspöknek magvas előadásáért. A hallgató
ság sorában ott voltak báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő, dr. Raffay Sán
dor püspök, dr. Rásó egyetemes ügyész, 
dr. Schoítz Oszkár kér. főjegyző, Kerintzky 
stb. — Kapi püspök legközelebb „ Az egész
séges lelki éíet“-ről tart előadást a Luiher 
Otíhonban.

Az Égve ült Keresztyén Nemzeti Liga 
által rende.ett előadássorozat keretében 
Kapi Béla dunántúli püspök „Az erkölcsi 
válság és a középosztály“ c. tartott előadást 
Budapesten a régi képviselőház nagytermé
ben. A magas színvonalú előadásról lapunk 
legközelebbi számában emlékezünk meg 
részletesebben.

A protestáns tábori püspök beikta
tása . A  kormányzó személyes jelenlétében 
rendkívül impozáns keretek közö t iktatta 
be méltóságába dr. Ravasz Lásdó püspök 
Soltész Elemért, a protestáns tábori püspö
köt. A beiktatott püspököt a jelenlevő 
összes protestáns püspökök megáldották.

Vályi Nagy Géza m. kir. százados, 
írót a Harangozó jelestollu poétáját, újab
ban a Petőfi Társaság a „Grünwa!d“-féle 
Urai díjjal tüntette ki. Jókait aposztrofáló 
költeményét pedig dicséretben részesítette. 
1921 óta Vályi Nagy Gázát a Petőfi Tár
saság nyolcszor tüntette ki, részint pálya
díjjal, részint dicsérettel.

Lelkészavatás. Kiss István dunáninneni 
püspök ünnepélyes istentisztelet keretében 
avatta lelkészekké október hó 19 én Csővári 
Dezső és Pohánka Ödön le készjelölteket 
a sámsonházai templomban Az avatás 
aktusánál Csővári Géza kétbodonyi lelkész 
és Kirchner Rezső püspöki titkár segéd
keztek, míg a jelöltek egyike, a kellemes 
és kedves hangú Csővári Dezső az oltári 
szolgálatot végezte, Pohánka Ödön püspöki 
segtdelkész pedig beköszöntő beszédét 
lariotta meg s mindjárt közel is férkőzött 
azzal új gyülekezete híveinek szívéhez. 
Könnyekig megható volt az ünneplőkre, 
amidőn az avatás aktusa előtt az egyik 
fungens az Úrvacsoráját szolgá tatta ki édes 
fiának es kereszifiának s apai szívének 
jókívánságá val bocsátotta őket magasztos 
pályájukba. De a meghatottság aiől az avató 
püspök sem tudta magát kivonni, mert a 
lelkészavatás első ily ténykedése volt, amit 
még csak fokozott, hogy mindkét jelölt az 
avató püspök szívéhez közel álló rokon 
gyermek. Avatás után az ifjú lelkészek és 
hozzátartozóik a püspök vendégszeretetét 
élvezték Istvn áldása kisérje az Úr ifjú 
szolgáit 1

A kaposvári gyülekezetnek ádvent 1. 
vasárnapján megtartott vallásos estélyén 
Deák János egyetemi tanár tartott e őad’ást, 
melynek magvat a szeretet hiányának fejte
getése a mai ember életében, képezte. Az 
előadó tanár, aki a délelőtt folyamán az 
isteni tiszteletet végezte és úrvacsorát osz
tott, lelket gyönyörködtető közvetlenséggel 
adta elő mondani valóját, hatalmas meg
indulást váltott ki a minden rendű, rangú 
hallgatóságból. Az előadó tanárnak szép 
előadásáért Scholtz Kálmán tábornok mon
dott meleg köszönetét a hallgatóság körébő!. 
Az estélyen közremüköd ek Gömöry Frigyes 
és Marton Gáza szavalatukkal, Soltész 
Emil hegedűszólójával, a helyi ev eg;ház 
vegyeskara pedig két gyönyörű énekkel 
emelte az áhítatot. Záradékul az egész 
gyülekezet a Himnuszt énekelte. Az estélyt
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a tágas református templomban tartották
meg.

Czcglédy Sándor ünneplése. A du-
nántú i református kerületben püspökhe
ly etLs főjegyzővé Czeglédy Sándort, győri 
lelkészt választották meg, akit ez alkalomból 
Győrött meleg ünnepeltetésben részesítet
tek. A tiszteletére rendezett társas vacsorán 
a város polgármestere, az összes feieke- 
zetek lelkészei köszöntötték őt fel.

A lovászpatonai ev. gyülekezet dec. 
14-én vallásos estélyt tarlóit, amelyen a 
lelkész a szü öi szeretetet mutatta be tör
téneti példákban, Szekeres Irma Aranynak 
„Ráchei siralma“. Kalmár Ida Tompának 
„Hercdes“, Bácsi Ilona Ábrányi Emiinek 
„Vándormadár“ c. költeményét szavalta, az 
iskolás gyermekek pedig Nagy Lajos kán
tortanító vezetésével két szép éneket adtak 
elő. Az estély közénekkel és igeolvasással 
kezdődött s imádsággal és közénekkel zá
ródott.

Szentgotthárd. Advent 3-ik vasárnapján 
megtartott esteiyen a felolvasást Obatkó 
István főgimo. tanár „A mi múltúnkból“ 
címmel tartotta. A lebilincselő előadás re- 
meihetőleg maradandó nyomokat hagy hátra 
a gyülekezet életében. Forberger Andor 
főgimn. tanár szép hegedüsoloja után Ónody 
Magdus szavalta el kedvesen Szaboicska 
Mihály: „Ádventi esték“ c. költeményét. 
Rendkívül emelte az ádventi áhítatot Ajkay 
Jenőné gyönyörű énefcáoloja, aki Schubert 
„Du bist die Ruh“ c. dalát énekelte. Mű
vészi orgonajatékával ezúttal is megkapta 
a hallgatóságot Heintz Fülöp orgonamüvész, 
aki Bossi Idyllé-t, majd Pastorale c. saját 
szerzeményű darabját adta elő. Az estély 
természetesen közénekkel, imával kezdődött 
és végződött.

A szombathelyi protestáns nőegylet 
legutóbbi ádventi estélyén Gregersen Lujza 
az Országos Prot. Nőszövetség főtitkára 
tartott érdekfeszítö előadást a keresztyén 
nő egyházi és társadalmi hivatásáról. Utána 
Schock Gyula p. m. lelkész a „Jairus leá
n yáét szavalta el gyönyörűen. A vallásos 
estet alkalmi ima és ének fejezte be.

A budai ev. konfirmáltak köre dec. 
20-án a polgári Club helységében műsoros 
estélyt re: dezett.

Kőszeg. Vallásos estet tartott december 
7 én a jótékony nöegylel. Gyülekezeti ének 
és oltari ima után Stiasny József hegedűn 
orgona kíséret mellett előadta Händel Sa- 
rabandéját, dr. Tirtsch Gergely felolvasást 
tartott Aureliu-s Augusiinujról. Fröhlich 
Józsefné elénekelte az orgona halk kísérete 
mellett Hiller ima című darabját. Az orgona 
kíséretet Freyler Emma végezte. Oltári ima 
és gyülekezeti ének fejezte be a szép estet.

Ádventi esték. Az ádventi időben To
kajban minden héten vallásos esték vannak, 
melyen az evangélikus és református lel
készek működnek közre. A testvéri viszonyra 
jellemző, hogy a tokaji evang. lelkész és 
a helybeli, valamint környékbeli ref. lelké
szek készséggel támogatják egymást a gyü
lekezeti munkában.

Halálozás. Id. Reichert Ede, a buda
foki ev. leanyegyház gondnoka és pénz
tárosa f. hó 12-én 69 eves korában elhalt. 
Temetése 13-án délután történt. Áldás 
emlékére 1

A mezőberényi egyházközség a most 
újonnan szervezett második lelkészi állását 
az egyhangúlag meghívott Biszkup Ferenc 
ottani segédlelkésszel töltötte be. Munkál
kodására Isten áldását kérjük.

A körmendi ág. h. ev. nőegylet és 
leánykor — agilis elnökének: Lukács Ár-
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pádné postafőfelügyelőnéjének vezetésével
— belmissziói működését mindig fokozot
tabb mértékben folytatja. Még az elmúlt 
nyár folyamán is megtartotta a leánykör 
heti összejöveteleit s az intenzívebb mun
kát az augusztusban rendezett jól sikerült 
fagylaltdélutánnal indította meg, melynek 
másfél milliónyi tiszta jövedelméből oltár- 
terfiőhöz anyagot szereztek be s annak 
teljes elkészítését a lányok vállalták ma
gukra. A nőegylet a szegény iskolás gyer
mekek karácsonyi felruházására dec. 6-án 
kitünően sikerült Mikulás-estét rendezett. 
Két egyfelvonásos vígjáték volt a műsoron, 
amelyek rendezését Laschober Ödönné polg. 
isk. tanárné végezte fáradhatatlan bucgö- 
sággal s az egyik főszerepet is ő játszotta 
valódi művészettel. Ugyancsak művészi 
alakítást mutálták be a többi szereplők is: 
Hering Janka, Donner Gizella, Roth Irén, 
Fiiéi Mici, giczei Diószeghy Mózes (két 
szerepben is), Pongrácz Lajos és Belencsák 
Béla. A műsor után a gyülekezeti ház ösz- 
szes termeit zsúfolásig megtöltő közönség
gel a buffet, tombola, árverés, zene és 
italok nyújtottak üdülést és kellemes szó
rakozást. Mikor a kedélyes Mikulás-estről 
a késő órákban hazatért a közönség nem
csak kedélyes időtöltés emlékét vitte ma
gával otthonába, hanem azzal a jóleső 
érzéssel is gazdagodott, hogy a saját örö
mén kívül boldogságot, örömöt szerzett 
sok szegény gyermeknek, kiknek felsegé
lyezéséhez az estély jövedelmének gyarapí
tásával hozzájárult.

Sárvárott f. hó 7-én vallásos estély 
tartatott a következő műsorral: 1. Közének. 
2. Ima. 3 Énekelt a leányegylet énekkara. 
4. Szavalat, „Advent“, Bognár llus. 5. Fel
olvasás, „Sárvár és vidékének reformációja" 
címmel tartotta Varga József lelkész. 6. „A 
budai párbaj“. Szavalta Bognár Er/.si. 7. 
Ima. Mondta a lelkész. 8. Befejező ének. 
Az estély végén offertóriuin tartaíott a 
szegény gyermekek karácsonya számára. 
Hodossy Ernő kir. itélőtábiabiró a szegény- 
alapra 364 000 (hiromszazhatvanégyezer) 
koronát adományozott.

Szeged. Dec. 14 én iktatta hivatalába 
Sagóly János esperes Tátrai Károly h lel
készt. Ugyanaznap megalakult az Evang. 
Leányegylet. Kiss István miniszteri tanácsos, 
ki időközben lemondott a felügyelői tiszt
ségről, azt újból elfoglalta A gyülekezet 
felvirágoztatása körül rendkívül sokat fára
doznak Heser Béla gondnok, Réti Mária 
és Kartmann Ilona.

Pápa új felügyelőjét, Kiss István taka
rékpénztári igazgatót ádvent 2-ik vasárnap
ján iktatták be ünnepélyesen tisztébe Az 
új felügyelő, kit Belak Lajos egyhmegyei 
felügyelő üdvözölt, programjául a lanka
datlan munkát, hűséges sáfárkodást jelölte 
meg. Másodfelügyelőnek Kristófy Gyula 
nyug. máv. főfelügyelőt, a pénzügyi bizott
ság elnökének Mihályi Sándort, alelnökének 
Gulden Rezső dohánygyári aligazgatót vá
lasztották meg.

Tés. December 14-én vallásos ünnepély

volt a templomban. Görög Ernő lelkész 
„Isten a természetben“ címen tartott elő
adást. A dalárda két éneket énekelt szívhez 
szólóan. Szavaltak: Vaczlav Gizella, Varga 
Zsófia, Nánai Endre, Iváncze Rozália, Bor- 
bás János, Varga ímréné. Offertórium a 
„Harangszó* javára 37.300 korona volt.

Vallásos est. Szuchovszky Gyula val
lástanár vezetése alatt álló ifjúság dec. 
19 én gazdag műsorral telített vallásos 
estélyt rendezett. Az estélyen felolvasást 
tartott dr. Walkó Rezső orvos. Közremű
ködtek m ég: Lavotha jánosné, Wéber 
Ilona, Gilli E., Lőwinger N„ Dampf F. 
stb. Utolsó pontként előadták Schiitt Gy. 
és Szombath E. a Harangszó munkatársai
nak „Krisztus az én életem* c karácsonyi 
színjátékét.

Hántán december 7-én Hering János 
veszprémi lelkész, mint belmisszió egyesü
leti elnök közreműködésével vallásos estély 
volt. 1. Közének. 2. Oitári ima. 3. „Maradj 
meg kegyelmeddel* (ének) két hangra, elő
adva az iskolás gyermekek által. 4 Szavalat. 
Bertalan Margit. 5 Étiek. (Duett) Ormosi 
Lenke és Korodi Róza: „Gondviselő jó 
Atyám vagy*. 6 Beszéd, tartotta Hering 
János: Józsue 24. 14—18 alapján „Milyen 
legyen az. evangélikus ember háza.“ 7. Ének. 
Duett „Jézust el nem bocsátom“, Ormosi 
Lenke és Korodi Róza. 8. Szavalat: „Kö
nyörgés* Szente M ’rcsa. 9. Szavalat: 71. 
zsoltár, Korodi Ju iska. 10. Ima, áldás. 
11. Közének. Hymnusz. Köszönetét mon
dunk Hering János veszprémi lelkésznek, 
azon óhajtással, hogy IsUn áldja meg jó 
igyekezetét s ugyan ó adjon neki időt, 
alkalmat — minél többet — hogy sok he
lyen végezhesse szép egyházépítő munkáját.

Kecskemét. Salfer Károly s. lelkész 
tiszteletére a hivek együttérzésének istápo- 
lása céljából barátságos összejövetelt ren
dezett az egyház vezetősége. Fölköszöntő
ket mondották: Sárkány Béla föesperes, 
Salfer Károly, Rosenauer Lajos felügyelő, 
Hertshut Kálmán kir. tanfelügyelő, Sárkány 
Pál tanító és Meszner Sándor jogakadémiai 
tanár. Ez alkalommal a szegény sorsú gyer
mekek részére felállítandó karácsonyfára 
2 millió koronát gyűjtöttek, melyhez fél
millióval Pittner N. hentes egyháztag járult 
hozzá.

Körmend második vallásos estélyét 
ádvent harmadik vasárnapján tarlóba. A 
műsor első es ötödik száma Papp Zoltán 
művészi hegedüsoloja volt, ki Beethoven : 
„Adagio de la Sonale Pathetique*-jét és 
G ieg: „Ases Tod“-ját játszotta Somogyi 
Béla kíséretével. Roth Margit Fáradi: „Az 
utolsó sor“, Szabó Gusztáv Tompa: „Ka
rácsony estéjen“, Orbán Ilona polg. isk. 
tanuló Koroknainé: „A mienk lesz újra“ 
és Sombori András Papp Váryné: „Mint 
Jákob“ c. költeményét szavalták kifünő 
felfogással, mély hálást keltve. Az egyházi 
énekkar Pacius szép „finn dal “-át adta elő 
Somogyi Béls vezetésével. Az előadás kö
zéppontja Lukács István s. lelkész felolva
sása volt, ki „Egyházunk feladatai a jelen

kor támadásaival szemben“ és „Egyházunk 
feladata a jelen nyomorúságai között“ 
címmel értekezést olvzsott fel.

Győrszabadhegy ádvent III-ik vasár
napjait tartott vallásos estélyén az irás- 
magyarázatot Pálmai Lajos t. b. esperes 
tartotta. Gerencsér Zsigmortd felolvasott, 
Boczur Róza és Chalupka Kata szavaltak.

Uj népiskolai igazgató. A soproni 
evang. népiskolánál Graf Sámuelt válasz
tották meg egyhangúlag az iskola igazgató
jává

A rábcakapi-i ev. ifj. egyesület ádvent
2. vasárnapján vallásos estélyt tartott a 
kővetkező műsorral: 1. Közének. 2. Itna.
3. Irásmagvarázat, tartotta a helybeli lel
kész. 4. Gyermekkar, vezette a helybeli 
tanító. 5. Sírok közt, Bársony 1.-tól, felol
vasta Győrik György egyl. jegyző. 6. Az 
elveszett frigyláda, Csengey G tói, szavalta 
Szabó Gyula egyl. tag. 7. Új életre, irta és 
felolvasta Győrik György egyl. jegyző. 8. 
Szivárvány, Váradi A.-tói, szavaira Németh 
Sanyi egyl tág 9. A Megváltót keresők, 
írta és felolvasta Győrik György egy! jegyző.
10. Gyermekkar, vezette a helybeli tanító.
11. Ima. 12. Közének. A templom az ifj. 
egylet estélyén zsúfolásig megtelt haloga
tókkal. Offertórium 103 ezer korona, mely
ből 50 ezer korona a „Harangszó“ terjesz
tésére fordíttatott.

A szepezdi kic iny leánygyülekezet ád
vent második vasárnapján szépen sikerült 
vallásos estélyt tartolt a következő műsor
ral : 1. Óh miként fogadja:ak . . .  Közének. 
2. Ima. Mondta Novák Elek kővágóőrsi 
lelkész. 3. Luther. Szavalta Sólyom Erzsé
bet. 4. Erős vár a mi Istenünk. Énekelte 
a gyermekkar. 5. A protestánsok sorsa 1. 
Lipót alatt. Előadia, Novák Elek lelkész. 
6 Ima a hazáért. Ének-duett. Énekelték 
Orbán János tanító és neje. 7. Gályarab. 
Szavalta Orbán János ,ev. tanító. 8. Térj 
magadhoz drága Sión. Énekelte a gyermek
kar. 9. Harangszó. Szavalta Róth Irénke. 
10. Ima. Mondta Novák Elek lelkész. 11. 
Himrd'äz. Énekelte az olvasóköri dalárda. 
A műsor befejeztével offertórium volt, a- 
mely 74 ezer koronát eredményezett, amely
nek felét a harangalaphoz csatoljuk, felét 
pedig a Harangszó terjesztésére küldtük 
be. A templom zsúfolásig megtelt néppel, 
úgyhogy még az ajtón kívül is álltak. Nagy 
része rnás vallásu volt, mert hiszen evan
gélikus család mindössze 11 van. A piciny 
gyülekezetnek számos ilyen estélyre volna 
szüksége, hogy érezzék a hivek, hogy nem 
egyedül állnak a nagy világban; hogy ál
landóan gyarapodjanak lelkiekben és erő
södjön leikükben a csüggedetlen kitartás, 
amely ily eiöre.olt állasban levő őrtálió 
gyülekezetnél elsőrendű fontossággal bír.

Kelenföldi egyházközség területén a 
következő helyeken és időben lesznek az 
istentiszteletek: dec. 25-én d. e. 9 órakor 
Budafokon (Szűts G ) utána úrvacsora osz
tás, Budatétényben (Lombos A.) utána úr
vacsora osztás, d. e. 11 órakor 1. Horthy 
Miklós utón (Szüts G ) utána úrvacsora

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű polgári szálló, a Belváros központján. 1 ágyas szoba 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől. 

Pensio 115 ezer koronától. Elismert jó étterem és kávéh’áz.
Esténkint cigányzene. 2-52 S z a b ó  Im re, szállodás.
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osztás, Nagytétényben (Lombos A.) utána 
úrvacsora osztás. D. u. 3 órakor Kelen- 
völgyben (Szűts G ) utána úrvacsora osz
tás. Decenber 26-án d. e. 9 órakor Buda
fokon (Tomcsányi L.), Törökbálinton (Lom
bos A.) utána úrvacsora osztás, 11 órakor 
I. Horthy Miklós utón (Petrovits Pál) Dec. 
28-án d. e 9 órakor Budafokon (Tom
csányi L), 11 ónkor Hor.hy Miklós utón 
(Tomcsányi L). December 31-én d. u. 5 
órakor óév esti istentisztelet Horthy Miklós 
utón (Szűts G). Január 1-én d. e. 9 órakor 
Budafokon (Szűts G.). 11 órakor Horthy 
Miklós utón (Szűts G.) utána úrvacsora 
osztás. — Az ünnepeket megelőzően dec. 
24-én d. u. 3 órakor az I. Horthy Miklós 
úti iskola tornatermében kaiácsonyfa ün
nepet rendezünk szegény gyermekek meg
ajándékozására.

A magyargencsi ev. gyülekezet Somo
gyi János tanítót, kit egyévi működése u'án 
a várpalotai gyülekezet választott meg, az 
Ifjúsági egyesülettel karöltve, melyet So
mogyi tanító szervezett meg és vezetett, 
távozása alkalmából ezüst serleggel aján
dékozta meg. Majd hét tagú küldöttség 
kisérte ki a vasútállomásra, így adózván so.k 
szeretettel érdemes tanítójának. A tanítónak 
Várpalotán történt beiktatása alkalmával is 
négytagú küldöttséggel képviseltette magát.

Á kiskamondi gyülekezet advent 2. va
sárnapján a templomot zsúfolásig megtöltő 
hallgatóság előtt rendkívül sikerült vallásos 
estélyt tartott, mely alkalommal az oltari 
szolgálatot, nemkülönben a szentbeszédet 
Ihász Mihály kertai lelkész tartotta. A val
lásosság és a templomlátogatás címen 
Polgár Mihály tanító tartóit felolvasást. 
Szavalataikkal közreműködtek: Kámondy 
Emma. Vilma, Elza és Jolán, Jakab Karo
lina, MóroczNelly és Mícséry L ó r U m t  
mekénekkar pedig szép énekpWU^ l 
részét az est sikeréből.

U J D O N S Á ^ j P j ^

József Ferenc főherceg 
főhercegnő a budai evangélikusok kö
rében. József Ferenc főherceg és neje lá
togatásukkal megtisztelték legutóbb a budai 
egyházat. A presbitérium és a nőegylet 
élén dr. Varsányi M. lelkész üdvözölte a 
fenséges vendégeket. Az üdvözlésre József 
Ferenc főherceg válaszában kijelentette, 
hogy a főhercegi családban él és élni fog 
a budai cv. gyülekezet alapítójának, Mária 
Dorottyának emléke. Szarvassy Margit egy 
gyönyörű csokrot nyújtott át ez alkalommal 
a főherceg asszonynak.

Száz millió dollár — csatahajókra. 
Az amerikai szenátus jóváhagyta a tenge
részeti építkezési törvényt, mely mintegy 
100 milliard dollárt igénylő tervet irányoz 
elő.

Kocsonya emberhúsból. A hannoveri 
tömeggyilkos Harmar.n áldozatainak holt
testével kereskedett, a holttestekből kocso
nyát és kolbászokat készített

Akik egy várost raboltak  ki. Yalisco 
államban 1 apaiapa városát egy hetventagu 
rablóbanda kifosztotta. Közben 11 lakost 
megöltek, hetet pedig súlyosan megsebe
sítettek.

Fogságba hurcolt iskola. Kanton kö
zelében hat kinai rabló egy angol zászlót 
viselő gőzbárkán elrabolta a keresztény 
főiskola több tanárát és harminc növen
dékét.

Orosz monarkisták m ozgalm a. Niko- 
láj Nikolajevics nagyherceg kiáltványt bo

csátott ki, melyben kijelenti, hogy elérke
zett a bolsevizmus letörésének ideje!, A 
nagyherceg közli, hogy átvette a kjilfoldi 
orosz katonai szervezetek főparancsnok
ságát.

Karácsonyi ajándékul megkapja Az 
Én Ujsácom meseszámát, aki december 
20-ig előfizet Az Én Újságomra. E kitűnő 
gyermeklap e heti számában folytatódik 
Tányertalpu koma sporttörténete, amelyet 
Mühibeck Károly mesteri rajzai díszítenek. 
Cooper világhírű indián regényét' is közli 
ez a szám, amelyben még egy sor tréfás 
mesét, apró elbeszélést, verset találunk. 
Szerkeszti: Gaál Mózes. Előfizetési ára 
negyedévre 25.000 korona. Mutatványszá
mot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16.

M agyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának legújabb számában érdekes re
gényt ir Egó, egy másik regény a külföldi 
irodalom egyik jelesétől, Alcottól vaió. 
Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek 
és érdekes képanyag díszíti ezt a füzetet is. 
Előfizetési ára negyedévre 30,000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássv-ut IC.

Százmilliót sorsol ki az Uj 
Idők előfizetői között 30 éves fenn
állásának évfordulója alkalmából. Az 
e heti számban folytatódik Bónyi 
Adorján érdekes regénye és befeje
zést nyer Csaihő Kálmán elmés víg- 
játéka. Közli a lap azonkívül Kosá- 
ryné Réz Lola, Illés Endre és Max 
& Alex Fischer elbeszéléseit. Török 
Frigyes, Thoroczkay Wigand Ede és 
Kaiotay Sándorné cikkeit, Telekes 

versét, Mühibeck Károly elmés 
fejléceit, számos művészi ás időszerű 

tftifafget és a lap rendkívül népszerű 
rovtait, a szerkesztői üzeneteket és 

pségápoiást. Az Uj Idők eiófize- 
^fSsi ara negyedévre 80.000 korona. 

Mutatványszamot ingyen küld a kia
dóhivatal: Budapest, VI, Andrássy- 
ut 16. szám.

A M agyarság Évkönyve ismer
teti a megszállt területek magyarsá
gának poiiiikai, társadalmi helyzetét, 
iparát, kereskedelmét, iskoláit, közli 
ez adózásra, földbirtokra vonatkozó 
törvényeket. A megszállt területekre 
vonatkozóan minden gyakorlati kér 
désben felvilágosítással szolgái. Tiszt
viselői kalauzát egy tisztviselő sem 
nélkülözheti. A Magyarság Évköny
vét minden előfizető ingyen kapja. 
Mutatványszámot küld a kiadóhiva
tal: Budapest, Vil., Miksa-utca 8.

Felelő« szerkesztő és kiadó: CZIí'OTT GÉZA 
Sustgottkfcü, Vasrírmosy». 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAUOLI. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

BANG ÓT A NINtI zET
Budapest, R áday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. J e g y Z fM .

Egy minden információt kibíró evang. 
vallás u nagykorúvá lett teljesen árva szor
galmas intelligens fiatalember, kéri a tisztelt 
társadalom jóindulatát, hogy őt a közép
iskolai alsóbbképzettségének megfelelő iro
dai, vagy egyéb bizalmi álláshoz jultatni 
szíveskedjék bel-, vagv akár külföldön. — 
Megkeresések „Árva fiatalember 25“ jeli
gére a lapkiadóba kéretnek. 1—2

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Egy szűkkörü úri családnál olyan 35— 
50 év körüli jóravaló, szerény igényű, meg
bízható hajadon (árva) vagy gyermektelen 
özvegy nő nyerhet házi szolgálatra alkal
mazást, aki a főzést és az összes házi 
teendőket maga végezné. A követelmények
nek megfelelni tudó és akaró, szelíd ter
mészettel megáldott teremtés nyugodt, ál
landó otthont lelhetne s mint családhoz 
tartozó tekintetnék. ..Havi díjazás 350.000 
korona. — Cím: Özv. Späth Gyuláné, 
Győr, Wennes Jenő utca 27. sz. 2—2

B etegápolónői állás
van üresedésben a kőszegi ev. leánynevelő 
intézetben, jelentkezni lehet az intézet igaz- 
gotüságánái. Az állást január 2-án kell 

elfoglalni. 2—3

Két új, de kipróbált szövőszék el
adó. Közelebbi felvilágosítást a d : 
Haramia Erzsébet tanítónő, Börcs. 
U. p. Abda, Győr m.

Legszebb újévi ajándék:
L u th er-N a p tá r .

Szerkeszti: Hetvényi Lajos.
Ara 28.000 korona. 

Kapható minden ev. ielkészi és taní
tói hivatalban.

raktáron tartok min
denféle épületanya

go t, asztalos faanyagot, meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- é s ' ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható w aggontételben is.

Elvállalok és ép ítkezést.---------
^ z a b ó  I m r e

épületfakereskedő
G Y Ő R ,  B U D A I -U T 6. SZÁM.

Telefon 345. 7—10
Gáz- és szeszgyárral szemben.

Állandóan

Csite Károly legújabb, legérdekesebb 3 
felvonásos, énekes népszínműve:

K A T I C A ,
Nyomatott Welliach Bála vülamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthirdon.
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